
راه آهن هرات- خواف 
پروژه ای  سرگردان

آهن  خط  چهارم  قطعه  ساخت  ظاهرا  اما 
دوش  به  آن  مسوولیت  که  خواف  هرات- 
به آسانی میسر نخواهد بود.  افغانستان است، 
این  مسیر  در  مسکونی  زمین  جریب  صدها 
که  قرار دارد  افغانستان  ک  خط در داخل خا
افغانستان سخت  برای دولت  را  کار  می تواند 
گفته می شود مردم محل در  که  گرداند، هر چند 
که در این مسیر قرار  ک زمین هایی  مورد استمال

دارد، آمادگی نشان داده اند.
که  شخصی  زمین های  ک  استمال معموال 
می گیرد،  قرار  راه آهن  و  سرک ها  مسیر  در 
پروژه ها  این  ساخت  در  بخش  سخت ترین 
دلیل  نیز  ایرانی  مسووالن  که  جایی  تا  است، 
طوالنی شدن ساخت خط آهن هرات- خواف 
گرفتن زمین های مردم در این مسیر عنوان  را قرار 

کردند. 
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زنگ اول


رسانه ها به نقل از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه 
برای افغانستان گزارش داده اند که مسکو آماده کمک 
که  نیست  تردیدی  این  در  است.  افغانستان  نظامی  به 
ذخایر  این  دارد.  گلوله  و  مهمات  کالن  ذخایر  روسیه 
روسیه  ارتش  نمی خورد.  روسیه  ارتش  درد  به  دیگر 
شلیک  ناو ها  از  که  است  مجهز  موشک هایی  با  حاال 
در  حتا  را  کشور  این  دشمنان  می تواند  و  می شود 
نیست  این هم  در  تردیدی  دهد.  قرار  خاورمیانه هدف 
که روسیه نسل جدید گلوله و تفنگ برای ارتش خودش 
تولید کرده است. بنابراین نمی توان گفت که حرف های 
آقای کابلوف یک بلوف سیاسی است. روسیه توانایی 

کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را دارد. 
اما در کنار این به یک نکته دیگر نیز باید توجه شود. 
افغانستان در حال حاضر با ناتو و ایاالت متحده امریکا، 
ناتو  با  کابل  دارد.  امنیتی  و  دفاعی  استراتژیک  روابط 
و  دفاعی  مشترک  همکاری های  قرارداد های  امریکا،  و 
امنیتی امضا کرده است. براساس همین قراردادها است 
که ناتو و امریکا، از ارتش افغانستان حمایت راهبردی 
به  اسلحه  و  مهمات  تنها  نه  امریکا،  و  ناتو  می کنند. 
نیروهای امنیتی افغانستان فراهم می کنند، بلکه تنخواه 
ماهانه افسران، سربازان و جنرال های نیروهای امنیتی 
افغانستان را نیز می پردازند. به بیان دیگر، غذا، تنخواه 
ناتو  کمک های  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تفنگ،  و 
و امریکا تامین می شود. این واقعیت ایجاب می کند که 
در  باید  افغانستان  و  روسیه  نظامی  همکاری  نوع  هر 

هماهنگی با ناتو و امریکا انجام شود. 
روسیه ذخایر بزرگ گلوله و مهمات دارد، اما اقتصاد 
اقتصاد روسیه در زمان  نیست.  آن کشور زیاد کالن 
آقای پوتین، متکی به صدور نفت و گاز به اروپا بود. 
پس از کشمکش هایی که بین روسیه و ناتو روی بحران 
روسیه  گازی،  و  نفتی  اقتصاد  آمد،  میان  به  اوکراین 
به  دولت روسیه  که  می رسانند  گزارش ها  تحریم شد. 
نشان  این  است.  مضیقه  در  اقتصادی  و  مالی  لحاظ 
و  امریکا  جانشین  نمی تواند  هرگز  روسیه  که  می دهد 
کشورهای  اقتصاد  صرف  شود.  افغانستان  در  ناتو 
عضو ناتو و امریکا است که می تواند بار بزرگ مبارزه 
با ترور در افغانستان را به دوش بکشد. به همین دلیل 
ایجاب می کند که هر نوع همکاری نظامی  و امنیتی میان 
افغانستان و روسیه، باید در هماهنگی با ناتو و امریکا 

باشد، نه در تضاد با آن. 
را  افغانستان  ارتش  ناتو،  با  هماهنگی  در  روسیه  اگر 
در  را  استخباراتی  معلومات  و  کند  تسلیحاتی  حمایت 
بگذارد،  افغانستان  امنیتی  و  کشفی  نیروهای  اختیار 
یافت،  خواهد  بیشتری  موثریت  تروریسم  با  مبارزه 
امریکا  ناتو و  با  امر، در هماهنگی  این  به شرط آن که 
انجام شود. حاال پرسش مهم و بنیادی این است که آیا 
روسیه، ناتو و امریکا که در خاورمیانه منافع متضاد 
دارند، می توانند در مورد جنگ افغانستان، همسو شوند؟ 
پرسش  این  پاسخ  که  می دهد  نشان  مدارک  و  شواهد 
افغانستان  در  حاال  که  تروریست هایی  است.  مثبت 
حضور دارند و می جنگند، هم با امریکا و ناتو دشمنی 
دارند و هم با روسیه خصومت می ورزند. همین حاال 
در کندز و فاریاب جنگجویان آسیای میانه ای حضور 
روسیه  امنیت  به  جدی  تهدید  جنگجویان  این  دارند. 
است. مسکو اذعان کرده است که از گسترش جنگ در 

شمال افغانستان نگران است. 
روشن است که هدف اصلی جنگجویان آسیای میانه ای 
حوزه  کشورهای  و  میانه  آسیای  به  جنگ  گسترش 
دریای اورال است. این جنگجویان تنها برای ناتو تهدید 
نیستند. در گذشته هم وقتی طالبان در افغانستان حاکم 
به  هم  و  بودند  داده  پناه  القاعده  سران  به  هم  بودند، 
سازمان های افراطی متعلق به کشورهای آسیای میانه 
به  افغانستان  پایان جنگ  از  بنابراین روسیه  و چچن، 
نفع گروه های تروریستی، سود نمی برد. این واقعیت ها 
نشان می دهد که روسیه، امریکا و ناتو در مورد مهار 
جنگ و ترور در افغانستان منافع مشترک دارند و دلیلی 
ندارد که با هم دیگر برای مهار گروه های تروریستی در 

افغانستان همکاری نکنند.

روسیه و ناتو
در افغانستان منافع مشترک دارند
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به  یا  و  زنان  فلم  بین المللی  جشنواره  سومین 
روایتی یکی از بزرگترین جشنواره های فلم 
در زمینه زنان در منطقه روز گذشته در هرات 
شهری که به »شهر بدون سینما« شهرت یافته 

است برگزار شد.
رییس  همسر  غنی  روال  پیام  با  جشنواره  این 

جمهور غنی گشایش یافت.
در این جشنواره که از سوی بنیاد آرمان شهر 
و رویا فلم برگزار شده است، 300 فلم از فلم 
برگزار  شده.  آورده  جهان  گوناگون  سازان 
این  که  گویند  می  جشنواره  این  کنندگان 
جشنواره سه روز به طول می انجامد و دستکم 
64 فلم در آن به نمایش گذاشته خواهد شد.

شرکت  ویژه ای  میهمانان  جشنواره  این 
آوازخوان  دریا  فرهاد  جمله  از  کردند، 
سینماگران  از  تعدادی  و  کشور  آشنای  نام 

صاحب نام کشور
محمد آصف رحیمی والی هرات در مراسم 
شرایط  در  که  گفت  جشنواره  این  گشایش 
بحرانی و ناامن افعانستان و حمایت نیروهای 
این  کردن  دایر  هرات  در  مخصوصا  نظامی 
خواهان  ما  که  است  این  دهنده  نشان  برنامه 
به جای جنگ  هنر و صلح  جایگزین کردن 

و خونریزی هستیم.
اقای رحیمی گفت که برگزاری چنین برنامه 
هایی می تواند بر فرهنگ و زندگی مردم تاثیر 
بسزایی داشته باشد. هنر تاثیر مستقیم بر رفتار 
و و زندگی اجتماعی مردم داشته و داردو این 

جشنواره می تواند پیام آور صلح باشد.
از  شماری  افتتاحیه  مراسم  این  از  بخشی  در 
پاس  به  دریا،  فرهاد  برای  زن  حقوق  فعاالن 
کشور  بانوان  از  پشتیبانی  برای  که  کارهایی 
آقای  اهدا کردند،  تندیسی  است  داده  انجام 
دریا نیز در این جشنواره دو آهنگ اجرا کرد.

