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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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به زندگی امیدی ندارم

آنچه برای پیروز شدن در افغانستان 
الزم است

رهایی 59 اسیر از چنگ طالبان
در هلمند
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رییس اجرایی
فردا به ایران می رود
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همه برابراند،
اما نه در برابر پول

کمیت  حا منتقد  شیعه  فقیه  باقرالنمر  عربستان 
کرد.  آل سعود را با 46 فعال سیاسی دیگر اعدام 
در  آزاد  انتخابات  برگزاری  خواستار  باقرالنمر 
باالنمر  عربستان سعودی شده بود. مطالبه  آقای 
و  رقابتی  عمومی،  انتخابات  بود.  دموکراتیک 
تمام  می بخشد.  مشروعیت  را  دولت ها  آزاد، 
دولت  تشکیل  آرمان شان  که  سیاست گرانی 
یک  به عنوان  را  انتخابات  است،  دموکراتیک 
کسی که  اعدام  می کنند.  مطرح  محوری  مطالبه 
کشورش می شود،  خواستار برگزاری انتخابات در 

در تضاد با مبانی حقوق بشر است.
حقوق  فعاالن  نیست.  بردار  استثنا  بشر  حقوق 
در  جهان  جای  هر  در  باید  آن  مدافعان  و  بشر 
کنند. دولت های  برابر نقض حقوق بشر اعتراض 
نقض  به  باید  هم  متحده  ایاالت  و  اروپایی 
کنند  توجه  عربستان  در  بشر  حقوق  نظام مند 
ابتدایی  حقوق  بخواهند  کشور  آن  دولت  از  و 

کند.  منتقدان خانواده حکمران را رعایت 
صفحه 2

  بیژن

ACKU



زنگ اول


وزارت  برای  کالنی  معضل  سال  هر  کانکور  آزمون 
می کند  خلق  داوطلبان  و  خانواده ها  عالی،  تحصیالت 
ولی در این چهارده سال هیچ راه حلی برای این معضل 
باشد  کشوری  تنها  شاید  افغانستان  است.  نشده  پیدا 
که داوطلبان آزمون کانکور تاریخ امتحان را نمی دانند. 
در تمام کشورهای جهان، هر دانش آموزی می داند که 
کدام روز آزمون کانکور برگزار می شود، اما در این جا 
دانش آموزان هیچ والیتی نمی دانند که کی  باید امتحان 

بدهند. 
ماه  دوم  هفته  که  بود  اعالم شده  از والیت ها  یکی  در 
روز  آن  در  اما  می شود،  گرفته  کانکور  آزمون  قوس 
آزمون کانکور برگزار نشد و روشن نیست که کی این 
آزمون گرفته می شود. بسیاری از داوطلبان از قریه ها 
در  می آیند،  والیات  مراکز  به  دوردست  دهکده های  و 
مسافرخانه ها اقامت می گزینند و روزها منتظر می مانند، 

اما نمی دانند که کی آزمون برگزار می شود. 
به گونه ای  نیست  قادر  عالی  تحصیالت  وزارت 
برسد.  پایان  به  این سرگردانی ها  که  کند  برنامه ریزی 
همین حاال هزاران داوطلب در مراکز بسیاری از والیات 
این  دارند.  اقامت  مسافرخانه ها  در  و  می برند  سر  به 
داوطلبان به خانه های خود در دهکده ها رفته نمی توانند، 
به دلیل  اعالم  شود،  کانکور  آزمون  اگر  این که  به دلیل 
سردی هوا و مسدود بودن راه ها به تاریخ معین رسیده 
نمی توانند. اگر این داوطلبان از تاریخ برگزاری امتحان 
که  می کردند  برنامه ریزی  به گونه ای  می بودند،  مطلع 

هزینه  کالنی به خانواده های شان تحمیل نشود. 
نگرانی  امتحان کانکور،  برگزاری  تاریخ  نبودن  روشن 
شدیدی هم برای داوطلبان خلق می کند. گزارش های از 
مناطق ناامن والیت بدخشان حاکی است که داوطلبان 
آن مناطق به دلیل ناامنی و ترس از افراد مسلح مخالف 
این  در  نمی توانند.  کرده  سفر  والیت  مرکز  به  نظام، 
را  باید وزارت تحصیالت  عالی کانکور  چهارده سال 
معیاری می ساخت. باید تاریخ برگزاری امتحان کانکور 
هر  در  داوطلبان  تکلیف  تا  شود  اعالم  والیت  هر  در 

دهکده و روستایی روشن باشد. 
وزارت  که  داد  نشان  گذشته  سال  تجربه  چهارده 
تحصیالت عالی به تنهایی قادر نیست از پس برگزاری 
تشکل  یک  است  بهتر  ما  به نظر  برآید.  کانکور  امتحان 
یا  امتحانات  برگزاری  ملی  سازمان  نام  به  جداگانه 
چیزی شبیه آن تشکیل شود و همه آزمون ها را همین 
اداره بگیرد. از آزمون کانکور گرفته، تا آموزن ورود 
در  استخدام  آزمون های  تا  نظامی  و  دانشگاه های  به 

سازمان ها و نهاد های دولتی. 
سازمان ملی امتحانات باید در هماهنگی با تمام ادارات 
تمام  در  بگیرد.  را  همه  آزمون ها  و  باشد  داشته  قرار 
یک  اگر  دارد.  وجود  تشکلی  چنین  جهان  کشورهای 
تشکل مستقل برای آزمون ها وجود داشته  باشد، هم کار 
دانش آموزان.  کار  و هم  وزارت خانه ها آسان می شود 
اگر داوطلبی هم اعتراض داشته باشد می تواند عنوانی 

سازمانی عریضه کند که امتحان گرفته است. 
شود،  ایجاد  تشکیالتی  تورم  که  نیست  این  ما  منظور 
برای  مستقل  تشکلی  که  می کند  ایجاب  ضرورت  بلی 
امتحان ها وجود داشته باشد. البته باید تمهیداتی برای 
برگزاری  اداره  مستقل  بر  نفوذ  اعمال  از  جلوگیری 

آزمون ها در نظر گرفته شود. 
اگر  باشد،  آزمون ها  معیاری سازی  باید  اصلی  هدف 
راه حل  وزرا،  هیات  و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
دیگری دارند، باید در فضای عمومی  مطرح کنند تا روی 
یقین  نیست.  قبول  قابل  موجود  وضع  شود.  بحث  آن 
بار  کانکور  آزمون  برگزاری  فردای  که  باشید  داشته 
دیگر، سروصدا ها بلند می شود وعده ای به سروصدا ها 
بهتر  می دهند.  سیاسی  قومی  و  رنگ  اعتراض ها  و 
است که تا دیر نشده، آزمون کانکور و دیگر آزمون ها 

معیاری شود.

سرگردان سازی داوطلبان 
آزمون کانکور
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رهایی یک ربوده شده و بازداشت سه آدم ربا در بلخ

شمار قربانیان حمله انتحاری شام جمعه در کابل افزایش یافت

کشته شدن چهار تروریست در هرات در انفجار بمب های خودشان

همه برابراند، اما نه 
در برابر پول

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
نیروهای  که  کرده  اعالم  جمهوری 
توسط  که  را  نفر  نه  و  پنجاه  خاص 
جنگجویان گروه تروریستی طالبان 
گرفته  اسارت  به  هلمند  والیت  در 

بودند، آزاد کرده اند.
دفتر ریاست جمهوری با اعالم خبر 
با عملیات  اسیران  این  می گوید که 
خاص  نیروهای  موفق«  »فوق العاده 
رییس  اشرف غنی  شده اند.  آزاد 
را  خاص  نیروهای  کشور  جمهور 
مورد  اسیران  این  رهایی  بخاطر 
غنی  آقای  است.  داده  قرار  ستایش 
نمایانگر  عملیات  است:  »این  گفته 
امنیتی  نیروهای  توانایی  و  شجاعت 

و دفاعی کشور می باشد.«
که  کرده  تاکید  جمهور  رییس 
»پیچیده  اسیران  آزادی  عملیات 
دقت،  به  که  بود«  دشوار  بسیار  و 
قطعات  میان  هماهنگی  و  تعهد 
غنی  آقای  داشت.  نیاز  مختلف 
افزوده که نیروهای خاص از عهده 
برای  و  برآمده  مهم  ماموریت  یک 
طالبان  چنگ  در  غیرنظامیانی که 
ارمغان  به  را  آزادی  داشتند،  قرار 

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
جوان  یک  عملیاتی  نتیجه  در  ملی 
از  تن  توسط سه  را که  هجده ساله 
آدم ربایان در والیت بلخ ربوده شده 

بود، آزاد کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
این خبر می گوید که هر سه آدم ربا 
ملی  امنیت  شده اند.  بازداشت  نیز 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده که شمار قربانیان حمله 
انتحاری شام روز جمعه در کابل، به 
دو کشته و هجده نفر زخمی رسیده 

است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
در  خبر  این  اعالم  با  داخله،  امور 
که  نوشته  خود  فیسبوک  صفحه 
منطقه  در  اخیر  تروریستی  حمله  در 
تایمنی دو غیرنظامی کشته و هجده 
آقای  شده اند.  زخمی  دیگر  تن 
صدیقی افزوده که نیروهای پولیس 
یک تروریست را که در این حمله 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
از  نفر  چهار  که  کرده  اعالم  داخله 
که  هرات  والیت  در  تروریستان 
خونین  حمله  یک  راه اندازی  قصد 
انفجار  نتیجه  در  داشتند،  تروریستی 
بمب های خودشان به قتل رسیده اند.

