
چرا پاکستان زیر 
فشار جدی نیست؟

ضد  بر  جنگ  که  می دانند  و  می دانستند  همه 
که  می رسد  پیروزی  به  وقتی  شورشی  نیرویی 
و  امن  آموزشگاه های  راهبردی،  عقبه  نیرو،  این 
بیشتر  در  باشد.  نداشته  مطمین  پناهگاه های 
این  به  امریکایی،  پیشین  نظامیان  نوشته های 
هم،  آن  وجود  با  اما  است،  شده  اشاره  نکته 
کستان برای  واشنگتن، هیچ اقدام جدی علیه پا
همین  به  نداد.  انجام  طالبان  از  حمایت  توقف 
افغانستان  در  اوباما  بارک  راهبرد  که  بود  دلیل 
استراتژیک  بن بست  یک  شکل گیری  به  منجر 
نیروهای  طالبان.  استراتژیک  شکست  نه  شد، 
مستقر  هلمند  و  قندهار  روستا های  در  امریکایی 
دادند،  آموزش  را  داخلی  نیروی های  شدند، 
پروژه های  و  کردند  بیرون  محل  از  را  طالبان 
به صورت  شورشگری  اما  تمویل،  را  عمرانی 

راهبردی مهار نشد. 

در صفحه 4
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امدادرسانی
به زلزله زدگان آغاز شد

ACKU



زنگ اول


زلزله روز دوشنبه کابل نشان داد که بیشتر ساختمان های 
کارمندان  ندارند.  اضطراری  خروجی های  شهر،  اداری 
زلزله  روز  از  تجربه های شان  مختلف،  وزارت خانه های 
را با کاربران شبکه های اجتماعی در میان گذاشتند. در 
حین  کارمندان  از  شماری  اداری،  ساختمان های  بیشتر 
فرار از راه پله ها به زمین خورده، زیر پا شده اند. زخمی 
شدن بیشتر مردم در زلزله روز دوشنبه ناشی از نبود 
خروجی های اضطراری در ساختمان های اداری دولتی، 
مکتب ها، شفاخانه ها و بانک ها بود. وقتی زمین لرزه آغاز 
شده، همه کارمندان اداری، به راه پله ها هجوم آوردند و 
از اثر ازدحام، شماری از بانوان و کارمندان سال خورده 

زیر پا شدند. 
جدید  ساختمان های  طراحی  در  تا  است  الزم  بنابراین 
در  هم چنین  شود.  توجه  اضطراری  خروجی های  به 
نظر  در  ترتیباتی  باید  اداری  موجود  ساختمان های 
و  بانو  هیچ  بعدی  زمین  لرزه های  در  تا  شود  گرفته 
در  دولت  وزارت  نشود.  زخمی  سال خورده ای،  کارمند 
امور حاالت اضطرار و دیگر مراجع باید ترتیبات ایمنی 
بازبینی جدی  اداری و حکومتی را مورد  ساختمان های 
قرار دهند. عالوه بر این هر وزارت خانه باید خود اقداماتی 
برای حفاظت از کارمندان دولتی انجام دهد. به طور مثال 
بیشتر وزارت خانه ها در تشکیالت خود ریاست تعمیرات 

و یا مدیریت تعمیرات دارند. 
تمام  امروز،  همین  از  باید  تعمیرات  ریاست های  این 
ساختمان های اداری وزارت خانه های مربوطه را بررسی 
نظر  در  اضطراری  خروجی های  برای  تدابیری  و  کنند 
افغانستان و کارمندان  تنها مشکل زلزله نیست.  بگیرند. 
اداری اش، با تهدید تروریسم هم مواجه اند. باید راه هایی 
گذشته  در  باشد.  داشته  وجود  اضطراری  خروج  برای 
وقتی عمارت های حکومتی را طراحی و دیزاین می کردند، 
تهدید  و  زلزله  اضطراری،  خروج  موضوع  به  کسی 
تهدید  دور،  گذشته های  در  بود.  نکرده  توجه  تروریسم 
تروریسم  تهدید  هم  حاال  ولی  نداشت،  وجود  تروریسم 

جدی است و هم خطر حوادث طبیعی مثل زلزله.
وزارت خانه ها،  تعمیرات  ریاست های  باید  بنابراین 
کارشان را در ترمیم شکاف های دیوارها و درست کردن 
زودتر  هرچه  باید  نکنند.  خالصه  شکسته  شیشه های 
تدابیری جدی برای ایمن سازی بیشتر کارمندان در حوادث 
وزارت خانه های  شود.  گرفته  نظر  در  طبیعی  احتمالی 
معارف و تحصیالت عالی باید در این زمینه بسیار جدی 
باشند. باید در هر ساختمانی که در آن دانش آموزان و 
دانشجویان مشغول آموزش و تحصیل  اند، تدابیری برای 
حفاظت از آنان در حاالت اضطراری در نظر گرفته شود. 
باید عالوه بر راه پله های معمولی، راه هایی برای خروج 
اضطراری شاگردان، دانشجویان و استادان آنان وجود 

داشته باشد.
برای  عرصه  که  داشت  توجه  باید  این ها،  کنار  در 
معلوالن بسیار تنگ است. تقریبا در تمام ساختمان های 
ورود  برای  تدابیری  کابل،  رهایشی  و  تجاری  اداری، 
امر  این  است.  نشده  گرفته  نظر  در  معلوالن  خروج  و 
معلوالن را در مقابل زمین لرزه و دیگر حوادث طبیعی، 
دولت  وزارت  مسووالن  است.  ساخته  بسیارآسیب پذیر 
ریاست های  در  که  کسانی  و  اضطرار  حاالت  امور  در 
این  به  باید  دارند،  مسوولیت  وزارت خانه ها  تعمیرات 
موضوعات جدا توجه کنند. در جلسات شورای وزیران و 
هم چنین در جلسات کابینه باید این مسایل، مورد بحث و 
بررسی قرار بگیرند. از فردا باید وزیران، رییس اجرایی 
در  که  موضوعاتی  مورد  در  رییس جمهور  شخص  و 
باال مطرح شد، از کارمندان و مسووالن مراجع مربوطه 
گزارش بخواهند. نیاز است تا در یکی از جلسات شورای 
وزیران که هر هفته تحت ریاست رییس اجرایی برگزار 
می شود، موضوعاتی که در باال مطرح شد، مورد بحث 
جلسات  از  یکی  آجندای  است  نیاز  هم چنان  گیرد.  قرار 
اداری،  ساختمان های  بیشتر  ایمن سازی  هم  کابینه 
کشور  کالن شهرهای  دیگر  و  کابل  رهایشی  و  تجاری 
وزارت  و  شهرداری ها  فاسد  کارمندان  هم چنین  باشد. 
شهرسازی باید از این به بعد، کمی احساس مسوولیت 
بدل  را در  تازه ساخت  ایمنی عمارت های  اسناد  کنند و 

دریافت رشوه طی مراحل نکنند. 

لزومایمنسازیعمارتهای
اداری،تجاریورهایشی
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8صبح، کابل: وزارت زراعت و مالداری 
ملل  سازمان  زراعت  و  خوراکه  اداره  و 
هفتم  و  بیست  از  گرامی داشت  با  متحد، 
که  می گویند  غذا،  جهانی  روز  اکتوبر، 
1.75 میلیون نفر در افغانستان مصونیتغذایی 
ندارند و همچنین 7.3 میلیون نفر دیگر در 

معرض تهدید مصونیتغذایی قرار دارند.
سال  جریان  در  که  می افزایند  نهادها  این 
جاری دو و نیم میلیون نفر در افغانستان از 
بین المللی  سازمان های  غذایی  کمک های 

امدادی مستفید شده اند.
آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده 
میلیارد  یک  به  نزدیک  که  می دهد  نشان 
نفر در سراسر جهان زیر خط فقر زندگی 
می کنند و هشتاد و هفت درصد این افراد 

در مناطق روستایی هستند.
وزارت زراعت و اداره خوراکه و زراعت 
براساس  که  می گویند  ملل  سازمان 
مصونیتغذایی،   مراحل  جامع  صنف بندی 
غور، پکتیکا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، 
بادغیس، سمنگان، نورستان و جوزجان از 
جمله والیت هایی هستند که باشندگان آن 

نیاز به کمک غذایی دارند.
و  خوراکه  سازمان  و  زراعت  وزارت 
و  بیست  از  متحد،  ملل  سازمان  زراعت 
کابل  در  غذا  جهانی  روز  اکتوبر،  هفتم 
برای  زراعت  اجتماعی  »حمایت  شعار  با 
روستایی«  مناطق  در  فقر  زنجیره  شکستن 

تجلیل کردند.
در همین حال، میرامان الدین حیدری معین 
می گوید  کشور  مالداری  و  زراعت  امور 
طی  کشور  در  زراعتی  محصوالت  که 
است.  بوده  افزایش  روبه  اخیر  سال های 
آقای حیدری گفت: »دستاوردها در بخش 
زراعت کشور بیشتر است و همه ساله میزان 
تولید غله، میوه، سبزی و دیگر نیازمندی ها 

رقم بیشتر را نشان می دهد.«
وی همچنین در مورد شعار امسال تجلیل از 
درمناطق  »زراعت  غذا گفت:  روز جهانی 
خدمات  عرضه  در  مهمی  نقش  روستایی 
ارتباط  و  فرهنگی  و  محیطی  اجتماعی، 
افغانستان  دارد.  مصونیتغذایی  با  محکم 
انکشاف  که   است  کشور هایی  از  یکی 
ایجاد  طریق  آن  از  و  خانواده  زراعت 
مصونیتغذایی و انکشاف اقتصاد خانواده را 
از اولویت های مهم کاری خود می شمارد 

و به آن توجه جدی کرده است.«
می گوید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
درصدی  که  می دهد  نشان  احصاییه ها 
در  افغانستان  مالداران  و  دهقانان  زیادی 
مناطق روستایی زند گی می کنند و حفاظت 
مهم ترین  این دهقانان  زراعتی  و  اجتماعی 
بخش در سکتور زارعت کشور است. این 
وزارت افزوده که برای کاهش فقر و تامین 
مصونیتغذایی خانواده ها در کشور، تاکنون 

گام های خوبی برداشته است.

1.75 میلیون نفر در افغانستان 
مصونیت غذایی ندارند

شماری از مسووالن داعش در ننگرهار به دولت پیوستند

دو حمله کننده بر یک پوسته در هرات کشته و زخمی شدند

استقبال ارگ از تداوم همکاری بریتانیا در افغانستان

گشایش یک سردخانه در میدان هوایی کابل

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
یک  که  کرده  اعالم  ملی  امنیت 
امنیه،  فرمانده  یک  نام نهاد،  ولسوال 
و  شهردار  نظامی،  مسوول  یک 
بیست  گروه  یک  فرمانده  همچنین 
در  داعش  تروریستی  گروه  نفری 
به  ننگرهار  والیت  کوت  ولسوالی 

دولت پیوسته اند.
در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
گروه  مسووالن  این  از  اعالمیه ای 
تروریستی داعش در والیت ننگرهار 
به نام های قاری یاسر، محراب الدین، 
کرده  یاد  اسرار  قاری  و  نورالحق 
می افزاید که این افراد با سالح   دست 
داشته ی شان از جنگ و برادر کشی 
ریاست  به  را  خود  و  کشیده  دست 

عمومی امنیت ملی تسلیم کرده اند.

