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تفاهم نامه های استخباراتی
کشورها معمول است میان تمام 

حکایت وزرای دست چپ و راست 
سلطان
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پرونده قتل فرخنده
به سارنوالی فرستاده می شود
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نشست مشورتی ارگ:

 با پاکستان احتیاط کنید
2

سیاست غنی در برابر پاکستان:
نگاه واقع بینانه به سیاست در منطقه پر از آتش و خون
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اضافه ستانی شرکت های 
مخابراتی از مردم

که برای فعال سازی برخی از بسته ها و یا پیشکش های  مردم می گویند 
جدید، برخی از شرکت های مخابراتی مشتریان خود را مجبور می سازند 
کارت  ع سیم  کنند. هزینه تبدیل نو را تبدیل  ع سیم کارت خود  که نو
حالی که  در  است.  افغانی   50 تا  مخابراتی  شبکه های  این  از  برخی  در 
کارت تبدیل شده، باز هم متعلق به همان شرکت است و مشتری،  سیم 

هنگام خرید بابت آن به وی پول پرداخته است. 5

کمیسیون اصالحات انتخاباتی کار  کخ به آغاز  کید مایکل  تا

شده اند  استخدام  کارمندانش  تمامی 
همه  میان  کامل  توافق  باره  این  در  و 
وجود دارد، اما حاال نیاز است تا این 
آغاز  کارش  به  زودتر  هرچه  کمیسیون 

کند.«
رهبران حکومت وحدت ملی در مورد 
کمیسیون  رییس و الیحه وظایف این 
همین  می شود  گفته  و  دارند  اختالف 
کمیسیون  دو مساله باعث شده تا این 

کارش آغاز نکند. به 
که اشرف غنی رییس  این در حالیست 
آغاز  در  سخنانش  در  کشور  جمهور 
گفت  تماس  بین المللی  گروه  نشست 
انتخابات  که  است  مطمین  او  که 
ریاست جمهوری سال 2019، شفاف تر 
و بهتر برگزار خواهد شد. وی همچنین 
پارلمانی  انتخابات  در  که  گفت 
استفاده  گذشته  میراث  از  پیش رو 

خواهد شد.
همچنین دانیل فیلدمن نماینده خاص 
کستان،  پا و  افغانستان  برای  امریکا 

برای  جهانی  جامعه  که  می گوید 
عملی شدن تعهدات رهبران حکومت 
اصالحات  مورد  در  ملی  وحدت 

انتخاباتی انتظار می کشد.
که آنان متعهدند تا  گفت  آقای فیلدمن 
به منظور عملی شدن برنامه اصالحات 
کمیسیون  انتخاباتی،  نظام  در 
کنند. اصالحات انتخاباتی را تقویت 

نماینده خاص امریکا برای افغانستان 
منتظر  همه  »ما  گفت:  کستان  پا و 
کار  آغاز  فرمان  صدور  شدن  تکمیل 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
که  هستیم. مهم ترین مساله این است 
و  نموده  آغاز  را  کارش  کمیسیون  این 
پیشنهاداتش را در رابطه به چگونگی 
اجندا  کند،  ارایه  انتخابات  برگزاری 
را  آن  نزدیک  آینده  در  و  داده  ترتیب 

عملی سازد.«
کرزی  خلیل  حکمت  همین حال،  در 
معیین سیاسی وزارت خارجه می گوید 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  کار 

بزودی آغاز خواهد شد.
مشکالت  که  گفت  کرزی  آقای 
هنوز  بودجوی  و  لوژستیکی  تخنیکی، 
نظام  در  جدی  چالش های  حیث  به 

کشور وجود دارند. انتخاباتی این 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
صدور  با  پیش  ماه  سه  به  نزدیک 
تشکیل  جمهور  رییس  توسط  فرمانی 
کارش  کنون به  کمیسیون تا شد، اما این 

آغاز نکرده است.

در  آلمان  خاص  نماینده  کخ  مایکل 
گروه  رییس  و  کستان  پا و  افغانستان 
کار  آغاز  روی  تماس،  بین المللی 
کید  تا انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 

کرده است.
را روز پنجشنبه  کخ این مساله  مایکل 
نماینده  با  خبری  مشترک  نشست  در 
و  افغانستان  برای  امریکا  خاص 
وزارت  سیاسی  معیین  و  کستان  پا

کرد. خارجه افغانستان بیان 
کاخ  آقای  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
حکومت  رهبران  تعهد  به  اشاره  با 
انتخاباتی  به اصالحات  وحدت ملی 
جهانی  جامعه  کمک های  که  گفت 
به روند انتخابات افغانستان مطابق به 
که از سوی رهبران  شرایط توافقنامه ای 
شده،  امضا  ملی  وحدت  حکومت 

گرفت. صورت خواهد 
گفت:  تماس  بین المللی  گروه  رییس 
کمیسیون  که  »البته هر شخص می داند 
گردیده و  اصالحات انتخاباتی ایجاد 
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زنگ اول


امضاى يادداشت تفاهم ميان سازمان هاى استخباراتى 
افغانستان و پاكستان، رسوايى كالنى براى حكومت 
اين  امضاى  از  پس  رويداد هاى  آفريد.  ملى  وحدت 
وحدت  حكومت  بلندپايگان  كه  كرد  ثابت  يادداشت، 
با  تعامل  سياست  مورد  در  جدى  اختالف هاى  ملى 
نوعى  اختالف ها  اين  دارند. رسانه اى شدن  پاكستان 
افكار  براى  آورد. حاال  به وجود  را هم  پيش داورى ها 
و  است  قهرمان  دولتى  مقام هاى  از  عمومى، شمارى 
است.  افتضاح  اوج  اين  قهرمان.  آنان، ضد  از  برخى 
نحوه اطالع رسانى در مورد امضاى يادداشت تفاهم 

استخباراتى با پاكستان، بسيار مزخرف است. 
مقام هاى گوناگون حكومتى موضع گيرى هاى متضاد 
كردند. رييس اجرايى خواستار اصالح شد و برخى از 
مقام هاى ديگر گفتند كه با امضاى آن موافق نبوده اند. 
اگر مقام هاى حكومتى جنگ پشت پرده خودشان را 
نمى كشيد.  اين جا  به  رسوايى  نمى كردند،  رسانه اى 
بايد چند نكته را در نظر  سران حكومت وحدت ملى 
دوستى  مخالف  كسى  هيچ  اين كه  اول  باشند.  داشته 
با پاكستان نيست. رييس جمهور غنى درست مى گويد 
كه افغانستان و پاكستان در يك جنگ اعالم ناشده به 
سر مى برند و به اين جنگ بايد پايان داده شود. همه 
مى پذيرند كه دشمنى با پاكستان به نفع ما نيست. هيچ 
يك از نامزدان انتخابات رياست جمهورى سال گذشته، 
دشمنى با پاكستان را شعار ندادند، اما پاليسى سازى 
طبيعى  روند  بايد  پاكستان،  با  تعامل  سياست  براى 
خودش را طى كند. رييس جمهور غنى بيشتر از همه 
مى داند كه پاليسى سازى- آن هم در حوزه سياست 

خارجى- بايد چه روندى را طى كند. 
ديگر  و  اجرايى  رييس  رييس جمهور،  كه  است  الزم 
پاليسى سازى  مراحل  ملى ،  وحدت  حكومت  سران 
و  با سياستمداران  كنند. مشوره  مراعات  دقت  به  را 
آنان،  براى  اطالع رسانى  و  حكومتى  مقام هاى  تمام 
بلندپايگان  تمام  بايد  است.  پاليسى سازى  مهم  بخش 
حكومتى، اعضاى شوراى امنيت ملى و مجموع طبقه 
كه  پاليسى اى  عمده  نكات  جريان  در  كابل،  سياسى 
استراتژيك  چالش  پاكستان  باشند.  مى شود  ساخته 

سياست خارجى افغانستان است. 
طبيعى  روند  نشدن  طى  معلول  ايجاد شده،  رسوايى 
وحدت  حكومت  بلندپايگان  اگر  است.  سياست گذارى 
ملى با هماهنگى عمل مى كردند، هيچ افتضاحى به وجود 
نمى آمد. سران حكومت وحدت ملى بايد از اين به بعد، 
مراحل طبيعى پاليسى سازى را رعايت كنند. هم چنان 
حساس  موضوعات  مورد  در  اطالع رسانى  مديريت 
براى حكومت رسوايى خلق  باشد كه  به گونه اى  بايد 
نبرد.  زير سوال  را  آن  كاركردى  و مشروعيت  نكند 
واقعيت تلخ ديگر اين است كه طبقه سياسى كابل به 
هم ديگر به شدت بى اعتماد هستند. بى اعتمادى سياسى 
ملى  وحدت  حكومت  سران  كه  است  جدى  حدى  به 
نمى خواهند نكات عمده سندى را كه قرار است با يك 
كشور خارجى امضا كنند، با سياستمداران مشهور و 

بلندپايگان حكومتى در ميان بگذارند. 
ملى  وحدت  حكومت  سران  كه  نداشت  ضررى  هيچ 
نكات عمده يادداشت تفاهم استخباراتى را با رييسان 
سنا و پارلمان در ميان مى گذاشتند. اگر چنين مى شد، 
اين  امضاى  خواندن  ملى  خيانت  مرز  تا  سنا  رييس 
بلندپايگان  رسانه اى  تبليغات  نمى رفت.  پيش  سند، 
آن  و  داشت  برنده  يك  فقط  يك ديگر،  عليه  حكومتى 
سازمان استخبارات نظامى پاكستان بود. اين سازمان 
دريافت كه جنگ فرسايشى قدرت در درون حكومت 
وحدت ملى جريان دارد و اين امر مشروعيت كاركردى 
حكومت را زير سوال برده است. سران حكومت بايد 

نكاتى را كه در باال طرح شد، جدى بگيرند. 

پشت پرده بجنگيد
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يك  رياست جمهورى  كابل:  8صبح، 
شخصيت هاى  حضور  با  مشورتى  نشست 
پنج شنبه  روز  جهادى  و  سياسى  بلندرتبه 
در ارگ برگزار كرد. دراين نشست روى 
با  ملى  وحدت  حكومت  همكارى هاى 
است.  شده  نظر  تبادل  و  بحث  پاكستان 
نجيب منلى، سخنگوى شوراى امنيت ملى 
نشست  برگزارى  از  پيش  پنج شنبه  روز 
رسانه ها  مسوالن  با  صحبت  در  مشورتى، 
رييس جمهور  نشست  اين  در  كه  گفت 
آنان  آيا  كرد  خواهد  سوال  حاضران  از 
يا  مى دانند  نفع  به  را  پاكستان  با  همكارى 
با  اين سوال  افزود: «در صورتى كه  او  نه. 
تاييد همراه شود، سوال بعدى اين خواهد 
بود كه با كدام مكانيزم همكارى صورت 

گيرد.»
شخصيت هاى  با  ارگ  مشورتى  نشست 
خبرهايى  نشر  از  پس  جهادى  و  سياسى 
سازمان  با  تفاهم نامه  امضاى  مورد  در 
اما  شد.  گزار  بر  پاكستان  استخبارات 
منبع موثق در حكومت وحدت ملى  يك 
روز  نشست  نتيجه  كه  مى گويد  8صبح  به 
پنج شنبه ارگ چنين بوده: «با پاكستان بايد 

احتياط كنيم.»
واكنش هاى  پاكستان  با  تفاهم نامه  امضاى 
همراه  به  افغانستان  داخل  در  را  زيادى 
ملى  امنيت  قبلى  روساى  است.  داشته 
نيز  پيشين  رييس جمهورى  و  افغانستان 
خواهان  و  كرده  ابراز  تندى  واكنش هاى 
مقام ها در  تفاهم نامه اى شده اند.  لغو چنين 
هيات ادارى هر دو مجلس نيز  از اين سند 
اما  كرده اند.  ياد  خيانت»  «سند  عناون  به 
نجيب منلى، سخنگوى شوراى امنيت ملى 
مى گويد  رسانه ها  مسوالن  با  صبحت  در 
نهايى  تخنيكى  مرحله  در  سند  اين  كه 
دو  روساى جمهور  بررسى  از  بعد  و  شده 
كشور و پس از امضاى روساى استخبارات 
خواهد  عملى  جنبه  پاكستان،  و  افغانستان 
اين سند  منلى گفت كه در  گرفت. آقاى 
استخبارات  با  مبارزه   و  آموزش  بحث 
منلى  است.  نشده  مطرح  ديگر  كشورهاى 
همكارى هاى  روى  سند  اين  «در  گفت: 
اطالعاتى و عدم پناه دادن به جدايى طلبان 
و  خاك  از  دشمن  استفاده  عدم  و  مسلح 

منابع دو كشور اشاره شده است.»
خبرهايى  نشر  از  پس  و  قبل  هفته  دوشنبه 
استخباراتى  تفاهم نامه  امضاى  بر  مبنى 
سخنگويان  پاكستان،  و  افغانستان  ميان 
امنيت  عمومى  رياست  و  رييس جمهورى 
تاييد كردند  اين تفاهم نامه را  ملى امضاى 
اواخر هفته گذشته مشاور رسانه اى  اما در 
تفاهم نامه  كه  گفت  ملى  امنيت  شوراى 
تخنيكى  مرحله  در  و  نشده  نهايى  امضاى 

قرار دارد. 

جلوگيرى از يك حمله انتحارى در كابل

پرونده قتل فرخنده به سارنوالى فرستاده مى شود

پنج طالب در حمله هواپيماى بدون سرنشين كشته شدند

حمله شورشيان به پوسته هاى امنيتى در وردوج بدخشان

نشست مشورتى ارگ:

 با پاكستان احتياط كنيد
مطبوعاتى  دفتر  كابل:  8صبح، 
امنيت ملى اعالم كرده كه نيروهاى 
امنيت ملى يك فرد انتحارى همراه با 
مواد  از  مملو  موتر  عراده  يك 
حمله  انجام  قصد  كه  را  انفجارى 
كليدى  نقاط  از  يكى  در  انتحارى 
شهر كابل داشت، شام روز پنجشنبه 

بازداشت كرده اند.
اين اداره با انتشار يك اعالميه خبرى 
كوتاه گفته است كه با بازداشت اين 
فرد از يك حادثه خونين تروريستى 

جلوگيرى شده است.
ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر  همچنين 
ديگر  تروريست  شش  بازداشت  از 
خبر  ننگرهار  و  هرات  واليات  در 

كابل،  ابتداييه  محكمه  است  قرار 
به  فردا  را  فرخنده  قتل  دوسيه 

سارنوالى بفرستد.
صفى اهللا مجددى رييس اين محكمه، 
اين  در  آزادى  راديو  به  جمعه  روز 
مورد گفته است: «ما دوسيه را همراه 
با فيصله خود براى غور استينافى به 
سارنوالى مربوط مى  فرستيم تا آن ها 
استيناف  محكمه  به  خود  طريق  از 

واليت كابل بفرستند.»

