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کستان  جنجال انتقال فناوری نظامی  به پا
»رابطه راهبردی اسراییل با هند را تهدید می کند«

کتاب در دل شب فروش 
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خوشبینی های نامطمین در مورد 
کرات صلح مذا
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ایران و مبارزه علیه داعش با تفنگ طالب
وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه ساختمان سرک از سنگالخ جلریز والیت میدان وردک به 

کیلومتر را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید. طول 18.06 
ک را در پروسه  شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشترا
داوطلبی  این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )21( روز 
کاری به آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول 
ک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه در بدل 2000 افغانی غیرقابل برگشت اخذ و آفرهای خویش  بال
که در شرط نامه ذکر  روز معینه  و  به ساعت  آمریت مذکور  به  کته طور سربسته  به شکل دوپا را 

گردیده تسلیم نمایند. خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.
گرنتی بانک اخذ می گردد. تضمین طبق شرط نامه به شکل 

گردندیوال به طول 60  وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه ساختمان سرک از چغچران الی 
کیلومتر را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید. کیلومتر 000+40 الی 100+000 

ک را در پروسه  شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشترا
داوطلبی  این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )21( روز 
کاری به آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول 
ک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه در بدل 2000 افغانی غیرقابل برگشت اخذ و آفرهای خویش  بال
که در شرط نامه ذکر  روز معینه  و  به ساعت  آمریت مذکور  به  کته طور سربسته  به شکل دوپا را 

گردیده تسلیم نمایند. خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.
گرنتی بانک اخذ می گردد. تضمین طبق شرط نامه به شکل 

جاسوسان باافتخار 
گروه های شیعی افغانستان  ی تفرقه افگن مهدی  هاشمی،  بنابر استراتژ
در مناطق مرکزی نزدیک به هفت سال درگیر جنگ های داخلی بودند 
از  شماری  نظامی  دید  از  می بردند.  رنج  واحد  تشکیالت  یک  نبود  از  و 
دولت  و  خ  سر ارتش  برای  افغانستان  مرکزی  مناطق  ولسوالی های 
حزب دموکراتیک فاقد اهمیت بود و از همین جهت، بیشترین فعالیت 
دولتی در این مناطق استخباراتی بود تا نظامی. اما این مناطق از دید 
تدارکات  و  اسلحه  کاروان های  زیرا  داشت  حیاتی  اهمیت  مجاهدین 
مجاهدین با عبور از این والیات به شمال ، شمال غرب و غور می رسید. 5
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زنگ اول


این  ملی  وحدت  حکومت  برجسته  اعضای  از  برخی 
روزها با ادبیات اپوزیسیون از حکومت انتقاد می کنند. 
حکومت  کلیدی  چهره های  از  خود  حالی که  در  آن ها 
وحدت ملی اند، اما در سخنرانی ها همیشه تاکید می کنند 
آنان  ظاهرا  دهد.  انجام  را  کار ها  این  باید  حکومت  که 
درک  خوب  را  اپوزیسیون  و  حکومتی  میان  مرز  یا 
نکرده اند و یا از حکومتی بودن تصویر دیگری دارند. 
در تازه ترین مورد آقایان عطامحمد نور و محمد محقق 
از ایجاد ایتالف های جدید و یا طرح مسلح سازی مردم 
سخن گفته اند. در موردی دیگر، رییس اجرایی کشور 
حکومت  متوجه  را  انتقاد ها  تند ترین  شریف  مزار  در 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  از  حتا  و  کرده 
به عنوان خط سرخ یاد کرده است. این همه اظهارات از 
سوی اعضای حکومت وحدت ملی این سوال را مطرح 
می کند که آیا در افغانستان اصوال مرزی میان حکومتی 
و اپوزیسیون وجود دارد یا خیر؟ چطور ممکن است که 
یک چهره حکومتی تند ترین انتقادها را متوجه نظام کند 
است؟  خود شان  متوجه  اصلی  مسوولیت  حالی که  در 
گذشته  سال   13 طول  در  سیاسی  رهبران  از  تعدادی 
آنقدر در نقش اپوزیسیون بازی کرده اند که اپوزیسیون 
بودن بخشی از هویت آنان گشته است و توان خارج 
شدن از این نقش را نیز ندارند. ادبیات شکل گرفته در 
با  این رهبران  نیست.  تغییر  قابل  به آسانی  آنان  ذهن 
و  بوده  پوپولیستی  به دنبال سیاست  اعتراضی  ادبیات 
اکنون  می گیرند.  بهره  آن  از  عامه  افکار  تهییج  برای 
تعدادی از رهبران حکومت وحدت ملی تالش دارند تا 
بهره برداری  خود  دوگانه  نقش  از  موجود  فضای  در 
مدیران  نقش  در  که  می خواهند  یک سو  از  آنان  کنند. 
از  باشند و  ارشد حکومت و در پست های دولتی شان 
با  نیز  را  مردم  اعتراضی،  ادبیات  خلق  با  دیگر  سوی 
کرده اند  درک  خوبی  به  رهبران  این  کنند.  همراه  خود 
که بر آورده ساختن توقع ها و مطالبات مردم در وضع 
که  نگرانند  جهت  این  از  نیست؛  ساده ای  کار  موجود 
بدهند.  دست  از  را  قومی شان  و  اجتماعی  پایگاه های 
بیشتر این رهبران در جریان کمپاین ها انتظارات مردم 
را بلند برده و اکنون نمی توانند به وعده های داده شده 
عمل کنند. از این جهت تالش دارند که با سیاست دوپهلو 

از میزان نارضایتی ها بکاهند.
رسمی  جریان های  فاقد  اکنون  ملی  وحدت  حکومت 
حد اقل  است.  برنامه   با  سیاسی  احزاب  و   اپوزیسیون 
بابرنامه ای  و  هدفمند  جریان  هیچ  ماه  نه  جریان  در 
سیاست های حکومت را نقد نکرده است. در برخی موارد 
اعتراض های حامد کرزی و برخی افراد سبب شده تا 
کشور های  در  کند.  توجه  اعتراض ها  این  به  حکومت 
بستر های  و  ظرفیت ها  حکومت ها  برای  سوم  جهان 
کنترول کننده  نیروی  یک  بدون  که  دارد  وجود  زیادی 
دیکتاتوری  حتا  و  انحصار گرایی  یکه تازی،  سمت  به 
گرایش های  از  نشانه هایی  نیز  اکنون  بردارد.  گام 
انحصاری خصوصا در استخدام های مقام های دولتی 
دیده می شود. این وضعیت را صرفا جریان های اثر گذار 
نقد  می توانند  بابرنامه  و  سالم  اپوزیسیون  و  سیاسی 
وضعیت  یک  در  کشور  سیاسی  فضای  اکنون  کنند. 
کامال آشفته قرار دارد. هم حکومتی ها از وضع موجود 
کار  حکومت  دایره  از  خارج  کسانی که  هم  و  می نالند 
می کنند. تجربه 13 سال حضور اپوزیسیون نیز تجربه 
فاقد  افغانستان  در  اپوزیسیون ها  است.  نبوده  مثبتی 
امتیاز طلب  و  باج گیر  نقش  در  بیشتر  و  بوده  برنامه 
ظاهر شده اند. اکنون وقت آن رسیده است تا مرز میان 
حکومتی و اپوزیسیون ایجاد شود. آنانی که در قدرت 
اند باید با تمام توان از کار و برنامه های حکومتی دفاع 
کسانی که  اما  کنند.  دنبال  را  خود  برنامه های  و  کرده 
عالقه دارند تا در بستر اپوزیسیون عرض اندام کنند، 
بهتر است از حکومت خارج شده و با ارایه برنامه های 
خود در نقش دولت بدیل و اپوزیسیون ظاهر شوند. در 
صورتی که این مرزها تفکیک نشود، مردم نمی دانند چه 
کسانی حکومتی و چه کسانی اپوزیسیون سیاسی اند. 
البته رهبران سیاسی افغانستان عالقه دارند تا در نقش 
اپوزیسیون  هم  و  حکومتی  هم  شده،  ظاهر  ذوحیاتین 

باشند.

مدعیان اپوزیسیون
از حکومت خارج شوند
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صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه، در سفر 
برای  تا  از دولت خواسته  بدخشان،  به والیت 
برای  را  زمینه  کشور  در  ثبات  و  امنیت  تامین 
حضور مجاهدین در تشکیالت نیروهای امنیتی 

فراهم کند.
تجربه  مجاهدین  که  می گوید  ربانی  آقای 
چندین سال جنگ را دارند و این نیروها قبال 
از  حاضرند  امتیاز  بدون  حتا  که  داده اند  نشان 

کشور دفاع کنند.
ربانی  آقای  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت: »موضوع حضور مجاهدین در نیروهای 
بگیرد.  جدی  باید  افغانستان  دولت  را  امنیتی 
کارا  هم  است،  موثر  هم  مجاهدین  حضور 
است. کسانی که سی سال در دفاع از وطن به 
و  معاش  بدون  آزادی  و  استقالل  دین،  خاطر 
خدمت  در  بازهم  حاضرند  رزمیدند،  حقوق 

مردم قرار گیرند.«
پس از شکست رژیم طالبان و تشکیل دولت، 
سالح  خلع  آنها  فرماندهان  و  مجاهدین  بیشتر 
شدن  مسلح  که  معتقدند  برخی ها  شدند. 
دوباره مجاهدین وضعیت را ممکن به گذشته 

برگرداند.
اما صالح الدین ربانی در بدخشان گفت یکی 
مناطق  سایر  و  این والیت  در  ناامنی  از دالیل 

کشور فراموش شدن علما و مجاهدین است. 
سرپرست  ادیب  شاولی اهلل  همین حال،  در 
از  برخی  که  می گوید  بدخشان،  والیت 
قدرت های خارجی تالش دارند تا بدخشان به 

منطقه یی نظیر وزیرستان تبدیل شود.
اما  نگرفت  نام  قدرت ها  این  از  ادیب  آقای 

می گوید که از این تالش ها آگاه است.
کشور های  و  بزرگ  »قدرت های  گفت:  او 
به  خارجی ها  که  می کنند  کوشش  همسایه 
شبکه های  تمامی  و  القاعده  داعش،  شمول 
تروریستی خارجی را در بدخشان بنابر موقعیت 
و اراضی صعب العبوری که دارد جابجا بسازند 
و این والیت را بدیل وزیرستان قرار بدهند و 
و این را به پایگاه تروریستان بین المللی تبدیل 

بسازند.«
او تاکید کرد که نیروهای امنیتی در بدخشان 
تقویت و برای مقابله با تهدیدهای امنیتی یک 

واحد ارتش در این والیت مستقر شود.

شاهراه  در  باربری  موتر  دو  تصادف  براثر 
سالنگ جنوبی، یک نفر جان خود را از دست 

داد و دستکم سه تن دیگر زخمی شده اند.
والیت  ترافیک  مدیر  پروانی،  محراب الدین 
یک  دوشنبه  روز  صبح  که  می گوید  پروان 
»هینو«  باربری  موتر  یک  و  تیل  تانکر  عراده 
از جاده منحرف  تیل  تانکر  تصادف کردند و 

شده به دریا سقوط کرد.
آقای پروانی افزود، در این حادثه راننده تانکر 
جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر که 

سرنشیان موتر هینو بودند، زخمی شده اند.
رویدادهای  شاهد  همواره  سالنگ،  شاهراه 
ترافیکی،  عالیم  نبود  است.  بوده  ترافیکی 
خرابی جاده و بی احتیاطی رانندگان از عوامل 
این شاهراه خوانده  ترافیکی در  بروز حوادث 

شده است.
دولتی  شفاخانه  مسووالن  حال،  همین  در 
براثر  که  می گویند  پروان  والیت  مرکز  در 
نفر  ده ها  عید،  روزهای  در  ترافیکی  حوادث 

زخمی شده اند.
داکتر اسحاق نسیمی، از مسووالن این شفاخانه 
گفت که در جریان سه روز عید براثر حوادث 
منتقل  شفاخانه  به  زخمی  نفر  چهل  ترافیکی، 

شده اند.
نیز  کودکان  و  زنان  که  افزود  نسیمی  آقای 

شامل زخمی ها بودند.

