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صلصال و شهمامه
آماده جشن فرهنگی سارک

مشاوررییسجمهور:

پاکستاندرساختپارلمانافغانستان
ممانعتمیکرد
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THE WORLD BANK GROUP 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REI)
FOR 

CONSTRUCTION WORKS FOR THE WORLD BANK KABUL

REI No. 15-0518

The World Bank Group (World Bank) invites REI to pre-qualify general contractors (GC) for providing Construction Works for the World Bank Kabul.

Scope 
Construct a turnkey new off grid (ready for future grid connection), blast resistant facility, on a 5,300 m² site. The facility is composed of an office building 
(approximately 4,132 m²) and a 30 unit guesthouse (approximately 1,163 m²). The facility is three floors above grade and two floors below grade; and a 
monumental art wall. Total building construction area of approximately 5,295 m². The scope includes reinforced concrete structure; fit-out finishes; blast 
resistance walls/windows/doors; piling; access control facility (guard house, sally ports and watch towers); demolition and removal of existing structures 
& infrastructures (above & below ground); construction of new compound wall, site paving and surface parking area; roadwork, landscaping; site lighting; 
mechanical, electrical and plumbing systems and components; elevators (Lifts); building management system (BMS); solar panels; sewage treatment plant 
(STP); water purification systems; deep wells; generators including heat-reclaim, and underground fuel storage tanks; communication (standard cabling 
& trays, IT & tele communication); relocation of existing communication towers and satellite dishes; solar panels (Photovoltaic); rain water harvesting; 
green roof; sustainable construction practices (including heat reclaim, water savings and minimizing maintenance requirements); including providing ap-
propriate documentation as required for project Environmental Certification (for example LEED); and monumental artwork. Duration of the project is 
estimated to be 24 month or sooner. 

REI 15-0518 will be for distribution to interested GC from June 15 to 25, 2015. The last day for submission of the REI is on July 7, 2015.

To be considered as eligible to participate, firms must meet all the mandatory business criteria outlined in the World Bank Corporate Procurement Web-
site under ‘Business Opportunities’. For details, please visit http://go.worldbank.org/XDFTL7G250 and click Administrative Procurement and search for 
REI No. 15-0518.

For further information or questions please contact Manolo Macariola via e-mail at mmacariola@worldbank.org.

ACKU



زنگ اول


پایتخت  به عنوان  بامیان  اعالم  مراسم  جمعه  روز 
آسیا،  جنوب  کشورهای  همکاری  سازمان  فرهنگی 
به عنوان  بامیان  اعالم  می شود.  برگزار  سارک، 
پایتخت فرهنگی سارک، رویداد مهمی در تاریخ این 
تالقی  محل  دور  گذشته های  از  بامیان  است.  شهر 
فرهنگ های گوناگون بوده است. مجسمه های بی نظیر 
بودا این منطقه را شهره آفاق کرده است. در گذشته 
بی نظیر  مجسمه های  دیدن  برای  زیادی  گردشگران 
نیست  دیگر  بودا  اما  می آمدند.  شهر  این  به  بودا 
شدند  مرتکب  را  فرهنگی  جنایت  بزرگ ترین  طالبان 
از  یکی  بودا،  بی نظیر  کردن مجسمه های  نابود  با  و 
گودال  به  را  بشر  تاریخ  فرهنگی  عظیم  میراث های 
بامیان  مظلومیت  به  همه  زمان  آن  سپردند.  نیستی 

 گریستند. 
سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک، 
با در نظر داشت تاریخ بامیان، این شهر را به عنوان 
پایتخت فرهنگی خود برگزیده است. این گزینش گرچه 
سود اقتصادی فوری در پی ندارد و هیچ پروژه ای 
در آن والیت اجرا نمی شود، اما اهمیت بامیان را بار 
دیگر باال می برد و احتمال آن می رود که پس از این 
مراسم، صنعت گردشگری در آن والیت رونق بگیرد. 
در سیزده سال گذشته بامیان یکی از والیت های امن 
در  دولتی  گوناگون  سازمان های  اما  است.  بوده 
اجرای پروژه های زیربنایی و عمرانی در آن والیت، 
در  والیت  این  مردم  بیشتر  هم  هنوز  ماندند.  ناکام 
میکانیزه  برای  جدی  تالش  می کنند.  زندگی  مغاره  
شدن کشاورزی در این والیت صورت نگرفت و این 
جفای بزرگی به مردم بامیان بود. هم چنان جاده ای 
که هرات را به بامیان وصل می کند تا حال روی کاغذ 

باقی مانده است. 
راه های منتهی به بامیان هم ناامن است. بیشتر مردم 
انتظار  می کنند.  سفر  هوا  طریق  از  والیت  این  به 
روز جمعه، سازمان های  مراسم  از  پس  که  می رود 
دولتی و نهاد های کمک کننده بین المللی، برای اجرای 
در  شوند.  تشویق  بامیان  در  زیربنایی  پروژه های 
از سازمان های  اول سقوط طالبان، برخی  سال های 
برای  دارند  قصد  که  بودند  کرده  اعالم  بین المللی 
بودا های نابود شده بامیان، یک یادگاه بسازند تا این 
جنایت فرهنگی در ذهن و آگاهی مردم افغانستان و 
جهان زنده بماند، اما هیچ گام عملی برای تحقق این 

پروژه برداشته نشد. 
این  در  هم  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
زمینه با بی کفایتی عمل کرد. این وزارت در سیزده 
برای  را  بین المللی  جامعه  کمک های  نتوانست  سال، 
این پروژه جلب کند. انتظار می رود که بعد از مراسم 
برای  یادگاه  اعمار  پروژه  به  بامیان،  روز جمعه در 
بودا ها توجه جدی شود. واقعیت تلخ دیگر این است 
که ساخت وسازهای اخیر در بامیان به گونه ای بوده 
است که سبب تخریب آثار باستانی و مناظر طبیعی 
در  والیت  آن  دولتی  نهاد های  است.  شده  این شهر 
این سیزده سال، نتوانستند جلو این ساخت وسازها 
مقام های  باید  جمعه  روز  مراسم  از  پس  بگیرند.  را 
دولت مرکزی به این موضوع توجه کنند و برنامه ای 
برای ساخت وساز در بامیان بریزند که مناظر طبیعی 

و آثار باستانی آن محفوظ بماند. 
ارگان های امنیتی کشور هم باید به امن سازی راه های 
ورود به بامیان توجه کنند. تا زمانی که راه های ورود 
آن  در  گردشگری  صنعت  نباشد،  امن  بامیان  به 
والیت رونق نمی گیرد. هم چنان امن نبودن جاده ها از 
رشد اقتصادی و رونق تجارت در بامیان جلوگیری 
می کند. بنابراین به امن سازی راه های ورود به بامیان 
باید پس از مراسم روز جمعه جدا توجه شود. نباید 
همه چیز در یک مراسم خالصه شود و پس از آن، 
باید جدا  داده شد  تذکر  که  مواردی  فراموش شود. 
پی گیری شود تا امنیت و آرامش در بامیان گسترش 

یابد و اقتصاد آن شکوفا شود. 

بامیان پایتخت فرهنگی سارک
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8صبح، کابل: مشاور رییس جمهور در امور 
کارشکنی های  باوجود  که  می گوید  مهندسی 
زیاد پاکستان، ساختمان جدید پارلمان کشور 
تا پنج ماه دیگر به بهره برداری سپرده می شود.

محمد یوسف پشتون، مشاور ریاست جمهوری 
روز  که  شهر سازی  و  مهندسی  امور  در 
ساخت  کار  چگونگی  توضیح  برای  سه شنبه 
سنا  مجلس  عمومی  نشست  به  جدید  پارلمان 
پارلمان  ساختمان  که  گفت  شده  فراخوانده 
میلیون   220 کمک  از  که  افغانستان  جدید 
قرار  می شود،  تمویل  هندوستان  دالری کشور 
سپرده  بهره برداری  به  پیش  سال  دونیم  بود 
مواد  انتقال  در  پاکستان  مخالفت  اما  شود 
تعمیراتی از مسیر آن کشور، سبب شده است 
زمان  در  جدید  پارلمان  ساختمانی  کار  تا 

پیش بینی شده نهایی نشود.
تعمیراتی  مواد  اکثریت  که  افزود  پشتون 
پارلمان جدید افغانستان از هندوستان به کابل 
اجازه  پاکستان  و»بدبختانه  می شد  داده  انتقال 

نمی داد تا از راه الهور و واگه بیاورند.«
با آن که هندی ها ناگزیر بودند  به گفته ی وی 
تا از مسیرهای طوالنی مواد تعمیراتی را وارد 
مواد  بازهم  پاکستانی ها  اما  کنند  افغانستان 

تعمیراتی هندوستان را ضبط می کرد.
)مواد  که  کراچی  راه  از  »حتا  گفت:  پشتون 
)پاکستان( کانتینرها  تعمیراتی( آورده می شد، 

را بندی ضبط می کردند.«
شده ی  ضبط  مواد  پاکستان  وی،  گفته ی  به 
و  می کردند  لیالم  ماه  سه  از  پس  را  هندی ها 
پارلمان  تعمیراتی  مواد  بار دوم  برای  هندی ها 
افغانستان را از آن ها خریداری می کردند و به 

افغانستان انتقال می دادند.
حکومت  که  گفت  پشتون  آقای  این حال،  با 
پارلمان  ساختمان  تعمیر  دارد  انتظار  افغانستان 
جدید کشور در ماه میزان امسال به بهره برداری 

سپرده شود.
امور  وزارت  مشاور  حسینی  شریف  سید 
پروژ ه  ریزی  برنامه  مسوولیت  که  شهر سازی 
به  دارد،  عهده  به  را  جدید  پارلمان  ساختمان 
سناتوران گفت که ساختمان یاد شده در ساحه 
57 هزار متر مربع زمین به گونه پیشرفته اعمار 
شده وبه تمامی نیازمندی های اداری و تخنیکی 

اعضای شورای ملی توجه شده است.

در  امنیتی  مسووالن  مزارشریف:  8صبح، 
یک  کارمندان  از  نفر   9 می گویند  بلخ  والیت 
»انسان در غربت« که  به  امدادی موسوم  موسسه 
در بخش های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا 
ولسوالی  در  می کردند،  کار  دهات  انکشاف  و 

زاری این والیت به قتل رسیده اند.
موسسه  این  کارمندان  که  می افزایند  مقام ها  این 

شب سه شنبه تیرباران شده اند.
عمومی   فرماندهی  سخنگوی  درانی  شیرجان 
با تایید این خبر می گوید: »ده نفر از  امنیت بلخ 
کارمندان یک موسسه شب گذشته در ولسوالی 
زاری کشته شدند. آن ها بدون در جریان گذاشتن 
که  زاری  دست  دور  قریه های  به  زاری  پولیس 

همجوار با سرپل است سفر کرده بودند.«
وی گفت در میان کشته شدگان یک زن و شوهر 

نیز شامل است.
با  نیز،  غربت«  در  »انسان  موسسه  همین حال،  در 
تایید  را  کارمندانش  از  قتل  اعالمیه ای  انتشار 
مرکز  در  کارمندان  این  که  می گوید  کرده 
موسسه  این  رسیده اند.  قتل  به  زاری  ولسوالی 
صحی،  کمک های  ارایه  مصروف  که  افزوده 

تعلیمی و زراعتی در این ولسوالی بوده است.
افتاده  دور  ساحات  از  یکی  که  زاری  ولسوالی 
این  می باشد.  بلخ  والیت  ناامن  حال  درعین  و 
هر  و  است  مرز  هم  سرپل  والیت  با  ولسوالی 
این  به  سرپل  از  دولت  مسلح  مخالفان  ازگاهی 

ولسوالی حمله می کنند.

