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احتمال اصالحات گسترده
در نهادهای انتخاباتی
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سیاست در کابل، زندگی در دهلی نو

گذشته گسترده حقوق بشر در شش ماه  نقض 

اواخر  این  در  بیدار،  آقای  گفته  به 
که  برخی عوامل دیگر نیز بوجود آمده 
برای نقض حقوق  را  نادرست  محیط 

بشر در افغانستان ایجاد می کند.
لحاظ  »از  می گوید:  بیدار  آقای 
فکتور  چند  بشر  حقوق  وضعیت 
که محیط بدی را ایجاد  جدید است 
می کند. یعنی تقویت سالح و یا عنصر 
والیات  از  برخی  در  کنون  ا که  سالح 
افرادی  هم  یا  و  می شود  توزیع  اسلحه 
بنام این که در برابر مخالفین حکومت 
برای  این  می شوند،  مسلح  می جنگند 
را  خوبی  زمینه  بشر  حقوق  احقاق 

فراهم نمی کند.«
از  فرار  مشکل  که  افزود  بیدار  آقای 
پابرجا  افغانستان  در  هم  هنوز  قانون 
به مناطق خارج  قانون شکنان  و  است 
زورگو  گروه های  یا  و  دولت  کنترول  از 

پناه می برند.
وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا نیز 
گزارشی وضعیت حقوق  گی در  به تازه 
بشر در سال 2014 میالدی در افغانستان 

کننده خوانده است. را نگران 
مسلح  مخالفین  حمالت  گزارش  این 
دولت،  کارکنان  قتل  و  ملکی  افراد  به 
تبعیض  زندانیان،  با  نادرست  برخورد 
زنان  برابر  در  خشونت  و  جامعه  در 
سال  عمده  مشکالت  را  دختران  و 

گذشته در افغانستان خوانده است.
شدن  کشته  گزارش  این  اساس  بر 
در  امنیتی  نیروهای  و  ملکی  افراد 
و  انتحاری  حمالت  ماین گذاری ها، 
انفجاری از جمله مشکالت جدی در 

سال 2014 بوده است.

می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
که در شش ماه اول سال 2015 میالدی، 
گونه  به  افغانستان  در  بشر  حقوق 

گسترده نقض شده است.
می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
که افغانستان در نیمه اول سال جاری 
نقض  زیادی  واقعیات  شاهد  میالدی 

حقوق بشر بوده است.
کمیسیون  رفیع اهلل بیدار سخنگوی این 
که در سال جاری  گفته  به رادیو آزادی 
نه تنها وضعیت حقوق بشر بهبود نیافته 
در  مشکالت  گذشته  به  نسبت  بلکه 

این راستا افزایش یافته است.

ودار بازیچه های خطرآفرین گیر کودکان در 
کودکان سالح  که چرا وسیله جنگی  »نباید زیاد نگران این باشیم 
پسران. یک  به هویت جنسیتی  بر می گردد  این  جنگی می باشد. 
که  می باشد  شمشیر  تفنگ،  موتر،  بازی اش  وسیله  همیشه  پسر 
که  نقش مردانه او را نشان می دهد ، اما نگران کننده تر این است 

کنار این وسایل جنگی، وسایل دیگری ندارند.« کودکان در 

یوناما به نقش مشورتی خود در 
وند اصالحات انتخاباتی تاکید  ر

کرده می افزاید که اصالحات 
انتخاباتی برای جلب اعتماد دوباره 

مردم افغانستان به انتخابات 
ی است. یوناما می گوید که  ور ضر

وند انتخابات  اعتماد مردم به ر
منجر به ثبات سیاسی می شود.

وز  اشرف غنی رییس جمهور کشور، ر
پنج شنبه، 25 سرطان، برای دومین 

بار طی فرمانی دستور تشکیل 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی را 
صادر کرد. براساس فرمانی که 

هفته گذشته صادر شد، ریاست 
این کمیسیون را شاه سلطان عاکفی 

به عهده خواهد داشت.
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استاد حکیمی:

سالم من را برسانید
با مقدمه بی وفایی

سابق  معاون  خلیلی  کریم  جناب  همچون  کسانی  می اندیشم  خود  با 
معاون  محقق  محمد  رییس جمهور،  دوم  معاون  دانش  سرور  رییس جمهور، 
سیاف،  عبدرب الرسول  اجرایی،  رییس  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا اجرایی،   رییس 
یونس قاونی و صدها تن از آنانی که ادعای وراثت جهاد را دارند و برخی هایشان 
نزدیک ترین همراهان استاد حکیمی دانسته می شوند، آیا به مجاهدان واقعی 

همچون استاد حکیمی  فکر می کنند و از شرایط ایشان خبر دارند؟  6
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زنگ اول


ادای نماز عید سعید فطر  از  رییس جمهور غنی پس 
عیدی  پیام  از  و  یافت  حضور  خبرنگاران  جمع  در 
طالبان،  گروه  رهبر  محمد عمر،  مال  به  منسوب 
استقبال کرد. روشن بود که بخشی از پیام منسوب 
به مال محمدعمر که در آن به اصل گفتگو و مذاکره 
با جهت های داخلی و خارجی مهر تایید نهاده شده، 
که  نداشت  لزومی  اما  بود،  رییس جمهور  نظر  مورد 
رییس جمهور پس از نماز عید از این پیام در حضور 
مال  به  منسوب  که  پیامی  کند.  استقبال  خبرنگاران 
محمد عمر است، جنگ را اصل می داند و بر آن تاکید 
برای  جنگ  دوام  که  است  آمده  پیام  آن  در  می کند. 
گروه طالبان فرض است، اما در کنار آن، این گروه 
می خواهد مذاکره هم بکند. الزم بود که رییس جمهور 
افغانستان  نظام  مشروعیت  بر  بیشتر  عید،  روز  در 
صدور  مرجع  که  پیامی  از  استقبال  می کرد.  تاکید 
تاکید  دوام جنگ  به  و  نیست  به درستی روشن  آن 
مال  واقعا  نیست  روشن  نبود.  مناسب  هیچ  می کند، 
کسانی  یا  کرده  منتشر  را  پیام  این  خود  محمد عمر 

دیگر به نام او پیام نشر کرده اند.
است،  برخوردار  عمل  آزادی  از  محمدعمر  مال  اگر 
چرا یک پیام ویدیویی منتشر نمی کند؟ در صورتی که 
پیام منسوب به او از جانب دیگران نوشته شود، الزم 
نیست که رییس جمهور از آن استقبال کند. در مورد 
مذاکره هم پیام اعالمیه اخیر مال محمد عمر مبهم بود. 
طالبان،  دفتر سیاسی  که  است  آمده  اعالمیه  آن  در 
را  و خارجی  داخلی  با جهت های  مذاکره  مسوولیت 
دارد. حاال روشن نیست که منظور نویسندگان پیام 
منسوب به مال محمدعمر از »دفتر سیاسی« چیست. 

از  یکی  است،  کمیته  چند  از  متشکل  کویته  شورای 
سخنگویان  دارد.  نام  سیاسی«  »کمیته  کمیته ها  این 
در  کویته  شورای  که  می گویند  طالبان  غیررسمی 
سال 2009 این کمیته را درست کرد و در آن زمان 
بعد  بود.  کمیته سیاسی  رییس  آقاجان معتصم،  مال 
گرفت.  دوش  به  را  کمیته  این  مسوولیت  آقا  طیب 
طالبان حاال در قطر هم یک دفتر دارند و شماری از 
اعضای گروه آنان، زیر نام نمایندگان مال محمدعمر 
در  گاهی  هم  دفتر  این  از  دارند.  حضور  دوحه  در 
تارنما های تندروان به »دفتر سیاسی« تعبیر می گردد.

حاال روشن نیست که پیام منسوب به مال محمدعمر 
به کمیته سیاسی طالبان اشاره دارد که زیرمجموعه 
شورای کویته است، یا به دفتر این گروه در دوحه. 
اگر منظور نویسندگان پیام منسوب به مال محمدعمر 
دفتر طالبان در دوحه باشد، در آن صورت این سوال 
قطر  نام  به صراحت  پیام  در  چرا  که  می شود  خلق 
ذکر نشده است؟ اما با وجود این ابهام، رییس جمهور 
در  کرد،  استقبال  محمدعمر  مال  به  منسوب  پیام  از 

حالی که هیچ نیازی به آن نبود. 
برای  تالش  یا  و  طالبان  با  مذاکره  که  می دانند  همه 
مذاکره با نمایندگان واقعی طالبان، سیاست حکومت 
وحدت ملی است، اما لزومی ندارد که رییس جمهور 
که  پیام هایی  از  دیگر،  فرصت  هر  یا  عید  نماز  در 
کند.  استقبال  نیست،  واضح  آن  صادر کننده  مرجع 
مشروعیت  باید  نظام  ارکان  دیگر  و  رییس جمهور 
آنان  حامیان  و  طالبان  رخ  به  را  افغانستان  نظام 
بکشند و هیچ گاهی به پیام هایی که مرجع صادر کننده 
آن روشن نیست، جواب ندهند. رییس جمهور کرزی، 
ده سال تمام طالبان را برادر خطاب کرد. آقای کرزی 
و  کرد  قباحت زدایی  طالبان  از  که  پیشرفت  تا جایی 

هویت کاذبی برای آنان تراشید. 
کشور  حال  به  سودی  موضع گیری ها،  نوع  این  اما 
این موضوع  باید متوجه  نداشت. رییس جمهور غنی 
مال  به  منسوب  پیام  هر  به  ذوق زدگی  با  و  باشد 
بار  بی دقتی  ذوق زدگی  ندهد.  جواب  محمدعمر 
فاجعه  سبب  سیاست ورزی  در  بی دقتی  و  می آرود 

می شود. 

پاسخ ذوق زده به یک پیام مشکوک 
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معاون  توحیدی  صدیق اهلل  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  انتخاباتی  اصالحاتی  کمیسیون 
دست  کارش،  به  آغاز  از  پس  کمیسیون  این 
به اصالحات گسترده در نهادهای انتخاباتی و 

قوانین مربوط به انتخابات خواهد زد.
در  تاکنون  هرچند  می افزاید  توحیدی  آقای 
نهادهای  در  اصالت  چگونه  که  این  مورد 
انتخاباتی صورت گیرد تصمیمی گرفته نشده، 
به  مردم  اعتماد  گسترده  اصالحات  بدون  اما 
معاون  شد.  نخواهد  احیا  انتخاباتی  نهادهای 
با  گفتگو  در  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
عنوان  به  من  »آنچه  افزود:  8صبح  روز نامه 
که  است  این  کنم  ابراز  کمیسیون  عضو  یک 
بدون اصالحات وسیع و چشم گیر اعاده اعتبار 
دشوار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حیثیت  و 
خواهد بود و عدم اعاده اعتماد مردم نسبت به 
این نهاد ملی سبب خواهد شد تا در انتخابات 
در  مردم  مشارکت  نمایندگان  مجلس  آینده 
هم چنان  باشد.  داشته  قرار  پایین  بسیار  سطح 
که  است  ممکن  اساسی  اصالحات  بدون 
انتخابات بعدی پارلمانی هم به چالش کشیده 
»به خاطر  کرد:  تاکید  هم چنین  وی  شود.« 
اصالحات  جدی  چالش های  از  پیش گیری 

اساسی و ملموس نیاز است.«
صدیق اهلل توحیدی می گوید تاکنون زمان آغاز 
به کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی مشخص 
نشده اما قرار است این کمیسیون به زودی به 

کارش آغاز کند.
در همین حال، دفتر هیات معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان، یوناما، از ایجاد کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی استقبال کرده می گوید با 
اصالحات  زمان  اکنون  کمیسیون  این  ایجاد 

فراگیر و معتبر فرارسیده است.
منتشر  یوناما  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
فرستاده خاص شرمنشی  هیسم  نیکالس  شده، 
خواندن  مهم  با  افغانستان،  برای  ملل  سازمان 
گفته  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  ایجاد 
اصالحات  روند  یک  منتظر  ما  »حاال  است: 
انتخاباتی گسترده، معتبر و فراگیر هستیم. یوناما 
مقام های افغان را تشویق می کند تا گفتگوهای 
جدی در مورد تقویم انتخابات پارلمانی آینده 

باهم داشته باشند.«
روند  در  خود  مشورتی  نقش  به  یوناما 
می افزاید  کرده  تاکید  انتخاباتی  اصالحات 
اعتماد  جلب  برای  انتخاباتی  اصالحات  که 
ضروری  انتخابات  به  افغانستان  مردم  دوباره 
است. یوناما می گوید که اعتماد مردم به روند 

انتخابات منجر به ثبات سیاسی می شود.
روز  کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
طی  بار  دومین  برای  سرطان،   25 پنج شنبه، 
اصالحات  کمیسیون  تشکیل  دستور  فرمانی 
که  فرمانی  براساس  کرد.  صادر  را  انتخاباتی 
هفته گذشته صادر شد، ریاست این کمیسیون 
را شاه سلطان عاکفی به عهده خواهد داشت. 
معاون،  عنوان  به  توحیدی  صدیق اهلل  همچنین 
عبدالقدیر  امیری،  محمدعلی  کاکر،  کاوون 
کریاب، بشیرفاروق، اسداهلل سعادتی، فیض اهلل 
شاه محمود  ریگستانی،  محمد  صالح  ذکی، 
عالمه،  داکتر  و  ثاقب  صبرینا  میاخیل، 
وزارت  از  نمایندگی  به  غنی زاده  عبدالمجید 
از  نمایندگی  به  یاماموتو  تادامیچی  و  عدلیه 
کمیسیون  این  اعضای  عنوان  به  ملل  سازمان 

معرفی شده اند.
نیز  جاری  سال  حمل  ماه  اول  در  اشرف غنی 
اصالحات  کمیسیون  اعضای  فرمانی  طی 
مخالفت  بدلیل  اما  کرد،  معرفی  را  انتخاباتی 
شکریه  عضویت  با  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون  در  بارکزی 
شکریه  نشد.  شروع  کمیسیون  این  کار 
بارکزی توسط رییس جمهور به عنوان رییس 
شده  معرفی  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
بود، اما ریاست اجراییه حضور خانم بارکزی 
به عنوان  انتخاباتی را  در کمیسیون اصالحات 

»خط سرخ« توصیف کرده بود.

