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بامیان در آستانه جشنواره سارک
تنش ها روی پست والیت

لکچر های عالی
برای صد روز نخست
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خبر »زلزله دروغین« درست بود
یا نادرست؟
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وزارت امور داخله:

از قیام های مردمی حمایت می کنیم
3

کلید گم شده غنی تنها در جیب پاکستان نیست!
کالنی  گر اشرف غنی امتیازات  که حتا ا روی همین ملحوظ، باور نویسنده این است 
کند،  کستانی را از ادبیات و رفتار دولت حذف  کستان بدهد و رویه ضد پا نیز به پا
امنیت و ختم غایله طالبان نخواهد شد. در مناسبات بین المللی  تامین  قادر به 
ع دارای ارجحیت  استحکام دولت مهم است. به خصوص در منطقه ما این موضو
بسیاری است. دولت های منطقه در چارچوب رقابت ها و هم چنان گسترش دامنه 
که دولت های ضعیف تر را زیر تاثیر خود قرار داده و یا از طریق  نفوذ خود می کوشند 
ج اساسی داخلی کنند. ج  و مر ع را وارد یک هر جنگ های نیابتی دولت های نا مطبو
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ییس جمهور اعتمادنامه سفیر جدید بریتانیا را پذیرفت ر

بحث  باهم  دیگر  موضوعات  برخی  و 
کردند.

همکاری های  از  غنی  جمهور  رییس 
به  مختلف  عرصه های  در  بریتانیا 
کرده و برای خانم  افغانستان قدردانی 

پییرس آرزوی موفقیت نموده است.
وعده  بریتانیا  جدید  سفیر  همچنین 
در  ماموریتش  دوران  در  که  سپرده 
کرد تا روابط  افغانستان تالش خواهد 
میان افغانستان و بریتانیا بیشتر از پیش 

گسترش یابد. 

با  کابل،  در  بریتانیا  جدید  سفیر 
خارجه  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
کرده است. آقای  افغانستان نیز دیدار 
کمک های  از  دیدار  این  در  ربانی 
افغانستان طی بیش  به  بریتانیا  دولت 
کرده  قدردانی  ابراز  اخیر  دهه  یک  از 
است  مصمم  »افغانستان  است:  گفته 
و همکاری  از مساعدت  استفاده  با  تا 
کشورهای دوست در جهت خودکفایی 
و  مشکالت  وجود  با  و  نهاده  گام 
عضو  عنوان  به  آینده  در  چالش ها، 
کشور متکی به   فعال جامعه جهانی و 
داشته  تاثیرگذار  و  مثبت  حضور  خود 

باشد.«
نیز،  کابل  در  بریتانیا  جدید  سفیر 
سیاست  در  افغانستان  که  است  گفته 
خارجی بریتانیا جایگاه ویژه ای دارد. 
وزیر خارجه  با  پییرس در دیدار  کرین 
کمک های بریتانیا به  کشور از ادامه ی 

افغانستان اطمینان داده است.

غنی  اشرف  محمد  کابل:  8صبح، 
کرین  کشور، اعتماد نامه  رییس جمهور 
در  بریتانیا  دولت  جدید  سفیر  پییرس 
کابل را طی مراسم تشریفاتی پذیرفت. 
ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس 
جمهوری، در مراسم تقدیم اعتمادنامه 
ارگ  در  سه شنبه  روز  ظهر  از  قبل  که 
انجام شد، رییس جمهور غنی و سفیر 
جدید بریتانیا برای افغانستان در مورد 
دو  میان  روابط  گسترش  و  تحکیم 
تروریزم  با  مبارزه  زنان،  حقوق  کشور، 

کارتون هفته

وزارت امور داخله 
گزارش ها در مورد مسلح 

کردن غیرنظامیان برای 
جنگ با طالبان را رد کرده 

می افزاید که خیزش ها 
و قیام های مردمی علیه 

وه با  جنگجویان این گر
استفاده از سالح و مهماتی 

که از قبل در نزد مردم 
قرار داشته، صورت گرفته 

است. سخنگوی وزارت 
امور داخله می افزاید که 
دولت افغانستان توزیع 

سالح به غیرنظامیان را یک 
کار نادرست می پندارد 

و »هیچ وقتی« از مسلح 
شدن غیرنظامیان حمایت 

نمی کند.
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زنگ اول


جنگ رسانه ای نهاد های دولتی افغانستان، اذهان عمومی 
از  متفاوت  موضع  دو  دیروز  است.  کرده  مغشوش  را 
تفاهم  یادداشت  امضای  مورد  در  دولتی  نهاد  دو  نشانی 
استخباراتی با پاکستان اعالم شد. دفتر شورای امنیت ملی 
تنظیم  و  تدوین  در  اصلی  نقش  این شورا  که  کرد  اعالم 
سند یادداشت تفاهم استخباراتی با پاکستان نداشته است. 
امنیت ملی را به دستبرد در  اما شورای  ریاست اجرایی 

سند یادداشت تفاهم استخباراتی متهم می کند. 
گرفته  حاال  پنهان کاری  جلو  که  می گوید  اجرایی  ریاست 
پیش  روز  دو  هم  کشور  ملی  امنیت  ریاست  است.  شده 
و  است  باطل  استخباراتی  تفاهم  یادداشت  که  کرد  اعالم 
این نهاد در صورتی رسمیت این سند را قبول می کند که 

تدوین آن از پنج مرحله بگذرد. 
افغانستان  دولتی  نهاد های  چرا  که  نمی داند  کسی  هیچ 

درگیر یک جنگ تبلیغاتی شده اند. 
تفاهم  یادداشت  سند  تدوین  در  کسی  چه  راستی  به 
که  دارد  امکان  چگونه  است؟  زده  دستبرد  استخباراتی 
سند  این  تنظیم  روند  در  ملی،  امنیت  بزرگی  به  نهادی 
بخش  که  اجرایی  ریاست  باشد؟  گرفته  قرار  حاشیه  در 
ادعا می کند  ملی است، چرا  جدایی ناپذیر حکومت وحدت 
امضا  از  پیش  استخباراتی  تفاهم  یادداشت  سند  در  که 

دستبرد زده شده است؟ 
ریاست جمهوری اما سکوت کرده است. تا حال از نشانی 
دیگر  نهاد های  علیه  یا  له  بر  روشنی  موضع  نهاد  این 
امضای  به  صرف  ریاست جمهوری  است.  نشده  منتشر 
از  شماری  با  را  موضوع  و  کرد  اذعان  سندی  چنین 
سیاستمداران کشور در میان گذاشت ولی در مورد جنگ 
است.  نکرده  موضع گیری  یک دیگر  علیه  نهادها  تبلیغاتی 
نخواسته  نیز  دولتی  نهاد های  از  حتا  غنی  رییس جمهور 
است تا از جنگ تبلیغاتی و رسانه ای علیه یک دیگر دست 

بردارند.
نهاد های  به همه  افغانستان  اعتبار مردم  از  این وضعیت 
یک دیگر  علیه  نهاد ها  تبلیغاتی  جنگ  است.  کاسته  دولتی 
تبلیغاتی  این جنگ  تمام شده است.  نهادها  به ضرر همه 
آن قدر اذعان عمومی را مغشوش کرده است که حاال به 

هیچ نهادی نمی توانند به ساد گی اعتبار کنند. 
پالیسی سازی و تدوین یک یادداشت تفاهم، باید زیر نظر 
خارجه،  امور  وزارت  شود.  تنظیم  مرتبط  نهاد های  تمام 
شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست 
اجرایی همه باید به صورت مشترک و هماهنگ در تنظیم 
تردیدی  یا  سوال  نهادی  اگر  باشند.  دخیل  سندی  چنین 

دارد، باید سران حکومت آن را قانع سازند. 
اما به نظر می رسد که این مراحل در تدوین سند یادداشت 
این است  اما پرسش  استخباراتی طی نشده است.  تفاهم 
و  این سوءتفاهم  ایجاد  در  دولتی،  مقام  یا  نهاد  کدام  که 
آشفتگی نقش داشته است؟ رییس جمهور و رییس اجرایی 
باید به صورت واضح و روشن در این مورد سخن بگویند 

و به مردم افغانستان اطالع رسانی کنند. 
هم چنان سران حکومت وحدت ملی باید جلو جنگ تبلیغاتی 
را  حکومت  موضع  تبلیغاتی  جنگ  این  بگیرند.  را  نهاد ها 
حکومت  می سازد.  ضعیف  بسیار  خارجی  روابط  در 
وحدت ملی باید انسجام الزم درونی را در حوزه سیاست 
امضای  که  داده شود  اجازه  نباید  باشد.  داشته  خارجی 
عمدی  اشتباه های  و  استخباراتی  تفاهم  یادداشت  یک 
کل  گرفته،  صورت  آن  تدوین  روند  در  که  غیرعمدی  یا 

حکومت را دچار بحران کند. 
قضاوت در مورد محتوای سند یادداشت تفاهم استخباراتی 
حال  در  شود.  همگانی  سند  اصل  که  است  ممکن  وقتی 
را  سند  اصل  پاکستان،  و  افغانستان  دولت های  حاضر 
همگانی نساخته اند. حاال که این سند بسیار اختالفی شده 
است و امنیت ملی از ابطال آن سخن می گوید، باید منتشر 
شود تا همه از محتوای آن مطمین شوند. همزمان با نشر 
رسانه ای  جنگ  به  ملی  وحدت  حکومت  سران  سند،  این 
نهاد ها پایان دهند. به این سوال هم باید پاسخ داده شود 
باید در عرصه های تجاری،  پاکستان  با  اعتماد سازی  که 
از  چرا  ولی  می گرفت،  صورت  دیپلوماتیک  و  اقتصادی 
حوزه استخبارات و اطالعات در این راستا مایه گذاشته 

شد.

کیراستمیگوید؟
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روز  انتحاری  مهاجم  چهار  کابل:  8صبح، 
گذشته دادگاه والیت میدان وردک را هدف 

حمالت تروریستی خود قرار دادند.
روز  صبح  نیم  و  ده  ساعت  که  حمله  این 
گرفت،  صورت  جوزا،  پنجم  سه شنبه، 
به هدف  از رسیدن  پیش  انتحاری  مهماجمان 

توسط نیروهای امنیتی از پار درآمدند.
اعالمیه  ای  انتشار  با  داخله  امور  وزارت 
با  انتحاری  تروریستان  این  که  می گوید 
وارد  می خواستند  و  بودند  مقابل  جنگ افزار 

دادگاه والیت میدان وردک شوند.
براساس این اعالمیه، ابتدا یک مهاجم انتحاری 
مواد منفجره در بدن خود را در مقابل دروازه 
و  کرد  منفجر  وردک  میدان  دادگاه  ورودی 
به دنبال آن سه مهاجم دیگر می خواستند وارد 
زمانی  مهاجمان  این  شوند.  دادگاه  ساختمان 
که می خواستند وارد ساختمان دادگاه شوند، 

توسط نیروهای پولیس از پا درآمدند.
در نتیجه حمله انتحاری که توسط مهاجم اولی 
پولیس  نیروهای  از  تن  دو  گرفت،  صورت 

کشته و یک تن دیگر زخمی شد.
نیروهای  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
هرگونه  تا  دارند  را  آن  توانایی  ملی  پولیس 
حفاظت  مردم  از  و  دفع  را  دشمن  حمالت 

نمایند.
ضد  را  حمله  این  داخله  امور  وزارت 
ارزش های دینی و انسانی خوانده و از سرعت 
سه  آوردن  در  پا  از  در  امنیتی  نیروهای  عمل 
وردک  میدان  در  دیگر  انتحاری  مهاجم 

ستایش کرده است.

مالداری  و  زراعت  وزارت  کابل:  8صبح، 
ایجاد  منظور  به  که  است  کرده  اعالم 
شصت هزار  زنان،  برای  شغلی  فرصت های 

باغچه خانگی احداث کرده است.
این  که  می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
در  سبزیجات  کشت  ترویج  برای  باغچه ها 
اخیر  سال  سه  از  کمتر  در  مختلف  فصل های 

در پنج زون کشور احداث شده اند.
خانگی  باغچه های  که  افزوده  وزارت  این 
پروژه  فعالیت های  بخش  مهم ترین  از  یکی 
و  زراعت  وزارت  مالداری  و  باغداری  ملی 

مالداری به شمار می رود. 
خود  اعالمیه  در  مالداری  و  زراعت  وزارت 
می گوید که در سال جاری شانزده نوع تخم 
خانواده  سه هزار  و  بیست  برای  سبزیجات 
از  بیشتر  برای  آن  بر  و عالوه  توزیع شده  نیز 
احداث  پالستیکی  تونل  باغچه  هفت صد 

گردیده است.
می افزاید:  خود  اعالمیه  در  وزارت  این 
خانگی  باغچه های  تاسیس  عمده  »هدف 
هاوس ها،  گرین  یا  سبزی خانه ها  ایجاد  و 
افزایش دسترسی زنان  به کارهای اجتماعی، 
کاهش سوء تغذی و تامین دسترسی مردم به 

سبزیجات در فصل زمستان است.«
به دست  حاصالت  وزارت،  این  گفته ی  به 
آمده از باغچه های خانگی در بازارهای محلی 
به فروش می رسد و پول آن می تواند به بهبود 

اقتصاد خانواده ها کمک کند.