كشور  شرق  در  محلى  مقام هاى 
يك  حمله  پى  در  كه  گفته اند 
نيروهاى  سرنشين  بدون  هواپيماى 
طالبان،  گروه  عضو  پنج  امريكايى، 
گروه  اين  فرمانده  يك  جمله  از 

كشته شده اند.
به گزارش بى بى سى، سيد زيور شاه 
ولسوال گمبير در واليت شرقى كنر 
گفته كه اين حمله در اين ولسوالى 
گروه  فرمانده  يك  و  داده  روى 
طالبان به نام «قريشى» با چهار نفر از 

افراد تحت امرش كشته شدند.
ماه گذشته  در چند  گمبير  ولسوالى 
هم شاهد حمالت هواپيماهاى بدون 
شورشيان  عليه  امريكايى  سرنشين 

بوده است.

بدخشان  واليت  امنيتى  مقام هاى 
مسلح  شورشيان  كه  مى گويند 
در  امنيتى  پوسته هاى  به  حمله  در 
ولسوالى وردوج اين واليت، تلفات 

زيادى متحمل شده اند.
به نقل از خبرگزارى بخدى، جنرال 
بدخشان،  امنيه  قوماندان  جان  بابه 
روز  عصر  حمله  اين  كه  مى گويد 
در  امنيتى  پوسته  چند  بر  چهارشنبه 
زور  تپه  و  رخشان  غچان،  قريه هاى 
ولسوالى وردوج اين واليت صورت 

گرفت.
ميان  درگيرى  كه  است  گفته  او 
مسلح  مهاجمان  و  امنيتى  نيروهاى 
پنجشنبه  نيمه شب  تا ساعت دوازده 

جريان داشت.

كه  مى گويد  اداره  اين  است.  داده 
انجنيل  ولسوالى   در  تروريستان  اين 
در  تورخم  كابل  شاهراه  و  هرات 

ننگرهار بازداشت شده اند.
از  يكى  كه  مى افزايد  ملى  امنيت 

را  حكمش  تازگى  به  محكمه  اين 
به  متهم  پوليس  ماموران  مورد  در 
فرخنده  نجات  در  وظيفه يى  غفلت 

صادر كرد.
يازده تن از اين ماموران پوليس هر 
محكوم  زندان  سال  يك  به  يك 

شدند.
بخاطر  ديگر  پوليس  مامور  هشت 
آن ها  عليه  كافى  شواهد  نبود  آنچه 
خوانده شده، برائت حاصل كردند.

مرز  پاكستان  با  كنر  واليت 
ناآرام ترين  از  مشترك دارد و يكى 
شمرده  افغانستان  شرقى  واليت هاى 

مى شود.
و  طالبان  گروه  به  وابسته  شورشيان 
شورشى  ديگر  گروه هاى  از  برخى 

بدخشان، در  امنيه  قوماندان  به گفته 
مسلح  مخالف  شش  درگيرى  اين 
آنان  ديگر  تن  نه  و  كشته  دولت 

زخمى شده اند.
مقام هاى محلى گفته اند كه در ميان 
فرماندهان  از  تن  دو  شدگان  كشته 
محلى طالبان به نام هاى صبغت اهللا و 

حسين نيز شامل هستند.
نيز  اين حمله شورشيان خارجى  در 

سهم داشته اند.
مى گويد  بدخشان  امنيه  قوماندان 
با  حمله  از  پس  مسلح  مخالفان  كه 
امنيتى مواجه شده  نيروهاى  واكنش 

و از ساحه متوارى شدند.
او، در حال حاضر عمليات  به گفته 
براى  امنيتى  نيروهاى  تجسسى 

مسوول  شده  بازداشت  تروريستان 
تروريستى  شبكه  تبليغات  بخش 
به  امر  مامور  ديگرش  و  حقانى 
در  طالبان  منكر  از  نهى  و  معروف 

واليت ننگرهار هستند.

كابل،  ابتداييه  محكمه  اين  از  پيش 
چهار تن را به جرم دست داشتن در 
قتل فرخنده به اعدام و هشت نفر را 

به شانزده سال زندان محكوم كرد.
محكمه  سوى  از  ديگر  تن  هجده 
برائت گرفتند. در مجموع 23 تن از 
متهمان به قتل فرخنده استيناف طلب 

شده  اند.
در  نوروز  از  پيش  ساله    27 فرخنده 
زير  كابل  شمشيره  دو  شاه  زيارت 
به  خشمگين  مردان  لگد  و  مشت 
جان  كريم  قرآن  سوختاندن  اتهام 
داد و سپس جسدش به آتش كشيده 

شد.
قوماندانى  جنايى  تحقيقات  رياست 
تالش ها  كه  مى گويد  كابل  امنيه 
دخيل  افراد  ديگر  بازداشت  جهت 

در قضيه قتل فرخنده ادامه دارد.

در اين واليت نفوذ دارند.
از  برخى  اخير  سال هاى  در 
بين  كنر  واليت  ولسوالى هاى 
به  دست  طالبان  و  دولتى  نيروهاى 

دست شده است.

رديابى مهاجمان جريان دارد.
بدخشان  واليت  ورودج  ولسوالى 
نا  ولسوالى هاى  از  در شمال كشور، 
شورشيان  كه  مى رود  شمار  به  امن 
آن  مربوطات  در  خارجى  و  داخلى 

نفوذ دارند.
حمله  شاهد  ولسوالى  اين  نيز  پيشتر 
نظاميان  پوسته هاى  به  شورشيان 
حمله،  اين  در  كه  بود  ملى  اردوى 

تلفات سنگينى به نظاميان وارد شد.
گفته  جان  بابه  جنرال  حال  اين  با 
ميان  اخير  درگيرى  در  كه  است 
نيروهاى امنيتى و مهاجمان مسلح، به 
نيروهاى امنيتى و مردم محل آسيبى 

نرسيده است.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

 هادی محمودی

تفاهم نامه های استخباراتی
میان تمام کشورها معمول است

غنی:

به کسانی که دست به کشتار می زنند 
پاسخ جدی می دهیم

مشکالت  از  زیادی  تعداد  و  فعلی،  وضعیت  که  می دانم 
به خصوص  کستان  پا کشور  دخالت  از  ناشی  کشور 
در  که  دیگر  دالیل  و  دلیل  همین  بر  بنا  است.  آی اس آی 
ذیل می آید، امضای این توافق نامه پر سروصدا شده است. 
با  ما  که  است  نوع  این  از   توافق نامه ای  تنهاترین  این  آیا 

کشورهای خارجی به امضا رسانده ایم؟
این  از  تفاهم نامه های  ما  نیست؛  توافق نامه  تنهاترین  این 
گر نه به صورت رسمی(  کشور ها عمال )حتا ا نوع با خیلی از 
امریکا  اطالعات  مرکزی  اداره  با  اطالعات  تبادل  داریم. 
)سی آي ای(، ام آی فایف انگلیس، جرمن ها و با هندی ها 
کستان هم در این حلقه می آید، خیلی  گر پا داریم. حال ا
که  کرده است و هرروز  غیر عادی نباید باشد. شرایط تغییر 
می گذرد شرایط بیشتر تغییر می کند و افغان ها باید با شرایط 
که  جدید خود را وفق دهند و درست در همین زمان است 
سیاستمداران و مردم از به امضا رسیدن این چنین توافقات 

نباید بترسند. 
بین  اطالعاتی  همکاری های  که  است  این  امر  حقیقت 
همکاری  این  اما  است.  عادی  امر  یک  امروزه  کشورها 
کامال به صورت حرفه ای و ماهرانه انجام می شود. بنا بر این 
به جای ترس، افغان ها باید نوع نگاه شان را به مسایل تغییر 

دهند. 
جرمن ها به صورت عملی و همه روزه با امریکایی ها تبادل 
عضو  و  هم دیگر اند  متحد  دوکشور  هر  می کنند.  اطالعات 
کشور اهداف مشترکی  کثر موارد هر دو  ناتو هم هستند. در ا
هم دیگر  نظامی  و  سیاسی  حمایت  از  و  می کنند  دنبال  را 
و  گزارش ها  بر  بنا  حال  عین  در  اما  می باشند.   برخوردار 
کارکن فراری اداره امنیت ملی امریکا  آنچه ادوارد اسنودن، 
کرده، اداره اطالعات مرکزی امریکا )سی آی ای( از  فاش 
کرده است. بنا بر این نتیجه این می شود  جرمنی جاسوسی 
کشور های دیگر به هر حال صورت می گیرد  که جاسوسی از 
که راه های مقابله با جاسوسان  کشورهاست  و این بر خود 
که می گوید از این که در  را دریابند. یک ضرب المثل داریم 
که در بین بال باشیم. جرمن ها  کنار از بال باشیم، بهتر است 
به جای  بنا بر این  و  کرده اند  را خود درک  موضوع  این  هم 
پیشه  دوستی  آن ها  با  کند،  دوری  سی آی ای  از  این که 

کسانی که  کشور، می گوید  محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشتار غیرنظامیان می زنند انتظار نداشته باشند  دست به 
استقبال  گل«  »دسته های  با  آنان  از  افغانستان  دولت  که 
که دولت به این افراد پاسخ جدی  کرد  کید  می کند. او تا

خواهد داد.
که پیش از ظهر پنج شنبه، 31 ثور، در  رییس جمهور غنی 
ارگ  در  تماس  بین المللی  گروه  نشست  شانزدهمین  آغاز 
که آغوش دولت  ریاست جمهوری صحبت می کرد، افزود 
کشور هستند باز  که خواهان تامین صلح در  بر روی آنانی 

است.
گروه بین المللی تماس متشکل از نمایندگان خاص روسای 
و  افغانستان  با  همکار  کشور  پنجاه  به  نزدیک  جمهور 
است  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های  از  برخی  هم چنین 
مورد  را  مهم  موضوعات  از  برخی  روز  شرایط  به  نظر  که 
گروه بین المللی  بحث قرار می دهد. نشست روز پنج شنبه 
کابل با محوریت موضوعات امنیتی و اقتصادی  تماس در 
بین المللی  گروه  پانزدهمین نشست  برگزار شد.  افغانستان 
گذشته خورشیدی در ابوظبی  تماس به تاریخ نهم دلو سال 

پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود.
که  تماس  بین المللی  گروه  نشست  شانزدهمین  در 
کشور و سازمان های بین المللی  از پنجاه  نمایندگان بیش 
منظور  به  کسانی که  گفت  اشرف غنی  داشتند،  حضور 
این  باید  می کنند،  جنگ  افغانستان  دولت  دادن  سقوط 
که  گفت  آقای غنی  از ذهن خود خارج سازند.  را  تصور 
و  شده  برخوردار  الزم  توانایی  از  افغانستان  دولت  حاال 
رییس جمهور  به گفته ی  که  دارد  ویژه  نیروی  هزار  سی ودو 

جاسوسی های  و  بیشتر  خرابی های  از  بتوانند  تا  کرده اند 
کنند.  ویرانگر جلوگیری 

متاسفانه  که  است  این  واقع بینانه تر  بحث  و  دیگر  بحث 
تلیفون  از  نمی توانند  جرمن ها  وقتی  امروزی،  شرایط  در 
مواظبت  امریکایی ها  جاسوسی  برابر  در  نخست وزیرشان 
که  کمی سخت است  کشور ما یک  کنند، پس برای ما و 
بتوانیم در برابر جاسوسان تاب بیاوریم. سی آی ای، ام آی 
حتا  روس ها،  فرانسوی ها،  جرمن ها،  هندی ها،  فایف، 

کید  از »بهترین« نیروها در »سطح دنیا« است. آقای غنی تا
از  با ما  کسانی  که  کرد: »در  صلح میان دولت افغانستان و 
شامل  افغان  هر  آن  در  باید  دارند،  مخالفت  سیاسی  دید 
باید  می اندازند،  راه   را  جنگی  گر  ا کسانی که  اما  باشد. 
گل بدهیم.  که امکان ندارد ما برای شان دسته های  بدانند 
کودکان، زنان و مردان ما را می کشند در برابر شان  کسانی که 
باید  ما  که  است  جنگی  این  داد.  خواهیم  جدی  پاسخ 
جایگاه خود را ثابت بسازیم. این جنگ مشروع نیست، 

اما متاسفانه می خواهند امتیاز بگیرند.«
افغانستان  دولت  که  افزود  هم چنین  غنی  رییس جمهور 
هرگز اجازه نمی دهد تا آینده مردم به مخاطره بیفتد. وی 
ویژه  نیروی  هزار  سی و دو  ما  حاضر  حال  »در  کرد:  کید  تا
کسی فکر  که یکی از بهترین نیرو در دنیاست. شاید  داریم 
کابل و یا شهرهای بزرگ و یا هم نظام افغانستان  که  کند 
که  که نخیر. هیچ امکان ندارد  سقوط می کند، من می گویم 

این طرز فکر و پیش بینی عملی شود.«
که معصوم  کرد  اعالم  این نشست  در  رییس جمهور غنی 
تاییدش  با  و  شده  نامزد  دفاع  وزیر  به عنوان  استانکزی 
گفت:  غنی  آقای  شد.  خواهد  تکمیل  افغانستان  کابینه 
که آقای استانکزی وزیر دفاع  »من می خواهم اعالم بکنم 
آرزوی  معاونینش  و  خودش  برای  و  بود  خواهد  ما  آینده 

موفقیت می کنیم.«
عالی  شورای  داراالنشای  ریاست  فعال  استانکزی  معصوم 
در  گزارش هایی  نیز  این  از  پیش  دارد.  عهده  به  را  صلح 
مورد احتمال نامزد شدن آقای استانکزی به پست وزارت 
در  هم  کنش هایی  وا گزارش ها  این  بود.  شده  منتشر  دفاع 