برگزار کنندگان این جشنواره می گویند که 
پنهان  نیمه ی  می تواند  جشنواره هایی  چنین 

جامعه یعنی بانوان  را بیش تر نشان دهد.
انان می گویند که »فیلم و سینمای افغاستان با 
قامتی زخمی و تیرخورده هنوز هویت مردانه 
سیمای  مردان  هم  هنوز  گاه گاهی  و  دارد 
می کنند.  تمثیل  را  زنان  تیاتری  و  سینمایی 
زنان  برای  را  مناسبی  موقعیت  جشنواره  این 
کنندگان  برگزار  گفته  به  می کند.  مسجل 
این جشنواره جامعه ما نیازمند تغییر، تحول و 
تجدد فکری است و خشونت در تمام اشکال 
ان مردود و مطرود است و ما به ترویج رابطه 
های سازنده ضرورت داریم و وقت خویش 
چنین  قضاوت  و  مکث  بر  توقف  حیف  را 
رابطه های غیر انسانی ولو فراگیر نمی سازیم.

 مهمانان این جشنواره می گویند که بی گمان 
هنر به ویژه هنر سینما، گره گشای بسیاری از 

دشواری هاست. 
در  جشنواره  این  هم  گذشته  دوره ی  دو  در 
پسوند  که  هرات  شد.  برگزار  هرات  ارگ 
می کشد،  یدک  خود  با  را  بودن  فرهنگی 
برای تماشاگران دیدن  ندارد و  سالون سینما 
نیست.  لذت بخش  چندان  این گونه  به  فیلم 
سینمایی  های  فعالیت  و  سینما  افغانستان  در 
جوان  گفته  به  و  ندارد  خوشی  چندان  حال 
دولت  افغان،  گران  سینما  از  حیدری  شیر 
هیچ گونه حمایتی از عرصه سینما در کشور 

نکرده است.
با همه ی این ها جشنواره با پیامی از روال غنی 
یافت و سپس  بانوی نخست کشور گشایش 
فیلم کوتاه قمر به نام نخستین فیلم جشنواره به 
نمایش در آمد. جشنواره ی جهانی فیلم بانوان 
دو روز دیگر تا روز سه شنبه  اما در سالن ابن 

سینای هرات ادامه خواهد داشت.
قرار است فلم های برتر این جشنواره توسط 

داوران انتخاب شوند.

برگزاری بزرگ ترین 
جشنواره فلم زنان منطقه در 

شهر بدون سینما

رییس جمهور: هیچ فردی اجازه مداخله در امور امنیتی را ندارد

حکومت در تالش تثبیت تعداد و مکان های بی جاشدگان کندز در کابل

زخمی شدن سه غیرنظامی در یک حمله انتحاری در کابل

معاون نام نهاد والی طالبان در فراه کشته شد

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  کشور،  جمهور 
هیچ فردی اجازه مداخله در امور و 

مقرری  های سکتور امنیتی را ندارد.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
غنی  آقای  که  می گوید  اعالمیه ای 
این موضوع را صبح روز یکشنبه از 
جنرال  با  که  کنفرانس  ویدیو  طریق 
قول  فرمانده  یفتلی  شریف  محمد 
مورد وضعیت  در  تندر  اردوی 203 
کشور  شرق  جنوب  زون  امنیتی 

داشت، بیان کرده است.
والیان  کنفرانس،  ویدیو  این  در 
خوست،  پکتیکا،  پکتیا،  والیات 
نیز  بامیان   و  وردک  میدان  لوگر، 
در رابطه به حکومتداری و وضعیت 
امنیتی این والیت ها به رییس جمهور 

معلومات داده اند.
دریافت  از  پس  غنی  آقای 

افغانستان  کابل: حکومت  8صبح، 
چهارده تیم کاری را به منظور تثبیت 
بی جاشدگان  مکان های  و  تعداد 
کابل  شهر  در  که  کندز  والیت 
مستقر شده اند، توظیف کرده است.

یکشنبه  روز  جلسه  در  تیم ها  این 
اداره  رییس  برمک  احمد  ویس 

امور داخله  وزارت  8صبح، کابل: 
اعالم کرده که در نتیجه یک حمله 
سه  کابل،  شهر  مرکز  در  انتحاری 
غیرنظامی به صورت سطحی زخمی 

8صبح، کابل: مسووالن محلی در 
معاون  که  گویند  می  کشور  غرب 
نهاد طالبان در والیت فراه  نام  والی 
کشته شد. تاج محمد جاهد فرمانده 
افغانستان می گوید  ارتش در غرب 
که مال ابراهیم شیوانی معاون نام نهاد 
نیروهای  عملیات  یک  در  طالبان 
کماندوی ارتش در غرب افغانستان 
با 17 تن از افراد خود ظهر یک شنبه 
کشته  فراه  والیت  شیوان  منطقه  در 

شده است

رییس  به  والیان،  این  گزارش های 
ارگان های  مستقل  اداره  عمومی 
شفافیت  بخاطر  تا  داده  دستور  محل 
تقرری ها در بخش ملکی معیارها را 

مورد تطبیق قرار دهد.
و  امنیتی  نیروهای  گفته  اشرف غنی  
از  دفاع  راستای  در  کشور  دفاعی 
دلیری  و  شجاعت  با  مردم  و  کشور 
را  دشمنان  حمالت  و  برنامه ها  تمام 

با  حوادث  با  مبارزه  آمادگی  ملی 
دولتی،  نهادهای  از  نمایندگانی 
و  بین المللی  و  داخلی  موسسات 
هم چنین نمایندگان والیت کندز در 

شورای ملی توظیف شده اند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت 

شده اند.
گفته  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
یک  یک شنبه،  صبح  نه  ساعت  که 
عراده  یک  از  استفاده  با  تروریست 

افغانستان  غرب  در  امنیتی  نیروهای 
ابراهیم  مال  جسد  که  گویند  می 
امنیتی  نیروهای  دست  به  شیوانی 

افتاده است.
هفته  یک  از  جاهد  اقای  گفته  به 
وسیعی  عملیات  طالبان  سو  این  به 
و  بلوک  باال  های  ولسوالی  در  را 
پشت رود والیت فراه آغاز کردند، 
مقاومت  با  او  گفته  به  که  عملیاتی 
شدید نیروهای امنیتی خنثی و طالبان 
از مناطق زیادی در والیت فراه عقب 

خنثا می کنند. 
و  موجودیت  غنی  جمهور  رییس 
در  را  محلی  پولیس  فعالیت های 
تامین  راستای  در  شرق  جنوب  زون 
امنیت مفید توصیف کرده و به والیان 
تا  داده  دستور  والیات جنوب شرق 
و  ملی  اردوی  بیشتر  تقویت  بخاطر 
پولیس ملی در روند جلب و جذب 

توجه بیشتر نمایند.

قدم  در  شده،  منتشر  ملی  وحدت 
و  بود  محل  کاری  تیم  دو  نخست 
بی جاشدگان والیت کندز که  باش 
کابل  شهر  جاده های  و  پارک ها  در 

هستند، تثبیت می کنند.
ویس احمد برمک در این جلسه از 
بین المللی  کمک کنندگان داخلی و 
در  را  شان  کمک های  تا  خواسته 
مبارزه  آمادگی  ملی  اداره  اختیار 
اداره  این  تا  دهد  قرار  حوادث  با 
نیازمندان  به  »شفاف«  صورت  به 

»واقعی« توزیع کند.
عودت کنندگان،  و  مهاجرین  وزیر 
جنگ  که  کرد  اعالم  یکشنبه  روز 
در والیت کندز منجر به آواره شدن 
نزدیک به بیست هزار خانواده شده 
است. به گفته این وزارت، بیشترین 
والیات  در  کندز  بی جاشدگان 

همجوار پناه برده اند.

انفجاری کاروان  مواد  از  مملو  موتر 
نیروهای خارجی را در منطقه جوی 
امنیتی  دوم  مربوطات حوزه  از  شیر، 

کابل هدف قرار داد.
این وزارت افزوده که در این حمله 
برعالوه زخمی شدن سه غیرنظامی، 
انفجار  محل  اطراف  ساختمان های 

نیز قسما تخریب شده است.
بریتانیا  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
حمله  این  هدف  که  کرده  اعالم 
نیروهای بریتانیایی بوده اند. به گفته ی 
این وزارت، در این حمله به نیروهای 

بریتانیایی  آسیبی نرسیده است.

رانده شدند.
افغانستان  غرب  در  ارتش  فرمانده 
شنبه  روز  ظهر  از  که  گوید  می 
مناطق  در چندین  تصفیوی  عملیات 
شیوان  روستای  ویژه  به  فراه  والیت 
و  شد  اغاز  باالبلوک  ولسوالی  در 
طی یک نبرد سنگین معاون نام نهاد 

طالبان در این والیت کشته شد.
این  در  طالبان  که  گوید  می  وی 
هفته تلفات کم سابقه ای را متحمل 

شدند.