انتقاد سناتوران از معرفی نامزد وزارت دفاع و والی های تازه

دادگاه میدان وردک مورد 
حمله تروریستی قرار گرفت

معرفی  از  مجلس  کابل:  8صبح، 
معصوم ستانکزی به عنوان سرپرست 
و نامزد وزارت دفاع و معرفی شش 

والی جدید انتقاد کرد.
در  سنا  مجلس  منشی  قرلق،  عبداهلل 
مجلس  این  شنبه،  سه  روز  نشست 
وزارت  رهبری  که  داشت  بیان 
توسط  باید  کنونی  شرایط  در  دفاع 
کادر مجرب و مدیر نظامی به پیش 
رییس  وی  گفته ی  به  اما  شود  برده 
ستانکزی  معصوم  برخالف  جمهور 
عالی  در شورای  » دستاوردی  که  را 
نامزد  عنوان  به  است،«  نداشته  صلح 
نمایندگان  مجلس  به  دفاع  وزارت 

معرفی کرده است.

روز  به  اشاره  با  سنا  مجلس  منشی 
رییس  سوی  از  ستانکزی  معرفی 
کرد  بیان  دفاع،  وزارت  در  جمهور 
وزارت  جنرال های  از  بسیاری  که 
دفاع به دلیل این که از تصمیم رییس 
ستانکزی  آقای  در گزینش  جمهور 
ناراض بودند، به محفل معرفی نامزد 

وزارت دفاع شرکت نکردند.
سناتور  هاشمی،  صفی اهلل  سید 
این  به  نیز  سنا  مجلس  در  سمنگان 
باور است که افراد و شخصیت های 
افغانستان  در  متخصص  و  تجربه  با 
حکومت  سران  اما  دارد  وجود 
پست های  به  را  افرادی  برخالف 
وزارت و والیت معرفی می کند که 

هیچ گونه تجربه مدیریتی ندارند.
که  می کند  انتقاد  مجلس  عضو  این 
کادرها  به  حکومت  رهبران  چرا 
در  تاثیر گذار  شخصیت های  و 

پست های دولتی توجه نمی کند.
انتخاب  در  »چرا  افزود:  هاشمی 
هشت  از  نمی شود؟  توجه  کادرها 
والی که تازه مقرر شده، شما سوانح 
والیت  درکجا  که  بیبیند  را  آن ها 
در  کاری  سابقه ی  کدام  کرده، 

والیت دارد؟«
عضو  یک  بلوچ،  نادر  این حال،  با 
که  گفت  سنا  مجلس  دیگر 
معرفی  مورد  در  نظر  ابراز  هرگونه 
وقت  از  پیش  دفاع  وزارت  نامزد 
تا  خواست  سناتوران  از  وی  است. 
دولتی  مسووالن  کارکردهای  از 

نظارت کنند.
است  باور  این  به  سنا  عضو  این 
بی سرنوشتی  دلیل  به  سناتوران  که 
وزارت دفاع، انتقادهایی را در مورد 
کارکردهای ارتش کشور داشتند اما 
دفاع  وزارت  سرپرست  که  اکنون 
مشخص شده،برای وی فرصت داده 
شود تا در زمینه تامین امنیت کشور 

تالش کند.

33 طالب در عملیات های نظامی کشته شدند

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
نیروهای امنیتی کشور شامل پولیس 
در  ملی  امنیت  و  ملی  اردوی  ملی، 
 ۳۳ گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان 
تن از شورشیان مسلح مخالف دولت 

کشته شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
می گوید این عملیات ها که به منظور 
مردم  دشمنان  نابودی  و  سرکوب 

ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 
سرپل،  بدخشان،  کندز،  لغمان، 
بود،  راه اندازی شده  پکتیا  پکتیکا و 
سه  و  زخمی  شورشی  شش  آن  در 
تن دیگرشان توسط نیروهای امنیتی 

کشوربازداشت شدند.
مقداری  عملیات ها  این  در 
نیروهای  بدست  نیز  جنگ افزار 

امنیتی کشور افتاده است.
شده  اجرا  حالی  در  عملیات ها  این 

از  برخی  در  نیز  هم اکنون  که 
والیت های کشور عملیات  پاکسازی 
علیه شورشیان مسلح مخالف دولت 

جریان دارد.
می افزاید  داخله  امور  وزارت 
راه اندازی  از  اصلی  هدف  که 
بهتر  تامین  تصفیه ای  عملیات های 
بازگشت  از  جلوگیری  و  امنیت  
و  محل  به  مردم«  »دشمنان 

خدمت رسانی به مردم بوده است.
در  ملی  پولیس  نیروهای  هم چنین 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
در  ماین  انفجار  رویداد  دو  از 
مربوطات والیت های تخار و پکتیکا 

جلوگیری کردند.
این  که  می گوید  داخله  وزارت 
»دشمنان  سوی  از  تازگی  به  ماین ها 
تروریستی  اهداف  خاطر  به  مردم« 

جاسازی شده بود.

احداث شصت هزار باغچه خانگی 
توسط وزارت زراعت

حمله بر دارالمعلمین قندهار تلفاتی برجا گذاشت
روز  شامگاه  کابل:  8صبح، 
مهاجم  دو  جوزا،  چهارم  دوشنبه 
والیت  دارالمعلمین  بر  مسلح 
قندهار که در ناحیه چهارم این شهر 
گیری  در  کردند.  حمله  موقعیت 
تا  امنیتی  نیروهای  و  مهاجمان  بین 
ساعت دو و نیم روز سه شنبه ادامه 
یافت اما باالخره این حمله با کشته 

شدن همه مهاجمان پایان یافت. 
قندهار  مرکزی  شفاخانه  مسووالن 
گفته اند که در این حادثه یک زن 
کشته شده و شش نفر دیگر زخمی 
در  که  زنی  می شود  گفته  شده اند. 
بوده  معلم  شده،  کشته  رویداد  این 

است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت 
این  در  که  است  گفته  نیز  داخله 
و  شده  کشته  زن  یک  درگیری 
شش تن از ماموران  پولیس زخمی 

شده اند.
از  یکی  در  قندهار  دارالمعلمین 
واقع شده  مسکونی شهر  محله های 
دانشگاه  دانشجویان  خوابگاه  و 
قندهار نیز در نزدیکی محل حادثه 

قرار دارد.
که  گفته اند  محلی  مقام های 

یک  در  و  بودند  نفر  دو  مهاجمان 
روبروی  در  طبقه ای  دو  ساختمان 
گرفته   موضع  دارالمعلمین  این 
بودند. مهاجم اولی به زودی به قتل 
حوالی  تا  دومی  مهاجم  اما  رسید 
برابر  در  سه شنبه  نیم  و  دو  ساعت 

نیروهای امنیتی مقاومت کرد.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

وزارت امور داخله:

از قیام های مردمی حمایت می کنیم

یران آغاز شد یح برنامه های صدروزه وز شورای امنیت ملی:تشر

ما مسوول تسوید تفاهم نامه استخباراتی نبودیم

علیه  مردمی  خیزش های  و  قیام ها  گسترش  با  همزمان 
داخله  امور  وزارت  تروریستی،  گروه های  دیگر  و  طالبان 
که از این خیزش ها و قیام ها به صورت جدی  کرده  اعالم 

حمایت می کند.
و  خیزش ها  از  دولت  حمایت  که  می افزاید  وزارت  این 
گروه های مسلح مخالف، به مفهوم  قیام های مردمی علیه 
غیرنظامیان  به  مهمات  و  سالح  توزیع  به  دولت  تصمیم 

برای پیشبرد این خیزش ها نیست.
روز  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  جوزا،  پنجم  سه شنبه، 
توزیع  برای  تصمیمی  هیچ گونه  افغانستان  دولت  که 
امنیتی ندارد.  از نیروهای  افرادی غیر  سالح و مهمات به 
گزارش های منتشر شده در مورد  ملیشه سازی و مسلح  او 
کرد.  رد  نیز  را  والیات  از  برخی  در  غیرنظامیان  ساختن 
آقای صدیقی افزود: »پالیسی و برنامه وزارت امور داخله 
کافی  قدر  به  ما  شوند.  مسلح  ملکی  افراد  که  نیست 
این  از  و  داریم  ملی  پولیس  و  محلی  پولیس  نیروهای 
که  امکاناتی  تمام  ما  می گیرد.  صورت  حمایت  نیروها 
محلی  و  ملی  پولیس  نیروهای  به  داریم،  خود  اختیار  در 
بکنند.  دفاع  از وطن  بتوانند  نیروها  این   تا  خود می دهیم 
کشور  اما، از بسیج و خیزش های مردمی در نقاط مختلف 
به گونه سرتاسری  امروز  افغانستان  حمایت می کنیم. مردم 

در برابر دشمنان قرار دارند.«
باشندگان  پیش  سال  سه   به  نزدیک  بار  اولین  برای 
طالب  مسلح  شورشیان  علیه  غزنی  والیت  اندر  ولسوالی 
و  قیام ها  آن،  از  کردند. پس  قیام  و  برده  به سالح  دست 

ارایه  افغانستان  حکومت  کابل:  8صبح، 
کرد.  آغاز  را  وزیران  روزه  صد  پالن های 
گاه شدن مردم،  هدف از ارایه این پالن ها آ
برنامه هایی  از  رسانه ها  و  مدنی  نهادهای 
کابینه در صد  وزیران  قرار است  که  است 

روز آینده انجام دهند. 
شفافیت و حسابدهی به مردم هدف دیگر 
غنی  جمهوری  رییس  است.  برنامه ها  این 
برگزار  ارگ  در  که  مراسمی  در  گذشته  روز 
برنامه های  از  باید  مردم  گفت  بود  شده 
در  و  شوند  گاه  آ وزارت خانه ها  مشخص 
رابطه به تطبیق آن ها به مسووالن حکومتی 

نمره بدهند. 
است  رسیده  آن  وقت  گفت  غنی  اشرف 
شود  برگردانده  آن ها  به  مردم  اعتماد  که 
برنامه های  با  بتوانند  وزارت خانه ها  و 
این در  آورند.  تغییر  مردم  زندگی  عملی در 
وزیران،  کار  آغاز  در  تاخیر  که  حالیست 
افغانستان  مردم  زندگی  بر  گواری  نا تاثیر 
افزایش  فقر  و  بیکاری  عمل  در  و  گذاشته 

یافته است. 
گفت: »ملت سر ما یک  رییس جمهور غنی 
حکومت  است.  کرده  بزرگ  بسیار  اعتبار 

امنیت ملی اعالم  کابل: دفتر شورای  8صبح، 
که این اداره مسوولیت تسوید و هماهنگی  کرده 
استخباراتی  همکاری  تفاهم نامه  مشورتی 
سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  میان 

کستان را به عهده نداشته است. استخبارات پا
شورای امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای می گوید 
که در مورد تفاهم نامه همکاری میان سازمان های 
کستان از سوی »منابع  استخباراتی افغانستان و پا
و  ملی  شورای  به  نادرستی  معلومات  مشکوک« 
امنیت  شورای  می شود.  داده  کشور  مطبوعات 
نادرست  معلومات  این  که  کرده  کید  تا ملی 
ارایه  شخصیت کشی  و  شخصی  اهداف  برای 

می شود.
می افزاید:  خود  اعالمیه  در  ملی  امنیت  شورای 
جمهوری  ریاست  محترم  مقام  چنانچه  »اول، 
موافقت نامه  این  کرد  اعالم  افغانستان  اسالمی 
امنیت  شورای  سوی  از  کنون  تا و  نبوده  نهایی 
ملی و مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 
با  این مسوده  که  قرار است  تایید نشده است. 
حکومت،  رهبری  اجماع  اصل  نظرداشت  در 
پنج  در  ملی  شخصیت های  و  مردم  نمایندگان 
گردد. دوم،  مرحله از قبل مشخص شده نهایی 

یافت  گسترش  مسلح  شورشیان  علیه  مردمی  خیزش های 
که از این خیزش ها  کردند  و بارها مقام های دولتی اعالم 

حمایت می کنند.
کندز،  والیت  از  گزارش ها  از  برخی  مورد،  تازه ترین  در 
که اخیرا شاهد درگیری های سنگینی میان نیروهای  جایی 
که  است  کی  حا بود،  طالب  مسلح  شورشیان  و  امنیتی 
دولت افغانستان تالش دارد تا با استفاده از مسلح ساختن 
مردم مواضع خود علیه شورشیان مسلح را تحکیم بخشد. 