مشاور رییس جمهور: 

پاکستان در ساخت پارلمان 
افغانستان ممانعت می کرد

کشته شدن 9 کارمند یک 
موسسه امدادی در بلخ

صلصال و شهمامه آماده
 جشن فرهنگی سارک

از هر زمانی  بیشتر  این روزها  بامیان 
و  صلصال  گویی  است.  دیدنی 
شهمامه برای پذیرایی از مهمانان قد 
بر افراشته و برای یک جشن بزرگ 
خوشگوار  هوای  می کشند.  انتظار 
بهاری دل هر تازه واردی را در این 
شهر  باشندگان  می کند.  تازه  شهر 
آماده شده اند تا به استقبال جشن های 

فرهنگی در این شهر بروند. 
شور و هیجان در شهر موج می زند 
می بارد.  آرزو  و  امید  همه جا  از  و 
دو  در  کشور  رنگ  سه  پرچم های 
شده اند.  برافراشته  جاده ها  سوی 
شهر پاک پاک است و کودکان نیز 
منتظر دیدن تماشایی ترین بازی های 

جشن سارک. 
حتا  جوان،  پیر،  مردان،  زنان، 
برای   بامیان  مغاره نشینان  و  کودکان 
جشنواره  زنگ  درآوردن  صدا  به 
فرهنگی  پایتخت  اولین  افتتاح 
لحظه  عضوسارک،  کشورهای 

شماری می کنند. 
در  شهر،  گوشه  گوشه  در  همه جا، 
دفتر و بازار، در اداره و خانه قصه از 
سارک و میزبانی از هزاران مهمانانی 
روز  دو  تا  است  قرار  که  است 
دیگر  وارد شهر شوند. شهر بامیان، 
ضحاک  شهر  مجسمه ها،  مغاره ها، 
روزها  این  آهنگر  کاوه  و  ماردوش 

برای پذیرایی آماده اند.
بامیان  والیت  معاون  مبلغ  آصف 
هماهنگی  جهت  روزها  این  در  که 
مصروف  سخت  سارک  برنامه های 
روز  والیت  »این  می گوید:  است 
پایتخت  نام گذاری  با  جوزا  پانزهم 
رویداد  شاهد  سارک،  فرهنگی 
تاریخ  در  که  بود،  خواهد  مهمی 
بی نظیر  بامیان  اخیر  سال  صد  چند 

می باشد.«
برای  بامیان  که  گفت  مبلغ  آقای 
عضو  خارجی  مهمان  ده ها  پذیرایی 
آنان چند وزیر  میان  در  سارک که 
نیز خواهد بود، آماده است. او گفت 
کشورهای  نمایندگان  و  سفیران 
مهمان  هزاران  و  سارک  غیرعضو 
مقامات  بعضی  شمول  به  داخلی 
گرفته  آمادگی  نیز  دولتی  عالی رتبه 

است.«
دو  و  شده  آماده  برنامه  آجندای 
به  کدام  هر  سارک  بزرگ  لوگوی 
طول ۳،50 متر وعرض ۱،۳0 متر که 
یکی  است  شده  تراشیده  سنگ  از 
در میدان هوایی و دیگری در محل 

برگزاری جشن، نصب گردیده اند. 
و  پانزدهم  روزهای  جشنواره   این 
یافت.  خواهد  ادامه  جوزا  شانزدهم 
جمعه  روز  ظهر  از  پیش  است  قرار 
حکومتی  مقامات  سخنرانی های 
آغاز  سارک  اعضای  و  افغانستان 
شود. این جشن با اجرای برنامه های 
فرهنگی، هنری و تفریحی در مرکز 
بند  بامیان، شهر غلغله و پارک ملی 

امیر، ادامه می یابد.
در برگزاری جشنواره سارک عالوه 
بر کمیته برگزاری، از کابل و بامیان، 
اقشار مختلف بامیان نیز آمادگی های 
دکان ها  و  هوتل ها  دارند،  را  خود 
با  آن ها  دروازه های  و  شده  رنگ 
مزین  افغانستان  رنگ  سه  پرچم 

گردیده است. 
سخنگوی  احمدی  عبدالرحمان 
روی  بیشتر  که  بامیان  والیت 
محلی  هنر  و  فرهنگی  برنامه های 
گفت:  می کند  کار  برنامه  این 
فرهنگی  برنامه های  »عمده ترین 
غلغله  شام  بر  عالوه  جشنواره  این 
غزل   بزم  کشور،  نام دار  شعرای  با 
وغذای  ورزش  موسیقی،  بازی ها، 

محلی نیز شامل است.«
معرفی  منظور  به  که  افزود  احمدی 
میراث های  طبیعی،  مناظر  بامیان، 
آن  توریستی  جذبه های  و  فرهنگی 
به  کتاب  جلد  یک  و  بروشور   ۱۴
آماده  انگلیسی  و  دری  زبان های 
توزیع  مهمانان  برای  که  است  شده 

می شود.
تاهنوز حدود ۶0 غرفه جهت نمایش 
کشورهای  فرهنگی  داشته های 
افغانستان   و ۳۴ والیت  عضوسارک 
در  بامیان  صنفی  نهادهای  توسط 
گذاشته  جشن،  محل  نزدیکی 

شده اند. 
حدود  ظرفیت  با  مدرن  هوتل  شش 
و حدود  وقت  در یک  مهمان   500
مهمان خانه ها  سنتی،  هوتل  چهل 
از  پذیرایی  آماده  کاروانسراها،  و 

مهمانان جشنواره هستند. 
همه  از  که  مهمانانی  حال  همین  در 
والیات دعوت شده ، هنوز مشخص 
شرکت  جشن  این  در  که  نکرده اند 

می کنند یا خیر. 
از  شماری  که  درحالیست  این 
که  سکتورهایی  و  خانه ها  وزارت 
سنگ فرش  مثل  پروژه ها  بعضی 
نصب  بودا،  مجسمه  مقابل  زمین 
و  بامیان  در  ورودی  دروازه  دو 

تعهد  را  هوایی  ترانسپورت  افزایش 
به وعده های شان عمل  بودند،  کرده 

نکردند. 
با آن هم بیشتر مردم بامیان امیدوارند 
که جشنواره فرهنگی سارک بهتر از 
جشن مرکز فرهنگ و تمدن اسالمی 

غزنی برگزار شود. 
از  نیز  بامیان  در  نظامی  مقام های 
آمادگی های کامل سخن می گویند. 
فرمانده  هاشم،  یاسین  جنرال 
بامیان  امنیتی  نیروهای  هماهنگی 
آمادگی های  که  می دهد  اطمینان 
هیچ گونه  که  است  حدی  به  امنیتی 
فرهنگی  جشنواره  متوجه  تهدیدی 

نخواهد شد. 
آقای هاشم افزود که با مستقر شدن 
کندک  ملی،  اردوی  کندک  یک 
پولیس نظم عامه،  قطعه 0۱2 و تولی 
مرکز  بامیان،  در  سرحدی  پولیس 
تحت  والیت  این  ولسوالی های  و 

پوشش امنیتی قرار گرفته است.
این مقام نظامی گفت که کمربندهای 
پولیس  شده،  تکمیل  بامیان  امنیتی 
مستقر  هوایی  میدان  در  سرحدی 
از  که  تالشی  و  تصفیه  گردیده، 
در  بوده  شده  شروع  پیش  مدت ها 

حال تکمیل شدن است.
معصومی  خان  داداهلل  جنرال  تورن 
معاون قوماندنی عمومی امور پولیس 
بامیان  در  که  داخله  وزارت  در 
دوم  »از  کرد:  تاکید  می برد  سر  به 
هماهنگی  جهت  این سو  به  جوزا 
امنیت  تامین  و  امنیتی  نیروهای  بهتر 
معین  سارک،  فرهنگی  جشن 
معاون  داخله،  وزارت  امنیتی  ارشد 
ریاست عمومی امنیت ملی و رییس 
اوپراسیون ستر درستیز وزارت دفاع 

ملی، به بامیان آمده اند.«
و  امنیتی  نیروهای  آمادگی های 
زیادی  اطمینان  کشور  نظامی پوشان 
مردم  بین  در  امنیتی  نظر  از  را 
امنیت  هم چنین  است.  کرده  خلق 
بامیان  پروان-  کاب-  مسیرهای 
این  در  امنیتی  نیروهای  افزایش  با 
شده  تامین  غوربند  مسیر  از  شاهراه 

است. 
شورای  امنیتی،  نیروهای  کنار  در 
تامین  برای  نیز  بامیان  مجاهدین 
امنیت و همکاری با نیروهای امنیتی 

ابراز آمادگی کرده اند. 
شورای  رییس  رسا  عباس  جنرال 
بامیان  »امنیت  می گوید:  مجاهدین 
تامین  دارد،  مردم  بین  در  ریشه 
همه  وجبیه  سارک  جشنواره  امنیت 
ما  بنابراین  است،  بامیان  باشندگان 
دیگر  با  همراه  مجاهدین  شورای 
به  والیت  این  اجتماعی  نهادهای 
کسی اجازه نمی دهیم که این جشن 

بزرگ را خدشه دار سازد.«
بودا  است،  آماده  بامیان  این همه  با 
و  است  خوشی  روزهای  منتظر 
بامیانیان انتظار یک جشن با شکوهی 

را می کشند. 

نوروز رجا، بامیان 

ACKU
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وزیر احیا و انکشاف دهات:

پنج میلیارد افغانی در روستاها
به مصرف می رسد

برنامه  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  کابل:  8صبح، 
صدروزه اش را توضیح داد. نصیراحمد درانی، وزیر این وزارت 
روز  صد  در  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز 
نخست بیش از پنج میلیارد افغانی از طریق تطبیق پروژه های 

انکشافی در روستاها به مصرف خواهد رسید. 
کند  که تالش می ورزد با فساد اداری مبارزه  گفت  آقای درانی 

و زمینه های فسادزا در این وزارت را از بین ببرد. 
را  روستاها  مشکل  توانسته  وزارت  این  پروژه های  از  برخی 
بوده  نیز  کام  نا پروژه ها  از  برخی  حال  عین  در  کند،  حل 
آب  از  سال ها  که  روستاهایی  برای  آبرسانی  موفقیت  است. 
نوشیدنی محروم بوده، هنوز شهره است؛ ولی برخی از پروژه ها 
کار افتاده  که پس از مدتی از  مانند توزیع جنراتورهای دیزلی 

نمونه هایی از فعالیت های ناقص این وزارت است. 
که پروژه های این وزارت  گفت  اما وزیر احیا و انکشاف دهات 
که  می شود  تالش  و  می کند  رفع  را  روستاها  نیاز  ضروری ترین 
بیشترین  شده  مصرف  پول های  پروژه ها،  بر  نظارت  طریق  از 
و  احیا  »وزارت  گفت:  درانی  آقای  باشد.  داشته  را  بازده 
انکشاف دهات، بر اصل نظارت اجتماعی باورمند می باشد 
کشور می خواهد تا در این زمینه وزارت را یاری  و از روستاییان 
سهم گیری  از  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  رسانند.  بیشتر 
تضمین  راستای  در  کشور  مطبوعات  و  مدنی  جامعه  فعال 

کابل: حسین یک تن از باشندگان ناحیه پنجم  8صبح، 
اخالقی،  غالم عباس  که  است  مدعی  مزارشریف  شهر 
نماینده والیت بلخ در مجلس سنا، او را با چند نفر از افراد 
مسلح  در داخل حوزه سوم این شهر مورد لت و کوب شدید 
دو  اخالقی  سناتور  که  می فزاید  حسین  است.  داده   قرار 