وزیر خارجه خواستار حضور 
مجاهدین در جمع نیروهای 

امنیتی شد هجده جنگجوی داعش در عملیات های نظامی کشته شدند

احتمال دست کشیدن اکثریت طالبان از جنگ

چهار کشته و زخمی در یک 
حادثه ترافیکی در شاهراه 

سالنگ

کشته وز خمی شدن چند سرباز اردوی ملی به اثر حمله هوایی نیروهای ایتالف

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
و  پنجاه  اخیر،  روز  چند  نظامی طی 
شش شورشی مسلح به شمول هجده 
داعش  تروریستی  گروه  جنگجوی 

به قتل رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
والیات  در  که  عملیات ها  این 
لوگر،  پکتیکا،  کاپیسا،  ننگرهار، 
کندهار،  دایکندی،  ارزگان،  غزنی، 
هرات، تخار، فاریاب، کندز و هلمند 
نوزده  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 

شورشی دیگر بازداشت شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه خود مکان 
تروریستی  گروه  جنگجویان  قتل 
داعش را مشخص نکرده اما احتماال 
ننگرهار  والیت  در  جنگجویان  این 

به قتل رسیده اند.
همچنین وزارت دفاع از کشته شدن 
هفت تن از سربازان اردوی ملی نیز 
خبر داده است. این وزارت می گوید 

فرمانده عمومی  جنرال جان کمپل 
در  افغانستان،  در  ایتالف  نیروهای 
آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات 
طالبان،  گروه  و  دولت  میان  صلح 
تا  شصت  که  است  داده  احتمال 
از  گروه  این  نفرات  درصد  هفتاد 

خشونت دست بکشند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، آقای 
جنرال  ورود  هنگام  که  کمپل 
مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک 
ارتش امریکا در کابل با خبرنگاران 
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کرده که چند تن از سربازان اردوی 
ملی در نتیجه حمله هوایی نیروهای 
و  کشته  لوگر  والیت  در  ایتالف 

زخمی شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
پانزده  و  این حمله ساعت شش  که 
چهل  ساحه  در  دوشنبه،  روز  صبح 
والیت  برک  برکی  ولسوالی  تن 

لوگر صورت گرفته است.
حمله  این  می افزاید  دفاع  وزارت 
زمانی صورت گرفت که شورشیان 
سمت  به  دولت  مخالف  مسلح 
هلیکوپترهای نیروهای ایتالف که از 
همین مسیر عبور می کردند، شلیک 

کردند.
کشته  شمار  دفاع  وزارت  هرچند 
را  حمله  این  زخمیان  و  شده ها 
از  برخی  اما  نساخته  مشخص 
این  در  که  حاکیست  گزارش ها 
حمله هفت سرباز اردوی ملی کشته 

و پنج تن دیگر شده اند.

حمله  نتیجه  در  سربازان  این  که 
شورشیان، انفجار ماین کنار جاده در 
مناطق مختلف کشور کشته شده اند. 
کشته  از  نیز  داخله  امور  وزارت 
زخمی  و  مسلح  شورشی  پنج  شدن 
نتیجه  شدن چهار شورشی دیگر در 
جریان  در  نظامی  عملیات های 
داده  خبر  گذشته  روز  شبانه  یک 
این  این وزارت می گوید که  است. 
کشور  مختلف  نقاط  در  عملیات ها 

خارجی صحبت می کرد گفت: »به 
از  طالبان  بزرگی  بخشی  من  نظر 
خشونت دست خواهند کشید، این 
شصت  از  که  دارد  وجود  احتمال 
تا هفتاد درصد نفرات این گروه با 

حکومت افغانستان آشتی کنند.«
امریکایی، سی  این جنرال  به گفته 
طالب  شورشیان  درصد  چهل  تا 
ممکن به مبارزات شان ادامه دهند. 
شبکه  پیکارجویان  که  گفت  او 

حقانی نیز شامل این رقم هستند.

از  پس  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
این حمله، هیاتی به محل اعزام شده 
تا موضوع را همه جانبه بررسی کند. 
این وزارت تاکید کرده است که با 
قانونی  برخورد  رویداد  این  عامالن 
این  اعالمیه  در  می گیرد.  صورت 
دفاع  »وزرات  است:  آمده  وزارت 
جدی  شکل  به  را  موضوع  ملی 
خود  مسوولیت  و  نموده  پیگیری 

راه اندازی شده بود.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی امنیت 
دو  پرتاب  از  که  کرده  اعالم  ملی 
کابل  شهر  به  »بی ام 1«  راکت  فیر 
در  اداره  این  است.  شده  جلوگیری 
تروریستان  که  می گوید  اعالمیه ای 
قصد داشتند تا دو فیر راکت را که 
در مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل 
کابل  سوی  به  بودند  کرده  جابجا 

شلیک کنند.

قرار است دور دوم مذاکرات صلح 
و  افغانستان  دولت  نمایندگان  میان 
چین  یا  اسالم آباد  در  طالبان  گروه 

برگزار شود. 
گفت  همچنین  کمپل  جان  جنرال 
که داعش خطر جدی در افغانستان 
گروه  این  او،  گفته  به  نیست. 
به  دولت  برای  بزرگ  تهدیدی 

حساب نمی آید.
حاضر  حال  در  که  است  گفته  او 
فراه  ننگرهار،  این گروه در  نفرات 
بر  عالوه  و  دارند  حضور  هلمند  و 
نیز  طالبان  داخلی،  امنیتی  نیروهای 

علیه این گروه می جنگند.
در  ایتالف  نیروهای  فرمانده 
علیه  مبارزه  که  می گوید  افغانستان 
منطقه  و  افغانستان  در  تروریزم 
است  گرفته  خود  به  تازه ای  شکل 
او چین،  به گفته  و در حال حاضر 
روسیه، ایران، پاکستان و هند نیز از 
حامیان نزدیک افغانستان در مبارزه 

با تروریزم و افراط گرایی هستند.

می داند تا به پرسونل و منسوبین فدا 
افغانستان رسیدگی  کار اردوی ملی 
همه جانبه صورت گیرد و از حقوق 
بعمل  دفاع  جدی  بصورت  شان 

خواهد آمد.«
از  پیش  خودی  و  اشتباهی  حمالت 
این نیز صورت گرفته اما تاکنون در 
جدی  تصمیم  کدام  عامالن  مورد 

ACKUاتخاذ نشده است.
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فروش  به  کتاب  جلد   12 الی  ده  روزانه  او  به گفته 
پایین  کتاب خوانی  فرهنگ  این که  از  اما  می رساند، 
سال  سه  »از  می گوید:  و  کرده  نگرانی  ابراز  است،  آمده 
چون  ضمنی  مصروفیت های  که  وقتی  از  این سو  به 
کشور رایج شده  تلویزیون ها، انترنت، فیسبوک و غیره در 
کم شده است و در ضمن از این که  کتاب خوانی  است، 

خوشبینی های نامطمین
کرات صلح در مورد مذا

به  بزرگ  نسبتا  پشتی  بیک  که  حالی  در  جان  دل 
مختلف  کتاب های  از  تعدادی  و  آویخته  چپش  شانه 
میان  در  شب  دل  در  می کند،  خودنمایی  دستانش  در 
کوچه های پر خم و پیچ شهر نو مصروف فروش  جاده ها و 

کتاب می باشد.
موی  تار های  که  حالی  در  قاطع  اما  خسته  چهره  با  او 
جهیده،  بیرون  فوالدی رنگش  چادر  پشت  از  سفید 
گاهی به یک رستورانت و زمانی به فروشگاه های لباس 
کتاب دوستان را به  و دکان های دیگر سر می زند تا توجه 

کند.  کتاب های دست داشته اش جلب 
هم  هنوز  او  و  می دهد  نشان  را  شب  ده  درست  ساعت 

کتاب هایش است. مصروف فروش 
 13 از  می باشد،  کابل  سوم  پروان  باشنده  که  جان  دل 
کرده است و به گفته  کتاب فروشی را پیشه  سال به این سو 

خودش هیچگاه نیز خسته نخواهد شد.
مصروف  این سو  به  سال  سیزده  »از  می گوید:  او 
اوقات  کابل می باشم.  نو  کتاب فروشی در منطقه شهر 
 11 الی  و  شروع  ظهر  از  بعد  دوی  ساعت  از  کاری ام 
را  کار  این  آغاز  در  هرچند  می یابد.  ادامه  نیمه شب 
متوجه  بعد ها  اما  برگزیدم،  تنگدستی  و  فقر  به خاطر 
هم  می کنم،  استفاده  خودم  هم  کتاب  از  که  شدم 
چیز  نیز  و  می دهند  قرار  مطالعه  مورد  را  آن  فرزندانم 

که  می گویند  صلح  عالی  شورای  اعضای  از  برخی 
دولت  سیاست  و  طالبان  گروه  رهبران  موضع  تغییر  با 
دولت  میان  صلح  کرات  مذا آغاز  مورد  در  کستان  پا
نتیجه  به  برای  گروه طالبان، خوشبینی ها  و  افغانستان 
رسیدن این تالش ها بیشتر شده، اما در باره این که این 
وجود  کامل  اطمینان  بپیوندد  واقعیت  به  خوشبینی ها 

ندارد.
صلح،  عالی  شورای  ارشد  اعضای  از  لودین  عطااهلل 
موضع  تغییر  که  گفت  8صبح  روزنامه  با  گفتگو  در 
کرات صلح، ناشی از امتیازطلبی  کستان در قبال مذا پا
گروه  رهبران  که  گفت  هم چنین  او  است.  کشور  این 
گروه به  طالبان به دلیل ترس از پیوستن جنگجویان این 
کرات صلح  گروه تروریستی داعش، عالقه مند آغاز مذا
مطمین  درصد  صد  »ما  گفت:  لودین  آقای  شده اند. 
که  پیامی  یافت،  خواهد  دوام  که  کراتی  مذا نیستیم 
که ما در رابطه به حکومت  مالعمر داد و خوشبینی  ای 
مبدل شود.  واقعیت  به  این ها  داریم، همه ی  کستان  پا
هم  احتیاط  اما  می بینیم  آنان  به  خوب  نیت  با  ما 

می کنیم.«
عطااهلل لودین با استقبال از پیام عیدی مالعمر می گوید 
و  کستان  پا دولت  باالی  افغانستان  دولت  فشار  که 
کشور، باعث  تروریستی داعش در  گروه  هم چنین ظهور 
سال های  به  نسبت  متفاوت تری  پیام  مالعمر  تا  شده 
گذشته بدهد. آقای لودین با انتقاد از ناوقت بودن پیام 
داعش  نام  به  دیگری  »پدیده  می گوید:  مالعمر،  اخیر 
در  گروه  این  از  مردم  و  آمده  به وجود  اواخر  این  در 

که با آن دانش شان بلند  خوب را برای مردمم می دهم 
می رود.«

می آورم،  به دست  راه  این  از  که  را  »پولی  می افزاید:  او 
مصروف  که  جوانم  پسر  و  دختر  تحصیل  خرج  بیشتر 
گر مقدار پول  تحصیل در دانشگاه می باشند، می کنم و ا

کنم.« که مصرف خانه  اضافه شد تالش می کنم 

نا امید  کار  کردن  پیدا  از  جوانان  و  شده  زیاد  بی کاری 
کتاب مطالعه نمی کنند.« می شوند، 

را  کار  این  و  می کند  حمل  را  وزن  کیلو   30 روزانه  او 
زیاد  عالقه  کارش  به  این که  از  اما  می داند،  طاقت فرسا 