مستقیم  و  آزاد  آرای  نتیجه  ملی  وحدت 
این  بارگی  یک  به  دولت  است.  ملت 
باید  اقساط  اما  نمی تواند  کرده  ادا  را  دین 
روزه  صد  پالن های  دلیل  باشد.  مشخص 
که در چارچوب عمل مملکت و  این است 
دولت هم درس های مثبت را یاد بگیریم و 

هم از اشتباهات خود درس بگیریم.«
تا آخر عمر  کار  این شیوه  گفت  آقای غنی 
که  طوری  یافت  خواهد  ادامه  حکومتش 
آخر،  در  وزیران  روزه  کاری صد  پالن های 
نقاط  و  می شود  بررسی  ماه  یک  مدت  به 
ضعف و قوت آن ها نیز مشخص می گردد. 

قرار است پس از صد روز نخست، وزیران 
در صد روز دوم پالن های شان را با والی ها 
با  هماهنگ  صورت  به  و  کنند  شریک 
آماده  را  دوم  روز  صد  پالن های  والی ها، 
در  که  گفت  غنی  جمهور  رییس  نمایند. 
صد روز آینده فعالیت های نهادهای عدلی 
و اصالحات  بررسی خواهد شد  و قضایی 

در این نهادها نیز عملی می شود. 
محمد  فیض  برنامه ها  ارایه  روز  اولین  در 
صد  پالن  اوقاف  و  حج  وزیر  عثمانی 
عثمانی  آقای  کرد.  تشریح  را  روزه اش 

گفت بهبود وضعیت مالها و مساجد، نظم 
خدمات  ارایه  و  حج  پروسه  به  بخشیدن 
بهتر برای حاجی ها در عربستان سعودی از 

برنامه های اصلی او است.
که مساجد تخریب شده  کرد  عثمانی عالوه 
کابل بازسازی خواهند شد  به خصوص در 
استخدام  جدیدا  مالامام ها  از  تن   700 و 
قرار  که  گفت  عثمانی  آقای  شد.  خواهند 
برای  و  شوند  تشکیل  هیات هایی  است 

تبلیغ به والیات سفر نمایند. 
در  هرات  نماینده  مجروح  فاروق  غالم  اما 
برنامه های  به  رابطه  در  نمایندگان  مجلس 
باید  حکومت  گفت  نخست  روز  صد 
تطبیق  قابل  که  کند  ارایه  را  برنامه هایی 
گفت برنامه ها در روی  باشد. آقای مجروح 
باشند،  نداشته  را  تطبیق  قابلیت  که  کاغذ 

درد مردم را دوا نمی کند. 
زندگی  وضعیت  که  کرد  عالوه  مجروح 
در  اخیر  ماه های  در  مردم  اقتصادی 
حکومت  و  دارد  قرار  گواری  نا وضعیت 
برای  تا  گیرد  روی دست  برنامه هایی  باید 
از نگاه  برنامه ها  این  و  پیدا شود  کار  مردم 

اقتصادی در زندگی مردم تاثیر بگذارد. 

صورت  حال  تا  مقدماتی ای که  بحث های  در 
نظریات  تنها  و  تنها  امنیت  شورای  دفتر  گرفته، 
که مسوول تسوید  خویش را با ارگان های مربوطه 
گذاشته است.« این تفاهم نامه بوده اند، در میان 
»سوم،  می افزاید:  ملی  امنیت  شورای  همچنین 
دفتر  مسوول،  مراجع  به  نظریات  ارایه  بر  افزون 
شورای امنیت ملی در هیچ یک از مراحل تسوید 
که به این ارتباط به  راه  متن و روند مشورتی ای 
انداخته شده دخیل نمی باشد. ازین رو هیچ گونه 
دفتر  به  مذکور  سند  ترتیب  و  تهیه  در  مسوولیتی 

شورای امنیت ملی راجع شده نمی تواند.«
استخباراتی  تفاهم نامه همکاری  امضای  مساله 
سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  میان 
کستان، اخیرا به یک بحث داغ  استخباراتی پا
از  حکومتی  مقام های  قبال  است.  شده  تبدیل 
امنیت  و  جمهوری  ریاست  سخنگویان  جمله 
میان  تفاهم نامه  این  که  بودند  کرده  اعالم  ملی 
کستان  پا و  افغانستان  استخباراتی  سازمان های 
به  اعتراض ها  گرفتن  اوج  از  اما پس  امضا شده 
کرد  اعالم  ملی  امنیت  تفاهم نامه،  این  امضای 
از  باید  و  نشده  امضا  کنون  تا تفاهم نامه  این  که 

پنج مرحله بگذرد.

کندز برای  که در والیت  گزارش ها، افرادی  براساس این 
جنگ علیه طالبان استخدام می گردند، توسط فرماندهان 

محلی رهبری خواهند شد.
کردن  مسلح  مورد  در  گزارش ها  داخله  امور  وزارت  اما، 
می افزاید  کرده  رد  را  طالبان  با  جنگ  برای  غیرنظامیان 
گروه  که خیزش ها و قیام های مردمی علیه جنگجویان این 
که از قبل در نزد مردم قرار  با استفاده از سالح و مهماتی 
گرفته است. سخنگوی وزارت امور داخله  داشته، صورت 
که دولت افغانستان توزیع سالح به غیرنظامیان  می افزاید 
مسلح  از  وقتی«  »هیچ  و  می پندارد  نادرست  کار  یک  را 
صدیقی  صدیق  نمی کند.  حمایت  غیرنظامیان  شدن 
ملکی  افراد  برای  نمی توانیم  حالتی  هیچ  در  »ما  گفت: 
اسلحه توزیع بکنیم. توجه ما بیشتر روی باال بردن ظرفیت 
وجود  نیرو  کافی  قدر  به  فعال  و  است  امنیتی  نیروهای 
موضوع  مردمی  »خیزش های  افزود:  هم چنین  وی  دارد.« 
کثریت والیت های افغانستان مردم  گانه است و در ا جدا
هستند  ایستاده  خود  دشمن  و  دهشت افگنان  برابر  در 
یا  و  است  مسلحانه  گر  ا مبارزه  این  می کنند.  مبارزه  و 
غیرمسلحانه، اما اراده این مبارزه در برابر دشمنان در بین 
که در برخی مناطق  مردم وجود دارد. خیزش های مردمی 
که  گرفته  کار  گرفته است، مردم از اسلحه ای  کشور صورت 

قبال در نزد خود داشته اند.«
مهم  برنامه  دو  اخیر  سال  سیزده  طی  افغانستان  دولت 
از  سالح  جمع آوری  به منظور  را  گ«  »دایا و  »دی دی آر« 
کرد. وزارت امور داخله  مردم و افراد مسلح غیرمسوول اجرا 
می گوید باوجود اجرای این دو برنامه، باآنهم در نزد برخی 

از افراد سالح و مهمات باقی مانده است.
که تمامی خیزش ها و قیام های  صدیق صدیقی می گوید 
این  از  برخی  در  و  نبوده  مسلحانه  طالبان،  علیه  مردمی 
چوب،  سنگ،  مانند  ساده  وسایل  از  مردم  خیزش ها 
عمده ترین  از  که  افزود  وی  گرفته اند.  کار  کلنگ  و  بیل 
از  برخی  باشندگان  که  بوده  این  مردمی  خیزش های 
مناطق شان  در  شورشیان  که  نگذاشته اند  کشور  مناطق 
از حمایت  گفت: »هدف ما  آقای صدیقی  پناه بگیرند. 
که ما با مردم خود هستیم  از خیزش های مردمی این است 
با  مردم  که  ولسوالی  و  هر والیت  در  ما هستند.  با  مردم  و 
یک صدا همراه با نیروهای امنیتی شان در یک صف قرار 
می گیرند و صدا بلند می کنند و دشمن را در قریه  و محالت 
و  مهم  فوق العاده  امر  یک  این  نمی دهند،  جای  خود 
ارزنده برای ما و آینده افغانستان است. هر خیزش مردمی 
مسلحانه نیست و قیام مردم در برابر چند طالب تروریست 
که ما شاهد آن هم  حتا می تواند با سنگ و چوب باشد 

بودیم.«
چندی  بشر،  حقوق  کمیسیون  که  است  حالی   در  این 
پیش طی اعالمیه ای از مسلح سازی افراد متهم به نقض 
همین حال،  در  بود.  کرده  ابراز  را  نگرانی اش  بشر  حقوق 
که ایجاد  کابل می گوید  حسین حامد، یکی از باشندگان 
نیروهای موازی سبب ضعیف شدن نیروهای امنیتی شده 
توجه  با  می گوید  او  می کند.  نقض  را  قانون  کمیت  حا و 
و  اردو  تشکیل  در  افرایش  جنگ،  جغرافیای  وسعت  به 

پولیس، یک راهکار مناسب است.
می افزاید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  همین حال،  در 
گروه های  فعالیت  خورشیدی  جاری  سال  طی  که 
نیروهای  حضور  عدم  به دلیل  دولت  مخالف  مسلح 
است.  شده  گذشته  سال  از  بیشتر  کشور،  در  بین المللی 
که نیروهای امنیتی برای مقابله با  گفت  صدیق صدیقی 
توانسته اند  و  دارند  بیشتر  آمادگی  تروریستی  فعالیت های 
به موفقیت های زیادی دست یابند. آقای صدیقی در این 
یک  به عنوان  داعش  تروریستی  گروه  از  خبری  کنفرانس 
کشفی  نهادهای  که  افزود  و  برد  نام  افغانستان  تهدید در 
کشور  گروه در برخی از مناطق  که اعضای این  دریافته اند 
گفت، بیشتر اعضای  در حال آغاز به فعالیت هستند. وی 
کسانی که هستند در  گروه تروریستی داعش در افغانستان 

گذشته نیز در مخالفت مسلحانه با دولت قرار داشتند.
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تنها در جیب پاکستان نیست!
کلید گم شده غنی
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و  کرده  حمایت  حقانی  گروه  و  طالبان  از  قدرتمند 
سر  بر  کستان  پا با  باید  که  می کند  حکم  سلیم  عقل 
گروه های مزبور به توافق رسید.  ختم این حمایت از 
کلی خود تالش زیادی  به این منظور، غنی در پالیسی 
کستان را در افغانستان پاسخ  ورزیده تا نگرانی های پا
است؛  یافته  تغییر  هند  با  افغانستان  روابط  بگوید. 
نظامی  تجهیزات  اعطای  درخواست  غنی  مثال، 
به  نسبت  رییس جمهور  لحن  کرد.  لغو  را  هند   از 
نظامیان  و  سیاستمداران  و  است  مطلوب  کستان  پا
کابل  به  خود  رفت و آمد های  و  مراودات  کستان  پا
که  است  رویکرد  تغییر  این  بخشیده اند.  افزایش  را 
کرزی  کرده است. چون،  کرزی را بلند  صدای آقای 
افغانستان  در  هند  منافع  مدافع  به  آشکار  به صورت 

گردیده است. تبدیل 
سیاسی  قمار  کستان  پا روی  این قدر  اشرف غنی  چرا 
داخلی  ضعف  است:  واضح  آن  دلیل  می زند؟ 
خالی  در  طالبان  که  شده  باعث  افغانستان  دولت 
کرده،  رشد  افغانستان  روستاهای  در  حکومتداری 
فراهم  را  سوء استفاده  زمینه های  مردم  نا رضایتی 
به  قادر  دولتی  نهاد های  حال  عین  در  و  ساخته 
نیستند.  عامه  منافع  تامین  و  سرکشی ها  با  برخورد 
در  نیویارک تایمز،  افغان  خبرنگار  مشعل،  مجیب 
که  است  نگاشته  افغانستان  از  خود  گزارش  آخرین 
تروریست دست  با شورشیان  برخورد  برای  حکومت 
این  غیر رسمی  می زند.  مسلح  گروه های  احیای  به 
قرار  افغانستان  مسلح  قوای  چارچوب  در  نیروها 
کتر  دا حکومت  کام  نا تجربه  همان  تکرار  ندارند؛ 

که روزگاری موجب سقوط خودش نیز شد. نجیب 
مشکالت داخلی را حل فرمایید!