افراد  از  دو تن  هرات:  8صبح، 
مسلح که قصد حمله بر یک پوسته 
پشتون زرغون  ولسوالی  در  امنیتی 
والیت هرات داشتند کشته و زخمی 

شده اند.
یک تن از مهاجمان لباس زنانه به تن 

داشته است.
سخنگوی  احمدی  عبدالرووف 
8صبح  روزنامه  به  هرات  پولیس 
گفت این حادثه در منطقه جوارچی 
که  افتاد  اتفاق  زمانی  ولسوالی  این 
سایکل  موتور  بر  سوار  افراد  این 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
دولت  اخیر  تصمیم  از  جمهوری 
همکاری های  تداوم  مبنی بر  بریتانیا 
امنیتی آن کشور  انکشافی و  نظامی، 

به افغانستان استقبال کرده است.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 

صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
عامه یک باب سردخانه بزرگ را به 
میدان  در  واکسین  نگهداری  منظور 
کرده  افتتاح  کابل  بین المللی  هوایی 

است.
اعالمیه ای  در  عامه  صحت  وزارت 
ظرفیت  سردخانه  این  که  می گوید 
گنجایش واکسین  سه ماهه مورد نیاز 
سردخانه  این  در  دارد.  را  افغانستان 

این اداره می گوید که با تسلیم شدن 
والیت  در  امنیتی  وضع  افراد  این 

ننگرهار بهبود خواهد یافت.
والیت  در  داعش  تروریستی  گروه 
این  اچین  ولسوالی  ویژه  به  ننگرهار 
اخیرا  دارد.  گسترده  فعالیت  والیت 
اعالم  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

سربازان  سمت  به  تیراندازی  قصد 
پولیس پوسته جوارچی را داشتند.

محل  از  آمده  دست  به  تصاویر 
حادثه نشان می دهد که یک مرد با 
شده  زخمی  حادثه  این  در  چادری 

است.
پولیس  محلی  مسووالن  گفته  به  بنا 
در هرات، به نیروهای دولتی در این 

حادثه آسیبی نرسیده است.
در  ولسوالیی  زرغون  پشتون 
جنوبشرق هرات است که هرزگاهی 

از ناامنی ها رنج می برد.

اخیر  تصمیم  براساس  که  می گوید 
آن  کمک های  بریتانیا،  دولت 
شامل  نظامی  بخش های  در  کشور 
با  مبارزه  عرصه  در  همکاری ها 
امنیتی و  نیروهای  تروریزم، آموزش 
همچنین در زمینه انکشاف اقتصادی 

می  توان در یک وقت بیست و هفت 
هزار لیتر واکسن نگهداری کرد.

صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین 
سردخانه  این  افتتاح  هنگام  عامه 
به  واکسین ها  »زمانی که  است:  گفته 
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 
به  نظر  می کرد،  مواصلت  کابل  در 
بعضی از مشکالت انتقال آن به سرد 
مقدور  عاجل  طور  به  ملی  خانه های 

صد  از  بیش  گروه  این  که  کرد 
گروه  جنگجویان  به  مربوط  خانه 
تروریستی طالبان را در این والیت به 
از  شماری  هم چنین  و  کشیده  آتش 
غیرنظامیان به شمول چند کودک را 

به قتل رسانده  است.

این  در  می یابد.  ادامه  افغانستان  در 
اعالمیه آمده است: »این همکاری ها 
بنیاد تهدید و منافع مشترک میان  بر 
دو دولت و ملت استوار است. دولت 
آنجایی که  از  دارد  باور  افغانستان 
منطقه  بگونه مشترک  تروریزم  خطر 
مبارزه  می کند،  تهدید  را  جهان  و 
می تواند  پدیده  این  با  مشترک 

آرامش را در منطقه تامین کند.«
افزوده  جمهوری  ریاست  دفتر 
به  بین المللی  کمک های  ادامه  که 
افغانستان، این کشور را در رسیدن به 

اهدافش کمک می کند.

می ماند  باقی  آزاد  فضای  در  و  نبود 
که مصوونیت آن از نظر تنظیم درجه 
می گردید  مواجه  خطر  به  حرارت 
مرفوع  مشکل  این  تنها  نه  اکنون  و 
نگهداشت  ظرفیت  بلکه  گردیده، 
دارا  را  واکسین ها  کافی  مقدار 

می باشد.«
»با  افزود:  همچنین  فیروز  آقای 
این سردخانه، ظرفیت زنجیره  اعمار 
مثبت  صورت  به  واکسیناسیون  سرد 
که  می توانیم  ما  حاال  و  رفته  بلند 
روزمره  پروگرام  ماهه  سه  ضرورت 
از  کشور  تمام  در  را  واکسیناسیون 

ذخیره این سردخانه مرفوع سازیم.«
این سردخانه با مصرف بیش از 150 
گذشته  سال  یک  طی  دالر  هزار 
زنجیره  آالت  سامان  تمام  با  مجهز 
سرد به کمک مالی یونیسف ساخته 

شده است.

ACKU
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امدادرسانی
به زلزله زدگان آغاز شد

مسوولیت کالن وزارت معارف
گاهی دهی به دانش آموزان  آ

آمار  ارایه  با  ریاست جمهوری  دفتر  کابل:  8صبح، 
از  ناشی  خسارات  و  تلفات  میزان  مورد  در  جدید 
که در این زمین لرزه  کرده  زمین  لرزه روز دوشنبه، اعالم 

کشته و 538 تن دیگر زخمی شده اند. 115 نفر 
هم چنین این اداره با اعالم این خبر در صفحه رسمی 
این زمین لرزه هفت هزار و  که در  توییترش می نویسد 
662 باب منزل مسکونی به شمول دوازده باب مکتب 

و بیست محراب مسجد تخریب شده است.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا این  از  پیش 
نوشته  توییترش  صفحه  در  ملی  وحدت  حکومت 
دوشنبه  هفتاد وشش  روز  زمین لرزه  نتیجه  در  که  بود 
کشته و 286 نفر زخمی شده اند. آقای عبداهلل از  نفر 
بود.  داده  خبر  نیز  مسکونی  منزل  هزار  چهار  تخریب 
که احتمال  رییس اجرایی در توییتر خود افزوده بود 
افزایش میزان تلفات وجود دارد. به گفته ی او، در میان 
کودکان و زنان نیز شامل هستند. قربانیان این زمین لرزه 

تخار،  والیت های  در  خسارات  و  تلفات  این  بیشتر 
و  کنر  نورستان،  ننگرهار،  کندز،  بغالن،  بدخشان، 

لغمان وارد شده است.
روز دوشنبه، چهارم عقرب، زلزله شدیدی به قدرت 
کستان،  7.7 درجه ریشتر بخش های از افغانستان، پا

کشور  جغرافیای  از  وسیعی  منطقه ی  دوشنبه  روز 
اخیر  دهه   5 در  دست کم  که  بود  زمین لرزه ای  گواه 
پهلوی  که در  زلزله ای  گزارش شده است؛  بی سابقه 
شمار  ساختن  آوار  زیر  و  ویرانی ها  گذاشتن  برجای 
زیادی از مردم، دست کم 13 دانش آموز را بدون آن که 
از  بیش  و  کشت  بیاید  فرود  سرشان  بر  خشتی  حتی 
30 دانش آموز دیگر را در والیت های تخار و سمنگان 

زخمی ساخت.
کابل عمق داشت، یعنی محل  خوشبختانه زلزله اخیر 
کیلومتری عمق زمین بود. در  اصلی زمین لرزه در 200 
که زلزله ای با بزرگی 7.5 ریشتر در حتا 50 –  صورتی 
کیلومتری عمق زمین هم اتفاق بیفتند، فوق العاده    60
مانند  تی  محال در  و  است  نابود کننده  و  ویرانگر 
زیر  نفر   500 دست کم  واحد،  آن  یک  در  که  مکاتب 
یک سقف قرار دارند، می تواند منجر به جان باختن 

همه شود.
که سراسیمه  در تخار دانش آموزان زمانی جان باختند 
به دلیل ترس از زمین لرزه طبقه چهارم یک مکتب را 
این  پایین تر سرازیر شدند،  به سمت طبقات  و  ترک 
سراسیمگی منجر به زیر دست و پا شدن نزدیک به 40 
که از این میان 12 تن شان جان باخته و  دانش آموز شد 

25 نفرشان زخمی شدند.

در  که  زمین لرزه  کانون  لرزاند.  را  هند  و  تاجیکستان 
کیلومتری  کیلومتری سطح زمین در هفتاد  عمق دوصد 
طی  شده،  ثبت  بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد  شهر 
شده  خوانده  بی سابقه  افغانستان  در  اخیر  سال  ده 

است.

دانش آموز   5 سمنگان،  والیت  در  دیگر  مکتبی  در 
خودشان را از پنجره مکتب بیرون انداخته و زخمی 

شدند.
گاهی  که پیش از این هیچ آ این حادثه نشان می دهد 
کنش به آن و راه های نجات از آن به  در مورد زلزله، وا

دانش آموزان داده نشده است.
در  مي توانیم  خود  نوبه  به  ما  از  یك  هر  شک  بدون 

باشیم،  موثر  زلزله  برابر  در  مردم  آمادگي  و  هشیاری 
کافي و تمرین، جهت رویارویي  مي توانیم با مطالعه 
با زلزله آماده شویم تا الاقل، در صورت بروز زلزله، در 
بپیوندیم،  امدادگران  سایر  به  یافتگان،  نجات  زمره 
دست  نیروی  با  افغانستان  معارف  وزارت  نقش  اما 
حال  عین  در  و  متفاوت  بقیه  به  نسبت  داشته اش 

ارزنده تر است.

وزارت معارف افغانستان به عنوان مسوول درجه یک 
روحی  جسمی،  امنیت  حافظ  هم چنان  و  آموزش 
وقوع چنین  از  تا  روانی دانش آموزان مکلف است  و 
از  بسیاری  در  چنانچه  کند.  جلوگیری  رویدادهایی 
کشورهای جهان آموزش حفاظت از خود حین وقوع 
تعلیمی دانش آموزان  رویدادهای طبیعی جز نصاب 

است.
برای آن که بتوان بحران های پس از زلزله در مکاتب را 
که بحث مدیریت  کرد، الزم است  تحلیل و مدیریت 
بحران را به صورت جامع تری در مکاتب افغانستان 

کرد. برنامه ریزی 
کسی  هر  ذهن  در  بالفاصله  که  بحثی  نخستین 
کند، بحث ایمن سازی تعمیر مکاتب  می تواند خطور 
آن  محلی  مسووالن  به گفته  تخار  والیت  در  است. 
کم عرض  والیت پله های مکتب بی بی هاجره آن قدر 
گذشتن 10 نفر همزمان از این پله ها دشوار  که  هستند 

بوده است.
از  فرار  است  کرده  ثابت  تجربه  که  آنگونه  اصوال 
صنوف درسی به  ویژه از طبقات باالتر حین وقوع زلزله 
می توان  که  است  اقداماتی  ک ترین  خطرنا از  یکی 
دانش آموزان  حاال  گرفت.  دست  روی  اول  قدم  در 
چنین  مرتکب  که  می دانند  خوب  دنیا  سرتاسر  در 
با  مقابله  زمینه  در  آن ها  به  زیرا  شد،  نباید  ریسکی 

کافی داده شده است. چنین روی دادهایی آموزش 
افغانستان  معارف  وزارت  که  کاری  کوچک ترین 
زلزله  مانور  طرح  ایجاد  بگیرد  دست  روی  می تواند 
گر  که ا است. اجرای مانور در مکاتب نشان می دهد 
تمرین  به  نیاز  بیافتد  اتفاق  واقعی  صورت  به  زلزله 
کمترین  با  بتوانند  دانش آموزان  تا  است  بیشتری 

کنند. خسارات در مقابل زلزله عمل 
که دانش آموز بداند در برابر  با این حساب مهم است 
حوادث طبیعی مانند زلزله چه عکس العمل مناسبی 
باید نشان دهد و در چنین وضعیت بحرانی  چگونه 
امنیت  و  شود  تامین  خودش  امنیت  که  کند  اقدام 

دیگران را به خطر نیندازد.