 وحید پیمان، هرات

ACKU
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حاصالت گندم 5 درصد 
افزایش یافته است

وزارت مهاجرین:

هیچ بودجه ای برای کمک
کندز نداریم به بی جاشدگان 

گندم  که حاصالت  و مالداری می گوید  وزارت زراعت 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  در صد   5 حدود  امسال 
عشاریه   3 گذشته  سال  گندم  حاصالت  است.  یافته 
تا 5 عشاریه 5  بین 4  رقم  این  امسال  که  بوده  میلیون   5

میلیون تن را نشان می دهد.
یک  در  که  مالداری  و  زراعت  وزیر  ضمیر،  اسد اهلل 
گزارش دست آوردهای صد روز اول این  نشست خبری، 
کابل ارایه می کرد، این رقم را خوب  وزارت را دیروز در 
گندم وجود  گفت در برخی والیت ها مازاد  کرد و  ازریابی 
مواجه  گندم  کمبود  با  دیگر  والیت های  برخی  و  دارد 

می باشند.
کشور  وزیر زراعت و مالداری هم چنان افزود: »دهقانان 
و  می کنند  ذخیره  خود شان  برای  را  گندم  مقدار  یک 
یک مقدار را به بازرا آزاد عرضه می کنند و باقی را وزارت 

زراعت از آنان خریداری می کند.«
قرار است امسال در حدود 40 هزار  این وزارت می گوید 
این  که  کند  خریداری  کشور  دهقانان  از  را  گندم  تن 

و  مهاجرین  وزیر  بلخی،  عالمی  سیدحسین 
و  جنگ  نتیجه  در  که  می گوید  عودت کنندگان، 
نیروهای  میان  اخیر  هفته  دو  به  نزدیک  درگیری های 
گروه تروریستی طالبان در والیت  امنیتی و جنگجویان 
کندز، در حدود بیست هزار خانواده  از این والیت بی جا 
هیچ  نیز،  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت  و  شده  
اختیار  این بی جاشدگان در  به  کمک  برای  بودجه ای 

ندارد.
میزان، در یک  نوزدهم  روز یک شنبه،  که  بلخی  آقای 
که  کنفرانس خبری در مورد نتایج سفر اخیرش به جینوا 
برای شرکت در شصت وششمین اجالس ساالنه شورای 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  اجرایی 
که وزارت  گزارش می داد، افزود  کسکام«،  پناهندگان، »ا
هماهنگ کننده  اداره  یک  عودت کنندگان  و  مهاجرین 
کندز  بی جاشدگان  به  کمکی  هیچ  همین رو  از  و  است 
گفت:  بلخی  عالمی  سیدحسین  نمی تواند.  کرده 
امور  وزارت  که  بگویم  روشن  و  واضح  »می خواهم 
کمک  مهاجرین و عودت کنندگان هیچ بودجه ای برای 
برای بی جاشدگان جای  نه  ما  ندارد.  به بی جاشدگان 
داده  غذا  نه  می توانیم،  داده  پول  نه  می توانیم،  داده 
امور  وزارت  گرم کننده.  مواد  و  البسه  هم  نه  و  می توانیم 
مهاجرین و عودت کنندگان یک وزارت هماهنگ کننده 

و تثبیت کننده است.«
و  مهاجرین  وزارت  ابتدا  که  افزود  بلخی  آقای 
دیگر  نهادهای  از  برخی  کمک  به  عودت کنندگان 
کندز را مورد ارزیابی قرار می دهد  بی جاشدگان والیت 
کمیته مبارزه با حوادث و هم چنین شماری از  و سپس 

از  را چه  کشور  نیازمندی  با بخش خصوصی  همکاری 
کنیم.«  طریق ترکمنستان یا چه قزاقستان باید بر طرف 

گفت  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزیر  حال  همین  در 
برنامه صد روز اول این وزارت بر 8 بخش تمرکز یافته بود 
کار باال تر از اهداف  که تقریبا در تمام این بخش ها نتایج 

تعیین شده، به دست آمده است.
که در  آمده است  و مالداری  گزارش وزارت زراعت  در 
گندم  غذایی،  مصونیت  در صد،   170 آبیاری  بخش 
نباتات  و  باغداری  در صد،   200 استراتژیک  ذخایر  و 
 160 حیوانی  صحت  و  مالداری  درصد،  صنعتی140 
درصد، ترویج و تحقیق 170 درصد، تنظیم منایع طبیعی 

و  از بخش خصوصی 185 درصد  140 درصد، حمایت 
اصالحات نهادی، سرشماری و منابع بشری 190 درصد 

پیشرفت حاصل شده است.
غذایی  مصونیت  بخش  در  می گوید  زراعت  وزارت 
شده  آماده  آینده  سال  برای  گندم  خریداری  طرز العمل 

که پس از نزدیک  گفت  مهاجرین افغان نیز خبر داد و 
افغان  مهاجرین  بار  اولین  برای  سال،  سی و پنج  به 
آقای  گرفته اند.  قرار  جهانی  جامعه  توجه  محراق  در 
دو  کسکام«،  »ا اجالس  روز  پنج  از  که  می گوید  بلخی 
مهاجرین  مشکالت  حل  مورد  در  بحث  برای  آن  روز 
»همه  گفت:  بلخی  آقای  بود.  یافته  اختصاص  افغان 
کید  تا کشور  این  مهاجرین  و  افغانستان  از  حمایت  به 
که مهاجرین افغان هنوزهم نیاز به  کرده و اعالم داشتند 
کشورهای  از  او  که  افزود  هم چنین  وی  دارند.«  کمک 
تا  خواسته  اروپایی  کشورهای  به ویژه  مهاجرپذیر 
که  کرد  کید  تا را بپذیرند. آقای بلخی  مهاجرین افغان 
برخی  و  دارند  جدی  کمک  به  نیاز  افغان  مهاجرین 

گندم بالغ بر یک میلیارد افغانی خریداری خواهد  مقدار 
حدود  در  کشور  گدام های  ظرفیت  که  حالی  در  شد. 

یک صد و هفتاد هزار تن است.
اسداهلل ضمیر می گوید: »این وزارت قصد ندارد تا تمام 
اما در  گندم بسازد  از  انباشته  را  کشور  و سیلوهای  گدام 

کمک  موسسات ملی و بین المللی به این بی جاشدگان 
می کنند.

بیشتر  که  افزود  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزیر 
و  رفته  همجوار  والیات  به  کندز  والیت  بی جاشدگان 
کابل، پروان و پنجشیر مستقر  تعدادی هم در والیت های 
کندز  گفت بیشترین بی جاشدگان والیت  شده اند. وی 
به گفته   که  رفته اند  بدخشان  و  تخار  بلخ،  والیات  در 
کنترول  تحت  والیات  این  در  »اوضاع  بلخی،  آقای 

است.«
ین افغان در محراق توجه جهانی مهاجر

دیروزی  خبری  کنفرانس  در  بلخی  عالمی  سیدحسین 
مشکالت  حل  به  جهانی  جامعه  توجه  جلب  از  خود 

شده  نهایی  نیز  بذری  تخم  توزیع  پالیسی  مسوده ی  و 
است.

می گوید  کشور  مالداری  و  زراعت  وزیر  ضمیر،  اسداهلل 
منابع بشری  و  نهادی، سرشماری  در بخش اصالحات 
در 150 بست در مرکز و والیت ها در جریان صد روز اول 

کارمند استخدام شده است. کاری 
ابتدایی  بررسی  گزارش  می گوید  هم چنان  وزارت  این 
شده  تهیه  و  آماده  کشور  در  زراعت  وضع  پیش بینی 
 25 استرداد  و  زمین  غصب  پرونده های  روی  بررسی  و 
ملکیت های  از  حراست  و  شده  غصب  زمین  جریب 

کانال ننگرهار ادامه دارد.
مطالعات  می گوید  هم چنان  مالداری  و  زراعت  وزارت 
ایجاد دوباره بانک زراعتی روی دست است. اما هنوز 
از  ندارد.  وجود  اطمینان  بانک  این  کردن  فعال  برای 
وجود  زراعتی  انکشاف  قرضه های  برنامه  دیگر  سوی 
میلیون  پنجاه  حدود  در  اخیر  سال  چند  در  که  دارد 

افغانی قرضه به دهقانان داده شده است.
یک  حتا  وزارت  این  بودجه  در  می گوید  زراعت  وزیر 
گرفته  نظر  در  شده  اصالح  تخم های  برای  هم  افغانی 
پول  دیگر  هفته  دو  تا  گر  ا می کند  کید  تا وی  بود.  نشده 
گرفت برنامه توزیع تخم های  در اختیار این وزارت قرار 

کرد. اصالح شده را آغاز خواهد 
در  کنون  تا وزرات  این  به گفته  که  است  حالی  در  این   
حدود صد ها تن تخم اصالح شده از طریق شرکت هایی 
که قرار داد داشتند توزیع شده و نیاز است تا 5 تا 6 هزار 