بازداشت  سرکوب ،  سیاست  عربستان  دولت 
می کند  اعمال  کشور  این  داخل  در  را  اعدام  و 
سیاست  به  کشور،  این  مرزهای  از  خارج  در  و 
سلفی گری  گسترش  می پردازد.  ترور  از  حمایت 
که خوانش افراطی از اسالم است، اساس سیاست 
ریاض  می دهد.  تشکیل  را  عربستان  خارجی 
سیاست شعله ور ساختن آتش جنگ های فرقه ای 
را در عراق، پاکستان، سوریه، بحرین و کشورهای 

دیگر نیز دنبال می کند. 
جریانات افراطی با پول این کشور فعال می شوند. 
تبلیغ  اروپا  در  را  افراط گرایی  که  مساجدی 
می کنند.  تغذیه  عربستان  پول  از  نیز،  می کنند 
برای  امریکا  پیشین  نماینده  هالبروک،  ریچارد 
مقام های  به  کابل  در  باری  پاکستان   و  افغانستان 
دولتی گفته بود که حدود سه صد میلیون دالر از 
امیرنشین های حاشیه خلیج فارس به طالبان، لشکر 
می شود.  کمک  افراطی  گروه های  دیگر  و  طیبه 
سعودی  عربستان  از  پول  این  بیشتر  بود  گفته  او 

می آید. 
صد  ها  که  می دهد  نشان  هم  ویکی لیکس  اسناد 
گروه های  حساب  در  عربستان  از  دالر  میلیون 
رهبران  و  می شود  واریز  خشونت طلب  افراطی 
گروه های تروریستی، گروه هایی که سازمان ملل 
متحد بر آنان تحریم وضع کرده است، در خاک 

عربستان درمان می شوند. 
دولت های  واقعیت ها  همه  این  وجود  با  اما 
ریاض  بر  جدی  فشار  متحده،  ایاالت  و  اروپایی 
قانون های  که  غربی  دولت های  نمی کنند.  اعمال 
اساسی شان با اقتباس از ارزش های لیبرال و حقوق 
بشر نوشته شده است، خودشان مدافع ارزش های 
دولت های  هرازگاهی  می دانند.  بشری  حقوق 
بشر  حقوق  نقض  مورد  در  گزارش های  غربی 
بر نقض  منتشر می کنند و  در کشورهای مختلف 

حقوق بشر در این کشورها اعتراض.
است  افتاده ای  جدا  جزیره  عربستان  گویی  اما 
کشور  آن  دولت  اقدامات  بر  کسی  هیچ  که 
هیچ  فشار  زیر  عربستان  نمی کند. دولت  اعتراض 
مرجع جهانی نیست. تازه سفیر عربستان در ژنیو، 
سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون های  از  یکی  عضو 
در  عربستان  سفیر  عضویت  می شود.  متحد  ملل 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنیو، توهین 
به شعور تمام مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا 

است. 
عربستان که به راحتی یک منتقد دولت را اعدام 
سیاسی شان  حقوق  از  را  شهروندانش  و  می کند 
احراز  اخالقی  صالحیت  است،  کرده  محروم 
سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  عضویت  کرسی 

ملل متحد را ندارد. 
با پول خود توانسته است دهان  عربستان سعودی 
همه را بندد. برخورد دولت های اروپایی و غربی 
با عربستان سعودی مصداق آن است که همه در 
اگر  نابرابر.  پول  برابر  در  اما  برابراند،  قانون  برابر 
هستند  بشر  حقوق  مدافع  اروپایی  دولت های 
چرا  می دانند،  لیبرال  ارزش های  وارث  خود  و 
عربستان سعودی را استثنا قرار داده اند و به دولت 
بشر  حقوق  مگر  نمی کنند.  اعتراض  کشور  آن 

استثنا بردار است؟
علیه  چرا  نیست،  بردار  استنثا  بشر  حقوق  اگر 
اعدام کسی که مطالبه اش برگزاری انتخابات آزاد 
است، اعتراض نمی کنند؟ دولت عربستان فشاری 
از  حمایت  بشر،  حقوق  نظام مند  نقض  بابت  از 
شهروندانش  خود سرانه ی  اعدام های  و  تروریسم 
تصور  این کشور  حاکمان  است.  نکرده  احساس 
می کنند که دوام نقض حقوق بشر هیچ هزینه  بر 

آنان تحمیل نمی کند. 

آوردند.
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
نیروهای  توسط  عملیات  این  که 
بخشی  و  تروریزم  با  مبارزه  خاص 
از قوای خاص عملیاتی اردوی ملی 
دفتر  گفته  به  بود.  شده  راه اندازی 
عملیات  این  جمهوری،  ریاست 
ولسوالی  در  طالبان  زندان  باالی 
با پشتیبانی  نهر سراج والیت هلمند 
و  شده  انجام  هیلکوپتر  حمالت 
تلفاتی  هیچ گونه  امنیتی  نیروهای 

نداشته اند.
در همین حال، وزارت دفاع نیز اعالم 
شامل  شده  آزاد  اسیران  که  کرده 

به  شده  بازداشت  آدم ربایان  از 
نورمحمد، گل  شیر و غالم   نام های 
این  که  می افزاید  کرده  یاد  حسین 
ساله  هجده  جوان  یک  آدم ربایان 
گذر  مربوطات  از  را  اسداهلل  بنام 
ربوده  مزارشریف  شهر  یولمرب 

بودند.
به گفته دفتر مطبوعاتی امنیت ملی، 

دست داشته بازداشت کرده اند.
جمعه  شام  که  درحالیست  این 
حمله  این  از  پس  امنیتی  مقام های 
این  در  کردند  اعالم  تروریستی 
تن  یازده  و  کشته  نفر  یک  حمله 

دیگر زخمی شده اند.
این حمله شام روز جمعه در نزدیکی 
نهم  سرک  در  رستورانتی  یک 
رستورانت  این  در  داد.  رخ  تایمینی 
آمده  و  رفت  خارجی ها  بیشتر 
حمله  نخستین  حمله  این  داشته اند. 
سال  آغاز  در  کابل  در  تروریستی 

2016 میالدی است. 

اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
این  که  می گوید  مورد  این  در 
شب  که  می خواستند  تروریستان 
از  مملو  مازدا  نوع  موتر  یک  شنبه 
مواد انفجاری را به ولسوالی شیندند 
در  راه  مسیر  در  کنند  منتقل  هرات 

ملی،  اردوی  سرباز  هفت  و  سی 
پانزده  و  ملی  پولیس  سرباز  هفت 
مدت ها  از  که  هستند  غیرنظامی 
اسیر  طالبان  توسط  سو  این  به  قبل 
داشتند.  قرار  شکنجه  مورد  و  شده 
وزارت دفاع افزوده که این اسیران 
محل  باشندگان  اطالعات  نتیجه  در 
مورد  در  ملی  اردوی  نیروهای  به 
مخفی گاه ها، پناه گاه ها و زندان های 

تروریستان آزاد شده اند.
نزدیک به یک ماه پیش نیز نزدیک 
به شصت نفر که در اسارت طالبان 
امنیتی  نیروهای  توسط  داشتند  قرار 

آزاد شدند.

ولسوالی  مربوطات  از  افراد  این 
بازداشت  بلخ  والیت  شولگره 
بازداشت شده  افراد  نزد  از  شده اند. 
عراده  یک  و  تفنگچه  میل  یک 
است.  آمده  بدست  نیز  موترسایکل 
آدم ربایان در بدل رهایی اسداهلل از 
هزار  صد  درخواست  خانواده اش 

دالر کرده بودند.

ولسوالی  زیرکوه  منطقه  در  جاده ی 
شیندند موتر حامل شان انفجار کرده 
به  انفجار  این  در  رسیدند.  قتل  به  و 

غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
نیروهای  دیگر،  خبر  یک  براساس   
در  جداگانه  عملیات  دو  در  امنیتی 
والیت  خاص  ولسوالی  مربوطات 
جنگجویان  از  تن  نه  ارزگان، 
قتل  به  را  طالبان  تروریستی  گروه 
داخله  امور  وزارت  رسانده اند. 
دو  عملیات ها  این  در  که  می گوید 
تروریست دیگر همراه با یک ثوب 
واسکت انتحاری و مقداری سالح و 

مهمات بازداشت شده اند.

   ادامه از صفحه 1
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کتر عبداهلل عبداهلل، رییس  کابل: دا 8صبح، 
است  قرار  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی 
به  روزه  دو  انجام سفر  منظور  به  دوشنبه  فردا 

تهران برود.
محقق  محمد  را  عبداهلل  آقای  سفر  این  در 
محمدحنیف  اجرایی،  ریاست  دوم  معاون 
رییس جمهور،  ملی  امنیت  مشاور  اتمر 
و  مهاجرین  وزیر  بلخی  عالمی  سیدحسین 
تجارت  وزیر  رسا  همایون  عودت کنندگان، 
امور  و  کار  وزیر  اوریاخیل  نسرین  صنایع،  و 
اجتماعی، عبدالباری جهانی وزیر اطالعات 
و فرهنگ، محمداهلل بتاش وزیر ترانسپورت، 
وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
رییس  حقجو  محمدقربان  خارجه،  امور 
از مشاوران دفتر ریاست  آیسا و شماری  اداره 

اجرایی همراهی می کنند.
ریاست  سخنگوی  دفتر  امروز  است  قرار 
اجرایی اهداف سفر آقای عبداهلل به تهران را 
کند. این نخستین سفر رییس اجرایی  اعالم 
وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس  تهران  به 

ملی است.
اشرف غنی،  گذشته  حمل  ماه  اخیر  در 

کشور نیز به ایران سفر داشت. رییس جمهور 
گاهان سیاسی سفر رییس اجرایی  برخی از آ
اما  کرده  توصیف  اهمیت  با  را  تهران  به 
نوع  سفرها  این  می رود  انتظار  که  می گویند 
به  ملی  وحدت  حکومت  تقسیم بندی 

کشورهای همسایه نباشد.
مدنی  جامعه  مجتمع  مسوول  رفیعی،  عزیز 
کشور، می گوید  گاهان سیاسی  افغانستان و از آ
که سفر رییس اجرایی به تهران نشان می دهد 
تالش  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
منطقه ای  متحدین  همکاری های  تا  هستند 
خود را در عرصه های سیاسی و امنیتی جلب 
انتظار  براین که  کید  تا با  رفیعی  آقای  کنند. 
می رود سفر رهبران حکومت وحدت ملی به 
کستان به  ایران و پا کشورهای همسایه به ویژه 
مفهوم نشان دادن عالیق این رهبران به این دو 
این سفرها  »امیدوارم  نباشد، می افزاید:  کشور 
نوعی از حساس سازی از یک طرف نباشد و 
از طرف دیگر هم نوعی از تقسیم بندی دولت 
و  ایران  طرف  به  عبداهلل  که  ملی  وحدت 
گونه  کستان بروند، این  اشرف غنی به طرف پا
امیدوار  خیلی  من  ندهد.  نشان  را  تصوری 
پیام آور صلح در  بتواند  این سفرها  که  هستم 
افغانستان باشد تا حکومت وحدت ملی در 
افغانستان بتواند همسایه های را قناعت بدهد 
بیشتر مفید  آنان  برای  افغانستان  که صلح در 

است تا جنگ در افغانستان.«
هم چنین غالم فاروق نظری، نماینده والیت 
به  نسبت  نیز،  نمایندگان  مجلس  در  هرات 
ابراز  ایران  به  اجرایی  رییس  سفر  پیامدهای 
می تواند  تهران  که  می گوید  کرده  امیدواری 