پایگاه  ما  کشور  در  متاسفانه  همه  و  همه  ایران  اطالعات 
در  کشورها  این  از  بعضی  موارد  کثر  ا در  و  دارند  نفوذ  و 
نهاد های  تقویت  و هم چنان  و همکاری  کمک  که  آنچه 
ارایه خدمات، تکنیک،   استخباراتی ما می نامند مشغول 
پر  دل  با  خیلی  پس  می باشند.  افراد  آموزش  و  تکنالوژی 
تمام  اطالعاتی  نظر  از  که  نیاوریم  فشار  گرده های مان  بر 
کسی از آن ها  کامل به سر می برد و هیچ  مسایل ما در امنیت 
که تمام  گاهی ندارد. ما باید با عقل به این نتیجه برسیم  آ

قبال داشت و برخی از رهبران جهادی و سیاسی با نامزد 
شدن معصوم استانکزی در پست وزارت دفاع، مخالفت 

شدید نشان داده بودند.
مرگبارتر شدن تروریسم

گروه  بین المللی تماس  اشرف غنی در شانزدهمین نشست 
کرده  که ماهیت تروریسم در جهان تغییر  گفت  هم چنین 
مالی  منابع  دارای  و  منسجم تر  مرگبار تر،  تروریسم  حاال  و 
کشورهای  که  می افزاید  رییس جمهور  است.  شده  بیشتر 
منطقه و جهان در حال تحول هستند و در این روند قواعد 
گفت: » ماهیت تروریسم امروز تغییر  بازی معلوم نیست. او 
که در واقع  کرده است. ما امروز با تروریسمی مواجه هستیم 
در  بیشتر  منابع  و  شده  مرگبارتر  شده،  سیستم  یک  دارای 
مجموعی  درک  یک  نیازمند  آن  با  مبارزه  دارد.  اختیار 
امروزی  ماهیت  از  تفاهم عمومی  و  بنا بدون درک  است. 
که ما بتوانیم به شکل جدید  تروریسم خیلی دشوار است 
که امروز  آن امروز علیه آن فایق بیاییم. این ماهیتی است 
رقابتی شده است. داعش امروز با القاعده در رقابت است 
نظم  و  ثبات  تضعیف  برای  دوی شان  هر  زمان  عین  در  و 

عمومی جهان همکار هستند.«
از  کشورها  از  برخی  استفاده  مورد  در  غنی  رییس جمهور 
کشورها برای اعمال  که این  گفت  کرد و  تروریسم نیز اشاره 
به عنوان  تروریسم  از  خود،  همسایه   کشورهای  در  نفوذ 
غلط  با  او  می کنند.  استفاده  خود  خارجی  سیاست 
که با این سیاست، تروریسم  خواندن این سیاست، افزود 
که  افزود  غنی  آقای  می کند.  پیدا  را  رشد  زمینه  بیشتر 
گفت  کرد. وی  نمی توان تروریسم را به خوب و بد تقسیم 

کارکردهای مان را حرفه ای بسازیم.  نهاد های مان و 
که احساسات ما را به جایی نرسانده  به یاد داشته باشیم 
کرزی  آقای  که  سال هایی  طی  در  برساند.  نمی تواند  و 
و  احساسی  سیاست های  بود،  کشور  رییس جمهور 
برای  ایشان هیچ دست آوردی  کستان هراسی  پا مخصوصا 
که دست آورد  افغانستان نداشته است. واقعیت این است 
کرزی با دست آوردهای چند ماهه  گذشته آقای  ۱۳ سال 
روز ها  این  در  گرچه  نیست.  مقایسه  قابل  جدید  دولت 
حال  هر  به  ولی  نمی رسد.  به نظر  خوب  چندان  وضعیت 
گذشته و حتا امروز  وضعیت در آینده قریب خیلی بهتر از 

خواهد بود. 
اختیار  در  همه  ستالیت ها  که  است  این  دیگر  موضوع 
همین  از  نوری مان  فایبر  کیبل  است،  بیگانه  کشورهای 
و  نرم افزار  نظر  از  هم  انترنت،  فضای  و  می گذرد  کستان  پا
هم از نظر سخت افزار در اختیار ما نیست. تبادل اطالعات 
ندارد  امنیت  هیچ  امروزه  که  هم  رادیویی  امواج  طریق  از 
درد  به  و  است  زمان گیر  پیک  توسط  اطالعات  تبادل  و 

افغانستان در شرایط فعلی نمی خورد.  
که داشتن تفاهم نامه  بنا بر این در آخر به این نتیجه می رسیم 
تفاهم نامه  این  از  ما  نیست.  بد  آی اس آی  با  حتا  امنیتی 
حرفه ای تر  باید  را  مسایل  به  دیدمان  طرز  و  بترسیم  نباید 
که  افسرانی  که  بکوشیم  باید  ما  بسازیم.  واقع بینانه تر  و 
آن ها  با   پسر خاله  آینده همکاری می کنند  در  با آی اس آی 
ولی  نکنیم  اعتماد  وقت  هیچ  آن ها  به  ما  این که  و  نشوند 

کنیم.  کار  همیشه با آن ها یک جا تا حد ممکن 
که پاشنه  دولتمردان و سیاستمداران ما باید خوب بدانند 
به  گر  ا رفته  رفته  هم  کستان  پا  )Achilles Heel( آشیل 
و  سیاسی  وضعیت  که  است  شده  آنقدر  نشود  ما  اندازه 
امنیتی آن ها را با چالش جدی روبه رو سازد. با درک این 
کستان وارد  که می توانیم فشار مضاعف بر پا موضوع است 
دست  و  کنند  همکاری  ما  با  شوند  مجبور  آن ها  تا  کنیم 
ابزار  جدایی طلب  بلوچ های  بردارند.  ما  کشور  کل  سر  از 
گروه های  گرچه  خوبی برای رسیدن به این هدف است. 
که جنراالن  که بد شان نمی آید  قومی پشتون هم زیاد است 

کستانی را به چالش بکشند.  کاخ نشین پا

که افغانستان می تواند بستر خوبی برای همکاری مشترک 
در مبارزه علیه تروریسم باشد.

برنامه های  روی  نشست  این  در  افغانستان  رییس جمهور 
اصالحات  اقتصادی،  وضعیت  بهبود  به منظور  دولت 
انتخاباتی و مبارزه با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر نیز 
تا  خواست  نشست  این  شرکت کنندگان  از  اما  کرد  اشاره 
کنند.  دولت افغانستان را در این زمینه ها همکاری جدی 
انتخابات  که  است  مطمین  او  که  گفت  رییس جمهور 
بهتری  وضعیت  از  میالدی   2019 سال  جمهوری  ریاست 
برخوردار خواهد بود. اما، آقای غنی از شفاف برگزار شدن 
که  گفت  کرده  ابراز ناامیدی  انتخابات پارلمانی پیش رو 

گذشته استفاده خواهد شد. در این انتخابات از میراث 
چهارشنبه،  روز  شام  تماس،  بین المللی  گروه  اعضای 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا مهمان 
گرم نمایندگان  کتر عبداهلل از حضور  وحدت ملی بودند. دا
در  شرکت  برای  بین المللی  سازمان هایی  و  کشورها 
ابراز قدردانی  تماس  بین المللی  گروه  شانزدهمین نشست 
کمک های  گفته است: »افغانستان در اوج حضور و  کرده 
که از  جامعه جهانی به دلیل مشوره های نادرست عده ای 
افغانستان شناخت درست نداشتند و برنامه های ویژه ای 
را دنبال می کردند فرصت های زیادی را از دست داد و در 
که در داخل افغانستان بودند و  کسانی  این مرحله صدای 

کم تر شنیده شد.« کشور را به خوبی می شناختند 
آقای  مطبوعاتی  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
این  در  هم چنین  اجرایی  رییس  شده،  منتشر  عبداهلل 
گذشته را باخود داریم  ضیافت افزوده است: »درس های 
به خوبی  اقتصادی  و  امنیتی  در بخش  نیز  را  و چالش ها 
درک می کنیم و از تعهد خویش در مبارزه با فساد و آوردن 
گاهیم. با حمایت مردم و همکاری با شما  اصالحات نیز آ

این مسیر را ادامه می دهیم.«
و  تماس  بین المللی  گروه  رییس  کاخ،  مایکل  هم چنین 
که  گفته  کستان،  پا و  افغانستان  برای  آلمان  ویژه  نماینده 
نشان  افغانستان  در  جهانی  جامعه  نمایندگان  حضور 
جامعه  استثنایی  حمایت های  از  کشور  این  که  می دهد 
کاخ می گوید:  »حضور ما در  جهانی برخوردار است. آقای 
که افغانستان به طور استثنایی  افغانستان بیانگر این است 
سال  در  که  است  برخوردار  بین المللی  حمایت  همان  از 
۲۰۰۲ برخوردار بود.« وی به حمایت جهانی از افغانستان 
کرده اما از فساد اداری و اصل حکومتداری به عنوان  کید  تا

چالش های عمده در افغانستان نام برده است.

ACKU
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وجود  توافقی  استخباراتی  تفاهم نامه  این  مفاد  روی 
اجرایی  رییس  که  می گوید  عبداهلل  آقای  کمپ  ندارد. 
غنی  آقای  نوعی  به  و  نداشته  خبر  تفاهم نامه  مفاد  کل  از 
کنار  در  می کند.  متهم  دادن  فریب  و  پنهان کاری  به  را 
سیاستمداران برجسته، نمایندگان پارلمان هم خالف این 
حالی  در  غنی  آقای  که  است  پیدا  می زنند.  حرف  سند 
بر می دارد  کستان  پا با  روابط  بهبود  برای  اساسی  گام های 
که اجماع سیاسی در داخل و اقناع افکار عامه افغانستان 
گمان می برند  و مشاورانش  آقای غنی  نادیده می گیرد.  را 
که مقام ریاست جمهوری به خودی خود صالحیت این را 
که تصامیم اساسی را بدون طی یک روند  به آن ها می دهد 
کرده، به افکار عامه توضیح چندانی  معقول سیاسی اتخاذ 
نداده و در نهایت شخص رییس جمهور نه تنها انتقادات 
در  بی اعتنایی  خود،  سکوت  با  بلکه  بگیرد  نادیده  را 
رویه ای در  کند. چنین  را پیشه  نگرانی های عمومی   برابر 
عملی  لحاظ  به  و  بی سابقه  دموکراتیک  کشور های  تمام 
اقتدارگرایانه  و  بحران ساز  پیامد های  دارای  و  ک،  خطرنا

است.
برابر  اقدامات غنی در  که  البته، این به معنای آن نیست 
ک است و یا نگرانی های  کستان سرتاسر اشتباه و خطرنا پا
کرزی، همه درست و واقع بینانه  کمپ  عمومی، به خصوص 
است. برخی از آن ها بیشتر از هر چیزی منافع سیاسی خود 
کستان  پا در  غنی  سیاست های  از  انتقاد  و  کرده  دنبال  را 
نزدیکی  یا  و  سیاسی شان  موقعیت  ترفیع  تفورمی  برای  پال
که عمال فعال بوده و در آینده سیاست  کرزی-  کمپ  به 
افغانستان نقش موثری خواهد داشت- به حساب می آید. 
در  را  اجماعی  رویکرد  باید  غنی  که  است  این  مساله 
سیاست های خود در پیش بگیرد و دست کم تصامیم خود 

را با وضاحت بیشتر اتخاذ بدارد.
 جسارت سیاسی

در  غنی  حکومت  سیاسی،  مسایل  ناظر  یک  به عنوان 
پر  و  خام  شتاب زده،  بی برنامه،  خیلی  داخلی  مسایل 
کارنامه  کرده است اما در سیاست خارجی  هرج و مرج عمل 
او  آقای غنی قابل قبول است، به خصوص سیاست های 
است.  حمایت  قابل  بسیار  جهات  از  کستان  پا برابر  در 
که روابط افغانستان با ایاالت متحده  آقای غنی توانست 
کرزی به بدترین شکل آن تخریب شده  که توسط حامد  را 
کند و پذیرایی امریکایی ها از او در واشنگتن و  بود، احیا 

به هند  نزدیکی  راه حلی جز  آن ها  که  کنند  فراموش  نباید 
در  فورمول  این  و  نمی کنند  ارایه  کستان  پا با  مخاصمت  و 
گذشته شکست خورده است. من این واقعیت  یک دهه 
کستان  که پالیسی اشرف غنی نسبت به پا را انکار نمی کنم 
کستان  پا برابر  در  کرزی  پالیسی  که  دارد  را  ضعفی  همان 
در  ثبات  تامین  برای  کستان  پا عامل  روی  غنی  داشت. 
باید به خاطر داشته باشد  او  کید می کند ولی  تا افغانستان 
دست  داخلی  استحکام  به  که  زمانی  تا  افغانستان  که 
کستان همیشه ضعیف باقی خواهد  یافته نتواند، در برابر پا
این  از  خود  امنیتی  منافع  تامین  برای  کشور  این  و  ماند 
کستان  پا گر  ا حقیقت  در  کرد.  خواهد  استفاده  ضعف ها 
کند،  افغانستان  قبال  در  خود  پالیسی  در  نظری  تجدید 
سوریه ای  به خاطر  افغانستان  از  امریکا  حمایت  آن  دلیل 
افغانستان  ارتش  و  دولت  مقاومت  و  افغانستان  نشدن 
است  اسالمی  افغانستان  جمهوری  نظام  حامی   به عنوان 
باشند  داشته  یاد  به  باید  سابق  مقامات  دیگر.  چیز  نه  و 
ورشکسته ای  و  ضعیف  حکومت  یک  کرزی  حامد  که 
چنین  با  و  است  مانده  ارث  به  خود  جانشینان  برای  را 
کشور منطقه را  کشوری نمی شود ادای ستیز با قدرتمندترین 

بر اساس مقابله و ملی گرایی خصمانه در آورد.
نهاد های  میان  امنیتی  همکاری های  تفاهم نامه 
برای  است  خوبی  فرصت  کشور  دو  استخباراتی 
کابل و اسالم آباد جهت اعتماد سازی و حل  حکومت های 
گام مسایل مورد مناقشه. بدون این اعتماد سازی،  گام به 
کشور، توقع خام و بی مبنایی  توقع تغییر در پالیسی های دو 
نتیجه ای  کوتاه مدت  در  روند  این  که  ندارم  توقع  است. 
به دست بدهد. البته، مساله اصلی میکانیزم های اجرایی، 
که  طوری  همان  است.  تفاهم نامه  جزییات  هم چنین  و 
در  کستانی  پا زندانیان  بازجویی  می گویند،  منتقدان 
بوده  افغانستان  ملی  کمیت  حا خالف  افغانستان  ک  خا
شورشی  گروه های  مورد  در  اطالعات  ساختن  شریک  اما 
گروه هایی مانند طالبان و  احتماال بستر فشارهای آتی باالی 
که افغانستان  حقانی را فراهم ساخته بتواند. البته به شرطی 
که به خاطر یک  کستان در نهایت به این نتیجه برسند  و پا
را  یک دیگر  امنیتی  نگرانی های  باید  صلح آمیز،  رابطه 
پایان  را  از طالبان  باید حمایت  کستان  پا بگیرند.  نظر  در 
کستان  بخشیده ولی در عین حال جانب افغانستان نیز پا
که افغانستان یک دوست و همکار مورد  را متقاعد بسازد 
از  امنیتی  تهدید  و  نگرانی  و هیچ  اسالم آباد است  اعتماد 

کستان نمی گردد. این طرف متوجه منافع پا
و سازنده  پالیسی مثبت  که در همه حال  تردیدی نیست 
اصول  از  بخشی  باید  همسایگانش  قبال  در  افغانستان 
این  مساله  باشد.  بلندمدت  در  آن  خارجی  سیاست 
کشور های قدرتمند برای نفوذ خود در  که در منطقه  است 
کستان در  کرده و پا کشورهای دیگر از هر وسیله ای استفاده 
که به رقابت های  این منطقه استثنا نیست و خوب است 
ایرانی ها و عرب ها در منطقه هم نگاهی بیندازیم. به این 
برای  که  است  این  افغانستان  برای  اصلی  مساله  ترتیب، 
کشور های  رفع تهدید های منطقوی، به خصوص دخالت 
تعریف شده ای اند،  امنیتی  اهداف  دارای  که  همسایه 
پویا  اقتصاد  و  انسجام اجتماعی و سیاسی  با  دولت قوی 
کوبیدن بر طبل ملی گرایی در برابر  به وجود آورد. غیر از آن 
کستان و ایران و غیره، چیزی بیشتر از صداهای میان تهی  پا

نخواهد بود.

افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  میان  تفاهم نامه  امضای 
برانگیخته  را  زیادی  اعتراضات  کستان،  پا آی اس آی  و 
است. نوعی از اضطراب و خشم را در جامعه، به خصوص 
کاربران  کرزی و هم چنین  در مقامات دولت سابق حامد 
سیاستمداران،  کنار  در  می بینیم.  اجتماعی،  شبکه های 
به صورت  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  بسیاری 
پیوسته اعتراض خود را به این اقدام اخیر آقای غنی ابراز 
آقای  می گویند  که  است  جایی  تا  شایعات  داشته اند. 
امضای  از  ملی،  امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
رییس  صالح،  امراهلل  آقای  است.  زده  باز  سر  تفاهم نامه 
گفت  گاردین  روزنامه  به  افغانستان،  ملی  امنیت  پیشین 
کستان یک شرم بزرگ است.  که امضای چنین سندی با پا
دیگر  برجسته  چهره های  کنار  در  صالح  آقای  شخص 
رویکرد  پرسروصدای  منتقدان  به  کرزی،  آقای  حکومت 
که  حالی  در  است.  شده  تبدیل  کستان  پا قبال  در  غنی 
دستگاه رسانه ای ارگ در برابر حجم عظیمی  از انتقادات 
غنی  آقای  منتقدان  اما  می کند  عمل  ضعیفی  شکلی  به 
نکات  به خوبی  و  اختیار داشته  در  رسانه های وسیع تری 
برابر  در  غنی  خارجی  سیاست  علیه  را  انتقادی  و  مهم 

کستان مطرح می سازند. پا
کسی در افغانستان در این نکته  کم تر  دلیلش روشن است: 
کستان دشمن افغانستان است و نزدیکی  که پا شک دارد 
ک است.  کستان از نظر آن ها حرکت مشکوک و خطرنا به پا
چالش  یک  کستان  پا به  نسبت  نهادینه  خصومت  این 
از  می آید.  حساب  به  غنی  آقای  حکومت  برای  عمده 
کل دستگاه رسانه ای ارگ  سوی دیگر، مشکل آقای غنی و 
که مسایل را به صورت شفاف مطرح نمی سازد  این است 
و تعامل فعال با افکار عمومی  از حیث پاسخ به انتقادات 
و پرسش های عمومی  نسبت به عملکرد خود ندارد. همین 
تفاهم نامه اخیر به شکل خیلی بی سروصدا امضا شد و پس 
کار  از این که انتقادات منتقدین بیرون شد، ارگ دست به 
شده و در رسانه های عمومی  به توضیح مسایل پرداخت. 
این نوع حرکت انفعالی و اطالعاتی ارگ، نه تنها در مورد 
خودی  به  دیگر،  مسایل  بسیاری  به  ارتباط  که  کستان  پا
مورد  در  زیادی  گمانه زنی های  و  تشویش ها  موجب  خود 
عملکرد و قابلیت های سیاسی و مدیریتی حکومت آقای 

غنی شده است.
هم  حکومت  خود  در  که  است  این  نکته  بدترین  ولی 

برای  از این اشتیاق دوجانبه  کنگره، در حقیقت نمودی 
کشور بود. در حقیقت، بهبود روابط  آغاز نو در روابط دو 
کستان نیز از همین منظر قابل درک است. حکومت  با پا
کستان هرگز قادر به ایجاد یک رابطه  کرزی و حکومت پا
کستانی ها  پا نشدند.  دو جانبه  اعتماد  بر  مبتنی  و  سازنده 
به شدت مصروف سازمان دهی پیروزی طالبان و سقوط 
به خصوص  پروژه،  این  نهایی  موفقیت  به  و  بودند  کابل 
مقابل،  در  داشتند.  کامل  اعتقاد  مشرف،  پرویز  زمان  در 
جامعه  طریق  از  که  می خواست  کرزی  رییس جمهور 
اسالم آباد  باالی  متحده،  ایاالت  به خصوص  جهانی، 
کشور از حمایت طالبان دست بکشد.  فشار آورده تا این 
کستان برای بهبود روابط خود  برای همین، افغانستان و پا
نیاز  جدید  ابتکارات  و  ایده ها  با  جدید  چهره های  به 

داشتند.
گام بر می دارد  کستان  اشرف غنی با جسارت نسبت به پا
استوار  کستان  پا بر  مطلق  اعتماد  بر  سیاستش  بنای  و 
مقامات  و  کرد  سفر  کستان  پا به  زود  خیلی  غنی  است. 
که  آمدند  کابل  به  مرتبه  چندین  کشور  نظامی  این  ارشد 
کستان بود. بدون  نشان دهنده اهمیت غنی برای ارتش پا
کستان  پا هدف  که  است  این  کابل  در  غالب  نظر  شک 
در  حقیقت  در  و  است  کاذب  اطمینان  و  اعتماد  ایجاد 
به وجود  تغییری  افغانستان  قبال  در  کستان  پا موضع گیری 
مویدی  طالبان  بهاری  حمالت  آغاز  ظاهرا  است.  نیامده 

بر این بدبینی است.
کستان بدون  که افغانستان و پا گفت  کلی باید  به صورت 
روابط  جدید  ابتکارات  گرفتن  پیش  در  و  اعتمادسازی 
طالبان  از  کستانی ها  پا نمی توانند.  کرده  بازسازی  را  خود 
باید  موضوع  این  علی رغم  افغانستان  و  می کنند  حمایت 
کار  همین  بدهد.  ادامه  کستان  پا با  خود  گفتگوهای  به 
تروریستی  گروه  یک  آن ها  می گیرد:  صورت  نیز  طالبان  با 
و  کستان  پا منافع  تامین  واسطه  به  که  هستند  بنیادگرا 
بر اساس اقتصاد موادمخدر می خواهند در افغانستان یک 
که  دولت عقب مانده و مزدور پنجابی ها را بسازند. هرچند 
طالبان به هیچ صورت دست از اسلحه نکشیده و در  حال 
و افکار عمومی  جنگ فعال بودند، تمام مقامات دولت 
که علی رغم این مسایل با طالبان باید   باور داشتند و دارند 
می گفت  کرزی  آقای  دولت  همیشه  گیرد.  صورت  گفتگو 

که صلح با دشمنان صورت می گیرد و نه با دوستان.
کستان به معنای اعتماد  که بهبود رابطه با پا واضح است 
کستان  پا ناحیه  از  ما  نیست.  کشور  این  باالی  مطلق 
روابط  بهبود  سیاست  معقول ترین  و  هستیم  آسیب پذیر 
ثبات  و  صلح  برای  آن  اهمیت  پذیرش  و  کشور  این  با 
ما  می خواهند،  منتقدین  که  طوری  آن  است.  افغانستان 
زمانی  تا  و  کنیم  اعتمادی  نوع  هیچ  کستان  پا باالی  نباید 
و سازش  گفتگو  آن  با  نبرد  بین  از  را  کشور طالبان  این  که 
گونه  این  نیست؛  قدرت  بازی  منطق  این  ولی  نکنیم. 
کشورهای متخاصم با یک دیگر به توافق نمی رسند. نا گفته 
کستان و اصوال  که نگاه منتقدان غنی به پا گذاشت  نباید 
بر  مبتنی  و  احساسی  بسیار  کشورها،  بین  ریال پولتیک 
کشور قدرتمندی  کستان  یک منطق سیاه و سفید است. پا
دارد.  اختیار  در  بحران سازی  و  تخریبی  ابزار  که  است 
کستان دید معقول تر  گزیر باید نسبت به پا افغانستان به نا

کند. و منطقی تری اتخاذ 
کرزی،  منتقدان آقای غنی، به ویژه مقامات حکومت آقای 

 سلیم آزاد

سیاست غنی در برابر پاکستان:
نگاه واقع بینانه به سیاست در منطقه پر از آتش و خون

کم تر کسی در افغانستان در این نکته شک دارد که پاکستان دشمن افغانستان است و نزدیکی به 
پاکستان از نظر آن ها حرکت مشکوک و خطرناک است. این خصومت نهادینه نسبت به پاکستان یک 

چالش عمده برای حکومت آقای غنی به حساب می آید. از سوی دیگر، مشکل آقای غنی و کل دستگاه 
رسانه ای ارگ این است که مسایل را به صورت شفاف مطرح نمی سازد و تعامل فعال با افکار عمومی 

 از حیث پاسخ به انتقادات و پرسش های عمومی  نسبت به عملکرد خود ندارد. همین تفاهم نامه اخیر 
ون شد. وصدا امضا شد و پس از این که انتقادات منتقدین بیر به شکل خیلی بی سر
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میسازند.
قراردادیاعقددرتمامدنیابهتوافقیمیگویندکهدو
باشند، داشته نقش حقوقی اثر یک ایجاد برای اراده
اماآنگونهکهازشکایتهایمردممیتوانبرداشت
در مخابراتی شرکتهای عقدهای از بسیاری کرد،
آن از خریدار یا مشتری و یکجانبهاند افغانستان

بیخبراستودرواقعارادهدومیوجودندارد.
او است. روزنامهنگاری دانشجوی عطایی، علیرضا
میگوید:»برایخودمبارهااتفاقافتادهاستکهیکی
ازشرکتهایمخابراتیازکریدیتمنکاستهاست
وبعدازاینکهبهشرکتتماسگرفتموهرباربهانه
آوردهاستکهفالنپیشکشبرایشمافعالاستوبه
همینعلتپولشماکسرشده،درحالیکههیچکدام

ازپیشکشهاراخودمفعالنکردهبودم.«
ویاحامدکریمیازهراتمیگوید:»یکیازموارد
قسمت در مخابراتی شرکتهای کالهبرداری روشن
انترنتاست.وقتییکبستهمشخصرافعالمیسازی
باختمبسته،بدوناطالعدادنوکسباجازهازدارنده
از گزاف بسیار هزینه با خودکار بهطور کارت سیم
کالهبرداری یک که نموده کسر موجوده کریدیت

آشکاراست.«
روز هر که است مشکلی گفته، کریمی حامد آنچه
شرکتهای گریباناند. در سر آن با نفر هزاران
مخابراتی،مشتریانخودراازمقداربستههاویامیعاد
قراردادباخبرنمیسازندومشتریبیخبرازآنکههمه
چیزتمامشده،همچنانبهاستفادهازانترنتمیپردازد
وچنددقیقهبعد،مشخصمیشودکهدههاافغانیاز
حسابآنکاستهشده،بدونآنکهخودشبخواهد.

بی اطالعی مردم 
عدماطالعدهی بهدلیل که است افتاده اتفاق بارها
دست از را زیادی پول افغانستان در مردم کافی،
شبکههای از یکی مشتری فراهی، فرشته دادهاند.
مخابراتینیزکسیاستکهاتفاقیازایندست،پول

زیادیراازاوگرفتهاست.
اومیگوید:»باهفتادافغانيبستهپیامهایکتبییکی
ازشبکههایمخابراتیرافعالکردم،چندپیامطوالني
بهاکثردوستانمفرستادم،بعدمتوجهشدمکهپولیکه
درسیمکارتمبودنیزهمهاشتمامشدبهشرکتکه
یکماهه بسته که است درست گفت گرفتم تماس
تنها،٥٠٠ روز هر میتوانید اماشما ساختید، فعال را
کلمهارسالکنید،حاالمنبدوناطالعرسانيازکجا

ميفهمیدم؟«
خانمفراهیادامهمیدهدکهاگردهدرصدازمشتریان
تکرار هم براییکبار راحتي اشتباه همین »روشن«
کنندببینیدچقدرپولازجیبملتخارجمیشود.