که نزدیکی  ما باید روی این نکته انگشت بگذاریم 
امنیتی  معضالت  برای  راه حل  تنها  کستان  پا با 
که  ندارد  شک  کسی  این  در  نیست.  افغانستان 
از  خود،  امنیتی  منافع  به خاطر  می کوشد  کستان  پا
از طریق یک  را  افغانستان  از نفوذ هند،  جمله ترس 
از  کند.  کنترول  طالبان  مانند  دست نشانده ای  رژیم 
به  برای مان یک دشمن خونین  کستان  پا منظر،  این 
که  حساب می آید. اما در عین حال نباید از یاد برد 
موثر  و  خوب  بازی های  و  مهارت  عرصه  دیپلوماسی 

است، نه رجزخوانی و ارایه شعارهای ملی گرایانه.

الزاما  نه  چیزی  هر  از  قبل  افغانستان  گم شده  مهره 
توازن قدرت  و  بلکه قوت داخلی  کستان  پا حمایت 
برای حکومت  است.  افغانستان  در داخل  کستان  پا
در  شورشی  گروه های  که  است  روشن  افغانستان 
و  حکومتداری  ضعف  از  کشور  نقاط  از  بسیاری 
کمیت  حا و  کرده  استفاده  محلی  نارضایتی های 
ادارات  ناتوانی  و  فساد  می برند.  سوال  زیر  را  دولت 
محلی دولتی مانع از جلب اعتماد مردم شده است. 
منازعات  حل  برای  مردم  از  گروه هایی  مثال،  برای 
رجوع  طالبان  به  بلکه  دولتی  کم  محا به  نه  خود 
اقتصاد  که  افزود  را  این  باید  حال  عین  در  می کنند. 
موادمخدر در نبود یک اقتصاد مشروع و منبع پایدار 
برای  حکومت  کار  افغانستان  روستاهای  در  درآمد 

کمیتش را بیشتر ساخته است. گسترش حا
اصالح  که  بدانند  باید  عبداهلل  کتر  دا و  اشرف غنی 
تنها  دولت  اصلی  سکتورهای های  و  نهاد ها  در 
است.  شورشیان  با  مبارزه  و  داخلی  استحکام  راه 
خالی  از  استفاده  با  راحتی  به  کستانی ها  پا
تقویت  را  مشابه  گروه های  و  طالبان  حکومتداری 
گر حکومت قادر به جلب اعتماد مردم در  می کنند. ا
گردد و یک روند  که طالبان دارای نفود اند،  والیاتی 
شک  بدون  گیرد  پیش  در  را  نهادها  تقویت  معقول 

مرحله زوال طالبان آغاز می گردد.
که  است  این  نویسنده  باور  ملحوظ،  همین  روی 
کستان  پا به  نیز  کالنی  امتیازات  اشرف غنی  گر  ا حتا 
رفتار  و  ادبیات  از  را  کستانی  پا ضد  رویه  و  بدهد 
ختم  و  امنیت  تامین  به  قادر  کند،  حذف  دولت 
بین المللی  مناسبات  در  شد.  نخواهد  طالبان  غایله 
منطقه  در  به خصوص  است.  مهم  دولت  استحکام 
است.  بسیاری  ارجحیت  دارای  موضوع  این  ما 
دولت های منطقه در چارچوب رقابت ها و هم چنان 
دولت های  که  می کوشند  خود  نفوذ  دامنه  گسترش 
طریق  از  یا  و  داده  قرار  خود  تاثیر  زیر  را  ضعیف تر 
یک  وارد  را  نا مطبوع  دولت های  نیابتی  جنگ های 
کنند. افغانستان نیز از این  هرج  و مرج اساسی داخلی 
قاعده مستثنا نیست. آقای غنی زمانی در دیپلوماسی 
که اصالحات اساسی  کستان موفق می شود  خود با پا
حکومتداری و پیشرفت اقتصادی را نیز در افغانستان 

کرده بتواند. عملی 

استخباراتی  تفاهم نامه  اخیر،  گزارش های  براساس 
کستان سرنوشت سردرگمی  پیدا  پا و  افغانستان  میان 
کستانی  پا مقامات  هم  اول  روزهای  در  است.  کرده 
لحن  با  تفاهم نامه  امضای  از  افغان  مقام های  هم  و 
جانب  کنون  ا می زدند،  حرف  آن  باره  در  مثبت 
افغانستان، به خصوص ریاست امنیت ملی، می گوید 
نیز  را  دیگر  مراحل  باید  و  نشده  امضا  تفاهم نامه  که 
که مخالفت های داخلی عمال  کند. واضح است  طی 
آقایان  قرار داده است.  موقعیت دشواری  را در  ارگ 
غنی و عبداهلل و تیم مشاوران شان حساسیت موضوع 
کشور را دست کم  همکاری های استخباراتی میان دو 
افکار  با  را  تفاهم نامه  این  آن ها  چون،  بودند.  گرفته 
سیاسی  بانفوذ  گروه های  با  و  نکرده  مطرح  عمومی  
وقتی  که  است  خاطر  همین  به  بودند.  نکرده  مشوره 
داخل  در  کستانی  پا ضد  قدرتمند  کنش های  وا با 
و  رییس جمهور  هم  واضح  به صورت  شدند،  رو به رو 
کردند.  گم  را  و پای خود  هم رییس اجرایی دست 
را  ماجرا  تقصیر  که  دارد  تالش  اجرایی  ریاست  دفتر 
پشت  در  را  خود  عبداهلل  و  انداخته  ارگ  گردن  به 

کند. اشرف غنی پنهان 
مهارت  اجرایی  ریاست  نه  و  ارگ  نه  در عین حال، 
دارند.  خرد  در  را  انتقادات  با  برخورد  سیاسی 
بسیار ضعیف  به شکل  آن ها در رسانه ها  سخنگویان 
و متناقضی ظاهر شده و به دلیل پنهان کاری های اولیه 
قادر به ارایه توضیحات شفاف نیستند. واقعیت این 
سنگ بنای  که  حال  عین  در  تفاهم نامه  که  است 
استخباراتی  اطالعات  تشریک  حتا  و  اعتماد سازی 
بوده  شورشی  گروه های  به  ارتباط  در  کشور  دو  میان 
به  نگردد  مدیریت  درست  به صورت  گر  ا می تواند، 
افتضاح سیاسی برای حکومت آقای غنی و عبداهلل 
کستان  تبدیل شده می تواند. میزان بی اعتماد باالی پا
فشار  خود  این  و  بوده  قوی  افغانستان  در  بسیار 

مضاعف باالی حکومت افغانستان وارد می کند. 
وقتی بدیلی جز امید نیست!

کستان  کرزی و غنی روی پا دلیل این که حکومت های 
کرده اند و تنها  برای احیای صلح در افغانستان تکیه 
ضعف  بوده،  کستان  پا صادقانه  همکاری  امید شان 
در  کم  حا تحلیل  است.  افغانستان  دولت  داخلی 
به صورت  کستانی ها  پا که  است  این  افغانستان 

 سلیم آزاد

 میرویس

از  مردم  ساختن  گاه  آ به منظور  ملی  وحدت  حکومت 
وزیران  از  یک  هر  تا  دارد  نظر  در  وزیران،  برنامه های 
قرار  سازند.  شریک  بامردم  را  خود  صد روزه  برنامه های 
بود این برنامه هفته قبل آغاز شود، اما بنا به نبود آمادگی  
به صورت  برنامه ها  این  افتاد.  تاخیر  به  وزیران،  سوی  از 
دوم  بار  و  شده  گذاشته  میان  در  رییس جمهور  با  تیمی 
گرفته  صورت  بحث  یک  هر  روی  کابینه  نشست  در 
که رییس جمهور برنامه های برخی  است. منابع می گویند 
کرده وخواهان  به قصه خوانی  تشبیه  را  کابینه  وزیران  از 

تنظیم آن بر مبنای واقعیت های عینی شده است. 
کاغذ به صورت عالی تدوین شده،  هر چند برنامه در روی 
گفته  اما اجرا و تطبیق آن به مدیریت و بودجه نیاز دارد. 
معارف،  وزارت های  تنها  وزارت،  میان24  از  که  می شود 
برای  زراعت  و  صحت  عامه،  فواید  دهات،  انکشاف 
تطبیق طرح های خود بودجه در اختیار دارند. طرح های  
با  می باشد.  مالی  حمایت های  فاقد  دیگر  وزارت های 
برای  نمی تواند  لکچر ها  نوع  این  تر تیب  وصف،  این 
کابینه  گذشته از آن، اعضای  بهبود وضعیت موثر باشد. 
تطبیق  و  کار  برای  فرصتی  هیچ  ملی  وحدت  حکومت 

برنامه ها ندارند. 
کابینه و  کابینه در هفته حد اقل یک روز در نشست  وزیران 
یک روز در نشست شورای وزیران شرکت می کنند. دو روز 
حد اقل  و  می دهند  اختصاص  وکال  مالقات  برای  را  دیگر 
شورای  کمیسیون های  و  عمومی  نشست های  در  بار  چند 
ملی شرکت می کنند. حضور در فاتحه، شب شش، مالقات 
با سفرا و هیات های خارجی نیز از برنامه های دیگر وزرای 
که  کشور بیش از یک سال است  کابینه است. اداره های 
عمال در وضعیت فلج به سر می برند. اثرات و پس لرزه های 
تمام عرصه های زندگی مردم دیده می شود.  انتخابات در 
از  افغانی  ارزش  سقوط  و  گرانی  بی کاری،  سرمایه،  فرار 
حاال  کرد.  اشاره  آن  به  می شود  که  است  نمونه هایی 
صنفی  لکچر های  به جای  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
و غیر عملی، بهتر است چشم انداز روشن و دراز مدت برای 
بهبود در وضعیت زندگی مردم داشته باشند. برای نمونه، 
و »موکت« توسط وزارت حج در صد  نماز  توزیع جای  آیا 

روز نخست را می شود یک برنامه نامید؟ 
برنامه ها،  نوع  این  با  تا  است  تالش  در  غنی  آقای  ظاهرا 
کابینه سازد  مردم و رسانه ها را مصروف سخنرانی وزیران 
که برای حکومت ایجاد شده است در  تا از حاشیه هایی 
ملت  خانه  به  قانون،  مطابق  کابینه  وزیران  باشد.  امان 
با مجلس  برنامه ها  این  که  بهتر است  پاسخگو هستند.  
که این نوشته ها تا چه  شریک شود تا نمایندگان در یابند 
میزانی جنبه ی عملی داشته و از حمایت مالی و اجرایی 
گزارش ها صرفا در  برخور دارد. در غیر آن ارزش این نوع 

حد یک سخنرانی انقالبی باقی خواهد ماند.

لکچر های عالی 
برای صد روز 

نخست
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گرم شدن جهان شکل 
تدریجی خواهد داشت، 
ولی رویداد های جوی 

به صورت فوری و شدید 
افزایش می یابد؛ تاثیرات 

طوفان های شدید، سیالب ها 
و خشک سالی ها و افزایش 

میزان حرارت ناگهانی و 
عمیق خواهد بود. حوادث 

وخیمی که در اثر تغییر 
اقلیم روی می دهد، صحت و 

زندگی ما را تهدید می کند. 
سیالب های آلوده و ملوث 
منجر به امراض مرگباری 

مانند اسهال، کولرا و ماالریا 
خواهد شد.