کارش ادامه دهد.  دارد، می خواهد تا اخیر عمر به 
تشکیل  نفر  هفت  را  ما  »خانواده  می گوید:  جان  دل 
می برد،  سر  به  بی کاری  در  شوهرم  این که  از  و  می دهد 
کار،  کنم و پول به دست بیاورم. قبل از این  کار  مجبورم 
وضعیت  چون  آنجا  در  و  می بردیم  به سر  کستان  پا در 
و  بوالنی  فروش  مصروف  بود،  خراب  خیلی  ما  زندگی 
کار را به  گشتیم این  که به وطن باز  غیره بودم، اما همین 
که خود یک شخص  مشوره شوهرم، رسول جهان بین، 

نویسنده می باشد، برگزیدم.«
کشور و عدم  او ضمن اشاره به نابه سامانی های موجود در 
می گوید:  مردم،  سوی  از  اجتماعی  کت های  نزا مراعات 
توهین  مرا  مردم  از  خیلی  کردم  آغاز  کار  به  که  »زمانی 
به  شدی  پیر  خودت  که  می گفتند  و  می کردند  تحقیر  و 
و  بنشین  برو سر جای نماز  گذار در شهر  و  گشت  عوض 
وجدان  با  من  اما  کتاب فروشی،  به  چه  ترا  بکن،  توبه 
را  آن  عوض  در  و  نکشیده  دست  کارم  از  راحت  بسیار 

ادامه دادم.«
گذشته زمانی که به رستورانت ها  دل جان می افزاید: »در 
و یا دیگر محل های تجمع مردم داخل می شدم، با رویه 
فکر  آنان  می شدم،  روبه رو  محل  آن  مالکین  بد  بسیار 
سرک  روی  در  شب  ناوقت  این  در  این که  از  می کردند 
گذشت زمان آنان  هستم، یک زن بدکاره می باشم، اما با 
که به دم در دکان شان مرا  کردند و حال همین  مرا درک 
کرده و مرا در دکان شان دعوت می کنند  می بینند، احترام 

کتاب هایم را به فروش برسانم.« تا 
که دل جان به فروش می رساند فرهنگی،  کتاب هایی را 
کتاب های  سیاسی، علمی  و غیره می باشد و در ضمن او 

شوهرش را نیز به فروش می رساند.

تعداد  که  دارد  وجود  هم  این  احتمال  هستند.  تشویش 
با  مخالفت  در  و  بروند  داعش  همراه  طالبان  از  زیادی 
کستان هم  پا میدان جنگ شوند.  وارد  افغانستان  نظام 
هم  کریدیت  خود  برای  کره،  مذا به  طالبان  تشویق  از 
که به  کسانی  را  می گیرند و به دولت افغانستان می گویند 

کرده اند.« کره حاضر  داعش نپیوسته بودند، به مذا
فرارسیدن  از  قبل  روز  دو  نیز  طالبان  گروه  رهبر  مالعمر 
کنار جهاد مسلحانه، رسیدن  که در  بود  گفته  عید فطر 
به هدف از راه های صلح آمیز و فعالیت سیاسی یک امر 
مشروع و بخشی از سیاست نبوی است .رهبر طالبان در 
گروه  بخشی از پیام خود روی حفظ وحدت میان افراد 
اختالف  باعث  کسانی که  می  گوید  کرده  کید  تا طالبان 

گرفته خواهد شد. و تخریب شوند، با جدیت جلو شان 

هیات  اعضای  از  ناطقی  محمد  همین حال،  در 
در  طالبان  نمایندگان  با  افغانستان  دولت  کره کننده  مذا
صلح  رسمی  کرات  مذا هرچند  که  می گوید  کستان،  پا
آغاز شده، اما رسیدن به آن »سخت و پیچیده« است. 
پیش برد  در  مختلفی  عوامل  که  می گوید  ناطقی  آقای 
گفت:  ناطقی  محمد  دارد.  دخالت  صلح  تالش های 
متفاوت  گذشته  با  بار  این  طالبان  مواضع  ما  »به نظر 
نمایندگان  داشتیم  گفتگو  کستان  پا در  که  ما  است. 
گفتگوهای صلح جدی به نظر می رسیدند  طالبان هم در 
اما،  برود.  پیش  به  صلح  کرات  مذا که  بودند  مصمم  و 
در  که  نیست  معلوم  و  داریم  پیش  در  طوالنی  راه  هنوز 
دور بعدی چه خواسته هایی مطرح می شود. به هرحال، 
و  گفتگوی معنی دار  وارد یک  که  دارند  آمادگی  طرفین 

سازنده شوند.«
اما، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان 
مواضع  تغییر  که  می گوید  کشور،  سیاسی  گاهان  آ از  و 
دولت  سیاست  تغییر  از  ناشی  اواخر  این  در  طالبان 
گرفتن  شدت  با  رفیعی،  آقای  به گفته   است.  کستان  پا
دولت  میان  صلح  کرات  مذا آغاز  به منظور  تالش ها 
کستان خواسته تا امتیاز این  گروه طالبان، پا افغانستان و 
که  گفت: »پیام خوبی   گیرد. وی  تالش ها را نیز به دست 
که طرفین از فرسایشی  بحث های جدید دارد این است 
حاضر  کستان  پا وقتی  کرده اند.  صحبت  جنگ  شدن 
ترجیح  را  کره  مذا مالعمر  وقتی که  و  می شود  کره  مذا به 
که فرسایشی  می دهد و توجیه می کند، این نشان می دهد 
در  به خصوص  آینده  سیاست های  روی  جنگ  شدن 

گذاشته است.« کستان تاثیر بسیار جدی  پا
داعش،  تروریستی  گروه  ظهور  که  می افزاید  رفیعی  عزیز 
گزیری قرار داده و از جانب  گروه طالبان را در وضعیت نا
به  نسبت  را  صلح  احتماال  نیز  کستان  پا دولت  دیگر 

جنگ در افغانستان ترجیح می دهد.
که قرار است  در همین حال، شورای عالی صلح می گوید 
میان  صلح  رسمی  کرات  مذا دوم  دور  آینده  روزهای  در 
کستان  هیات دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در پا
که در دور  و یا چین برگزار شود. عطااهلل لودین می گوید 
برگزاری دور  کرات صلح، دولت چین خواستار  اول مذا
مقام های  اما  بود،  شده  کشور  این  در  کرات  مذا بعدی 
که  گفته اند  کرده  کستانی با این درخواست مخالفت  پا
کشور برگزار شود. آقای لودین  دور دوم نیز باید در همین 
یا  چین  در  انشااهلل  و  دارد  دوام  کرات  مذا »این  گفت: 
چینی ها  اول  دور  کرات  مذا در  می شود.  برگزار  کستان  پا
کرات دور دوم باید در چین  که مذا کرده بودند  پیشنهاد 
این  به  کستانی ها  پا کالن های  اما، رهبران و  برگزار شود. 
که دور دوم هم در اسالم آباد برگزار شود،  اصرار داشتند 
کرات از همین جا شروع شده و باید به پختگی  چون مذا

کشور دیگر برگزار شود.« برسد و بعد از پختگی به یک 
کرات رسمی صلح نزدیک به دو هفته  نخستین دور مذا
کستان برگزار شد. هرچند در این دور  پیش در شهر مری پا
توافق  کرات  مذا ادامه  روی  اما  نشده  فیصله ای  کره  مذا

شده است.

فروش کتاب در دل شب

ACKU



جنجال انتقال فناوری 
نظامی  به پاکستان

»رابطه راهبردی اسراییل با هند را تهدید می کند«
ایران در وضعیت فعلی پاشنه آشیل های فراون دارد و دولت افغانستان می تواند به این پاشنه آشیل ایران 
که ایران میزبان و مهمان دار مخالفان دولت و مردم افغانستان است، افغانستان  ضربه بزند. همان طور 

هم می تواند میزبان مخالفان متعدد نظام ایران باشد. با این حال خوب است دولت افغانستان با 
که با ابزار نادرست به جنگ داعش  گرفته از حسن همجواری دولت ایران را ملزم بسازد  دیپلوماسی منشا 

گروه به هر دلیلی  گروه تبهکار و تروریست اند و حمایت از این  نرود. طالبان خود تا همین لحظه یک 
حمایت از تروریسم محسوب خواهد شد. 

ایران و مبارزه علیه داعش 
با تفنگ طالب
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دارد  وجود  هم  احتمال  است.  مبهم  تجارتی 
تا  داشته  تالش  نباشد،  اسراییلی  که  شخصی 

معامله ای پنهان انجام دهد.«
بی درنگ  هفته  این  اوایل  اسراییل  دفاع  وزارت 
سالح  فروش  اولیه  گزارش های  به  بیانیه ای  نشر  با 
»اسراییل  می گوید:  بیانیه  این  داد.  نشان  کنش  وا
دموکراسی  قوی ترین  هند،  با  راهبردی  رابطه  یک 
با  اسراییل  همانند  که  کشوری  دارد؛  جهان 
تهدیدهای هراس افکنی مواجه و همچون قرارگاهی 
عمده در روابط بین المللی عمل می کند. حکومت 
که بتواند روابط عالی خود با  اسراییل چیزی ندارد 

کند.«  هند را با آن معامله 
این  اسراییل،  از  بعد  ترتیب  به  کستان هم  پا ارتش 

گزارش ها را »بی اساس« خوانده است. 
بدون سرنشین  هواپیماهای  تولید  زمینه  در  اسراییل 
است  پیشگام  نظامی   سیستم های  برای  نرم افزار  و 
سالح  بزرگ  صادرکننده  سومین  حاضر  حال  در  و 
که  باره  این  در  بریتانیا  جمع بندی  است.  هند  به 
یا  گاهی  آ با  کستان  پا به  نظامی  اسراییل  فناوری 
گرفته،  صورت  اسراییل  حکومت  گاهی  آ بدون 
حکومت  که  همکاری  این  بر  بی پیشینه  فشار  بر 
توصیف  روح«  را »دو دوست در یک  آن  اسراییل 

می کند، خواهد افزود.
کار نزدیک  گفته اند عالقه مند  مقام های بریتانیایی 

با حکومت های اسراییل و هند هستند.
گفته  اسراییلی،  امنیتی  مسایل  گاه  آ یفتاح شاپیر، 
کرده  زیادی  تالش  اسراییل  که  حالی  در  است 
کند، درباره  کستان را رد  است تا فروش سالح به پا
معامالت ادعایی با مصر، الجزایر، امارات متحده 
کرده است. اسراییل  کش سکوت اختیار  عربی و مرا
گونه تهدید مشهودی از هیچ کدام از  احساس هیچ 

کشورها نمی کند.  این 
متعجب  مرا  گزارش ها  »این  افزود:  شاپیر  آقای 
کس درباره آن صحبت نمی کرد،  نمی سازند. هیچ 
سالح(  )از  مستقیم تری  فروش  فعالیت  کنون  ا اما 
که  فارس  کشورهای حاشیه خلیج  و  اسراییل  بین 
ایران  مخالف  سمت  در  را  آن ها  خودمان  کنون  ا

می بینیم، وجود دارد.«

ایران در همین چند  در  رهبری طالبان  از  گروهی  حضور 
جدید  ابزار  طالبان  که  داد  نشان  خوبی  به  گذشته  ماه 