ویمیگویدکهشرکتهاهیچگاهمردمراازنرخهای
حال در همواره نرخها این و نمیسازند اگاه خود
نوساناست.بهگفتهاو:»چندباردقتکردمکهبرای
کرده کم حسابم از افغاني ٥،٥ کمتر، یا دقیقه یک
وگاهيهمنیمافغانی.هیچگاهمتوجهنشدمکهنرخ

واقعیهردقیقهمکالمهچقدراست.«
نرخ های سرسام آور، هر مگابایت انترنت 10 

افغانی !
اینجایگزارش تا پیشکشهاآنطورکه از استفاده
اگر حاال دارد. را خودش مشکالت خواندیم،
از استفاده ناشی زیاد مشکالت بهدلیل شهروندی

بستهها،هیچکدامآنرافعالنسازدچه؟
در مخابراتی شبکههای خدمات از ساده استفاده
کار مردم، اقتصادی وضعیت به توجه با افغانستان
پزشک هرات در تمنا عبدالحکیم نیست. سادهای
6 برای شنبه( ٥( قبل روز دو که میگوید او است.
دقیقهو3٠ثانبهصحبتبهاماراتمتحدهعربی1٠٠
افغانی 16 معادل چیزی است. کرده پرداخت افغانی

درهردقیقه.
دو رابطه یک خریدار و مشتری »رابطه میگوید: او
معاملهصحت جانبین رضایت براساس و است طرفه
را قیمتخدماتخود مخابراتی وقتیشرکت دارد.
به تصمیم الزم درک و فهم با تا نگوید مشتری به
مصرفبگیرداینمعاملهبرایشرکتیکنوعدزدی
وفریبکاریاستودرآمدآنازلحاظشرعیحرام

است.«
از بسیاری داخلی مکالمههای نرخ حاضر حال در
شبکههاهموارهدرحالنوساناست.هماکنونبرخی
ازشبکههاقیمتمکالمههایداخلیآنهاتا4افغانی
درهردقیقهاست.نرخیکهبهگفتهمردم،باتوجهبه

وضعیتاقتصادیآنانباالاست
نرخانترنتنسلسومنیزدرافغانستانباالترازبسیاری
ازکشورهایمنطقهاست.کاربرانانترنتدرافغانستان
مگابایت هر ازای در باید بستهها، از استفاده بدون

انترنت1٠افغانیبپردازند.
هرچنددرماههایاخیرقیمتبستههایانترنتیکاهش
در انترنت کاربران مواردی، در هماکنون اما داشته،
کشوردرصورتفعالسازیحتابستههامجبورندبرای
کنند پرداخت افغانی 4٥٠ انترنت گیگابایت 2.٥ هر
کهدرقیاسبانرخکشورهایمنطقه،باالوسرسامآور

است.
هزینه های پنهانی

شبکههای از یکی رقابت برای افغانستان دولت
پیام خصوصی مخابراتی شبکههای با مخابراتیاش
بازرگانیراتهیهکردهاستکهدرشبکههایرادیویی
وتلویزیونیپخشمیشود.دراینپیام،بهمردمنوید
دادهمیشودکهاینشبکههیچهزینهپنهانیدریافت

نمیکند.
بهدست چگونه و چیست پنهانی هزینههای اصال

میآید؟
برای که سیمکارت فروشندگان از صمیمی محمد
رسیدنبهاصلمطلب،یکمثالمیگوید.بهگفتهاو
اکثرشبکههایمخابراتیاعالنمیکنندکهمکالمهها
رابراساسثانیهبامردممحاسبهمیکنند.هزینهپنهانی
همینجاست،زیرابرخیازاینشرکتهاهر1٥ثانیه
نرخخودراسنجشوارایهمیکنند.بهگونهمثالهر
هزینه واقع در دهید، انجام مکالمه ثانیه 16 شما گاه
3٠ثانیهمکاملهازشماگرفتهمیشودویااگر1ثانیه
صحبتکنید،مجبورهستیدهزینه1٥ثانیهراپرداخت

کنید.
را کاری چنین کشور در حقوقدانان از بسیاری

غیرقانونیدانستهوآنراجرممیپندازند.
شرکت های مخابراتی مرتکب جرم می شوند

آیاواقعافعالسازیبستههاپسازختممیعادقرارداد،
افغانستاندر قانوندر آیا یکعقدیکجانبهاست؟

بارهچنینمسایلیسکوتکردهاست؟
احمدرفیعنادری،استاددانشکدهحقوقووکیلمدافع
درهراتمیگویدکهبراساسقانونمدنیافغانستان،
انعقادعقددارایزماناست.یعنیبایدزمانشروعو
ختمیکعقدمشخصباشد.هرگاهعقدخاتمهبیابد،

آثارعقدنیزخاتمهمییابد.
برخورد نوع افغانستان در که میگوید نادری آقای
که است بهگونهای مشتریان با مخابراتی شبکههای
مشتریعالقهایبهتجدیدعقدندارد،اماشرکتهای
تازهای عقد مشتری، اراده به توجه بدون مخابراتی
بهصورتیکجانبهمنعقدمیکنندواینعقدبراساس

قوانینافغانستانباطلاست.
مبلغی هر عقدهایی چنین در میگوید نادری آقای
غیر آنکه بهدلیل میشود گرفته مشتری از که
قانونیاست،اضافهستانیتلقیشدهوبراساسقانون،

اضافهستانیجرماست.
مخابراتی شرکتهای از برخی تبلیغات همچنان وی
رافریبندهخواندهوبااشارهبهماده463قانونجزای
افغانستانمیگویدکهبرخیازفریبکاریهایواضح
حتا نقدی، جریمه پهلوی در مخابراتی شرکتهای

حبسقصیررانیزمیتوانددرپیداشتهباشد.
اینحقوقدانافغانمیگویدکهشرکتهایمخابراتی
بایدصراحتهایقوانیندرافغانستانرامتوجهباشندو

ازاضافهستانیهادستبکشند.
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دیگریبپردازند.
مردممیگویندکهبرایفعالسازیبرخیازبستههاو
یاپیشکشهایجدید،برخیازشرکتهایمخابراتی
نوعسیمکارت میسازندکه مجبور را مشتریانخود
خودراتبدیلکنند.هزینهتبدیلنوعسیمکارتدر
برخیازاینشبکههایمخابراتیتا٥٠افغانیاست.در
حالیکهسیمکارتتبدیلشده،بازهممتعلقبههمان
شرکتاستومشتری،هنگامخریدبابتآنبهوی

پولپرداختهاست.
انترنتیبه حامدنجاتی،مسوولیکشرکتخدمات
موضوعجالبیاشارهمیکند:»شماباارسالیکعدد
ماه میکنید، درخواست را بسته یک شماره یک به
بسته میکنید فراموش شما چون معینه تاریخ در بعد
راباطلکنید،خودکاردوبارهفعالمیشودوپساز
مجبورید شدن باطل برای میشوید عصبانی آنکه
چندیندقیقهپشتخطخدماتبمانیدوبعدازچند
تمام هزینه و شوید بسته ساخت باطل به موفق مرتبه

دقایقرانیزبپردازید.«
مجبور و افغانستان در اقتصادی پایین وضعیت
سمت به را مردم مخابراتی شرکتهای ساختنهای
استفادهازبستههاوپیشکشهایدرظاهرارزانترسوق
موارد از بسیاری در میدهد نشان بررسیها میدهد،
این از استفاده میعاد نمیشودکه بهمردماطالعداده
بستههابهاتمامرسیدهومیلیونهاافغانیازپولمشتریان
شرکتهای جیب به مردم بیاطالعی بهدلیل بازهم

مخابراتیمیرود.
یک کنید »فرض میگوید: همچنان نجاتی حامد
به را قیمت ارزان تماسهای تبلیغ مخابراتی شرکت
یککشورخارجیمیدهدومردمبرایمدتیازآن
استفادهمیکنندولیاینپیشکشبعدازمدتیغیرفعال
را سیمکارتها همچنان بیخبر عدهای ولی میشود
و میشوند تماس به کشور آن به و کرده پول پر
چندینبرابرقبلهزینهپرداختمیکننداینیعنییک
سیاستیکهازلحاظقانونیمشکلینداردیابهقولما

»ارور«منطقیمیدهدنه»ارور«تخنیکی.«
قرارداد یک جانبه

از برخی میگویند، مردم از شماری که آنگونه
مشتریان حساب از خودسرانه مخابراتی شرکتهای
فعال را پیشکشهایی و میکنند کسر پول خود

که میدهد نشان افغانستان در مردم با گفتگو
شرکتهایمخابراتیدرکشورروزانهمیلیونهاافغانی
کسر باشند، مطلع آنان آنکه بدون مردم، پول از

میکنند.
شرکتهای که میدهد نشان گفتگوها این همچنین
از توانستهاند آسانی به افغانستان در مخابراتی
سوءاستفاده مردم از بسیاری بیسوادی و کمسوادی
کنندویاهمبهدلیلعدمارایهاطالعاتکافیدرمورد
ختممیعادقراردادها،پایانزمانارایهخدماتوغیره

بهمشتریان،پولزیادیبهجیببزنند.
افغانستان در مخابراتی شبکههای مشتریان با صحبت
نشانمیدهدکهبیشترشبکههایمخابراتیسیاستهای
غیرقابللمسیرادرقبالمشتریانخودبهکارمیگیرند.
8صبحدرگفتگوبامردمدریافتهاستکهشماریاز
شرکتهایمخابراتی،مشتریانخودراازاتماممیعاد
بستهها،پیشکشهاویامقدارخدماتمطلعنمیسازند
آنکه بدون برابر چندین نرخهای با آن از پس و
مشتریانآنهامطلعباشند،خدماتخودرابهفروش

میرسانند.
گفتگوبرایتهیهاینگزارشبامردمنشانمیدهدکه
شرکتهایمخابراتی،هرروزهزارانافغانرامجبور
بهتبدیلبستههاوپیشکشهامیکنندوساعتهاوقت

مردمراصرفچنینمواردسازند.
از بسیاری افغانستان در حقوقدانان همچنین
سیاستهایشرکتهایمخابراتیدرقبالمشتریانرا
ازلحاظحقوقیمردوددانستهوآنراجرممیپندارند.

مجبور ساختن  مردم
بیشترشبکههایمخابراتیدرافغانستاننرخمخصوص،
مردم شبکهها این ندارند. تعیینشدهای و یکنواخت
از ارزانتر استفاده برای که میسازند مجبور را
مکالمههایداخلیوبینالمللیوقتزیادیراصرف
رمزورازهاییکنندکهخودشرکتهاارایهمیکنند.
بسیاریازاینشبکههاازارایهنرخهایویژهوارزان
خبرمیدهندومشتریانزیادیبرایفعالساختنآن
اما میپردازند، هزینه هم یا و میکنند صرف وقت
یکیدوماهبعد،اینپیشکشهاازبینمیروندوپس
ارایهمیشود. پیشکشجدیدی توقف، ازیکدوره
را خودشان دوباره که میشوند مجبور مردم سپس
هزینههای و سازند آشنا آن جدید رازهای و رمز با

اضافه ستانی شرکت های مخابراتی
از مردم

وحید پیمان
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حکایت وزرای 
دست چپ و راست سلطان

اضافه ستانی شرکت های مخابراتی
از مردم

 دای چوبانی
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رسانیده  اتمام  به  سال 
راست  دست  وزیر  بودند. 
وزیر  و  شمس وزیر  را 
قمر وزیر  را  چپ  دست 
چنان  را  سلطان  گفتندی. 
همه  که  بودی  عادت 
کار ها را خویشتن خویش 
به  خویش  کار  و  بنمودی 
یک  و  نفرمودی،  دیگری 
لحظه هم از کار نیاسودی. 
که  بودی  چنین  پس 
قمر وزیر  و  شمس وزیر 
داشتندی  کاری  نه  دو  هر 
روز شان  و  برنامه ای  نه  و 
دیدار ها  و  مالقات ها  در 
خویش  به  مشاورت ها  و 
چندی  چون  بگذشتی. 
بدین منوال بگذشت هر دو 
وزیر دست چپ و راست 
را عطالت و بطالت بغایت 
بیازرد. پس قمر وزیر به نزد 
از  پس  و  شد  شمس وزیر 
آن که از آب و هوا و متاع 
دنیا و قوت سپاه و صدای 
بر  تعریف  سلطان  رسای 
نمودند،  حوالت  هم دیگر 
وزیر روی خویش  شمس 
و  بنمود  قمر وزیر  سوی 
خوش سیما،  خردمند  ای  و  دانا،  وزیر  ای  بفرمود: 
روزگاری چند است که سلطان همه کار ها را به ریش 
خویشتن بند فرموده است و ما و شما هم چنان مشرف 
منزلت  و  خور  شان  در  کاری  و  هستیم  در  بیرون 
خویش نه نموده ایم. هر کاری نیز اگر کرده ایم سلطان 

برعکسش فرموده و ما را خجل نموده. 
و  برکشیده  خویش  آرام  نا  نهاد  از  آهی  قمر وزیر 
بگفت: راست همی گویی! بنده نیز از فرط بی کاری 

از موارد جواب سر باال می دهند و مشتری را نه تنها قانع 
نمی سازند، بلکه او را ناراحت می سازند و حتا می گویند 
که می توانی از سیم کارت متعلق به ما استفاده نکنی و ما 

شما را مجبور به استفاده از آن نکرده ایم.
بسته   تا  خواستم  قبل  ماه  »چند  می گوید  جمیل  خانم 
پیام  سازم،  فعال  را  شرکت ها  از  یکی  کتبی  پیام های 
مخصوص فعال سازی پیام ها را به شرکت ارسال کردم، 
اما فعال نشد. دوباره – سه باره و در نهایت 5 تا 6 مرتبه 
 6 یکباره  به   ساعتی  از  پس  نداد.  نتیجه  کردم،  تالش 
فعال  را  پیام ها  بسته  موافقانه  شما  که  آمد  پیام  برایم  بار 
ساختید. متوجه شدم که شرکت بابت هر شش بار هزینه 
از من گرفته است، در حالی که در آن لحظات مشکالت 
تخنیکی شرکت مرا وادار به تالش های پی هم کرده بود.