تن دیگر خریداری شود.
بذر  مقدار  این  خرید  برای  می گوید  زراعت  وزارت 
اصالح شده 10 میلیون دالر نیاز است و حدود 5 میلیون 
دالر در حال حاضر برای خرید بذر های اصالح شده در 
تا  دارد  و تالش ها جریان  دارد  قرار  وزرات  این  دسترس 

کمبود نیز فراهم شود. مبلغ 

اعالم  درخواست  این  از  نیز  مهاجر پذیر  کشورهای  از 
عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزیر  کرده اند.  حمایت 
حمایت  افغانستان  مهاجرین  دیگر  بار  »یک  می گوید: 
اجالس  این  در  بکنند.  کسب  توانستند  را  بین المللی 
که هنوزهم افغانستان ناامن است  کردیم  بازهم ما مطرح 
دارند.  کمک  به   نیاز  افغانستان  مهاجرین  هنوزهم  و 
اروپایی  کشورهای  به  امسال  که  مهاجرینی  بنابراین، 
قبول  باید  بالاستثنا  که  بود  این  ما  تقاضای  رفته اند، 

شوند چون شرایط در افغانستان هنوز سخت است.«
با  رابطه  در  که  افزود  وعودت کنندگان  مهاجرین  وزیر 
با  اروپایی،  کشورهای  در  افغان  مهاجرین  پذیرش 

کابل نیز دیدار دارد. کشورها در  سفیران این 
اجالس  در  شرکت کننده  کشورهای  همین حال،  در   
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  اجرایی  شورای  ساالنه 
متحد در امور پناهندگان در جینوا، با صدور قطع نامه ای 
کرده اند. در  کید  به حل مشکالت مهاجرین افغانستان تا
کشور حضور  که نمایندگان نزدیک به صد  این اجالس 
که باید به دولت  داشتند، در قطع  نامه شان آمده است 
رسیدگی  برای  برنامه هایش  اجرای  جهت  افغانستان 
قطع نامه  این  در  شود.  کمک  مهاجرین  مشکالت  به 
مسوولیت پذیری،  استحکام،  اصول  بر  »ما  است:  آمده 
می کنیم  کید  تا بین المللی  همکاری  و  مساعی  ک  اشترا
به  عضو  کشورهای  توسط  شده  اظهار  تعهدات  از  و 
صورت  آن  در  مجدد  استقرار  که  کشورهایی  شمول 
از سوی  افغانستان  از  برحمایت  و  می گیرد سپاسگزاریم 
نهادهای  سایر  و  »یو ان ایچ سی آر«  میزبان،  کشورهای 
مهاجرین  به سود  که  و جوامع مدنی  ملی  و  بین المللی 

کید می کنیم.« کار می کند، تا
سازمان  عالی  کمیشنری  مقام های  اظهارات  براساس 
ملل متحد در امور پناهندگان، افغانستان پس از سوریه 
که بیشترین مهاجر را دارد.  کشور در جهان است  دومین 
اما مهاجرین افغانستان از نگاه دوره زمانی مهاجرت در 

جایگاه اول قرار دارند.
مهاجر  میلیون   5.8 گذشته  سال  سیزده  طی  هرچند 
کرده اند،  عودت   داوطلبانه  به صورت  کشور  به  افغان 
افغان  مهاجر  میلیون   2.6 حاضر  حال  در  آن هم  با  اما 
می برند.  سر  به  کستان  پا و  ایران  همسایه،  کشور  دو  در 
به صورت  همسایه  کشور  دو  در  افغان  مهاجرین  بیشتر 
مهاجر  هزار  صدها  هم چنین  دارند.  زندگی  غیرقانونی 
کشورهای غربی به سر می برند. آمار مشخصی  افغان به 
کشورهای غربی در دست  افغان در  در مورد مهاجرین 

نیست.

یم حسینی   مر

ACKU ظفرشاه رویی
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سناریوی حضور روسیه در مبارزه 

علیه تروریسم در افغانستان

منطقه ای  بازیگران  تحول عملکرد  در  تازه  سناریوی های 
داغ شده  دیگر،  زمان  هر  از  بیش  روزها  این  روسیه  مانند 
که در  است. حمالت هوایی روسیه و شکل گیری ایتالفی 
آن چین نیز وارد شده است، داعیه شکل گیری بلوکی دیگر 
به نظر  است.  تقویت شده  امریکا  نظم  علیه  ما  منطقه  در 
که طرح پایان تاریخ فوکویاما به پایان رسیده است  می رسد 
و تاریخ با حضور بلوک و یا حوزه رقیبی دیگر از سر شروع 
می شود. اقدامات جدید این بلوک در خاورمیانه و انتشار 
با تاجیکستان  از طریق تحرکات روسیه در هماهنگی  آن 
که افغانستان نیز یکی از حوزه های رقابت  نشان می دهد 
وضعیت  به  نگاهی  گر  ا می شود.  پنداشته  بلوک  دو  این 
که در آن به وجود آمده است  عمومی  افغانستان و تحوالتی 
حوزه  در  کالن  متغیر  دو  که  می شویم  متوجه  بیندازیم، 

جنگ و صلح در افغانستان و منطقه تحول یافته است. 
رادیکال  و حوزه جریان های  اهداف، عملکرد  اول  متغیر 
اغلب در جنوب  رادیکال  گذشته جریان های  در  است. 
گذشته این  و شرق بودند، اما حاال در شمال هستند. در 
گذر به آسیای  که این نیروها قصد  تصویر وجود نداشت 
که حاال این هدف واقعی و یا  مرکزی را دارند، در حالی 
کشورهای شمال و شمال شرق ما  غیر واقعی موجب نگرانی 
امریکا  نقش  مورد  در  برداشت ها  دوم،  متغیر  است.  شده 
مردم  اغلب  گذشته  در  است.  تروریسم  با  مبارزه  امر  در 
تروریسم  با  مبارزه  در  امریکا  نقش  به  منطقه  کشورهای  و 
را  اعتماد  این  ما  مردم  تنها  نه  حاال  اما  داشتند.  اعتماد 
بی اعتماد  نیز  منطقه  کشورهای  بلکه  داده اند،  دست  از 

هستند. 
کشورهای منطقه به خصوص روسیه در برخی  گذشته  در 
همکاری  افغانستان  در  امریکا  با  مخدر  مواد  مانند  موارد 
امریکایی  نیروهای  خروج  بحث  که  زمانی  حتا  می کرد. 
اما  کرد.  نگرانی  ابراز  روسیه  می شد،  مطرح  افغانستان  از 
پیدا  آب  مریخ  سیاره  در  »امریکا  می گوید،  پوتین  حاال 
گروه های رادیکال  کرده می تواند، اما نمی تواند ریشه های 
جریان های  از  خود  امریکا  کند.  حذف  و  کند  پیدا  را 
رادیکال حمایت می کند. امریکا خود از داعش حمایت 

کشورهای آسیای مرکزی را ناامن سازند.« می کند تا آن ها 
تحول در این دو متغیر می تواند دامنه تهدیدات تروریسم را 
گسترش دهد، بلکه می تواند دامن گیر  نه تنها در افغانستان 
کشورهای  حال  عین  در  گردد.  نیز  ما  شمال  کشورهای 
نشست.  نخواهد  بی کار  روسیه  به  خصوص  شمال، 
کتفا  ا مرزی  نیروهای  افزایش  و  مرزها  بستن  به  تنها  آن ها 
نمی کنند، بلکه آن ها بر اساس ادبیات حمله پیش دستانه 
کرده است، حمالت  که امریکا آن را خلق  و یا پیش گیرانه 
ک افغانستان بر علیه جریان های  هوایی خویش را در خا
در  تحول  دیگر  سوی  در  کرد.  خواهند  آغاز  رادیکال 

در  روسیه  با  کشور  این  همسویی  و  چین  سیاست های 
گذشته نظاره گر  که دیگر مثل  مورد سوریه بیانگر این است 
و  منطقه  امنیت  و  صلح  برای  بلکه  بود،  نخواهد  اوضاع 
روی  را  سلبی تری  اقدامات  خویش،  اقتصادی  برنامه 

گرفت.  دست خواهد 
سناریوی اقدامات نظامی  روسیه و چین در ظاهر می تواند 
برای ما و مردم ما خوب به نظر برسد، اما آغاز رقابت روسیه 
کشورهای شمال با امریکا در افغانستان به صورت  و چین و 
کنش  که این اقدامات با وا عملی خواهد بود. در صورتی 
به  می تواند  افغانستان  قطعا  شود،  مواجه  امریکایی ها 
تبدیل  روسیه  و  امریکا  رقابت  حوزه  به عنوان  دوم  سوریه 
به  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  بزرگ  قدرت های  شود. 
مستقیم  به صورت  گاه  هیچ  که  رسیده  اند  عقالنیت  این 
در  بلکه  نجنگند،  یک دیگر  با  هسته ای  سالح  علت  به 
رقابت  یک دیگر  با  کام  نا و  شکننده  ضعیف،  کشورهای 
کنند. بنابراین آغاز رقابت های قدرت های بزرگ به صورت 