و  امنیتی  اقتصادی،  مختلف  عرصه های  در 
داشته  همکاری  افغانستان  دولت  با  سیاسی 
نشستن  »از  می افزاید:  نظری  آقای  باشد. 
و  دید  کشورها  دیگر  رهبران  با  ارتباطات 

بازدیدها موثرتر خواهد بود.«
و  افغانستان  که  می گوید  نظری  فاروق  غالم 
می توانند  اقتصادی  و  تجارتی  نگاه  از  ایران 
او،  به گفته ی  باشند.  داشته  گسترده  ارتباط 
سال های  طی  ارتباطات  این  گسترش  برای 
گرفته  صورت  زیادی  تالش های  گذشته 

است.
سفر رییس اجرایی به تهران در حالی صورت 
از طریق  تا  افغانستان تالش دارد  که  می گیرد 
بندر چابهار ایران به بازار جهانی وصل شود. 
گرفته  صورت  راستا  این  در  اقداماتی  کنون  تا
و دولت ایران نیز از تحقق این هدف دولت 

افغانستان از خود تمایل نشان داده است.
سازمان  عضو  افغانستان  و  ایران  هم چنین 
و  هستند  ایکو،  اقتصادی،  همکاری های 
کشور  دو  این  سیاسی  گاهان  آ به گفته ی 
عرصه های  در  را  خود  روابط  می توانند 

گسترش دهند. مختلف از جمله ترانزیت 
عبداهلل  کتر  دا سفر  اهداف  کنون  تا هرچند 
عبداهلل به تهران اعالم نشده است، اما انتظار 
مهاجرین  مورد  در  سفر  این  در  که  می رود 
از  افغان  مهاجرین  اعزام  ایران،  در  افغان 
پنج  به جنگ سوریه، سرنوشت  ایران  طریق 
کشور نیز بحث شود.  هزار زندانی افغان در آن 
در مورد تعیین سرنوشت نزدیک به پنج هزار 
بارها میان  ایران  زندانی افغان در زندان های 
کنون این  کشور بحث شده اما تا مقام های دو 

بحث ها نتیجه ی در قبال نداشته است.

رییس اجرایی
فردا به ایران می رود

تیم های  بازی  برگزاری  به  بیش  ساعاتی 
است،  نمانده  هند  و  افغانستان  فوتبال  ملی 
که می تواند یکبار دیگر شور، شعف  مسابقه ای 
در  کوچه به کوچه  و  خانه به خانه  را  شادی  و 

کند. میان مردم افغانستان تقسیم 
کم تر از یک دهه اخیر نشان  فوتبال به ویژه طی 
که در افغانستان قابلیت های فراوانی دارد،  داد 
از ایجاد همدلی در میان مردم تا آوردن شور و 
که از در و دیوارشان طی  شادی به خانه هایی 

دهه ها غم و اندوه باریده است.
وجود  با  که  دادند  نشان  افغانستان  جوانان 
هم  حکومت  پررنگ  نه چندان  حمایت های 

می توانند افتخار آفرین باشند.
امروز احتماال افغانستان دوباره قهرمان خواهد 
شد، قهرمان جنوب آسیا. افغانستان می خواهد 
همیشه  برای  امروز  آسیا  جنوب  جام  از 
خداحافظی  یک  اما  کند،  خداحافظی 
داشته  را  آن  ارزش  که  خداحافظی  پر افتخار، 

باشد.
گام های استوار وارد  جوانان افغانستان، امروز با 
برای  که می تواند  مستطیل سبزی خواهند شد 
35 میلیون انسان اشک شوق را به همراه داشته 

باشد.
افغانستان ساعت 5:30 دقیقه  تیم ملی فوتبال 
امروز به وقت افغانستان و 3:30 به وقت محلی 
کراالی هند  در ورزشگاه تریواندروم مرکز ایالت 
بازی ها  میزبان  مصاف  به  مسابقات  فاینل  در 
که به عنوان پرافتخارترین تیم  می رود. میزبانی 
با شش دوره قهرمانی در پی هفتمین قهرمانی 
می رود  تیمی  مصاف  به  هند  است.  خود 
قهرمانی های  تکرار  مانع  گذشته  دوره  در  که 

پی در پی اش شد.
پیترشگرت  خود  جدید  مربی  با  افغانستان 
آن هم  گذاشت،  آسیا  جنوب  مسابقات  به  پا 
پس از شکست های پی هم خود در مسابقات 

مقدماتی جنوب آسیا.
تیم  سکلزیچ  سلوان  افغانستان  پیشین  مربی 
تا  را  افغانستان  هم پاشیده ی  از  و  شده  منحل 
گزینش لژیونرها  حدودی سر و سامان داد، اما 
با  را همواره  او  زمینی   بازی  به سبک  اعتقاد  و 

انتقادهای تند رقیبانش مواجه می ساخت. 
جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در  افغانستان 
2008 روسیه با تیم های سوریه و جاپان مسابقه 
دست کم  تیم  هر  از  رفت  بازی های  ودر  داد 

کرد. گل دریافت  شش 
سکلیزیچی  برکناری  به  منجر  شکست ها  این 
ریخته  درهم  فوتبال  ناجی  را  خود  که  شد 

افغانستان می دانست.
پیترشگرت  انتخاب  از  پس  افغانستان  اما 
جنوب  مسابقات  وارد  تیم،  سرمربی  به عنوان 
از عنوان  تا ضمن دفاع  آسیا در سال 2015 شد 
را  خودش  دوباره  مسابقات،  این  قهرمانی 
که حرف هایی نه تنها در سطح  به عنوان تیمی 
فوتبال  قدرت های  سطح  در  حتا  آسیا  جنوب 

گفتن دارد، مطرح سازد. منطقه برای 
 – آسیا  فوتبال جنوب  افغانستان در مسابقات 

2015 قدرتمندتر از حد انتظار ظاهر شد.
سهم افغانستان از مسابقات جنوب آسیا

آسیا  جنوب  فوتبال  جنوب  قهرمانی  مسابقات 
که از هر دو  مسابقات رسمی بین المللی است 

سال یکبار با برگزار می گردد.
و  مالدیو  کستان،  پا هند،  بوتان،  بنگله دیش، 
برای  میالدی   2005 سال  از  پیش  تا  سریالنکا 
با هم رقابت  به دست آوردن جام این بازی ها 
افغانستان  میالدی   2005 سال  از  اما  می کردند، 

نیز وارد این حوزه شد.
قهرمانی  شش  آوردن  به دست  با  هند 
است.  مسابقات  این  در  تیم  پر افتخارترین 
این  قهرمان  نایب  بار  سه  تیم  این  هم چنان 

مسابقات شده است.
 3 و  قهرمانی   1 با  مالدیو  هند،  از  پس 
مسابقات  دوم  افتخار  پر  تیم  نایب قهرمانی 

است.
این  افغانستان  باره  در  اهمیت  حایز  نکته  اما 
آتش،  و  دود  میان  از  برخاسته  تیمی  که  است 
پس از 4 دهه جنگ، در تنها سه دوره حضور 
خود در این بازی ها – هر بار افتخار آفرین شده 

است.
سال  در  خود  حضور  نخستین  در  افغانستان 
حضور  دور  دومین  در  شد،  نایب قهرمان   2011

خود در سال 2013 قهرمان و سومین دور حضور 
یافته  راه  مسابقات  فاینل  به  کنون  ا هم  خود 
است و شانس نخست قهرمانی این مسابقات 

نیز محسوب می شود.
افغانستان در صورت پیروزی در مسابقه فردا از 
رده پنجم جدول افتخارات فوتبال جنوب آسیا 

به رده دوم صعود می کند.
ین حضور آخر

قهرمانی  رقابت های  در  افغانستان  حضور 
در  حضور  آخرین   2015 سال  در  آسیا  جنوب 
از  افغانستان  زیرا  است.  فوتبالی  حوزه  این 
عرصه  در  میانه  آسیای  حوزه  وارد  آینده  سال 
فوتبال خواهد شد و با تیم های قوی تری چون 
ایران، ترکمنستان و ازبکستان به مسابقه خواهد 

پرداخت.
با  امسال  آسیا،  جنوب  قهرمانی  بازی های 
کستان آغاز شد. به  حضور 7 تیم و با غیبت پا
تیم  تنها سه  مسابقات   A گروه  در  دلیل  همین 

هند، نیپال و سریالنکا حضور داشتند.
تصور  حد  از  باالتر  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
 B گروه  از  را  بازی هایش  زدنی  مثال  قدرتی  با 

کرد و نتایج زیر را رقم زد. مسابقات آغاز 
افغانستان 4 – 0 بنگله دیش

افغانستان 3 - 0 بوتان
افغانستان 4 - 1 مالدیو

گل زده و  امتیاز، 11  با 9  ملی پوشان افغانستان 
نیمه نهایی  مرحله  وارد  اقتدار  با  خورده  گل   1
 5 با  را  سریالنکا  آن جا  در  و  شدند  مسابقات 

کردند. گل، استقبال 
شیران خراسان در 4 بازی چنان پرقدرت ظاهر 
جای  در  دوستان  فوتبال  حیرت  که  شدند 

جای آسیای جنوبی را برانگیختاندند.
صفحات  در  نیز  کشورها  سایر  مردم  هم چنان 
فوتبالیست های  قدرت  پر  بازی  اجتماعی 

کردند. کشور را بارها تحسین 
فوتبال افغانستان، نیازمند حمایت

حتا  هند،  مقابل  در  امروز  بازی  در  افغانستان 
این  دوم  مقام  به  و  کند  گذار  وا را  بازی  گر  ا
کم  کند چیزی از ارزش هایش  بازی ها قناعت 
فراموش  نباید  موارد،  این  همه  با  اما  نمی شود، 
نیست،  آسیا  جنوب  میانه،  آسیای  که  کنیم 
ایران– مالدیو نیست و ترکمسنتان را نمی توان 
تیمی در  کرد. حتا هیچ  بنگله دیش مقایسه  با 
جنوب آسیا را نمی توان هم سطح ازبکستان به 

حساب آورد.
این تیم برای رسیدن به مدارج عالی تر نیازمند 
که نتوانستند پا  حمایت حکومت مردانی است 
به پای ورزشکاران در این سال ها افتخارآفرین 

باشند.
که  به نظر می رسد  مالی  پایان سال  به  توجه  با 
در  بودجه  مورد  در  باید  نمایندگان  مجلس 
عرصه های ورزشی به خصوص فوتبال عاقالنه تر 
نیز  افغانستان  دولت  و  کند  اقدام  همیشه  از 

کشور را بازتر بگذارد. دست مدیران ورزشی 

  وحید پیمان

در انتظار تکرار حماسه !