ایران برای مبارزه با داعش است. 
در مورد این حمایت دو مساله مطرح است. یکی این که 
استفاده  تروریسم  از  دوباره  تروریسم  با  مبارزه  برای  ایران 
ایران  برای  کوتاه مدت  در  شاید  مساله  این  می کند. 
از  تا  بتوانند  شاید  طالبان  باشد.  داشته  دست آورد های 
کنند.  حضور مسلط داعش در غرب افغانستان جلوگیری 
که دیگر داعشی در افغانستان نباشد، طالبان  ولی زمانی 
خود دوباره به یک دشمن برای ایران مبدل خواهند شد. 
طالبان  ایدیولوژی  در  ریشه  ایران  با  طالبان  خصومت 
گاه در مورد ایران نگاه مثبت نخواهند  دارد. طالبان هیچ 
با  مبارزه  بهانه  به  از طالبان  کنار آن حمایت  داشت. در 
خواهد  تداوم  هم چنان  را  افغانستان  در  جنگ  داعش 
نا به سامانی ها  دست خوش  هم چنان  منطقه  و  بخشید 
که داعش  خواهد ماند. اما در بحث دوم مشخص است 
طالبان  صفوف  میان  در  را  خود  گیری های  سرباز  بیشتر 
جهان  قبال  در  طالبان  رویکرد  مسلما  می دهد.  انجام 
بنا  ایران.  با  تا  است  نزدیک  داعش  به  بیشتر  منطقه  و 
کمک مادی و تسلیحاتی به طالبان می تواند حتا دوباره 
وجود  تضمینی  هیچ گونه  شود.  استفاده  ایران  خود  علیه 
که امروز در والیت فراه به نیابت از  گروه هایی  که  ندارد 
نجنگند.  ایران  علیه  فردا  می جنگند  داعش  علیه  ایران 
است.  مهم  عرصه  این  در  نیز  افغانستان  دولت  وظیفه 

دولت باید از این حس انفعالی بیرون شود. 
و  دارد  فراون  آشیل های  پاشنه  فعلی  وضعیت  در  ایران 
دولت افغانستان می تواند به این پاشنه آشیل ایران ضربه 
مخالفان  مهمان دار  و  میزبان  ایران  که  طور  همان  بزند. 
می تواند  هم  افغانستان  است،  افغانستان  مردم  و  دولت 
حال  این  با  باشد.  ایران  نظام  متعدد  مخالفان  میزبان 
گرفته  منشا  دیپلوماسی  با  افغانستان  دولت  است  خوب 
که با ابزار  از حسن همجواری دولت ایران را ملزم بسازد 
همین  تا  خود  طالبان  نرود.  داعش  جنگ  به  نادرست 
گروه تبهکار و تروریست اند و حمایت از این  لحظه یک 
خواهد  محسوب  تروریسم  از  حمایت  دلیلی  هر  به  گروه 

شد. 

نظامی  فناوری  فروش  که  کرده اند  ادعا  منابع 
نظامی  بریتانیا  اسناد  در  که  کستان  پا به   اسراییل 
افشا شده به تصویر اتحاد راهبردی اسراییل با هند 

ضربه می زند.
اسراییل به شدیدترین الفاظ، اطالعات ثبت شده 
مبنی  بریتانیا  دفاع  وزارت  توسط  یافته  انتشار  و 
جنگ افزار  و  پیلوت  اتاقک  قطعات  فروش  بر 
جنگنده  در  اسراییل  ساخت  الکترونیکی 
 2010 سال  در  کستان  پا به   16 اف  بمب افکن های 
درباره  بیشتر  تحقیقات  گرچند  است.  کرده  رد  را 
درخواست  به  بنا  بریتانیا  سوی  از  که  معامله  این 
گرفت، نشان  مقام های اسراییلی و هندی صورت 
گرفته است، اما  که این معامله در واقع صورت  داد 
گاهی  که این معامله با آ این تحقیقات معلوم نکرد 

دولت اسراییل انجام شده یا خیر. 
که فروش  که در یک سند علنی دولتی  این معامله 
کرده  جنگ افزار حاوی قطعات انگلیسی را ثبت 
بود، اوایل این هفته از سوی یک روزنامه اسراییلی 
فروش  جنجالی  معامالت  از  مجموعه ای  کنار  در 
سالح های اسراییلی به دولت های مسلمان از جمله 
مصر و الجزایر بین سال های 2009 و 2011 افشا شد. 
مهره های  و  پیچ  به عنوان  بریتانیا  در  معامالت  این 
انگلیسی مورد استفاده در ساخت قطعات اف 16 

اسراییلی ثبت شد.
سالح  فناوری  نوع  هر  فروش  اجازه  موکدا  اسراییل 
کستان، دشمن عمده متحد  پا به  اسراییل  ساخت 
منابع  است.  کرده  رد  را  هند  یعنی  خود  دیرپای 
که  داشته اند  اظهار  دو  هر  بریتانیایی  و  اسراییلی 
بین  رابطه  برای  می تواند  قراردادی  چنین  یک 

اسراییل و هند زیان بار باشد. 
گفته است:  تلگراف  به  اسراییلی  ارشد  یک مقام 
نگرفته  صورت  فعال  [معامله]  این  متعجیم،  »ما 
کرده ایم و بسیار  است. ما از بریتانیا معلومات طلب 
جنگ افزارها  این  کسی  چه  بفهمیم  عالقه مندیم 
اسراییل  ضد  بر  نمایانی  تهدید  که  کستان  پا به  را 

است، فروخته است.«
بهترین  معلوماتی،  خطای  »یک  می افزاید:  وی 
نتیجه ممکن می تواند باشد. تجارت جنگ افزار، 

به  دشمن  نزدیک ترین  قبل  سال  چهارده  همین  تا 
که تا قبل از حادثه یازده  گروه طالبان بود  جغرافیای ایران 
کشور داشت. طالبان  با این  سپتامبر مرز مشترک وسیعی 
اتهام  به  را  ایرانی  دیپلومات  چندین   1375 سال  در 
ک افغانستان، در شهر مزارشریف  جاسوسی در داخل خا
که  کشتار بر آشفته شد  به قتل رساندند. ایران چنان از این 
نزدیک  افغانستان هم  مرز های  تا پشت  را  نیرو های خود 
ایران  تا  شد  باعث  جهانی  کنش  وا و  برخورد  فقط  کرد. 
کوتاه بیاید و افغانستان از یک جنگ  در این عرصه هم 

طوالنی و فرسایشی با ایران نجات یافت. 
ایران در طول سال های متمادی، میزبان مخالفان طالبان 
طالبان  علیه  جنگ  به  کسانی که  به  ایران  دولت  بود. 
کرده و امتیاز هایی نیز می داد.  تی را میسر  می رفت تسهیال
که از حضور  ولی این چرخه طالب ستیزی فقط چندماهی 
افغانستان  در  امریکا  رهبری  به  جهانی  جامعه  نیرو های 
دقیقا  ایرانی ها  گرفت.  خود  به  دیگری  شکل  گذشت، 
ضد  نیرو های  دست  به  زمانی  که  را  پایگاهی  همان 
طالبان قرار داشت، به طالبان دادند تا در مقابل نیرو های 

خارجی و دولت افغانستان دوباره آماده نبرد شوند. 
طالبان در طول چند سال اخیر بر خالف عقیده و باور شان 
راه  به  را  نزدیکی  و  گفتگو  باب  ایران  نظیر  کشور هایی  با 
طالبان  و  ایران  میان  دوجانبه  گفتگو های  انداخته اند. 
کسی مخفی نیست. ایران در طول سال های  حاال دیگر به 
کردن نیرو های خارجی در افغانستان  گذشته برای زمین گیر 
هرچند  است.  فرستاده  فراوانی  کمک های  طالبان  برای 
به  نسبت  رسمی  به طور  هیچ گاه  افغانستان  حکومت های 
حمایت ایران از طالبان حرفی نگفته ولی شواهد و قراینی 
از تسلیحات  به رسانه ها رسیده نشان می دهد بخشی  که 
بر  دیگری  ورق  حاال  اما  می باشد.  ایران  ساخت  طالبان 
تاریخ رابطه ایران با طالبان اضافه شده است. ایران برای 
به  افغانستان  با  مشترکش  مرز های  از  داعش  ساختن  دور 
و  غرب  در  نگذارد  را  داعش  تا  است  کرده  تکیه  طالبان 

جنوب غرب افغانستان پایگاه بسازد. 
گروه های  که از نبرد های داغ میان طالبان و  گزارش هایی 
وابسته به داعش در والیت فراه منتشر شده نشان می دهد 
است.  کرده  کمک  طالبان  به  ایران  تازگی  همین  به  که 
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اما دیری نگذشته بود که فعالیت های شورای اتفاق مورد هدف و هجوم 
عوامل استخباراتی ایران به خصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار 
گرفت. انقالبیون جوان و خون گرم ایران به این عقیده بودند که خوانین 
هزاره و سادات بنابر خصلت محافظه کارانه شان تمایل به امریکا دارند و 
باید فعالیت شان در افغانستان محدود گردد. شناخت ایران به عنوان یک 
دولت از مردم افغانستان و روابط میان مردم افغانستان در طول تاریخ 
سرسری بوده است. آثار چاپ شده از نهاد های پژوهشی ایران در مورد 
افغانستان بسیار اندک است و در دیدگاه بزرگ ایرانی ها، اتکا به آمار و 

ارقام نهاد های غربی دارند. 

مسلح  تندرو  گروه های  از  حمایت  به  دست  بهشتی 
در مناطق مرکزی افغانستان زد. یکی از این گروه ها 
نامیده می شد. سازمان نصر  افغانستان«  سازمان »نصر 
شهر  در  میالدی   1979 یا   1358 سال  در  افغانستان 
نصر  گروه  نام  به  اول  در  و  شد  تاسیس  ایران  قم 
که  سازمان  این  شخصیت  برجسته ترین  می شد.  یاد 
مزاری  عبدالعلی  گرفت،  قرار  امور  راس  در  بعد ها 
قربان علی  مانند  بود. شخصیت های معروف دیگری 
ترکمنی  میرحسین  و  ناطقی  خادم حسین  عرفانی ، 
اخگر،  قسیم  آقای  بودند.  آن  اعضای  نیز  صادقی 
یکی از چهره های دگر اندیش افغانستان نیز یک سال 

بعد از تاسیس به این سازمان پیوست. 
تجاوز  برابر  در  افغانستان  مقاومت شعله ای های  ولی 
شوروی حمایت و عقبه بیرونی نداشت و از همین رو 
کادر های این جریان مجبور بودند که فرار کنند ، با 
مجاهدین بپیوندند، تسلیم دولت شوند و یا چنان که 
بعد ها اتفاق افتاد شمار اندکی از آن ها ملیشه شوند. 

نهضت های  واحد  مسوول  مهدی  هاشمی،  سید 
آزادی بخش سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به 
باید نگذاشت احزاب و گروه های  باور بود که  این 
قرار  واحد  تشکیل  یک  در  افغانستان  در  شیعه 
با اتکا به مقوله »تفرقه بینداز و حکومت  بگیرند. او 
بر  داشتن  اشراف  و  تسلط  که  می کرد  فکر  کن« 
از  بخش  این  در  است.  آسان  کوچک،  گروه های 
نوع  یک  پاکستانی ها  و  ایرانی ها  خویش  استراتژی 
اتحاد  طرفدار  هیچ گاهی  نیز  پاکستان  داشتند.  رفتار 
مجاهدین سنی مذهب افغانستان که در پشاور ، کویته 
اردوگاه های  و  نظامی  پایگاه های  قبایلی  مناطق  و 
نظامی  استخبارات  سازمان  و  نبود  داشتند  تعلیمی 
تنظیم  هفت  از  یک  هر  آی اس آی  یعنی  پاکستانی 

جهادی را به صورت جداگانه تمویل می کرد.
بنابر استراتژی تفرقه افگن مهدی  هاشمی، گروه های 
به هفت  نزدیک  مناطق مرکزی  افغانستان در  شیعی 
سال درگیر جنگ های داخلی بودند و از نبود یک 
تشکیالت واحد رنج می بردند. از دید نظامی شماری 
از ولسوالی های مناطق مرکزی افغانستان برای ارتش 
بود  اهمیت  فاقد  دموکراتیک  دولت حزب  و  سرخ 
این  در  دولتی  فعالیت  بیشترین  جهت،  همین  از  و 
از  مناطق  این  اما  نظامی.  تا  بود  استخباراتی  مناطق 
دید مجاهدین اهمیت حیاتی داشت زیرا کاروان های 
اسلحه و تدارکات مجاهدین با عبور از این والیات 
اوایل در  به شمال ، شمال غرب و غور می رسید. در 