عملی، آغاز بربادی افغانستان می تواند تصور شود. 
در سوی دیگر تکثر برداشت در مورد جنگ و یا صلح با 
کرده است.  گروه طالبان ما را در درون دچار چنددستگی 
که هنوز باور به صلح  کسانی هستند  هم چنان در میان ما 
که برخی دیگر جنگ در برابر طالبان را  دارند، در حالی 
زمان  حاال  که  می رسد  به نظر  می دانند.  پیروزی  راه  تنها 
تا سیاستمداران ما تکثر برداشت ها و  آن فرا رسیده است 
گذاشته و مانع از تبدیل شدن افغانستان  کنار  دیدگاه ها را 
قدرت های  عملی  رقابت های  برای  دیگر  حوزه ای  به 
فرا رسیده  آن  زمان  فرا منطقه ای شوند.  و  منطقه ای  بزرگ 
که تفسیر از دشمن را واحد سازیم. بر اساس تفسیر  است 
واحد از دشمن، صفوف نیروهای امنیتی خویش را منظم 
سازیم. حاال زمان آن فرارسیده است تا از متغیر وابسته در 
شویم  خارج  منطقه  و  فرامنطقه  کشورهای  سیاست های 
تصمیم  هوشیارانه  آن ها  احتمالی  اقدامات  مورد  در  و 
در  را  جنگ  مدیریت  افغان ها  که  صورتی  در  بگیریم. 
کمک های  مبارزه با تروریسم در دست دارند می توانند از 
سناریو  بدترین  در  ببرند.  بهره  درگیر  دولت های  احتمالی 
دست  از  را  جنگ  مدیریت  توانمندی  ما  که  صورتی  در 
بدهیم و امریکا طرح مبارزه با تروریسم را در دست بگیرد، 
احتماال زمینه مداخله روسیه و چین را نیز به همراه خواهد 
می شود.  تبدیل  دیگر  سوریه ای  به  افغانستان  و  داشت 
و  سیاسی  نیروهای  میان  در  همبستگی  و  اتحاد  این رو  از 
و  افزایش  را  همکاری  مدیریت  توان  افغانستان  امنیتی 
بنابراین  می دهد.  کاهش  را  دیگر  کشورهای  مداخله  یا 
متغیر  ماهیت  حفظ  توانمندی  افغانستان  نجات  راه  تنها 
امر  در  فرامنطقه  و  منطقه  بازیگران  با  تعامل  در  مستقل 

مبارزه با تروریسم است.

آیا جنگ کندز ارزش خبری خود را 
از دست می دهد؟

 مهدی منادی 

از  حکومتی  مقام های  که  است  بار  چندین 
خبر  طالبان  وجود  از  کندز  شهر  ک سازی«  »پا
می دهند. در آخرین مورد حمداهلل دانشی، سرپرست 
کندز از وجود طالبان  که شهر  گفته است  این والیت 
که  است  گفته  هم چنان  او  است.  شده  تصفیه 
خدمات رسانی  عملیات  تا  است  آماده  محلی  اداره 
کندز،  تصفیه  اعالم  از  پس  بار  هر  اما  دهد.  انجام 
گلوله ها از خیابان های آن شهر شنیده می شود.  صفیر 
به  کندز  شهر  از  بخش هایی  که  است  این  واقعیت 
شهر  این  در  طالبان  است.  شده  بدل  طالبان  سنگر 
جنگ خیابانی راه انداخته اند و تا حال سنگرهایی 
که طالبان در خیابان ها ساخته اند، از بین برده نشده 

است. 
که جنگ خیابانی در شهر  نگرانی عمده این است 
اهمیت خبری خودش  که  کندز، چنان طوالنی شود 
روی  کندز،  نبرد  حاضر  حال  در  بدهد.  دست  از  را 
تلکس خبرگزاری های بین المللی و بولتن های خبری 
سی ان ان  و  بی بی سی  مثل  جهانی  تلویزیون های 
طوالنی  کندز  در  خیابانی  جنگ  گر  ا دارد.  حضور 
از  را  شهر  این  نتوانند،  کشور  امنیتی  نیروها ی  و  شود 
خبری  اهمیت  کندز  کنند،  تصفیه  طالبان  وجود 
تحقق  سناریو  این  گر  ا می دهد.  دست  از  را  خود 
ششمین  کندز،  داد.  خواهد  رخ  بزرگی  فاجعه  یابد، 
و  تجارت  اتاق  به گفته  است.  کشور  پرجمعیت  شهر 
صنایع، در این شهر 500 شرکت خرد و بزرگ تجاری 
کنسولگری های برخی  کار بودند و  و تولیدی مشغول 

کندز فعالیت داشتند.  کشورهای خارجی هم در  از 

کندز، مرکز شمال شرق افغانستان نیز خوانده می شود. 
که طالبان شهری به این مهمی   هیچ انتظار نمی رفت 
ترینکوت  و  قالت  مثل  شهرهایی  بدهند.  سقوط  را 
را  کندز  اهمیت  هیچ وجه  به  افغانستان  جنوب  در 
گر ترینکوت، یا قالت سقوط می کرد، شاید  ندارند. ا
کندز  افکار عمومی  این قدر شوکه نمی شد، اما سقوط 
متاثر  را  عمومی  افغانستان  افکار  و  جمعی  روحیه 
عملیات  که  می شد  تصور  اول  روز های  در  ساخت. 
کندز، شاید بیشتر از سه روز طول نکشد.  بازپس گیری 
اما چنان که دیده می شود جنگ خیابانی در این شهر 

هنوز هم ادامه دارد. 
بمباردمان درمانگاه متعلق به سازمان پزشکان بدون 
امریکا  کنگره  در  کمپل  و سخنرانی جنرال جان  مرز 
کندز هنوز هم در  که بحث  و عوامل دیگر سبب شد 
سر خط خبرهای بین المللی حفظ شود. دو روز پیش 
کندز روی  مصاحبه قایم مقام وزارت دفاع، در مورد 
آنتن شبکه سی ان ان رفت. این امر نشان دهنده ارزش 
این  عموم  تصور  است.  جهانیان  برای  کندز  خبری 
کندز به زودی به تصرف نیروهای دولتی در  که  است 

خواهد آمد و بار دیگر به یکی از پایگاه های مستحکم 
شدن  طوالنی  اما  شد.  خواهد  بدل  امنیتی  نیروهای 
سبب  شهر،  این  در  خیابانی  گریزهای  و  جنگ 
کندز اهمیت خبری خود را ببازد.  که جنگ  می شود 
ارواح  ببازد، به شهر  را  کندز اهمیت خبری خود  گر  ا
جهانی  رسانه های  آنتن های  تمرکز  می شود.  بدل 
طالبان  که  است  شده  سبب  کندز،  جنگ  روی 
طالبان  کنند.  کمی  احتیاط  تبهکار،  گروه های  و 
کندز به سرعت رسانه ای  که جنایات آنان در  دیدند 
و اخالقی رقم زد.  آنان شکست سیاسی  برای  و  شد 
برگرداند،  روی  کندز  از  جهانی  رسانه های  آنتن  گر  ا
کی در آن شهر به وقوع خواهد پیوست.  جنایات هولنا
در جنگ های دهه های قبل ما شاهد مواردی از این 
دست زیاد بودیم. در نیمه دوم دهه هفتاد، پل بنگی 
کندز، خط اول  منطقه ای در بین والیت های تخار و 
آنان  امارت طالبان و جنبش مقاومت علیه  نبرد بین 

بود. 
شد  طوالنی  قدر  آن  منطقه،  این  در  جنگ  زمان  آن 
که اهمیت خبری خودش را از دست داد و دیگر هیچ 

رسانه ای به آن نمی پرداخت. 
کابل در نیمه اول دهه  جنگ در قسمت هایی از شهر 
هفتاد نیز چنین بود. برنامه ریزان دفاعی و امنیتی در 
که  بدهند  اجازه  نباید  مسلح  قوای  وزارت خانه های 
کندز به یک خط اول دیگر بدل شود و اهمیت  شهر 
خبری آن از میان برود. باید نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور تمام امکانات و منابع الزم را برای بازپس گیری 
کنند. وزارت خانه های دفاع و داخله  کندز بسیج  شهر 

نبرد  میدان  به  را  خود  کارکشته ی  جنرال های  باید 
کنند. نیروهای ناتو  بفرستند، تا قوت ها را سوق و اداره 
کشور حضور محدود دارند. ناتو می تواند  هنوزهم در 
امنیتی  نیروهای  به  و اجرای عملیات  برنامه ریزی  در 

کشور مشوره بدهد. 
کندز این قدر  که نبرد بازپس گیری  هیچ دلیلی ندارد 

طوالنی شود. 
خیلی  نظامی   تجهیزات  نه  کندز،  در  مستقر  طالبان 
سنگین دارند و نه سردسته های شورشی را جنرال های 
دنیا  نظامی  درجه یک  دانشگاه های  از  شده  فارغ 
جنرال  چند  تا  است  نیاز  فقط  می کنند،  رهبری 
تمام  را  کار  و  بروند  کندز  به  الزم  منابع  با  کارکشته 
حضور  محلی  مسلح  نیروهای  هم  آن جا  در  کنند. 
کشور. سوق و اداره  دارند و هم نیروهای رسمی امنیتی 
کندز را از چنگ طالبان  حرفه ای این نیروها می تواند 
که اردو  نجات دهد. انتظار افکار عمومی این است 
پایگاه های اصلی طالبان در چهاردره و دشت ارچی 
کندز  کند تا درخت ناامنی و بی ثباتی در  را نیز تسخیر 

از ریشه بخشکد. 