پزشکان  اکنون  هم  می گذارد.  زمین  ساکنان  سالمت 
و متخصصان بی شماری در گوشه و کنار جهان بیش 
تاثیرات گرمایش جهانی بر سالمت بشر  به  از گذشته 
در  اکنون  که  گرمی  هوای  و  آب  می دهند.  اهمیت 
حاکم  غیرطبیعی  به طور  زمین  کره  نواحی  از  برخی 
شده است، محیط بسیار مناسبی را برای گسترش انواع 
بیماری های عفونی فراهم آورده و این وضعیت امکان 
قرار دهد.  را در معرض خطر  نفر  میلیون ها  دارد جان 
هیات بین دولتی تغییر اقلیم مرجعی است که زیر نظر 
و  دارد  قرار  متحد  ملل  سازمان  اقلیم  تغییر  کنوانسیون 
نتیجه  این  به   و  داده  انجام  زمینه  این  در  را  مطالعاتی 
برای  اثرات مضری  است که گرمایش جهانی  رسیده 
مطالعات  این  هم چنین  دارد.  به  دنبال  انسان ها  سالمتی 
نشان می دهد که دمای هوا در آینده نه براساس درجه 
بلکه با تعداد افرادی که جان خود را از دست می دهند، 
غم انگیز  بسیار  سنجش  ابزار  این  و  می شود  محاسبه 

خواهد بود.
تدریجی  شکل  جهان  شدن  گرم  که  است  معتقد  او   
خواهد داشت، ولی رویداد های جوی به صورت فوری 
شدید،  طوفان های  تاثیرات  می یابد؛  افزایش  شدید  و 
حرارت  میزان  افزایش  و  خشک سالی ها  و  سیالب ها 
ناگهانی و عمیق خواهد بود. حوادث وخیمی که در اثر 
تغییر اقلیم روی می دهد، صحت و زندگی ما را تهدید 
امراض  به  منجر  ملوث  و  آلوده  سیالب های  می کند. 
مرگباری مانند اسهال، کولرا و ماالریا خواهد شد. از 
نهایت کم خواهد  مناطق آب  بعضی  سوی دیگر، در 
طویل المدت  خشک سالی  بروز  باعث  این  که  بود 
شده و محصوالت زراعتی طبیعی را متاثر می¬سازد. 

پیش بینی می شود تولیدات سکتور زراعت کاهش یافته 
پیدا کند، تصور می¬شود  تحقق  این وضعیت  اگر  و 

باعث گرسنگی و سوء تغذیه های مزمن گردد. 
انجام  زمینه  این  در  که  علمی  گسترده  پژوهش های 
شده در کنار مدل های آب و هوایی پیش بینی شده، به 
پیش بینی اثرات و پیامدهای ناشی از گرمایش جهانی 
منجر شده است. گرچه بسیاری از این پیامدها اکنون 
قابل مشاهده است و بر این اساس می توان انتظار داشت 
دیده  آن  از  ردپایی  هنوز  که  را  پیامدهایی  دیگر  که 
نشده است هم در آینده ای نه چندان دور شاهد باشیم. 
جهانی  گرمایش  شده  انجام  پیش بینی های  براساس 
سطح  در  اقلیمی  و  هوایی  و  آب  الگوهای  تغییر  با 
گسترده  طیف  می تواند  که  بود  خواهد  همراه  دنیا 
بارش های  تا  باد  وزش  الگوی  از  اقلیمی  تغییرات 
شود.  شامل  را  هوا  دمای  فصلی  نوسانات  و  ساالنه 
حفاظت  سازمان  سوی  از  اعالم شده  گزارش  براساس 
سال های  در  که  این  به  توجه  با  امریکا  محیط زیست 
آینده هم چنان با مشکل افزایش میزان انتشار گازهای 
تغییرات  انتظار می رود  بود،  گلخانه ای مواجه خواهیم 
هم چنان  آینده  دهه  چند  در  هوایی  و  آب  الگوهای 
با  مناطق  بعضی  در  تغییرات  این  باشد.  داشته  ادامه 
این  و  بود  خواهد  همراه  ساالنه  بارش های  افزایش 
به  در حالی است که در بعضی مناطق دیگر می تواند 

کاهش باران در طول سال منجر شود.
تنها  نه  هوایی  و  آب  الگوهای  تغییرات  شک  بدون 
پدید  باعث  بلکه  می کند  وارد  صدمه  مردم  اقتصاد  به 
آمدن بیماری های مختلف نیز می گردد. آقای دوستی 
می گوید: »افزایش درجه حرارت و رطوبت در تابستان 
باعث تولید موج هاي گرمایي می گردد. این موج هاي 
بیماری های  که  افرادي  و  کهن ساالن  براي  گرمایي 
مزمن دارند، مشکالت زیادی را فراهم خواهد ساخت.« 
انسان  از محیط زیست در سالمتی  او، حفاظت  به گفته 
نقش بسیار مهمی دارد. لذا با کمبود آب و یا استفاده 
از آب های آلوده بیماری های ناشی از این دو افزایش 
وضعیت  وجود  با  که  می دهد  ادامه  او  یافت.  خواهند 
دیگر  به  هم  تازه ای  بیماری های  جدید،  اقلیمی 
نهایت  در  که  است  شده  افزوده  موجود  مشکالت 
مورد  را  بشر  سالمت  که  رو  پیش  مشکالت  زنجیره 
لذا در کنار  پیدا می کند.  افزایش  قرار می دهد  تهدید 
برنامه ریزی های  با  باید  بیماری ها  مراقبت  نظام  تقویت 
ترویج  بر  اطالع رسانی  و  آموزشی  هدفمند  و  مناسب 
شیوه و سبک زندگی سالم تالش کنیم زیرا همه نسبت 
آینده  نسل های  و  جامعه  خانواده،  خود،  سالمت  به 

مسوولیم.
از این رو بر همه ماست که با توجه به چنین شرایطی که 
ممکن است در آینده ای نه چندان دور گریبان گیرمان 
سهم  سوم  جهان  کشورهای  کنیم.  توجه  بیشتر  گردد 
این  با  اما  دارند  انتشار گازهای گلخانه ای  کم تری در 
وجود بیشترین آسیب را می بینند. این آسیب ها زمانی 
بیشتر می گردد که کشورهایی که قدرت بیشتری دارند 
در  خود  اختیار  تحت  را  کشورها  این  آبی  منابع  که 

آورند. 
آسیب  باعث  وضعیتی  چنین  ادامه  که  آن جایی  از 
انسان ها و هم چنان آسیب رساندن  به زندگی  رساندن 
به گونه های جانوری و نباتات می گردد؛ از این رو تالش 
تغییرات در  با چنین معضلی حتمی است.  مقابله  برای 
شیوه زندگی و رفتار الگوها و شیوه مدیریت یکی از 
مقابله  معضلی  با چنین  می  توان  است که  راهکارهایی 

کرد.
با کمی تغییر در شیوه مدیریت و باالبردن سطح آگاهی 
فقط  ساخت.  حل  را  مشکالت  این  می توان  عمومی 
کمی نیاز به تدبر و تفکر و مدیریت صحیح همه جانبه 
دارد. مدیریتی که از خانواده ها شروع شود تا به سطح 

جامعه و حکومت برسد. 
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بندهای  ساخت  بود.  زمین  از  حد  از  بیش  استفاده  از 
بزرگ، قطع جنگل ها و کشاورزی باعث تغییرات در 
آب  میزان  تغییر  مانند  عواملی  می شود.  محیط زیست 
تاثیرگذاری  نیز  و  منطقه  یک  در  خروجی  و  ورودی 
بر پوشش زمین و تغییر مقدار نور خورشید که جذب 
منطقه  آن  از  ناحیه ای  بازتابش  می تواند  می شود، 
تغییرات  این  همه  کند.  تغییرات  خوش  دست  را 
که  می شوند  باعث  و  می دهند  هم  دست به دست 
به وجود  زمین  کره  انسان های  برای  فراوانی  مشکالت 
آید. به طور صریح می توان یکی از این مشکالت را از 

دست دادن تنوع زیستی بیان کرد. 
حیات  که  است  بحرانی  زیستی،  تنوع  رفتن  دست  از 
روی  انسان  می کند. حیات  تهدید  را  زمین  کره  روی 
تهدید  و  است  گونه ها  سایر  حیات  به  وابسته  زمین 
است.  انسان  برای  مهم  تهدیدی  زنده  گونه های 
فعالیت های انسانی روی کره زمین باعث تاثیرات منفی 
از  بر سطوح مختلف تنوع زیستی شده است. بسیاری 
زیستگاه ها به دلیل توسعه شهرها، معدن کاوی، استفاده 
و  جنگ  بیابان زایی،  و  آب  منابع  از  اندازه  از  بیش 

بهره برداری بی رویه تخریب شده اند.
نسل  افتادن  خطر  به  باعث  زیستگاه ها،  تخریب  این 
هم  به  زنجیره  دلیل  همین  به  و  شده  زنده  گونه های 
پیوسته حیات روی کره زمین در حال از هم گسیختن 
و  میلیون  هشت  از  بیش  می گویند  دانشمندان  است. 
700 هزار گونه موجود زنده روی کره زمین زندگی 
می کنند که تخمین زده می شود هر سال بین 1 تا ۰٫۰۱ 

درصد از گونه های زنده، منقرض می شوند. 
برای  اولیه  مواد  دارو،  غذا،  ما  برای  زیستی  تنوع 
خطر  به  با  طبیعتا  می کند.  فراهم  رفاهی  امکانات  تهیه 
افتادن تنوع زیستی، این خدمات نیز در اختیار ما قرار 
به طور  چه  زمین  کره  زنده  موجودات  همه  نمی گیرد. 
ارتباط  یک دیگر  با  غیر مستقیم  به طور  چه  و  مستقیم 
شدن  وارد  باعث  آن ها،  از  هریک  به  آسیب  و  دارند 
دو  اگر  حتا  می شود؛  نیز  موجودات  دیگر  به  آسیب 
گونه زنده هیچ گاه با یک دیگر ارتباط مستقیم نداشته 
باشند و در دو نقطه مختلف کره زمین زندگی کنند نیز 

این آسیب ها اثر خود را دارد. 
اثرات  ادامه می دهد که در حال حاضر  آقای دوستی 
گرمایشی زمین عالوه بر تغییر دادن اقلیم و تاثیرگذاری 
روی محیط زیست، اثرات زیان باری نیز بر بهداشت و 

بدون تردید با باال رفتن دما، هوا در سراسر کره زمین 
گرم تر شده است. بر اساس گزارش اعالم شده از سوی 
متحده  ایاالت  اقیانوس شناسی  و  جوی  ملی  اداره 
امریکا، در صد سال اخیر درجه حرارت هوا در سطح 
است.  یافته  افزایش  سانتی گراد  درجه   0.8 دنیا حدود 
از سال 1895 یعنی از 120 سال پیش هر سال میانگین 
براساس  و  است  شده  ثبت  زمین  سطح  در  هوا  دمای 
بیشترین دمای هوا  تاکنون  از سال 2000  این گزارش 
را در سطح زمین شاهد بوده ایم و این در حالی است 
که هرسال رکورد جدیدی از نظر دمای هوا در سطح 
است  این  نشان دهنده  روند  این  می شود.  ثبت  زمین 
پیامدهای گرمایش جهانی که مهم ترین آن همان  که 
افزایش دمای هواست، هم چنان در حال افزایش است.

در حال حاضر بحث گرم شدن کره زمین و گرمایش 
بین المللی تبدیل  بین جوامع  به بحث داغی در  جهانی 
شده است. از این رو کشورها در پی این هستند تا در 

حد توان خود با این معضل به مقابله بپردازند. 
در  محیط زیست  کارشناس  دوستی،  عبدالعظیم 
در  انسان ها  که  »فعالیت هایی  می گوید:  مورد  این 
در  تردید  بدون  می دهند،  انجام  متوالی  سالیان  طول 
برجای  را  بسیاری  چشم گیر  تاثیرات  محیط زیست 
افزایش  به  می توان  تاثیرات  این  جمله  از  می گذارد. 
میزان کاربن دای اکساید )  co2(  اشاره کرد که در اثر 
احتراق سوخت های فسیلی به وجود می آید و در نتیجه 
ذرات معلق در جو باعث ایجاد عمل گرم¬سازی هوا 
می شود. در این میان عوامل دیگری همچون فرسایش 
بر  نیز  جنگل ها  قطع  اوزون،  الیه  تخریب  خاک، 

تغییرات آب و هوای کره زمین اثرگذار است.«
او می افزاید: »با شروع انقالب صنعتی و گسترش بسیار 
افزایش  نیز  فسیلی  سوخت های  از  استفاده  آن،  سریع 
پیدا کرد. این امر باعث باال رفتن گازهای گلخانه ای، 
نایتروجن اکساید در جو گردید. گازهای  بخار آب، 
به  جهانی  گرمایش  اصلی  عوامل  از  یکی  گلخانه ای 
مهمی  بسیار  نقش  گلخانه ای  گازهای  می رود.  شمار 
در تاریخچه تغییرات اقلیمی کره زمین دارد به طوری 
گازهای  جانب  از  حرارت  انداختن  دام  به  اثر  در  که 
نقش مهم و کلیدی در  تولید گرما شده و  گلخانه ای 

تنظیم دمای زمین ایفا می کند. « 
 در واقع پیش از آن که استفاده از سوخت های فسیلی 
اقلیم ناشی  تغییرات  بر  تاثیر  بیشترین  برسد،  به  این حد 