در همین حال، برخی از سازمان های ملی و بین المللی 
برای  جهان  و  منطقه  بزرگ  کشورهای  هم چنین  و 
در  دوشنبه  روز  زمین لرزه  آسیب دیدگان  به  کمک 

کرده اند. افغانستان اعالم آمادگی 
کابل، در بیانیه ای  سفارت ایاالت متحده امریکا در 

زمین لرزه  قربانیان  بازماندگان  با  همدردی  ابراز  ضمن 
افغانستان  دولت  صورتی که  در  گفته  دوشنبه،  روز 
به  تا  است  آماده  امریکا  متحده  ایاالت  بخواهد 
بیانیه  در  کند.  کمک  اخیر  زمین لرزه  آسیب دیدگان 
سفارت ایاالت متحده امریکا آمده است: »همکاران 
کمک های بشردوستانه به فعالیت های  ما در بخش 
تقاضای  صورت  در  و  می شتابند  کمک رسانی 
آمادگی  بیشتر،  همکاری  برای  افغانستان  حکومت 

الزم موجود است.«
هم چنین نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز در یک 
رییس جمهور  اشرف غنی  محمد  با  تلیفونی  تماس 
روز  زمین لرزه  آسیب دیدگان  به  کمک  برای  کشور، 
است.  کرده  آمادگی  اعالم  افغانستان  در  دوشنبه 
کمک رساندن  نیز در زمینه  ترکیه  ایران و  دولت های 
اعالم  افغانستان  در  زمین لرزه  این  آسیب دیدگان  به 

کرده اند. آمادگی 
که  کرده  اعالم  خارجه  امور  وزارت  همین حال،  در 
قربان علی بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا با  تلیفونی  گفتگوی  در 
در  شدید  زمین لرزه  وقوع  به  نسبت  نیز  اجرایی، 
این  که  است  گفته  و  کرده  تاسف  ابراز  افغانستان 
کمک های بشردوستانه  خود را شامل 120 تن آرد  کشور 
و 120 تن سمنت به افغانستان می فرستد. این وزارت 
کمک ها امروز چهارشنبه، از  که قرار است این  افزوده 

طریق بندر آقینه به افغانستان منتقل شود.
کمک  که برای نجات و  گفته  هم چنین وزارت دفاع 
آمادگی  دوشنبه  روز  زمین لرزه  آسیب دیدگان  به 
امکانات  تمام  از  ملی  اردوی  نیروهای  و  دارد  کامل 
کمک  به  هوا  و  زمین  طریق  از  خود  داشته ی  دست 

آسیب دیدگان شتافته اند.
به  امدادرسانی  روند  که  می گویند  دولتی  مقام های 

آسیب دیدگان ادامه دارد.

ACKU وحید پیمان
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چرا پاکستان

زیر فشار جدی نیست؟

که ایاالت متحده  گری های ویکی لیکس نشان می دهد  افشا
مورد  در  دقیقی  اطالعات   2008 و   2007 سال های  همان  در 
ایمیل های  در  داشت.  طالبان  با  کستان  پا اردوی  روابط 
که در آن  سال ها مشاور بارک اوباما  رییس بر حال سی آی ای 
کستان هستند.  که طالبان متحدان اردوی پا بود، آمده است 
پیش از این هم در این مورد ویکی لیکس اسناد زیادی منتشر 
گاه گاهی پرده از این  کرده بود. مقام های ایاالت متحده هم 
جدید  استراتژی  که   2009 سال  در  اما  برمی دارند.  واقعیت 
به  اشاره ای  هیچ  شد،  اعالم  افغانستان  برای  اوباما  بارک 
کستان در جنگ افغانستان و به بازی دوگانه ارتش  مداخله پا

کشور صورت نگرفته بود.  آن 
سیاستمداران  از  بسیاری  با  رای زنی  براساس  اوباما  بارک 
و  نیرو  تا  گرفت  تصمیم  سی آی ای،  برحال  رییس  جمله  از 
اما  بفرستد.  افغانستان  به  طالبان  مهار  برای  بیشتری  منابع 
کستان در جنگ  هیچ تدبیری برای پایان مداخله اردوی پا
ایاالت  که همه در  با آن  گرفته نشد.  افغانستان روی دست 
پروژه  از طالبان  که پشتیبانی  متحده می دانستند و می دانند 
این  پایان  برای  قاطعی  اقدام  اما  است،  کستان  پا اردوی 

پشتیبانی صورت نمی گیرد. 
که جنگ بر ضد نیرویی شورشی  همه می دانستند و می دانند 
راهبردی،  عقبه  نیرو،  این  که  می رسد  پیروزی  به  وقتی 
در  باشد.  نداشته  پناهگاه های مطمین  و  امن  آموزشگاه های 
نکته  این  به  امریکایی،  پیشین  نظامیان  نوشته های  بیشتر 
اشاره شده است، اما با وجود آن هم، واشنگتن، هیچ اقدام 
انجام  طالبان  از  حمایت  توقف  برای  کستان  پا علیه  جدی 
که راهبرد بارک اوباما در افغانستان  نداد. به همین دلیل بود 
منجر به شکل گیری یک بن بست استراتژیک شد، نه شکست 
استراتژیک طالبان. نیروهای امریکایی در روستا های قندهار 
دادند،  آموزش  را  نیروی های داخلی  مستقر شدند،  هلمند  و 
کردند و پروژه های عمرانی را تمویل،  طالبان را از محل بیرون 

اما شورشگری به صورت راهبردی مهار نشد. 
که طالبان عقبه استراتژیک مطمین  علت عمده آن این بود 
آن  قلمرو  در  است.  و  بود  کستان  پا قلمرو  عقبه  این  داشتند. 
کشور، طالبان آموزشگاه، پناهگاه، مسکن و مکان هایی برای 
کستان هم در خدمت  برگزاری جلسات  دارند. بیشتر منابع پا
گرفته  آنان  از  طالبان  استراتژیک  عقبه  گر  ا است.  گروه  این 
ایاالت  برای  هم  افغانستان  که جنگ  است  روشن  می شد، 
متحده و هم برای مردم افغانستان موفقانه به پایان می رسید. 
که جنگ افغانستان  کنونی نشان می دهد  اما اوضاع و احوال 
هم چنان برای ایاالت متحده ادامه دارد. از تبلیغات طالبان 
»بن بست  را  جاری  نظامی   بن بست  آنان  که  می آید  بر 

استراتژیک« نمی دانند. 
که  است  آمده  منصور  اخترمحمد  به  منسوب  تازه  پیام  در 

بن بست  که  می کنند  تصور  طالبان  یابد.  ادامه  باید  جنگ 
نیروهای  شمار  که  مجردی  به  و  است  کتیکی  تا موجود 
کاهش یابد یا از میزان پشتیبانی ایاالت متحده از  امریکایی 
به  گروه  این  کاسته شود، دسته های شورشی  افغان  نیروهای 
کالن شهرهای افغانستان مسلط می شوند. در مورد علت های 
کستان  بی توجهی ایاالت متحده به روابط نه چندان پنهان پا
عده ای  می شود.  مطرح  گونی  گونا نظریات  طالبان،  گروه  با 
اما  تیوری توطیه روی می آورند،  به  برای تحلیل این موضوع 
که جنگ با ترور، تعیین کننده بخشی از  واقعیت این است 

کل آن.  کستان است نه  روابط ایاالت متحده با پا
است.  مهم  بسیار  متحده  ایاالت  برای  کستان  پا در  ثبات 
کشوری با یک صد وچهل  که  ایاالت متحده شاید نمی خواهد 
جنگ افزارهای  هم چنان  شود.  بی ثبات  جمعیت،  میلیون 
روابط  در  جنگ افزار ها،  این  امنیت  و  کستان  پا هسته ای 
است.  تعیین کننده  بسیار  اسالم آباد  و  متحده  ایاالت 
کشورهای  از  برخی  به  پول،  بدل  در  کستان  پا استخبارات 
که متحدان ایاالت متحده هستند، در مورد حوادث  اروپایی 
تروریستی احتمالی معلومات می دهد. این موضوعات همه در 
کستان و ایاالت متحده امریکا، نقش دارند و  تعیین روابط پا
کل  که صرف جنگ افغانستان، تعیین کننده  این طور نیست 

روابط واشنگتن و اسالم آباد باشد. 
آجندای  در  موضوع  سه  کستان،  پا به  نوازشریف  سفر  در 
به  طالبان  کشاندن  بود؛  امریکایی  مقام های  با  او  کرات  مذا
که به عنوان  کابل، مبارزه با تروریست هایی  کره با  پای میز مذا
جنگ افزارهای  و  می شوند  شناخته  متحده  ایاالت  دشمنان 
رضوان  جنرال  نوازشریف،  سفر  از  پیش  کستان.  پا هسته ای 
کستان، به ایاالت  اختر، رییس سازمان استخبارات مرکزی پا
متحده رفته بود. قرار است ماه آینده، جنرال راحیل شریف 
که در باال ذکر شد، با  به واشنگتن برود و در مورد موضوعاتی 
کره نوازشریف  کند. آجندای مذا کره  مقام های امریکایی مذا
که بحث افغانستان و طالبان،  با امریکایی ها نشان می دهد 
کستان  صرف بخشی از مناسبات و روابط ایاالت متحده و پا
که  کنارآن، مسایل دیگری هم هستند  در  و  بر می گیرد  در  را 
همین  به  شاید  است.  کشور  دو  این  مناسبات  تعیین کننده 
افغانستان، ترجیح می دهند  امریکایی ها در  که  خاطر است 
کستان  پا و  کنند  استراتژیک  حمایت  افغان  نیروهای  از  که 
را زیر فشار جدی قرار ندهند تا در جای دیگر، از اسالم آباد 

امتیاز بگیرند. 
بیشتر  فشار  اعمال  منتظر  کابل،  که  نیست  الزم  بنابراین 
نخواهد  محقق  چیزی  چنین  باشد،  اسالم آباد  بر  واشنگتن 
کند و به قول یکی از  کابل باید روی راه های بدیل فکر  شد. 
سیاستمداران شریف افغانستان در »حوزه ممکنات« تصمیم 

بگیرد.