آنقدر ریش خویش شماره فرمودم که حساب آن در 
حافظه ام حک شده است. کار هر روزه ام چنین شده 
بیل های بی دسته دیدار  انجمن سازندگان  با  که صبح 
با صنف دوزندگان چاک های وا رفته  بکنم. چاشت 
خویشان  با  نیز  عصر  و  بکنم  دیدار  دولت  ماموران 
به جای  کله خر  فروش  به جرم  که  کله پز  صفت خان 
کله گوسفند به زندان افتاده و خویشاوندان می گویند 
تا  فرمایم  مالقات  نیز  است  غربی  استکبار  توطیه  این 

ایشان را از خر شیطان فرود همی آورم. 
ترسم این است که سلطان ما هر دو را معزول بفرماید 
و خود وزیر دست چپ و راست خویشتن گردد، از 
مبارک  دستان  با  را  کار ها  دارد همه  دوست  که  بس 
فرمود  دوباره  وزیر  شمس  فرماید.  انجام  خویشتن 
برای  و  اندر شویم  تفکرات  عالم  به  تا دونفره  بیا  که 
نماییم.  از ورطه بی کاری تفکرات  خالصی خویشتن 
حتا اگر راهی برای حل مشکل خویش نیابیم می توانیم 
جلوه  جهان  بزرگ  متفکر  ده  ردیف  در  خویشتن 

گرسازیم.
همی  فریاد  وزیر  قمر  ناگهان  بسیار  تفکرات  از  پس 
هرچی  بگفت:  وزیر  شمس  یافتم.  یافتم  که  برآورد 
یافتی چون در حضور من یافتی باید نصف کنی. قمر 
من  آسمانی  آیکیوی  با  مغز  دارنده  ای  بگفت  وزیر 
راه حل یافتم ، گنج قارون نیافتم که با تو نصف کنم. 
شمس بگفت در یافتن راه حل نیز باید مناصفه در نظر 

گرفته شود. حاال بگو راه حل چیست. 
کاری  ما  به  کس  هیچ  که  حاال  بگفت  قمر وزیر 
نمی فرماید خود مان برای خویشتن کاریابی می نماییم. 
بیا ، یک روز من نزد  آن این که یک روز تو نزد من 
این  تو همی آیم و این گونه منادیان را می گوییم در 
و  رفت  همی  زبان  بر  بزرگ  بسی  سخن ها  دیدار ها 
کار ها بر مراد شد. و چنین بود که از فردا جارچیان در 
کوچه و برزن ندا همی دادندی که شمس وزیر امروز 
و  بگفتند  سخن  دری  هر  از  و  بشد  وزیر  قمر  نزد  به 
سخن ها چنان سهمگین بود که اگر بر کوه شیردروازه 
طرح ها  و  موسی.  قلعه  تپه  بود  شده  بودند  گذاشته 
و  ملت  هر طرح خوشبختی  که  دادندی  بیرون  چنان 
هم  باز  دیگر  روز  مادام العمر.  کند  تضمین  را  رعیت 
قمر  دادند که  ندا همی  و  فریاد همی زدند  جارچیان 
کار  و  راندند  و سخن  بشد  وزیر  نزد شمس  به  وزیر 
ملک و مردم همی ساختند و رفاه عامه در نظر گرفته 
شد. و این گونه بود که شمس وزیر و قمر وزیر در 
کنار سلطان مشرف الدین مستغنی بسی کار ها کردند 
که اندر تواریخ شفاهی نبشته شده است. خداوند کار 
وزیران دست و راست و چپ را همیشه چنین به سامان 

نگهدارد. 

پس از تماس با بخش خدمات مشتریان، آن ها گفتند که 
ما کاری کرده نمی توانیم.«

بی توجهی دولت
دولت در طول سال های گذشته کم تر اتفاق افتاده است 
که به شکایت های مردم از مورد شرکت های مخابراتی 

رسیدگی کند.
به گونه مثال یکی از شرکت های مخابراتی در ابتدا برای 
وقتی  می کرد،  دریافت  افغانی   900 انترنت   »GB« سه 
که تبلیغات تلویزیونی اش نشان می داد که نرخ خدمات 
را  افغانی   900 همان  مردم  از  بازهم  یافته،  کاهش  آن 
بخش  با  اعتراض  رسم  به  مردم  وقتی  که  می گرفت، 
این  استدالل  می شدند،  تماس  در  مشتریانش  خدمات 
شرکت این بود که شما باید بسته های مربوط به نرخ های 
گذشته را غیر فعال می ساختید. به این ترتیب، هزاران نفر 
وضاحت  این باره  در  اتصاالت  شرکت  این که  به دلیل 
نداده بود، میلیون ها افغانی پول شان به جیب مسووالن آن 
شرکت واریز شد، اما دولت هیچ گاه این اقدام شرکت 

مخابراتی را بررسی نکرد.
مردم می گویند که دولت مکلف است تا در زمینه رفع 
میلیون ها  حیف ومیل  جلو  تا  کند  تالش  مشکالت  این 

افغانی پول مردم را گرفته باشد.

جابلقا  بالد  در  که  کنند  روایت  چنین  تواریخ  اندر 
سلطانی بود خوش صدا و خوش برخورد. او را سلطان 
بغایت  بود  مردی  و  گفتندی  مستغنی  مشرف الدین 
سه صد  ساعت  یک  در  گویند  چنانکه  سریع التفکر. 
هزار تفکر همی بنمود و پنج صد هزار مامور از یک 
والیت معزول می فرمود. او را دو وزیر دست راست 
و دست چپ بودی که خیلی آگاه، ذکی و هوشیار 
در هجده  را  زبانی  چنانکه جدول ضرب  می نمودند. 

جواب های سر باال
وصل  مشتریان  خدمات  بخش  به  حاال  شما  »تماس 
این  دارد.«  هزینه  افغانی   2.5 شما  تماس  هر  می شود، 
جمالت در ذهن بسیاری از شهروندان کشور حک شده 
کافی،  اطالع دهی  عدم  تخنیکی،  زیاد  مشکالت  است. 
کسر بی موجب پول و ده ها دلیل دیگر هر روز هزاران 
خدمات  بخش  به  تماس  به  وادار  را  کشور  شهروند 

مشتریان شبکه های مخابراتی می کند. 
بیشتر  در  که  می گوید  او  است.  دانشجو  جمیل،  رووفه 
کشورهای دنیا برای صحبت با بخش خدمات مشتریان، 
از  برخی  آن که  با  اما  نمی شود.  پرداخت  هزینه ای 
بابت  خود  مشتریان  از  افغانستان  در  همراه  شبکه های 
بسیاری  به بخش خدمات هم پول می گیرند، در  تماس  

فقط  ما  روزها  این  هوا،  شدن  گرم  با 
سه ساعت می خوابیم؛ از ساعت یک 
بیست ویک  بقیه  صبح.  چهار  تا  شب 
گوش  آیسکریم  آهنگ  را  ساعت 
می دهیم که بقول داوران ستاره افغان، 
لی،  در  هم  دارد  مشکل  ُسر  در  هم 
انتره را هم یک نوت پایین می گیرد و 
شعر هم یادش می رود، بقیه اش خوب 
آن  آیسکریم  دلخراش  آهنگ  است. 
من شک  که  شده  سروده  قدر زشت 
پاکستان  آی اس آی  کار  این  کردم 
شهروندان  آسایش  زدن  برهم  برای 
افغانستان باشد. برای این که شک خود 
به یک  باشم،  به یقین تبدیل کرده  را 
هرچقدر  گفتم  فروش  آیسکریم  پسر 
آیسکریم دارد، همه اش را می خرم؛ به 
شرطی که بلندگویش را خاموش کند. 
پسرک آیسکریم فروش خنده مرموز 
آیسکریمش  همه  که  گفت  و  کرد 
تمام  آیسکریم  اگر  گفتم  شده.  تمام 
مغز  و  بلندگو روشن است  شده، چرا 
دوباره  پسرک  پنیر می خورد.  با  را  ما 
موضوع  این  که  گفت  و  خندید 

سیاسی است. 
موضوع واقعا سیاسی بود. وقتی پسر را 
آی اس آی  که  گفت  کردم،  شکنجه 
روزانه به هر آیسکریم فروش سه صد 
شهروندان  اعصاب  تا  می دهد  افغانی 
آی اس آی  کند.  خراب  را  افغانستان 
معتقد است که اگر شهروند افغانستان 
وقت  هیچ  باشد،  داشته  سالم  اعصاب 
سازمان های  میان  امنیتی  تفاهم نامه 
را  پاکستان  و  افغانستان  استخباراتی 
آیسکریم  پسرک  نمی کند.  امضا 
در  قبل  ماه  سه  که  گفت  فروش 
آیسکریم  افغانستان  ارگ  نزدیکی 
فروشی می کرد تا راه را برای امضای 
اعترافات  سازد.  هموار  تفاهم نامه  این 
داوطلبانه این پسرک که کمی توسط 
شکنجه گرفته شده می رساند که اگر 
مردم افغانستان بی خواب باشد، هرنوع 
تفاهم نامه را با هر کس امضا می کند؛ 
کشورشان  در  انتحار  و  انفجار  ولو 
قطع نشود. این جاست که من فهمیدم 
سیاست  ناگهانی  چرخش  مقصر  که 
کسانی اند؛  چه  افغانستان  خارجی 
جماعت  این  اگر  آیسکریم فروشان. 
سیاست خارجی  در  ثبات  شود،  مهار 

را از من بخواهید. 

آیسکریم! آیسکریم! 
ککودار، مزه دار

 طنز آژند 

از صفحه 5

ACKU



شنبه 2 جوزا 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2137 

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

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
اکبر رستمي، ، حکيمی، شکوهمند، ذبيح غازی، انگار، رجا، وحيد پيمان خبرنگاران:         

سيد مجتبي هاشمي، فردوس کاوش و فريدون آژند 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:    

کوچه سابقه راديو کليد، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 
دور پارک ترقی، روبه روی جمنازيوم ورزشی شهيد ميرويس صادق،   نشانی دفتر هرات: 

شماره تماس 0799532750   
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	نویسندگان	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

کامران	علی	زایی	و	حاجی	محمد	عسکر	انوری	رییس	 ورقه	اعتراضیه	الحاج	
کمیته	نظارت	شورای	والیتی	هرات شورا	و	معاون	شورا	و	معاون	
به	مسوولین	محترم	روزنامه	8صبح	مقیم	والیت	هرات	باستان

السالم	علیکم	و	...
شورای	 به	 آن	 نسخه	 یک	 و	 نشر	 که	 	1394/2/30 تاریخی	 نشریه	 محترما:	

گرفت. که	مورد	مطالعه	همگانی	قرار	 گردیده	است	 والیتی	هرات	واصل	
اتهامات	بی	جا	و	بی	مورد	 نفر	فوق	الذکر	 در	صفحه	چهارم	آن	علیه	مایان	دو	
است،	شخص	 معلوم	 شما	 نشریه	 محتوای	 از	 که	 قراری	 است.	 شده	 تحریر	
گاهی	و	به	شکل	غیر	واقعی	به	نشر	مطلب	 کدام	آ نشر	کننده	این	مطلب	بدون	
که	طبق	قانون	اساسی	ج-ا-ا	برای	رسانه	ها	 فوق	الذکر	اقدام	نموده،	در	حالی	
گردد.	نه	این	که	بدون	 که	باید	رعایت	 گردیده	است	 یک	حد	قانونی	تعیین	
گردد.	 اقدام	 ترور	شخصیت	ها	 و	 بی	اساس	 گزارشات	 نشر	 به	 اسناد	 و	 دالیل	
گردد	نه	این	که	 هم	چنان	همیشه	باید	در	نشرات	و	روزنامه	ها	حقایق	نشر	و	برمال	

گیرد. اتهام	و	افتراآت	علیه	اشخاص	و	افراد	صورت	
این	 دارند	 قرار	 جریان	 در	 هرات	 والیت	 محترم	 همشهریان	 همه	 که	 طوری	
مدت	های	 هرات	 والیتی	 شورای	 رییس	 علیزائی	 کامران	 حاجی	 جانب	
که	حق	مشروع	هر	 کار	و	بار	تجاری	بوده	و	می	باشم	 که	مصروف	 مدیدی	است	

کشور	بوده	و	خواهد	بود. شهروند	این	
که	موصوف	مدت	13	سال	می	شود	 اما	در	مطلب	نشر	شده	تان	تحریر	داشته	اید	

که	این	حقیقت	نداشته	و	ندارد. مصروف	انتقال	قاچاق	مواد	مخدر	است	
که	بنده	در	هرات	بلند	ترین	رای	به	شورای	والیتی	هرات	آورده	ام	و	 در	حالی	
گردیده	ام	 کثریت	آرا	به	صفت	رییس	شورای	والیتی	هرات	تعین	 هم	فعال	»با	ا
کارکردگی	خویش	علیه	هرگونه	فساد	و	قاچاق	مواد	 که	طی	همین	هشت	ماه	

که	برای	همه	مردم	ثابت	و	معلوم	است. مخدر	مبارزه	نموده	ام	
گفته	های	خود	را	 قرار	تحریری	شما	در	متن	مطلب	چاپ	شده	روزنامه	خود؛	
که	یک	شخص	امکان	ندارد	سال	ها	مصروف	قاچاق	 مورد	سوال	قرار	داده	اید	
مواد	مخدر	باشد	و	حتی	یکبار	هم	از	اموال	قاچاقی	موصوف	به	دست	پولیس	

و	دولت	نیافتاده	باشد.
این	همه	دالیل	فوق	بی	خبری	مسوولین	محترم	شما	را	ثابت	می	سازد.