احتمال اصالحات گسترده
استقبال اشرف غنی از پیام عیدی مالعمر در نهادهای انتخاباتی

آزادی شش سرباز پس از سه ماه از اسارت طالبان

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، از پیام عیدی مالعمر 
کرده،  استقبال  طالبان  گروه  رهبر 
برای  افغانستان  دولت  که  می گوید 
خط  »دو  کشور  در  صلح  تامین 
موازی« صلح را با طالبان و پاکستان 

به پیش می برد.
مناسبت  به  پیامی که  در  غنی  آقای 
عید سعید فطر منشتر کرد، می گوید 
که طالبان افغان به عنوان شهروندان 
بر سر دالیل  تا  دارند  افغانستان حق 
مخالفت شان با نظامی سیاسی کشور 

گفتگو کنند. 
مالعمر  پیام  به  اشاره  با  غنی  آقای 
آخوند  محمدعمر  »مال  می گوید: 
به  خود  پیام  در  طالبان  گروه  رهبر 
اهداف شان  به  رسیدن  عید  مناسبت 
کرده  بیان  مسالمت آمیز  راه   از  را 
به  من  است.  مثبت  گام  یک  این  و 
رهبران طالبان صدا می زنم که برای 
پایان دادن به خون ریزی های موجود 
آرمان  به  و  بردارند  عملی  گام های 
مثبت  جواب  مردم  صلح خواهی 
دهند. راه خیر و نیک این است که 
جنگ  طریق  از  مسایل  حل  برای 
راه  منطق  و  تفاهم  طریق  از  بلکه  نه 

هموار شود.«
که  افزوده  همچنین  اشرف غنی 
خمی  و  پرپیچ  راه  صلح  به  رسیدن 
وجود  آن  پیش شرط  اولین  و  دارد 
و  شایسته،  مدیریت  قاطع،  اراده 
حوصله مندی الزم است. وی تاکید 
این  افغانستان  حکومت  که  کرده 

ویژگی ها را دارد.
دولت  که  می افزاید  غنی  رییس 
روند  پیش برد  با  همزمان  افغانستان 
نیز  پاکستان  با  طالبان،  با  صلح 
می برد.  پیش  به  را  روندی  چنین 
وی می گوید: »وقتی سخن از صلح 
می گوییم این موضوع شامل دو خط 
طالبان  با  صلح  یکی  است،  موازی 
افغان و دیگری صلح با پاکستان، که 
است  مستقل  و  مجزا  امری  هرکدام 
با منطق جداگانه و درخور آن به  و 

پیش خواهد رفت.«

مقام های محلی در والیت بدخشان 
می گویند،  کشور  شرق  شمال  در 
شش سرباز پولیس که در حمله سه 
ماه پیش طالبان به ولسوالی وردوج 
به چنگ این شورشیان افتاده بودند، 

رها شدند.
والیت  سرپرست  ادیب،  شاولی 
رهایی  در  که  می گوید  بدخشان 
صورت  معامله ای  سربازان  این 
نگرفته است و پس از میانجی گری 
علما و متنفذان قومی آزاد شده اند.

آقای  بخدی،  خبرگزای  از  نقل  به 
مردم  »تالش های  گفت:  ادیب 
محل، متنفذین و علما بود که نتیجه 
داد. در چندین نوبت ما متنفذین و 
بزرگان را روان کردیم که سربازان 
حفظ  باید  شان  حق  و  هستند  اسیر 
شود که اسالم برای شان داده و رها 

شوند این تالش ها نتیجه داد.«
از  پیش،  ماه  سه  حدود  طالبان 
ولسوالی  مرکز  به  مسیر  چندین 
وردوج حمله کردند و کنترول این 

ولسوالی را در اختیار گرفتند.

تروریستان  می گوید  جمهور  رییس 
بین المللی که اجندای خاص خود را 
تعقیب می کنند و سودای  در منطقه 
ایجاد حاکمیت، رعب و وحشت را 
برای تمام منطقه در سر می پرورانند، 
او،  به گفته   حساب شان جدا است. 
دسته   این  به  کشور  امنیتی  نیروهای 
خواهند  روشن  پاسخ  تروریستان  از 
داد و تا سرکوب کامل شان مبارزه 

می کنند.
عیدی  پیام  از  پیش  روز  دو 
گروه  رهبر  مالعمر  اشرف غنی، 
به  رسیدن  که  بود  گفته  طالبان، 
هدف از راه های صلح آمیز و فعالیت 
سیاست  و  مشروع  امر  یک  سیاسی 

نبوی است.
»صدای  سایت  در  که  پیام  این 
جهاد« مربوط به گروه طالبان منتشر 
»پیشوای  است:  آمده  آن  در  شده، 
اکرم  رسول  حضرت  ما  مبارک 
بدر  میادین  در  که  همان طور  )ص( 
بود،  جنگ  مشغول  کفار  با  خیبر  و 
در  مسلمانان  نفع  به  آن  کنار  در 
نمایندگان  با  جرگه ها  عهد،  بستن 
کفار، فرستادن پیام ها و سفرا و حتی 
محارب  کفار  با  مختلف  مواقع  در 
نیز  را  مستقیم  گفتگوی  سیاست 
رهنمودهای  ما  اگر  می نمود.  عملی 
شرعی را با دقت تحت غور بگریم، 
بازدید  و  دید  که  می کنیم  مشاهده 
تعامل  مواقع  بعضی  در  یاهم  و 
ندارد.«  مانعی  دشمن  با  صلح آمیز 
مالعمر تاکید کرده است: »مانع این 
است که از موقف عالی اسالم تنزل 

سربازانی که از چنگ طالبان آزاد 
اسارت  مدت  در  می گویند  شده 
تروریستان  توسط  طالبان،  بدست 
و  تاجیک  بیشترشان  که  خارجی 

ازبیک بودند، شکنجه شده اند.
این سربازان همچنین می گویند که 
پرداخت  به  مکلف  مدت  این  در 
بودند  هزینه خرج و خوراک شان 
و برای هر وعده غذا، طالبان از آنها 

پول می گرفتند.
پولیس  به  مربوط  سربازان  این 

پا  اوامر شرعی زیر  صورت گیرد و 
گردد. پس بنا ما فعالیت های سیاسی 
افغان های  مالقات ها  و  تماس  ها  و 
به  را  مختلف  کشورهای  و  خود 
اشغال  که  می دهیم  انجام  این خاطر 
نظام  یک  و  پذیرد  پایان  کشور 
حاکم  کشور  در  اسالمی  و  مستقل 
گردد. این حق شرعی ماست که از 

تمام راه های مشروع استفاده کنیم.«
می افزاید  خود  پیام  در  مالعمر 
فعالیت های  برای  طالبان  گروه  که 
کرده  ایجاد  سیاسی  دفتر  سیاسی، 
امور  هرنوع  مسوولیت  دفتر  این  و 

سیاس را بدوش دارد.
مالعمر در بخشی از پیام خود روی 
گروه  این  افراد  میان  وحدت  حفظ 
کسانی که  می  گوید  کرده  تاکید 
با  شوند،  تخریب  و  اختالف  باعث 
خواهد  گرفته  شان  جلوی  جدیت 

شد.
در  قضاوت ها  طالبان  گروه  رهبر 
مورد وابستگی این گروه به پاکستان 
و ایران را ظالمانه توصیف کرده، اما 
پاکستان  با  گروه  این  که  می گوید 
همسایه  دو کشور  عنوان  به  ایران  و 

خواهان روابط نیک بوده است.
از  رسیدن  به  حالی  در  مالعمر 
فعالیت های  و  صلح آمیز  راه  های 
اخیرا  که  می کند  تاکید  سیاسی 
نمایندگان  با  گروه  این  نمایندگان 
در  رو  پاکستان  در  دولت  رسمی 
با  کردند.  گفتگو  و  دیدار  باهم  رو 
ادامه  این گفتگوها  ختم ماه رمضان 

خواهد یافت.

هستند  تخار  والیت  سرحدی 
ولسوالی  گیری  بازپس  برای  که 
فرستاده  ولسوالی  این  به  وردوج 

شده بودند.
بدخشان در دو سال اخر، به شدت 
شاهد  ازگاهی  هر  و  شده  ناآرام 

خشونت های گسترده بوده است.
ولسوالی  در  طالبان   1391 سال  در 
سرباز  شانزده  دستکم  وردوج 

ارتش را گلوله باران کردند.
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در  گیرد،  منع صورت  از سوی مسووالن  آن  و عرضه  ورود 
آن وقت ما مانند پتاقی دست به فروش این اسباب بازی ها 

نخواهیم زد.«
کتر صافی متخصص شفاخانه معتادین و صحت روانی  دا
وجود  زمینه  این  ارقامی  در  و  آمار  »هرچند  می گوید:  کابل 
و  اختالالت  افزایش  شاهد  اخیر  سال  چند  در  اما  ندارد، 
بلند  افزون  روز  به شکل  که  می باشیم  روانی  فشار های 

می رود.«
اختالالت  به  را  کودکان  شدن  مبتال  عمده  عوامل  او 
»مشکالت  می گوید:  کرده،  خالصه  مورد  چند  در  روانی 

چگونه نقش زنان را تعریف کنیم؟

کشور تهدید  کودکان را در  که زندگی  ضمن ده ها خطری 
جنگی  مرگ آفرین  اسباب بازی های  هم  یکی  می کند، 

است. 
تفنگچه،  تفنگ،  مانند  جنگی  اسباب بازی های  عرضه 
از  یکی  کشور  بازار های  در  غیره  و  کالشینکوف  تانک، 
کودکان را به  که به باور روانشناسان،  ده ها مشکلی است 
کشور  جنگجویی و پرخاشگری سوق می دهد. بازار های 
که بدون هیچ نوع  نیز مملو از این گونه اسباب بازی ها است 

ممانعت به شکل آزاد به فروش می رسد.
کودکان  از  گروهی عده ای  بازی های  روز های عید شاهد 
و  تفنگچه ها  انواع  داشتن  دست  با  کدام  هر  که  بوده ایم 
ترکی  سریال  از  تقلید  با  جنگی  اسباب بازی های  غیره 
گرگ ها( و دیگر سریال ها و فلم های هندی دست  )وادی 
که این بازی ها می تواند خطر  به برنامه ریزی هایی می زدند 
داشته  همراه  به  کودکان  در  شخصیتی  لحاظ  از  بزرگ 