برنامه فعلی اداره توزیع 
تذکره الکترونیک چه است؟

کاوش  فردوس 
ماه ها  از  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  کارمندان  تمام 
به این سو منتظر حل معضل و اجرای دستور و هدایت 
روند  شدن  آغاز  جهت  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
رهبران  گاهیم  آ ما  که  تا جایی  تذکره اند.  توزیع  عملی 
حل  به  پیوند  در  سیاسی  اجماع  مشغول  حکومت 
نزد  حتما  اما  می باشند.  الکترونیک  تذکره  معضل 
که در حال حاضر  هموطنان عزیز پرسش مطرح می شود 
چه  مشغول  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  کارمندان 
که به این  کوتاه تالش می شود  کار ها اند؟ در این نوشته 

پرسش، پاسخ ارایه شود.
حال  در  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  کارمندان 
ایفای وظیفه اند:  کاری مصروف  حاضر در سه بخش 
دیجیتلی  سازی  و  هویت  تثبیت  معلومات،  جمع آوری 
کتاب های اساس ریاست عمومی  ثبت احوال نفوس. 
که  دارد  را  خود  اهمیت  کاری  بخش  سه  این  البته 
خواهم  بعدی  نوشته های  در  کدام  هر  ارزش  باره  در 
کار می پردازم.  نگاشت. درین نوشته اما فقط به مقدار 
تعداد  هویتی  اسناد  هنوز  تا  ما  نخست،  بخش  در 
کرده ایم. به  چهار صد هزار شهروند افغانستان را تکمیل 
کارمندان ما به خانه ها یا دفاتر شهروندان  که  این معنا 
کرده اند و فورم های معلومات هویتی شهروندان  مراجعه 
جمع آوری  و  خانه ُپری  را  هویتی شان  اسناد  شمول  به 
دولتی  کارمندان  و  عام  مردم  مقدار،  این  که  کرده اند. 

را شامل می شود. 
بودن  افغان  از  شدن  باورمند  به منظور  دوم،  بخش  در 
تثبیت هویت  هویتی شان جهت  اسناد  این شهروندان 
تا حال بیش  که  نهاد های مربوطه فرستاده می شود  به 
از صد هزار شهروند تثبیت هویت شده اند و مشخص 

معلومات  و  افغان اند  شهروندان  این  که  است  شده 
ثبت  افغانستان  دولت  مربوطات  در  هویتی شان 

می باشد. 
که تمام امور مقدماتی  دو مرحله پیشین سبب می شود 
گردد و اسناد شهروندان  اخذ تذکره الکترونیک تکمیل 
شهروندان  این  رسمی روند،  آغاز  از  بعد  شوند.  آماده 
تذکره  اخذ  جهت  ما  کز  مرا به  و  دارند  قرار  اولویت  در 

دعوت می شوند. 
کتاب های اساس  کار ما، دیجیتلی سازی  بخش سوم 
صد  از  بیش  که  است  نفوس  احوال  ثبت  ریاست 
کنده  کتاب های  کاری همه روزه  کارمند ما در سه شفت 
معلومات  تمام  بخش  این  در  می سازند.  دیجیتالیز  را 
دیتابیس  درج  کاغذی  کتاب های  از  شهروندان 
شهروندان  هویتی  معلومات  عکس  و  می شود  معیاری 
تا  ما  کارمندان  می شود.  نگهداری  دیتابیس  در  نیز 
شهروند  هزار  پنج صد  معلومات  که  شده اند  قادر  هنوز 

را دیجیتلی بسازند. 

در حال حاضر  
از چند روز به این سو، مصروف تطبیق پالن ربع چهارم 
سال مالی در اداره توزیع تذکره الکترونیک می باشیم. 
که در این سه ماه اسناد هویتی محصالن  در نظر داریم 
ما  کارمندان  کنیم.  تکمیل  را  دولتی  پوهنتون های 
کابل،  همه روزه به چهار پوهنتون دولتی )پوهنتون مرکزی 
کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد  پوهنتون طبی 
و  می روند  پولیتخنیک(  پوهنتون  و  ربانی  برهان الدین 
در هر دانشکده و دیپارتمنت تنظیم اند تا فورم ها را به 
کنند و بعد از خانه ُپری همراه با اسناد  محصالن توزیع 
کرده به دفاتر ما  مورد ضرورت دیگر دو باره جمع آوری 
دانشگاه  چهار  درین  ما،  معلومات  قرار  دهند.  انتقال 
نزدیک به چهل هزار محصل مصروف آموزش اند. در 
سال،  آخر  امتحانات  شدن  آغاز  از  قبل  که  داریم  نظر 
و  محصالن  تمام  هویتی  معلومات  تکمیل  به  قادر  ما 

خانواده های شان شویم. 
مشکالت

تذکره  توزیع  پروژه  تطبیق  بخش  مسوول  منحیث  من 
که  جایی  تا  ما  همکاران  که  تالشم  در  الکترونیک 
کار باشند. ما با مشکالت متعدد  ممکن است مشغول 
گسترده مواجه ایم؛ از چند ماه به این سو معاشات ما  و 
امکانات  و دیگر  قرطاسیه  کمبود  با  اجرا نشده است، 
ما  کار  اصلی  بخش  که  فورم ها  کمبود  با  روبه رو ایم، 
می باشد مواجه می باشیم و مهم تر از همه این که روز به 
کم تر می شود. با  روز عالقه هموطنان نسبت این روند 
کارمندان ما مشغول باشند و  که  وجود آن تالش داریم 
که امکان دارد به دست آورد های نیز نایل آییم.  تا جای 
از  مرحله-  این  در   - به ویژه  شهروندان  از  ما  خواست 

تمنا  کابل  دولتی  دانشگاه های  محصالن  و  مسووالن 
این  بخش های  تمام  در  که  ما  کارمندان  به  داریم 
کنند و افزون بر این که  دانشگاه ها حضور دارند مراجعه 
به  معلومات  آن  مزایای  و  الکترونیک  تذکره  باره  در 
تکمیل  آورده  به دست  را  ما  فورم های  می آورند  دست 
کنند و دوباره به همکاران ما بسپارند. ما درک می کنیم 
ملی  روند  این  سرنوشت  و  دقیق  زمان  نشدن  معلوم  که 
که عالقه هموطنان به آن روز به روز  سبب شده است 
که با ما دست یاری دهند و تا  کم تر شود اما توقع داریم 
کنند. برای فعال  کار داریم همکاری  که ما اجازه  جایی 
همکاران ما به دفاتر و صنف های شما مراجعه می کنند 
و در قسمت تکمیل و ترتیب معلومات هویتی تان دست 
از  شما  که  می شود  سبب  کار  این  می دهند.  یاری 
سرگردانی و مراجعه چندین بار به دفاتر ما نجات یافته 
با شروع  بتوانید  و  تکمیل شود  به خوبی  کار های تان  و 
الکترونیک  تذکره  به  اولویت  در  پروسه  عملی  شدن 

دست یابید.

یع تذکره الکترونیک  ییس ثبت نام اداره توز   زمری باهر، ر
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 مریم حسینی

 بخش پایانی 

این فعالیت ها به معنای حفاظت نکردن از آن ساحات 
نیست. بند قرغه و پغمان با آن که یک ساحه تفریحی 
طبیعی است ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه حفاظت 

شده زیست کره محیطی را نیز دارد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر این 
زیست کره  مناطق حفاظت شده  در  می گوید  مطلب 
اهالی همان  به  نفع رساندن  برای  بشر  فعالیت  محیطی 
محل مجاز است اما در مناطق حفاظت شده ملی هیچ 
گونه فعالیت اقتصادی جواز ندارد. و باید آن ساحه به 

همان شکل طبیعی که بوده حفظ شود.
مهم  تاالب های  از  یکی  کابل  در  کول حشمت خان 
ارزش  تنها  نه  تاالب  این  می رود.  شمار  به  در کشور 
می باشد.  نیز  بین المللی  ارزش  دارای  بلکه  دارد  ملی 
راه  پایان  در  که  است  این  در  کول  این  ملی  ارزش 
پرندگان مهاجر از جمله غاز حسینی قرار گرفته و این 
را می پیمایند  پرندگان وقتی که دوره مهاجرت خود 
در این کول فرود آمده و در آن به سر می برند. و در 
واقع یکی از پناهگاه های اصلی این پرندگان با ارزش، 

همین کول حشمت خان در کابل می باشد.
با آن که کول حشمت  ناصری می گوید  جالل الدین 
با  اما  است،  شده  حفاظت  مناطق  از  یکی  خان 
تهدیدهایی مواجه می باشد. وی می افزاید: »اداره ملی 
این  بتواند  تا  است  تالش  در  محیط زیست  حفاظت 
کول را به شکل اصلی آن حفظ کند. ولی مشکالت 
این  به  می توان  مشکالت  این  جمله  از  دارد.  را  خود 
موارد اشاره کرد: فعالیت های بیش از حد اهالی محل، 
غصب زمین، فعالیت های تجاری، اعمار سرک ها در 
داخل کول و قطع نیزارهایی که در داخل کول رشد و 
نمو دارند، از تهدید هایی است که در مقابل حفاظت 

از این ساحه ملی وجود دارد.« 
کول حشمت خان نیز از مناطقی است که در زمان های 
از  یکی  است.  بوده  شاهان  شکارگاه های  جز  سابق 
قلعه ای  می کرد  زندگی  منطقه  این  در  که  ملک هایی 
به نام حشمت خان می سازد این ساحه به همین دلیل 
به عنوان ساحه حفاظت شده کول حشمت خان مسما 

گردیده است. 
طبیعی  میراث های  حفظ  بخش  رییس  ناصری،  آقای 
»غصب  می گوید:  محیط زیست کشور  اداره حفاظت 

ده  و  بسوه  دو  و  بسوه  یک  کوچک  شکل  به  زمین 
مناطق  اهالی  سوی  از  خان  حشمت  کول  در  بسوه 
همجوارصورت گرفته است. در حال حاضر تیم ثبت 
ساحه کول حشمت خان  در  اراضی  اداره  راجستر  و 
فعالیت می کند تا 50 هکتار زمین غصب شده را تثبیت 

کرده و از غاصبین باز پس بگیرد.«
که  است  هکتار   191 مجموع  در  خان  کول حشمت 
از دو ساحه آبی و خشکی تشکیل شده که حدود 50 
هکتار آن غصب شده است. این ساحه از نظر زیست 
بوم حیوانی دارای ارزش طبیعی نیست و تنها پناهگاه 
دارای  بومی  است که  مرغابی های  و  مهاجر  پرندگان 

ارزش طبیعی و زیست محیطی می باشد.
این کول در جنوب غرب کابل موقعیت دارد. در سال 
پناهگاه  را  منطقه  این  سابق  پادشاه  ظاهر شاه،   1319
مرغان آبی اعالم کرد و دستور حفاظت از آن را صادر 
حدود   1359 سال  تا  که  می دهند  نشان  آمارها  کرد. 