کرده است.  نمره زمینش را نیز غصب 
سال  در  را  بسوه  ده  معادل  زمین  نمره  دو  که  می گوید  او 
1382 از شخصی به نام حاجی عبدالغفور در ناحیه سوم 
که از شریکان  شهر مزارشریف خریده، اما عباس اخالقی 
کرده است.  حاجی غفور است، این زمین را دو باره غصب 
که حاجی عبدالغفور و عباس اخالقی از  حسین می گوید 
یک  و  می روند  شمار  به  مزارشریف  شهر  در  زمین  مافیای 
می افزاید  او  فروخته اند.  شخص  چند  به  را  زمین  نمره 
پولیس  سوم  حوزه  به  زمین  مشکل  حل  برای  زمانی که 
کرده، در داخل این حوزه توسط افراد  مزارشریف مراجعه 
گرفته  قرار  شدید  لت و کوب  مورد  اخالقی  عباس  مسلح 
کوب در سر و صورتش دیده  که آثار لت و  است. حسین 
سوم  حوزه  آمریت  به  جوزا  ششم  »به تاریخ  گفت:  می شد 
که  کردم  مشوره  کالنتر  با  و  کردم  عریضه  پولیس  امنیتی 
حاجی عبدالغفور را بخواهیم تا مساله زمین ما حل شود. 
غالم  با  حوزه  معاون  غالم علی،  قوماندان  جریان  این  در 
خود  دقیقه  پنج  ظرف  و  گرفته  ارتباط  اخالقی  عباس 
یکی  و  عبدالغفور  حاجی  مسلح،  نفر  هشت  با  اخالقی 
رسیدند  سوم  حوزه  داخل  قوماندان،  محمد  به نام  دیگر 

قدردانی  پروژه ها،  کیفیت  از  اطمینان  حصول  و  شفافیت 
می کند.«

سایت  در  قراردادها  تمام  این  از  پس  که  گفت  درانی  آقای 
خواهد  شفاف  همه چیز  و  شد  خواهد  نشر  وزارت  این  خبری 
بود: »وزارت احیا و انکشاف دهات، خود را بر اصل شفافیت و 
حساب دهی مسوول می داند، بنا تمامی معلومات فعالیت های 
خویش را از طریق وبسایت وزارت و نیز شبکه های اجتماعی 

به اطالع هموطنان عزیز می رساند.«
که عدالت اجتماعی در سیزده  مقام ها در این وزارت می گویند 
در  وزارت  این  انکشافی  پروژه های  تطبیق  در  گذشته  سال 
که  گرفته نشده و پس از این تالش خواهد شد تا والیاتی  نظر 
کم ترین سهم را از برنامه های این وزارت داشته، مورد توجه قرار 

گیرند. 
که ارزگان بیشترین و غزنی  گفت  وزیر احیا و انکشاف دهات 

کم ترین سهم را از پروژه های این وزارت برده اند. 
از  بیش  اخیر  سال  سیزده  در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
از  به بیش  پروژه ها  این  و هزینه  کرده  را تطبیق  پروژه  70 هزار 

یک و نیم میلیارد دالر رسیده است.
گذشته 75  که این وزارت طی سیزده سال  گفت  آقای درانی 
هزار و 221 پروژه را به ارزش مجموعی 1 میلیارد و 624 میلیون و 

کرده است.  کشور تطبیق  257 هزار دالر در 34 والیت 

لت و کوب  و  دادند  قرار  میل  زیر  را  ما  کالشینکوف  با   و 
کردند. این ها قصد قتل من را داشتند. در این جریان آمر 
کرد و مرا  جنایی حوزه سوم پولیس آمد و با من همکاری 
که  عاجل به شفاخانه دوصد بستر مزارشریف انتقال داد 

بیست و چهار ساعت تحت مراقبت جدی بودم.«
غالم عباس  لت و کوب  نتیجه  در  که  می افزاید  حسین 
بخیه  و چهار  و دیگر همراهانش، سرش شکسته  اخالقی 
است،  معیوب  چپ  دست  از  که  حسین  است.  خورده 
والیت  امنیه  قوماندانی  در  اخالقی  آقای  باالی  که  گفت 
گفته است  کرده اما این قوماندانی در پاسخ  بلخ عریضه 

که زورش به غالم عباس اخالقی نمی رسد.
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  حسین  این حال،  با 
وی  کنند.  کمک  حقش  گرفتن  در  را  او  تا  خواست 
عضو  اخالقی  عباس  غالم  مجازات  خواستار  هم چنین 

مجلس سنا شد.
پولیس شهر  معاون حوزه سوم  در همین حال، غالم علی، 
افراد غالم عباس  توسط  نیز، لت و کوب حسین  مزارشریف 
اما  داده  قرار  تایید  مورد  را  سنا  مجلس  عضو  اخالقی 
گرفته  که این لت و کوب در بیرون از حوزه صورت  می گوید 
که حسین در سال 1382 دو نمره  گفت  است. غالم علی 

اخالقی،  غالم عباس  داماد  عبدالغفور،  حاجی  از  زمین 
کرده است و حاجی عبدالغفور این زمین را به  خریداری 
سوم  حوزه  معاون  است.  فروخته  نیز  دیگر  شخص  چند 
کدام  قباله  غفور  »حاجی  گفت:  مزارشریف  شهر  پولیس 
نمره زمین را در نزدیکی چوک شمع به حسین داده بود و 
کس دیگر فروخته است.  کدام  این زمین را باز دوباره به 
کس دیگر دعوا می کند و  کدام  حسین چهار- پنج سال با 
غفور  حاجی  پیش  حسین  می برد.  دیگر  شخص  را  دعوا 
ادامه  جنجال  را.  زمین  یا  بدهد  را  پولش  یا  که  می آید 
و  و حسین پشت خانه حاجی غفور می رود  پیدا می کند 

که پولش را بدهد.« می گوید 
که  گفت  مزارشریف  شهر  پولیس  سوم  حوزه  معاون 
خانه  پیش  این که  به خاطر  را  حسین  اخالقی  غالم عباس 
داده  قرار  لت و کوب  مورد  بوده،  رفته  عبدالغفور  حاجی 
به دلیل  پولیس  سوم  حوزه  که  گفت  غالم علی  است. 
او  علیه   است  نتوانسته  اخالقی،  غالم عباس  مصونیت 

کند. اقدام 
اما، غالم عباس اخالقی عضو مجلس سنا، ادعای حسین 
که  می گوید  کرده  رد  را  زمین  نمره  دو  غصب  مورد  در 
دامادش  عبدالغفور،  حاجی  فرزندان  می خواست  حسین 
در  بار  چندین  حسین  که  گفت  وی  کند.  اختطاف  را 
کمین  دیگر  نفر  چند  با  عبدالغفور  حاجی  خانه  نزدیکی 
را اختطاف  فرزندان وی  از  و می خواست یکی  بود  گرفته 
کند. غالم عباس اخالقی لت و کوب حسین توسط افرادش 
گفت: »این مساله ربطی به زمین  را مورد تایید قرار داد و 
ندارد و به اختطاف اوالدهای حاجی غفور مربوط است. 
کرده  کمین  او)حسین( سه روز پیِش دروازه حاجی غفور 
کرده و به پلیت موتر هم الی  بود و دو بار توسط موتر تعقیب 
مالیده بود. این مساله به حوزه سوم پولیس معلوم است و 
دیگر  بار  گفته  و  گرفته  قرار  پولیس  تعقیب  تحت  بار  سه 

پیش خانه حاجی غفور نمی آید.«
زمین  مشکل  گر  ا حسین  که  افزود  سنا  مجلس  عضو  این 

دارد باید از مجرای قانونی وارد عمل شود.

کارتون هفته
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در  نقطه  پرتنش ترین  به  لحظه  همین  تا  شیندند  و  بود  خام 
افغانستان تبدیل شده است. حتا ناامنی شیندند بر وضعیت 
گذاشته است؛ زیرا طالبان  امنیتی ولسوالی های دیگر نیز تاثیر 

از طریق شیندند به ولسوالی های دیگر هرات نفوذ می کنند. 
ولسوالی شیندند حمله  بر  بار  دو  گذشته طالبان  ماه  در یک 
که هر بار تا مرز تصرف این ولسوالی نیز پیش رفتند، اما  کردند 
با ورود نیرو های تازه نفس دولتی دوباره مجبور به عقب نشینی 
شدند. اوضاع وخیم امنیتی شیندند، حکومت وحدت ملی را 
مجبور ساخت تا در رابطه به این ولسوالی چاره ای بیندیشد. 
حاال زمزمه هایی از تقسیم شدن شیندند به چند ولسوالی در 
به راستی  آیا  ولی  می رسد.  گوش  به  سیاسی  و  دولتی  محافل 

کار است؟ تقسیم شیندند به سه یا چهار ولسوالی چاره 
اخیر  سال  چهارده  به  مربوط  شیندند  ولسوالی  در  تنش 
سال های  بین  مجاهدین  حکومت  اول  دوره  در  نمی شود. 
قومی در شیندند شکل  برخورد های  تا 1374 نخستین   1371
از  بودند،  زیرکوه  ولسوالی  منطقه  از  که  مجاهدینی  گرفت. 
که درآن زمان بر چهار والیت  کار با اسماعیل خان  همان آغاِز 
گرفتند. در  غربی افغانستان حکم می راند، در مخالفت قرار 
وجود  شیندند  در  تنشی  هیچ گونه  جهاد  دوران  در  حالی که 
حکومت  علیه  هم  کنار  در  پشتون  و  تاجیک   و  نداشت 
می رسد  به نظر  می جنگیدند.  سابق  شوروی  حمایت  تحت 
سیاست های نادرست منطقه ای زمینه این تنش ها را به وجود 

آورد و این تنش به یک زخم ناسور تبدیل شد. 
پس از سقوط حکمرانی اسماعیل خان در خزان سال 1374، 
که حاال تبدیل به طالب  فرماندهان جهادی پشتوِن شیندند 
شده بودند بر هرات و شیندند سلطه یافتند. این سلطه تا زمان 
سقوط طالبان وجود داشت. با سقوط طالبان، یک تعداد از 

فرماندهان طالب شیندندی دوباره به منطقه زیرکوه رفتند.
و  داشت  اسماعیل خان  با  جدی  مخالفت  زیرکوهی  امان اهلل 
با  کرد.  ولسوالی شیندند حمله  بر  بار  1383 چندین  تا سال 
این که نفوذ اسماعیل خان و هواداران تاجیک او پس از سال 
کاهش یافت؛ ولی تنش ها شکل تازه ای در  1383 بر شیندند 

گرفت.  این منطقه به خود 
یک  به  تبدیل  را  شیندند  نیز  میان قومی  مخاصمت های 
قوی  نفوذ  هم چنان  طالبان  ساخت.  آشوب  در  دایما  منطقه 
از طریق والیت  آنان  دارند.  و  از شیندند داشتند  مناطقی  در 
ناامنی  می کنند.  تجهیز  و  تمویل  را  ولسوالی  این  طالبان  فراه، 
در  چی  و  ولسوالی  یک  هیات  در  چی  شیندند  در  جنگ  و 
زیرا  داشت.  خواهد  وجود  هم چنان  ولسوالی  چند  هیات 
چند  با  بودن  هم مرز  و  ولسوالی  این  سوق الجیشی  موقعیت 
را برای نفوذ طالبان همیشه  ولسوالی ناامن والیت فراه، زمینه 

میسر می سازد. 
که  ساختار قومی پرتنش در این ولسوالی مشکل دیگری است 
کرد. قوم نورزایی و بارکزایی در این  نمی توان از آن چشم پوشی 
چند سال تبدیل به دشمنان خونی شده اند و به نظر نمی رسد 
تا  دیگر  از سوی  کرد.  به سادگی حل  را  این خصومت  بتوان 
ک سفید، باالبلوک، پرچمن  زمانی که ولسوالی هایی چون خا
و انار دره والیت فراه هم چنان ناامن باشند، توقع نباید داشت 

که شیندند به آرامش برسد. 
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گروه حرکت اسالمی  گروه های متحد طالبان از جمله 
ازبکستان و جنبش اسالمی ترکستان شرقی، به داعش 
که با بیعت  گروه ها تصور می کنند  کرده اند، این  بیعت 
گسترش  برای  فراوانی  منابع  البغدادی،  ابوبکر  به 
عربستان  می آورند.  به دست  میانه  آسیای  به  جنگ 
بدشان  عرب،  پولدار  شیخ های  دیگر  و  سعودی 
گسترش دهند.  را به آسیای میانه  که جنگ  نمی آید 
که  آورده است  را به وجود  این نگرانی  این وضعیت، 
کشورهای آسیای میانه هم جنگ با متحدان  برخی از 
داعش را به طالبان اجازه بدهند. در مورد چین هم، 