باشد.
میزان  آینده  در  می تواند  بازی ها  این  روانشناسان  به گفته 

کودکان باال ببرد. جرم و تخطی را در نزد 
کابل در حالی  سید حکیم هفت ساله باشنده ده مراد خان 
می کرد،  خودنمایی  دستش  در  جنگی  بازی  اسباب  که 
خریداری  افغانی  دو صد  را  تفنگ  این  »من  می گوید: 
جنگ  مصروف  پوالد  مثل  دوستانم  با  کنون  ا و  کرده ام 
و  علمدار  پوالد  باند  در  او  حکیم،  سید  به گفته  هستیم.« 

دوستانش در باند دیگر می باشند. 
گرفته بود، حرکات  کمین  که پشت یک دیوار  او در حالی 
از  او می گوید: »من  از خود بروز می داد.  عجیب و غریبی 

کشور  کالن  بحث زنان در چندین دهه اخیر جزو سیاست 
با  الهه  امان  شاه  زمان  در  بيستم  قرن  آغاز  از  است.  بوده 
نهضت زنان به رهبرى ملکه ثریا، تا زمان حکومت خلق 
و پرچم با برنامه هاى شتاب زده سواد آموزى، تعیين مهریه 
زنان شاغل، حکومت مجاهدین  و حمایت  ازدواج  براى 
کابل،  و پيامد هاى ناشی از جنگ، تفرقه و برهم ریختن 
و  عقب گرا  غیر انسانی،  سیاست هاى  با  طالبان  حکومت 
هویت  با  کرزى  حامد  حکومت  دوره  باالخره  و  تاریك، 
ارزش هاى  بر  زنان مبتنی  براى  جدید سیاسی- اجتماعی 
و  جایگاه  زنان،  نقش  گستره  اساسی؛  قانون  و  اسالمی 
است.  بوده  مطرح  موضوعی  آن ها  با  نظام  خورد  بر  طرز 
دیگر  کشور هاى  بسیاری  را  زنان  و  سیاست  واقعیت های 
کرده اند؛ مانند حق اشتراك زنان  نیز در تاریخ خود تجربه 
و  مردان  و  زنان  مزد  برابرى  حقوقی  بحث  تا  راى دهی  در 

خشونت هاى ناشی از جنگ و خون ریزی. 
افغانستان  در  زنان  باالى  جنگ  گوار  نا پيامد های  بار 
دردناك و به مراتب سنگین تر از مردان بوده است. درد زنان 
که شامل حال مرد و زن این ملت  تنها به مرگ و معلولیت 
بوده خالصه نه شده، بلکه شامل پرستارى و مراقبت افراد 
معلول خانواده، از دست دادن شوهر و مبدل شدن زن به 
خدمات  و  تعلیم  از  محرومیت  تا  خانواده،  نان آور  یگانه 
صحی و محرومیت از حقوق شرعی مانند میراث و مهریه 
و  بيشتر  زنان  قربانی  میزان  دوامدار  به طور  بنا  است.  بوده 
درجه آسیب پذیرى آن ها چندین برابر باالتر از مردان بوده، 
که به طور سنتی و ساختارى مرد ساالر  آن هم در جامعه ای 
و از نظر اقتصادى فقیر بوده است. شاید هم به همین دلیل 
به زنان بيشتر به دید یك قربانی نگاه شده تا یك شریك و 
که چگونه به نقش  همتا. سوال براى نسل امروز این است 

و  دارم  عالقه  ماشیندار  و  تفنگ  به  تنها  بازیچه ها  جمله 
بس.«

تیمورشاهی  جاده  دکانداران  از  یکی  فواد  حال  همین  در 
جمله  از  اسباب بازی ها  اقسام  و  انواع  »ما  می گوید:  کابل 
جنگی  بازیچه های  انواع  و  گیم  عروسک،  توپ،  موتر، 
به  بيشتر  اطفال  اما  می کنیم،  وارد  چین  و  کستان  پا از  را 
بازیچه های جنگی عالقه دارند و بيشترین فروشات ما را 

نیز همین اسباب بازی ها تشکیل می دهد.«
اسباب بازی ها  این  گونه  ورود  قسمت  در  »ما  می افزاید:  او 
زمینه  گر در  ا و  روبه رو نشده ایم  کدام ممانعتی  با  کنون  تا 

و  خواهشات  از  محرومیت  مهاجرت ها،  اقتصادی، 
کار شاقه، از دست  خواسته ها، خشونت های خانوادگی، 
عوامل  از  جنگی  بازیچه های  دسترسی  و  والدین  دادن 

کودکان به تکالیف روانی می باشد.« عمده دچار شدن 
به  کودکان  دسترسی  و  گمرکی  کنترول  نبود  او،   باور  به 
که اطفال را به خشونت  بازیچه های جنگی سبب می شود 
نابه سامانی سبب خواهد  این  و  و پرخاشگری سوق داده 
کودکان  نزد  در  روانی  پيشرفته  تکالیف  به  منجر  که  شد 
باال  را در اطفال  و میزان تخطی و جرم و جنایت  گردیده 

ببرد. 
کودکان به وسایل  کتر صافی می گوید: »دسترسی دوامدار  دا
اختالالت  و  بوده  بحران آفرین  دراز مدت  در  جنگی، 
که 75 درصد در نزد مجرمان دیده می شود،  شخصیتی را 
روانشاسی  استادان  از  یکی  اوریا  سپوژمی   می آورد.  بار  به 
اسباب بازی های  »دسترسی  می گوید:  کابل  دانشگاه 
کودکان به همراه دارد و هم  جنگی هم تاثیرات مثبت را در 
منفی ، اما تاثیرات منفی آن بيشتر هویدا می باشد. از جمله 
روانی  عقده های  بيرون ریزی  به  می توان  مثبت  تاثیرات 
شکل  این  به  و  کرد  اشاره  کودکان  در  وسایل  این  توسط 

کودکان خارج می گردد.«  تصورات جنگی از ذهن 
می گوید:  جنگی  بازیچه های  منفی  تاثیرات  زمینه  در  او 
کودکان تاثیرات  کودکانه جنگی در نزد  »دسترسی وسایل 
از جمله می توان به باال  که  را در پی دارد  منفی بی شمار 
کودکان اشاره  رفتن حس جنگجویی و پرخاشگری در نزد 
در  جنگجویی  حس  تا  می گردد  سبب  وسایل  این  کرد. 
کودک تحریک شده و یک فرد ناسالم در جامعه  درون 

بار آید.«
کلینکی  از سوی دیگر روح اهلل رضوانی، ماستر روانشناسی 
وسیله  چرا  که  باشیم  این  نگران  زیاد  »نباید  می گوید: 
کودکان سالح جنگی می باشد. این بر می گردد به  جنگی 
بازی اش  پسر همیشه وسیله  هویت جنسیتی پسران. یک 
که نقش مردانه او را نشان  موتر، تفنگ، شمشیر می باشد 
کنار  کودکان در  که  می دهد ، اما نگران کننده تر این است 

این وسایل جنگی، وسایل دیگری ندارند.«
کودکانه،  سرگرمی های  کودک،  کتاب  نبود  او،  باور  به 
و  گاهی  آ عدم  و  کودکان  برای  تفریح  سالم  مکان های 
کودکان قابل نگرانی می باشد. مهارت از چگونگی تربيت 
آقای رضوانی می گوید: »وقتی تمام سرگرمی، بازی و تفریح 
کودک در وسایل جنگی و بازی های جنگی متمرکز باشد، 

ک است.« این خیلی خطرنا

تعریف  آن  مرد هم در  که  نوین بدهد؛ طوري  تعریف  زن 
شامل باشد و از مزایاى هویت بهتر زن مستفید شود. در این 
باید صورت  کار و تالش  باور من چندین دست  راستا به 

بگیرد: 
قوانین  مادر  به حیث  اساسی  قانون  به  ارج گزارى  نخست 
و  زن  شهروندان،  وجایب  و  حقوق  آن  در  که  افغانستان 
مرد، برابر تعریف شده است. تطبیق مواد این قانون به طور 
عادالنه و همگانی باالى همه شهروندان مسوولیت دولت 
به  دولت  اول  طراز  مسووالن  برعالوه،  است.  افغانستان 
شمول ریيس جمهور، بانوى اول، ریيس اجرایی، اعضاى 
کابينه، شوراى ملی و قوه قضایيه با سیاست گذارى موثر و 
کنند. این توجه شامل حمایت سیاسی،  مدبر به زنان توجه 
مشارکت  براى  زمینه سازى  و  قانون  تطبیق  از  اطمینان 
نه  زنان  از  سیاسی  حمایت  است.  دولت  امور  در  زنان 
تنها به معنی توظیف زنان در پست هاى ارشد و حمایت 
دوامدار از آن ها است بلکه شامل حمایت اجرایی و مالی 
نیازمندى هاى  به  که  است  برنامه هایی  و  پالیسی ها  از 
امروز  از همین رو  اساسی دختران و زنان رسیدگی می کند. 
در بحث جهانی انکشاف پایدار یك شاخص مهم براى 
زنان  و  دختران  وضعیت  دولت ها،  پيشرفت  اندازه گیرى 
مي باشد، مانند شاخص مرگ و میر مادران از سبب والدت، 
میزان سواد و دسترسی زنان به تحصیالت عالی و دسترسی 

کار.  عادالنه آن ها به فرصت هاى اقتصادى و 
کردن نقش زنان مسوولیت خود  مهم تر از همه، در نهادینه 
سطح  در  که  آن هایي  مخصوصا  زنان  است.  بيشتر  زنان 
بدهند  نشان  باید  دارند  قرار  رهبرى  و  سیاست گذارى 
در  مرد  هم طرازان  با  و  دارند  را  اجراات  و  کار  توانایی  که 
مي توانند.  کرده  رقابت  خود  صالحیت  و  مسلك  حوزه 

جهت  در  ذهنیت ها  تغیير  براى  شیوه  مهم ترین  این 
مهم  موقف  در  زن  هر  است.  زنان  نقش  کردن  نهادینه 
یك  براى  الگو  و  راهگشا  مي تواند  دارد:  گزینه  دو  دولتی 
خواهران  دیگر  براى  را  راه  و  باشد  سالم  انکشاف  روند 
کوتاهی و درماندگی  کند، و یا بر عکس نمونه ای از  هموار 
زنان رهبر و مدیر، در مقایسه  از همین رو مسوولیت  باشد. 
با  زنان  است.  بيشتر  برابر  چندین  هم قطار شان،  مردان  با 
که  دهند  نشان  باید  صداقت  و  مسلك گرایی  کار،  پشت 
دیر  دیگر  که  هستند  جدى  و  مسوول  شهروندانی  آن ها 
موقف هاى  در  زنان  عالوه  بر  شوند.  گرفته  نا دیده  است 
زمینه  ایجاد  و  و مدیریت، سیاست حمایت  رهبرى  ارشد 

داشته  خود  کار  دستور  در  را  زنان  سایر  براى  انکشاف 
تنها  زنان  از  حمایت  که  گذاشت  نباید  گفته  نا باشند. 
و روشنفکر و مخصوصا  زنان نیست. مردان مترقی  وظیفه 
روند  در  عالقه منداند  خود  دختران  آینده  به  که  آن هایي 
انکشاف زنان نقش مهم بازى مي کنند و ما مثال هایی از 

چنین مردان را هر چند بسیار محدود شاهد بوده ایم. 
قریه نشین  و  روستایی  افغانستان،  زنان  کثریت  ا
که  دارد  را  خود  ویژگی هاى  آن ها  مشکالت  هستند. 
خدمات  آشامیدنی،  آب  به  دسترسی  عدم  شامل 
والدت،  و  حمل  زمان  در  مخصوصا  صحی  محدود 
ناچیز  نقش  و  تعلیمی  محدود  فرصت هاى  سوءتغذیه، 
مشکالت  عالوه  بر  خانوادگی ،  تصمیم گیری های  در 
ساختن  بهتر  می باشد.  اقتصادى  و  امنیتی  همه شمول 
وضعیت زندگی زنان و مردان روستایی و در نتیجه بهبود 
انکشاف  اصلی  محرك  دهات  و  روستا  خانواده  زندگی 
و  زنان  پسر،  و  دختر  براى  بهتر  فردای  نتیجه  در  و  پایدار 

مردان افغانستان خواهد بود. 
که پالیسی و برنامه هاى  کشور ها نشان مي دهد  تجربه سایر 
زن  حال  شامل  که  است  موفق  وقتی  زنان  توانمند سازى 
و مرد بوده و خانواده را منحیث هسته مرکزی انکشاف و 
حمایت زنان مورد توجه و هدف قرار دهد. این پالیسی ها 
اصلی  اسباب  که  مي شود  برنامه هایی  از  مجموعه  شامل 
محرومیت دختران و زنان را از چندین جهت هدف قرار 
تحصیالت  مخصوصا  تعلیم  به  دسترسی  مانند  مي دهد؛ 
عالی براى دختران و پسران، آموزش مهارت هاى حرفوى 
گسترش  کار و اشتغال،  و مسلکی و دسترسی به زمینه های 
خدمات آبرسانی و برق رسانی و در نتیجه سهولت در امور 
خدمات  است،  زنان  مسوولیت  عمدتا  که  خانه  داخل 
اجتماعی بهتر براى معلولین و سال خوردگان و زمینه سازى 
به  به شمول عدم دسترسی  زندگی  تقویت محیط سالم  و 

دخانیات و مواد مخدر مي باشد. 
براى  اقتصادى  و  پایدار روى بستر اجتماعی  کوشش هاى 
پيشرفت دختران و زنان موازى با سیاست حمایت از زنان 
به  را  بهزیستی  و  انکشافی  مهم  نتایج  قانون،  کمیت  حا و 
که از ثمره آن دختران، پسران، زنان،  ارمغان آورده مي تواند 

مردان، خانواده ها و جامعه مستفید خواهند شد. 