سیستم  و  داشت  وجود  یک دست  نظم  مناطق  این 
منظم  نیز  زکات  و  عشر  جمع آوری  جبهه داری ، 
بود. اما در نتیجه جنگ های داخلی در میان احزاب 
شیعی ساحاتی منقسم شد و هر یک از این گروه ها 

ساختار های اداری خود را ایجاد کردند. 
گروه های  و  احزاب  قابل  در  ایران  استراتژی 
شد  تمام  خاد  نفع  به  اساسا  افغانستان  شیعه مذهب 
توانایی های  و  قابلیت  از  داخلی  درگیری های  زیرا 
دموکراتیک  حزب  حاکمیت  برابر  در  گروه ها  این 
و ارتش سرخ کاسته بود. سیاست عملیاتی خدمات 
نفاق ،  تحکیم  بر  استوار  نیز  )خاد(  دولتی  اطالعات 
بود. در  نیرو ها  این  میان  جنگ داخلی و کشمکش 
خویش  نفوذ  کامال  هزاره  خوانین  کشمکش ها  این 
را از دست داده و به شهر های زیر تسلط دولت و یا 
خارج از افغانستان آواره شدند. مقاومت و جهاد در 
محور شخصیت های سادات عمدتا در حزب حرکت 
آصف  شیخ  رهبری  به  افغانستان  اسالمی  انقالب 
جنگ های  و  اختالفات  روال  شد.  جمع  محسنی 
داخلی میان گروه های شیعی افغانستان الی آزاد شدن 
مرکز والیت بامیان از تسلط قوای دولتی در تابستان 
از  که  بود  والیتی  اولین  بامیان  داشت.  ادامه   1988
نظامی  رویداد  این  شد.  بیرون  کابل  دولت  تسلط 

تحول بزرگ سیاسی دیگری را نیز در قبال داشت. 
بعد از آزادی بامیان تمامی گروه های جهادی شیعه 
وحدت  حزب  عنوان  زیر  جدید  اتحاد  یک  در 
یک صدا شدند و برای مردم مناطق مرکزی صدای 
واحد ایجاد کردند. ایجاد این اتحاد ابتکار داخلی و 

دور از نفوذ خارجی بود. 
یکی از دالیل بیرون مرزی که اتحاد تشیع افغانستان را 
سهل و آسان ساخت، اعدام شدن مهدی هاشمی در 
ایران بود. ایران در جنگ با عراق روابط خصوصی 
و پنهان با امریکا و اسراییل ایجاد کرده بود . در اول 
دلیل این رابطه پنهانی آزادی دیپلومات های امریکایی 
در برابر دستیابی به اسلحه و تکنالوژی امریکا بود. اما 
امریکایی ها عالقه مند شدند که  و  اسراییلی ها  بعد ها 
داشته  برنده  و  بازنده  عراق  و  ایران  نگذارند جنگ 
هاشمی  مهدی   بود.  نفع شان  به  بن بست  زیرا  باشد؛ 
منتظری یکی  داماد آیت اهلل  برادر  که در عین زمان 
ماجرای  از  پرده  بود،  خمینی  امام  سیاسی  رقبای  از 
فارلی  »مک  افتضاح  به  که  امریکا  با  ایران  معامله 
شد  ملی  خیانت  به  متهم  او  برداشت.  دارد«  شهرت 
و اعدام گردید. مک فارلی مامور امریکایی بود که 
اسلحه و امکانات دیگر نظامی را به صورت سری و 
مخفیانه و به کمک اسراییل در جنگ ایران و عراق 
به ایران انتقال می داد. به خاطر جلوگیری از انحراف 

بحث به جزییات آن نمی پردازم. 
سپاه  تفرقه افگنی  روش  سال  هفت  حد اقل  برای 
پارچه  پارچه  را  تشیع  احزاب  که  تنها  نه  پاسداران 
و  خاص  فرصت های  نیز  خاد  به  بلکه  نگهداشت 
از کار  بخش  این  در حالی که  ایجاد کرد.  استثنایی 
از  حمایت  اما  بود  شده  تمام  خاد  نفع  به  ایرانی ها 
افغانستان  در  ایران  فعالیت  یگانه  شیعی  گروه های 
و  سیاسی  دفاتر  ایران  در  نیز  سنی  احزاب  نبود. 
خویش  تدارکات  ناگاه  و  گاه  و  داشتند  اطالعاتی 
با  مقابله  به خاطر  می دادند.  انجام  ایران  مسیر  از  را 
ایران  اسالمی  جمهوری  فعالیت های  از  بخش  این 
در افغانستان، خاد از حزب توده که آرزوی مبارزه 
می کرد.  حمایت  داشت  را  تهران  برابر  در  مسلحانه 
تالش صورت گرفت که برای حزب توده در والیت 
هرات ، نیمروز و فراه پایگاه ایجاد گردد. فعالین این 
حزب در این والیات جابه جا شدند اما شکل گیری 
اتحاد  نبود.  آن ها  نفع  به  منطقه  در  عمومی  فضای 
جماهیر شوروی سوسیالیستی روابط بهتری با تهران 
ایران  ساختن  بی ثبات  طرفدار  و  بود  کرده  ایجاد 
به دالیل بزرگ و استراتژیک نبود . مانند ده ها طرح 
و برنامه دیگر افغان ها، این بار نیز برنامه خاد قربانی 
و دست خوش تصمیم بزرگ تمویل کننده شان یعنی 

کی جی بی شد. 
ادامه دارد
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سید  رهبری  به  آرا  اتفاق  به  آن ها  داشتند.  اشتراک 
هم چنان  نشست  این  در  کردند.  بیعت  بهشتی  علی 
صورت  موافقت  نظامی  ابتدایی  ساختار  یک  روی 
گرفت و سید جگرن، فرمانده مشهور دوره جهاد از 
تعیین  شورا  این  نظامی  شاخه  مسوول  غزنی  والیت 

شد. 
شورای  فعالیت های  که  بود  نگذشته  دیری  اما 
استخباراتی  عوامل  هجوم  و  هدف  مورد  اتفاق 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به خصوص  ایران 
به  ایران  خون گرم  و  جوان  انقالبیون  گرفت.  قرار 
بنابر  سادات  و  هزاره  خوانین  که  بودند  عقیده  این 
و  دارند  امریکا  به  تمایل  خصلت محافظه کارانه شان 
باید فعالیت شان در افغانستان محدود گردد. شناخت 
ایران به عنوان یک دولت از مردم افغانستان و روابط 
بوده  سرسری  تاریخ  طول  در  افغانستان  مردم  میان 
ایران  پژوهشی  نهاد های  از  چاپ شده  آثار  است. 
دیدگاه  در  و  است  اندک  بسیار  افغانستان  مورد  در 
بزرگ ایرانی ها، اتکا به آمار و ارقام نهاد های غربی 

دارند. 
خاطرات و نوشته های شاهدان آن زمان از تحوالت 
تشیع  جناح های  میان  داخلی  و جنگ های  کوچک 
این  به  شماری  است.  متفاوت  و  پیچیده  افغانستان، 
علی  سید  از  ایران  اطالعاتی  مقامات  که  اند  باور 
بهشتی دعوت کردند که از ایران دیدن کند اما او از 
این کار سرپیچی کرد. رد دعوت سفر به ایران باعث 

تقویت ذهنیت منفی علیه او شد. 
مقتدر  نهاد  ایران،  در  شاهی  نظام  فروپاشی  از  پس 
انقالب  پاسداران  سپاه  نام  به  استخباراتی  نظامی- 
افغانستان  به  ایجاد شد. مسایل مربوط  ایران  اسالمی 
یکی  شد.  گذاشته  نهاد  این  عهده  به  آغاز  همان  از 
اسم  به  زمان  آن  انقالبی  فعاالن  و  شخصیت ها  از 
نهضت های  »واحد  راِس  در  هاشمی  مهدی   سید 
قرار  اسالمی«   انقالب  پاسداران  سپاه  آزادی بخش 
و  تمویل  افغانستان ،  جهاد  به  مربوط  مسایل  گرفت. 
حیطه  در  افغانستان  در  جهادی  گروه های  حمایت 
صالحیت او بود. سید مهدی  هاشمی بنابر دالیلی که 
زیاد در ارتباط به آن معلومات وجود ندارد، با سید 
افغانستان روابط  اتفاق در  بهشتی رهبر شورای  علی 

خوب نداشت. 
سید مهدی  هاشمی با استفاده از نام والیت فقیه یعنی 
روح اهلل خمینی رهبر ایران، و به خاطر تضعیف آقای 

در مبحث گذشته وعده سپرده بودم تا در این بخش 
ایران  قبال  در  خاد  عملیاتی  و  موردی  مسایل  به 
افغانستان  در  کشور  این  اطالعاتی  فعالیت های  و 
تدوین  روز های  اولین  از  ایران  این که  از  بپردازم. 
سیاست عملیاتی اش در ارتباط به وضعیت افغانستان 
شیعه مذهب  جامعه  به  چشم  ثور،  هفت  از  پس 
افغانستان دوخته بود، الزم است نگاهی گذرا به این 

حوزه داشته باشیم.
قیام ها و خیزش های مردمی پیروان مذهب شیعه  در 
برابر دولت خلقی  و بعد ها حزب دموکراتیک خلق 
جامعه  اول  می شد.  تقسیم  بخش  سه  به  افغانستان 
ضد  چپی  گروه های  دوم  هزاره،  خوانین  و  سادات 
تجاوز شوروی و سوم گروه های تندرو الهام گرفته از 
انقالب اسالمی ایران. در اوایل قیام های خودجوش 
مردمی بیشتر تحت رهبری قشر سادات شکل گرفت 
مائویست ها  و  جاوید  شعله  به  متعلق  فعاالن  اما  و 
بهتر  آشنایی  افغانستان  هزاره  و  شیعه  مردم  میان  در 
این که هدف  از  داشتند.  منظم  و  مسلحانه  مبارزه  به 
جزییات  به  نیست  افغانستان  تاریخ  نوشتن  من 
و  مشخص  گروه های  و  اشخاص  نفوذ  و  فعالیت ها 
ذکرشده  ازحوزه های  یک  هیچ  نمی پردازم.  معین 
رهبری مشخص نداشتند ولی حد اقل از دید روش و 
مشخصه رهبری به سه بخش یادشده تقسیم می شدند. 
قابل  تشیع رشد  اوایل حرکت های سادات محور  در 
شیعه  تمامی گروه های  بعد ها  داشت که  مالحظه ای 
درگیر و قربانی جنگ داخلی شدید شدند و سادات 

به بخشی از مقاومت و جهاد تقلیل یافتند. 
افغانستان  مرکزی  مناطق  تحوالت   ،1979 سال  در 
و  علمی  نخبگان  از  یکی  بهشتی  علی  سید  توسط 
مذهبی شیعه رهبری می شد. او یک ساختار فراگیر را 
زیر عنوان »شورای انقالبی اتفاق اسالمی افغانستان« 
اتفاق  شورای  اسم  به  مختصرا  بعد ها  که  داد  شکل 

مسما شد. 
و  خودی  توانایی های  به  اتکا  با  عمدتا  شورا  این 
مردمی شکل گرفته بود. آقای بهشتی با گردهم آوری 
بزرگان تشیع از آنچه 38 ولسوالی شیعه نشین مناطق 
پایگاه مطمین  توانست یک  مرکزی خوانده می شد 
سیاسی به خاطر مبارزه علیه حاکمیت خلقی ها ایجاد 
کند. به روایت شماری از فعاالن و قوماندان های آن 
زمان در اولین نشست شورای اتفاق که در ولسوالی 
متنفذین  از  تن   500 بر  و  دور  یافت،  انجام  ورس 

»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی از دوره 
نورمحمد تره کی تا حامد کرزی«