زندگی انسان
 در سایه تغییرات اقلیمی

 شفایی

ACKU



بامیان در آستانه جشنواره سارک
تنش ها روی پست والیت

خبر »زلزله دروغین«
 درست بود یا نادرست؟

 دای چوبانی
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عبدالرحمان  و  ایلخانی  صفورا  بهشتی،  فکور  اکبری، 
با  شهیدانی نمایندگان مردم این والیت در ولسی جرگه 

تقرر آقای زهیر مخالفت کردند.
محمد اکبری یکی از نماینده های مردم بامیان در مجلس 
فرصت  یک  سارک  »جشنواره  می گوید:  نمایندگان 
باید توسط  بامیان بود. این جشنواره  خوب برای معرفی 
جنرال غالم علی وحدت که تا هنوز سرپرست این والیت 
فعالیت های  راستا  این  در  او  چون  می شد.  برگزار  بوده 

پی گیری داشته است.«
مردم  زهیر  آقای  شدن  والی  »با  می کند:  عالوه  اکبری 
بامیان مخالف هستند. اگر ما هم با وی مخالفت می کنیم، 
با  چون  می کنیم،  مخالفت  وی  با  مردم  از  تابعیت  به 
مردم  همه  دیگر  مربوطه اش  جریان  از  غیر  زهیر  طاهر 

مخالف اند.«
آقای اکبری تاکید دارد: »ما تا هنوز روی کسی به عنوان 
جشنواره  ختم  تا  اما  نرسیده ایم،  توافق  به  بامیان  والی 
مبلغ،  محمد آصف  توسط  باید  والیت  این  سارک، 
معاون والیت بامیان اداره شود. سپس رییس جمهور غنی 
شخصی را به عنوان والی بامیان تعیین کند که به جریان 

خاص سیاسی وابستگی نداشته باشد.«
عبدالرحمان شهیدانی، وکیل دیگر بامیان هشدار می دهد 
به شمار  امن در کشور  از والیت ها  تاکنون  »بامیان  که: 
این  در  والی  به عنوان  زهیر  آقای  تقرر  با  اما  می رود 

والیت، امنیت بامیان به مخاطره مواجه خواهد شد.«
مردم  از  نمایندگی  به  »ما  می کند:  عالوه  شهیدانی 
جهت حفظ امنیت بامیان و هرچه باشکوه برگزار شدن 
زهیر  آقای  تقرری  با  والیت  این  در  سارک  جشنواره 

می خواست- به اصطالح- کارش را کرد! 
2 - چون فاجعه انسانی در میان بود و روان همگانی نیز 
ضعیِف  قرینه   یک  کم ازکم  باید  آسیب پذیر،  شدت  به 
ایهام انگیز از اول به کار می رفت تا خواننده را به اندیشه 
وامی داشت! به گونه  مثال جمله آغازین خبر می توانست 
تکان  خود  جای  از  کسی  هیچ  »هرچند  باشد:  این گونه 
نخورد؛ اما می گویند زلزله ای با قدرت ۷.۳ درجه ریشتر 

مخالفت می کنیم.«
زهیر  آقای  تقرری  با  بامیان  مردم  نمایندگان  مخالفت 
متفاوت مردم، شورای علما، شورای  سبب واکنش های 
احزاب، شورای والیتی، شورای مجاهدین، فعاالن مدنی 

و استادان دانشگاه این والیت شده است.
انتخاب  تیم  یک  از  کسانی که  بامیان،  مردم  دیدگاه  از 
می شود از طرف تیم دیگر مورد قبول نباشد تنها راه حل 

آن این است که فرمان رییس جمهور باید عملی شود. 
طیبه خاوری، رییس شورای والیتی بامیان می گوید: »در 
راستای مخالفت با تقرر طاهر زهیر به عنوان والی بامیان 
هیچ وکیل بامیان در پارلمان نظر وکالی شورای والیتی 
شخصی  نظر  آنان  مخالفت  نپرسیده اند.  را  والیت  این 
مردم  قاطع  اکثریت  از  نمی تواند  که  می باشد  خود شان 

نمایندگی کند.«
با  بامیان  خانم خاوری معتقد است که مخالفت وکالی 
والی جدید، می تواند تاثیرات بسیار منفی روی جشنواره 
ادامه  شکل  همین  به  روند  اگر  باشد.  داشته  سارک 
دیگر  که  می رود  دست  از  کامال  فرصت ها  کند،  پیدا 

برنخواهد گشت.
بامیان  در  احزاب  شورای  رییس  احمدی،  حیدرعلی 
سیاسی  جریان   1۳ از  متشکل  که  شورا  »این  می گوید: 
می باشد، با اتفاق آرا از حکم رییس جمهور با تقرر طاهر 

زهیر به عنوان والی این والیت حمایت می کند.«
مخالفت  نیز  عدالت  و  حق  حزب  نماینده  آزاد،  عزیز 
شخصی  را  زهیر  طاهر  تقرری  با  مردم  نمایندگان 
شنبه  جلسه  در  بامیان  احزاب  »شورای  می گوید:  دانسته 
ارگان های  اداره  تصمیم  از  را  حمایت شان  گذشته اش 

محلی و حکم رییس جمهور اعالن کرده اند.«
سجاد محسنی، سخنگوی شورای علمای بامیان مخالفت 
مخالفت  زهیر،  آقای  تقرر  با  را  بامیان  مردم  نمایندگان 
سلیقه ای دانسته می گوید: »مردم بامیان در چنین شرایط 
حساس به مخالفت های نمایندگان لبیک نمی گویند. اگر 
حکومت مرکزی در تصمیم خود قاطع باشد و از والی 
خود حمایت کند، این مخالفت ها تاثیری روی جشنواره 

سارک نخواهد گذاشت.«
والیت  تقرریافته  تازه  والی  زهیر،  طاهر  حال  همین  در 
از  حکومتی  سمت های  »تقرری  می گوید:  بامیان 
صالحیت های سران حکومت می باشد، بنا هرآنچه را که 
پیروی  و  اطاعت  آن  از  بگیرند  تصمیم  حکومت  سران 

می کنم.«
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال  همین  در 
وحدت ملی نیز بنا به خواست نمایندگان مردم بامیان با 
بامیان مخالفت  به عنوان والی والیت  تقرری آقای زهیر 

کرده است.
حل  زودی  به  مشکل  این  اگر  که  است  حالی  در  این 
عمومی   وضعیت  به  جبران ناپذیری  زیان های  نشود، 
بامیان، امنیت، اقتصاد و حکومتداری خواهد رسید و این 
والیت از جشنواره سارک کم ترین سودی نخواهد برد.

و  این  به  مشابه  چیزهایی  یا  داد«.  تکان  سخت  را  کابل 
بهتر از این.

۳ -  یا می شد در عنوان خبر، از »زمان آینده« کار گرفت. 
در  نمی شد  اما  کاسته  چندان  خبر  اثر  از  کار،  این   با 
نمی گذاشت  و  می کرد  خلق  »انتظار«  کم ازکم   خواننده 
به گونه  کنند!  سکته  زیاد«  »بیخی  خوانندگان  از  برخی 
به  کابل  در  ریشتر  درجه   ۷.۳ قدرت  با  »زلزله ای  مثال: 

وقوع خواهد پیوست.«
4 - می شد از شگردهای طنزی هم کمی استفاده شود، 
بدین گونه: »اگر نمی خواهید زنده به گور شوید، به لحاظ 

خدا تا  آخر بخوانید.«
5 -  به هر حال، اشتباهی بود که از آن فراوان آموختیم! 
شدید  زیاد  نقِد  بودم،  کرده   سکته  کم  کمی  من  چون 
کرده اند  سکته  زیاد  بیخی  که  کسانی  اما  نکردم! 
می توانند برعالوه دشنام های رنگارنگ، از دست داشتن 
توطیه  این  و  بردارند  پرده  نیز  خبر  این  در  »آی اس آی« 

»استکبار جهانی« را در نطفه خنثا کنند.

برگزاری  به  دیگر  روز  ده  از  کم تر  که  وجودی  با 
اما  مانده،  باقی  بامیان  در  سارک  فرهنگی  جشنواره 
تنش های سیاسی و مخالفت های جناحی در این والیت 
شده  بزرگ  جشنواره  این  دادن  قرار  شعاع  تحت  سبب 

است.
و  صحبت ها  تالش ها،  همه  روزها  این  می رفت  انتظار 
آمادگی ها برای برگزاری جشنواره سارک و پذیرایی از 
هزاران مهمان داخلی و خارجی در این والیت باشد، اما 
دیده می شود که محور بیشتر گفتگوها، تصمیم گیری ها 
و جلسات، مخالفت های جناح های رقیب در این والیت 

است.
قرار است در 15 جوزا، با حضور نمایندگان کشورهای 
یا  آسیا  جنوب  منطقه ای  همکاری های  سازمان  عضو 
سازمان  این  فرهنگی  پایتخت  به عنوان  بامیان  »سارک«، 
معرفی شود. در همین حال، مخالفت وکالی مردم بامیان 
به عنوان والی  تعیین طاهر زهیر  با  نمایندگان  در مجلس 
این والیت سبب شده که این فرصت بی نظیر تحت شعاع 

قرار گیرد.
معرفی  جهت  طالیی،  فرصت  یک  سارک  جشنواره 
زمینه های  و  توریستی  جذبه های  فرهنگی،  داشته های 
سرمایه گذاری برای افغانستان و این والیت باستانی است 
که فقط یک بار نصیب مردم بامیان شده است. مخالفت 
تقرری  با  ولسی جرگه  در  والیت  این  مردم  نمایندگان 
طاهر زهیر به عنوان والی بامیان نشان می دهد که ممکن 

این فرصت با کم ترین دست آورد از دست رود.
حکمی  طی  اشرف غنی،  رییس جمهور  جوزا،  اول  در 
 طاهر زهیر را به عنوان والی بامیان تعیین کرد، اما محمد 

از  آن  در  که  8صبح  در  زلزله«  »خبر  نشر  با  پیوند  در 
ایجاد  منظورش  و  بود  شده  گرفته  کار  دروغ«  »شگرد 
نکته زیرین  با چند  بود، من هم  تکانه در ذهن خواننده 

به مجلس گپ گویان می پیوندم: 
بیان  نامتعارف  به گونه  اگر  مهم  نبشته  آن  کل،  در   -  1
نمی شد، هرگز تا این حد بدان توجه نمی شد و نقد و نظر 
را در پی نمی داشت. از این رهگذر، نویسنده آن گونه که 

در  جدید  دولت  وزرای  از  یکی 
برنامه کاری صد روز نخست خود 
هماهنگی  برای  که  است  گفته 
بیشتر، عناوین خطبه های نماز جمعه 
را از طریق پیام کوتاه تلیفونی برای 
این  به نظر شما  ارسال می کند.  علما 
وزیر  جناب  است؟  درست  کار 
از  بیایید  ندارد.  را  پیام بازی  تجربه 
این کار  بپرسد که  من  مثل  عاشقی 
ممکن است چه مشکالتی را به بار 
بار  یک  گذشته  سال  مثال  بیاورد. 
هوای شاعری به سرم زد و به دوستم 
را  »تو  فرستادم،  محتوا  این  با  پیامی 
دوست  باران زده  شیشه های  مثل 
دارم، ای خریدار دل کوچک من.« 
بعد از یک سال قهر و قطع رابطه و 
پیام  که  بردم  پی  باالخره  جنجال، 
رسیده،  دوستم  به  طوری  این  من 
باران زده  شیشه های  مثل  را  »تو 
 some text*دوست دارم، ای خر

»*missing
تا جایی که من می دانم، این مشکل 
نشده  حل  هم  هنوز  تلیفونی  پیام 
پیام  وزیر  آقای  می ترسم  است. 
جمعه  نماز  خطبه  در  »فردا  بدهد، 
به  قبر و  از عذاب  بترسانید  مردم را 
راه راست هدایت کنید«، و پیام برسد 
که »فردا در خطبه نماز جمعه مردم 
کنید آن جمعه  تصور  بترسانید.«  را 
در کشور چه اتفاق می افتد. علما که 
ترساندن  برای  وسیله ای  خودشان 
مردم ندارند، مجبور می شوند دست 
و  شوند  سیاسی  مخالفین  دامن  به 
مخالفین  بخواهند.  کمک  آن ها  از 
ترساندن  نوع  فقط یک  سیاسی هم 
در  را  جاده  کنار  ماین  اند.  بلد  را 
جاده بدن خود جاسازی می کنند و 
»بوووم.« جمعیت افغانستان در یک 
ظهر جمعه به هفت میلیون می رسد. 
جناب  از  ما  دوستانه  خواهش  پس 
به جای فرستادن  این است که  وزیر 
از  جمعه  نماز  خطبه های  عناوین 
دیگر  راهکار  تلیفونی،  پیام  طریق 
واتس اپ  و  وایبر  با  مثال  بسنجد. 
را  پیام  می شود  غیره  و  وی چت  و 
فرستاد.  راحت تر  و  نوشت  بلندتر 
باالخره ما تصمیم داریم که در این 
بیاوریم.  دیجیتالی  انقالب  کشور 
چه بهتر است که از همین جا شروع 

کنیم.