کودکان در گیرودار
بازیچه های خطرآفرین
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بدون  افغانستان،  اجرایی  رییس  اما  بگویند. 
کابل را به قصد  در نظرداشت این موضوعات، 
می خواستند  ایشان  شاید  کرد.  ترک  نو  دهلی 
کنار خانواده  روزهای تعطیل را بدون دردسر در 
که مدعی  کنند، اما سیاستمداری  خود سپری 
را  راحتی  است،  اجتماعی  پایگاه  داشتن 

ترجیح نمی دهد. 
می کنند  فکر  گاهی  افغانستان،  سیاستمداران 
گاهی  هیچ  و  هستند  آنان  با  همیشه  مردم  که 
نمی دهند.  دست  از  را  خود  اجتماعی  پایگاه 
پایگاه  روزگاری،  که  سیاستمدارانی  هستند  اما 
را  خود  جای  امروز  اما  داشتند،  مردمی   نیرومند 
سیاستمداران  کرده اند.  گذار  وا رقیبان شان  به 
کشور  داخل  در  عید  این  در  پرنفوذ،  و  مشهور 
پایگاه  می شود  گفته  که  دوستم  جنرال  بودند. 
قومی  نیرومند دارد، به والیت جنگ زده فاریاب 
کرد و  رفت، در مسجد جامع شهر میمنه نماز ادا 
کنار  که در  بعد به مردم آن والیت اطمینان داد 

آنان می ماند. 
دوستم با این حرکت در واقع پایگاه مردمی  خود 
کرد تا  کرد. رییس جمهور غنی هم تالش  را بیمه 
در  که  نماز عید  در  ببیند.  اقشار جامعه  با همه 
ارگ برگزار شد، شمار شرکت کنندگان بسیار زیاد 
مسووالن  به  عید،  دوم  روز  در  غنی  آقای  بود. 
و  زد  زنگ  نیز  خبرنگاران  از  برخی  و  رسانه ها 
اما رییس اجرایی، هیچ  گفت،  را تبریکی  عید 

توجهی به این موضوع نکرد. 
این  نو،  به دهلی  رییس اجرایی  سفرهای مکرر 
کتر  که دا ذهنیت را در میان مردم قوت می دهد 
نو  در دهلی  و  کابل سیاست می کند  در  عبداهلل 
زندگی. رییس اجرایی، این روزها خیلی از مردم 
که امروز از او در  گرفته است. چهره ای  عام فاصله 
رسانه ها ترسیم می شود، تصویر یک »سلیبریتی« 
او  گران قیمت  لباس های  از  رسانه ها  است. 
کاربران شبکه های اجتماعی، سبک  می گویند و 
لباس پوشیدن او را با ستاره های سینمای هالیود 

و بالیود مقایسه می کنند. 
این رفتار، رییس اجرایی را از هواداران و حوزه 
از  که  سیاستمداری  می کند.  منزوی  نفوذش 
سیاسی  صحنه  از  شود،  منزوی  نفوذش  حوزه 
این  اجرایی  رییس  شاید  می شود.  حذف 
زیاد  سیاسی اش  مشاوران  حرف های  به  روزها 
کسی که با سیاست ورزی در  گوش نمی دهد. هر 
افغانستان آشنایی ابتدایی داشته باشد، می داند 
که جدی نگرفتن مردم عام، پیامد خوبی برای 
که به آسایش و  سیاستمدار ندارد. سیاستمداری 
راحتی خودش بها بدهد و از حوزه نفوذش فرار 

که منزوی می شود.  کند، بدون تردید 

مردم ایران تاثیر منفی به همراه داشته است، تاثیرات منفی بیشتری 
گر این تفاهم موجب  گذارده است. از این رو ا بر مهاجرین افغان 
کاهش  گردد و تحریم های اقتصادی  بهبود روابط ایران و امریکا 
خواهند  بهتری  شرایط  افغان  کارگران  و  مهاجرین  بی گمان   یابد؛ 

یافت. 
از  بخشی  می کنند،  زندگی  ایران  ک  خا در  که  مهاجرینی   .5
تفاهم  این  می کنند.  ارسال  افغانستان  به  را  خویش  درآمدهای 
می تواند زمینه افزایش ارزش پول ایران را به وجود آورد. از این رو با 
باالرفتن ارزش پول ایران، زمینه افزایش ورود ارز خارجی باارزش 

به افغانستان فراهم می شود. 
بسترهای  منطقه،  در  تحریم ها  یافتن  پایان  دیگر  سوی  در   .6
افزایش  را  چین  ازبکستان،  تاجیکستان،  با  ایران  میان  همکاری 
که بر اساس آن طرح های انکشافی- اقتصادی- ترانزیتی  می دهد 
از  می تواند  افغانستان  و  می کند  پیدا  بیشتری  رونق  منطقه 
گسترش طرح های  کند.  موقعیت استراتژیکش بهره برداری بیشتر 
اقتصادمحور منطقه ای زمینه تقویت دیپلوماسی همکاری را میان 
کشورهای چین، روسیه، ایران و در نهایت سازمان همکاری های 
که متعاقبا اهمیت منطقه افغانستان را در  شانگهای فراهم می کند 
افزایش  افغانستان  دیپلوماسی  در  فرامنطقه  کشورهای  با  مقایسه 

خواهد داد.
گسترش روابط ایران و  تفاهم ایران و امریکا بر سر مسایل هسته ای و 
غرب می تواند تاثیرات منفی را نیز به همراه داشته باشد. مهم ترین 

کرد: تبعات منفی این تفاهم را می توان به صورت ذیل یاد 
1. این تفاهم از اهمیت استراتژیک افغانستان به عنوان همکاری 
برای  افغانستان  اهمیت  کاهش  می کاهد.  امریکا  استراتژیک 
و  سیاسی  نظامی،  حمایت های  کاهش  معنای  به  امریکا، 
به عنوان  را  افغانستان  اهمیت  بلند مدت  در  که  است  اقتصادی 

یک نقطه استراتژیک می کاهد.
سلبی  تبعات  کاهش  برای  استراتژیک  تعامل  در  افغانستان   .2
در  کند.  عربستان همکاری  و  کستان  پا با  دارد  تروریسم، تالش 
ضلع  به  را  ما  یمن،  بحران  در  عربستان  با  ما  نزدیکی  راستا  این 
نزدیکی،  این  بر اساس  است.  کرده  نزدیک  خاورمیانه  عربی 
در  دارند  تالش  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
منافع  عربستان،  از  مالی  حمایت های  کسب  و  صلح  کرات  مذا
ملی افغانستان را افزایش دهند. ظهور ایران با تکنالوژی مشروع 
و  روسیه  کشورهای  با  کشور  این  همکاری  گسترش  و  هسته ای 
را  خاورمیانه ای  عربی  جریان  کستان،  پا سلبی  تاثیرات  چین؛ 
با  می دهد.  افزایش  رادیکال  گروه های  از  بهره برداری  طریق  از 
بسترهای  از  یکی  فرهنگی  به صورت  افغانستان  این که  به  توجه 
گروه هاست، می تواند شاهد تبعات منفی تقویت همکاری  این 
بدترین  در  غرب،  و  ایران  تفاهم  بنابراین  باشد.  امریکا  و  ایران 
که  کستان و عربستان  سناریو، سودآوری همکاری های ما را با پا
ویژه ای  اهمیت  از  ملی  وحدت  حکومت  خارجی  سیاست  در 

کاهش می دهد. برخوردار است، 
در  آب  دیپلوماسی  استراتژیک  اهمیت  گسترش  به  توجه  با   .3
می رسد  به نظر  ایران؛  و  ما  میان  متعارض  منافع  وجود  و  منطقه 
برای  مشروعیت  کسب  بر اساس  ایران  توانمندی  گسترش  که 
بهره برداری از انرژی هسته ای در همکاری با امریکا، توان ایران را 
در معادالت هیدروپالتیک با افغانستان به صورت سیاسی افزایش 

می دهد.
موارد  بر اساس  امریکا  با  ایران  هسته ای  تفاهم  کالن  به صورت 
ملی  منافع  برای  بیشتری  ایجابی  تاثیر  نوشته،  این  در  شده  ذکر 
سیاست  بر اساس  افغانستان  سیاست گذاران  دارد.  افغانستان 
این  تاثیرات  تحلیل  در  باید  رویدادمحور،  یا  و  فرصت  خارجی 
رویداد، دقت نظر به خرج دهند و از نتایج آن به خوبی بهره ببرند. 

نماز  از  پیش  افغانستان،  اجرایی  رییس 
به  تا  کرد،  ترک  نو  دهلی  قصد  به  را  کابل  عید 
در  خانواده  به  پیوستن  بپیوندد.  خانواده اش 
تمام  است.  هنجار  به  کاری  فطر  عید  روزهای 
کارگر،  شهروندان افغانستان چه سیاستمدار و چه 
کنار  در  نوروز،  و  عید  ایام  در  تا  می کنند  تالش 
خانواده های خود باشند. اما به رییس اجرایی 
ادا  با مردم  را  نماز عید  تا  بود  این مملکت الزم 
می کرد، از آنان می شنید، با آنان مصافحه می کرد 
اشکالی  هیچ  می رسید.  خانواده اش  به  بعد  و 
که رییس اجرایی، خانواده خود را در  نداشت 
روز  و سه  کابل می خواست  به  از هند  ایام عید 
اجرایی  رییس  خانواده  می فرستاد؛  دوباره  بعد 

کابل نمی داشتند.  هیچ مشکل امنیتی در 
نیروهای امنیتی افغانستان بیست وچهار ساعت 
از منزل و محل اقامت رییس اجرایی حفاظت 
منزل  اطراف  در  امنیتی  فوق  تدابیر  می کنند. 
است.  برقرار  اجرایی  رییس  اقامت  محل  و 
بخش های مشخص در وزارت داخله و امنیت 
رییس  اقامت  محل  از  تا  مکلف اند  ملی، 
نبود  بنابراین هیچ الزم  کنند.  اجرایی حفاظت 
کابل را ترک  تا رییس اجرایی، پیش از نماز عید 
کند و تعطیالت پایان ماه رمضان را در دهلی نو 

بگذراند. 
مردم  میان  از  که  است  مدعی  عبداهلل  کتر  دا
صاحب  که  دارد  ادعا  او  است.  برخاسته 
کسی در  پایگاه اجتماعی نیرومند است و هیچ 
با  این نظر نمی تواند  از  حکومت وحدت ملی، 
که جناب  کند. اما سوال این است  او همسری 
مردمانی  فطر،  عید  روز  در  چرا  عبداهلل  کتر  دا
گر  ا گذاشت.  تنها  بودند،  او رای داده  به  که  را 
کنار  ایشان دوست نداشت تا به ارگ برود و در 
بایستد،  ملی  وحدت  حکومت  دیگر  مقام های 
کوهدامن،  در  مسجد  یک  به  که  بود  بهتر 
کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، مزار یا هرات 
با مردم مصافحه  بامیان می رفتند،  و  ننگرهار  یا 
گوش می دادند. هیچ  می کردند و به درد دل آنان 
روزهای  اجتماعی،  پایگاه  سیاستمدار صاحب 
مناسبتی مثل عید و نوروز را از دست نمی دهد، 
آنان  عملکرد  از  مردم  که  سیاستمدارانی  هم  آن 