کنون اهداف سفر  هرچند تا
کتر عبداهلل عبداهلل به تهران  دا

اعالم نشده است، اما انتظار 
که در این سفر در مورد  می رود 
مهاجرین افغان در ایران، اعزام 
مهاجرین افغان از طریق ایران 

به جنگ سوریه، سرنوشت پنج 
کشور  هزار زندانی افغان در آن 
نیز بحث شود. در مورد تعیین 
سرنوشت نزدیک به پنج هزار 

زندانی افغان در زندان های 
ایران بارها میان مقام های دو 
کنون  کشور بحث شده اما تا

این بحث ها نتیجه ی در قبال 
نداشته است.

ACKU



رییس جمهور اوباما، با هیاهو و اطمینان از آزادی شهر 
رمادی در عراق به دست نیروهای دولتی این  کشور و 
کمک نیروهای امریکایی خبرداد و آن را نتیجه ای  به 
که نتیجه داشته است. اما نباید از  استراتژ ی خواند 
که برای شکست دادن داعش راه زیادی در  یاد برد 
کنون در سوریه سنگر  ا گروه همین  این  پیش است. 
ک  گرفته و برعالوه، تاهنوز یک قسمت بزرگ از خا
عراق  در  داعش  گر  ا حتا  دارد.  دست  در  را  عراق 
گرای دیگر در  بنیاد  گروه های  نیز بخورد،  شکست 

جاهای دیگر دست به جنگ می زنند.
سر  به  گیج کننده  وضعیت  یک  در  افغانستان  حاال 
گزارش واشنگتن پست: »تقریبا 30 درصد  می برد. به 
کشور قرار  ولسوالی های نا آرام در بخش های مختلف 
طالبان  و  افغان  مقامات  به گفته  که  مناطقی  دارند. 
بیش از هر زمان دیگر از سال 2001 به این سو در دست 
گزارش  طالبان قرار دارد. از سوی دیگر نیویارک تایمز 
که از سراسر والیت هلمند مردم از ترس جنگ،  داده 
که  به مرکز این والیت مهاجر شده اند و هراس دارند 

کند.  مرکز شهر نیز به دست طالبان سقوط 
برای بدتر شدن وضعیت دالیل متعددی وجود دارد، 
ارایه  برای  افغانستان  دولت  ناتوانی  از  می توان  که 
حمایت  ادامه  و  فساد  کاهش  برای  موثر  اقدامات 
تا   2010 سال های  بین  کرد.  یاد  طالبان  از  کستان  پا
که تحت تصرف  سال 2012 طالبان مناطق زیادی را 
داشتند از دست دادند، اما امروز وضعیت برعکس 
دارند  اختیار  در  را  بیشتری  ساحات  طالبان  و  شده 
به  نسبت  امریکا  تعهدات  میزان  کرده  تغییر  آنچه  و 

افغانستان می باشد.

خود  صالحیت  از  استفاده  با  اوباما،  رییس جمهور 
شمار نیروهای امریکا در افغانستان را در سال 2010 به 
سه برابر افزایش داد در آن زمان تعداد آن ها به 100000 
اوباما در یک تصمیم عجوالنه  تن می رسید. سپس 
کرد،  افغانستان  از  نیروهایش  برگشتاندن  به  شروع 
آن ها به همین زودی باید افغانستان را ترک می کردند. 
افغانستان  در  امریکایی  سرباز   10000 تنها  امروز، 
حضور دارند و تحت قوانین محدود عملیات انجام 
نهایت دشوار  را  کار  این محدودیت ها  که  می دهند 
نیروهای  می توانستند  آن ها  این که  برای  است.  کرده 
کمک های  و  کنند.  کمک  را  افغانستان  امنیتی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای  نیروها  این  هوایی 

نهایت حیاتی پنداشته می شود.
که وضعیت  کرده  حتا اوباما نیز این موضوع را درک 
خود  اصلی  طرح  بتواند  او  تا  است  جدی  نهایت 
به  درافغانستان  امریکایی  سربازان  کاهش  بر  مبنی 
کند و تا اوایل  تعداد 5000 نفر را در سال جاری عملی 
سال 2017 به حضور سربازانش در افغانستان خاتمه 
باشد  نکرده  اندیشه  باره  این  در  اوباما  دهد. ممکن 
افغانستان  در  امریکایی  سربازان  اندک  تعداد  که 

دیده  نشانه هایی  حاضر  حال  در  است.  ک  خطرنا
که امریکا نیازمند افزایش تالش هایش برای  می شود 
با شورشیان طالبان می باشد. در حال حاضر  مقابله 
که امریکا به تعهداتش عمل  یک بار دیگر نیاز است 

کرده و آن را به دو برابر افزایش دهد.
آور  برای خوانندگان تعجب  نکته  این  ممکن است 
بر  درازمدت  جنگ  که  باشد،  خشمگین  کننده  یا 
و  داشت  خواهد  پی  در  نتیجه ای  آیا  تروریسم  ضد 
آیا این که این جنگ برای یک مدت طوالنی ادامه 
خواهد یافت؟ هزینه آن چقدر خواهد بود و این که آیا 
پیروزی در این جنگ وجود دارد؟ تعهد درازمدت 
تعهد  این  که  نیست  الزم  اما  است،  ضرورت  یک 
خطر  میزان  و  باشد  درازمدت  گفتگوهای  نیازمند 
نیروهای  عراق  در  دهد.  افزایش  را  تلفات  و  رنج  و 
شورشیان  دست  از  را  زیادی  مناطق  امریکایی 
کشور  این   2011 سال  در  سر انجام  و  ساختند  خارج 
زمان  در  عراق  جنگ  که  حالی  در  کردند،  ترک  را 

رییس جمهور بوش آغاز شده بود.
کمک  صلح  به  بیشتر  امریکایی  نیروهای  ماندن 
می کرد تا به جنگ. اما تصمیم اوباما برای خروج این 
این  نتیجه  کرد.  شکننده تر  را  عراق  وضعیت  نیروها 
که در چهره  بود  افراط گرایی شیعی و سنی  کار رشد 
امریکایی  نیروهای  گر  ا امد.  در  نمایش  به  داعش 
پیروزی  خود  این  می ماندند،  باقی  عراق  در 
آرام  به شکل  آن ها می توانستند  محسوب می گردید. 
کنند. با این کار ساحه  دموکراسی نوظهور را حمایت 
نیز  و سنی  افراط گرای شیعی  گروه های  فعالیت های 

محدود می گردید.

چنین پیروزی می توانست در افغانستان به دست آید. 
گر اوباما به آرامی برای پایان دادن به ناآرامی ها عمل  ا
گر او به خروج نیروهایش از افغانستان عجله  کرد، ا می 
به  می توانست  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نمی کرد، 
کمک نیروهای امریکایی دست آورد های بی شماری 
کنند  داشته باشند و می توانستند از هلمند محافظت 
نه این که در حال حاضر این والیت در خطر سقوط 

قرار می داشت.
مورد  در  نحوی  به  می شد  را  امریکا  در  عامه  افکار 
ممکن  کرد.  توجیه  امریکایی  نیروهای  خروج 
در  امریکایی  نیروهای  حضور  مخالف  عامه  افکار 
به  امریکایی  سربازان  شمار  گر  ا می بود،  افغانستان 
کنونی  کنار 10000 سرباز  25000 سرباز در افغانستان در 
تصمیمی  بنا  بود.  بهتر  مراتب  به  وضعیت  می بود 
زیادی  مشکالت  است  شده  گرفته  اوباما  توسط  که 
از  افغانستان  در  تروریسم  ضد  بر  جنگ  دارد. 
امریکایی  نیروهای  عقب نشینی  و  پیشتیبان  نبود 
دارد  امکان  بیند.  می  صدمه  جدی  به صورت 
کوچک  پیروزی  از یک  امریکایی  هوای  نیروهایی 

کنند. در عراق محافظت 

آنچه برای پیروز شدن
در افغانستان الزم است

 برگردان: ضیا صادق
ین کامانتری مگز  منبع: 
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راس  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  کتر  دا
به  اشرف غنی  محمد  آقای  قبال  می رود.  تهران  به  هیات  یک 
اخیر  ماه های  در  ملی  وحدت  حکومت  بود.  کرده  سفر  تهران 
کرده است، تا به همگرایی منطقه ای توجه بیشتر داشته  تالش 
روسیه،  چین،  کشورهای  در  افغان  مقام های  حضور  باشد. 
کشورهای آسیای میانه  و مهم تر از همه حضور هیات های  هند، 
افغانستان در نشست های شانگهای و قلب آسیا همگی نشان از 

یک رویکرد جدید دارد. 
روابط  برقراری  در  خوبی  گام های  اخیر  ماه های  در  غنی  آقای 
انتقال  تاپی،  قرار داد  عقد  است.  برداشته  منطقه  کشورهای  با 
کشورهای  از  گندم  واردات  قرارداد  عقد  هزار،  یک  کاسا  برق 
همگی  ایران  بهار  چاه  بندر  به  رسیدن  برای  تالش  منطقه، 
از توجه ویژه افغانستان به همکاری های منطقه ای دارد.  نشان 
رابطه  در  را  نیت شان  حسن  و  همکاری ها  نیز  منطقه  کشورهای 
و  سیاسی  بخش  در  چین  گذاشته اند،  نمایش  به  افغانستان  به 
سرمایه گذاری در افغانستان عالقه مندی بیشتر نشان داده است، 
کمک های نظامی  خود را به افغانستان  هند در هفته های اخیر 
فرستاده و تعمیر پارلمان افغانستان را نیز با حضور صدر اعظمش 

کرد.  افتتاح 
کمک های نظامی   روسیه قرار است به زودی اولین محموله از 
از  پس  که  می رسد  به  نظر  کند.  ارسال  افغانستان  برای  را  خود 
کشورهای  کنون فصل همکاری میان  یک دور فضای نگرانی ا
مشترک  ترس  است.  رسیده  فرا  دیگر  وقت  هر  از  بیش  منطقه 
به  تا  شده،  سبب  تروریسم  رشد  و  افزایش  از  منطقه  کشورهای 
کنار آن افغانستان با  گیرد. در  افغانستان توجه بیشتری صورت 
رویکرد تازه تالش دارد تا بسترهای همکاری را در بخش های 
فراهم  ن  افغانستا  در  اقتصادی  فعالیت های  و  سرمایه گذاری 