که	در	روزنامه	 کامران	 باید	متذکر	شد	در	مورد	پول	و	سرمایه	این	جانب	حاجی	
که	سرمایه	بنده	از	راه	مشروع	 خویش	تحریر	داشته	اید،	باید	خاطرنشان	شود	
که	مردم	این	وال	در	جریان	قرار	دارند.	 که	حق	هر	شهروند	است	 تجارت	بوده	

نه	این	که	از	راه	خالف	به	دست	آمده	باشد.
که	مدت	11	سال	می	شود	در	 اما	در	مورد	بنده	محمد	عسکر	انوری	باید	بنگارم	
کاندید	 خدمت	مردم	خویش	قرار	دارم	و	طی	سه	دور	به	شورای	والیتی	هرات	
که	 و	بلند	ترین	رای	را	مردم	شریف	ما	برایم	عنایت	فرمودند	و	من	هم	تا	جایی	
مبارزه	 غیره	 و	 مواد	مخدر	 قاچاق	 نابه	سامانی	ها-	 فساد-	 علیه	 داشته	 امکان	
کرده	به	نام	 که	این	اتهام	را	علیه	من	وارد	 نمودم	و	هم	قابل	ذکر	است	شخصی	
که	مرا	در	متن	تحریر	شده	روزنامه	 کامل	نداشته	 گاهی	 آ و	 بنده	هم	آشنایی	
که	خود	می	رساند	تحریرات	روزنامه	 انوری	قلمداد	نموده	است	 سید	عسکر	

شما	بدون	سنجش	و	معلومات	بوده	و	می	باشد.
که	 که	با	تماس	تلیفونی	 و	هم	در	خط	اخیر	صفحه	4	خویش	تحریر	داشته	اید	
که	 در	حالی	 نشده	 به	جوابگویی	 موصوف	حاضر	 گرفتیم	 با	حاجی	عسکر	
گرفته	نشده	 یک	دروغ	محض	می	باشد-	هیچ	گاه	از	هیچ	طریقی	برایم	تماسی	

است.	در	حالی	که	آدرس	بنده	معلوم	و	مشخص	است.
که	شما	موضوع	اتهام	قاچاق	علیه	بنده	را	از	نقل	و	قول	یکی	 باید	متذکر	شد	
کدام	دالیل	 که	نزد	آن	نماینده	محترم	 از	نمایندگان	تحریر	نمودید.	در	صورتی	
کافی	موجود	باشد	لطفا	ارایه	و	معلومات	بفرمایید.	تا	قانونا	 و	شواهد	و	اسناد	
گیرد.	در	غیر	آن	باید	به	نشر	و	پخش	مطالب	روزنامه	 »با	بنده	برخورد	صورت	
سرمشق	 را	 واقعیت	ها	 و	 حقایق	 همیشه	 بوده	 دقیق	 محترم	 مسوولین	 خویش	
با	 این	که	 نه	 گردد	 شما	 روزنامه	 در	 مردم	 عالقه	مندی	 باعث	 تا	 دهید	 قرار	
دروغ	بافی	ها	و	اتهامات	بی	مورد	علیه	اشخاص	و	افراد	اذهان	مردم	را	مغشوش	
ساخته	باعث	خدشه	دار	شدن	وقار	مردم	شوید.	و	هم	باید	همیش	از	قوانین	
کشور	به	خصوص	قانون	رسانه	ها	طبق	ماده	25	قانون	اساسی	و	ماده	4  نافذه	
و	پخش	مطالب	 نشر	 به	 و	 نموده	 گاهی	حاصل	 آ قانون	جزا	مسوولین	محترم	
روزنامه	خویش	ادامه	دهید	نه	این	که	به	گفته	های	اغراض	آمیز	اشخاص	و	افراد.
و	 اسناد-	دالیل	 ارایه	 روزنامه	8صبح	خواهان	 از	مسوولین	محترم	 »مایان	 بنا	
علیه	 را	 اتهامی	 چنین	 که	 محترم	 نماینده	 عالوتا«	 و	 می	باشیم	 کافی	 شواهد	
مایان	وارد	نموده	اند	به	معرفی	شان	تقاضامندیم	تا	آن	ادعای	موصوف	را	ما	با	

گردد. ایشان	قانونا"	دنبال	نموده	تا	حقایق	و	واقعیت	ها	روشن	و	بر	مال	
که	چند	 که	قابل	ذکر	است	محترم	حاجی	غالم	حیدر	انوری	 موضوع	دیگری	
و	 سفید	 موی	 یک	شخص	 و	 می	نماید	 زندگی	 هرات	 والیت	 در	 است	 سال	
که	فقط	در	مسایل	حل	اختالفات	و	منازعات	قومی	شرکت	 متنفذ	قوم	بوده	
که	هویت	و	 گرفته	است	 می	نماید	و	بس.	آن	هم	مورد	اتهام	بی	مورد	شما	قرار	

شخصیت	آن	برای	همه	هم	شهریان	هرات	ثابت	و	معلوم	است.
با	احترام

شرایط	برای	تهیه	کنندگان:
گان	باید	به	قوانینتدارکات/مقررات	 کننده	 1.	تهیه	

وپروسیجر	اداره	احترام	نمایند
به	 مطابق	 نکند	 فرق	 باید	 وسایل	 کیفیت	 	.2

درخواست	تهیه	و	تدارکات	باشد.
تولیدی	 باید	ساخت	یک	شرکت	 3.	تمام	وسایل	
باشد،	وسایل	مشابه	از	شرکت	های	مختلف	نباشد	

کننده	پذیرفته	نخواهد	شد چنیدین	تولید	
ارایه	 نمونه	 به	 باید	نظر	 گان	 کننده	 تهیه	 4.	تمامی	

کنند شده	موادات	فوق	الزکر	را	تهیه	
5. 2%	مالیه	نظر	به	قیمت	اجناس	وضع	خواهد	شد	

وتمامی	وسایل	شامل	مالیه	میگردند
را	 وسایل	 تمام	 تدارکات	 خاس	 کمیته	 یک	 	.6
رسی	 بر	 را	 مشخصات	 و	 ها	 نمونه	 و	 نموده	 چک	

یریندعوتمینماید: کمکهایبشریفوکس،افغانستانتهیهکنندگانمجوزراجهتتهیهوتدارکوسایلز اداره

میکند.
گردانده	 بر	 تعویض	 جهت	 ناقص	 وسایل	 	.7
نگهداری	 تعویض	 زمان	 الی	 آن	 بهای	 میشوند.	

خواهد	شد
را	 پول	 کل	 	%30 اداره	 وسایل،	 رسیدن	 حین	 	.8
کسب	رضایت	 خواهد	پرداخت	و	متباقی	آن	بعد	از	
کمیته	تدارکات	در	جریان	 کیفیت	مواد،	توسط	 از	
خواهد	 میشودپرداخته	 ماه	 یک	 که	 کاری	 روز	 	20

شد.	
مدار	 	( بانکی	 حساب	 نمبر	 باید	 کننده	 تهیه	 	.9
بانک	 توسط	 پول	 انتقال	 و	 کند	 تهیه	 را	 اعتبار(	

صورت	میگیرد.
کننده	باید	جواز	فروشات	خود	را	در	اختیار	 10.	تهیه	

کاپی	آنرابه	اداره	تسلیم	دهد داشته	و	یک	

و	 وقت	 اسرع	 در	 باید	 منتخب	 های	 فروشنده	 	.11
حاضر	 داد	 قرار	 امضای	 جهت	 شده	 تعین	 زمان	

باشند
گدام	 در	 را	 وسایل	 	 تدارکات،	 کمیته	 اعضای	 	.12
وسایل	 تمام	 و	 نموده	 بررسی	 فروشنده	 	 اوز(	 )ویر	

همزمان	ارسال	خواهند	شد
کار	 این	 نرسند،	 معینه	 وقت	 در	 وسایل	 گر	 ا 	.13

موجب	فسخ	قرار	داد	خواهد	شد.	
میگردد	 تقاضا	 گان	 کننده	 تهیه	 تمام	 از	 یاداشت:	
تا	جهت	شرکت	در	رهنمایی	به	آدرس	ذکر	شده	به	
پیشنها	دات	 تسلیم	دهی	 از	 قبل	 مه،	 تاریخ	25ماه	
دیدن	 مزکور	 های	 نمونه	 از	 و	 آورده	 تشریف	 شان	

نمایند.
چگونه	درخواست	داد	شود:

های	 درخواستی	 میتوانند	 گان	 دهنده	 درخواست	
کت	ها	ی	مهر	شده	به	دفتر	فوکس	در	 شان	را	در	پا
کابل	سر	از	تاریخ	26	ماه	مهالی	02ماه	جون2015	از	
ذیل		 آدرس	 به	 ظهر	 از	 بعد	 	5 الی	 8	صبح	 ساعت	

تسلیم	نمایند:
سرک	هفتم	قلعه	فتح	اهلل،	خانه	نمبر	583،	ناحیه	

کابل دهم	
ایمیل	آدرس:

karimdad.muradi@focushumanitarian.org 
azizullah.mirzad@focushumanitarian.org

نمبر	تلیفون:	0799345012

Criteria for Supplier
1. Vendors should respect the pro-
curement rules/regulations and pro-
cedure of the organization
2. No compromise on specification 
of items to be procured 
3. All items should be procured of 
single manufacturer. Same item of 
multi manufacturer will  not be ac-
cepted 
4. All suppliers are band to supply 
respective items according to sam-
ple presented 
5. 2%  tax will be deducted from 
per item price, so all prices of item 
should include tax
6. Committee will examine all de-

Tender Notice
Focus Humanitarian Assistance (FOCUS), Afghanistan invites tenders from authorizedsuppliers 

for the following specifications:

livered items in purview of sample 
and given specifications
7. Faulty items will be returned 
to vendor for proper replacement. 
Value amounts will be up hold till 
replacement
8. Up on delivery organization will 
pay 30% of the total amount. While 
rest be paid after satisfactory receipt 
of whole bulk quantity by procure-
ment committee within 20 working 
days assuming in a stable political 
situation.
9. Selected supplier should provide 
their valid bank accounts sepa-
rately and transaction will be done 
through bank.

10. Supplier should posses their 
business license in country and sub-
mit a copy to organization
11. Selected supplies are bound 
to be deliver goods in given time 
frame motioned at the time of 
agreement signature  
12. Procurement committee mem-
bers will examine items at suppliers 
and all items will be uploaded at the 
same time
13. Failure I supply of items in giv-
en timeframe will lead to termina-
tion of contract
Note: All interested suppliers are 
requested to attend for an orienta-
tion at the below mentioned address 
on 25th May, 2015 before submit-
ting their bids. 
How to Apply:
Applicants can submit bids in 
sealed envelope to FOCUS office 
in Kabul fromMay26th, 2015 to 
June02nd, 2015, from 8:00am to 
5:00pm to the following address:

House # 583, Street 7, Qala e Fatul-
lah Main Road, District 10, Kabul
Email address: karimdad.muradi@
focushumanitarian.orgorazizullah.
mirzad@focushumanitarian.org
Phone number: 0799 345 012

اعالن

اداره کمک های بشری فوکس، افغانستان  تهيه کننده گان مجوز را جهت تهيه و تدارک وسايل  زيرين دعوت  می نمايد:

 شماره جنس مشخصات مقدار
UNHCR استاندرد 300 3 X 5 X5 1 خيمه 
300 3x42 ترپال با کيفيت باال 
پشم٪ 30کيلوگرم، مقاوم در گرما5 900  3 کمپل 
24ساخته شده ازآهنگريد 160  4 کراچی دستی 
با دودسته18ساخته شده ازآهنگريد 160  5 زنبيل دونفره 
 6 بيل ساخت روسيه، معه دومتر دسته 730
 7 جبل با دومترطول 420
 8 کلند  کيلوگرام معه دسته3ساخت روسيه 430
کيلوگرام معه دسته5 390  9 چکش 
 10 برقدستی  بالتی 4کالن 230
 12 تسکره به استاندرد وزارت صحت عامه (فلزی) 90

کيلوگرام50ظرفيت 4000  13 بوريخالی 
 13 بلند گو کالن مه بالتی 130
 14  آشپزخانهسبابا مطابق نمونه 300
 15 اشيا بهدشتی مطابق نمونه 300

شرايط برای تهيه کننده گان:

 مقررات وپروسيجر اداره احترام نمايند/قوانينتدارکاتتهيه کننده گان بايد به .1
 کيفيت وسايل بايد فرق نکند مطابق به درخواست تهيه و تدارکات باشد..2
تمام وسايل بايد ساخت يک شرکت توليدی باشد، وسايل مشابه از شرکت های مختلف .3

 نباشد چنيدين توليد کننده پذيرفته نخواهد شد
 تمامی تهيه کننده گان بايد نظر به نمونه ارايه شده موادات فوق الزکر را تهيه کنند.4
 خواهد شد وتمامی وسايل شامل ماليه ميگردندوضع % ماليه نظر به قيمت اجناس 5.2
يک کميته خاس تدارکات تمام وسايل را چک نموده و نمونه ها و مشخصات را بر رسی .6

 ميکند
وسايل ناقص جهت تعويض بر گردانده ميشوند. بهای آن الی زمان تعويض نگهداری .7

 خواهد شد
% کل پول را خواهد پرداخت و متباقی آن بعد از کسب 30حين رسيدن وسايل، اداره .8

 روز کاری که يک ماه 20رضايت از کيفيت مواد، توسط کميته تدارکات در جريان 
ميشودپرداخته خواهد شد. 

را تهيه کند و انتقال پول توسط بانک .9 مدار اعتبار) تهيه کننده بايد نمبر حساب بانکی (
 Tender Notice صورت ميگيرد.

Focus Humanitarian Assistance (FOCUS), Afghanistan invites tenders from authorizedsuppliers 
for the following specifications: 

 
S.No Item Description  Quantity 

1 Tent 3 X 5 X 5 UNHRC Standard Family  300 
2 Tarpaulin  3 X 4 Woven High Density 300 
3 Blanket 5 KG Medium Thermal Resistance, 30% Wool 900 
4 Wheelbarrow Made of 24 grade steel 160 
5 Handbarrow Made of 18 grade steel with 2 handles 160 
6 Shovel Russian made with 2 meter handle 730 
7 Crowbar 2 meter long 420 
8 Picks Russian made 5 KG with handle 430 
9 Hammer 5 KG with handle 390 

10 Torch Big size with 4 batteries 230 
11 Stretcher Standard of MOPH 90 
12 Empty Sack 50 KGs capacity 4000 
13 Loud Speaker Medium size 8 batteries 130 
14 Kitchen Kits As per the samples 300 
15 Hygiene Kits As per the samples 300 

 
 

UCriteria for Supplier 

1. Vendors should respect the procurement rules/regulations and procedure of the 
organization 

2. No compromise on specification of items to be procured  
3. All items should be procured of single manufacturer. Same item of multi manufacturer 

will  not be accepted  
4. All suppliers are band to supply respective items according to sample presented  
5. 2%  tax will be deducted from per item price, so all prices of item should include tax 
6. Committee will examine all delivered items in purview of sample and given 

specifications 
7. Faulty items will be returned to vendor for proper replacement. Value amounts will be 

up hold till replacement 
8. Up on delivery organization will pay 30% of the total amount. While rest be paid after 

satisfactory receipt of whole bulk quantity by procurement committee within 20 
working days assuming in a stable political situation. 