 چنین نگرانی وجود دارد. 
افراط گرای  گروه های  تمام  از  طالبان  گذشته  در 
مذهبی میزبانی می کردند، اما امروز نگرانی عمده این 
طالب  جنگ،  با  جنگ  کنترول  سیاست  که  است 
را به اجاره دار جنگ با داعش در منطقه بدل نکند. 
سیاسی  تالش های  باشد،  کار  در  پروژه ای  چنین  گر  ا
گر  ا می ماند.  کام  نا افغانستان  جنگ  پایان  برای 
طالبان  به  را  داعش  با  جنگ  منطقه  کشورهای  کل 

باقی  گروه  این  به  انگیزه ای  هیچ  دیگر  دهند،  اجاره 
تروریستی  گروه  کند.  کره  مذا کابل  با  تا  نمی ماند 
شبکه سازی  مختلف  مناطق  در  هم  اسالمی  خالفت 
که  گروه استنباط می شود  کرده است. از تبلیغات این 
گرفته  داعش می خواهد تمدن معاصر را از خاورمیانه 
و شاخ  آسیا  تا جنوب شرق  آن جا  از  و  میانه  آسیای  تا 
کند. این راهبرد را قبال القاعده هم  افریقا درگیر جنگ 
القاعده  با  ناتو  چهارده ساله  مبارزه  اما  می کرد،  دنبال 
شاید  بازداشت.  استراتژی  این  تطبیق  از  را  گروه  این 
که  می کند  تصور  اسالمی  خالفت  تروریستی  گروه 
منابع  جهان،  از  وسیعی  بخش  در  جنگ  گسترش 
معاصر  تمدن  و  می سازد  ضایع  را  غرب  امکانات  و 
برآید.  جنگ  این  عهده  از  درازمدت  در  نمی تواند 
عالوه بر این داعش برای خلق حادثه های تروریستی 

کشورهای غربی هم تالش می کند.  در درون 
آن  از  هدف  که  امریکا  در  اخیر  تروریستی  حمله 
که  می دهد  نشان  بود،  کاریکاتور ها  نمایشگاه  یک 
کشورهای  هم باوران داعش تالش می کنند تا در درون 
وضعیتی  چنین  در  کنند.  ایجاد  مشکل  هم  غربی 
طبعا  که  است  شگردی  جنگ،  با  جنگ  کنترول 
مختلف  کشورهای  امنیتی  سازمان های  توجه  طرف 
داعش،  برابر  در  طالبان  از  حمایت  اما  می گیرد.  قرار 
به هیچ وجه جهان را به جای امن بدل نمی کند. برای 
دولت  از  که  است  این  راه  بهترین  داعش  با  مقابله 

مرکزی افغانستان حمایت صورت بگیرد. 
مشکل های  درازمدت،  در  جنگ  با  جنگ  کنترول 
باید  افغانستان  امنیتی  مقام های  می آفریند.  زیادی 
تمام این احتماالت را مدنظر داشته باشند و دستگاه 
جهان  کشورهای  همه  به  باید  هم  کشور  دیپلوماسی 
کنترول جنگ با جنگ، در  که سیاست  کند  حالی 

درازمدت جواب نمی دهد. 

کیلومتر   120 حدود  شیندند  ولسوالی  تا  هرات  شهر  از 
در  موتر ها  و  شده  اسفالت  ولسوالی  این  راه  است.  فاصله 
سال  اواسط  تا  می پیمایند.  را  فاصله  این  یک ساعت و نیم 
اما حاال حتا مردم  به شیندند مشکلی نداشت.  رفتن   1383
عادی نیز با نگرانی به این ولسوالی می روند. این مسیر دیگر 

گذشته امن نیست. مانند 
در اواسط سال 1383، امان اهلل زیرکوهی، یک تن از مخالفان 
نیرو های  علیه  داشت،  رابطه  نیز  طالبان  با  که  اسماعیل خان 
وفادار به اسماعیل خان داخل جنگ شد و توانست به سرعت 
کند. زیرکوهی قصد داشت هرات  ولسوالی شیندند را تصرف 
کند اما در وسط راه و در ولسوالی ادرسکن، در  را نیز تصرف 
هشتادکیلومتری شهر هرات، نیرو های وفادار به اسماعیل خان 
اردوی  نیرو های  درگیری،  روز  چند  از  بعد  گرفتند.  را  او  جلو 
گروه  که تازه تشکیل شده بود، منطقه حایلی میان این دو  ملی 
شیندند  به  زیرکوهی  امان اهلل  نیرو های  باالخره  کردند.  ایجاد 
به  اسماعیل خان  به  وفادار  نیرو های  و  کردند  عقب نشینی 

هرات برگشتند. 
هرات  والیت  از  اسماعیل خان  حادثه،  این  از  بعد  روز  چند 
کرزی تعیین شد.  کنار زده و به  حیث وزیر معادن دولت حامد 
به  رفتن  از  نداشت،  تخصصی  این که  به دلیل  اسماعیل خان 
کابل سر باز زد و در هرات ماند. پس از این تصمیم، هواداران 
و  زدند  خونین  اعتراض های  به  دست  هرات  در  اسماعیل 
اردوی ملی  کشیدند.  به آتش  را  بین المللی  از دفاتر  تعدادی 
تامین  بهانه  به  نداشت،  هرات حضور  در شهر  زمان  آن  تا  که 
خاموش  را  شکل گرفته  آشوب  و  شد  هرات  وارد  شهر،  امنیت 
کرد. هرچند تلفاتی نیز به وجود آمد و تعدادی از معترضان به 
به  اسماعیل خان  آمدن  و  حوادث  این  از  پس  رسیدند.  قتل 
انرژی و آب، دیگر شیندند روی  کرسی وزارت  کابل و احراز 

آرامش را ندید. 
تاجیک های  از  که  را،  اسماعیل خان  کثر طرفداران  ا امان اهلل 
و  داد  فراری  شیندند  از  هم  یا  و  کشت  یا  بودند،  شیندند 
کرد. ولی شیندند  مدت های مدید بر این ولسوالی حکمرانی 
به  وفادار  نیرو های  از  شیندند  تصفیه  از  پس  نشد.  آرام 
شیندند  بر  مسلط  نیرو های  میان  قومی  تنش  اسماعیل خان، 
که خود از قوم  که از قوم پشتون بودند افزایش یافت. امان اهلل 
نورزایی بود، با حاجی بصیر از قوم اچکزایی و هم چنین با قوم 
که این سه قوم  گرفت  بارکزایی در افتاد و این تنش چنان باال 
امان اهلل  بردند.  از بین  را در شیندند  نیروی جنگی خود  کثر  ا
او و حاجی بصیر و خانواده اش در این  از برادران  و تعدادی 
کشته شدند. وقتی این تنش ها به اوج خود رسید،  جنگ ها 
طالبان  به  قوی  تمایالت  که  امان اهلل  علیه  شد  گزیر  نا دولت 
کند و چندین عملیات بزرگ در منطقه زیرکوه  داشت اقدام 
انجام  بود،  شده  طالبان  برای  پناهگاه  بهترین  که  شیندند 

دهد. 
در  شیندند  استراتژیک  پایگاه  که  نیز  امریکایی  نیرو های 
دیگر  منطقه  چند  و  زیرکوه  منطقه  در  بار ها  بود،  دست شان 
شیندند عملیات هایی انجام دادند و تعداد زیادی از طالبان 
و  عملیات ها  این  با  که  می شد  احساس  بردند.  بین  از  را 
اختالل  برای  مسلحی  نیروی  دیگر  میان قومی،  درگیری های 
امنیت شیندند باقی نمانده باشد. ولی این توقع، یک خیال 

عراق  رمادی  شهر  سقوط  مورد  در  تحلیلی  بی بی سی 
گروه تروریستی خالفت اسالمی  به دست جنگجویان 
متحده  ایاالت  است  آمده  آن  در  که  کرده  منتشر 
خالفت  تروریستی  گروه  وسایط  کاروان های  امریکا، 
نکرد.  بمباردمان  رمادی  شهر  حاشیه  در  را  اسالمی 
که ایاالت متحده امریکا  گزارش هایی هم وجود دارد 
که  کشفی خود دریافته بود  از طریق فناوری پیشرفته 
تجمع  محل  چند  اسالمی  خالفت  تروریستی  گروه 
از  هدف  که  است  کرده  ایجاد  جنگجویانش  برای 
با  متحده  ایاالت  اما  است،  رمادی  شهر  تسخیر  آن 
گروه خالفت اسالمی قرار  آن که در راس ایتالف ضد 
کرد.  دارد، از بمباردمان این محل های تجمع اجتناب 
ایاالت  که  است  عقیده  این  به  بی بی سی  تحلیلگر 
به سود  عراق  در  نظامی  بن بست  نمی خواهد  متحده 
برهم خورد.  ایران  نیابتی طرفدار  گروه های  یا  داعش 
متحده  ایاالت  که  برمی آید  بی بی سی  تحلیل  این  از 
تهدید  و  ایران  نیابتی  گروه های  تهدید  می خواهد 
داعش را از طریق به جان هم انداختن این دو تهدید 

کند.  کنترول 
با جنگ  کنترول جنگ  معروف  عبارت  تحلیل  این 
امریکا  متحده  ایاالت  می سازد.  متبادر  ذهن  به  را 
که داعش  و جنگجویان  ظاهرا به سود خود می داند 
شیعه طرفدار تهران در عراق با هم دیگر مصروف یک 
جنگ فرسایشی باشند و هیچ یک  از این دو، پیروز 
برای  آنان  از  کدام  هر  پیروزی  نباشد.  میدان  مطلق 
می کند.  ایجاد  بزرگ  دردسر  عراق  در  متحده  ایاالت 
کشورها  که برخی از  در افغانستان هم از قراین برمی آید 
کنترول جنگ با جنگ از طریق تمویل برخی  در پی 

گروه ها هستند.  از 
به  طالبان  نماینده  آغا،  طیب  سفر  از  مسلط  تحلیل 
در  را  طالبان  می خواهد  ایران  که  است   این  تهران 
هم  گزارش هایی  کند.  حمایت  داعش  با  جنگ 
که برخی از حلقات استخباراتی در تهران،  وجود دارد 
حمایت  فراه  والیت  در  داعش،  برابر  در  طالبان  از 
با  کنترول جنگ  این سیاست هم مصداق  کرده اند. 
که  کرده است  جنگ است. ایاالت متحده هم اعالم 
دیگر مالعمر و طالبان را به عنوان دشمن نمی شناسد. 
معامله  نوع  یک  شکلگیری  احتمال  هم  اعالمیه  این 
طالبان  و  جهانی  استخبارات  محافل  از  برخی  میان 
برخی  فردا  که  است  ممکن  است.  بخشیده  قوت  را 
به  را  داعش  با  جنگ  استخباراتی  قراردادی های  از 
یک  قبل  چندی  بدهند.  اجازه  طالبان  فرماندهان 
نمایند گان  که  بود  نوشته  طالبان  طرفدار  تحلیلگر 
میانه  آسیای  کشورهای  از  برخی  و  روسیه  به  طالبان، 
به  جنگ  گسترش  از  گروه  این  رهبری  که  گفته اند 

آسیای میانه حمایت نمی کند. 
کشورهای  از  برخی  فردا  که  دارد  وجود  تضمینی  چه 
تا  ندهند  پول  طالبان  فرماندهان  به  هم  میانه  آسیای 
از  برخی  کنند.  کنترول  را  داعش  طرفدار  گروه های 

 فریدون آژند 
 فردوس

کنترول جنگ با جنگ

ACKU



انتشارات  که  است  نرسیده  حدی  به  ما  کشور  چون 
باشد؛  داشته  کاربن  و دی اکسید  گلخانه ای  گازهای 
ولی با تاسف بسیار زیاد، ما تاثیرات تغییر اقلیم را در 