کند. 
اخیر  سال   14 طول  در  ایران  و  افغانستان  رابطه  میان  این  در 
از  همواره  خود  اعالمی   سیاست  در  ایران  است.  بوده  متفاوت 
کشور  این  اما  است.  کرده  حمایت  افغانستان  در  جدید  فصل 
در  بین المللی  نیرو های  حضور  از  را  خود  نگرانی های  همیشه 
کرده  مطرح  امریکا  با  امنیتی  توافق نامه  امضای  و  افغانستان 
در  مهم  و  جدی  بازیگران  از  یکی  ایران  این ها  تمام  با  است. 
با  ایران  است.  بوده  افغانستان  در  خشونت  و  جنگ  دهه  سه 
استفاده  با  و  نزدیک داشته  و  گرم  رابطه  زیاد سیاسی  گروه های 
کرده است، تا حضور  ک های زبانی و مذهبی نیز تالش  از اشترا
این  با  کند.  حفظ  پر رنگ  به صورت  بخش ها  تمام  در  را  خود 
کتر عبداهلل در این مقطع زمانی می تواند حایز اهمیت  همه سفر دا

باشد.
1- ایران از تجربه بزرگ در بخش مبارزه با مواد مخدر برخوردار 
است. تجربه ایران در این بخش می تواند برای افغانستان مفید 
مخدر  مواد  ترانزیت  برای  بزرگ  مسیر های  از  یکی  ایران  باشد. 
در  متشرک می تواند  مرز های  در  کشور  دو  است. همکاری های 
ایران بیش  با قاچاق مواد مخدر مفید تمام شود. دولت  مبارزه 
از 5000 افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان های خود 

نگهداری می کند. بارها در رابطه به سرنوشت این زندانی ها میان 
گام های  اما  است.  شده  گفته  حدیث های  و  حرف  کشور  دو 
این  تعیین سرنوشت  نشده است.  برداشته  رابطه  این  در  عملی 

تعداد از زندانی ها برای هیات افغانستان در اولویت باشد.
پذیرایی  مهاجر  افغان  هزار  ده ها  از  که  است  سال ها  ایران   -2
کثر  می کند. اما برخورد های خشن ماموران ایرانی با افغان ها در ا
سخت گیری های  سال ها  برخی  در  است.  شده  خبر ساز  موارد 
مقام های ایرانی سبب شده تا هزاران دانش آموز از درس و مکتب 
زمستان،  فصل  در  آنهم  دسته جمعی  مزرهای  رد  شوند.  محروم 
کارهای دیگر  اعدام های متهمان به جرایم بدون وکیل مدافع از 
که در این سفر باید روی آن با مقام های ایرانی به صورت  است 

جدی صحبت شود.
به  افغان  هزاران  سوریه  جنگ  از  پس  و  اخیر  سال های  در   -3
جبهه های جنگ اعزام شده اند. این اعزام ها در بدل امتیازهای 
روزانه  است.  گرفته  صورت  و...  اقامه  خانه ،  پول،  چون 
تالش  آغاز  در  می رسد.  ایران  به  سوریه  از  زیادی  جنازه های 
مراسم های  کنون  ا اما  باشد ،  غیرعلنی  جنازه ها  تشییع  تا  می شد 
کشته های جنگ در سوریه برگزار می شود. در سفر به  بزرگ برای 
تهران وزیر مهاجرین نیز آقای عبداهلل را همراهی می کند. بررسی 
چگونگی اعزام افغان ها به سوریه و جلوگیری از ادامه این روند 
می تواند به یکی از بحث های جدی میان دو طرف مطرح باشد.
گروه و شاخه های  گروه نوظهور داعش با  4- ایران برای مقابله با 
از طالبان در تماس شد. این خبر در برخی رسانه های خارجی 
که ایران وعده دفتر برای طالبان در  گفته می شود  بازتاب یافت. 
برخی والیت های حوزه جنوب غرب  در  بود.  ایران داده  مشهد 
گروه های داعش از سوی ایران حمایت  طالبان برای جنگ با 
گروه های تروریستی  شد. تقویت طالبان و مشروعیت بخشیدن به 

ک برای منطقه باشد. می تواند بازی خطر نا
کمال خان و بند سلما در هرات خشنود  5- ایران از ساخت بند 
برخالف  افغانستان  آب های  زیاد  سال های  نمی رسد.  به نظر 
است.  گرفته  ایران  استفاده  مورد  محاسبه  بدون  قبلی  تعهدات 
که بحث ها در مورد آب وموارد اختالفی میان  کنون خوب است  ا

گیرد. کشور در این سفر مورد توجه و بحث قرار  دو 
تفاهم نامه  امضای  عالقه مند  وقت  مدت ها  از  ایران   -6
زمان  در  آن  مقدماتی  کارهای  است.  افغانستان  با  استراتژیک 
خواستار  افغانستان  طرف  ظاهرا  بود.  شده  انجام  کرزی  آقای 
تجدید نظر در برخی ماده های آن شده بود. ایران عالقه داشت 
تا در سفر آقای غنی به تهران این تفاهم نامه امضا شود. در سفر 
کتر عبداهلل آقای حنیف اتمر نیز حضور دارد. حاال دیده شود  دا
کشور مهم و آماده  کجا برای هر دو  که بحث بر سر تفاهم نامه تا 

امضا می باشد.؟
و  از همسایه های مهم ، قدرتمند  ایران یکی  تمام نکات فوق  با 
کشور باثبات در منطقه است. رویکرد مثبت ایران می تواند برای 
افغانستان مهم باشد. متاسفانه این رویکرد از سوی ایران تاحاال 
دیده نشده است. نشر خبرهای منفی از سوی رسانه های ایران 

نشان از ادامه سیاست دوگانه ایران در قبال افغانستان است.

  شهریار

ما و ایران
کتر عبداهلل به تهران به بهانه سفر دا
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عبدالعظیم دوستی می افزاید: 
»افغانستان یکی از کشورهایی 
است که منابع آبی کافی دارد 
اما موضوع مهم این است که 
این منابع آبی که در دسترس 

قرار دارند به شکل دقیق 
مدیریت نمی شوند. جدای از 
مدیریت منابع آبی موضوع 

ذخیره سازی منابع آبی است 
که ما سد و بند های بزرگ 

ذخیره  سازی منابع آبی را در 
اختیار نداریم که بتوان از 

این منابع حفاظت بکنیم. راه 
دیگر کنترول آبریزه ها در 

سرچشمه ها است. باید آب ها 
در همان مناطق کوهستانی با 
ساخت بند های بسیار کوچک 

مدیریت کنیم.«    

و  منطقه ای  بررسی های 
شده،  انجام  فرامنطقه ای 
و  خاورمیانه  کشورهای 
دو  تا  و  نیم  یک  افغانستان 
افزایش  سانتی گراد  درجه 
و  کرده اند  تجربه  را  گرما 
در  چیزی  افزایش  افغانستان 
شش  عشاریه  صفر  حدود 
در  را  سانتی گراد  درجه  دهم 
کرده  تحمل  اخیر  سال های 
دیگردر  طرف  از  است. 
شمال،  زمین های  افغانستان 
کشور  شمال شرقی  و  شرق 
و  محصول دهی  بیشترین  که 
را  کشت  برای  جوی  شرایط 
راه  شده اند.  محدود  دارند، 
افغانستان  دولت  کار چیست؟ 
دو  به  ملی  مشارکت  درسند 
است.  کرده  اشاره  کار  راه 
سازگاری  کار  راه  یکی 
اقلیم  تغییر  پدیده  زیرا  است. 
که  است  کارهایی  پیامد  
قرن  دو  حدود  چیزی  تقریبا 
تغییر  است.  برگرفته  در  را 
ایجاد  دیروز  و  امروز  اقلیم 
قرن  دو  یک  پیامد  و  نشده 
باید  بنابراین  است.  گذشته 
در دراز  مدت هم این پدیده را تحمل کنیم پس بهتر 
باشد.  سازکاری  کار  راه  ما  کار  راه  اولین  که  است 
نمی تون  را  دیگر  رفته هیچ کار  باال  دما  اگرچه  یعنی 
انجام داد. اگر استارت راه های کنترولی را همین االن 
انتظار  دیگر  قرن  نیم  در  باید  را  آن  پیامد های  بزنیم، 
داشته باشیم که به نتیجه برسند. بهترین کار این است 
که هزینه برای برنامه های سازگاری داده شود. عواید 
کشور ما از بخش صنعتی و معادن و فروش آب های 
بخش  از  عواید  بیشترین  اما  است  کم  بسیار  سطحی 
به زراعت  مردم هم  معیشت  به دست می آید.  زراعت 
بستگی دارد. پس چه کار باید کرد؟ یکی از این راه ها، 
هم این است که نحوه زراعت را تغییر بدهیم. زراعت 
خوان  هم  دما  افزایش  با  که  ببریم  پیش  سمتی  به  را 
به صورت  مناطق شمالی کشور  در  برنج  باشد. کشت 
سطح  زیاد  دمای  به خاطر  می شوند  انجام  آبی  غرق 
می آید  پایین  زود  به  زود  رزاعتی  زمین های  در  آب 
بیشتری  بنابر این آب  بیشتر صورت می گیرد.  تبخیر  و 
نیازاست. در این صورت ما می توانیم به سمت زراعت 

غیر دیمی گام برداریم.«
حدود  در  افغانستان  حاضر  حال  در  آمارها،  بر اساس 
دوازده درصد زمین های زراعتی دارد که حدود پنج 
و  انجام می گردد  آبیاری دستی  به شکل  آن ها  درصد 
که  است  بارشی  آبیاری  به شکل  آن ها  درصد  هفت 

به  باید  هم  درصد  هفت  این  می گویند  کارشناسان 
در  آبی  ذخایر  سد ها،  ایجاد  با  دستی  آبیاری  سمت 
تا  برود.  پیش  بند ها  و  انهار  ایجاد  زراعتی،  زمین های 
بتوان سازگاری بیشتری را با تغییر اقلیم و کم آبی ایجاد 

گردد. 
نبود  دراثر  می گوید  محیط زیست  کارشناس  این 
 70 از  نادرست  سیاست های  و  ملی  جامع  برنامه های 
استفاده های  کشور  در  آبی  ذخایر  مترمکعب  میلیارد 
منابع  این  از  زیادی  مقدار  نمی گیرد.  صورت  خوب 
کشورهای  می شوند.  سرازیر  همسایه  کشورهای  به 
کشور های  در  افغانستان  آبی  منابع  برای  همسایه 
از  که  را  آبی  کشورها  این  دارند.  برنامه  خود شان 
کشاورزی  و  دام  پروری  برای  می گذرد،  افغانستان 
اقلیم  تغییر  با  مبارزه  برای  می کنند.  ذخیره  شرب  و 
می گیرند،  سرچشمه  ازافغانستان  که  آبی  منابع  روی 
مبرم  نیازمندی  نظرداشت  در  با  می کنند.  برنامه سازی 
افغانستان به منابع آبی اما متاسفانه افغانستان در حال از 
هلمند  و  دریا  آمو  پنجاه و هفت سرچشمه  دادن  دست 