 امراهلل صالح
 قسمت شانزدهم

ACKU



کودکان
 دای چوبانیو بازی جنگ
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با  مواجهه  مورد  در  اولیه  کمک های  بگیرم.  آب  شیر 
چنین مواقعی را زمانی که ایران بودم از تلویزیون آنجا 
یاد گرفته ام. آنجا هم در چهارشنبه سوری ها اتفاقاتی از 
این قبیل زیاد می افتد. رسانه های آنجا به مردم آموزش 
می دهند تا در صورت مواجهه با چنین اتفاقاتی چطور 
عمل کنند. یکی از همسایگان موترش را می آورد تا او 
را به شفاخانه برسانند. همه شروع می کنند به ناسزا گفتن 
هرچند  است.  داده  شکل  را  مصیبت  این  که  کودکی 
کسی نمی داند او واقعا که بود. کمک بیشتری از دستم 
و  شوکه شده اش  مادر  همراه  به  دخترک  نمی آید.  بر 

یکی از زنان همسایه راهی شفاخانه می شوند. 
نگران می شوم. با خودم می گویم نکند بچه هایی که در 
کوچه خودمان بازی می کردند هم دچار سانحه ای شوند 
یا سانحه ای برای کسی ایجاد کنند؟ از این که تذکری 
و  می کردم  کاری  باید  شاید  پیشمانم.  ندادم  آن ها  به 
خانه  به  برگشت  مسیر  در  می کردم.  عمل  مسووالنه تر 
بازی  به دست  تفنگ  که  می بینم  را  زیادی  کودکان 
می کنند. کودکان از ترسیدن و ترساندن در قالب بازی 
در  می کنند.  قدرت  و  هیجان  احساس  و  می برند  لذت 
بازی  هستند  کودک  می گوییم:  خود  با  ساده ای  نگاه 
می کنند. اما غافلیم از این که نتیجه این بازی ها همیشه 
یک بازی نمی ماند و واقعیت های جدی و ماندگاری را 
خلق می کنند. صورت های سوخته، احساسات ترسیده، 
باید  بربادرفته.  زندگی هایی  و  ناخواسته  خشونت های 
باور کنیم که در منطقه جنگی کودکان برخی وقت ها 
واقعا انسان هایی آسیب می بینند و آینده ای برای جنگ 

خلق می شود. 
بزرگ  و  کرده اند  زندگی  بازی  با  همیشه  کودکان 
شده اند. بازی خوب کودک را خوب بزرگ می کند، 
و  سالم  هیجان آمیز،  شاد،  بازی های  امکان  وقتی  اما 
را  کودکی  می شود  آیا  باشد  نداشته  وجود  خالقانه 
که  همان طور  نمی شود.  نه!  کرد؟  منع  کردن  بازی  از 
سالمی   کامال  غذای  چون  گفت  فردی  به  نمی شود 
وجود ندارد همین نان مانده و احتماال مسموم را نخور. 
کودک نیاز دارد بازی کند همان طور که گرسنه نیاز 

دارد سیر شود. 
شاد،  بازی های  شرایط  و  امکانات  کردن  فراهم 

از  است؛  بزرگ ترها  ما  وظیفه  امن  و  لذت بخش 
اشتباه  حکومتی.  مسووالن  تا  گرفته  کودک  والدین 
امنیتی  احساس  برای خود  است که  این  بزرگ تر ها  ما 
کاذب تصور می کنیم و با همین تصور اجازه می دهیم 
کودک مان هر بازیی بکند. ما بزرگ ترها اجازه دادن به 
کودک مان را برای بازی کردن لطف به او می دانیم و 
گاها از کودکان مان طلب کاریم که به او اجازه داده ایم 
کند.  بازی  خواندن  درس  و  خانه  در  خدمت  جای  به 
هنوز نه نیاز به بازی و نه نحوه بازی کردن کودکان مان 
را آنقدر که باید جدی نگرفته ایم. به این لحاظ می توان 

به چند نکته در مورد بازی های کودکان اشاره کرد:
1 -  والدین بدون کودک درون

والدین ما تقریبا بازی کردن با فرزندان شان را بلد نیستند. 
آن ها شاید بازی غیر از آنچه خودشان در کودکی تجربه 
کرده اند را بلد نباشند، در حالی که کودکان امروزه به 
بازی های متنوع دیگری برای سرگرم شدن نیاز دارند. 
کودکان دوست دارند با والدین خود هم بازی شوند و 
زمان هایی را با آن ها بگذرانند. اما پدر و مادری که نه 
تنها بازی کردن با کودکش را نمی داند بلکه آن را نشانه 
افت شخصیت و جایگاه خود در خانه می بیند چگونه 
آن که  بدتر  کند.  مدیریت  را  کودکش  نیاز  می تواند 
نشاط،  همچون  کودکانه ای  مفید  احساس های  اصوال 
هیجان، خالقیت، کشف کردن و لذت بردن در پدران 
از کودک درون شان  و مادران ما مرده است و چیزی 
خود  کودکان  به  کردن  بازی  با  را  آن  تا  است  نمانده 
هدیه بدهند. رسانه ها باید بازی های مشترک بین والدین 
و کودکان را ترویج کنند و آموزش دهند تا کودکان 
بیشتر از کوچه ها و سرک های ناامن امکان بازی کردن 

در داخل خانه ها را انتخاب کنند.
2 -  کودک برای بازی کردن نیاز به مکان و ابزار دارد. 
پارک های امن، تمیز، زیبا با امکانات بازی. چیزی که 
در کابل تقریبا می شود گفت نیست. ما در کابل به جز 
برخی مکاتب  باال و  با هزینه  بسیار محدود  چند مرکز 
محدود جای خاصی برای بازی کودکان نداریم. وقتی 
ابزار را فراهم نکردیم آن ها  برای کودکان مکان و  ما 
ابزاری  با  و  مکان  در  می کنند.  رفع  را  خود  نیاز  خود 
که خود انتخاب می کنند، بازی هایی بر اساس الگوهای 
ذهنی خود خلق می کنند. در واقع باید به این کودکان 
نمی شود  اند.  خویش  فکر  به  خود  که  گفت  آفرین 
کودکی را سرزنش کرد که چرا نیازت را خودت رفع 
می کنی. کسی که باید مورد سوال قرار گیرد مسووالن 
فرهنگی، شاروالی، تاجران فرهنگی و رسانه ها هستند. 
نیازها تالش کرده اند؟ یک  این  رفع  برای  آنان چقدر 
تاجر چقدر به ابزار بازی که برای کودکان جامعه وارد 
یا مسووالن رسانه های تصویری  می کند فکر می کند؟ 
چقدر به ترویج بازی های مفید و شاد خانوادگی اهمیت 

می دهند؟
3 - عالقه مندی پسران به بازی با وسایلی مانند موتر و 
تفنگ آنقدرها خطرناک نیست و تا حدی در تناسب 
بانقش جنسیتی شان طبیعی است. همان طور که دختران 
دوست دارند با وسایل آشپزخانه و نقش های زنانه بازی 
کنند و از این طریق هویت جنسیتی شان را کسب می کنند 
پسران نیز در بازی با این وسایل هویت جنسیتی شان را 
به  آنان  هویت  از  بعد  این  هر چند  می آورند.  به دست 
هیچ وجه خوشایند نیست. آنچه خطرناک است شدت 
آنان  بازی  ابزار  و  مکان  امنیت  و  وسایل  این  با  بازی 
خطر  می کنند  بازی  آن  با  کودکان  که  ابزاری  است. 
به  از فلم ها  الگوبرداری  واقعی دارد و ممکن است در 
روش ها و رفتارهای خطرناک دست بزنند. خطر مهم تر 
ابزار و همین  به همین  تنها  نباید  بازی کودکان  این که 
موضوعات محدود شود. کودکان به بازی های دیگری 
بازی هایی  ورزشی،  فکری،  بازی های  دارند.  نیاز  نیز 
خالقیت  و  اخالق  حمایت،  دوستی،  نوع  آن  در  که 
تقویت شود. اگر بازی کودکان مان تنها به جنگیدن با 
یک دیگر در نقش های دزد و پولیس خالصه شود آن ها 
خود را همواره در همین نقش ها به عنوان قهرمان تصور 
شخصیتی شان  و  زندگی  زمینه های  سایر  از  و  می کنند 
دور می مانند. ما باید به فکر تقویت بازی های جایگزین 

برای فرزندان مان باشیم. 

همه  و  شده اند  جمع  هم  گرد  کوچه  در  کودک  چند 
تفنگ به دست نفرات شان را برای بازی تقسیم می کنند. 
تفنگ های پالستیکی شان شباهت چندانی با تفنگ های 
واقعی ندارد اما تقلیدها و رفتارشان بسیار شبیه آن چیزی 
است که در فلم ها دیده اند. بیشترشان می خواهند پوالد 
قبول  اکراه  با  بچه ها  از  یکی  شوند.  مماتی  و  علمدار 
می کند که در نقش مقابل پوالد بازی کند. نامش یادم 
نیست. به محض تقسیم نفرات مثل این که واقعا جنگی 
در گرفته باشد، هر کدام به گوشه ای پناه می برد و بازی 
نزدیکی  همان  که  موتری  پشت  یکی  می شود.  شروع 
پارک شده است پناه می گیرد. دیگری پشت پایه برق. 
پتاقی  انفجار  صدای  با  همراه  بچه ها  بازی  سروصدای 
می کنند  شروع  هم  بچه ها  دیگر  می کند.  را  پر  کوچه 
و پتاقی های شان را منفجر می کنند. همه این صحنه ها را 
از بالکن خانه نظاره می کنم. آماده می شوم تا بروم خانه 
یکی از اقوام برای عیدی. از درب منزل خارج می شوم. 
بین  از  تا  می دهم  آتش بس  درخواست  بلند  صدای  با 
بازی بچه ها عبور کنم. برای لحظه ای بازی قطع می شود 
و من از منطقه جنگی کودکان عبور می کنم. در مسیر 
رسیدن به خانه یکی از اقوام هستم. چند کودک دیگر 
صدای  شنیدن  از  و  می اندازند  باال  را  پتاقی های شان 
انفجارش لذت می برند. چند زن میان سال همراه با یک 
شنیدن صدای  با  زنان  می شوند.  رد  کنارشان  از  پیرزن 
انفجار پتاقی ای که در کنارشان منفجر می شود شروع به 

دشنام دادن می کنند. خیلی ترسیده اند. 
درب  سمت  به  را  پتاقی ای  پسری  جلو تر  چند متری 
خانه ای پرتاب می کند. هم زمان درب خانه باز می شود 
و... صدای جیغ دختری خردسال کوچه را پر می کند. 
پسرک فرار می کند. سریع تر قدم بر می دارم تا ببینم چه 
شده است. پتاقی به صورت دخترک خورده است. نیمی   
از صورتش کامال سیاه شده است و جیغ می زند. چشمش 
آسیب دیده است. مادرش و همسایه ها و کسانی که از 
آن جا عبور می کردند، اطرافش جمع شده اند. مادر دختر 
ضعف کرده است. باید سریع تر صورت دخترک را تا 
اثر سوختگی کم شود.  تا  بگیرند  زیر آب  امکان  حد 
اطراف دختر را تا جایی که می شود خلوت می کنم و 
زیر  را  سوخته اش  صورت  امکان  حد  تا  می کنم  سعی 

باشد،  داشته  وردک  فاروق  که  کشوری 
رسانه هایش هیچ وقت بدون سوژه نمی مانند. 
هر روز سندی از تقلب و فساد چنین شخص 
اتفاقا هر فسادی  افشا می شود.  معلوم الخیال 
با  می گیرد،  ارتباط  وردک  فاروق  به  که 
خیالی  مکاتب  از  است.  خورده  گره  خیال 
خیالی  شاگردان  و  خیالی  معلمین  تا  گرفته 
و تخته سیاه خیالی، همه جزء شاهکارهای 
جناب وردک است. حاال که دولت تصمیم 
ندارد تا با این پدیده خیالی مبارزه کند، من 
یک  او  برای  تا  می دانم  مکلف  را  خودم 
دادگاه خیالی دایر کنم. دادگاه ما با سخنان 

سارنوال آغاز می شود. 
سارنوال: جناب قاضی! فاروق وردک یک 
بهانه های مختلف  به  بوده که  فاسد  شخص 
بین المللی پول گرفته  از دولت و موسسات 
باعث  ایشان  آنرا حیف ومیل کرده. فساد  و 
و  از درس  ملت  این  عظیم  قشر  تا  گردیده 
از شما خواهش می کنم  بماند.  باز  تحصیل 
تا با درنظرداشت قوانین نافذه کشور، حکم 
صادر  وردک  جناب  برای  را  ابد  حبس 

نموده، ملت را شاد نمایید. 
نمی گویم  من  قاضی!  آقای  مدافع:  وکیل 
که اتهامات وارده علیه موکل من بی اساس 
برای  می توانم  یقین  به  را  این  اما  است؛ 
بیماری  از  من  موکل  که  کنم  ثابت  شما 
خبره  اهل  می برد.  رنج  »خیالوفلومین« 
خیالوفلومین  به  مبتال  مریض  که  می گویند 
وقتی مورد حمله مکروب ها قرار می گیرد، 
فعالیتش  که  دهد  تشخیص  نمی تواند 
از شخص شما  بناًء  یا حقیقی.  است  خیالی 
بیماری  این  درنظرداشت  با  که  می خواهم 
موکل  گر بانگیر  سال ها  از  که  ذهنی 
این جانب می باشد، ایشان را از خطاها معاف 
بدارید و حکم تبرئه ایشان را صادر نمایید. 