کاوش   فردوس 

ACKU



احمد امین در مورد گفت: »طبق قرارداد بعد از منظورى اسناد خدمات 
ارایه شده به انهم، این شركت مكلف به پرداخت پول است و شركت ما 
به اسرع وقت پول قراردادى هاى فرعى را باید بپردازد؛ اما شركت انهم 

ضمن این كه پول قرضه را نپرداخته بلكه به شكل اجمالى و كاذبانه به 
قراردادى هاى فرعى افغانى گفته است كه تمام پول ها را پرداخته اند. 

كاركنان شركت انهم توسط این گونه گفته هاى دروغین مى خواهند كه میان 
شركت هاى افغانى تفرفه ایجاد كنند و وقت را ضایع كرده زمینه حیف ومیل 

سرمایه ها ى شركت هاى داخلى را براى خود آماده سازند.«

ضایع كرده زمینه حیف ومیل سرمایه ها ی شركت های 
داخلی را برای خود آماده سازند.«

او هم چنین می گوید در صورتی كه انهم پول شركت 
»AFGS« را پرداخته؛ چرا به ارگان های عدلی كشور 
حاضر به پاسخگویی نیست. او ادامه داد: »از میان 15.7 
میلیون دالر، حدود 10 میلیون دالر جزو مالیاتی است 
متاسفانه  اما  شود؛  پرداخته  مالیه  وزارت  به  باید  كه 
تاكنون به دلیل عدم پرداخت پول توسط انهم، نه تنها 
این كه به دولت مالیه پرداخت نشده بلکه پول چهار 

شركت افغانی دیگر نیز پرداخت نشده است.«
مجلس  ملی  اقتصاد  كمیسیون  دیگر،  سوی  از 
 1394/6/24 تاریخ  به  كه  جلسه ای  در  نمایندگان 
برگزار شده بود، موضوع بدهکاری 15.7میلیون دالر 
و  بحث  مورد  را   »AFGS« شركت  از  انهم  كمپنی 

بررسی قرار داده است.
احضار مسووالن دو شرکت به پارلمان

اعضای این كمیسیون، به منظور روشن شدن بدهکاری 
كمیسیون  به  را  شركت  این  مسووالن  انهم،  شركت 

احضار كردند.
با این همه، دادستانی كل كشور نیز براساس شکایت 
 ،1394/4/14 تاریخ  به   »AFGS« شركت  مسووالن 
عنوانی كمپنی انهم استعالم فرستاده و از مسووالن این 

كمپنی خواهان وضاحت شده است.
نوشته  كل  دادستانی  استعالم  جواب  در  انهم  كمپنی 
انجام   »AFGS« شركت  توسط  كه  »خدماتی  است: 

شده، انهم پول كامل آن را پرداخته است.«
زون  جرایم  تحقیق  عمومی  آمر  ضمیر،  غوث  غالم 
خواستار  انهم  كمپنی  جواب  در  لوی سارنوالی  شرق 
انهم  كمپنی  واقعا  »اگر  است:  شده  ذیل  معلومات 
انوایس ها  كدام  كه  بنوسید  مشخصا  پرداخته،  را  پول 
تاریخ و  به كدام  و  را  پول  پرداخته اید؟ چه مقدار  را 
به كدام حساب بانکی واریز كرده اید. در ضمن سند 

انتقال پول را نیز بفرستید.«
اما مسووالن شركت »AFGS« می گویند كه تاكنون 
كمپنی انهم حاضر نشده تا اطالعات دقیق را در اختیار 

لوی سارنوالی و كمیسیون اقتصاد ملی قرار دهد.
كه  آن  از  پس  ملی  اقتصاد  كمیسیون  حال،  عین  در 
شركت انهم حاضر به پاسخگویی نشده، مسووالن این 

كمپنی را به سارنوالی معرفی كرده است.
ملی  اقتصاد  كمیسیون   1394/6/24 تاریخ  فیصله  در 
شركت  حقوق  اعاده  »به منظور  است:  آمده  چنین 
AFGS، موضوع رسما به اداره لوی سارنوالی ارسال 
 ،AFGS الی روشن شدن موضوع حقوق شركت  و 
شوند.  ممنوع الخروج  انهم  شركت  مسووالن  تمام 
هم چنین وزارت مالیه تا زمان حل این موضوع، تمام 
حساب های بانکی شركت انهم را مسدود و اداره آیسا 
جواز فعالیت این كمپنی را در افغانستان به حالت تعلیق 

در آورد.«
 ،1394/6/25 تاریخ   ،574/750 شماره  مکتوب  در 
وزارت  عنوانی  ولسی جرگه  ملی  اقتصاد  كمیسیون 
دولت در امور پارلمان گفته شده كه وزارت داخله نیز 
براساس جلب لوی سارنوالی كه چند  تا  مکلف است 
به دادستانی  را  انهم  بار صادر شده مسووالن شركت 

كل كشور حاضر كنند.
اما كمپنی انهم به تاریخ 31 سنبله سال جاری عنوانی 
این  گفته  نمایندگان  مجلس  ملی  اقتصاد  كمییسون 

كمپنی پول شركت »AFGS« را پرداخته است.
دخالت در دعوای تجارتی

كمپنی انهم، كمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان 
است:  كرده  تجارتی  دعوای  در  دخالت  به  متهم  را 
»دخالت یک مرجع معتبر تقنینی در امور تجارتی میان 

دو شركت سوال برانگیز بوده و در تضاد و مخالفت 
با قواعد و حصول حقوقی، اقتصادی و شکلی پنداشته 
تامین  و  صالحیت  حد  در  نیز  آن  پیامدهای  و  شده 

عدالت نخواهد بود.«
در عین حال، شماری از اعضای كمسیون اقتصاد ملی 
گذشته،  شنبه  سه  روز  كمیسیون  این  كه  می گویند 
مسووالن دو شركت را به منظور پاسخگویی دقیق بار 

دیگر احضار كردند.
ملی  اقتصاد  كمیسیون  اعضای  از  رمضان،  احمدشاه 
به خاطر جلوگیری  آنان  نمایندگان می گوید  مجلس 
مسووالن  افغانی  شركت های  دارای های  چپاول  از 
انهم و شركت های افغانی را چندبار به این كمیسیون 

احضار كردند.
آقای رمضان به 8صبح گفت: »ما )اعضای كمیسیون 
دارایی های  چپاول  از  این كه  به خاطر  ملی(،  اقتصاد 
شركت های افغانی جلوگیری كنیم، مسووالن انهم را 

به كمیسیون اقتصاد ملی احضار كردیم.«
از  ملی،  اقتصاد  كمیسیون  كه  می گوید  هم چنین  او 
انهم  و  افغانی  میان شركت های  تا  اداره آیسا خواسته 
وساطت كند: »از آیسا خواسته ایم تا میانجی گری كند، 
در صورتی كه در جلسه بعدی مسووالن انهم حاضر 
نشدند، از آیسا می خواهیم كه رسما جواز انهم را در 
افغانستان لغو كند و وزارت مالیه را وادار خواهیم كرد 

تا دارای هایی این شركت را مسدود كند.«
امریکا؛ محل دعوا

مسووالن شركت انهم پیش از این به اعضای كمیسیون 
اقتصاد ملی گفته اند كه براساس قرارداد، امریکا محل 

دعوا میان انهم و شركت »AFGS« تعین شده است.
مسووالن  از  یکی  با  تا  كرد  تالش  8صبح  روزنامه 
پی هم  تالش های  با  اما  كند؛  مصاحبه  انهم  شركت 