157 نوع پرنده در این منطقه زندگی می کردند. 
در افغانستان مناطق دیگری نیز هستند که ارزش دارند 
و  گیرد  صورت  حفاظت  آن ها  از  قانونی  به شکل  تا 
برخی جاها تحت حفاظت قراردارند. جهیل هایی که 
هستند.  حفاظت  تحت  دارند،  وجود  فراه  والیت  در 
این مناطق صورت  به  ناامنی ها توجه کافی  اثر  اما در 

نمی گیرد.
جهیل پوزک یکی از سه تاالب آب شیرین در والیت 
فراه در جنوب کشور است. که هم مرز با ایران است. 
این جهیل 396 کیلو متر مربع مساحت دارد. ارتفاع آن 
1620 متر از سطع دریا می باشد. این ساحه با تپه های 
گیاهان  و  نی  گز،  لوخ،  گیاهان  زیست گاه  خاکی 
یک ساله و آبزیانی مانند ماهی، خرچنگ و مارماهی 
می باشد. انواعی از پرندگان نیز در این ساحه زندگی 

می کنند.
در  مربع  متر  کیلو   450 مساحت  با  صابری  جهیل 

شمال غرب ولسوالی جوین والیت فراه قرار دارد.
پرندگان  از  گوناگونی  انواع  گاه  زیست  تاالب  این 

مانند گلنک ها، غازها و مرغ های آبی مهاجر است.
نی زارها  روییدن  دارد  ساحه  این  که  دیگری  ویژگی 
و درختان گز و بید است که سر سبزی خاصی را به 
آن می بخشد. و فضایی را در کنار مناظری از پرندگان 
ودرخشش آب در شعاع خورشید پدید می آورد که 
شاید کم تر کسی بتواند از کنار آن بی تفاوت بگذرد.

کفتار  روباه،  گرگ،  زوزه  صدای  می توان  گاه  حتا 
و شغال را در دل شب های و هم آلود آن شنید. این 
چشم اندازهای  و  زیبایی ها  ایجاد  بر  عالوه  تاالب ها 
ناب و بی نظیر باعث تغییرات آب و هوایی خاصی نیز 
هوایی  و  اعتدال آب  برایند آن  و  نتیجه  می شوند که 

است.
این  به  از کارشناسان و آگاهان زیست محیطی  برخی 
بکر  مناظر  طبیعی  لحاظ  به  افغانستان  که  هستند  باور 
مدیریت  و  برنامه  نیازمند  که  دارد  فراوانی  بدیع  و 
به  یا  که  است  هدفمند  و  مناسب  سرمایه گذاری  و 
عنوان مناطق حفاظت شده معرفی شوند و یا به لحاظ 
تفریحی و طبیعی ظرفیت های فوق العاده ای دارند تا به 

یک پایگاه و مکان تفریحی- اقتصادی بدل شوند.
از آن دره شاه فوالدی در  پیش  پغمان و  قرغه و  بند 
در  اگر  شده  نیز  برنامه  این  نامزد  که  بامیان  والیت 
حفاظت  ساحات  تمویل  جهانی  برنامه  دستورکار 
شده زیست کره محیطی سازمان یونسکو قرار گیرند، 
گرد  جهان  هزاران  جذب  برای  مکانی  به  می توانند 
خارجی و داخلی تبدیل شوند، به شرط این که امنیت 
دراین  جهانی  معیارهای  حد  در  سهولت ها  و  رفاه  و 

ساحات در نظر گرفته شوند.
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زیست کره محیطی« را روی دست بگیرد و قرار است 
در این برنامه دره شاه فوالدی در والیت بامیان که هم 
زمان یک ساحه حفاظت شده است را برای اولین بار 
می گوید  ناصری  آقای  اما  کند،  نامزد  برنامه  این  در 
تمام این برنامه ها در مرحله اولیه قرار دارد و کارهای 

مقدماتی آن در جریان است.
در این برنامه سه مورد وجود دارد که به عنوان بخشی 
از شاخصه های معیاری انتخاب شدن ساحات، به عنوان 
نظر  در  محیطی  کره  زیست  شده  حفاظت  ساحات 
موجودات  و  ساحه  از  حفاظت  اول:  شده اند.  گرفته 
و  ساحه  آن  در  پایدار  انکشاف  دوم:  آن.  بومی  در 
درآمد های  از  مردم  برخورداری  و  اقتصادی  مسایل 
اقتصادی آن و سوم: تحقیقات و پژوهش است. آقای 
ناصری تاکید می کند این کار تازه شروع شده و روند 
اداری آن تکمیل شده و در مرحله اجرایی شدن قرار 
نهایی  کارش  نزدیک  آینده های  در  و  است  گرفته 

خواهد شد.
این  ملی حفاظت محیط زیست کشور می گوید  اداره 
یونسکو  سازمان  اساسی  برنامه های  از  یکی  برنامه 
مثبت  انسان ها چه  فعالیت  تاثیر  برنامه  این  و در  است 
و چه منفی روی محیط زیست مشخص می گردد که 
را  ظرفیت  همین  افغانستان  جاهای  اکثر  خوشبختانه 
دارند. اما تحقیقات اولیه این برنامه هنوزجریان دارد. 

اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور می گوید اگر 
و  قرغه  بند  تفریحی  ساحه  شود  اجرایی  برنامه  این 
کره  زیست  شده  حفاظت  مناطق  شامل  نیز  را  پغمان 

محیطی می سازند. 
تفاوتی که مناطق حفاظت شده با مناطق حفاظت شده 
زیست کره محیطی دارند در این است که در مناطق 
اساس  بر  باید  بشری  فعالیت  نوع  هر  شده  حفاظت 
یا  و  بگیرند  صورت  شده  حفاظت  مناطق  مقررات 
فعالیت  نباید  اصال  شده  حفاظت  مناطق  از  برخی  در 
بشری صورت بگیرد و هر نوع فعالیت برای حفاظت 
آن مناطق انجام می گیرد، برای این که حیات گیاهی 
باقی  نخورده  دست  طبیعی  بوم  زیست  و  حیوانی  و 
بماند. اما در مناطق حفاظت شده زیست کره محیطی 
و  ارتقا  برای  بشر  فعالیت های  بلکه  نیست  این گونه 
اما  می گیرد  انجام  نیز  محل  آن  مردم  اقتصادی  رشد 

به  حفاظت شده  مناطق  و  پارک ها  معرفی  ادامه  در 
نورستان  و  پکتیکا  و  پکتیا  و  خوست  جنگل های 
و  اقتصادی  نظر  از  جنگل ها  این  می رسیم. 
بر خوردارند.  فوق العاده ای  اهمیت  از  زیست محیطی 
اهمیت این جنگل ها را مردم ساکن در این مناطق به 
خوبی درک کرده  اند و در تالش حفاظت جنگل های 
تالش ها،  این  وجود  با  اما  می باشند.  مناطق  این 
فعالیت های مخربانه و خود سراز سوی برخی مردم و 
نیز مشاهده  این جنگل ها  افراد منفعت طلب در  برخی 
و  دارند  تجارتی  جنبه  که  فعالیت هایی  می شود. 
استفاده سودمند  و  پایدار  توسعه  به  هیچ گونه توجهی 

نمی شود.
بر اساس آخرین آماری که وزارت زراعت، مالداری 
و آبیاری کشور ارایه کرده است از 1/9 میلیون هکتار 
جنگل در کشور حدود 700 هزار هکتار جنگل قطع 
بین رفته است. عمده ترین ساحات جنگلی  از  شده و 
خوست،  پکتیا،  ننگرهار،  والیت های  در  کشور  در 

سمنگان و نورستان قرار دارند.
در جنوب کشور بیشتر جنگل های غیر مثمر و هم چنان 
بیشتر  شمال کشور  در  و  دارند  قرار  جلغوزه  درختان 

درختان پسته وجود دارند. 
سرعت  پسته  درختان  قطع  روند  اخیر  سال های  در 
فزاینده ای به خود گرفته است و حتا گفته می شود که 
تپه های مسکونی در  یکی از دالیل نشست زمین ها و 
ناحیه  همین  از  است  ممکن  بدخشان  والیت  ارگوی 
ناشی شده باشد. اما این موضوع باید مورد بررسی قرار 

بگیرد و یا باید می گرفت. 
اداره  طبیعی  میراث های  حفظ  بخش  حال  همین  در 
ملی محیط زیست کشور می گوید درختان پسته کشور 
از  استفاده  با  افغانستان  و  اقتصاد دارند  نقش مهمی در 
در  محیط زیست  مسایل  کننده  تمویل  سازمان  برنامه 
شمال غرب  و  شمال  پسته  جنگل های  تا  است  صدد 
کشور را احیا کند. به گفته این اداره وضع این جنگل ها 

در سال های اخیر رو به بهبودی گذاشته است.
میراث های  حفظ  بخش  رییس  ناصری،  الدین  جالل 
طبیعی اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور می گوید 
افغانستان در کنار حفاظت از محیط زیست تالش دارد 
برنامه دیگری تحت عنوان »ساحات حفاظت شده  تا 

افغانستانوظرفیتهای
طبیعی-اقتصادی

معرفی پارک ها و مناطق حفاظت شده 
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دیوار ها  بودند که چگونه  دیده  به خوبی  عینی  شاهدان 
ترک بر می دارند و یا رنگ و پالستر شان جدا می گردد. 
زمین هنوز می لرزید، هیچ کس نمی دانست که چه کند 
فراموش  را  خود  همه  نهد.  فرار  به  پا  سمت  کدام  به  و 
کرده بودند، اما مردمان شهرک نشین یا بالک نشین فقط 
آیا  این که  آن  می کرد،  خطور  ذهن شان  در  سوال  یک 
زمین لرزه ای  چنین  مقابل  در  تعمیر ها  و  ساختمان ها  این 

شدید مقاوم استند یا خیر.
کابل  در  شهرک نشین  باشندگان  از  یکی  نذیراحمد 
می گوید: »وقتی زمین به لرزه افتاد، بالک ما مانند بیدی 
به  آن سو  و  این سو  می گیرد،  قرار  باد  معرض  در  که 
حرکت آمد، اولین باری بود که با چنین زلزله ای شدید 
پایین در  به  منزل هفتم  از  بودیم. سراسیمه  روبه رو شده 
حرکت شدیم، همه عجله داشتند تا زود تر به پایین بالک 
برسند، حتا بسیاری از افراد در پله های زینه زیر پا شدند. 
مقاومت  این ساختمان  آیا  از خود می پرسیدیم که  همه 
دارد یا خیر؟ خیلی نگران بودیم. به چشم خود می دیدیم 
و  می رفتند  طرف  آن  و  این طرف  دیوار ها  چگونه  که 

ترک بر می دارند.«
ریاست  در  ساختمانی  انجنیر  مصطفی زاده،  بشیر  محمد 
طرح و تطبیق پالن های شهری شهرداری کابل می گوید: 
تطبیق می گردد،  کابل  در شهر  پروژه های که  »اکثریت 
مالک ساختمان، انجنیر مراقبت کننده نگرفته و نورم ها را 
به طور دقیق در نظر نمی گیرد و همین جاست که تعمیر 
است.  استندرد  و  نورم  خالف  و  می شود  اعمار  ناقص 
اعمار  کابل  در شهر  که  تعمیر های  از  بسیاری  تاسف  با 