کشور احساس می کنیم.«
پروگرام  همکاری  با  تحقیقی  محیط زیست،  اداره 
محیط زیست سازمان ملل در سال 2007 آغاز کرده 
بود. این مطالعه تحت عنوان سازگاری با تغییر اقلیم 
در سال 2009 به پایان رسید. در این مطالعه واضح شد 
تغییر  تاثیرات  از  بیشتری  آسیب  سکتورها  کدام  که 
بیشترین  آب  سکتور  قسمت  این  در  می بیند.  اقلیم 
وی  می بیند.  اقلیم  تغییر  منفی  تاثیرات  از  را  آسیب 
افزود که با چنین وضعیتی، مردم و کشاورزان مستقیما 
که  کشوری  می شوند.  متحمل  را  آسیب  بیشترین  و 
بیشترین اتکای اقتصادی آن بر کشاورزی و زراعت 
است، بیشترین آسیب را در این قسمت می بیند. زیرا 
ادامه می دهد که  او  نیست.  میسر  بدون آب  زراعت 
این راپور بعد از تکمیل شدن به تمام ادارات دولتی 
را  تصمیماتی  ادارات  این  آن  طبق  تا  گردید  ارسال 
اتخاذ کنند که ما بتوانیم از تاثیرات منفی تغییر اقلیم 
بکاهیم. اما متاسفانه در این زمینه بعضی از این ادارات 

توجهی نکردند.
وابستگی  و  طبیعی  منابع  دیدن  آسیب  او،  به گفته 
اثرگذاری  در  طبیعی  منابع  به  روستایی  درآمدهای 
منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم نقش عمده ای 

شود.
کیفیت  مورد  بردن آگاهی عمومی  در  باال  این رو  از   
بردن  باال  حتمی  است.  محیط زیست  و  غذا  آب، 
عمومی  به  افکار  فشار  می شود  عمومی  باعث  آگاهی 
از  برای جلوگیری  اقدامات اجرایی  تصویب قوانین و 
آلودگی آب بینجامد. خوشبختانه دستگاه های خانگی 
برای تست آب از لحاظ نایتریت به بازار عرضه شده، 
میزان  اندازه گیری  برای  خانگی  دستگاه های  هم چنین 
آینده  در  سمی(  اکتیف  رادیو  )گاز  رادون  و  سرب 
زمینه  این  در  زیرا  شد؛  خواهد  بازار  وارد  نزدیک 
البراتواری  تست  و  تحقیقاتی صورت گرفته  کار های 

آن در سطح ادارات دولتی نیز وجود دارد.

دارد.
تغییرات  هم،  پی  خشک سالی های  مدقق  آقای 
پوشش  رفتن  میان  از  و  سیالب ها  افزایش  موسمی، 
پیامدهای  از  را  دشت ها  و  کوهستانی  مناطق  زمین 

عمده تغییرات اقلیمی در افغانستان دانست.
اداره محیط زیست در کنار این که مسوولیت رسیدگی 
به تعهدات، کمیسیون ها و قراردادها را دارد، عضویت 

کمیسیون تغییر اقلیم را نیز کسب کرده است.
در همین حال رفیع قاضی زاده، رییس عمومی تنظیم 
می گوید:  مالداری  و  زراعت  وزارت  طبیعی  منابع 
برای 30 درصد مردم زمینه  افغانستان  بخش زراعت 
 50 برای  و  می کند  فراهم  مستقیم  به صورت  را  کار 
را  عایدات  زمینه  غیرمستقیم  به شکل  دیگر  درصد 
فراهم می سازد. ساالنه در حدود 3/4 میلیون کار برای 
دامداری  باغداری،  زراعت،  می گردد.  فراهم  مردم 
وابسته  به آن  مردم  بیشتر  است که  مشاغلی  از جمله 
هستند و درآمد آنان از این بخش ها فراهم می گردد. 
این در حالی است که بروز سیالب ها و پدید آمدن 
عده  تا  است  شده  سبب  مداوم  خشک سالی های 
زیادی از مردم کار خود را از دست بدهند. بی کاری 
باعث فقر، ناامنی و مهاجرت های اجباری می گردد. 

 این در حالی است که تغییرات اقلیمی باعث افزایش 
سیالب ها، تغییرات غیرعادی موسمی و خشک سالی 
در کشور شده و توسعه پایدار را به مخاطره انداخته 

است.

اقلیمی  و  تغییرات  اثر  از  تا  عوامل سبب می شود  این   
بشری  صحت  نوشیدنی،  آب های  باالی  آن  تاثیرات 
به مخاطره افتد و ایکو سیستم ماحول بنابر نمکی بودن 
آب ها تاثیرات منفی بر رشد و نمو نباتات و جانواران 

داشته باشد.
با این حال الزم است تا به منظور بررسی تغییرات زمانی 
نمونه گیری  روش های  از  نایتریت ،  غلظت  مقادیر  در 
البراتواری  تست  روش  به  مختلف  مناطق  در  آب 
صورت گیرد و نتایج اوسط آن را اداره ملی حفاظت 
اهالی  به  را  منطقه  هر  نتایج  و  بررسی  محیط زیست 
در  مردم  تا  کند؛  ابالغ  دولتی  نهاد های  و  محل  آن 
روش های  از  زراعتی  و  نوشیدنی  آب های  از  استفاده 
کود های  منفی  تاثیرات  البته  کنند.  استفاده  بهتری 
است.  خطرناک  بسیار  نیز  امونیا  به خصوص  کیمیاوی 
با استفاده از آگاهی دهی به مردم، وزارت انرژی و آب 
جهت  در  نیز  کشور  کانالیزاسیون  و  آبرسانی  اداره  و 
سالمت مردم مطابق قانون مکلفیت دارند تا در تزریق 
آلودگی های  از  زمینی و روش حفاظت  زیر  آب های 

محیط زیستی آب ها خدمات رسانی کنند.
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اندرو، رییس پروگرام محیط زیست سازمان ملل در 
این کنفرانس گفت: »ما می خواهیم به افغان ها کمک 
در  کامل  آمادگی  و  برنامه مشخص  با یک  تا  کنیم 

کنفرانس پاریس شرکت کنند.«
اداره  معین  مدقق،  عبدالولی  حال  همین  در   
محیط زیست می گوید: »تغییر اقلیم یک مساله جهانی 
است اما تاثیرات آن منطقه ای می باشد. افغانستان در 
ندارد،  زیادی  بسیار  سهم  اقلیم  تغییر  ایجاد  قسمت 

در معرض خطر این بیماری نیست.
هنگامی  که نایتریت با خوردن غذا یا نوشیدن آب وارد 
بدن می شود، در روده به نیتریت تبدیل می  گردد. و در 
و  می شود  ترکیب  هموگلوبین  با  خون  در  بعدی  قدم 
توانایی  ترتیب  این  به  و  می شود،  ایجاد  متهموگلوبین 

انتقال اکسیجن خون کاهش می یابد.
از  بیش  گرفته اند،  مادر  از  را  نایتریت  که  نوزادانی 
این  حساس اند.  بزرگ ساالن  یا  بزرگ تر  کودکان 
»متهموگلوبینمی   حاد«  اما  است،  مرگبار  ندرتا  عارضه 
بر رشد کودک  و  بماند  باقی  بی عالمت  است  ممکن 
دهد.  ادامه  پنهانی خود  سیر  به  عارضه  و  بگذارد،  اثر 
است  ممکن  نیز  نایتریت  باالی  مقادیر  مزمن  مصرف 
مشکالت حادی را به سالمتی انسان ایجاد کند. برای 
مثال ایجاد برخی از سرطان ها و اثرات بر جنین و ایجاد 

نقایص جنینی مایه نگرانی است.
یا آب  نایتریت هم چنین می تواند در غذا  میزان باالی 
افزایش مرد ه زایی، وزن  به کاهش زاد و ولد،  مواشی 
منجر  مرگ  حتا  یا  گرفتن  دیر وزن  تولد،  هنگام  کم 

در   ، پاریس 2015  اقلیم  به کنفرانس  آمادگی  برای 
کنفرانسی  روان  سال  جوزای   6 چهارشنبه  تاریخ 
اقلیمی،  تاب آوری  ملی  کنفرانس  عنوان  تحت 
زراعت و امرار معیشت در دهات افغانستان در کابل 
برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس به دست 
اقلیم  تغییر  با  مبارزه  برای  آوردن راهکارهای جدید 
و آمادگی برای شرکت در کنفرانس پاریس 2015 

عنوان شد.

منابع  شدید  کاهش  باعث  آب  سطح  آمدن  پایین 
آب هاي سطحی در کشور شده و استفاده از آب هاي 
زیرزمینی را افزایش داده است. حفر بی رویه چاه های 
غیرفنی عمیق و نیمه عمیق نیز تهدیدی را متوجه کیفیت 

آب های زیرزمینی ساخته است. 
آِب به دست آمده از عمق بیشتر، دارای نایتریت می باشد. 
این ماده، شایع ترین آلودگی آب هاي زیرزمینی است 
که به شکل نمک های منحل در آب وجود دارد. مقدار 
نایتریت در ساحات زمین های زراعتی که از کود های 

کیمیاوی دارای امونیا استفاده می شود، بیشتر است.
نوشیدن آِب آلوده با نایتریت، تهدید بزرگی به سالمتی 
انسان، به خصوص نوزادان، است؛ چون باعث بیماری 
می گردد.  کبود«  نوزاد  »سندروم  یا  »متهوگلوبینمی« 
دارای  آِب  در  حل شده  خشک  شیر  از  نوزاد  اگر 
نایتریت تغذیه شود، ممکن به این بیماری مبتال گردد. 
احتمال  می کنند  تغذیه  مادر  شیر  از  که  نوزادانی  اما 
مادر  اگر  حتا  ندارد.  وجود  بیماری  این  به  ابتالی شان 
از آِب با غلظت باالی نایتریت نوشیده باشد، کودکش 

 شفایی

 وکیل احمد بارک- کارشناس محیط زیست

آمادگی برای شرکت
 در کنفرانس تغییر اقلیم پاریس 2015

تغییر اقلیم  و تاثیرات آن بر آب  آشامیدنی
نوزادانی که نایتریت را از مادر گرفته اند، بیش از کودکان بزرگ تر 

یا بزرگ ساالن حساس اند. این عارضه ندرتا مرگبار است، اما 
»متهموگلوبینمی   حاد« ممکن است بی عالمت باقی بماند و بر رشد 

کودک اثر بگذارد، و عارضه به سیر پنهانی خود ادامه دهد. مصرف 
مزمن مقادیر باالی نایتریت نیز ممکن است مشکالت حادی را به 

سالمتی انسان ایجاد کند. برای مثال ایجاد برخی از سرطان ها و اثرات 
بر جنین و ایجاد نقایص جنینی مایه نگرانی است.

ACKU



چگونهمیتوانازبنبست
سیاسیافغانستانرهایییافت؟

افغانستان به اطمینان مجدد نیاز دارد. دست آورد های 14 سال گذشته، نباید قربانی مذاکرت
 دای چوبانی و معامله گری های منطقه ای شود.
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می باشد؛ تا این که به مانورهای پالیسی خارجی بپردازند که 
به صورت ویژه، شامل ابتکار صلح پیچیده با دولت پاکستان 

می باشد. 
با وجود تالش های زیادی از سوی رییس جمهور غنی برای 
وادار کردن طالبان به مذاکره از طریق بازی دیپلوماتیک، 
ملیشه های طالبان عالقه کم تری در قبال وضعیت بی مفهوم 
گزارش های  با  همزمان  داده اند.  نشان  کنونی  سیاسی 
با  افغانستان  نماینده  خصوصی  صحبت های  از  تاییدناشده 
از  عده ای  توسط  کار،  این  طالبان،  کویته  شورای  اعضای 
هدف  گویا،  اما  گردید.  تلقی  مثبت  پیشرفت  کارشناسان 
طالبان افزایش خشونت و تالش برای حمله به داخل مناطق 
جدید در شمال و غرب افغانستان است. این وضعیت بخشی 
از حالت سیاسی است. اما آنچه مردم افغانستان را بیش از 
هر مساله دیگر نگران کرده است، موضوع جنگ و صلح 

با طالبان است. 
شده  تجربه  اخیر،  ماه  چند  جریان  در  اشتباهی  روش های 
پاکستان-  بین  بحث برانگیز  یادداشت  شامل  که  است 
استخباراتی  سرویس های  توافق نامه  همان  یا  افغانستان 
مناسب،  مشوره  نبود  به دلیل  کار  این  می باشد.  کشور  دو 
واکنش های شدید عمومی  را در پی داشت. سفر دسته جمعی 
شامل  که  افغانستان  به  نظامی  پاکستان  و  ملکی  گروه های 
به  می شود،  خانواده های شان  و  مرکزی  آسیای  ملیشه های 
این نگرانی ها افزوده است. آن ها، توسط عملیات نظامی از 
افغانستان کوچیده اند،  مناطق شان بی جا شده اند و به داخل 
ضمن،  در  است.  افزوده  افغانستان  نگرانی های  به  امر  این 
به  قبلی  آگهی  بدون  زور  با  افغان  مهاجر  خانواده  هزاران 
نیروهای  بر  افغانستان  مردم  شده اند.  فرستاده  افغانستان 
مجدد  اطمینان  به  کار  این  اما  دارند.  اعتماد  خود  نظامی  
قربانی  نباید  اخیر،  سال   14 دست آورد های  دارد.  نیاز 
معامله گری های  و  مذاکره  سیاسی،  مصلحت اندیشی های 

خواستند تا در راستای والیت شدن شیندند تالش کند. پس 
از تبدیل شدن ولسوالی پنجشیر و خوست به والیت، باز هم 
شدن  والیت  پیشنهاد  تا  شد  بیشتر  اسماعیل خان  بر  فشار ها 
اسماعیل خان  ولی  بدهد.  کرزی  حامد  به  را  ولسوالی  این 
به دالیل مشخص خودش هیچ گاه زیر بار این مساله نرفت. 