موفق به این كار نشد.
 »AFGS« شركت  اداری  مسوول  امین،  احمد  اما 
شركت های  كه  شگردهایی  از  یکی  كه  می گوید 
افغانی  شركت های  سرمایه های  دستبرد  در  خارجی 
افغانستان  از  خارج  را  دعوا  محل  می كنند،  استفاده 
تعین می كنند: »برای افغان ها رفتن به امریکا نا ممکن 
اقامه  خارجی  كمپنی  علیه  امریکا  در  این كه  تا  است 

دعوا كند.«
این  از  انهم  و  سپریم  كمپنی های  امین،  آقای  به گفته 
از شركت های  پول شماری  و  استفاده كرده اند  شیوه 

افغانی را با خود برده اند.
افغانی،  مسووالن شركت های  از  همه، شماری  این  با 
با  فرعی  قراردادی های  شركت های  كه  می گویند 
شركت انهم كاری ندارند؛ بلکه شركت »AFGS« از 

آنان بدهکار است.
نیازی  بیژن  لوژستیکی  شركت  رییس  ادریس،  سید 
ارزش  به  گذشته،  سال  آنان  شركت  كه  می گوید 
1.7میلیون دالر بخشی از قرارداد »AFGS« را تطبیق 

كرده و تاكنون هزینه آن را دریافت نکرده اند.
»شركت  گفت:  8صبح  روزنامه  به  ادریس  آقای 
AFGS قرارداد اصلی را از انهم گرفته و دوباره برای 
تطبیق آن با برخی از شركت های فرعی دیگر قرارداد 
امضا كرده است. شركت AFGS در حقیقت میان ما 
و شركت انهم میانجی می باشد و طرف اصلی معامله 
نیز شركت AFGS است. انهم از طریق لوی سارنوالی 
را   AFGS شركت  پول  كه  داده  پاسخ  ما  برای 

پرداخته اند.«
به گفته او، شركت لوژستیکی بیژن نیازی علیه شركت 
»AFGS« به دادستانی كل كشور شکایت درج كرده 
و آنان از طریق ارگان های عدلی می خواهند تا شركت 
AFGS را وادار كنند كه پول قراردادی های فرعی 

را بپردازد.
سید ادریس ادامه داد: »ما كار كرده ایم، اسناد داریم و 
زحمت كشیده ام و اكنون خواهان دریافت پول خود 
هستیم. در صورتی كه مشکل حل نشود، مقصر اصلی 

AFGS است نه شركت انهم.«
 »AFGS« شركت  اداری  مسوول  امین  احمد  اما 
میلیون   15.7 پرداخت  به منظور  آنان  كه  می گوید 
و  پارلمان  به  انهم  شركت  سوی  از  بدهکاری شان 
دادستانی كل كشور شکایت كرده اند و امیدوارهستند 

كه این مشکل حل شود.
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قرارداد تطبیق شده؛ اما تاكنون مسووالن كمپنی انهم، 
پول تطبیق قراردادها را پرداخت نکرده اند.

از  یکی  او  »شركت  گفت:  8صبح  به  امین  آقای 
با دیوید براوس  شركت هایی است كه دو قرارداد را 
مسول اداری شركت انهم و جی وارد رییس عملیاتی 
شركت انهم امضا كرده و خدمات ترانسپورتی، منابع 
خریداری  عذایی،  مواد  اكماالت  صحی،  بشری، 
توسط  یا  و  مستقیم  به طور  را  خدمات  سایر  و  لوازم 
قراردادی های فرعی به شركت انهم انجام داده است.«

كه  را  مذكور  خدمات  پول  انهم  شركت  او،  به گفته 
پرداخت  می شود  امریکایی  دالر  15.7میلیون  حدود 
نکرده و در حال حاضر شركت »AFGS« تحت فشار 
قرار  خود  بدهکاران  و  فرعی  قراردادی های  شدید 

دارد.
به  انهم  سوی  از  پول  نپرداختن  سبب  »به  افزود:  او 
تاكنون  و  هستیم  مواجه  اقتصادی  شدید  مشکالت 
خسارات هنگفت مادی و معنوی به مسووالن شركت 

ما وارد شده است.«
ایجاد تفرقه میان شرکت های افغانی

با این حال، مسوول اداری شركت »AFGS« می گوید 
كه شركت انهم با ادعاهای دروغین و كاذب خود میان 
برخی از شركت های افغانی تفرقه و جدالی بزرگ به 

راه انداخته است.
از  بعد  قرارداد  »طبق  گفت:  مورد  در  امین  احمد 
منظوری اسناد خدمات ارایه شده به انهم، این شركت 
مکلف به پرداخت پول است و شركت ما به اسرع وقت 
اما شركت  بپردازد؛  باید  را  قراردادی های فرعی  پول 
انهم ضمن این كه پول قرضه را نپرداخته بلکه به شکل 
اجمالی و كاذبانه به قراردادی های فرعی افغانی گفته 
است كه تمام پول ها را پرداخته اند. كاركنان شركت 
انهم توسط این گونه گفته های دروغین می خواهند كه 
را  و وقت  ایجاد كنند  تفرفه  افغانی  میان شركت های 

اختیار  در  را  اسنادی   »AFGS« افغانی  شركت 
انهم حدود  نشان می دهد كمپنی  قرارداده كه  8صبح 
بدهکار  شركت  این  از  امریکایی  دالر  15.7میلیون 

است.
می گویند   »AFGS« شركت  مسووالن  از  شماری 
كه این شركت دو قرارداد لوژستیکی كمپنی انهم را 
در میان سال های 2013 و 2014 در سطح 34 والیت 
انهم  كمپنی  قرارداد  براساس  و  كرده  تطبیق  كشور 
شركت  این  به  دالر  15.7میلیون  پرداخت  به  مکلف 

افغانی می باشد.
میان  در   »AFGS« افغانی  شركت  اسناد،  براساس 
لوازم  سایر  و  غذایی  مواد   ،2014 و   2013 سال های 
امنیتی  نیروهای  و  خارجی  نیروهای  ضرورت  مورد 

افغانستان را در 34 والیت كشور انتقال داده است.
انهم یکی از كمپنی های بزرگ بین المللی است كه در 
بخش های ترانسپورت، ساختمان و لوژستیک فعالیت 

دارد. این كمپنی در اردن قرار دارد.
در  گذشته،  سال  چند  طی  بین المللی  كمپنی  این 
لوازم،  خریداری  ترانسپورت،  لوژستیکی،  بخش های 
خارجی  نیروهای  برای  ساختمانی  و  بشری  منابع 

خدمات ارایه كرده است.
شروع قرارداد

شركت  با   2009 سال  در  انهم  كمپنی  حال،  این  با 
»AFGS« كار خود را شروع كرده و طی شش سال 
قراردادهای  در   »AFGS« افغانی  شركت  گذشته، 

مختلف با كمپنی انهم همکار بوده است.
اما مسووالن شركت »AFGS« می گویند كه كمپنی 
انهم از سال 2013 تاكنون از بابت دو قرارداد حدود 
15.7میلیون دالر این شركت افغانی را پرداخت نکرده 

است.
احمد امین، مسوول اداری شركت »AFGS« می گوید 
از دو  با آن كه طی دو سال گذشته، درصدی زیادی 

شرکت انهم 15.7میلیون دالر
 پول شرکت های افغانی را نمی پردازد

 بهروز

ACKU



 وحید پیمان- هرات

 دای چوبانی
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دیگرکشورهابهافغانستان،ایجادمیشود.
بااینحالقطعهچهارم52کیلومتریراهآهنهرات-
خوافکهازغوریانتاشهرهراتامتدادپیدامیکند،
کارساختآنبهدوشدولتافغانستاناستکهظاهرا
وزارت سوی از دیگری کار تاکنون سروی، جز به

فوایدعامهصورتنگرفتهاست.
گذشته سال عامه فواید وزارت از هیاتی حال، این با
تافرودگاه ازغوریان اینخط احتمالی ازمسیرعبور
هزینهساخت مورد در که وگفت دیدارکرد هرات

اینقطعهباسفیرایتالیانیزگفتگوشدهاست.
والیپیشینهرات،سیدفضلاهللوحیدیدرموردهزینه
سال است، افغانستان دولت دوش به که چهارم قطعه
گذشتهبهنقلازسفارتایتالیابهروزنامه8صبحگفت
قطعه، این هزینه پرداخت تایید صورت در ایتالیا که
ایراندرتماسخواهدشدوهزینهساخت با مستقیما

آنرابهشرکتسازندهیایرانیخواهدداد.
اگر کار قطعه سوم تمام شود

محمداشرفغنی،رییسجمهورکشوروعبداهللعبداهلل،
در هرات به خود سفرهای طی دو هر اجرایی رییس
زمانرقابتهایانتخاباتیوعدهدادندکهکاراحداث
پیگیری را خواف هرات- آهن راه چهارم قطعه
آقای بهخصوص انتخابات، از پس حتا کرد. خواهند
غنیدریکویدیوکنفرانسازمقاماتمحلیهرات
به قطعهچهارم در یافته انجام کار مورد در خواست،
اوگزارشدهندوبایدکاراحداثاینقطعهبهزودی