گردیده اند بدون اجازه یا ویزه می باشند.«
او می افزاید: »بسیاری از مالکان این گونه ساختمان ها یا به 
زور متوصل شده یا پول و یا به واسطه ها کار ساختمان 
خالف  اکثرا  ساختمان ها  این  و  رسانیده اند  اتمام  به  را 
نورم و استندرد بوده و در مواقع حوادث طبیعی خیلی ها 
خطرناک می باشند که جلوگیری از آن کار بسیار مشکل 

می باشد.«
در همین حال، انجنیر محمد یاسین نیازی، رییس طرح و 
تطبیق پالن های شهری شهرداری کابل می گوید: »یک 
صورت  کابل  شهر  در  که  ساختمان سازی های  تعداد 
مراجع  طریق  از  و  تفصیلی  پالن های  مطابق  می گیرد، 
نقشه ها  این  می کنند،  ویزه  را  خود  نقشه های  انجنیری 
مطابق نورم و استندرد صورت گرفته است، اما در شهر 
کابل اکثریت ساختمان ها خالف نورم، خالف موازین و 
مقررات توسط زورمندان و قدرتمندان ساخت وساز شده 

است که این گونه ساختمان ها خطرناک می باشد.«
توانمندی  کارمند  چند  با  کابل  شهرداری  او،  باور  به 

مصدق اعتراض را از گروه مورچه ها با همکاری مسعود 
شاعر  عنوان  به  هم چنان  و  کرد  بنیادگذاری  زاده  حسن 
فعالیت  از کشور  و هنرمندی مستقل در داخل و خارج 

دارد. 
او برای خوانندگانی مانند رویا دوست، گروه رپ خوان 
123، بیژن ظفر مل، نگار ماندگار که برنده جایزه بهترین 
هارون  تابان،  حمید  شد،  رومی   جشنواره  هنری  آهنگ 

حیدرزاده و دیگران شعر و آهنگ ساخته. 
مصدق بیال چاو را چنین معرفی می کند: آهنگ ایتالیایی 
که برای چریک ها سال ها پیش خوانده شده و به زبان های 
مختلف دنیا با حفظ جمله خدا حافظ زیبا )بیال چاو( اجرا 
گردیده. او این آهنگ را برای گذشته ای چون چریک 

نه بلکه برای همراهی اعتراض خیابانی خوانده. 
نام کودک سوری که عکس  آلبوم جدیدش را آیالن 
مهاجرت  بحران  سمبل  دریا  ساحل  کنار  در  بی جانش 
در دنیا شد نامگذاری کرده. این مجموعه دارای هشت 
بحران  به  و  می باشد  راک  پاپ  سبک  به  و  آهنگ 
توأم  و  امن  نا  اوضاع  و  نسل جوان  پناهجویی، وضعیت 

با جنگ کشور پرداخته. 
برای افتتاح این آلبوم در نبض وضعیت از آلمان به کابل 

اوقات  از  بسیاری  ندارد.  را  تخلفات  از  جلوگیری 
و  کابل  شهرداری  اساسی  ساختمان های  کنترول  رییس 
قرار  لت و کوب  مورد  افراد  همین  توسط  کارمندان شان 

گرفته اند. 
مسلح  اجراییوی  نیروی  کابل  »شهرداری  می گوید:  او 
مقرره  در  بگیرد.  را  خود سری ها  این  جلو  که  ندارد 
همکاری  در  باید  که  است  گردیده  ذکر  شهرداری 
بگیرند،  را  سر  خود  ساختمان های  کار  جلو  پولیس  با 
پولیس نه تنها با شهرداری کابل همکاری نمی کند بلکه 
مالکان این ساختمان های خودسر را همکاری می کنند.«

او به صراحت می گوید: »همان طوری که مافیای زمین 
نیز  تجارتی  مافیای ساختمان های  تاسف  با  دارد،  وجود 
بلند رتبه  مقامات  با  ساختمان ها  مافیای  این  دارد،  وجود 
ساختمان ها  این  که  حالی  در  دارند.  کار  و  سر  دولتی 
غیر معیاری می باشند. این افراد مافیایی از زور برخوردار 

و زور شهرداری کابل به آنان نمی رسد.«
را  داخله  امور  وزارت  دالیل  گزارش  این  در  خواستیم 
انجام  به  موفق  مکرر  تماس های  با  اما  باشیم،  داشته  نیز 

مصاحبه با مسووالن این وزارت نشدیم.
برای مردم  نیستند که  اعمار  تازه  تنها ساختمان های  این 
خطر آفرین می باشند، بلکه ساختمان های کهنه از بقایای 
کابل  مندوی  میوند،  جاده  در  اخیر  دهه  سه  جنگ های 
بیمناک  را  مردم  که  دارند  وجود  نیز  محل ها  غیره  و 
از  یکی  فروریختن  آن،  نمونه های  از  یکی  ساخته اند. 
گرفتن  شدت  با  که  بود  میوند  جاده  در  ساختمان ها 
زمین لرزه فرو ریخت. هر چند این ساختمان ها از سال های 
متمادی هم چنین با وضعیت بدی در این محل ها وجود 
دارند و خطرناک نیز می باشند، اما هیچ مرجعی تا کنون 

به آن توجه نکرده است. 
که  باورند  این  به  امور  کارشناسان  حال،  همین  در 
مردم  برای  را  قبلی  آگاهی های  باید  زیربط  ارگان های 

ارایه کنند تا جلو تلفات گرفته شود. 
با  مبارزه  کارشناس  و  ساختمانی  انجنیر  قیام،  صدیق 
برای  آمادگی  هیچ گونه  »در کشور  می گوید:  حوادث 
چنین حوادث وجود ندارد. تنها مساله زمین لرزه نیست، 
دارد  نیز وجود  از حوادث طبیعی دیگری  بسیاری  بلکه 

که برای مردم مشکل آفرین است.«
به باور او، حتا در زمینه آگاهی مردم که در چنین موارد 
از  بعد  و  زمین لرزه  جریان  در  لرزه،  زمین  از  قبل  یعنی 
آن چه کنند، کار صورت نگرفته است. باید آگاهی های 

الزم به خاطر مصونیت بیشتر، به مردم ارایه گردد.
این در حالی است که آمار های ابتدایی نشان می دهد در 
این زمین لرزه بیش از 100 کشته و بیش از 500 زخمی  به 
جا گذاشته است و در ضمن این واقعه خسارات هنگفت 

مالی را نیز در پی داشته است.
این زمین لرزه به روز دو شنبه حوالی ساعت 1:45 دقیقه 
که  پیوست  وقوع  به  ریشتر   7.7 قدرت  به  ظهر  از  بعد 
هند،  چون  کشورهای  و  افغانستان  شمال شرق  مناطق 

پاکستان و تاجکستان را نیز لرزاند.

آینده  روز  چند  در  که  کنسرتی  در  است  قرار  و  آمده 
برگزار خواهد شد به بازار عرضه و درآمد این برنامه را 
به کودکان پرورشگاه اختصاص داده که امیدوار است با 

استقبال مردم روبه رو شود.
شکیب مصدق شعرها و ترانه هایش را حرف های بی پرده 
برای  و  می داند  کوچه  و  تکسی  در  مردم  خودمانی  و 

مردمش یک پیام دارد:
سکوت مردن محض است ، زنده باد صدا !

لرزه  به  تمام  شدت  به  زمین  که  نخستینی  لحظات  در 
در آمد، همه سراسیمه به نوعی به تحرک در آمدند همه 
نسبتا  جای  در  را  کودکان شان  و  خود  تا  داشتند  تالش 
شهرک های  در  که  خانواده هایی  اما  برسانند،  امن تری 
زندگی  بالک ها  و  منزل  بلند  ساختمان های  رهایشی، 
می کردند، وضعیت متفاوت تری داشتند. آنان با نگرانی 
به سرک ها  پایین آمده و خود را  از چندین طبقه  بیشتر 
از چنین  امن تر  باور شان  به  که  رسانیدند. جایی  و جاده 
ساختمان هایی بود. در بسیاری جا ها همه چشم ها به در و 
دیوار ساختمان های آسمان خراش دوخته شده بودند که 
ساختمان ها  از  برخی  در  ریخت.  فرو خواهند  وقت  چه 

هر فاجعه ای که رخ می دهد من می میرم، لب و گوشم 
بریده می شود ، چون فرخنده زجر کش می شوم ولی جز 
ساختن آهنگ کاری از دستم ساخته نیست! این احساس 
همدردی و درک یک فاجعه انسانی در وجود خواننده، 
است.   مصدق  شکیب  کشور،  توانای  آهنگساز  و  شاعر 
زن  درد  از  سرایی  ترانه  و  شعر  با  که  است  سال  پانزده 
موسیقی  می گوید  او  می زند.  فریاد  سرزمین  این  مرد  و 
تفریح  نشده چون  هیچ وقت جدی گرفته  افغانستان  در 
اعتراضی  اما سبک آهنگ های  پنداشته می شود  تفنن  و 
برای  زیادی  حرف های   )Alternative( یا  جایگزین 

گفتن و شنیدن دارد.
و  بی گوش  ستاره  فرخنده،  چون  حوادثی  روزها  این 
بینی، تحقیر دو جوان غوری با انجام حکم شالق شکیب 
بیال  کبریت،  چون  آهنگ هایی  اجرای  با  را  مصدق 
چاو، بی سرزمین و شالق مورد توجه بسیاری از مردم و 
انزجار  و  درد  با  او،  عمیق  شعرهای  داده.  قرار  رسانه ها 
عدالت  عدم  و  دنیا  سراسر  در  مهاجرین  بد  وضعیت  از 

اجتماعی در افغانستان به دل چنگ می زند. 