است. 
تا  را  دما  افزایش  بتوانیم  ما  »شاید  می افزاید:  وی 
از  اما  کنیم  تحمل  دمایی  نظر  از  دیگر  دهه  چندین 
این  راه  بهترین  بنابراین  نیست.  ممکن  زراعتی  نظر 
بند ها  و  سد ها  ایجاد  با  را  خود  آب های  ما  که  است 
ما  کار  این  با  کنیم.  ذخیره  آن ها  درست  مدیریت  و 
می توانیم تا حدی انرژی برق را در داخل تولید کنیم. 
هم چنان می توانیم نحوه کشت محصوالت زراعتی را 
تغییر بدهیم. از طرف دیگر می توانیم راه های کاهشی 
ترمیم کنیم.  را  زباله ها  نحوه دفن  مثال  دنبال کنیم.  را 
است  زباله های شهری  متان،  گاز  تولید  منابع  از  یکی 
که  است  گلخانه ای  گاز های  از  یکی  هم  گازمتان  و 
جویچه های  دارد.  نقش  زمین  گرمایش  افزایش  در 
سطح شهرها را ترمیم کنیم زیرا گاز اکساید نایتروژن 
درهمین  که  است  گلخانه های  گازهای  از  یکی 
جویچه های بی هوازی ایجاد می شود. هم چنان می توان 
کارهای  کرد.  ترمیم  را  شهرها  اطراف  ماندآب های 
کاهش  برای  می توان  که  است  زیست محیطی  زیاد 
تا  داد  انجام  خود  کشور  در  اقلیم  تغییر  منفی  اثرات 
با پدیده تغییر سازگاری کرد و یا اثرات آن را  بتوان 

کاهش داد و تحت نظارت در آورد.«
و  اداره  مشاور  دوستی،  عبدالعظیم  حال  همین  در 
پالیسی برنامه های محیط زیستی سازمان ملل متحد در 
کابل می گوید برای مبارزه با تغییراقلیم نه تنها دولت 
و  سازگاری  برنامه های  باید  دولتی  هر  بلکه  افغانستان 

کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم را در نظر بگیرد.
کشورهای  از  یکی  این که  به دلیل  افغانستان  دولت 
آلوده کننده محیط زیست و به طور مشخص تولید کننده 
گازهای گلخانه های نیست باید تمرکز عمده اش روی 
اثرات  کاهش  و  اقلیم  تغییر  با  سازگاری  برنامه های 
منفی تغییر اقلیم در بخش های مختلف باشد چیزی که 
افغانستان در نشست پاریس متعهد شد، در سه  دولت 
بخش زراعت و منابع آبی و انرژی بود. این سه عرصه 
از تغییر اقلیم متاثر شده اند و باید دولت در این بخش ها 
به شکل راهبردی کار کند تا بتواند اثرات تغییر اقلیم را 

کاهش دهد.
از  یکی  »افغانستان  می افزاید:  دوستی  عبدالعظیم 
کشورهایی است که منابع آبی کافی دارد اما موضوع 
مهم این است که این منابع آبی که در دسترس قرار 
از  جدای  نمی شوند.  مدیریت  دقیق  به شکل  دارند 
آبی  منابع  ذخیره سازی  موضوع  آبی  منابع  مدیریت 
منابع  ذخیره  سازی  بزرگ  بند های  و  سد  ما  که  است 
آبی را در اختیار نداریم که بتوان از این منابع حفاظت 
سرچشمه ها  در  آبریزه ها  کنترول  دیگر  راه  بکنیم. 
است. باید آب ها در همان مناطق کوهستانی با ساخت 

بند های بسیار کوچک مدیریت کنیم.«    
مشخصی  طرح های  با  افغانستان  »دولت  گفت:  وی 
برای سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش اثرات منفی آن 
به منظور دریافت کمک های جهانی در نشست پاریس 
شرکت کرد. اما متاسفانه مشکلی که وجود دارد این 
 2020 سال  از  بعد  پاریس  نشست  تعهدات  که  است 
خال  یک   2020 سال  تا  می کند.  پیدا  اجرایی  جنبه 
به  لحاظ دسترسی  از  ما  این که  وجود دارد خصوصا 
منابع مالی مشکل داریم، این خودش یک مشکل است 
با عواید کمی  که دارد پروژه های  و دولت نمی تواند 
عام المنفعه محیط زیستی را ایجاد کند و این یک خال 

بزرگی است که وجود دارد.«
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قرار  و  است.  شده  توافق 
راه  این  بر اساس  که  است 
در  صنعتی  توسعه  کارها 
شود.  برنامه ریزی  افغانستان 
و  کمک ها  بتواند  اگر  البته 
جامعه  مالی  حمایت های 
که  طرح هایی  با  جهانی 
اما  کند  جلب  کرده  ارایه 
ماند  منتظر  باید  آن  از  پیش 
چه  تا  صنعتی  کشورهای  تا 
در  خود  تعهدات  بر  میزان 
پایبند  پاریس  توافق نامه  قبال 
عملی  را  آن  و  می مانند 

می سازند؟
حاضر  حال  در  افغانستان 
دهم   13.6 حدود  در  چیزی 
اکساید  دای  کاربن  درصد 

تولید می کند. 
کارشناس  جوادی،  خدیجه 
می گوید:  محیط زیست 
دچار  ما  است  »درست 
اما  هستیم  هوا  آلودیگی 
آبی  منابع  را  آسیب  بیشترین 
می پذیرد.  اقلیم  تغییر  از  ما 
منابع آبی به شدت تحت تاثیر 
به دلیل  دارد.  قرار  اقلیم  تغییر 
بارش  نرخ  در  دما  افزایش 

به گونه متوسط  در کشور ما در یکی دو دهه گذشته 
چیزی حدود سی میلی متر کاهش رونما شده است. و 
تغییر اقلیم یک تغییر منفی روی سیکل هایدرولوژیکی 
را  باران  بارش  اقلیم  تغییر  و  است.  داشته  باران  بارش 
در فصل بهار که فصل حاصل خیزی به شمار می رود 
محصول دهی  تا  شده  باعث  و  است  کرده  محدود 

زراعتی ما کم تر شود«
تنها باعث کاهش بارش  نه  افزایش دما  وی می گوید 
می شود بلکه باعث تبخیر و تعریق از سطح منابع آبی 
روی  حتا  و  می گردد  سطحی  آبی  منابع  به خصوص 
آب  به  دسترسی  می گذارد.  تاثیر  آبی  منابع  کیفیت 
ممکن  و  می شود  مشکل  دچار  غذایی  مواد  و  شرب 
به  به  سمت  نا امنی ها  و  منازعات  آینده،  در  که  است 
دست آوردن مواد غذایی و منابع آبی سوق داده شوند.

نظر  از  افغانستان  سوم  دو  از  بیش  این که  به  توجه  با 
می برد،  سر  به  غذایی  فقر  در  غذا  بین المللی  سازمان 
اگر در آینده نه چندان دور افغانستان تحت تاثیر منفی 
تغییر اقلیم با عدم مصونیت غذایی مواجه شود، دولت 
تا  بگیرد  را روی دست  برنامه هایی  باید چه  افغانستان 
بتوان سازگاری بیشتربا تغییر اقلیم ایجاد کرد ودراین 
مصونیت  با  آینده  در  که کشور  بود  امید وار  صورت 

غذایی مواجه است نه با عدم مصونیت غذایی؟
اساس  »بر  می گوید:  باره  این  در  جوادی  خدیجه 

دولت افغانستان برای این که بتواند کمک های تخنیکی 
و مالی جامعه جهانی را در مورد مبارزه با تغییر اقلیم 
جلب کند، طرح هایی را ترتیب و تنظیم کرده و این 
طرح ها را در ماه اکتوبر سال 2015 به کنوانسیون تغییر 

اقلیم سازمان مللی متحد سپرده است.
و گفتگو های  هفته بحث ها  دو  از  بعد  پاریس  نشست 
برای  همه جانبه  توافق  با  و تخصصی  تخنیکی  علمی و 
رسید.  پایان  به  گلخانه های  گازهای  تولید  کاهش 
اکنون کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان منتظر 
هستند تا این توافق نامه به تصویب کشورهای قدرتمند 
تعهدات  به  آن  بر اساس  بتوان  تا  برسد  یافته  توسعه  و 

توافق نامه پاریس جنبه عملی بخشید.
کنوانسیون  به  افغانستان  دولت  که  از طرح هایی  یکی 
تغییر اقلیم سپرده ، سازگاری با تغییر اقلیم است. اما این 
تطبیق  کشور  در  مکانیزم هایی  و  برنامه ها  چه  با  طرح 

خواهد شد؟ 
می گوید  محیط زیست  دکترای  جوادی،  خدیجه 
افغانستان با سند طرح مشارکت ملی در نشست پاریس 
شرکت کرد. در این طرح دولت افغانستان گفته است 
که افغانستان یک کشور فقیر است و در تولید گازهای 
گلخانه های سهم بسیار کمی  دارد. زیرا زیرساخت و 
سوخت های  از  طرفی  از  ندارد.  صنعتی  زیر بنا های 
فسیلی هم بسیار کم استفاده می کند وفقط در گرمایش 
خانگی و کوره های خشت پزی است که سوخت های 
فسیلی در کشور مورد استفاده قرار می گیرند. افغانستان 
تولید  در   1990 تاسال  تن  دهم  دو  حدود  رقمی  در 
تولید   2010 سال  تا  و  داشته  گلخانه های  گاز های 
گازهای گلخانه ای افغانستان یک چیزی در حدود سه 

دهم تن در سال بوده است.
سوخت های  از  را  برداشت  بیشترین  که  کشورهایی 
فسیلی دارند، مانند امریکا و کانادا و عربستان سعودی 
در خاور میانه در نشست پاریس شرکت کرده بودند. 
این کشورها در آغاز اشاره کردند که تمام تالش شان 
بر این خواهد بود که انتشار کاربن دای اکساید را زیر 
400 )پی پی ام( در هوا نگه می دارند، اما رییس جمهور 
خود،  آغازین  صحبت های  برخالف  امریکا 
منافع دولت  بر خالف  موضع  گیری کرد و گفت که 