ارتباط سالم برقرار کنید نوروز رجا- بامیان
دای چوپانی

 باری سالم
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گرمای	هوا	در	 باالی	 که	درجه	 مقام	های	هندی	هشدار	داده	اند	
گرمای	مرگبار	جان	بیش	از	500	تن	 هفته	جاری	ادامه	می	یابد.	این	
گرفته	و	مقام	ها	وعده	پرداخت	غرامت	به	برخی	خانواده	های	 را	

قربانیان	را	داده	اند.
هوا	 گرمای	 که	 گفته	اند	 هندی	 مقام	های	 دویچه	وله،	 گزارش	 به	
کم	539	تن	را	 	جان	دست	 کشور	تا	حاال در	نقاط	مختلف	این	
سال	 کهن	 افراد	 ساختمانی،	 کارگران	 آن	ها	 کثر	 ا که	 است	 گرفته	
تلفات	 که	شمار	 این	احتمال	وجود	دارد	 بوده	اند.	 و	بی	خانمان	

افزایش	یابد.
ایالت	های	اندرا	پرادیش	و	تلنگانا	در	جنوب	هند	بیشترین	صدمه	
گرمای	هوا	در	این	مناطق	روز	 گرما	دیده	اند	و	شدت	 را	از	این	موج	
گراد	رسیده	بود.	در	دهلی	جدید	 یک	شنبه	به	48	درجه	سانتی	
که	 گراد	رسیده	بود	 گرما	به	43.5	درجه	سانتی	 پایتخت	هند	نیز	

گرفت. جان	چندین	تن	را	
کمیشنر	ویژه	مدیریت	فاجعه	ها	در	ایالت	اندرا	 پی	تولسی	رانی،	
که	در	معرض	تابش	 کسانی	اند	 کثریت	قربانیان	 گفت:	»ا پرادیش	
مستقیم	آفتاب	قرار	داشته	اند.	این	افراد	غالبا	بیش	از	50	سال	عمر	

کارگر	می	باشند.« داشته	و	مربوط	به	طبقه	
گذشته	 گرما	در	هند	روز	دو	شنبه	هفته	 که	تلفات	موج	 گفت	 رانی	
صورت	 به	 تلفات	 شمار	 آن	 از	 بعد	 روزهای	 در	 اما	 شد،	 شروع	
بنگال	 والیت	 مرکز	 کلکته،	 شهر	 در	 یافت.	 افزایش	 چشم	گیری	

کسی	در	داخل	موتر	شان	جان	داده	اند. غربی	رانندگان	تا
توصیه	 مردم	 به	 هند	 جنوبی	 ایالت	های	 در	 حکومتی	 مقام	های	
گرم	روز	به	بیرون	نروند.	این	مقام	ها	 که	در	اوقات	خیلی	 کرده	اند	

در	تالش	رساندن	آب	آشامیدنی	به	مردم	اند.
را	 احتیاطی	 اقدام	های	 که	 می	خواهیم	 مردم	 از	 »ما	 گفت:	 رانی	
کاله	بپوشند،	مقدار	 کنند،	 گیرند	مثال	چتری	استفاده	 روی	دست	
کتانی	 زیاد	مایعات	مانند	آب	و	دوغ	بنوشند	و	لباس	های	نخی	یا	

بپوشند.«
به	 مایعات	 توزیع	 برای	 را	 کزی	 مرا هم	چنین	 حکومتی	 ادارات	
سیل	 رجوع	 به	دلیل	 هم	چنین	 کرده	اند.	 ایجاد	 روستایی	 مناطق	
کتران	لغو	شده	 گرما	زدگان	به	شفاخانه	ها،	رخصتی	همه	دا آسای	

است.
به	 را	 هندی	 روپیه	 هزار	 	100 غرامت	 پرداخت	 هم	چنان	 مقام	ها	

ک	شده	وعده	داده	اند. خانواده	های	افراد	هال
این	 از	 دیده	 آسیب	 مناطق	 در	 را	 اخطاری	 هند	 هواسنجی	 اداره	
گرما	در	روزهای	آینده	ادامه	 که	امواج	 گفته	است	 کرده	 گرما	منتشر	
که	رسیدن	باد	و	باران	موسمی	به	تاریخ	 می	یابند.	انتظار	می	رود	

گرما	پایان	دهد. 31	می	به	سواحل	هند،	به	این	موج	مرگبار	

کشور	 این	 ارتش	 که	 کرده	 تلویزیون	دولتی	عراق	اعالم	
عملیات	 سنی	 قبایل	 و	 شیعه	 شبه	نظامیان	 پشتیبانی	 با	
نیروهای	 دست	 از	 را	 انبار	 غربی	 والیت	 گرفتن	 بازپس	
کرده	است. گروه	موسوم	به	دولت	اسالمی	)داعش(	آغاز	
این	 از	 گسترده	ای	 بخش	های	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
والیت	در	سال	۲۰۱۴	به	تصرف	نیروهای	داعش	در	آمده	
به	 روز	پیش	 	۱۰ این	والیت	هم	 مرکز	 رمادی،	 و	شهر	 بود	

دست	داعش	افتاد.
کیلومتر	 	۱۰۰ حدود	 فاصله	 در	 رمادی	 دادن	 دست	 از	
کرد	 وارد	 ارتش	عراق	 روحیه	 به	 بغداد	ضربه	ای	جدی	

گسترده	ای	را	برانگیخت. و	انتقادهای	
کارتر،	وزیر	دفاع	 در	یکی	از	جدی	ترین	انتقادها،	اشتون	
که	ارتش	عراق	اراده	جنگیدن	با	داعش	 گفت	 امریکا	

که	 کرده	 چین	سیاست	های	جدید	نظامی	خود	را	اعالم	
کشور	در	خارج	از	 گسترش	حضور	نظامی	این	 در	آن	بر	

کید	شده	است. مرز	های	خود	تا
حضور	 باید	 کشور	 این	 دریایی	 نیروی	 می	گوید	 چین	

بیشتری	در	دریاهای	آزاد	داشته	باشد.
از	 را	 نظامی	خود	 گزارش	بی	بی	سی،	چین	سیاست	 به	
تا	 کشور	 این	 می	دهد.	 تغییر	 فعال«	 »دفاع	 به	 پس	 این	
از	 اما	 بود،	 متمرکز	 مرزهای	خود	 از	 دفاع	 بر	 کنون	عمدتا	
از	 به	خارج	 را	 نظامی	خود	 این	پس	می	خواهد	حضور	

گسترش	دهد. کشور	 مرزهای	این	
که	مجموعه	سیاست	های	جدید	نظامی	را	 کابینه	چین	
که	نیروی	دریایی	چین	 گفته	است	 به	تصویب	رسانده،	

باید	حضور	خود	در	آب	های	آزاد	را	افزایش	دهد.
سرمایه	گذاری	 به	 دست	 گذشته	 سال	های	 طی	 چین	
مساله	 این	 که	 زده	 خود	 دریایی	 نیروی	 روی	 عظیمی	

کشور	 گزارش	وزارت	دفاع	روسیه،	نیروهای	ارتش	این	 به	
یک	مانور	بزرگ	با	شرکت	۲۵۰	هواپیما	و	هلی	کوپتر	و	۱۲ 

کرده	اند. هزار	نظامی	را	شروع	
وزارت	دفاع	این	تمرین	های	چهار	روزه	را	به	عنوان	یک	
نیروهای	 آمادگی	 آزمودن	 برای	 گهانی«	 نا بزرگ	 »بازرسی	

کرد. رزمی	روسیه	عنوان	
به	نقل	از	بی	بی	سی،	این	رزمایش	در	همان	روزی	شروع	
در	 را	 آموزشی	 تمرینی	 آن	 از	شرکای	 برخی	 و	 ناتو	 که	 	شد	

کردند. منطقه	قطب	شمال	شروع	

سیوداد	 شهر	 در	 که	 گردبادی	 اثر	 در	 نفر	 	۱۳ دست	کم	
تگزاس	 ایالت	 نزدیکی	 در	 مکسیکو	 شمال	 در	 کونا	 آ

کشته	شده	اند. امریکا	روی	داد	
خسارت	 کواهیال	 ایالت	 در	 شهر	 این	 در	 خانه	 صدها	
دیده	یا	تخریب	شده	اند.	این	شهر	در	جنوب	نقطه	ای	
که	شهر	دل	ریوی	تگزاس	 در	مرز	مکسیکو	و	امریکاست	

در	شمال	آن	قرار	دارد.
دستخوش		آشوب	 را	 تگزاس	 همچنین	 بد	 هوای	 و	 آب	

کرد	و	بیش	از	ده	نفر	در	این	ایالت	مفقود	هستند.
به	نقل	از	بی	بی	سی،	تصاویر	مخابره	شده	از	مکسیکو	
که	شدیدا	آسیب	 را	نشان	می	دهد	 و	خانه	هایی	 موترها	
کنان	شهر	مجروح	شده	اند	 دیده	اند.	تعداد	زیادی	از	سا

	رود. و	این	نگرانی	هست	آمار	مرگ	باال
آسیب	 ناحیه	 از	 بازدیدی	 کواهیال	در	 والی	 موریرا	 روبن	

را	ندارد.
گفتند	 کردند	و	 کارتر	را	رد	 مقامات	عراقی	اظهارات	آقای	

که	او	اطالعات	غلط	داشته	است.
قدس	 نیروی	 فرمانده	 سلیمانی،	 قاسم	 دیگر	 طرف	 از	
در	 امریکا	 عملکرد	 از	 شدت	 به	 ایران،	 پاسداران	 سپاه	
کرد	 کرد	و	امریکایی	ها	را	متهم	 مقابله	با	داعش	انتقاد	

که	عمال	با	داعش	همدست	هستند.
از	 دفاع	 در	 امریکا	 هوایی	 نیروی	 تعلل	 از	 مشخصا	 او	
که	تنها	ایران	و	 گفت	 رمادی	به	شدت	خشمگین	بود	و	
که	به	راستی	با	داعش	می	جنگند. همپیمانانش	هستند	
شرایطی	 در	 تنها	 که	 می	گویند	 امریکا	 نظامی	 مقامات	
که	نیروهای	 کنند	 می	توانند	در	نبرد	با	داعش	موثر	عمل	

عراقی	روی	زمین	اراده	جنگیدن	داشته	باشند.