حامد کرزی نیز در حالی که متنفذان شیندند بار ها از وی 
خواستند تا این ولسوالی را والیت بسازد، ولی او هر بار از 
حکومت  گرفتن  شکل  با  کرد.  خالی  شانه  مسوولیت  این 
وحدت ملی و اولین سفر اشرف غنی به هرات، که همزمان 
مطرح  دیگر  بار  مساله  این  شیندند،  ناامنی های  اوج  با  بود 

شد. آقای غنی در آن سفر به مردم شیندند وعده داد تا برای 
مشکل شیندند راه حلی پیدا کند. و حاال در دومین سفرش 
از تقسیم این ولسوالی به سه یا چهار ولسوالی جداگانه خبر 
بزرگ  ولسوالی  این  تقسیم  کوتاه مدت  در  شاید  می دهد. 
به  توجه  با  ولی  کند.  حل  را  تنش ها  از  مقداری  بتواند 
ساختار قومی این ولسوالی، احتمال تامین امنیت شیندند با 

این راهکار ممکن نیست. 
امنیت در شیندند و تقویت جایگاه  تامین  بهترین راه برای 
امنیتی،  نیرو های  افزایش  ولسوالی،  این  در  حکومت 
رفع  برای  تالش  غیرمسوول،  مسلح  نیرو های  سالح  خلع 
برای همه  اقوام مختلف و سهم دهی مشترک  میان  تنش ها 
از سکتور  و حمایت  بازسازی  اشتغال زایی،  می باشد.  آنان 
جلو  می تواند  نیز  بزرگ  ولسوالی  این  در  خصوصی 
نمی رسد  به نظر  آن  غیر  در  بگیرد.  را  طالبان  سربازگیری 
بازی  ناامنی  کاهش  در  اساسی  نقش  ولسوالی  این  تقسیم 

کند.

منطقه ای گردد.
صورت  بدخواهان  از  بعضی  توسط  که  شایعاتی  برعکس 
با  نیست،  سقوط  حال  در  افغانستان  اقتصاد  می گیرد، 
وجود این که وضعیت مناسبی ندارد. یک بخش آشفتگی 
اقتصادی از حکومت قبلی به جا مانده است. بنا، نتیجه اوضاع 
نابه سامان اقتصادی سبب رشد بی کاری، افزایش جنایت و 
در بعضی موارد تمایل شدید مردم برای ترک کشور شده 
مردم  به  انتظار های  باید  افغانستان  دولت  عوض  در  است. 
پرزرق  نمایش های  و  غیرواقعی  وعده های  از  داده  پایان 
قبال وضعیت  در  است  بهتر  دولت  کند.  برق خودداری  و 
اقتصادی صادق باشد. باید برای تمام مردم افغانستان گفته 
شود که ده سال گذشته یک فرصت استثنایی بود و شاید 
با یک  باید  تیم  دو  هر  همه،  از  مهم تر  نشود.  تکرار  دیگر 
آجندای مشترک از اولویت ها، با توافق نظر روی برنامه ها، 

روی یک روش پاسخگو کار کنند.
و  رهبری  بخش های  در  می توان  را  زیادی  درس های 
ماه  هشت  کابینه  تشکیل  آموخت.  گذشته  ماه   9 مدیریت 
آسیب  حکومتداری  حاضر،  حال  در  گرفت.  بر  در  را 
کرده اند.  پیدا  را  فعالیت  تنها حاال حق  نهاد ها  است.  دیده 
نهاد های  مسوولین  به  باید  اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور 
ضعیف مراجعه کنند تا فساد گسترده را از بین ببرند. اقدام 
وسطی  رده  مقامات  برکناری  بر  مبنی  رییس جمهور  اخیر 
همه جانبه  استقبال  مورد  بودند،  فساد  به  آغشته  که  دولت 
مردم قرار گرفت. مهم ترین فکتور کار تیمی  مشترک که 
به وجود  باعث  و  است  ملی  وحدت  موفق  دولت  نشانگر 
آمدن اعتماد و رضایت می گردد، این است که هر دو تیم 
توافق کنند مشترکا روی مسایل مربوط به دولت کار کنند 
و از مسایلی که باعث تنش می گردد خودداری کنند. چون 
تیمی  مشترک می گردد. تمام  مانع یک کار  این موضوع، 
کارهایی که به مشوره نیاز دارد یا تصامیم استراتژیک، باید 
مشترکا روی آن کار شود. این کار می تواند باعث موفقیت 

در دولت گردد و از اتفاقات ناگوار جلوگیری کند.
مهم تر از همه، گسترش ناامنی ها و ناتوانی دولت می تواند 
برای  را  دروازه ها  و  کند  خراب  را  وضعیت  این  از  بیش 
تباهی  این حالت، دادن کارت  باز کند.  تیوری های توطیه 
به  اگر  است.  سیاسی  جریان  کردن  و گل آلود  دیگران  به 
این وضعیت هم چنان ادامه داده شود، هیچ یک از دو تیم 
و  بود  نخواهد  برنده  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده 
بیش از هر کس دیگر، این دولت افغانستان است که ضرر 
خواهد کرد. بنا از رفتن به سوی چنین حالتی به هر قیمت 

که می شود باید جلوگیری کرد.

حال  در  می گذرد.  ماه   9 ملی  وحدت  حکومت  عمر  از 
مختلف  بخش های  در  چالش های جدی  با  کشور  حاضر، 
از  قبل  و  گذشته  سال  که  آرزویی  و  امید  است.  روبه رو 
انتخابات  برگزاری  از  بعد  بود،  گرفته  شکل  انتخابات 
جنجالی جایش را به نارضایتی و توهم داده است. خالصی 
فوری  مراجعه  به  نیاز  فعلی،  سیاسی  نابه سامان  وضعیت  از 
رهبران  این  دارد.  افغانستان  مسوول  و  سیاسی  رهبران  به 
عمومی  باور  و  دولت  وضعیت  بدترشدن  از  می توانند 
نوع  در  نظر  تجدید  فوری،  راه حل  کنند.   جلوگیری 
همکاری است که توسط رهبران این دو تیم باید صورت 
بگیرد. این کار براساس توافق سیاسی ای که در ماه سپتامبر 
تمام  به  باشد  پایانی  سال گذشته صورت گرفت، می تواند 
بحران هایی که انتخابات سال گذشته به وجود آورده است. 
روابط هردو رهبر حکومت دوستانه است. آن ها می توانند 
روی موضوعات باهم بحث کنند. به ویژه وقتی که فشار ها 
افزایش می یابد. اما این کافی نیست، آن ها باید تا آخر در 
آن  رساندن  انجام  به  و  استراتژیک  برنامه های  به  ارتباط 
نیز ارتباط کم دارند.  در هماهنگی با هم کار کنند. تیم ها 
این  از  تا  کرده  نظر  تجدید  خود  رفتار  در  باید  نیز  آن ها 
طریق بتوانند پالیسی های مشترک را در راستای ریفورم به 
ملی،  وحدت  جدید  حکومت  می رفت  انتظار  ببرند.  پیش 
زمینه  طریق،  این  از  تا  کند،  کار  مشترک  آجندای  روی 
ایجاد  خوب،  دولتداری  انتخابات،  سیستم  در  اصالحات 
انتظارات  برآورده سازی  کمک کننده،  جامعه  با  روابط 
عمومی، نوآوری و تحرکات اقتصادی و آماده کردن بدون 
قید و شرط امکانات برای نیروهای امنیتی افغانستان فراهم 
دولت  که  دارند  باور  حاال  افغان ها  از  زیادی  بخش  شود. 
این  بپردازد.  داخلی  موضوعات  به حل وفصل  نخست  باید 
ملی،  وحدت  حکومت  پایه های  کردن  محکم  شامل  کار 
کار تیمی  مشترک و شریک ساختن برنامه های مهم با مردم 

اما بحث تقسیم شیندند 
والیت  یک  به  شیندند  ولسوالی  لوی  شدن  تبدیل  بحث 
مستقل از زمان حکومت داکتر نجیب اهلل مطرح شد. در آن 
زمان یک تعداد از متنفذان محلی شیندند همراه با تعدادی 
ویژه  به  و  نجیب  داکتر  از شیندندی هایی که در حکومت 
خواستند  نجیب اهلل  داکتر  از  داشتند،  باال  موقف  ارتش  در 
به  تبدیل  است  مستعد والیت شدن  را که  ولسوالی  این  تا 
چی  اسماعیل خان  حاکمیت  زمان  در  کند.  والیت  یک 
خود  این که  به  توجه  با  دوم،  دور  در  چی  و  اول  دور  در 
وی  از  شیندند  متنفذان  است،  شیندند  از  نیز  اسماعیل خان 

از  چوب  دود  شام  نزدیک های 
دودکش خانه ها بلند می شد و بوی 
می پیچید.  فضا  به  گرم  نان  مطبوع 
تپه  پشت  در  خورشید  که  همین 
پنهان می شد و شمال سرد می وزید، 
بُز مغفور خودش را به من می رساند 
می کرد.  َجو  سهمیه  تقاضای  و 
دست نوازش بر سرش می کشیدم و 
می گفتم »بزک، بزک، نمیر که جو 
گوشه ای  در  آرام  می رسد.«  لغمان 
ستاره های  زیر  در  و  می خزید 
می رفت.  ناز  خواب  به  آسمان 
من  شد؟  کجا  از  این جا  بز  قصه 
سخنرانی  به  رابطه  در  می خواستم 
که  بنویسم  رییس جمهور  اخیر 
آینده، شما  »تا دو هفته  گفته است 
چند حرکت بسیار آشکار را شاهد 
حرف  این  معنی  بود.«  خواهید 
برای  من  چیست؟  رییس جمهور 

شما توضیح می دهم. 
تا حال ما و شما همیشه شاهد چند 
رییس جمهور  پنهانی  بسیار  حرکت 
بوده ایم. در قضیه انتخابات سال پار، 
کرد  حرکت  پنهانی  رییس جمهور 
بعدش  شد.  رییس جمهور  علنی  و 
می خواست در یک حرکت کامال 
پنهانی اداره امور را منحل کند که 
را  کارمندانش  تعداد  باالخره  نشد. 
حرکت  یک  در  کرد.  زیاد  علنی 
پنهانی دیگر تمام دست آورد امنیتی 
تا  ریخت  همسایه  پای  به  را  کشور 
همه  کند.  استفاده  جوراب  به جای 
برای  رییس جمهور  حرکت های 
نیز  آزادسازی مسافرین ربوده شده 
پنهانی بود که تا امروز ما نمی دانیم 
نوزده مسافر را ما در بدل چه چیزی 
تجاوز  از  حمایت  یافته ایم.  باز 
عربستان سعودی بر یمن و فرستادن 
نیز در حکم  به کشور همسایه  نامه 
رییس جمهور  پنهانی  حرکت های 
می رود. رییس جمهور می داند که ما 
خسته  ایشان  پنهانی  حرکت های  از 
شده ایم، به همین دلیل می خواهد تا 
حرکت  چند  شاهد  دیگر  هفته  دو 
که  نگویید  باشیم.  آشکار  بسیار 
ایشان با حرکت های پنهانی اش چه 
با حرکت های آشکارش  کرده که 
دیگر  هفته  دو  تا  کافی ست  بکند. 
چه  ایشان  که  بدانید  تا  نمیرید 

شمشیری به گرده فیل می زند.