که  نگفتید  مدافع!  وکیل  جناب  قاضی: 
شما  موکل  مکروب ها،  حمله  درجریان 
پول های را که مصرف می کند، خیالی است 

یا حقیقی؟ 
من  موکل  قاضی!  آقای  مدافع:  وکیل 
مصرف  را  پول  نوع  هردو  حمله  درجریان 
آقای  وزارتش،  زمان  در  مثاًل  می کند. 
را  حقیقی  دالر  ملیون  بیست  اگر  وردک 
ملیون  دوصد  درکنارش  می کرد،  مصرف 

دالر خیالی را نیز خرچ می کرد. 
قاضی: حکم صادر می شود. با درنظرداشت 
بیانات سارنوال و وکیل مدافع، محکمه متهم 
فاروق وردک را به بیست سال حبس خیالی 
هم  عزیز  خوانندگان  شما  می کند.  محکوم 
به  بیدار شوید. محکمه همین جا  از خواب 

پایان می رسد.

دادگاه خیالی
 فاروق وردک

دای چوپانی

 سید روح اهلل رضوانی

ACKU



یک  در  گذشته  سال  8صبح،  روزنامه  یادداشت: 
گزارش تحقیقی، نام های شماری از زمین خواران 
یاد  گزارش  در  که  ساخت  افشا  را  هرات  بزرگ 
نیز  هرات،  باشندگان  از  محبی  علی جمعه  شده، 
متهم شده بود که در غصب زمین های دولتی در 
هرات دست دارد. آقای محبی، اکنون این نامه را 

عنوانی رییس جمهوری فرستاده است.
که  گزارشی  در  پیش،  چندی  روزنامه،  این  سالم،  با 
جانب  این  شده،  پرداخته  دولتی  زمین های  غصب  به 
در  کسانی که  از  یکی  به عنوان  نیز  را  محبی  علی جمعه 
بود.  غصب زمین های دولتی دست داشته معرفی کرده 
عنوانی  نامه ای  در  می خواهم  گزارش،  آن  به  پاسخ  در 
که  حق خوری هایی  و  بی عدالتی ها  از  رییس جمهوری، 
به آن گزارش 8صبح  بنده شده، هم جوابیه ای  در حق 
داده باشم و هم برخی موارد را خدمت مردم خویش و 

رییس جمهور محترم افغانستان، ارایه نمایم.
آقای رییس جمهور!

غاصبین  با  برمبارزه  مبنی  شما  جناب  ادعاهای  براساس 
زمین که در دوران انتخابات و نیز در مراسم تحلیف تان، 
در  را  شما  می خواهم  دادید،  عده  و  افغانستان  ملت  به 
جریان صدها مورد غصب زمین در والیت هرات طی 
چند مرحله قرار بدهم و با اسناد و مدارک ثابت می کنم 
دست  دولتی  عالی  مقامات  زمین ها  این  غصب  در  که 

دارند.
از هشت  بیش  ابتدا شمارا در جریان غصب  می خواهم 
نواحی 12 و 13 شاروالی هرات  هزار جریب زمین در 
قرار دهم که هر جریب این زمین از دوصد هزار تا یک 
روشن  برای  و  است  شده  فروش  و  خرید  دالر  میلیون 
باید عرض کنم که در هرات، دو رشته  شدن موضوع 
کاریز به نام های چشمه قلم خور و کاریز ماهیان براساس 
 1879 و   1325-10-2 مورخ   1878 شرعی  قباله های 
ورثه های  قانونی  و  شرعی  1-10-1325ملکیت  مورخ 
محمد عظیم خان بوده که حدود اربعه این کاریزها در 
قباله های شرعی چنین تحریر شده است؛ از شرق به غار 
درویشان؛ از غرب به شیله عام و بعضی به اراضی کاریز 
حکیم آباد؛ از شمال به کوه عام و از جنوب به جوی نو 

و قنات خسرو.
امور  تنظیم  قانون   16 و   15 ماده  هدایت  به  مطابق 
و  تشخیص  تفکیک،  و  اربعه  تثبیت حدود  زمین داری، 
گروپ  صالحیت  از  اشخاص  و  دولت  ملکیت  تثبیت 
تصفیه و آمریت کدستر است. این هیات براساس حکم 
اراضی  تا  شد  توظیف  ریاست جمهوری،  عالی  مقام 
شماره  فرمان  براساس  خور  قلم  چشمه  و  کاریزماهیان 
شود  تصفیه  ریاست جمهوری   1382-2-4 مورخ   30
که هیات تصفیه، مالکان کاریزهای متذکره را از بابت 
کاریز ماهیان 797 جریب زمین و ازبابت کاریز چشمه 
قلم خور،111 جریب مستحق دانست. مالکان کاریزهای 
این  و  قناعت  وقت  تصفیه  هیات  فیصله  به  نیز  متذکره 
فیصله را وزارت زراعت »مالحظه شد« کرد و از طریق 
معینیت امالک آن وقت، طی مکاتیب رسمی، به مقام 
والیت هرات و دیگر ادارات مربوط ارسال نموده است.

جناب رییس جمهور!
اصوال، آمریت اراضی و آمریت کدستر موظف بودند 
تا در آن وقت، هیاتی مسلکی و فنی را توظیف و 797 
و  جدا  را  شخصی  زمین  جریب   111 عالوه  به  جریب 
تسلیم مالکان آن می کرد و متباقی زمین که ملکیت دولت 
شناخته شده بود را به تصرف دولت در می آورد و دوسیه 
را به محکمه مربوطه محول می کرد تا در باره آن قرار 
قضایی صادر شود و بعد از آن در کتاب اساس تعدیالت 
صورت می گرفت؛ اما ریاست زراعت و آمریت اراضی 

هرات مطابق به اصول اداری عمل نکرده و فیصله هیات 
تصفیه از سال 1382 تا اکنون مطابق به قانون در ساحه 
تطبیق نگردیده و مالکین کاریزهای متذکره با همکاری 
کاریزهای  اراضی  نام  به  هرات  شاروالی  اراضی،  اداره 
ماهیان و چشم قلم خور که جمعا مستحق 908 جریب 
زمین هستند اما بیش از 3000 جریب زمین از قبیل بستر 
و شیله های سید عبداهلل مختار، کوه ها و تپه های خاکی 
ملکیت مثبته دولت را در ساحه ناحیه 12 شاروالی به نام 
زمین قنات ماهیان غصب و بعد ازآن، نزدیک به 2000 
جریب زمین بستر رود قارون از دهنه کمر کالغ تا جوی 
نو را کامال غصب، نمره بندی و باالی صدها نفر به فروش 

رسانیده اند.
بعد از آن، دو قطعه زمین که خارج از محدوده های قباله 
شرعی آنان بوده را نیز به نام اراضی کاریز ماهیان غصب 
و باالی مردم به فروش رسانده اند که این دو قطعه زمین 
محدود است به این حدود اربعه؛ قطعه اول، موازی یک 
هزار جریب زمین که شرقا می رسد به رود قارون و غربا 
می رسد به رود کمر کالغ و شماال می رسد به دهنه کمر 
کالغ و جنوبا می رسد به سرک هرات- اسالم قلعه. قطعه 
دوم، موازی یک هزار جریب زمین که شرقا می رسد به 
رود قارون و اراضی قنات حکیم آباد. غربا می رسد به رود 
می فروش و شماال می رسد به سرک هرات اسالم قلعه و 

جنوبا می رسد به جوی نو.
آقای رییس جمهور! 

رود  بستر  تپه های خاکی  نافده کشور،  قوانین  به  مطابق 
این  ندارد  حق  کس  هیچ  و  بوده  دولت  مثبته  ملکیت 
نوع زمین ها را به نام ملکیت شخصی غصب و تصرف 
اما باندی غاصب متشکل از لطیف عظیم، شریف  کند 
عظیم، حاجی نثار غوریانی، حاجی بصیر اچکزایی، سید 
بشیر ثابتی، حاجی گل احمد مقیمی، حاجی غوث الدین، 
حاجی خداداد معروف به حاجی عوض خاوری و حاجی 
عبدالرشید، نصیر رسولی، و آصف رسولی، در حالی که 
موازی 908 جریب زمین داشته، اما به نام محدوده قباله 
سه هزار جریب زمین تپه ها و یک هزار جریب زمین بستر 
هرات  محلی والیت  اداره  هیچ  و  را غصب کرده  رود 
مانع کار این باند نشده و این باند را به مدت یک سال، 

در لیست غاصبین قرار نداده اند.
چشمه  و  ماهیان  کاریز  اراضی  از  زمین،  دوقطعه  این 
کاریز  یکی  و  داشته  فاصله  کیلومتر  چندین  خور  قلم 
و دیگری در وسط این دو قطعه زمین و اراضی کاریز 
ماهیان قرار دارد که در محدوده قباله شرعی 1621 مورخ 
17 سنبله 1307 ورثه های مختارزاده قرار دارد و در سال 
نام ملکیت دولت  به  قنات می فروش و  1385 در جمع 
سروی و نقشه شده و براساس مصوبه شماره 94 مورخه 
نام ملکیت دولت  به  اداری والیت  15-4-1389 جلسه 
تثبیت گردیده و مسوولیت حفاظت آن به عهده ریاست 
شاروالی هرات سپرده شده اما، آمریت ناحیه 12 شاروالی 
اختیار  به طور تدریجی در  را  این دو قطعه زمین  هرات 
مقیمی،  گل احمد  حاجی  عظیم،  لطیف  عظیم،  شریف 
حاجی غوث الدین، حاجی عبدالحمید، معلم عبدالقیوم، 
حاجی بصیر اچکزی، حاجی نثار احمد فیضی غوریانی، 
این  این اشخاص  باند، قرار می دهند و  و دیگر اعضای 
دو قطعه زمین را به نام زمین کاریز ماهیان نمره بندی و 
محترم  ریاست  و  رسانده اند  فروش  به  نفر  باالی صدها 
شاروالی هرات نیز مجوز ساخت و ساز را برای اشخاص 
می داده و خانه های ساخته شده باالی این دو قطعه زمین 
را شامل صفایی و غیر قانونی، دفترچه صفایی داده و در 
کتاب اساس امالک شاروالی این خانه ها را به نام ملکیت 
نموده است که خود یک خیانت  قید  و  ثبت  اشخاص 

ملی می باشد.