ناراض اند. 
این قماش سیاستمداران تالش می کنند تا علت 
ناتوانی حکومت در برآورده سازی خواست های 
آنان در میان بگذارند. هم چنان هر  با  را  مردم 
رای دهندگانش  و  نفوذ  حوزه  به  سیاستمداری 
این  مناسبتی  روز های  می دهد.  حساب 
فرصت را در اختیار سیاستمداران می گذارد، تا 
آنان  به  و  بشنوند  آنان  از  بروند،  مردم  میان  در 

باعث  امروز  جهان  خارجی  سیاست  در  پیوستگی  و  همبستگی 
یا  مستقیم  تبعات  کشوری،  در  رخداد  هرگونه  که  است  شده 
اساس  این  بر  باشد.  داشته  منطقه  دیگر  کشورهای  بر  غیر مستقیم 
هسته ای  مسایل  مورد  در  بار  اولین  برای  که  غرب  و  ایران  تفاهم 
کره رخ داد، تاثیراتی برای منافع ملی افغانستان  پس از ۲۰ ماه مذا
گروه ۱+۵ )امریکا، بریتانیا،  کشورهای عضو  به همراه دارد. ایران و 
کرده اند  پیدا  دست  توافقی  به  آلمان(  و  روسیه  چین،  فرانسه، 
لغو  ازای  در  را  ایران  هسته ای  برنامه  حساس  بخش های  که 
ادعا  سفید  کاخ  می کند.  محدود  بین المللی،  شدید  تحریم های 
می کند در صورت اجرای این توافق، تدابیر سخت و جدید مانع 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای خواهد شد. ایران بر این باور 
گردیده  تثبیت  هسته ای  انرژی  بر  آن ها  دستیابی  حق  که  است 
است. هر دو جریان باور پیروزی دارد و در نتیجه نوعی بازی برد- 

برد تحقق یافته است. 
این توافق می تواند یکی از متغیرهای تاثیرگذار به صورت مستقیم و 
گردد. تفاهم هسته ای  غیر مستقیم برای منافع ملی افغانستان تلقی 
به  غرب  با  افغانستان  غربی  همسایه  کشور  به عنوان  ایران  میان 
به صورت  افغانستان؛  استراتژیک  همکار  به عنوان  امریکا  رهبری 
و  منطقه ای  سیاست  نزدیکی  و  هم پذیری  بسترهای  به  بنیادی 
فرایند  هنوز  گرچه  ا دارد.  مستقیم  تاثیر  افغانستان  فرامنطقه ای 
تفاهم هم چنان از طریق اقدامات عملی دو طرف نتیجه خواهد 
کوتاه مدت و در بهترین سناریو در صورتی  داشت. با این حال در 

که این تفاهم موجب نزدیکی دو بازیگر شود، می تواند منافع ملی 
در  و سلبی  ایجابی  به صورت  فرامنطقه  و  منطقه  در  را  افغانستان 

موارد ذیل متاثر بسازد: 
زمینه  امریکا  و  ایران  نزدیکی  گسترش  با  دوجانبه  سطح  در   .1
گذشته ممنوع بود، افزایش  که در  استفاده از مواد صادراتی ایران 
کاهش  گاز و برق ایران می تواند بر  می یابد. بهره برداری از تیل و 
قیمت این مواد در داخل تاثیر مثبت داشته باشد. نزدیکی ایران و 
امریکا و برداشته شدن تحریم ها، قیمت مواد سوختی را در محیط 
که به صورت غیرمستقیم  کاهش می دهد  منطقه ای افغانستان نیز 
شانگهای  عضو  کشورهای  حوزه  در  چندجانبه  همکاری های  بر 

تاثیر مثبت دارد. 
گسترش همکاری های امریکا و ایران یکی از حوزه  2. این تفاهم و 
در  تفاهم  این  بین می برد.  از  را  ایران  با  افغانستان  منافع  تعارض 
ناشی  منافع  متعارض  حوزه های  از  یکی  تنها  نه  دو جانبه،  سطح 
کاهش می دهد، بلکه امریکا می تواند یکی از  از حضور امریکا را 
گردد. از این رو افغانستان  کشور محسوب  حوزه های همکاری دو 

کند.  می تواند از این فرصت استفاده 
ایران، موجب  که تغییر نگرش امریکا در قبال  3. به نظر می رسد 
بازی  نتیجه  در  که  شد  خواهد  ترکیه  و  عربستان  خاطر  رنجش 
با  امریکا  روابط  عمق  به  توجه  با  سازد.  متحول  را  خاورمیانه  در 
با  را  خویش  روابط  امریکا  که  نمی رسد  به نظر  ترکیه،  و  عربستان 
کاهش دهد، بلکه در تعامل موازنه  عربستان در سطح بسیار باالیی 
بر اساس  و  خاورمیانه ای  بازیگران  با  متکثر  تعامل  منفی  و  مثبت 
کرد. عربستان  موازنه منفی در قبال عربستان تعامل برقرار خواهد 
آسیای  و سیاست  نزدیک خواهد  و چین  روسیه  به سمت  بیشتر 
این  احتمال  شرایطی  چنین  اساس  بر  می گردد.  تقویت  عربستان 
که افغانستان تبدیل به محور همکاری میان دو بازیگر  وجود دارد 
گردد و زمینه های همکاری بر سر مبارزه با  منطقه ای و فرامنطقه ای 

گسترش یابد.  تروریسم و مواد مخدر 
ک  خا در  که  افغان  مهاجرین  به  دیگر  سوی  در  تفاهم  این   .4
بر  نزدیک  دارد.  همراه  به  مثبت  تاثیرات  می کنند،  زندگی  ایران 
اقامت  ایران  در  متمادی  سال های  از  افغان  مهاجر  میلیون  دونیم 
بر  که  همان طور  جهانی  جامعه  و  امریکا  تحریم های  داشته اند. 
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خواستیم نقطه آغازی
 برای تغییر بزرگ اقتصادی باشیم

بیسیم مصون است؟
بیسیم  افغان  مشتریان  و  شهروندان  مکالمات  رامین: 
محفوظ  کامال  مخابراتی  مقررات  و  قانون  مطابق 
است و ما بر اساس جواز فعالیتی که از سوی وزارت 
به  داریم،  دست  به  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
و  مصونیت  به  و  داشته  پایبندی  کشور  نافذه  قوانین 
محفوظ بودن مکالمات شهروندان احترام می گذاریم. 
افغان بیسیم یگانه شرکت مخابراتی است که مکالمات 

و ارتباطات از طریق آن مصونیت کامل دارد.
مکالمات  بودن  مصون  از  شما  آن که  با  8صبح: 
این  از  پیش  اما  می دهید،  اطمینان  مشتریان تان 
دو  حدود  امریکایی ها  که  شد  نشر  گزارش هایی 
این  در  آیا  کرده اند  شنود  افغانستان  از  بار  میلیارد 
بیسیم  افغان  جمله  از  مخابراتی  شرکت های  شنودها 

دخیل بوده است؟
رامین: باید گفت که شرکت مخابراتی افغان بیسیم 
و  شهروندان  مخابراتی  مکالمات  امنیت  عرصه  در 
مشترکین خود کامال جدی است و با کسی یا گروهی 
مکالمات تلیفونی را شریک نمی سازد و امریکا یک 
کشور مقتدر است که از تکنالوژی پیشرفته برخوردار 
خود  پیشرفته  دستگاه های  از  شاید  آن ها  و  می باشد 

استفاده کرده باشند.
8صبح: برخی ها انتقاد می کنند که بهای خدمات افغان 
بیسیم بسیار باال است، چرا تاکنون بهای مکالمات را 

کاهش نداده اید؟
مشترکین  تا  هستیم  تالش  در  همواره  ما  رامین: 
خویش را با کم ترین بهای مکالماتی و بیشترین مزایا 

مستفید سازیم.
مکالمات  نرخ  در  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
مخابراتی از ابتدای فعالیت تاکنون فی دقیقه مکالمه را 
از پنج افغانی به 2.99 افغانی کاهش داده است که این 
یک رقم قابل مالحظه ای را نشان می دهد و هم چنان 
نرخ مکالمات خارجی خود را نیز تا حد زیادی تنزیل 

داده است.
از سوی  تلیفونی  مکالمات  نرخ  به  رابطه  در  هم چنان 
شرکت افغان بیسیم پیشکش های متفاوتی وجود دارد 
که با استفاده از آن رضایت بیشتر مشترکین خویش را 

به دست آورده است.
 »3G« سیستم  بیسیم  افغان  مخابراتی  8صبح: شرکت 
این مورد  فعال ساخته است آیا می توانید در  را  خود 

معلومات بیشتری دهید؟
و  کیفیت  از  که  را  بیسیم  افغان   »3G« ما  رامین: 
سرعت فوق العاده ای برخوردار است در سال گذشته 

افتتاح و به بهره برداری رساندیم.
باید  سیستم  این  باالی  قابلیت  از  بیشتر  روشنی  برای 
افغان  مخابراتی  شرکت  مشترکین  اکنون  که  گفت 
باند  از سریع ترین خدمات  استفاده  با  می توانند  بیسیم 
را  فایل ها  بزرگ ترین  بیسیم  افغان   »3.75G« وسیع 
ارسال و دریافت کنند، به سریع ترین سرعت داونلود 
دسترسی داشته باشند، فایل ها را به اشتراک بگذارند و 
به خدمات ویدیویی و انترنتی شفاف و بدون سکتگی 

دسترسی داشته باشند.
با  افغانستان  در  مخابراتی  شبکه  نخستین  منحیث  ما 
تا  هستیم  تالش  در  همواره  انترنتی  خدمات  افتتاح 
رضایت  جهت  را  سیستم ها  کیفیت ترین  با  و  بهترین 
کامل مشترکین مان ارایه کنیم. افغان بیسیم جدیدترین 
و  می کند  استفاده  جهان  سراسر  از  را  روز  تکنالوژی 
 )IP6( شبکه  در  که  است  مخابراتی  شرکت  یگانه 
فراهم  خویش  مشتریان  برای  را  خدمات  مدرن ترین 

می کند.
از  مخابرات  وزارت  و  امنیتی  ارگان های  8صبح: 
انتقاد  شدت  به  غیرقانونی  سیم کارت های  فروش 
کرده اند؛ اما چرا هنوز هم سیم کارت های بدون ثبت 
به  آزادانه  بازارها  در  بیسیم  افغان  جمله  از  شرکت ها 

فروش می رسد؟
بدون  هیچ وجه  به  ما  رامین: سیم کارت های شرکت 
راجستر به فروش نمی رسد و از این کار جدا خوداری 
با  معتبر یکجا  اسناد و مدارک  تا زمانی که  می کنیم. 
به ما مواصلت نورزد سریال  فورمه های ثبت مشتریان 
ثبت  ما  سیستم  در  سیم کارت ها   )MSISDN( نمبر 
را  خویش  سیم کارت  نمی تواند  مشتری  و  نمی گردد 
فعال کند. اسناد و مدارک مشتریان به حیث شواهد در 

نزد ما موجود می باشد.
8صبح: آیا می توانید به برخی دیگر از دست آوردهای 
اشاره  جاری  سال  در  بیسیم  افغان  شرکت  چشمگیر 

کنید؟
رامین: در مورد این سوال باید گفت که افغان بیسیم 
که  است  افغانستان  در  مخابراتی  شرکت  نخستین 
تکنالوژی »HD-Voice« و یا صدا با کیفیت باال را 
به کشور آورده است و این موفقیتی است که ما به آن 

افتخار می کنیم.
باشیم  داشته  تکنالوژی  این  از  کوتاه  تعریف  اگر 
خدماتی  از  عبارت   )HD( صدای  که  بگوییم  باید 
می باشد که جهت شفافیت صدای تماس ها؛ آواز های 
بین می برد. هنگامی که شما در یک  از  پس منظر را 
ساحه پر از سروصدا باشید، یا با یک شخص دیگری 
همکالم باشید و یا موضوع مهمی را بخواهید توضیح 
دهید این تکنالوژی به شما کمک می کند تا صدا را 

به صورت واضح و شفاف بشنوید. 
عمدتا  و  کریستال  به  شبیه  صدای   »HD-Voice«
بیسیم  افغان  موبایل  مشترکین  برای  را  طبیعی 
ما  تکنالوژی  این  از  استفاده  با  که  می دارد  ارایه 
دهیم؛  را کاهش  در صدا  اختالالت جانبی  می توانیم 
بهتر  کیفیت  و  شفافیت  با  را  تلیفونی  کنفرانس های 
مغشوش  یا  و  شدن  وصل  و  قطع  از  دهیم،  انجام 
چنان  را  صداها  و  کنیم  جلوگیری  صدا  گردیدن 
حرف  هم دیگر  مقابل  در  گویا  که  می شنویم  شفاف 
میان  تفاوت  که  گفت  می توان  سادگی  به  می زنیم. 
میان  تفاوت  مانند  سابقه  تکنالوژی  و  تکنالوژی  این 