9. Selected supplier should provide their valid bank accounts separately and transaction 
will be done through bank. 

گـــــــــهی آ

گـــــــــهی آ

کامران علی زایی و محمدعسکر انوری جوابیه 

ACKU



Hasht e Subh

گـــــــــهی آ

گفتگویی	مفصل	با	 بارک	اوباما	رییس	جمهور	امریکا	در	
نشریه	امریکایی	آتالنتیک	از	توافق	هسته	ای	با	ایران	دفاع	
که	در	مورد	این	توافق	پای	آبرویش	در	میان	 گفته	 کرده	و	

است.
گر	خدا	 »ا گفته	است:	 اوباما	 آقای	 از	بی	بی	سی،	 نقل	 به	
گر	ایران	به	 بخواهد	۲۰	سال	دیگر	هنوز	زنده		خواهم	بود	و	ا
تمام	 به	اسم	من	 این	موضوع	 یابد	 سالح	هسته	ای	دست	

می	شود.«
این	 بودن	 حیثیتی	 به	 اشاره	 با	 امریکا	 جمهوری	 رییس	
که	»عالوه	بر	منافع	امنیت	 گفته	است	 توافق	برای	خودش	
که	راه	این	 ملی		امریکا	من	به	دالیل	شخصی	عالقه	دارم	

اقدام	)دستیابی	ایران	به	سالح	هسته	ای(را	ببندم.«
مجله	آتالنتیک	با	اشاره	به	تاریخ	روابط	ایاالت	متحده	
تالش	 ایران	 با	 کشور	 این	 رییس	جمهوری	 دو	 مواجهه	 و	
اندازه	 چه	 تا	 تهران	 با	 رابطه	 که	 بدهد	 نشان	 است	 کرده	
با	 امریکا	 جمهوری	 ریاست	 اعتبار	 برای	 است	 ممکن	

کلینتون،	نامزد	اولیه	انتخابات	ریاست	جمهوری	 هیالری	
جون	 	۱۳ از	 دموکرات،	 حزب	 از	 	،۲۰۱۶ سال	 در	 امریکا	

کارزار	بزرگ	انتخاباتی	خود	را	آغاز	می	کند. نخستین	
که	مکان	آن	هنوز	مشخص	نشده،	چند	هفته	 کارزار	 این	
کلینتون،	 خانم	 انتخاباتی	 کوچک	 فعالیت	های	 از	 پس	
کوچک	با	مردم	عادی	 که	عمدتا	حول	محور	دیدارهای	
کوچک	برنامه	ریزی	شده	بود،	انجام	 در	شهرها	و	مناطق	

می	گیرد.
انتخاباتی	 کارزار	 رسمی	 توییتر	 در	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
سخنرانی	 نخستین	 شده	 نوشته	 کلینتون،	 هیالری	
کارزارش،	روز	۱۳  انتخاباتی	او،	در	نخستین	مراسم	بزرگ	

جون	برگزار	می	شود.
متحده،	 ایاالت	 ریاست	جمهوری	 انتخابات	 نامزد	 این	
و	 کوچک	 شرکت	های	 از	 دیدار	 با	 را	 گذشته	 هفته	های	
نیوهمپشایر	 و	 آیووا	 مانند	 ایالت	هایی	 در	 آن	ها	 صاحبان	
انتخابات	 در	 بقیه	 از	 زودتر	 که	 ایالت	هایی	 گذراند.	

اهمیت	باشد.
کارکنان	سفارت	امریکا	در	تهران	)۱۹۷۹(	در	 گروگان	گیری	
باعث	 که	 داد	 رخ	 کارتر	 جیمی	 جمهوری	 ریاست	 زمان	
شکست	این	چهره	دموکرات	در	انتخابات	سال	۱۹۸۰	شد	

کرد. و	او	تنها	یک	دوره	ریاست	جمهوری	را	تجربه	
فروش	 )رسوایی	 ایران	گیت	 یا	 کنترا	 ایران	 ماجرای	
گروگان	های	 غیرقانونی	اسلحه	به	ایران	در	مقابل	آزادسازی	
امریکایی	در	لبنان(	هم	در	زمان	رونالد	ریگان	رخ	داد	و	

درون	حزبی	برای	تعیین	نامزد	نهایی،	رای	می	دهند.
بخت	 اولیه	 نظرسنجی	های	 می	گوید	 فرانسه	 خبرگزاری	
کلینتون	را	برای	این	که	به	عنوان	نامزد	نهایی	حزب	 خانم	
احتمالی	 نامزدهای	 بقیه	 از	 بیش	 شود،	 اعالم	 دموکرات	
کلی	او	را	برای	پیروزی	 این	حزب	و	در	عین	حال	بخت	
احتمالی	 نامزدهای	 از	 بسیاری	 از	 بیش	 انتخابات،	 در	

حزب	جمهوری	خواه	برآورد	می	کنند.
پیشین	 والی	 بوش،	 ساله،	جب	 	۴۳ سناتور	 روبیو،	 مارکو	
ایالت	فلوریدا	و	برادر	جورج	بوش،	رییس	جمهوری	سابق	
جمله	 از	 کروز،	 تد	 سناتور	 یا	 پاول،	 راند	 سناتور	 امریکا،	
برای	 را	 که	در	حزب	جمهوری	خواه	خود	 کسانی	هستند	
ممکن	 شده	 گفته	 یا	 می	کنند	 آماده	 درون	حزبی	 کارزار	

کنند. است	در	آن	شرکت	
ایاالت	 ریاست	جمهوری	 انتخابات	 پنجاه	و	هشتمین	 	

متحده،	در	هشتم	نوامبر	سال	۲۰۱۶،	برگزار	خواهد	شد.


باعث	آسیب	دیدن	وجهه	سیاسی	او	شد.
گفتگو	را	انجام	 که	برای	آتالنتیک	این	 گولدبرگ	 جفری	
سال	 در	 که	 کرده	 یادآوری	 اوباما	 آقای	 به	 می	گوید	 داده	
کنترول	ایران	هسته	ای	است	نه	آن	 گفته	بود	خواهان	 	۲۰۱۲

کند. که	متوقفش	
گر	ایران	به	 گولدبرگ	می	پرسد	خیلی	واضح	است	ا آقای	
به	 هم	 منطقه		 بازیگران	 بقیه	 یابد	 دست	 هسته	ای	 سالح	
که	ضرورت	دارد	برای	خودشان	سالح	 این	نتیجه	برسند	
که	 به	شما	قول	داده	 آیا	عربستان	 باشد،	 هسته	ای	داشته	

سراغ	برنامه	هسته	ای	نرود؟
این	 از	 نشانه	ای	 »هیچ	 می	گوید:	 امریکا	 رییس	جمهوری	
دارند	 فارس	قصد	 کشورهای	حوزه	خلیج	 و	 که	عربستان	

دنبال	برنامه	هسته	ای	بروند،	وجود	ندارد.«
ایران،	 با	 هسته	ای	 توافق	 گر	 ا که	 است	 گفته	 اوباما	 آقای	
که	اعالم	شده،	انجام	شود،	عربستان	و	 به	همین	صورتی	

کشورهای	عرب	حاشیه	خلیج	فارس	از	آن	نفع	می	برند.

کرات صلح یمن  در مذا
ایران جایی ندارد 

که	نمایندگان	دایم	عربستان	و	یمن	در	سازمان	 در	حالی	
کرات	صلح	یمن،	ایران	 که	در	مذا کرده	اند	 ملل	اعالم	
نیز	 ایران	 وزیر	خارجه	 معاون	 داشت،	 نخواهد	 جایی	
یمن	 مردم	 با	 جنگ	 طرف	 که	 »کسانی	 که	 می	گوید	

کرات	نباید	نقشی	داشته	باشند. هستند«	در	این	مذا
به	نقل	از	رادیو	فردا،	محمدجواد	ظریف،	وزیر	خارجه	
»جز	 که	 گفت	 جوزا،	 اول	 جمعه،	 روز	 نیز	 ایران،	
گفتگوها	حاضر	 کشوری	نباید	در	 گروه	های	یمنی	هیچ	

باشد.«
گزارش	خبرگزاری	دانشجویان	ایران،	ایسنا،	وی	در	 به	
ایران	 لزوم،	 که	در	صورت	 کرد	 عین	حال	خاطرنشان	
کمک	کننده	در	این	 کشورها	می	توانند	»نقش	 و	دیگر	

روند«	داشته	باشند.
متحد،	 ملل	 سازمان	 دبیرکل	 مون،	 کی	 بان	 گفته	 به	
یمن	هفتم	 درگیر	در	جنگ	 بین	طرف	های	 کرات	 مذا
طرف	های	 و	 شد	 خواهد	 آغاز	 جینوا	 شهر	 در	 جوزا	
تبعید	 در	 دولت	 و	 حوثی	ها	 جمله	 از	 درگیر،	 مختلف	
آمادگی	 اعالم	 کرات	 مذا این	 در	 حضور	 برای	 یمن،	

کرده		اند.
با	این	حال	نمایندگان	دایم	عربستان	و	یمن	در	سازمان	
کرات،	 که	در	این	مذا کردند	 ملل	متحد	در	جینوا	اعالم	
یمن	 حوثی	های	 اصلی	 حامی	 که	 ایران	 برای	 جایی	

است	وجود	ندارد.
سازمان	 در	 سعودی	 عربستان	 سفیر	 المعلمی،	 عبداهلل	
کنفرانس	 این	 در	 ایران	 حضور	 با	 مخالفت	 در	 ملل،	
که	ایران	نه	عضو	شورای	همکاری	خلیج	فارس	 گفت	

است،	نه	عضو	اتحادیه	عرب.
و	 دارد	 یمن	 با	 مشترکی	 مرز	 نه	 کرد:	»ایران	 کید	 تا وی	
همان	 بنابراین	 است،	 امنیت	 شورای	 دایم	 عضو	 نه	
که	مثال	برازیل	دعوت	نمی	شود،	ایران	هم	در	این	 طور	

کنفرانس	جایی	ندارد.«
بیان	 حالی	 در	 سعودی	 عربستان	 مقام	 این	 گفته	های	
که	 گفت:	»کسانی	 که	معاون	وزیر	خارجه	ایران	نیز	 شد	
گفتگوهای	جینوا	 طرف	جنگ	با	مردم	یمن	هستند	در	
گروه	های	 گفتگوها	 این	 در	 داشت.	 نخواهند	 نقشی	
کشور	حضور	 یمنی	به	عنوان	نمایندگان	آحاد	ملت	این	

خواهند	یافت.«
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حمله انتحاری در مسجد 
کشته داد شیعیان عربستان چهار 

ود وی من می ر گر ایران بمب هسته ای بسازد آبر اوباما: ا

کلینتون اعالم شد  زات انتخاباتی  زمان آغاز مبار

وی داعش به سوی فلوجه  پیشر
و بغداد عراق

مساجد	 از	 یکی	 در	 انتحاری	 بمب	گذاری	 یک	 جریان	 در	
کشته	شدند. کم	۴	نفر	 شیعیان	در	شرق	عربستان	سعودی	دست	
گفته	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	یکی	از	شاهدان	به	خبرگزاری	رویترز	
دهکده	 در	 واقع	 علی	 امام	 مسجد	 در	 مهیبی	 انفجار	 که	 است	

القدیحی	رخ	داده	است.
کم	۳۰	نفر	در	جریان	این	 که	دست	 کرده	 این	شاهد	عینی	برآورد	

حمله	مصدوم	شده	اند.
حضور	 مسجد	 این	 در	 جمعه	 نماز	 مراسم	 در	 نفر	 	۱۵۰ از	 بیش	

داشتند.
نگرفته	 برعهده	 را	 انفجار	 این	 مسوولیت	 گروهی	 هیچ	 کنون	 تا

است.
تصاویری	 لبنان	 حزب	اهلل	 به	 وابسته	 المنار،	 تلویزیونی	 شبکه	
که	 و	همچنین	اجسادی	 از	شیشه	های	خردشده	داخل	مسجد	

روی	شان	پوشیده	شده	بود،	نشان	داده	است.
این	 شرق	 در	 سعودی	 عربستان	 شیعه	 اقلیت	 از	 اعظمی	 بخش	

کن	هستند. کشور	سا
سوی	 از	 کنده	ای	 پرا اعتراضات	 شاهد	 همچنین	 منطقه	 این	

کسب	اختیارات	بیشتر	بوده	است. شیعیان	برای	
مساجد	 از	 یکی	 در	 حمله	ای	 چنین	 که	 است	 باری	 اولین	 این	

شیعه	در	این	منطقه	صورت	می	گیرد.
رهبری	 سعودی	 عربستان	 که	 داده	 رخ	 زمانی	 در	 حمله	 این	
در	 حوثی	 شیعه	 شورشیان	 علیه	 هوایی	 حمالت	 در	 را	 ایتالفی	

کشور	همسایه،	یمن	برعهده	دارد.

شهر	 گذشته	 هفته	 که	 داعش،	 اسالمی،	 دولت	 گروه	 نیروهای	
کنون	با	ادامه	پیشروی	های	خود	 کردند،	ا رمادی	عراق	را	تصرف	

به	سمت	شرق	در	جهت	فلوجه	و	بغداد	در	حرکتند.
دفاعی	دولت	 کنون	خطوط	 ا نیروها	 این	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
عراق	در	نزدیکی	شهر	حبانیه	را	در	هم	شکسته	اند.	شبه	نظامیان	

گردآمده	اند. شیعه	برای	جنگ	با	داعش	در	این	شهر	
کنترول	دولت	 که	در	 داعش	آخرین	پوسته	مرزی	سوریه	و	عراق	را	

کرده		است. سوریه	باقی	مانده	بود،	نیز	تصرف	
معناست	 این	 به	 والیت	حمص	 در	 التنف	 مرزی	 پوسته	 سقوط	
کشور	 کنترولی	بر	نقاط	مرزبانی	این	 که	دولت	سوریه	دیگر	هیچ	

با	عراق	ندارد.
گرفته	 تازه	ترین	پیشروی	های	داعش	در	عراق	در	حالی	صورت	
پالمیرای	 باستانی	 شهر	 در	 خود	 مواضع	 تحکیم	 با	 گروه	 این	 که	

کامل	این	شهر	را	به	دست	آورده	است. کنترول	 سوریه	نیز	
ک	سوریه	را	در	اختیار	دارد. کنون	نیمی	از	خا داعش	ا

برای	 شکستی	 داعش،	 پیروزی	های	 که	 کرده	 اذعان	 امریکا	
ایتالف	تحت	رهبری	امریکا	است.

»چالشی	 داعش	 با	 مبارزه	 می	گوید	 حال	 عین	 در	 امریکا	 اما	
گروه	 این	 علیه	 که	جنگ	 دارد	 کید	 تا همچنان	 است،	 دشوار«	

را	نباخته	است.

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for Printing of Notebooks to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” Printing of three different notebooks 
for Rule of Law project in Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 24 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی هاطالعی  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با  کابلدر  حاکمیت قانونکتابچه برای پروژه سه نوع چاپ و انتقال  قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2102 می2۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

ACKU
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