رییس جمهور فعلی بودجه بیست وسه 
را  افغانی  چهارصدهزار  و  میلیون 
رییس جمهور  دفتر  مصارف  برای 
نمایندگان  است.  کرده  تقاضا  قبلی 
رد  را  بودجه  این  پارلمان  در  مردم 
این  به خاطر  چرا؟  می دانید  کردند. 
با  مردم  افغانی اش.  چهارصدهزار 
بیست وسه میلیون هیچ مشکلی ندارند. 
می دانیم کجا مصرف می شود. به جای 
دومیلیارد  اگر  میلیون  بیست وسه  این 
حرفی  کسی  می کرد،  تقاضا  هم 
چهارصدهزارش  این  فقط  نداشت. 
باید  کرزی  می کند.  اذیت  را  ما 
کجا  را  چهارصدهزار  بگوید  دقیق 
نیست.  کمی  پول  می کند.  مصرف 
یک ساله  خرچ  افغانی  چهارصدهزار 
نمی شود  است.  فقیر  خانواده  چهار 
دست  در  همین طوری  را  پول  این 
رییس جمهور قبلی گذاشت و گفت 
است؛  دیر  »کاکا دعا کنید«. هرچند 
اما کرزی باید یاد بگیرد که مصارف 

را توجیه کند و حساب پس دهد. 
باشد  خواسته  هروقت  کرزی  البته 
افغانی  میلیون  بیست وسه  می تواند 
همه  ما  بردارد.  ملت  حساب  از  را 
نگهداری کریم  خرم خرچ  می دانیم 
کریم  و  مدبر  صادق  بردن  دارد. 
مصرف  چین  در  وحش  باغ  به  خرم 
از  است  حاضر  ملت  می خواهد. 
اجازه  به کرزی  اما  بمیرد؛  گرسنگی 
پرورش  و  نگهداری  در  داد  نخواهد 
این ها  عالی جنابان سهل انگاری کند. 
افغانستان  مردم  نزد  خداوند  امانت 
این ها  نگهداری  در  کوتاهی  و  اند 
برخواهد  را  خداوند  خشم  مطمینا 
به خاطر  ثمود  قوم  مگر  انگیخت. 
کوتاهی در نگهداری امانت خداوند 
پرداخت  توانایی  ملت  نشد؟  هالک 
توان  اما  دارد؛  را  افغانی  میلیون  چند 
خشم خداوند را هرگز. از سوی، ما با 
پرداخت این پول هیچ منتی بر آقایان 
نمی گذاریم. بیست وسه میلیون افغانی 
چیست؟ هر مقاله  ای که جناب خرم 
دالر  دوصدمیلیون  می کند،  تولید 
خرم  آقای  مقاله  اگر  دارد.  ارزش 
نباشد، ما از کجا بفهمیم طالبانی که 
می کنند،  فعالیت  افغانستان  در شمال 
امریکایی اند؟  عساکر  درحقیقت 
باراک  برادر  را  بانک  کابل  مثال  یا 
بنام محمود اوباما چور کرد تا  اوباما 
که  کند  وارد  فشار  دولت کرزی  بر 
اهمیت  کند؟  امضا  را  امنیتی  پیمان 
پول  با  نباید  را  نغز  حرف های  این 

مقایسه کنیم. 

نگهداری خرچ دارد
دای چوپانی

ساختمان های مرگ آفرین

اعتراض هنرمندانه مصدق
ACKU



  نوروز رجا

کرده اول با سر آستین عرق  کوچه ایستاد  بایسکل را در وسط 
کرده یک  ک می کند، سپس اطرافش را نگاه  پیشانه اش را پا
که در  گگی را  نفس راحت از ته دل بیرون داده سر صندوقچه 

قنجغه بایسکلش نصب است باز می کند.
کار روزمره اش است. هفته یک یا دو بار، سوار بر بایسکل،  این 
پیدا  شهر  پس کوچه های  و  کوچه  در  سروکله اش  رکاب زنان 
کنان طرفش می دوند، حتا  کودکان بادیدن او هلهله  می شود، 
ک بازی می کنند به دورش  کوچه با خا که در  اطفال خردسالی 

جمع می شوند.
که  زکیه محسنی زودتر از همه خود را به بایسکل می رساند. او 
کرده  گردنش را بلند  دانش آموز صنف پنج مکتب است اول 
داخل صندوقچه گگ را تماشا می کند بعد به صاحب بایسکل 
که مرد حدود چهل ساله می باشد و دریشی سرمه ای به تن دارد 

سالم می دهد.
از  دیگری  پی  یکی  احمد  و  گلحسین  ُمرسل،  فاطمه،  سپس 
بایسکل  گرفته دور  به دست  را  کتاب های شان  برآمده  خانه ها 
پانزده  تا  هشت  بین  کودکان  این  بیشتر  می زنند،  حلقه  کهنه 
که خوانده اند به مرد  کتابی  از  کدام شان  سال سن دارند. هر 
از  از دیو هفت سر، دیگری  بایسکل سوار قصه می کنند، یکی 
کتاب صلح  کاتام، سومی  از سفر به مریخ و چهارمی  از  کا کلبه 

و....
سید صابر حسینی در حالی که لبخند از رضایت به لبانش نقش 
خواندن  به  می کند  شروع  گرفته  به دست  را  کاغذی  می بندد 
گلحسین و...«. او بر  نام ها: »احمد، زرافشان، فاطمه، مرسل، 
کتاب  کرده  کتاب های هفته پیش را جمع آوری  اساس لیست 

جدید به آنان می دهد.
به  و  برمی دارد  بایسکلش  پشت  صندوقچه  از  را  کتاب  او 
کتاب نامش  کودکان نشان داده می گوید: »عزیزانم ببنید! این 
را  کتاب  این  تو  بیا  گلپری، احمد  و آن هم قصه  صلح است، 
کتاب نه نه مهربان  کتاب قبلی را بِده این هفته  بخوان، فاطمه 
کتاب را بیشتر دوست  کن، فرهاد جان بگو توچه نوع  را مطالعه 

داری و...«
خوب!  »بچه های  می کند:  توصیه  کودکان  به  ضمن  در  او 
هوش  می شود  داده  تان  برای  که  کتاب هایی  عزیز!  دختران 
کنید پاره نشوند و چیزی هم روی آن ننویسید، هفته آینده باز 
کتابخانه ثابت  کتاب می آورم، اما تصمیم دارم، یک  برای تان 
که هرچه دل تان  نیز بسازم و شما یک نشریه هم داشته باشید 

خواست در آن بنویسید.«
کوتاه با خود زمزمه می کند، با مطالعه و  حسینی پس از مکث 
کودکان افزایش می یابد، محبت آنان به  کتابخواندن معلومات 
اندیشه  مقابل  در  را  کودک  کتاب  بیشتر می شود،  هم نوع شان 
کتاب باعث  و افکار افراطی و تند روانه مذهبی بیمه می کند، 
گروه های افراطی و جنگجو نشوند.« که اطفال جذب  می شود 
کودکان بیشتر می شود، بابه محسنی نیز چپنش   اما وقتی تعداد 
کردن  توزیع  در  را  حسینی  و  می گذارد  بایسکل  اندل  باالی  را 
کردن و خواندن  کمک می کند، او می گوید: »با مطالعه  کتاب 

کرده است.« کودکان تغییر  کتاب، برخورد و عادت 
نیز  و  است  بامیان  برجسته  علمای  از  یکی  که  محسنی  بابه 
که این  مشهور به جوان ترین بابه می باشد می افزاید: »از وقتی 
می شوند،  دیده  کم تر  کوچه  در  اطفال  شده  ایجاد  کتابخانه 
آنان دیگر با وسایل خشونت زا مثل تفنگچه های پالستیکی و 

پتاقی بازی نمی کنند.«
کتاب است مخاطب قرار  که منتظر دریافت  ودود یازده ساله را 
داده می گوید: »بگیر این بار زندگی نامه نلسون ماندال را بخوان! 
کرده عالوه می کند:  سپس رو به سوی خبرنگار روزنامه 8صبح 
این نواسه ام هست، او وقتی داستانی را می خواند قصه آن را در 
اعضای خانوده  دیگر  به  و  پدرومادرش  برای  من،  برای  خانه 

نیز بازگو می کند.«
کرده  تایید  را  محسنی  بابه  حرف های  لبخند  با  حسینی 
و  دوست،  بهترین  کتاب  که  گفته اند  »راست  می کند:  عالوه 

که  کتابخانه سیار  مهربان ترین رفیق انسان است و ما هم با این 
کهنه است، صلح و دوستی را به ارمغان  در پشت یک بایسکل 
و  انتحار  خشونت،  جلو  کودکان  دادن  گاهی  آ با  می آوریم، 

افراطی گیری را می گیریم.«
گروهای افراطی با بایسکل به جنگ مردم آمده  پیش از این، 
را  کودکان  و  زنان  کرده  جاسازی  را  بمب  بایسکل  در  بودند، 
کشتند، اما این بار صابر حسینی سوار بر بایسکل با صندوقچه 
کهن و زندگی نامه مردان و  کتاب های قصه، افسانه های  پر از 

گروه های افراطی  آمده است.« زنان بزرگ، به جنگ 
با  و  خریده  کتاب  جلد   250 حدود  شخصی اش  پول  با  او 
گلناز دانش آموز صنف هشتم  کمک  بابه محسنی و  حمایت 
کتاب  کودکان  مکتب دشت عیسی خان در محالت رفته به 
کتابخوانی بین مردم تبدیل به یک  توزیع می کند، تا مطالعه و 

فرهنگ شود.
حسینی می گوید: حدود 160 هزار نیروی خارجی جهت ایجاد 
از  بد  تر  امنیتی  وضعیت  اما  آمدند،  کشور  در  امنیت  تامین  و 
گر به جای این نیروی نظامی 160 هزار معلم  گذشته شده است، ا
آموزش  را  امنیت  در  زندگی  مزایای  و  صلح  افغان  کودکان  به 
می داند، عوض این همه جنگ افزارها در هر قریه و قصبه یک 

کتابخانه ایجاد می شد امروز اوضاع بهتر می بود.
بابه محسنی می گوید: اطفال در مکتب همان  در همین حال 
که  کتاب های مطالعاتی  مضامین درسی را می خوانند، آنان به 
شوند  معلومات شان  افزایش  و  ذهنی  مصروفیت  سبب  بتوانند 
به  کودکان  تشویق  کتابخانه سیار سبب  اما  ندارند،  دسترسی 

مطالعه نیز می شود.
جهت  در  خود  روابط  و  نفوذ  »از  می افزاید:  محسنی 
سیار  کتابخانه  این  تقویت  و  مطالعه  فرهنگ  نهادینه سازی 
استفاده می کنم، در منبر و سخنرانی هایم مردم را موعظه می کنم 

کنند.« کتابخوانی تشویق  که اطفال شان را به مطالعه و 
گرمی  کتابخانه سیار در پشت بایسکل به  مردم محل از ایجاد 
قریه  باشندگان  از  یکی  داد  خالق  حاجی  می کنند،   استقبال 
بود،  نشده  فعال  سیار  کتابخانه  این  »تا  می گوید:  آسیا  سر 
کوچه ها به بازی های بیهوده  را در  کودکان ما بیشتر وقت شان 
این  به  خریده  کتاب  جلد  چند  دارم  تصمیم  می گذراندند، 

کنم.« کتابخانه هدیه 
که زندگی نامه  زرافشان دانش آموز صنف ششم لیسه نسوان مرکز 
حضرت یوسف پیامبر را به دست دارد می گوید: »پیش از این 
کتابخانه های مکتب و مسجد می گرفتیم  که از  کتاب هایی را 

پشت  در  حسینی  که  را  کتاب هایی  اما  بود،  بلند  ما  سویه  از 
دروازه های ما می آورد بسیار خوب، ساده و دلچسب است.«

درس  هفتم  صنف  در  که  است  دیگری  دانش آموز  مرسل 
تا  می کند  کمک  را  ما  کتاب ها  این  می گوید:  او  می خواند، 
کشورها  دیگر  پیشرفت  دلیل  که  بدانیم  و  شویم  باخبر  دنیا  از 

چیست و چرا مردم دیگر ممالک با هم جنگ ندارند.
را  نوزاد  کتاب  من  پنجم:  صنف  دانش آموز  محسنی  زکیه 
که نوزاد به  کتاب برایم جالب بود، پیش از آن  خواندم، این 
دنیا بیاید خواهر و برادرش برای او جای، سامان بازی و لباس 