بزک،بزک
فقطدوهفتهدیگر
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 ۴۵۸ با	 چینی	 مسافربر	 کشتی	 یک	
که	بیشتر	آنها	افرادی	سالخورده	 سرنشین	
در	 توفان	،	 با	 برخورد	 پی	 در	 بوده	اند،	
است.	 شده	 غرق	 یانگ	تسه	 رودخانه	
گزارش	ها	هشت	تن	از	سرنشین	های	 بنا	بر	

کرده	اند. کنون	نجات	پیدا	 کشتی	تا	
به	نقل	از	رادیو	فردا،	شبکه	خبری	دولتی	
عملیات	 می	گوید	 چین	 سی	سی	تی	وی	
با	 مه	 از	 ناشی	 کم	 دید	 دلیل	 به	 نجات	

مشکل	روبه	رو	است.
چین	 شرق	 در	 نانجینگ	 از	 کشتی	 این	
در	 بزرگی	 شهر	 چونگ	چینگ،	 راهی	
حوالی	 در	 و	 بود	 کشور	 آن	 غربی	 جنوب	

»هوبه	ی«	غرق	شد.
خبرگزاری	رسمی	چین،	شین	هوا،	می	گوید	
آن	 رییس	جمهوری	 جین	پینگ،	 شی	
کشور،	خواستار	انجام	همه	تالش	ها	برای	

نجات	سانحه	دیدگان	شده	است.	

عراق	 نخست	وزیر	 عبادی،	 حیدر	
گروه	 پیشروی	های	 دلیل	 که	 می	گوید	
در	 )داعش(	 اسالمی	 دولت	 به	 موسوم	
کامی	جامعه	جهانی	در	حمایت	 عراق،	نا

کشور	است. از	این	
که	جامعه	جهانی	در	 آقای	عبادی	افزود	
عمل	حمایت	چندانی	از	عراق	در	مبارزه		
با	داعش	نکرده	و	تحریم	های	وضع	شده	
برای	 را	 عراق	 کار	 روسیه،	 و	 ایران	 علیه	

کرده	است. خریدن	سالح	دشوار	
در	 ما	 »پول	 گفت:	 عراق	 نخست	وزیر	
سالح	 نمی	توانیم	 اما	 است،	 بانک	
بخریم.	ما	خواهان	دریافت	سالح	نیستیم	
که	به	راحتی	سالح	 تنها	به	ما	اجازه	دهند	

بخریم.«
گزارش	بی	بی	سی،	نخست	وزیر	عراق	 به	
که	در	نشست	راه	های	مقابله	با	داعش	در	
که	 داد	 هشدار	 می	گفت،	 سخن	 پاریس	
کشورش	 به	 خارجی	 پیکارجویان	 ورود	

در	حال	افزایش	است.
که	عراق	به	حمایت	 گفت	 آقای	عبادی	
دریافت	 چندانی	 کمک	 اما	 دارد،	 نیاز	
زیادی	 صحبت	 افزود	 او	 است.	 نکرده	

سرطان	 بیماری	 با	 که	 ساله	 	92 پیرزن	
ماراتن	 دوش	 توانست	 می	کند	 نرم	 دست	و	پنجه	
سان	دیه	گو	را	به	پایان	برساند.	او	مسن	ترین	زنی	
ماراتن	 مسابقه	 پایان	 خط	 از	 کنون	 تا که	 است	

گذشته	است.
گذشتن	از	خط	 هریت	تامپسون	92	ساله	بعد	از	
زنی	 مسن	ترین	 دیه	گو	 ماراتن	سان	 مسابقه	 پایان	
که	تا	به	حال	یک	مسابقه	ماراتن	را	 شناخته	شد	

به	پایان	رسانده	است.
ثانیه	 	36 و	 دقیقه	 	24 و	 ساعت	 	7 در	 تامپسون	
رکورد	 او	 از	 اتمام	رساند.	پیش	 به	 را	 ماراتن	 این	
زن	 یک	 در	دست	 ماراتن	 زن	 دونده	 مسن	ترین	

شد.	 ساله	 	27 سه	شنبه	 روز	 گوئرو	 آ سرخیو	
دریافت	 می	توانست	 که	 تولدی	 هدیه	 بهترین	
با	 را	 او	 نام	 که	بداند	فلورنتینو	پرز	 کند،	این	بود	

حامل	 کشتی	 خبرگزاری	 این	 گزارش	 به	
که	شبکه	سی	سی	تی	وی	 بود	 مسافر	 	۴۰۵
سال	 	۸۰ تا	 	۵۰ بین	 آنها	 بیشتر	 می	گوید	

داشته	اند.
و	 ملوان	 و	۴۶	 آژانس		مسافرتی	 پنج	عضو	

کشتی	بوده	اند. خدمه	نیز	در	
تصاویر	منتشر	شده	در	صبح	روز	سه	شنبه	
که	آب	نسبتا	آرام	است	و	 نشان	می	دهد	

ده	ها	نیروی	امدادی	در	محل	هستند.
که	 کسانی	 از	 تن	 هفت	 گزارش	ها	 بر	 بنا	
غرق	 خبر	 رسانده	اند،	 ساحل	 به	 را	 خود	

کشتی	را	به	مقام	ها	داده	اند. شدن	
که	 منطقه	ای	 گذشته	 ساعت	 	۲۴ طی	
است،	 رفته	 فرو	 آب	 زیر	 به	 آن	 در	 کشتی	

کرده	است. ۱۵۰	میلی	متر	باران	دریافت	
که	هر	دو	نجات	پیدا	 ناخدا	و	سرمهندس	
به	 برخورد	 با	 کشتی	 این	 گفته	اند	 کرده	

گردباد	فورا	غرق	شده	است.

اما	در	 از	عراق	می	شود،	 در	باره	حمایت	
عمل	چیز	زیادی	دیده	نشده	است.

به	 ایتالف	 که	 کرد	 کید	 تا عبادی	 آقای	
اعزام	 رغم	 به	 نتوانسته	 امریکا	 رهبری	
حمالت	 و	 غربی	 نظامی	 مشاور	 صدها	
جلوی	 داعش،	 مواضع	 علیه	 هوایی	

پیشروی	نیروهای	آنها	را	بگیرد.
نشست	 این	 به	 روسیه	 و	 ایران	 سوریه،	

دعوت	نشده	اند.
کشور	ایران	و	روسیه	به	دولت	های	 هر	دو	
داعش	 با	 مقابله	 برای	 عراق	 و	 سوریه	

کمک	می	کنند.
کشور	در	نشست	 	۲۰ امور	خارجه	 وزیران	
راه	های	 باره	 در	 گفتگو	 برای	 پاریس	

مقابله	با	داعش	حضور	دارند.
به	 سوریه	 و	 عراق	 در	 داعش	 نیروهای	
اخیرا	 و	 داده	 ادامه	 خود	 پیشروی	های	
تحت	 را	 بیشتری	 مناطق	 شده	اند	 موفق	

کنترول	در	آورند.
رمادی	 شهر	 پیش	 ماه	 داعش	 نیروهای	
آنها	 کردند.	 تصرف	 را	 انبار	 والیت	 در	
در	سوریه	نیز	شهر	پالمیرا	)تدمر(	را	تحت	

کنترول	خود	در	آوردند.

کهکشانی	امسال	در	 خط	سرخ	به	عنوان	خرید	
که	در	هر	 کار	قرار	داده	است،	پروسه	ای	 دستور	
تابستان	یکی	از	درخشان	ترین	بازیکنان	دنیا	را	

که	زمان	رکورد	او	90	دقیقه	بیشتر	از	 90	ساله	بود	
تامپسون	بود.

و	 کرده	 مبارزه	 با	سرطان	 بار	 کنون	3	 تا تامپسون	
بر	 زخم	هایی	 او	 که	 شده	 باعث	 سرطان	 درمان	
روی	پوست	داشته	باشد،	این	مسئله	موفقیت	او	

در	ماراتن	را	بیشتر	قابل	توجه	می	کند.
خود	 همسر	 جنوری	 ماه	 در	 هم	چنین	 تامپسون	
به	 و	 از	دست	داد	 اثر	سرطان	 بر	 را	به	دلیل	مرگ	
کنار	 را	 خود	 تمرین	های	 مدتی	 برای	 دلیل	 این	

گذاشت.
دیه	گو	 ماراتن	سان	 در	مسابقه	 تامپسون	16	سال	

کرده	است. شرکت	

گو	برنابئو	می	کشاند. به	سانتیا
بیل	 گرت	 کهکشانی	 خرید	 این	 قبل	 سال	 دو	
گذشته	هامس	رودریگز،	دو	خریدی	 بود	و	سال	
کدام	باالی	80	میلیون	یورو	هزینه	در	پی	 که	هر	

داشتند.
بازیکنان	 تمام	 تقریبا	 انتقاالت	 و	 نقل	 بازار	 در	
بارسلونا	 و	 مادرید	 ریال	 باشگاه	 میان	دو	 خوب	
که	 است	 درست	 این	 اما	 شوند،	 می	 تقسیم	
آقای	 از	 بعد	 واقع	 در	 و	 دارد،	 جذابیت	 گوئرو	 آ
گول،	 با	26	 انگلستان	 برتر	 لیگ	 در	 گول	شدن	
کرده	 ثابت	 پیش	 از	 بیش	 را	 خود	 ارزش	های	

است.	
اخراج	 با	 موافقت	 از	 پس	 که	 می	داند	 فلورنتینو	
میان	 که	 حمایتی	 علی	رغم	 آنچلوتی،	 کارلو	
هواداران	و	اعضای	تیم	از	مربی	ایتالیایی	وجود	
داشت،	تنها	راه	برای	بازگرداندن	شور	و	هیجان	
و	روشنایی	به	پروژه	رافا	بنیتز،	جذب	بازیکنانی	

گوئرو	می	باشد. جذاب	مثل	آ

کشتی چینی با ۴۵۸ سرنشین غرق شد 

نخست وزیر عراق جامعه جهانی را در 
کشور ناکام خواند حمایت از این 

عبور زن سرطانی 92 ساله از خط پایان دوش ماراتن 

کهکشان مورد نظر ریال مادرید و،  گوئر آ

 

 
 
 
 

13/02/1394شنبه مورختاريخ اعالن: چهاردعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات  شماره

تمويل كننده )MOFوزارت ماليه( 1
عنوان پروژه شبكه آبرساني 2 

 3 موقعيت پروژه قريه گذر حاجي سليم ولسوالي فيض آباد واليت بدخشان
روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-50/WATSIP -17/MOF-4/CC/BDN/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد 
 طريق شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را

در روز هاي رسمي از هارد كاپي اسناد داوطلبي را  دري ويا ه زبانبUwww.ppu.gov.afUو Uwww.mrrd.gov.afUويب سايت هاي
داوطلبان  دريافت نمايند.)  افغاني1000وزارت در بدل (بعد از ظهراز دفتر ارتباط عامه، بخش تداركات اين  4:00الي صبح 8:00ساعت 

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين31000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدقبل بجه 10:00ساعت  13/04/1394 مورخ شنبه 
ضرب االجل براي 

تسليمي افرها
7

) 21 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد  طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل تداركات عامه يخويش راآفرهاداوطلبان 
در منزل اول تعمير سه منزله،  از ظهرقبلبجه  10:00 ساعت 13/04/1394مورخ روز شنبه فرها آبازگشايي .روز كاري ارايه نمايند

.آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر كنفرانس صورت ميگيرد
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي تسليمي 
آفرها
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Daily

کامل پالن صد روز آینده  متن 
یر احیا و انکشاف دهات نصیر احمد درانی وز

بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم
نحمده	و	نصلی	علی	رسوله	الکریم

د افغانستان سترمسلمان، غیرتي، قهرمان او مجاهد ولس، السالم علیکم 
و رحمت اهلل و برکاته!