تلویزیون های سیاه وسفید و رنگه است.
یعنی  طرف  دو  هر  تکنالوژی  این  از  استفاده  در 
افغان  مشتریان  باید  دریافت کننده  و  تماس گیرنده 
بیسیم باشند و سیت های موبایل شان قابلیت استفاده از 

این تکنالوژی را داشته باشد.
سیستم  ایجاد  جاری  سال  در  ما  فعالیت های  دیگر  از 
سیستم  این  در  که  است  موبایل  طریق  از  پول  انتقال 
تادیه  همچون  زیادی  سهولت های  می تواند  خدمات 
طریق  از  فروشگاه ها  از  خریداری  پول،  اخذ  پول، 
مبایل ها، خدمات بانکی  کابل بانک نو و  میوند بانک، 
تادیه  و  پول  ارسال  مبایل،  خریداری کریدت کارت 

بِل برِق شرکت محترم برشنا را داشته باشد.
منی«  »موبایل  سیستم  که  گفت  می توان  خوشبختانه 
توانایی راجستر کردن 20 میلیون مشترک را داشته و 
در هر ثانیه می تواند 500 داد و ستد اقتصادی را انجام 
نزدیک در  ما در آینده  یادآوری کرد که  باید  دهد. 
نظر داریم تا پروژه های ماسترکارت و وصل شدن به 
به  با موفقیت کامل  نیز  شبکه جهانی ویسترن یونین را 

بهره برداری برسانیم. 
دارای  که  است  شرکتی  اولین  بیسیم  افغان  هم چنین 
ستون فقرات در افغانستان است. یعنی ما در سی و چهار 
از طریق  را  این والیات  تمام  والیت حضور داریم و 
کمربند حلقوی وصل کرده ایم. در ضمن ما در برخی 
مزارشریف،  فراه، هرات،  از جمله هلمند،  از والیات 
و  ننگرهار  قندهار،  بدخشان،  بغالن،  کندز،  میمنه، 
خوست دفاتر کالن با تیم تخنیکی داریم. در قندهار، 
پلخمری، کابل و  مزارشریف، کندز،  هلمند، هرات، 
جالل آباد سویچ تخنیکی یا شبکه های مستقل ما قرار 

دارند.
8صبح: در اخیر می شود گفت که از نگاه امنیتی دفاتر 
و سایت های شما مصون است، آیا دولت در این زمینه 

توانسته به خواست  شما پاسخ دهد؟
تلیفون،  پایه های  یا  سایت ها  امنیت  مورد  در  رامین: 
از  در مجموع  است.  نداشته  دولت همکاری چندانی 
از  را  خود  تاور   101 ما  تاکنون،  فعالیت  آغاز  زمان 
دست داده ایم که عوامل مختلفی از جمله انفجارها و 

حمله ها باعث تخریب این تاورها شده است.
8صبح: تشکر.

رامین: از شما و خوانندگان تان هم تشکر.
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زمینه کار فراهم کرده که از این طریق امرار معیشت 
می کنند.

مهارت های  سطح  و  کاری  ظرفیت  ارتقای  جهت  ما 
خرچ  به  جدی  توجه  خویش  کارمندان  مسلکی 
داده ایم و در چار چوب تشکیل اداری خود یک مرکز 
آموزشی به نام برنامه انکشافی افغان ها )ADP( ایجاد 
زمینه های  در  را  کارمند  هزار   5 از  باالتر  که  کردیم 
و  مدیریت  بازاریابی،  کمپیوتر،  انگلیسی،  مختلف 
رهبریت عالی آموزش داده ایم و در توانایی کارمندان 
و انجنیران این شرکت در امور یادگیری آموزش های 
مسلکی مخابراتی و تخنیکی تالش های گسترده ای به 
ایجاد  با  نیز  سال گذشته  در  اداره  این  داده ایم .  خرچ 
و  مهارت ها  میزان  است  توانسته  آموزشی  برنامه   40
تخصص های 460 نفر از کارمندان افغان بیسیم را ارتقا 
دهد و هم چنان در قرارداد با دو دانشگاه خصوصی در 
افغانستان تعدادی از کارمندان خود را به سویه لیسانس 

و ماستری معرفی کند.
8صبح: پیش از این مسووالن افغان بیسیم گفته بودند 
هنری،  برنامه های  از  تا  دارد  نظر  در  شرکت  این  که 
اجتماعی و فرهنگی که برای مردم مفید باشد حمایت 

کند، آیا به این کار ادامه می دهید؟
تالش  و  سعی  همواره  بیسیم  افغان  شرکت  رامین: 
و  فرهنگی  اجتماعی،  مختلف  برنامه های  تا  ورزیده 
ورزشی از قبیل مسابقات دوش، مسابقات بایسکل رانی، 
را  کابل  دانشگاه  و  مخابرات  انستیتوت  فراغت های 
بر آن، ساختن پل در شاهراه های  تمویل کند. عالوه 
کشور، تمویل تیم های فوتبال هرات و قندهار، تمویل 
در  که  خانم هایی  برای  پارلمان  در  زن  روز  تجلیل 
پارلمان و کمیته ملی المپیک افغانستان کار می کنند، 
توزیع سیم کارت ها و سیت های تلیفون های موبایل با 
ارسال کریدت ماهوار به طور رایگان برای ژورنالیستان 
آدرس دهی  لوحه های  نصب  رسانه ها،  کارمندان  و 
در  تفریحی  پارک های  اعمار  شهر ها،  سطح  در 
از  کشور  خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های  ساحات 
که  است  برنامه هایی  از  هرات  و  کابل  دانشگاه  قبیل 
است.  پرداخته  آن  به  متعهدانه  به صورت  بیسیم  افغان 
به  بیسیم برای توجه  افغان  هم چنین شرکت مخابراتی 
موضوعات فرهنگی در کشور ماهانه مجله ای را تحت 
آن  در  که  می رساند  نشر  به  بیسیم  افغان  مجله  عنوان 
به  فرهنگی  و  معلوماتی  اقتصادی،  مخابراتی،  مطالب 

چاپ می رسد.
ارتباطات  و  مکالمات  مصونیت  مورد  در  8صبح: 
به مردم  بیسیم چقدر  افغان  انترنت  و  تلیفون  از طریق 
اطمینان داده می توانید و آیا ارتباطات از طریق افغان 

افغان  ایجاد شرکت مخابراتی  از  انگیزه شما  8صبح: 
بیسیم چه بوده است؟

انجنیر  توسط  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  رامین: 
احسان اهلل بیات فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد 
کامل  رکود  یک  در  افغانستان  قبل  سال  چهارده  که 
ارتباطات قرار داشت. عدم امنیت، اقتصاد راکد و دیگر 
مشکالت سبب گردید تا بسیاری در آن دوره شهامِت 
اما  باشند  نداشته  را  سرمایه های شان  انداختن  خطر  به 
محترم انجنیر احسان اهلل بیات و دیگر مسووالن شرکت 
از وضعیت مردم  بهتر  با درک  بیسیم  افغان  مخابراتی 
افغانستان و تعهد  در قبال سرنوشت این کشور تصمیم 
افغان ها  برای  افغانی  شرکت  یک  ایجاد  با  تا  گرفتند 
نقطه آغازی برای یک تغییر بزرگ اقتصادی در سطح 
افغان  به این لحاظ شرکت مخابراتی  افغانستان شوند. 
بیسیم به تاریخ 17 حمل 1381 برابر به 6 اپریل 2002 

افتتاح و عمال به بهره برداری رسید.
8صبح: افغان بیسیم در حال حاضر چه تعداد مشتری 
پوشش  تحت  را  کشور  ساحات  درصد  چند  و  دارد 

مخابراتی قرار داده است؟
رامین: شرک مخابراتی افغان بیسیم در حال حاضر با 
امکانات و تجهیزات پیشرفته خویش بیش از 3 میلیون 
از  باالتر  داشتن  با  مجموع  در  و  دارد  فعال  مشتری 
1050 آنتن مخابراتی در 34 والیت کشور به مساحت 
94101 کیلومتر مربع را تحت پوشش مخابراتی خود 

قرار داده است. 
حلقوی  »سیستم  از  تا  می دانم  الزم  قسمت  این  در 
یادآوری  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  مایکرویف« 
به  کیلومتری   2500 سیستم  این  مونتاژ  و  نصب  کنم. 
مثابه ستون فقرات مخابرات کشور از جمله بزرگ ترین 
توانسته  ابتدا  از  که  است  کمپنی  این  دست آورد های 
است تمامی نقاط افغانستان را به هم ارتباط داده و تمام 
افغان ها را در دور افتاده ترین و صعب العبور ترین مناطق 

افغانستان توسط مبایل با هم وصل کند.
فراهم  را  اشتغال  زمینه  افراد  تعداد  چه  به  8صبح: 

کرده اید؟
رامین: ما بیشترین زمینه اشتغال زایی را برای هموطنان 
گفت  می توان  افتخار  به  که  کرده ایم  فراهم  خویش 
از  تن  برای6000  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  که 
به  نزدیک  فراهم کرده که  را  زمینه کار  ما  هموطنان 
150 تن از آنان را زنان تشکل می دهند. اما، به صورت 
کار  زمینه  نفر  پنجاه هزار  به  نزدیک  برای  غیرمستقیم 

مساعد شده است.
شرکت مخابراتی افغان بیسیم عالوه بر این برای بیش 
غیر مستقیم  به شکل  دیگر مان  هموطن  هزار  سی  از 

مصاحبه روزنامه 8صبح با امین رامین رییس شرکت مخابراتی افغان بیسیم

ACKU
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و  داخلی  جنگ های  مهار  بر  سعی  همواره  ایشان   -  2
تنظیمی  داشته و آنقدر در این موضوع با حساسیت عمل 
می کرد که از سوی هم حزبی هایش سرزنش نیز می شد. 

و  هم رزمان  سایر  حکیمی از  استاد  آنچه  اما   -  3
است.  ایشان  جهادی  تقوای  می کند  متمایز  همراهانش 
تقوای  به  می شناسند،  را  استاد  که  تمامی آنانی  تقریبا 
زندگی  فعلی  این موضوع شرایط  معترفند. شاهد  ایشان 
ایشان است. در اواخر حکومت دکتر نجیب که سازمان 
پایگاه های  در  را  زیادی  پول های  وقت  استخبارات 
مجاهدین توزیع می کرد، ایشان از پذیرش این نوع پول ها 
خود داری کرد و تا آخرین زمان حیات فعالیت سیاسی 
که  است  درحالی  این  ماند.  مرام  این  بر  جهادی اش  و 
بسیاری از آنانی که ادعای جهاد دارند چه در آن زمان 
ذهنی  مشغولیت  مهم ترین  و  بیشترین  حال  زمان  چه  و 
و  نبوده  ثروت  و  تجمیع قدرت  و عملی شان چیزی جز 
نیست تا حدی که زندگی فراتر از رفاه کنونی شان هیچ 
تناسبی با ادعاهای زندگی یک مدعی جهاد را ندارد، در 
حالی که بیشترین ادعاها را در زمینه جهاد فریاد می زنند. 
از استاد وضع صحی اش را جویا می شویم. هرچند آنچه 
می بینیم خود به خوبی گویای نامساعد بودن و وخامت 
اوضاع ایشان است، اما خود می گویند صبر کردن بر این 
درد و رنج خودش سخت است. این که نتوانی حرکت 
کنی و در همین حالت زمان را بگذرانی. خیره به چهره 
استاد نگاه می کنم و با خود فکر می کنم، استاد این روزها 
به چه می اندیشد و چه چیزهایی را با خود مرور می کند؟! 
در  که  می بینم  خانه  دیوار  در  ایشان  از  ساده ای  عکس 
و  انرژی  سراسر  چهره  آن  می کند.  سخنرانی  مردم  بین 
امید و جمعیتی که در عکس دیده می شود هیچ تناسبی 
استاد  کنونی  غریبانه  تنهایی  و  رنجور  و  خسته  چهره  با 
خود  زمان  مردمی   و  توانمند  رهبران  از  که  او  ندارد. 
به  و  ماندن  قدرت  در  برای  گاه  هیچ  می شد  محسوب 