کشورهای	منطقه	شده	است. باعث	نگرانی	شماری	از	
نیروی	هوایی	چین	نیز	به	جای	سیاست	دفاع	هوایی	از	
قلمرو	مرزی،	سیاست	دفاعی	و	تهاجمی	را	دنبال	خواهد	

کرد.
کشور	 طبق	سیاست	های	جدید	نظامی	چین،	ارتش	این	

به	 هواپیماهایش	 ورود	 و	 اوکراین	 در	 روسیه	 اقدامات	
غرب	 با	 تنش	 افزایش	 باعث	 غربی	 کشورهای	 آسمان	

شده	است.
گزارش		خبرگزاری	های	روسی	اینترفکس	و	تاس،	 براساس	
گروه	هوانوردی	و	نیروهای	پدافند	هوایی	روسیه	 بازرسی	

شامل	تقریبا	۷۰۰	سالح	و	سخت	افزایش	نظامی	است.
روسیه	 دوربرد	 هواپیماهای	 رزمایش،	 این	 جریان	 در	
در	 آزمایشی	 اهداف	 به	 کروز	 موشک	های	 با	 است	 قرار	

کنند. کومی	در	شمال	غربی	روسیه	حمله	 جمهوری	

کشته	شده	اند	 کودک	 که	۱۰	بزرگسال	و	سه	 گفت	 دیده	
به	 دیگر	 نفر	 	۱۵۰ است.	 شده	 ناپدید	 هم	 نوزاد	 یک	 و	

شفاخانه	منتقل	شده	اند.
گزارش	رسانه	های	محلی	این	نوزاد	هنگام	حادثه	در	 به	

کودکان	در	موتر	نشانده	شده	بود. صندلی	ویژه	
»بیشتر	 گفت:	 کونا	 آ سیوداد	 شهردار	 پرز	 لنین	 اواریستو	
در	 نه	 بودند	 آزاد	 هوای	 در	 که	 هستند	 کسانی	 مردگان	

خانه	ها.«
که	 گردباد	)تورنادو(	از	زمانی	است	 که	این	اولین	 او	افزود	

شهر	در	بیش	از	یک	قرن	پیش	تاسیس	شد.
بیشتری	 قربانیان	 یافتن	 برای	 ماموران	در	حال	جستجو	

در	البالی	ویرانه	۷۵۰	خانه	بوده	اند.
روزنامه	 به	 شهر	 این	 کن	 سا رامیرز	 روساریو	 دل	 ماریا	
فرود	 خانه	ها	 بام	 روی	 موترها	 »بعضی	 گفت:	 الهورنادا	

و	 افزود	 و	تحرک	جهانی	خود	خواهد	 پویایی	 میزان	 به	
افزایش	خواهد	 را	 دوربرد	خود	 و	 میان	برد	 موشکی	 توان	

داد.
به	 خود	 نظامی	 جدید	 سیاست	های	 توجیه	 در	 چین	
دریای	 در	 آن	 با	 که	 سنگینی	 و	 پیچیده	 تهدیدهای	

کرده	است. جنوبی	چین	مواجه	است،	اشاره	
که	 دارد	 جزیره	 	۲۵۰ حدود	 چین	 جنوبی	 دریای	
کیلومتر	مربع	می	رسد.	این	 مساحت	شان	مجموعا	به	۱۵	
گاه	بیشترشان	زیر	 جزایر	عموما	خالی	از	سکنه	هستند	و	

آب	است.
کل	و	یا	بخش	هایی	 ویتنام،	فیلیپین،	مالزیا	و	برونئی	نیز	بر	

از	این	جزایر	ادعای	مالکیت	دارند.
که	دو	فانوس	دریایی	به	طول	۵۰	متر	را	 کرده	 چین	اعالم	
کشور	 که	با	چند	 در	صخره	های	مرجانی	جزایر	اسپارتلی	

بر	سر	تملک	آن	اختالف	دارد،	خواهد	ساخت.

در	 بزرگ	تر	 رزمایشی	 بر	 مقدمه	ای	 کنونی	 تمرین	های	
ماه	های	آینده	است.

در	 روسیه	 وزیر	 نخست	 معاون	 روگوزین	 دمیتری	
به	 روسیه	 کوبندگی	 مورد	 در	 تلویزیونی	 مصاحبه	ای	

گفت	»تانک	ها	نیازی	به	ویزا	ندارند.« شوخی	
تحریم	های	 فهرست	 در	 که	 است	 کسانی	 جمله	 از	 او	
کریمه	 که	بعد	از	انضمام	 اتحادیه	اروپا	و	امریکا	قرار	دارد	
ک	روسیه	وضع	شد	و	محدودیت	هایی	بر	سفرهای	 به	خا

خارجی	او	اعمال	می	کند.

کامل	برقرار	 آمده	و	اجساد	در	جاده	ها	افتاده،	هرج	و	مرج	
است.«

بستگان	 با	 مکسیکو	 جمهور	 رییس	 تو	 نیه	 پینا	 انریکه	
که	به	سیوداد	 گفته	است	 کرده	 قربانیان	اعالم	همبستگی	
کمک	های	فدرال	را	داده	 کرد.	او	قول	 کونا	سفر	خواهد	 آ

است.
طول	 به	 ناحیه	ای	 که	 گفت	 کواهیال	 ایالت	 مقام	 یک	
به	 دوشنبه	 	۶:۱۰ ساعت	 که	 گردباد	 در	 چهارراه	 هفت	

وقت	محلی	روی	داد	ویران	شده	است.
کلورادو	 همزمان	در	چندین	ایالت	در	جنوب	امریکا	از	
مورد	خطر	 در	 هشدارهایی	 لوییزیانا	 و	 کانزاس	 تا	 گرفته	

سیل	و	توفان	صادر	شد.
در	 بالنکو	 رود	 طغیان	 اثر	 در	 نفر	 دوازده	 یکشنبه	 روز	
بخش	مرکزی	تگزاس	و	جاری	شدن	سیل	ناپدید	شدند.

ول داعش در عراق آغاز شد کنتر کردن انبار از  ج  عملیات خار

زهایش بیشتر می شود ج از مر حضور نظامی چین در خار

وع شد وسیه شر وی هوایی ر رگ نیر مانور بز

گرفت گردباد در مکسیکو قربانی 

گرما در هند  قربانیان 
به پنج صد نفر رسید
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Job # :   150965
Job Title:  Facility Project Manager
Manager:  Hicks, James T.
Department / Division: GSDCR
Grade:   GF
Appointment Type: See Job Description Below
Organization:  The World Bank
HR Contact:  Khan, Saira Asad
Posting Date:  20-May-2015
Closing Date:  10-June-2015
Language Preferences: Dari [Desired]; English [Essential]
Location:  Kabul, Afghanistan
Appointment:  Local Hire

The objective of this assignment is to oversee the pro-
vision of integrated building management services to 
the World Bank’s Afghanistan Country Office (CO) in 
Kabul.  The CO presently occupies 4 adjacent leased 
buildings, along with multiple other residential and 
guesthouse buildings within the diplomatic enclave in 
Kabul.  The incumbent will report to the Global Facili-
ties Manager, GSDCR, based in Washington, and will 
be a key member of the General Services Department’s 
Global Facilities Management team.  S/he will be based 
in Kabul.
The incumbent will also be an integral member of the 
Kabul Office’s administrative team, maintaining regular 
interaction with the Kabul CO Operations Manager in 
reporting requirements, schedules and progress of Fa-
cilities activities    
The position responsibilities include management of the 
operations and maintenance of the Electrical and Me-
chanical systems in all the buildings leased by the CO.  
The incumbent will be responsible for the oversight and 
coordination of contracted services for housekeeping, 
building maintenance, electrical and mechanical engi-
neering systems and landscaping. S/he will collaborate 
daily with the Kabul CO administrative and manage-
ment teams to develop the Facilities work plan, report 
on progress and resolve emergency issues.  A new stan-
dalone building to accommodate the offices of the World 
Bank will come online sometime in 2017, and integrated 
Building Management services for this building are part 
of the responsibilities of the incumbent to this position. 
The leased residential buildings and guesthouses will 
still remain part of the Facilities portfolio.
Note: If the selected candidate is a current Bank Group 
staff member with a regular or Open-Ended appoint-
ment, s/he will retain his/her regular or Open-Ended ap-
pointment. All others will be offered a 3 year term ap-
pointment.
Duties and Accountabilities:
• Manage both in-house and outsourced Facilities Main-
tenance team in the CO buildings which will provide 
and coordinate all facilities requirements of the build-
ings and the users, including but not limited to, all Op-
erations and Maintenance of mechanical, electrical and 
plumbing systems, building envelope and landscape 
maintenance, housekeeping, waste management, secu-
rity devices/systems and parking.
• Oversee a Facilities Helpdesk function (email and tel-
ephone) for reporting and tracking of facilities-related 
user needs and resolution of reported problems in the 
CO building.  
• Receive and attend to all Facilities issues from staff in 

an organized, communicative and transparent manner.
• Develop technical and statement of work specifica-
tions for building and equipment maintenance services 
and Annual Maintenance Contracts; participate in the 
evaluation/selection of bidders responding to RFIs, 
RFPs, or other contract bidding processes as needed in 
the new building. 
• Develop PPM schedules for mechanical/electrical 
items, such as relays at transformers that may not be a 
routine item on FM vendor’s maintenance checklist.
• Develop Scope of Work for procurement of house-
keeping and cleaning services.
• Oversee and supervise contracted vendors in the man-
agement of engineering operations, periodic testing, and 
preventative maintenance of all Electrical and Mechani-
cal Equipment and fire/life safety systems. 
• Review building management and cleaning contractor 
invoices and recommend for payment by the designated 
local RM Officer.  Collaborate with the RMO to update 
the Facilities Management budget and expense reports 
on a monthly basis.
• Ensure that established procedures for all fire, life 
safety and security programs are followed for periodic 
inspections and staff emergency drills. 
• Coordinate required building management purchases 
under $50,000 with local RM Officer using procure-
ments guidelines for Country Office local procurement. 
• Develop and Coordinate procurement of equipment 
and services contracts valued at above $50,000 with 
HQ-based GSD Facilities Project Manager and desig-
nated Corporate Procurement Officer. 
• Maintain the Asset Management program for furniture, 
equipment and fixtures for the building. 
• Compile a portfolio of service and supply companies to 
be solicited for various FM procurement needs.
• Maintain the effective Greening Program to minimize 
waste and user impact on the environment; considera-
tion to be given to recycling and effective energy and 
water management programs to reduce the new building 
footprint. Develop additional measures for implementa-
tion.
• Prepare and maintain an overall Real Estate Master 
plan to accommodate the growing needs of the Kabul 
County Office, and to propose opportunities that arise 
within the diplomatic enclave to realize better secured 
lease buildings and cost savings 
• Prepare the Master Plan for moving into the new WB 
building, and termination of any leases well in advance 
to apprise the CO of the ensuing costs and budget avail-
ability.
• Work with the CO units/teams on adjacencies and loca-
tion within the new building; prepare move plans using 
consultants as necessary.
• Once the new building has been handed over and is 
ready for occupancy, ensure a smooth move-in process 
aimed at minimizing downtime of the office.
• Review all required modifications going forth, com-
ment on design drawings, specifications and other docu-
ments to ensure alignment with Scope of Work, Bank 
Standards, finishing standards and compliance with fire, 
life and safety codes. Plan and coordinate office altera-
tions and/or moves dictated by business need.
• Oversee and coordinate the development of strategic 
building management business plans and budgets for 
on-going facilities programs, and over the long term, for 

capital replacement requirements.
Selection Criteria:
• A relevant Degree, preferably MA/MS or M. Eng (Me-
chanical or Electrical Engineering, Facilities Manage-
ment) and 8-10 years of relevant experience or equiv-
alent combination totaling 14 years of education and 
experience. 
• Thorough knowledge of building infrastructure and 
engineering systems, local facilities and building codes, 
regulations, and other laws pertaining to local, universal 
access and international building codes. 
• Direct experience with facilities management of multi-
story offices, and multiple buildings/renovations pro-
jects running concurrently.
• Demonstrated ability to effectively and efficiently 
manage multiple and/or complex operational issues in a 
building under minimum supervision. 
• Excellent spoken and written communication skills in 
English is essential. 
• Working knowledge of Pashto or Dari is highly desir-
able.
• Proven ability to diplomatically communicate with 
internal clients in Kabul and WB Headquarters at all 
levels, as well as local government authorities regard-
ing licenses, permits, etc.  Effective interpersonal, com-
munication and listening skills, excellent sense of client 
orientation, and drive for results.  
• Demonstrated leadership and supervisory skills to ef-
fectively manage outsourced Building Facilities staff 
and others teams to deliver integrated services.
• Financial management (cost/investment) skills. 
• Ability to maintain systematic documentation of con-
tract administration, operations and cost records to facil-
itate periodic contract audits by Bank internal auditors. 
• Knowledge and experience with MS Office and Auto-
CAD (or equivalent) essential; knowledge of MS Pro-
ject, Primavera or equivalent project tracking software 
desirable. 
• Willingness to be available on a 24/7 basis in case of a 
major emergency, system breakdown or security issue.
• Willingness to travel regionally as needed.
• This position is subject to local recruitment and local 
salary scale.
Submission guideline:
Interested candidates who meet the above-mentioned 
criteria are kindly requested to submit their applications 
online at www.worldbank.org/jobs. Please kindly note 
that we only accept online applications.  Please do not 
send your application via email. The vacancy # for this 
position is (150965). You can find the vacancy by feed-
ing the search tab at the (www.worldbank.org/jobs) by 
(All locations/Kabul, Professional and Technical jobs 
and then General Services). 
Technical difficulties preventing you from submitting 
your online application can stem from various causes 
(poor internet connection, firewalls, file size of attach-
ments, etc.) In most cases, applying again later will re-
solve the problem. In the unlikely event that the prob-
lem persists, contact us through (ahassani1@worldbank.
org), we will support you in submitting your applica-
tion. Please specify the job number for which you are 
applying and provide us with a detailed description (or 
a "screen shot") of any error message you experienced. 
Do not send your CV or application to this email address 
as we will not be able to consider such applications

The World Bank Group is committed to achieving 
diversity in terms of gender, nationality, culture and 
educational background.  Individuals with disabili-
ties are equally encouraged to apply.  All applica-

tions will be treated in the strictest confidence.

گـــــــــهی آ
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