کرده بودند، وقتی او به دنیا آمد همه چیز داشت. تهیه 
بار فعالیت های  که در آن هرازگاهی یک  بامیان والیتی است 
مدنی و حرکت های سمبولیک صورت می گیرد، اما این بار سید 
یک  با  است  برگشته  مهاجرت  از  تازه  خود  که  حسینی  صابر 
کتابخانه سیار در پشت بایسکل ایجاد  حرکت سمبولیک یک 

کرده است.
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کتابخانه در پشت زین بایسکل

World Food Progamme
Country Office, Kabul

Request for Expression of Interest
WFP/AFG/EOI/2015/002

The United Nations World Food Programme (WFP) Office in Kabul, Afghanistan hereby solicits Expression of Inter-
est (EOI), looking for reputable, eligible financial institutions/service provider(s) with the capacity to set up, oper-
ate, and maintain a secure, effective and cost-efficient electronic platform to transfer cash and/or voucher assistance 
to our beneficiaries, which could be used by WFP  for current and planned cash assistance and vouchers programs 
across the region inside Afghanistan”. 
Conditions:
Financial Institution Service Provider(s) are kindly requested to submit their EOI to the e-mail address as indicated 
below. And then the Request for Information (RFI) along with WFP Supplier Registration Form will be sent to the 
interested Suppliers email addresses a Kabul.procurement@wfp.org
The EOI must include completed Preliminary Capacity as a minimum, the following documentation/information:
•  Company/organization’s profile, with a minimum of 5 years proven experience.
•  Company/organization’s registration certificate/licenses.
•  List of referenced clients (minimum three), with contact details (address, telephone, fax, e-mail, etc.)
•  List of similar Services undertaken with major clients.
•  Synopsis of the company/organization’s expertise/capabilities.
•  A copy of Audited Financial Accounts for the past three years.
•  Bank certificates providing the details of the local Bank Accounts; for Afghan registered companies.
To be pre-qualified for inclusion in the WFP Vendor Roster, the prospective service providers must also meet 
the following minimum requirements:
(i)  Acceptance of WFP Afghanistan payment terms: This is payment for any received invoice within 30 days from 
the date of receipt of the invoice, and payment in local currency.
New Vendors are encouraged to submit to WFP Afghanistan, a completed WFP Suppliers’ Registration Form that the 
interested institution(s) should collect from WFP Country Office in Kabul. 
Important Notice:
This EOI does not constitute a solicitation. UNWFP reserves the right to change or cancel the requirement at any time 
during the EOI and/or solicitation process. Thus, submitting a response to this EOI does not automatically guarantee 
that your company/organization will be considered for receipt of the solicitation when issued.
The Expression of Interest should be submitted with a tittle:

Attn: Vendor Management Committee, WFP Afghanistan,
Expression of Interest Number WFP/AFG/EOI/2015/002

World Food Programme, Kabul, Afghanistan,
by e-mail to address: kabul.procurement@wfp.org. Responses submitted by any other mode of submission shall not 
be accepted. The deadline for submission of the Expression of Interest is 15 November 2015 no later than 1600 hours 
Kabul Time (GMT+4.5 hours). Submissions after the deadline will not be accepted.
For any clarifications regarding this request for Expression of Interest may be sought by calling to 
Mr. Abdul Hadi Noorzad   contact number +93 706 421 51 Or   Ahmad Zahir Fahiz Contact Number +93 706 004 959
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افزایش تنش ها بین ایران و عربستان با تایید حکم اعدام شیخ نمر

بازداشت 30 مظنون به همکاری با داعش در ترکیه

در  شیعه  روحانی  یک  اعدام  حکم  تایید 
است.  داشته  پی  در  را  ایران  کنش  وا عربستان 
به  ایران  خارجه  امور  وزارت  هشدار  از  پس 
شیخ  اعدام  حکم  اجرای  مورد  در  عربستان 
ایران  تقلید« شیعه در  النمر، دو »مرجع  باقر  نمر 
نوری  آیت اهلل حسین  و  مکارم شیرازی  آیت اهلل 
کردند.  همدانی نیز نسبت به این حکم اعتراض 
سرشناس  روحانی  یک  النمر  باقر  نمر  شیخ 
سال  میزان  ماه  در  که  است  عربستانی  شیعه- 
و  تضعیف  تفرقه،  »ایجاد  اتهام  به   ،۱۳۹۳
مرگ  به  خارجی«  دخالت  برای  زمینه سازی 

محکوم شده است.
شیخ  می شود  گفته  امریکا،  صدای  گزارش  به 
میالدی   ۲۰۱۱ سال  ضددولتی  تظاهرات  از  نمر 
هدایت  را  آن  و  حمایت  عربستان،  شرق  در 
دو  حدود  گزارش ها  بر  بنا  است.  می کرده 
میلیون شیعه در عربستان زندگی می کنند. شیخ 
نمر و شش تن دیگر از نزدیکان او پس از صدور 
اما  کردند  استیناف  درخواست  اعدام  حکم 

گسترده ضدتروریستی  در چارچوب عملیات 
کشور ۳۰ تن از افرادی را  در ترکیه، پولیس این 
گروه داعش بودند،  که مظنون به عضویت در 

این  تازگی  به  سعودی  عربستان  عالی  دیوان 
تنها شخص  کرده است. حاال  تایید  را  حکم 
سعودی  عربستان  پادشاه  سلمان،  ملک 
می تواند مانع اجرای این حکم شود. اما تایید 
دولت  مخالف  شیعه  روحانی  اعدام  حکم 
عربستان  و  ایران  اختالفات  اوج  در  سعودی 

کرد. در پی انفجار دو بمب انتحاری  دستگیر 
را  ترکیه عملیات ضدداعش  انقره مقامات  در 
گزارش خبرگزاری دوغان،  افزایش داده اند. به 
این عملیات روز سه شنبه ۵ عقرب در شهری 
گفته می شود داعش در  که  واقع در مرکز ترکیه 

آن حضور فعال دارد، انجام شد.
دیاربکر  در  ترکیه  امنیتی  ماموران  دوشنبه  روز 
دادند  قرار  حمله  مورد  را  داعش  مخفیگاه 
دو  و  داعش  شورشی  هفت  آن  جریان  در  که 
کشته و ۱۲ مظنون دیگر بازداشت  مامور پلیس 
در  انتحاری  بمب  دو  انفجار  پی  در  شدند. 
که به  انقره در روز ۱۸ میزان  مراسم روز صلح 
نفر   ۴۰۰ شدن  زخمی  و  نفر   ۱۲۷ شدن  کشته 

باعث تشدید منازعات شده است.
مقامات  گذشته  سال  اعتراضات  از  پس 
حکم  تایید  اعالم  از  پس  و  بار  این  ایرانی، 
وزیر  معاون  امیرعبداللهیان،  حسین  اعدام، 
خواند  »نگران کننده«  را  آن  ایران  خارجه  امور 
را  سنگینی  هزینه  النمر  شیخ  »اعدام  گفت:  و 

انجامید، مقامات ترکیه عملیات ضدداعش را 
افزایش داده اند.

ترکیه در جبهه  ارتش  از سوی دیگر، همزمان، 
نظامی  عملیات  به  دست  کردها  علیه  دیگر 
نخست وزیر  اوغلو،  داود  احمد  است.  زده 
شبکه  با  گفتگو  در  دوشنبه  روز  شامگاه  ترکیه 
نیروهای  که  کرد  اعالم  هاِبر«  »ِای  تلویزیونی 
کردهای سوریه  به مواضع  بار  ترکیه دو  نظامی 
طیب  رجب  گذشته  هفته  کرده اند.  حمله 
گروه های  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان، 
کردستان )پ ک ک(،  کارگران  داعش، حزب 
انفجارهای  را مسوول  امنیت سوریه  و سازمان 

انقره دانسته بود.
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فـــــــــــراخــــــوان مقــــــــــاالت
گفتگوهای  بین المللی  کنفرانس  سومین  در 
از  شماری  شرکت  با  که  میانه  آسیای  و  افغانستان 
جمهوری های  و  افغانستان  از  ورزیده   کارشناسان 
منطقه یی  گاهان  آ از  تعدادی  نیز  و  مرکزی  آسیای 
در  قوس   ۲۷ و   ۲۶ روزهای  به  بین المللی  و 
موضوعات  به  می شود،  برگزار  مزارشریف  شهر 
افغانستان  میان  مشترک  دیدگاه های  »شناسایی 
»فرصت های  مرکزی«،  آسیای  جمهوری های  و 
پروژه های  و  بازرگانی  »روابط  اقتصادی«، 
فرامنطقه یی«، »روابط سیاسی و تهدیدات مشترک 
جغرافیای  به  نگاهی  و  فرهنگی  »روابط  امنیتی«، 
اقتصاد  و  منطقه یی  »سیاست  و  فرهنگی« 

منطقه یی« پرداخته خواهد شد.
به  آن  گزارش  که  گفتگوها  این  بنیادین  هدف 
گسترده در سطح منطقه و فراتر از آن منتشر  پیمانه 
و  کارشناسان  برای  پایگاهی  ایجاد  می شود، 
افغانستان  گیرنده  و تصمیم  پالیسی  ساز  نهادهای 

و جمهوری های آسیای مرکزی است.
که در این  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 
کرده اند، دعوت می شود تا  کار و پژوهش  زمینه ها، 
بیستم  تا  را  پیشنهادهای شان  و  نظریات  مقاالت، 

عقرب به این ایمیل بفرستند.
acad@aiss.af

بحران سوریه موضوع 
نشستی در پاریس، بدون 

وسیه  حضور ایران و ر
 5 سه شنبه  روز  فرانسه،  امورخارجه  وزارت 
عقرب میزبان از وزرای امورخارجه امریکا، 
و  اردن  سعودی،  عربستان  آلمان،  بریتانیا، 
ملل  سازمان  دبیرکل  هم چنین  و  بود  ترکیه 
متحد، نشستی را درباره بحران سوریه برگزار 
اسد  بشار  متحد  دو  روسیه،  و  ایران  کرد. 

غایبان این نشست هستند.
روز  فرانسه  امورخارجه  وزیر  فابیوس،  لوران 
کتوبر، همزمان با نشست  گذشته 2٣ ا جمعه 
وزرای امورخارجه امریکا، روسیه، عربستان 
یافتن  بر ضرورت  کید  تا با  وین  ترکیه، در  و 
یک راه حل سیاسی در زمینه بحران سوریه، 
پاریس  زمینه در  این  برگزاری نشستی در  از 
در  که  است  حالی  در  این  بود.  داده  خبر 
نشست وین، نه فرانسه و نه آلمان، دعوت 

نشده بودند.
پاریس،  شنبه  سه  روز  نشست  هم چنین 
گفتگوهای  که  شود  می  برگزار  حالی  در 
به ویژه  اتریش،  پایتخت  در  دیپلوماتیک 
در زمینه آینده سیاسی بشار اسد، به توافقی 
امورخارجه  وزیر  کری،  جان  و  بود  نرسیده 
امریکا از برگزاری نشستی دیگر و احتماال با 
ممکن  نشست  این  داد.  خبر  ایران  حضور 
قرار  برگزار شود.  آینده  روز جمعه  که  است 
که در نشست پاریس، درباره مبارزه با  است 

گفتگو شود. گروه داعش نیز 
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