قدرت رسیدن خود تالشی نکرد اما برای در نظر گرفتن 
تالش  و  نکرد  دریغ  اش  ارزشی  و  فکری  جریان های 
می توانند  که  آنانی  تمامی   توانمندی  و  ظرفیت  از  کرد 
کنند  کاری  مردمی جامعه  و  ارزشی  اهداف  راستای  در 
استفاده کند. بسیاری از آنانی که هم اکنون در قدرت و 
حکومت هستند با مرور خاطرات گذشته خود به خوبی 
آن تالش ها را بخاطر خواهند آورد و معترف خواهند 

بود که به ایشان مدیون بوده اند و خواهند بود.
خلیلی  کریم  جناب  همچون  کسانی  می اندیشم  خود  با 
دوم  معاون  دانش  سرور  رییس جمهور،  سابق  معاون 
رییس جمهور، محمد محقق معاون رییس اجرایی،  داکتر 
سیاف،  عبدرب الرسول   ، اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
وراثت  ادعای  که  آنانی  از  تن  صدها  و  قاونی  یونس 
همراهان  نزدیک ترین  برخی هایشان  و  دارند  را  جهاد 
واقعی  مجاهدان  به  آیا  می شوند،  حکیمی دانسته  استاد 
ایشان  از شرایط  و  استاد حکیمی  فکر می کنند  همچون 
خبر دارند؟ وقتی سالم جمعی از دوستان قدیمی شان را 
هم  را  من  می گویند: سالم  پاسخ  در  می رسانم  استاد  به 
برسانید با مقدمه بی وفایی. این شاید سالم و پیام استاد به 

تمامی  دوستان و همراهان سابقش باشد. 
نیستند.  کم  کشور  حکیمی  در  استاد  همچون  کسانی 
از  حمایت  دوستی،  وطن  جز  انگیزه ای  که  مجاهدانی 
را  واقعی  اسالم  و  اخالقی  ارزش های  از  دفاع  و  مردم 
این راستا بود  تا آنجایی که جریان جهاد در  نداشتند و 
جریانی  دیدند  که  آنجایی  و  کردند  مقاومت  مردانه 
مبارزه  آن  با  یا  می گیرد  شکل  ارزش ها  این  برخالف 
کردند و یا از جریان جهاد کناره گرفتند. هرچند مناعت 
نداد و  اجازه  به آن ها  آنان هیچ گاه  نفس  طبع و عزت 
نمی دهد تا خود را به خواسته ها و خواهش های نفسانی و 
دنیایی آلوده کنند، اما آنانی که بزرگانی همچون استاد 
را می شناسند، این عزت نفس و بزرگی را درک می کنند 

و به وظیفه خود نسبت به این قهرمانان واقعی واقفند؟ 
با خود می اندیشم استاد چگونه توسط اعضا خانواده اش 
مراقبت  بر  سعی  استاد  فرزند  هرچند  می شود؟  قضاوت 
اما آیا حداقل در ذهنش  و خدمت گذاری پدرش دارد 
اخالق  نتیجه آن همه  پدر  است که:  نپرسیده  پدرش  از 
و  ارزش ها  برای  مبارزه  و  غیرت  همت،  تقوا،  مداری، 
اسالم  برای  که  کسی  جایگاه  شد؟  چه  کشور  و  مردم 
واقعی و اخالق و مردم و وطنش در این کشور اهمیت 
می کند  هزینه  آن  برای  را  زندگی اش  و  می شود  قایل 
الگو  از تو  باید  با چه جراتی  همین است؟ من چطور و 
کشور  این  در  ارزش ها  آن  سرانجام  که  وقتی  بگیرم، 
برای  احتماال  استاد  فقر و حتی حقارت؟!  تنهایی،  بشود 
و  خود  ذهن  در  می کند  تحمل  آنچه  و  سواالت  این 
برای خود پاسخ هایی دارد اما نمی دانم چه پاسخی برای 
سواالت احتمالی خانواده اش خواهد داشت تا آن ها را 
نیز بتواند قناعت دهد. در مقام قضاوت در مورد ذهنیات 

کنونی استاد و خانواده اش نیستم.
با خودم می اندیشم آیا هنوز کسی این شجاعت را دارد 
تا همچون استاد حکیمی  برای ارزش ها و مردم کشورش 
هم  ما  کند؟  عمل  آرمان گرایانه  مختلف  عرصه های  در 
تربیه،  و  تعلیم  همچون  مختلفی  عرصه های  در  اکنون 
اقتصاد، قضاء، مدیریت و بسیاری زمینه های دیگر نیاز به 
افرادی با تقوای علمی  و عملی داریم که باید قهرمانانه و 
اخالق مدارانه از خود مقاومت و پایمردی نشان دهند. اما 
اگر سرنوشت این پایمردی ها و اخالق مداری ها، تنهایی، 
آن  به  را  دیگران  می توان  باشد چگونه  فراموشی  و  فقر 

توصیه کرد؟ 

در ایام عید سعید که عموم مردم در کنار دید و بازدید از 
اقوام و آشنایان و دوستان خویش سری هم به بزرگان و 
متنفذان و رهبران قومی خویش یا افراد حکومتی مرتبط 
با خود می زنند به دیدار مردی رفتم که شاید بسیاری از 
بسیاری  مطمینا  اما  باشند  سپرده  فراموشی  به  را  او  مردم 
از آنانی که ادعای رهبری و زعامت قوم خود را دارند 
او  که  آنانی  حکیمی.  آقای  می شناسند:  را  او  خوبی  به 
خانه  به  می کنند.  خطابش  حکیمی   استاد  می شناسند  را 
محقر و ساده اش می رویم. او را در بستر بیمار و رنجور، 
خوابیده و خیره مانده به سقف مالقات می کنیم. از یک 
و  می برد  بسر  حالت  همین  در  همواره  او  گذشته  سال 
تقریبا چیزی به غیر از سفیدی سقف نمی بیند. دیگر توان 
گذشته را حتی برای مطالعه ای ساده یا گفتگو با دوستان 
و آشنایانش هم ندارد. البته اگر مالقات کننده ای داشته 
باشد. سعی می کند چهره خسته و رنجورش را در استقبال 
از مهمانانش خوش خلق نشان دهد اما ناتوان تر و بیمارتر 
از آن است که بتواند واقعیت آنچه در درونش می گذرد 

را پنهان کند.
و  نیروهای شوروی  زمان حضور  در  که  استاد حکیمی  
طالبان از رهبران شناخته شده مقاومت در منطقه غزنی و 
مناطق مرکزی دانسته می شد، به چند ویژگی بین مردم و 

مجاهدین شناخته شده بود.
به  نسبت  خاصی  اهتمام  که  بود  رهبرانی  از  او   -  1
پایگاه های  در  آموزشی  و  فرهنگی  فعالیت های 
در  ایشان  نمونه  به طور  می داد.  مردمی  نشان  مقاومت 
کوهستانی ترین مناطق به انتشار مجله، تإسیس کتابخانه و 
مدرسه در مناطق تحت نفوذ ش می پرداخت و به خوبی 
به این ضرورت واقف بود که ما بیشتر از مبارزه مسلحانه 
به  ایشان  تاکید  نیازمندیم.  گفتگو  و  فرهنگ سازی  به 
بین  تشکیل جلسات کتاب خوانی، گفتگو و مباحثه در 

جوانان ناشی از درک همین ضرورت بود.

طرف  از  که  را  عیدی  پیام های 
شرکت های خصوصی در تلویزیون های 
دیده اید.  حتما  می شود،  نشر  افغانستان 
پیام  این  دریافت کنندگان  شرکت ها، 
یکی  می کنند.  تقسیم  گروه  دو  به  را 
اعضای  بقیه  و  معاونین  و  رییس جمهور 
دولت که »کافه غیر ملت« اند، و دیگری 
می اندازیم  نگاهی  حاال  ملت«.  »کافه 
و  ملت«  »کافه  عید  روز  فعالیت های  به 

»کافه غیر ملت«. 
صبح  اول  گروه  این  افراد  ملت:  کافه 
می کنند.  حمام  آب  هفت لیتر  با  عید 
ندارند  برق  که  می شوند  متوجه  بعد 
خیر  از  بکشند.  اتو  را  لباس های شان  تا 
»ایزاربند«  کمبود  با  که  می گذرند؛  اتو 
چهار  سه  خودشان  به  می شوند.  مواجه 
سابقه  ایزاربند  با  و  می فرستند  لعنت 
نماز  از  بعد  می کنند.  افتتاح  را  لباس نو 
آماده  دسترخوان  از  عکسی  عید، 
می گیرند و در فیسبوک می اندازند. بعدا 
و  ماچکان«  دست بوسی،«ماچ  مسابقه 
سیمیان خوری شروع می شود. این مسابقه 
شام  و  می کند  پیدا  ادامه  ساعت  یازده 
اول عید عکس اکثر افراد کافه ملت از 
شفاخانه ها پست می شود. اکثر شان هم از 
دعای شما دوستان عملیات »آپیندکس« 
را بخیر و خوبی سپری نموده اند. این جا 

آخر عید کافه ملت است. 
اول  گروه  این  اعضای  ملت:  غیر  کافه 
مسجد  به  ضدگلوله  وسایط  با  صبح 
بعد  و  ریاست جمهوری می روند  ارگ 
را  خود  سیاسی،  عبادی-  نماز  ادای  از 
تبریک  را  عید  و  می مالند  همدیگر  به 
عکس های  سکرترشان  می گویند. 
ارگ را برای شان انتخاب می کنند و در 
خانه  در  قدم  تا  می گذارند.  فیس بوک 
کافه  می رسد که  برایشان خبر  می نهند، 
مهمان خانه  در  دست بوسی  برای  ملت 
آماده اند. در مهمان خانه در صدر مجلس 
به  می نشینند و درضمن سپردن دستشان 
با  اخیر خود  از جنجال های  بوسندگان، 
ارگ ریاست جمهوری ویا تیم ریاست 
اجرایی قصه می کنند. این برنامه سه روز 
ادامه پیدا می کند. روز چهارم عید، کافه 
و  می کند  خستگی  احساس  ملت  غیر 
برای یک ماه به اروپا سفر می رود. بعد 
از یک ماه تازه کم کم احساس می کند 

که عید تمام شده. 

کافه ملت مسلمان
 افغانستان

دای چوپانی  سید روح اهلل رضوانی
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به گزارش بی بی سی، اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا، در 
هسته ای  اخیر  توافق  درباره  نگرانی ها  کاهش  برای  تالش 
با ایران یک دوره از سفر به کشورهای خاورمیانه را آغاز 
کرده است. بر اساس گزارش ها آقای کارتر روز یک شنبه و 
در اولین بخش از سفر خود با مقامات اسراییل که مهم ترین 
کشور مخالف با توافق اخیر است، دیدار و تبادل نظر کرد. 
وزیر دفاع امریکا سپس قرار است به عربستان سعودی که از 

رقبای منطقه ای ایران تلقی می شود سفر کند.
با اجرای این توافق که با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک 
امریکا،  تحریم های  رفع  ازای  به  ایران  است،  شده  معرفی 
هسته ای اش،  برنامه  با  ارتباط  در  ملل  سازمان  و  اروپا 
محدودیت های درازمدتی را در رابطه با برنامه اتومی خود 
خواهد پذیرفت. این محدودیت ها شامل سطح غنی سازی، 
اراک  تعداد سانتریوفیوژها، عملکرد رآکتور آب سنگین 
گسترده تر  بازرسی های  برای  الحاقی  پروتکل  پذیرش  و 

خواهد بود.

کوریای شمالی در حال برپایی اولین انتخابات محلی از زمان به 
قدرت رسیدن کیم جونگ اون است.

این انتخابات روز یک شنبه ۲۸ سرطان در سطح انتخاب معاونان 
والیات و شهرداری ها برگزارشد. در این انتخابات شهروندان 
کوریای شمالی تنها می توانند به یک نامزد کاندید شده از سوی 
حزب حاکم برای سمت مورد نظر رای دهند. امتناع از رای دادن 
در این انتخابات می تواند از سوی دولت حاکم به خیانت تعبیر 
شود. به این علت معموال کاندید مورد نظر با ۱۰۰ درصد آرا 

انتخاب می شود.
کیم جونگ اون در دسامبر سال ۲۰۱۱ و پس از مرگ پدرش، 
کیم جونگ ایل به قدرت رسید. آخرین انتخابات برگزار شده 
در کوریای شمالی به جوالی ۲۰۱۱ بازمی گردد. در آن انتخابات 
آن  بسیاری  شد.  اعالم  درصد   ۹۹.۸ مردمی  مشارکت  میزان 
انتخابات را به عنوان مسیری برای تسهیل فرایند جانشینی رهبر در 

کوریای شمالی تفسیر کردند.