د  د کلیو  اسالمي جمهوري دولت  د  افغانستان  د  درانی  احمد  نصیر  زه 
افغانستان  په پوره ویاړ سره خوښ یم چې د  پراختیا وزیر،  او  بیارغونې 
د اسالمي جمهوري دولت د کابینې د پرېکړې په اساس د دغه وزارت 
کلیوالو  قدرمنو  د  افغانستان  د  چې  پالن  کاري  ورځو  سلو  راتلونکو  د 
اوسېدونکو له پاره د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه د موثرو او ښو 

خدمتونو پیالمه ولري، ستاسو په خدمت کې یم.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د بې وزلې د کموالي د ستراتېژي د 
اصولو په اساس،  د کلیو او بانډو د اقتصادي سطحې د لوړتیا او اجتماعي 
مالتړ په خاطر تاسیس شوی دی. کلیوالو ته د کار د ښو او مناسبو شرایطو 
برابرول، اقتصادي رشد او توسعه، رغونه او پراختیا د دغه وزارت د سترو 
السته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د کلیوالو اوسېدونکو 

اساسي او مهمې اړتیاوې پوره کوي.
 تر کومه ځایه چې د دغو موخو عملي کول په تېر او اوس وخت پورې 
اړه لري د هېواد د اقتصاد په پرمختګ کې یې اغېزمن او رغنده رول سر 

ته رسولی دی.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت دخپلو دندو او مسوولیتونو په ژمنتیا 

سره د الندې کارونو اجرا کولو ته متعهد دي:
او  اقتصادي  د  کې  بانډو  او  کلیو  او  تقویه  حکومتوالۍ  ښې  محلي  د   •

اجتماعي ال ښو خدمتونو تر سره کول.
• د خصوصي سکټور د باور راجلبول او تقویه او کلیو کې د کارموندنې 

د ښې زمینې ایجادول.
• د پایدار اقتصاد په خاطر د خدمتونو توسعه

• د ښځو د اقتصادي او اجتماعي وضعې تقویه او د کوچیانو د ژوندانه د 
ښه کېدو پخاطر د الزمو شرایطو برابرول.

• د طبیعي پېښو څخه د رامنځته شوو زیانونو په کموالي کې ونډه اخستل.
• د شهروندي میثاق ترتیبول چې هیوادولو ته د اساسي خدمتونو وړاندی 

کولوته ژمن وي.
روغتیا  چاپېریال  د  برابرول،  اوبو  پاکو  د  څښاک  د  سطحه  په  کلیو  د   •

ساتنې خدمتونه او د نظافت  ساتلو د ښوونې الرې چارې.
• د اړوندو نهادونو سره په همغږي کې د کلیوالي پرمختیایي شوراګانو 

د قانون د مسودې ترتیبول.
ساله	ی	 سیزده	 کردهای	 کار	 به	 مختصری	 مرور	 که	 می	خواهم	 این	جا	 در	

وزارت	احیا	و	انکشاف	دهات	داشته	باشم.
 221 و	 هزار	 	75 تعداد	 به	 مدت	 این	 دهات،	طی	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	
پروژه	به	ارزش	مجموعی	1	میلیارد	و	624	میلیون	و	257	هزار	و	208	دالر	در	
کنون	می	خواهم	 کرده	است.	با	اغتنام	از	فرصت،	ا کشور	تطبیق	 34	والیت	
کردهای	خویش	از	روز	 کار	 شما	ملت	معظم	افغانستان	را	مختصرْا	در	جریان	

کنون	قرار	دهم:	 تقررم	منحیث	وزیر	احیا	و	انکشاف	دهات	الی	ا
کننده	گان	 •	ایجاد	روابط	با	تمویل	

•	آغاز	پروسه	ی	ادغام	اداره	های	موازی	در	چوکات	وزارت	
•	آغاز	روند	مؤثرسازی	برنامه	های	وزارت	

•	ترتیب	راهکار	جدید	وزارت	احیا	و	انکشاف	دهات	
•	اقدام	های	موثر	غرض	مبارزه	با	فساد	اداری	)ادغام	بخش	های	حمایوی،	

تدارکات	و	نیز	ساده	سازی	پروسه	های	اداری(			

کاری	به	برخی	از	والیت	ها		 •	سفرهای	
برف	 از	 ناشی	 اخیر	 طبیعی	 حوادث	 پاسخگویی	 در	 فعال	 سهم	گیری	 	•
کوچ	ها،	سیالب	ها	و	لغزش	زمین	از	طریق	برنامه	ی	ملی	راه	سازی	روستایی	
»افزایش	 ملی	دوم	 اولویت	 برنامه	ی	 روند	طرح	 آغاز	 در	 فعال	 	سهم	گیری	 و	

محصوالت	زراعتی	و	بازاریابی«	با	وزارت	زراعت،	آبیاری	و	مالداری	
در	 را	 هایی	 فعالیت	 وزارت	 این	 گذشته،	 ماه	 سه	ونیم	 جریان	 در	 هکذا،	
 4.9 ارزش	 به	 پروژه	 	3167 تعداد	 به	 است.	 کرده	 اجراء	 ذیل	 بخش	های	
کشور	به	بهره	برداری	سپرده	شده	 میلیارد	افغانی	در	بخش	های	زیر	در	سطح	

است:
1.	آبرسانی:	825	پروژه	
2.	آبیاری:	729	پروژه	

3.	انرژی	روستایی:	144	پروژه		

4.	ترانسپورت:	1090	پروژه	
5.	در	حمایت	از	سکتور	تعلیم	و	تربیه:	90	پروژه	

6.	در	حمایت	از	سکتور	صحت:	10	پروژه	
7.	اعمار	396	مرکز	اجتماعی	برای	شوراهای	انکشافی	قریه	

و	 میلیون	 	833 ارزش	 به	 انکشافی	 پروژه	ی	 	195 قرارداد	 امضای	 هم	چنان	
341	هزار	افغانی	در	بخش	های	ذیل:	

1.	آبرسانی:	5	پروژه	
2.	آبیاری:	93	پروژه	

3.	ترانسپورت:	91	پروژه	
و	 احیا	 وزارت	 آینده	 روز	 صد	 پالن	 می	خواهم	 کنون	 ا گرانقدر،	 هم	وطنان	

کنم. انکشاف	دهات	را	در	چهار	بخش	ذیل	ارایه	
1. در بخش حکومتداری محلی

•	ایجاد	280	شورای	انکشافی	قریه	و	ترتیب	280	پالن	انکشافی	قریه	
•	انتقال	وجوه	مالی	انکشافی	به	حسابات	بانکی	700	شورای	انکشافی	قریه	

کنفرانس	ملی	شوراهای	انکشافی	قریه	 •	تدویر	

2. در بخش انکشاف اقتصاد روستایی
گروپ	پس	انداز	و	ایجاد	70	اتحادیۀ	پس	انداز	و	قرضه	دهی	 •	تقویت	910	

برای	انکشاف	اقتصاد	محلی
کوچی	ها	 گروپ	تولیدی	محلی	به	شمول	تشبثات	مربوط	به	 •	تقویت	280	
ولسوالی–یک	 یک	 روند	 تحت	 ارزشی	 زنجیره	 انکشاف	 و	 تقویت	 	•

محصول	
ایجاد	 به	منظور	 دهی	 قرضه		 و	 انداز	 پس	 اتحادیۀ	 	21 مالی	 حمایت	 	•

گذاری	بیشتر	 فرصت	های	سرمایه	
کوچک	و	متوسط	 •	تقویت	175	تشبث	

یربنای روستایی 3. در بخش انکشاف ز
•	تطبیق1310	پروژۀ	زیر	بنایی

کاری	ایجاد	 با	تطبیق	این	پروژه	ها	در	مجموع	1	میلیون	و	1	صدو	20	هزار	روز	
مستفید	 روستایی	 اهالی	 میلیون	 آن	حدود	سه	 اثر	 از	 و	

گردید. خواهند	
این	 های	 فعالیت	 مجموعی	 ارزش	 که	 گفت	 میتوان	
افغانی	 میلیارد	 	4،2 به	 کاری	 روز	 در	طی	صد	 وزارت	

خواهد	رسید.	
4. در بخش انکشاف و تقویت اداره

•	آغاز	پروسۀ	اصالحات	و	ادغام	واحدهای	حمایوی	
منابع	بشری،	مالی	و	تدارکات	برنامه	ها	به		ریاست	های	

مربوطۀ	وزارت
•	آغاز	پروسۀ	نهادینه	ساختن	ساختارها	

از	 مصرانه	 دهات	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	 اخیر	 در	
در	 را	 وزارت	 این	 تا	 می	کند	 تقاضا	 عزیز	 روستائیان	
تمامی	ابعاد	به	خصوص	موارد	ذیل	به	شکل	همه	جانبه	

کنند.	 حمایت	
نظارت	 اصل	 بر	 دهات،	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	
کشور	 روستاییان	 از	 و	 می	باشد	 باورمند	 اجتماعی	
می	خواهد	تا	در	این	زمینه	وزارت	را	یاری	بیشتر	رسانند.
فعال	 سهم	گیری	 از	 دهات	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	
تضمین	 راستای	 در	 کشور	 مطبوعات	 و	 مدنی	 جامعه	
پروژه	ها،	 کیفیت	 از	 اطمینان	 حصول	 و	 شفافیت	

قدردانی	می	کند.	
د  هېواد  د  وزارت  پراختیا  او  بیارغونې  د  کلیو  د 
مطبوعاتو او مدنې ټولنې ونډه د پروژو په شفافیت، 

کیفیت او نظارت کې د قدر وړ بولي.
اصل	 بر	 را	 خود	 دهات،	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	
تمامی	 بناًء	 می	داند،	 مسئول	 حسابدهی	 و	 شفافیت	
معلومات	فعالیت	های	خویش	را	از	طریق	ویب	سایت	
هموطنان	 اطالع	 به	 اجتماعی	 شبکه	های	 نیز	 و	 وزارت	

عزیز	می	رساند.	
او  شفافیت  د  وزارت  پراختیا  او  بیارغونې  د  کلیو  د 
په  بولي،  مسوول  ځان  اصل  په  ورکونې  حساب 
همدی خاطر خپل ټول فعالیتونه د وزارت د ویبپاڼې 

او ټولنیزو شبکو له الرې  خپل ویاړلي ولس ته رسوي.
های	 پروژه	 روستایان	 تا	 است	 ،آرزومند	 دهات	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	
انکشافی	را	از	آن	خود	دانسته	و	در	حفظ	و	مراقبت	آن	بدون	هیچ	نوع	تعلل	

سعی	و	تالش	ورزند.
پرمختیایی  لري چې کلیوال  پراختیا وزرات هیله  او  بیارغونې  د  د کلیو 
پروژې خپلې وګڼي او د حفظ او مراقبت په برخه کې هلې ځلې وکړي.
با	 تا	 می	دارد	 تقاضا	 عزیز	 روستائیان	 از	 دهات،	 انکشاف	 و	 احیا	 وزارت	
کیدًا	جلو	 ا کوکنار	 کشت	 از	 از	فرصت	های	انکشافی	و	اقتصادی	 استفاده	

کنند. گیری	
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزرات له کلیوالو څخه هلیه کوي چې د 
پرمختیایي او اقتصادي فرصتونو څخه په ګټې اخستو سره د کوکنارو د 

کښت نه په کلکه ډډه وکړي. 
و	من	اهلل	توفیق	

تهیه	و	تنظیم:	وزارت	احیا	و	انکشاف	دهات
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