و مردم امریکا تعهدی امضا نخواهد شد.
اما در این میان دولت افغانستان اعالم کرد که تا سال 
اقلیم  تغییر  کنواسیون  ملی  مشارکت  سند  طبق   2030
سازمان متحد متعهد است تولید کربن دی اکساید را 
کاهش دهد. و دراین راستا خواهان حمایت های ملی 
و فنی و تخصصی برای توسعه زیرساخت ها را بر مبنای 
انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی های آفتابی و برق 
آبی و نیروگاه های بادی و سوق دادن کارخانه جات به 

سمت استفاده از انرژی های پاک می باشد. 
مشارکت  سند  در  را  راهکارها  از  دسته  دو  افغانستان 
تغییر  با  سازگاری  و  تطابق  است.  کرده  ملی شاخص 
اقلیم، دو راهکاری  تغییر  منفی  اثرات  اقلیم و کاهش 
است که در این سند روی آن از سوی مردم افغانستان 

برنامه سازگاری دولت
 با تغییر اقلیم 

  مریم حسینی 

ACKU
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اما  داد،  ازدواج  پیشنهاد  برایم  پسر  بار  »چند  می گوید:  بهار 
زود  خیلی  می کردم  فکر  و  نبودم  ازدواج  این  به  آماده  من 
به اشکال مختلف مرا تهدید و اخطار می داد  بعد پسر  است، 
او  زمانی که  تا  و  می برد  بین  از  را  خانواده ام  که  می گفت  و 
نخواهد من نمی توانم به این پیوند خاتمه دهم. از همین سبب 

ناچار بودم به رابطه مان ادامه دهم.«
یا  و  قاتل  را  او  که  ندارد  وجود  ثبوتی  هیچ  که  می افزاید  او 
و  پولیس  برای  که  یگانه چیزی  اما  سازد،  ثابت  قتل  شریک 
که  است  کبودی هایی  و  خراش ها  شده ،  دستاویز  سارنواالن 
به صورتش وارد کرده  از مرگش در هنگام تجاوز  پسر قبل 

بود. ورنه او در این دوسیه دست ندارد و بی  گناه می باشد. 
را  او  اصال  من  کردند.  ناحق  ادعای  »باالیم  می گوید:  او 
از  حتا  نمی دانم  است  را کشته  او  این که چه کسی  نکشته ام، 

چگونگی به قتل رسیدنش نیز خبر ندارم.« 
بهار در حالی که آه عمیقی از گلو برکشید، گفت: »به جز مادر 
پیرم هیچ کس به دیدنم به زندان نمی آید، پدر و برادرانم حتا 
حاضر نیستند نامم را نیز از زبان کسی بشنوند. در اوایلی که 
به دیدنم  یا دیگر اعضای خانواده ام  بودم مادرم  زندانی شده 
زود زود می آمدند، اما حاال جز مادرم اصال کسی نمی آید و 

همه از من خسته شده اند.« 
او می گوید: »من مانند جسم بی حسی هستم که منتظر مرگ 
است. دو بار خود را به ریسمان حلق آویز کردم که بمیرم، اما 
با وجود سپری شدن یک ساعت نیز از بین نرفتم، قوی ترین 
دوا های خواب آور و زهری را خوردم بازهم نمردم، حتا این 
دوا ها کوچک ترین اثری باالیم نگذاشتند. دیگر هیچ امیدی 
حتا  عمرم  نصف  که  می دانم  را  این  چون  ندارم،  زندگی  به 
از  این که  از  بعد  این زندان سپری خواهد شد و  جوانی ام در 
خواهند  مرا  که  خورده  قسم   پسر  خانواده  شوم  رها  این جا 

کشت. پس امیدی به زندگی ندارم.«
هرچند او پیام خاص ندارد، اما تاکید می کند که دختران نباید 
را  امروزی  بشناسند فریب دوستی های  را  این که کسی  بدون 

بخورند. 
با  که  است  این  زندگی ام  اشتباه  »بزرگ ترین  می گوید:  بهار 
این سن و سال کم پیشنهاد دوستی پسری را قبول کردم و بعد 
اصال  کشید.  این جا  به  سرحدم  و  شدم  بدی  سرنوشت  دچار 
نباید من از راه آرایشگاه به خانه پسر کاکای این پسر می رفتم.«

و  نهاد های عدلی  و  در آخرین جمله می گوید که دولت  او 
به  را  بعد فردی  ثابت کنند  را  باید جرم و مجرم  اول  قضایی 
معیاد  که  نیامد  فرمانی  هیچ  سال  دو  این  در  بیندازند.  زندان 
حبسم کم گردد و یا به دوسیه ام رسیدگی صورت گیرد. به 
باور بهار، او و دخترخاله اش به ناحق پشت میله های زندان به 

سر می برند و قاتل به شکل آزاد گشت و گذار می کند. 

او در حالی که چادر سیاه، پتلون کاوبای سیاه و جاکت پشمی  
یوسفی،  رحیمه  اتاق  آرامی داخل  به  داشت  تن  به  زرد رنگ 
ظاهر  هرچند  شد.  کابل  باغ  بادام  زنانه  عمومی زندان  مدیر 
مردمک  و  بود  هویدا  چهره اش  از  نگرانی  اما  داشت،  آرام 
چشمانش قرار نداشتند و هر آن تغییر موقعیت می دادند. تمام 
بساط زندگیش به دو خریطه پالستیکی که در آن لباس ها و 
داده  جا  کاکاوی  شیرینی های  و  بسکویت  مانند  خوراکه ها 
شده بود، خالصه می شد. در هر دفتری که گام می گذاشت 
که  دلیلی  و  می کردند  خودنمایی  دستانش  در  خریطه ها  این 
از  انتقالش  مساله  بود  زندان کشانیده  مدیر  اتاق  به  را  او  پای 

مرکز اصالح و تربیت اطفال به زندان مرکزی زنان بود. 
میله های  قتل در پشت  به جرم  را  ماه  او مدت دو سال و سه 
مرکز اصالح و تربیت اطفال تحت حجز بوده و اکنون که به 
متباقی معیاد حبسش )چهار  باید  نهاده است،   پا  نوزده سالگی 

سال( دیگر را نیز با زندانیان بزرگ سال بگذراند. 
آنهم  با  اما  دارد،  با وجودی که سن کمی   مستعار(  )نام  بهار 

گذشته ی تلخی را تجربه کرده است. 
او می گوید: »دو سال شش ماه قبل 16 سال عمر داشتم. آن 
و  پیدا شد  پسری  بودم که  آرایشگاه  در  زمان مصروف کار 
از  پس  اما  نکردم،  قبول  اول  در  داد.  دوستی  پیشنهاد  برایم 
مدتی پیشنهادش را قبول کرده و روابط عاشقانه ای را شروع 
رخ  قتل  واقعه  که  می گذشت  رابطه  این  از  سال  دو  کردیم. 
من  اما  بود،  تحصیل  دانشگاه ها مصروف  از  یکی  در  او  داد. 
جا های  در  ناگاه  و  گاه  سال  دو  مدت  در  هستم.  بی سواد 
مختلف هم دیگر را می دیدیم. از جمله جا هایی که بیشتر دیدن 

می کردیم خانه پسر کاکایش بود.«
بهار می گوید که بد بختی اش از آن جا آغاز شد که با پیشنهاد 
پسر مورد عالقه اش به خانه پسر کاکایش رفته بود. در آن جا 
که  حالی  در  جبر  و  زور  با  و  کرده  استفاده  فرصت  از  پسر 

لت و کوبش نیز کرده بود، باالیش تجاوز کرد.
بهار می گوید: »ساعت یک بعد از ظهر به دیدن پسر به آن خانه 
که واقع پل سرخ کابل بود، رفتم، اما او ضمن این که خیلی 
لت وکوبم کرد عفتم را نیز لکه دار ساخت. من با عصبانیت از 
آن خانه بیرون شدم و دوباره به خانه برگشتم. حوالی ساعت 
سه شب بود که ناگهان خانه ما محاصره شد و مرا به اتهام قتل 
پسر دستگیر کردند. حال آن که من از مرگ او خبر نداشتم.«

به گفته بهار، او از خانه ای که پسر را در آن جا دیده بود ساعت 
دوی بعد از ظهر بیرون شده ، اما پسر ساعت یک شب به قتل 

رسیده است.
در پیوند به این قتل ضمن بهار، دختر خاله اش که 21 سال سن 
دارد نیز شریک جرم پنداشته شده و به 18 سال حبس محکوم 
شد. قیدی که برای بهار از سوی محکمه ثالثه در نظر گرفته 

شده است شش سال و شش ماه می باشد.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

در دنیا هیچ چیزی بدون فایده نیست. یعنی 
هر چیزی که به وجود آمده حتما منفعتی 
داشته است. به طور مثال شما همین مگس 
که  می گویید  حتما  کنید.  فکر  را  حقیر 
این مگس جز ضرر و نقصان هیچ کاری 
دارد. ولی باور کنید دارد. مثال شما برای 
استفاده  از واژه مگس  حقیر کردن کسی 
مثل  دقیقا  قیافه ات  می گویید  می کنید. 
مثل مگس وز وز  این که  یا  است.  مگس 
نکو. حتا مگس در شعر جایگاه بس رفیع 

داشته است. جناب بیدل می گوید : شعر 
در این ستمکده بال هوس مزن بیدل 

دو  به  مگس  چون  خویش  سر  نگهدار 
دست 

بزرگی   همه  آن  با  بیدل  کنید  فکر  حاال 
همین  کرده.  مقایسه  مگس  با  را  خود 
خودش یک فایده بزرگ از وجود مگس 
است. البته ما تا حاال فقط مقدمه می گفتیم 
یکی  موضوع .  اصل  سر  می رویم  حاال  و 
خیلی  افغانستان   در  که  چیز هایی  از 
است. عسل کوهی  استیضاح  دارد ،  فایده 
البته  نیست.  استیضاح  شیرینی  به  بدخشان 
بیچاره  وزیر  برای  استیضاح  این که  نه 
مبارک  دهان  به  فقط  نخیر  باشد.  شیرین 

وکال. حاال چند فایده مهم استیضاح 
1: استیضاح باعث به وجود آمدن شغل یا 
بهتر بگوییم اشتغال زایی می شود. پیش از 
استیضاح  ، در حین استیضاح و حتا بعد از 
از  عده ای  برای  می توانید  شما  استیضاح 

اعضای خانواده اشتغال زایی کنید. 
2: استیضاح باعث تراکم سرمایه می شود. 
شود ،  مطرح  استیضاح  بحث  وقتی  بلی 
اما  می شود.  متراکم  سرمایه  به خود  خود 
نه در بانک ها بلکه در سیف های وکالی 

محترم. 
طبقه بندی  و  تفکیک  باعث  استیضاح   :3
وکال می شود. شما قبل از استیضاح هرگز 
نمی دانید که یک وکیل به کدام جناح و 
کدام جریان وصل است. از بس که همه 
داد از همگرایی و همفکری و همخوانی و 
همدانی می زنند. ولی بعد از استیضاح شما 
با کدام وزیر تینگ  می دانید کدام وکیل 
است و کدام وکیل دستش زیر میز کدام 

وزیر رفته و زیر میزی گرفته. 
4: ولی مهم ترین فایده استیضاح این است 
که شما برای لحظات طوالنی فلم کمیدی 
برای  سوژه ای  نیز  بنده  و  می کنید  تماشا 

طنز نوشتن پیدا می کنم. 