در  باند،  این  اعضای  از  یکی  عظیم  لطیف  هم چنان 
مدعی  هرات  محکمه  وثایق  آمریت  به  عریضه ای 
ماهیان  قنات  اراضی  از  زمین  جریب   70 که  می گردد 
فروش  به  عبدالکریم  ولد  عبدالبصیر  حاجی  باالی  را 
می رساند و تقاضای قباله شرعی دارد. محکمه وثایق به 
ریاست شاروالی هرات هدایت داده تا ساحه متن عریضه 
زمین  که  صورتی  در  و  مشاهده  فنی  هیات  توسط  را 
متذکره، دولتی نبوده و مانع قانونی نداشته باشد کروکی، 
قانونی اطمنیان  از عدم مانع  به محکمه  قیمت گذاری و 

بدهند.
هیات شاروالی، موازی 70 جریب زمین از ساحه قنات 
می فروش که در لیست کدستر به نام ملکیت دولت ثبت 
به محکمه  اراضی کاریزماهیان سروی و  نام  به  را  بوده 
بابت  قباله  صدور  و  فروش  که  می دهد  اطمینان  وثایق 
این زمین، هیچ گونه مانع قانونی ندارد در حالی که این 
زمین چندین کیلومتر از اراضی قنات ماهیان فاصله دارد 
قباله 998/13  هیات شاروالی،  تایید  براساس  و محکمه 
مورخ 1393/3/5 را صادر و این باند، براساس همین قباله 
غیر قانونی، هفتاد جریب زمین دولتی را غصب و تصرف 
کرده اند که دوسیه موضوع در مراجع مربوط معلق است 

و رسیدگی نمی شود.
این باند براساس قباله شرعی و فیصله های هیات تصفیه از 
بابت کاریز ماهیان و چشمه قلم خور مستحق 908 جریب 
زمین در سال 1382 شناخته شده و به فیصله هیات تصفیه 
قناعت نموده اما سه هزار جریب زمین را به نام محدوده 
قباله های خود و یک هزار جریب زمین بستر رود قارون 
و دوهزار جریب زمین خارج از محدوده قباله های خود 
را غصب و میلیون ها دالر از فروش آن به دست آورده و 
به آن هم قناعت نکرده از طریق قضایای دولت، باالی 
زمین محل احداث گمرک و ذخیره تانک تیل مولوی 
هرات اقامه دعوا کرده که متاسفانه مقامات عالی ستره 
محکمه بدون توجه به فیصله هیات تصفیه این دو ساحه 
را نیز براساس فیصله های شرعی ملکیت این باند معرفی 
واکنون، این باند باالی 300 جریب زمین محل احداث 
خصوصی  سکتور  ترانسپورت  ریاست  باربری  ترمینال 
والیت هرات که چندین کیلومتر از اراضی قنات ماهیان 
فاصله دارد و از طریق آمریت قضایای دولت، به محکمه 
دوران  در  آن،  دوسیه  که  است  نموده  ملکیت  ادعای 

است.
آقای رییس جمهور!

بنده براساس وظیفه ملی که داشتم گزارش خیانت ملی 
این باند را به طور کتبی به ریاست جمهوری، ستره محکمه، 
دیگر  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  لوی سارنوالی، 
این  مقامات،  این  و  کردم  تسلیم  ذیربط  ارگان های 
در  ریاست های شان  به  مکرر  احکام  طی  را  گزارش ها 
هرات ارسال کردند. مقام والیت هرات نیز ریاست های 
عدلیه، مبارزه با فساد اداری، سارنوالی استیناف، اراضی، 
جنایی  اقتصادی،  جرایم  با  مبارزه  آمریت  شاروالی، 
غصب  جریان  رسمی در  به طور  هرات،  امنیه  قوماندانی 
و جعل و تزویر باند متذکره قرار گرفته و در تمام این 

ادارات، سابقه این موضوع موجود است.
متاسفانه از این باند برخی از مقام های ارشد حکومت در 
مرکز به شمول ترکی شاروال سابق هرات، طاهر عنبری، 
وحیدی،  فضل اهلل  اداری،  فساد  با  مبارزه  کنونی  رییس 
نظارت  سارنوالی  رییس  عارف  سارنوال  و  سابق  والی 
والیت هرات و حاجی نثار غوریانی نماینده مردم هرات 
در پارلمان حمایت می کنند حتا حاجی نثار غوریانی، به 
زور تفنگ محل اعمار مجتمع ورزشی و مصلی امام جعفر 
صادق و فضای سبز را غصب کرده و هیچ اداره جرات 
باند را نداشته و ندارد اما، بنده از طریق  اقدام علیه این 

کشور،  رسانه های  سایر  و  هرات  محلی  تلویزیون های 
افشاگری کرده ام و همواره پی گیر  این موضوع  درباره 
قضیه بوده ام که بهمین اساس، این باند توسط سارنوالی 
استیناف هرات، به تاریخ 26-6-1393 مرا به اتهام واهی 
غصب همین زمین ها، بازداشت و دوسیه ام محول ریاست 
محکمه ابتداییه دیوان امنیت عامه حوزه اول هرات شد و 
رییس محکمه استیناف هرات و اعضای محکمه ابتداییه 
دیوان امنیت عامه در جریان کامل موضوع قرار داشتند و 
مطابق به قانون، اتهام وارده را قانونی ندانسته و طی قرار 
قضایی 63 مورخ .../...../1393.. دوسیه متذکره را برای 

تحقیق تکمیلی به سارنوالی مسترد کردند.
نمی توانند  که  می شوند  متوجه  متذکره  باند  زمانی که 
حساب  توطیه  یک  در  نمایند  اغفال  را  هرات  محکمه 
را  نسبتی  از آن، دوسیه  بعد  و  انتقال  به کابل  مرا  شده، 
محول کردند  کابل،  ابتداییه حوزه سوم  محکمه  به  نیز 
که محکمه مذکور بدون توجه به دالیل و اسناد موجود 
در دوسیه و بدون انجام تشریفات قانونی و بدون حضور 
سارنوال موظف، طی فیصله غیر قانونی شماره 297 مورخ 
ماه  نه  به  زمین ها  این  غصب  اتهام  به  مرا   1393-11-1
حبس و رد ملکیت، محکوم کرده است. بنده استیناف 
امنیت  محکمه  محترم  ریاست  متاسفانه  که  شدم  طلب 
 186 قضایی  قرار  طی  نیز  کابل  والیت  استیناف  عامه 
مورخ 17-3-1393 فیصله محکمه ابتداییه را تایید نموده 

است.
آقای رییس جمهور!

مسوولین محترم ستره محکمه مدعی اند که فساد در این 
اداره وجود ندارد و قانون تطبیق می گردد و ستره محکمه 
در غصب امالک دولتی دست ندارد اما دوسیه بنده یکی 
اگر مطابق  نهاد است و  این  نمونه های بی عدالتی در  از 
به قانون بررسی صورت بگیرد ثابت می کند که مقامات 
عالی ستره محکمه قبلی در خدمت باندهای مافیایی زمین 

بوده و از مافیای زمین حمایت می نماید.
آقای رییس جمهور! 

هیات فنی و مسلکی مقام والیت که براساس هدایت مقام 
عالی ستره محکمه بابت بررسی این موضوع توظیف شده 
ریاست  اراضی،  ریاست  فعلی  مسوولین  هم چنین،  بود 
محترم شاروالی، آمریت محترم قضایای دولت و آمریت 
استیناف  سارنوالی  محترم  ریاست  و  کادستر  محترم 
که  نوشته اند  محکمه  به  مکتوبی  به طور  هرات،  والیت 
رود  بستر  و  متذکره  ساحات  در  دولتی  قطعات  اراضی 
قارون توسط ورثه های محمد عظیم خان و شرکای شان 
غصب شده است و هم چنان اشخاصی که این زمین ها را 
به دست دارند و باالی شان تاسیسات و ساختمان احداث 
کرده اند کتبا اقرار نموده اند که نمرات این زمین ها را از 
ریاست  و  کرده  خریداری  خان  محمد عظیم  ورثه های 
در  و  صادر  صفایی  دفترچه  برای شان  شاروالی  محترم 
و  شده  قید  و  ثبت  اسم شان  به  امالک،  اساس  کتاب 
و  هرات  سارنوالی  سابق  مسووالن  اما  می پردازند.  مالیه 
جناب آقای مجددی رییس محکمه ابتداییه حوزه سوم 
ادارات و اشخاص،  این  به اظهارات  کابل، بدون توجه 
طی فیصله ای غیرقانونی 297 مورخه 1-11-1393 مرا به 
جای غاصبین اصلی به نه ماه حبس و رد ملکیت مغصوبه 
محکمه  محترم  رییس  طیب  آقای  و  نموده  محکوم 
امنیت عامه استیناف کابل، بدون توجه به دالیل و اسناد 
و مدارک موجود در دوسیه، فیصله غیرقانونی محکمه 
 1394-3-17 مورخه   176 قضایی  قرار  طی  را  ابتداییه 

تایید می نماید.
آقای رییس جمهور!

اگر شما به تعهدات تان پایبند هستید و تصمیم قاطع برای 
مبارزه با غاصبان زمین های دولتی دارید هیاتی را توظیف 
کنید تا فیصله های متذکره را بررسی و به والیت هرات 
مشاهده  نزدیک  از  را  متذکره  ساحه  و  برده  تشریف 
نمایند. مطمینم که هزاران جریب زمین دولتی به ارزش 
صدها میلیون دالر از چنگ غاصبین پس گرفته خواهد 
شد تا در آینده هیچ بی گناهی محاکمه و مجازات نشده 

و هیچ گناهکاری از چنگال قانون، رها نگردد.

نامه سرگشاده:

مقام های ارشد حکومت در غصب زمین های دولتی هرات دست دارند
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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 

Co-soft # 83206874 

 

 

 

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 the M&E Assessment of 
M&E Directorate of the Administrative Office of the President (AOP) to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process.  

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de with reference number 83206874 latest by 29.07.2015 

 

 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 مج ی مشاوره دهیشرکت ها مقیم کابل از GIZبنآ دفتر 
با توجه با شرایط داوطلبی در این پروسه اشتراک  مبنی بر ارزیابی وضعیت نظارت و ارزیابی در اداره امورداوطلبی برای قرار داد 

 د. نورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 29.07.2015بتاریخ بعد از ظهر 4ساعت است سهمگیری خویش را تا به در خو
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

 

Co-Soft # 83206873 

 

 

 

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 the M&E Training to the 
Administrative Office of the President (AOP) to submit their expression of interest letter to participate in 
the bidding process.  

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de  with reference number 83206873 latest by 29.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

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

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک  و تخنیکی مالی های تواناییبا رب مج ی مشاوره دهیمقیم کابل از شرکت ها GIZبنآ دفتر 
با توجه با شرایط داوطلبی در این پروسه  نظارت و ارزیابی در اداره امور مبنی بر آموزشدر پروسه داوطلبی برای قرار داد 

 د. ناشتراک ورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 29.07.2015بتاریخ  هربعد از ظ 4است سهمگیری خویش را تا به ساعت در خو
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

 

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090882: 

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 supply and delivery of IT 
Equipment 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” supply and delivery of IT 
Equipment such as laptop/desktop computer, printer, copier and etc. to governmental departments in 
Takhar, Badakhshan and some districts of Badakhshan. 

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 25 July 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 اطالعیه  

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   
و غیره و انتقال لوازم آی تی از قبیل کمپیوتر لپ تاپ،دسکتاپ،پرنتر،کاپیر  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

در این پروسه  شرایط قراردادیبا توجه با  بدخشانادارات دولتی در والیات تخار ،بدخشان و بعضی ولسوالی های  برای
 اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱5جوالی  25بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

ارسال کاپی قرارداد های قبلی درین ساحه با هر سازمان که باشد الزامی استنوټ:   

ACKU
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