اتهام عضویت در گروه داعش  به  را  نفر  عربستان سعودی ۴۳۱ 
امنیتی عربستان  نیروهای  بازداشت کرده است. عملیات گسترده 
سعودی پس از سلسله حمالتی صورت می گیرد که توسط گروه 
گزارش  به  شد.  انجام  کشور  این  شیعیان  و  پولیس  علیه  داعش 
خبرگزاری رویترز، وزارت داخله عربستان سعودی، اعالم کرد 
که اکثر بازداشت شدگان شهروندان همین کشور هستند اما در 
نیز وجود دارد. این اطالعیه از خنثی  میان آنها تعدادی خارجی 
شدن چند بمب گذاری انتحاری علیه مساجد، مراکز دیپلوماتیک 

و نیروهای امنیتی عربستان سعودی خبر داده است.
عامالن  از  را  بازداشتی  افراد  از  تعدادی  هم چنین  داخله  وزارت 
منطقه  در  شیعیان  به  متعلق  مساجد  علیه  اخیر  انتحاری  حمالت 
قطیف عنوان کرده است.   عربستان سعودی که عضوی از ایتالف 
بین المللی به رهبری امریکا علیه گروه داعش است، در ماه های 
قرار گرفته است. گروه  این گروه  بار هدف حمالت  اخیر چند 
داعش در ماه ثور امسال، فایل صوتی از ابوبکر بغدادی، رهبر خود 
بود حاکمان عربستان سعودی  منتشر کرد که در آن گفته شده 
»مشروعیت خود را از دست داده اند« و »پایان آن ها نزدیک است«. 
در این فایل صوتی، خلیفه گروه داعش، حاکمان عربستان سعودی 
نزدیک  آن ها  »پایان  این که  بیان  با  و  توصیف کرده  »دشمن«  را 
از  فارس  خلیج  منطقه  بود که حاکمان کشورهای  گفته  است«، 

رشد تعداد پیروان او میان اعراب سنی احساس تهدید کرده اند.

توافق  از  دفاع  با  امریکا  ریس جمهور  اوباما،  بارک  پیشتر 
هسته ای ایران و بر شمردن محدودیت هایی که برای برنامه 
هسته ای این کشور وضع شده، هشدار داد که هر اقدام کنگره 
امریکا را که بخواهد جلوی اجرای موفقیت آمیز این توافق 
را بگیرد وتو خواهد کرد. کنگره امریکا از زمان دریافت 
توافق جامع ایران، شصت روز فرصت خواهد داشت تا آن را 
بررسی کند. جان بینر، رییس مجلس نمایندگان، گفته است 
که توافق نهایی به نظرش »چندان توافق خوبی نمی رسد« و 
شماری از سناتورهای جمهوری خواه هم مخالفت خود را با 

این توافق اعالم کرده اند.
داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری  توافق  این  اعالم  به دنبال 
هسته ای  توافق  اعالم  به  واکنش  در  سعودی  عربستان  که 
تحریم ها  بازگشت  امکان  و  بازرسی ها  اهمیت  بر  ایران، 
اعالم کرد  سفید  رابطه کاخ  همین  در  است.  تاکید کرده 
با  تلیفونی  تماس  یک  در  امریکا  رییس جمهوری  که 
هسته ای  توافق  درباره  او  با  عربستان  پادشاه  سلمان،  ملک 

ایران صحبت کرده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از 
نظر گرفتن  »با در  نوشت:  یک سخنگوی دولت عربستان 
همسایگی ایران، عربستان سعودی امیدوار است که روابط 
بهتری بر اساس حسن همجواری با ایران و عدم دخالت در 

امور داخلی برقرار کند.«

سفر وزیر دفاع امریکا به خاورمیانه

نخستین انتخابات کوریای شمالی از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون

بازداشت ۴۳۱ نفر در 
عربستان به اتهام عضویت 

در داعش 
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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 “Production of 8 (eight) 
videos (two per subject / 1 each for grade 7 – 9, 1 each for grade 10 to 12) on model lessons in 
mathematics, chemistry, biology and physics on a student centered teaching methodology” in Mazar to 
submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The production company bidding for the project must have a proven record for producing 
such instructional videos. Companies who cannot provide reference material cannot be 
considered in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de  latest by 25.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

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

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه توانایی مالی با رب مقیم کابل از شرکت ها و رسانه های مج GIZبنآ دفتر 
الی  01و یکی از صنف  9الی  7یکی از صنف  –ویدیو )برای هر مضمون دو ویدیو  8مبنی بر ساختن داوطلبی برای قرار داد 

( در باره درس نمونه مضامین ریاضی، کیمیا، بیالوژی و فزیک با میتود شاگرد محوری درمکاتب شهر مزار شریف با توجه با 01
 د. نشرایط داوطلبی در این پروسه اشتراک ورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 25.07.2015بتاریخ  بعد از ظهر 4است سهمگیری خویش را تا به ساعت خو در
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

ینه کرده بتوانند کمپنی های داوطلب باید قبال تجربه تهییه همچو مواد ویدیویی آموزشی را داشته واسناد الزم را در زمینه در زم نوت:
 . نمیباشنددر غیرآن واجد شرایط 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهیل صاحب امتیاز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  ۰7۰۰۲۲۸۹۸۸  پرویز کاوه مدیر مسوول:     

شاه حسین مرتضوي  ۰7۹۹۰۳7۰۸۳ ســــردبیر:         
اکبر رستمي، وحید پیمان، ذبیح غازی، منان ارغند، سهیال وداع، مریم حسینی،   خبرنگاران:         

نوروز رجا   
سید مجتبي هاشمي، فردوس کاوش و فریدون آژند ویراستاران:        

ظفر شاه رویي  ۰7۹۹۳۱۹5۳۴ هماهنگي خبر:   
رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرایي:    

احمدضیا محمدي وبسایت:         
۰7۰۸۱۴۴۰۴7 پذیرش اعالن:    

صندوق پستی ۱۹۱۱، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ایستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 

Afghanistan_8am@yahoo.com ایمیل روزنامه:  
۸صبح در ویرایش و پیرایش 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

الی  قلعه کابلی  از  اسفلت سرک  پروژه  تا  دارد  نظر  عامه در  فواید  وزارت 
الی  از کیلومتر ۰+۰۰۰  را  نور و سراسیاب والیت هرات  امام شش  زیارت 
کیلومتر  از  توباریان  قریه  الی  دره  منار  پل  از  و   ۸ بخش  کیلومتر   ۱۲+۸۸5
۸۸۸+۱۲ الی ۸۱۹+۲۰ را با فرش اسفلتی را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد 

می نماید.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش 
درخواست های  باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه  در  را  اشتراک 
خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )۲۱( روز کاری به آمریت داوطلبی و 
قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 
۲ منزل ۲ سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را به شکل دوپاکته طور 
سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده 

تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

ACKU



Hasht e Subh

دعوت به داوطلبی
ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به یک تعداد موانع کانکریتی و اطاق های زرهی 

ضرورت دارد.
NCB/۱۹/MOPW شماره دعوت نامه

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی 
باز داخلی اقالم فوق الذکر اشتراک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه به لسان 
دری که در مقابل پرداخت مبلغ )۱۰۰۰( افغانی پول غیرقابل برگشت بدست می آورند طبق 
قانون و طرزالعمل تدارکات عاعمه بعد از تاریخ نشر اعالن الی مدت )۱۴( یوم ارایه نمایند 
وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل از ظهر که آخرین معیاد ضرب االجل 
تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین 

آفر مبلغ )۳۱5۰۰۰( افغانی گرنتی بانکی و یا پول نقد اخذ می گردد.
شرایط اهلیت داشتن جواز، تجربه کاری و سرمایه می باشد.

آمریت  پرزه جات.  و  اجناس  داوطلبی  عمومی  مدیریت  اجنای.  داوطلبی  مدیریت  آدرس 
منزل دوم.  اول بالک دوم  فواید عامه واقع مکروریان  تدارکات وزارت  قراردادها. ریاست 
اداره محترم پول حق الشاعه اعالن فوق را نقدا از نزد معتمد مربوط )         ( اخذ نموده بل و 

کتنگ آن را رسما غرض اجرات بعدی به این اداره ارسال خواهند نمود.

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه اسفلت سرک از مرکز حضرت سلطان الی سرک 
و  سپرده  داوطلبی  اعالن  به  کیلومتر  به طول ۱۱+۸۲۰  را  کندز  اول والیت  قسمت  خان آباد 

قرارداد می نماید.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشتراک را 
در پروسه داوطلبی این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی 
مدت )۲۱( روز کاری به آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه 
به شکل  واقع مکروریان اول بالک ۲ منزل ۲ سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را 
دوپاکته طور سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده 

تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

پارکینگ  و دروازه  احاطه  دیوارهای  بلند ساختن  پروژه  تا  دارد  نظر  عامه در  فواید  وزارت 
وسایط وزارت را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.

شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشتراک را در 
پروسه داوطلبی این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت 
)۱۴( روز کاری به آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع 
مکروریان اول بالک ۲ منزل ۲ سپرده و در مقابل )۲۰۰۰( افغانی غیرقابل برگشت شرط نامه و 
لیست مشخصات را اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز 

معینه که در شرط نامه ذکر گردیده تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

دعوت به داوطلبی
ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها وزارت فواید عامه به تعداد )۲۱( قلم روغنیات مواد سوخت 

و فلتر باب ضرورت دارد.
NCB/۲۱/MOPW شماره دعوت نامه

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی 
باز داخلی اقالم فوق الذکر اشتراک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه به لسان 
دری که در مقابل پرداخت مبلغ )۱۰۰۰( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق 
ارایه  یوم کاری  الی مدت )۲۱(  اعالن  نشر  تاریخ  از  بعد  تدارکات عامه  قانون و طرزالعمل 
معیاد  آخرین  که  ظهر  از  قبل  بجه  ده  ساعت  الی  آفرها  تسلیمی  و  شرط نامه  وصول  نمایند 
پذیرفته  انترنتی  و  دیررسیده  آفرهای  می گیرد  صورت  می باشد  آفرها  تسلیمی  ضرب االجل 

نمی شود. تضمین آفر مبلغ )۲۲۰۰۰۰۰( افغانی گرنتی بانکی و یا پول نقد اخذ می گردد.
شرایط اهلیت داشتن جواز. تجربه کاری و سرمایه می باشد.

آمریت  پرزه جات.  و  اجناس  داوطلبی  عمومی  مدیریت  اجنای.  داوطلبی  مدیریت  آدرس 
منزل دوم.  اول بالک دوم  فواید عامه واقع مکروریان  تدارکات وزارت  قراردادها. ریاست 
اداره محترم پول حق الشاعه اعالن فوق را نقدا از نزد معتمد مربوط )         ( اخذ نموده بل و 

کتنگ آن را رسما غرض اجرات بعدی به این اداره ارسال خواهند نمود.

ولسوالی  الی  سلطان  حضرت  از  سرک  اسفلت  پروژه  تا  دارد  نظر  در  عامه  فواید  وزارت 
خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش دوم والیت کندز به طور ۸۲۰+۱۱ کیلومتر 

الی ۰۸5+۲۴ کیلومتر را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشتراک را 
در پروسه داوطلبی این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی 
مدت )۲۱( روز کاری به آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه 
به شکل  واقع مکروریان اول بالک ۲ منزل ۲ سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را 
دوپاکته طور سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده 

تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه ساختمان سرک از پایان آب الی »غرب انجیل« بخش اول از 
کیلومتری ۰۰۰+۰ الی ۹۰۴+۱۱ کیلومتر بخش دوم ۰۰۰+۰ الی 7۴۹+۸ کیلومتر را با فرش اسفلت به 

طور مجموعی 65۳+۲۰ کیلومتر را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشتراک را در پروسه 
داوطلبی این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر  اعالن الی مدت )۲۱( روز 
اول  فواید عامه واقع مکروریان  قراردادهای ریاست تدارکات وزارت  به آمریت داوطلبی و  کاری 
بالک ۲ منزل ۲ سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را به شکل دوپاکته طور سربسته به آمریت 

مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.
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