فواید استیضاح 

به زندگی
امیدی ندارم

مراجعه مردم به 
دادگاه های طالبان

 در غزنی

  سهیال وداع خموش

که  کرده اند  اعالم  غزنی  والیت  محلی  مقام های 
صحرایی  دادگاه های  به  مراجعه  به  مردم  تمایل 
طالبان در این والیت بیشتر شده است. این اقدام در 
حالی صورت می گیرد که طی سال جاری سه نفر در 
نتیجه حکم دادگاه صحرایی طالبان در والیت غزنی 
تیرباران و همچنین چند تن دیگر شالق زده شده اند.

مسووالن محلی غزنی می گویند که رجوع مردم به 
محاکم صحرایی طالبان افزایش یافته وطالبان نیز در 
مساجد و گوشه و کنار این والیت قاضی، سارنوال 

و محکمه دارند.
والی  حمیم  امان  محمد  امریکا،  صدای  گزارش  به 
غزنی از حضور قضات، سارنواالن و محاکم طالبان 
در مساجد مرکز شهر و روستاهای این والیت اظهار 

نگرانی کرد.
مردم  که  این  »درکنار  است:  گفته  غزنی  والی   
خواستار پروژه های بازسازی اند باید در زمینه بهبود 
باشند. من  داشته  امنیتی همکاری  نیروهای  با  امنیت 
مساجد  بعضی  در  و  مناطق  بعضی  در  که  شنیدیم 

غزنی قاضی طالب فعالیت دارد.«
جوان  سه  طالبان  خورشیدی،  جاری  سال  اوایل  در 
در یک  و شوهرش  زن  داکتر  قتل یک  به جرم  را 

محکمه صحرایی در این والیت تیر باران کردند.
محاکم  به  غزنی  باشندگان  رجوع  چرا  این که  اما 
اعضای  از  شماری  است،  یافته  افزایش  طالبان 
شورای والیتی این والیت فساد موجود در نهادهای 
عدلی وقضایی، ضعف حاکمیت قانون و رسیدگی 
از سوی  را  دعوا  دوسیه طرف های  به  طویل المدت 
نهادهای عدلی و قضایی را ازدالیل آن یاد می کنند.

غزنی  والیتی  شورای  عضو  سروری  اهلل  حمید 
دوسیه های  به  رسیدگی  وعدم  فساد  که  می گوید 
محاکم  رشد  و  مردم  مراجعه  افزایش  سبب  مردم 

طالبان در این والیت شده است.
بد  مردم  غزنی  »مردم  است:  گفته  سروری  آقای 
امروز  که  کرده اند  خلق  کسانی  را  بدی  اما  نیستند 
در ادارات جا گرفته اند، تجارتی کار می کنند، برای 
یک قباله زمین خود هیچ مشکل ندارد اما از طرف 

یک قاضی محکمه سه ماه سرگردان می گردد.«
خلیل هوتک رییس کمیته والیتی صلح در والیت 
مردم  مراجعه  افزایش  از  نگرانی  اظهار  با  نیز  غزنی 
خواستار  طالبان  محاکم  برای  اعانه  آوری  جمع  و 
طالبان  صحرایی  محاکم  با  حکومت  جدی  مبارزه 

است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه ایران 
روز شنبه در واکنش به اعدام یک روحانی شیعه در 
بخاطر  سعودی  عربستان  که  کرد  اعالم  کشور  این 
پرداخت.  خواهد  زیادی  قیمت  النمیر،  شیخ   اعدام 
خارجه  وزارت  سخنگوی  انصاری،  جابر  حسین 
ایران به شدت اعدام این روحانی شیعی را محکوم 
می گیرد  صورت  حالی  در  النمیر  شیخ  اعدام  کرد. 
این  عذر  بود  خواسته  عربستان  از  مکررا  ایران  که 

روحانی را بپذیرد.
 در بیانیه که در خبرگزاری ایرنا خبرگزاری دولتی 
»عربستان سعودی گروه  امده است  نشر شده  ایران 
منتقدان  اما  و  کرده  حمایت  را  تروریستی  های 
سعودی  دولت  بنا  می کند.  سرکوب  را  داخلی 
پالیسی هایش خواهد  ادامه  قیمت زیادی را بخاطر 
پرداخت.« شیخ نمیر 56 سال داشت و روز شنبه 12 
جدی توسط دولت عربستان اعدام گردید. او و در 
عربستان،  شرقی  شهر  در  را  تظاهرات   2011 سال 
جای که اکثریت باشندگان شیعه اند را راه اندازی 

کرده بود.  
النمیر  شیخ  مثل  شخصیت  اعدام  گفت:»   انصاری 
و  نبود  خود  مذهبی  و  سیاسی  اهداف  دنبال  به  که 
کردن  صحبت  طریق  از  را  خود  حق  میخواست 
تدبیری  بی  و  مسوولیتی  بی  دهنده  نشان  کند،  بیان 
در  روحانی  این  اعدام  بخاطر  است.«  عربستان 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  بسیج  نیروهای  عربستان، 
راه  عربستان  سفارت  مقابل  در  را  تظاهرات  ایران 

اندازی خواهند کرد.

واکنش تند ایران به اعدام یک 
روحانی شیعی در عربستان
ACKU



یک  شنبه 13 جدی 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2288 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
فريدون آژند  0797416062 دبير بخش سياسی: 

رستگار، وحيد پيمان، ضيا صادق، سهيال وداع خموش، مريم حسينی    خبرنگاران:         

سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
احمدضيا محمدي وبسايت:         

0708144047 پذيرش اعالن:    
صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 

Afghanistan_8am@yahoo.com ايميل روزنامه:  
8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 

به جز  سرمقاله، آرای مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آن برمی گردد.
مقاالت وارده مسترد نمی شوند.

www.8am.af 
www.facebook.com/8am.af
Twitter:@HashteSubhDaily

Publisher:
Sanjar Sohail
sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Parwiz Kawa
parwiz_kawa@yahoo.com
+93 700228988
Senior Editor:
Shah Hussain Murtazawi
+93 799037083

Call for expression of interest (EOI) 
Tender Notification

Tender Reference no: 83218352   

Short description of the project: 
The Ministry of Energy and Water (MEW) is the responsible Ministry for the development of the energy sector in Afghanistan. This includes 
the design of policies, strategies and sector plans as well as to bring them to decision making processes established on governmental side. 
Additionally, MEW has to encourage the different actors on public and private side to implement the policies and strategies, is to say to 
amplify the energy offer satisfying with that the increasing demand of energy by the population, industry, commerce and transport. This in-
cludes the energy production by traditional energy sources as well as the use of renewable energies, which is coordinated by the Renewable 
Energy Department (RED) of the Ministry is the main technical body responsible for supporting the REN sector in Afghanistan. Otherwise, 
the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) coordinates with the MEW the use of renewable energies for rural develop-
ment within a specified capacity and defined institutional agreement.  
 
On behalf of the BMZ (Federal Ministry for Cooperation and Economic Development) the German Development Cooperation a joint FC/
TC-Program for the Energy Sector was established in 2014. Whilst the financial cooperation (FC) is financing projects for energy sector 
infrastructure (transmission lines, substations, transformations etc.) the technical cooperation (TC) supports the institutional development 
and transition processes of lead institutions in the energy sector. Therefor the program was agreed as “Institutional Development for Energy 
in Afghanistan” (IDEA). Besides the strengthening of institutional performance of key public institutions of energy sector like MEW, DABS or 
MRRD (component 1), IDEA intends to link the interventions at the micro, meso and macro level (component 2), to promote awareness of 
renewable energy and energy efficiency including networking between the public and private sectors and vocational training for maintenance of 
power plants (component 3) and to integrate private sector into energy production and transmission (component 4). 

1) Objective. 
Distribution network extension of Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages of Chall district of Takhar provice. 

2) Responsibilities 
 a) Distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages according given drawing and specification;  
 b) The following Major activities are included in distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages. 
  i) Delivery and installation of work of Iron electrical poles. 
  ii) Excavation work. 
  iii) Concrete work of electrical poles foundations.  
  iv) Installation of electrical equipment such as electric cables, Transformers, Switch boards, Lightening arresters, Disconnect
  switches, Meter boxes, insulators etc. 

3) Qualification of company. 
 a) Experience in Works of Comparable Nature;  
  i) Applicants shall provide evidence that they have successfully executed at least two construction projects of comparable
  nature and complexity to the proposed contracts within the last five years had a certified value of at least 16,000,000 AFN. 
 b) Personnel Resources 
  i) The applicant shall provide suitably qualified personnel to fill as a minimum the following key positions. For each position
  the applicant will supply information on a first choice candidate and an alternate, each of whom should meet the
  experience requirements specified below: 
  (1) Project Manager (at least 5 years’ experience in comparable nature) 
  (2) Site Engineer (at least 5 years’ experience in comparable nature) 
  (3) Surveyor (at least 5 years’ experience in comparable nature) 
 a) Applicant’s Equipment 
  i) The applicant shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing
  equipment, or other means), of key items of equipment for execution of the work. 

Interested eligible Construction Companies can send the interest letter along with updated company profile and references to tenders-afg@giz.de by 
03.01.2016 at 16:00 pm Kabul local time. (GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghanistan) The EOI should demonstrate the 
company’s competencies and relevant past work experience.  
 
The outer cover for envelope shall be addressed to the abovementioned contact person and shall be clearly marked:
“EXPRESSION OF INTEREST FOR Distribution Electrical Network Extension 83218352”. The EOI must be sent through email. 
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Hasht e Subh

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

که  ج می گذاریم، باید پول افغانی را  کشور را از صمیم قلب ار ود ملی و بیرق ملی  پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم. گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار نماد هویت ملی ما به شمار می ر

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2288   Sunday  3 January, 2016    Price: 20 Afs

Daily
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