آغازشود.
اماظاهراساختقطعهچهارمخطآهنهرات-خواف
آسانی به است، افغانستان دوش به آن مسوولیت که
در مسکونی زمین جریب صدها بود. نخواهد میسر
مسیراینخطدرداخلخاکافغانستانقرارداردکه
گرداند، افغانستانسخت دولت برای را کار میتواند
هرچندکهگفتهمیشودمردممحلدرمورداستمالک
نشان آمادگی دارد، قرار مسیر این در که زمینهایی

دادهاند.
مسیر در که شخصی زمینهای استمالک معموال
سرکهاوراهآهنقرارمیگیرد،سختترینبخشدر
ساختاینپروژههااست،تاجاییکهمسووالنایرانی
نیزدلیلطوالنیشدنساختخطآهنهرات-خواف
عنوان مسیر این در مردم زمینهای گرفتن قرار را
در ایران سرکنسول افخمی محمود هرچند کردند.
هرات،سالگذشتهتحریمغربعلیهآنکشوررانیز
سدیدیگربرسرراهساختخطآهنهرات-خواف

عنوانکردهبود.
چهارم قطعه که نیست مشخص هنوز حتا روایتی، به
اینخطچقدروبهچهمقداربودجهنیازداردوبهنظر
درازا به سالها قطعه، این ساخت کار که میرسد

خواهدکشید.
یافازخطآهنی اگرکارقطعهسومکهآخرینقطعه
استکهمسوولیتآنبهدوشایرانیهاگذاشتهشدهبه
اتمامبرسد،هراتشاهدخطآهننیمهکارهایخواهد
بودکهسرنوشتنامشخصیراپیشروخواهدداشت.

اهمیت این خط
بزرگترین از یکی خواف، هرات- آهن خط
آنگونه است. افغانستان و ایران مشترک پروژههای
کهمسووالندوکشوراعالنکردهاند،افتتاحاینخط
درافزایشجذببارهایترانزیتیوارتباطباآبهای
ویژه موقعیت به توجه با و است موثر اروپا و آزاد
افغانستان،بهرهبرداریازاینراهآهن،درافزایشامنیت

منطقهنیزتاثیربهسزاییخواهدداشت.
اینراهآهن،دربخشایرانازراهآهنسنگان-تربت
حیدریه،درنزدیکیایستگاهخوافشروعودرامتداد
ادامه ایران در منطقه این بهجنوبشرقی غربی شمال
مییابد.اینخطریلیهمچنینجادهتایباد-خوافو
جادهمعدنسنگانرادرداخلخاکایرانبهصورت
در ارتفاعات، از عبور از پس و کرده قطع زیرگذر

مجاورتنوارمرزیقرارمیگیرد.
اینخطپسازورودبهخاکافغانستانازراهغوریان
بهزندهجانوازآنجاتانزدیکیهایفرودگاههراتو

تاجادههرات-کابلامتدادمییابد.
بااینحال،افغانستانوایران،ساالنهمیلیونهادالرکاال
حملونقل، مسیر بودن زمینی اما میکنند، بدل و رد
باعثشدهتاسرعتتبادلکاالباکندیروبهروشودو

برقیمتکاالهانیزتاثیرگذارباشد.
راهآهن خط این در که قطارهایی سرعت حداکثر
۱۶۰ مسافربری قطارهای برای میکنند، حرکت
کیلومتروبرایقطارهایباری۱2۰کیلومتردرساعت

عنوانشدهاست.

شهرسازی امور وزیر نادری، سعادت منصور سید
ایرانیدرمورد بامقامات بهتهران، کشور،درسفری
خواف هرات- آهن خط جمله از گوناگون، مسایل

گفتگوکردهاست.
اینخطآهن،دارایچهارقطعهاستکهکارساخت
بر ایرانویکقطعهدیگرآن بهدوش سهقطعهآن،
این قطعه ایرانمیگویدکهدو افغانستاناست. عهده
خطآهنراساختهوقطعهسومآندردستاحداث
است،اماکاراحداثقطعهچهارماینخطکهبهدوش
دولتافغانستاناست،هنوزحتاآغازهمنشدهاست.

افتتاحراهآهنهرات-خواف،سالهااستکهبهیک
رویابرایمردمغربافغانستان،بدلشدهاستوسالها
استمردماینمنطقهرابااینپرسشمواجهکردهکه

چهزمانیاینپروژهافتتاحخواهدشد.
حتاکشورهاییکهرویایاحیایدوبارهراهابریشمرا
بهسرمیپرورانند،منتظراحداثاینراهاند؛راهیکه
ترانزیترانهتنهابرایافغانستان،بلکهدرنهایتبرای

بسیاریازکشورهایآسیایمیانهایجادمیکند.
از بهراهآهن،آنهمپس افغانستان وصلنشدنغرب
نخستینخط آمدن میان به از پس سال ۱82 گذشت

آهنجهان،اینانتظارراسختترساختهاست.
دیدار در کشور، شهرسازی امور وزیر نادری آقای
او از ایران، شهرسازی و راه وزیر آخوندی عباس با
احداثخط قطعهسوم کارساخت استکه خواسته
بهنظر حالیکه در یابد، تسریع خواف هرات- آهن
این افغانستانکهمسوولساختقطعهچهارم میرسد
خطاست،هنوزبرنامهیمدونیبرایشروعاینبخش

ازاینپروژهبزرگرارویدستنگرفتهاست.
با گفتگو در هرات، والی معاون جامی، اصیلالدین
8صبحمیگویدکهکارسرویقطعهچهارماینخط،
بهپایانرسیده،امابهدلیلتغییرموقعیتفرودگاههرات
درسالآینده،کاراحداثآنهنوزآغازنشدهاست.
قراراستاینخطآهنازمنطقهغوریان،52کیلومتر

امتدادیابدوبهفرودگاههراتختمشود.
مکاتبه منتظر آنان که میگوید همچنان جامی آقای
رسمیمسووالنسفارتایتالیادرکابلهستند.بهگفته
با مختلفی نشستهای در ایتالیا هرات، والی معاون
فاز احداث هزینه پرداخت هرات، والیت مسووالن
چهارمخطآهنهرات-خوافرابرعهدهگرفتهاست.
راهآهنهرات-خواف،درقالب۴قطعهدرمجموع
کیلومتر ۷۷ که شده تعریف متر کیلو ۱۹۱ طول به
افغانستان داخل نیز کیلومتر ۱۱۴ و ایران داخل آن
تنها52 افغانستانمسوولساخت قرارگرفتهاستکه

کیلومترآناست.
براساستفاهمنامهسال۱۳85بینایرانوافغانستان،دو
قطعهاینخطدرداخلایرانوباهزینهدولتآنکشور
ساختهمیشود،سپسدوقطعهدیگردرخاکافغانستان
توسط قطعه یک میان، این از که شد خواهد ساخته
کمکهایبدونبازگشتایرانبرایافغانستانویک
قطعهنیزتوسطبودجهدولتافغانستانویاکمکهای

گفته افغانستان عامه صحت وزیر
مردم درصد 5۰ به نزدیک که است
رنج روانی مشکالت از افغانستان در
میبرند.نمیدانماینوزیرچهمشکلی
میخواهد که دارد افغانستان مردم با
حق وزیر بزند. کم جهان پیش را ما
داردبهیکملتتوهینکند؛امانهبه
اینحد.استعدادوظرفیتمابهمراتب

باالترازاینچیزهاست.
جنابوزیر!شماچراباچشمبستهآمار
ارایهمیکنید؟شمابرایجلسهبهارگ
بهدفترریاستاجرایی میروید؛شما
کارمندان اکثر دارید؛ آمد و رفت
پارلمان میشناسید؛ را امنیت شورای
مالقات علما شورای با دیدهاید؛ را
لباس با دارید عادت و کردهاید
بگردید دواخانه به دواخانه غیرزرهی
وعکسبگیرید.صفحهفیسبوکهم
این الیه هر از شما یعنی این دارید.
دارید. ابتدایی شناخت یک جامعه
اجازه چطور شما بزرگوار مغز این
دادکلمهپنجاهفیصدرابرزبانجاری
جدید اپوزیسیون اسم همین کنید؟
حال در آماده »بدیل شنیدهاید؟ را
باروانسالمدر انتظار«.اگریکنفر
ایناپوزیسیونوجودمیداشت،حتماً
بود. دیگر اپوزیسیونچیزی این اسم
برای بررسی هیت رئیس انتخاب به
نحوه به دقتکردهاید؟ قندوز حادثه
رئیس با پارلمان رئیس زدن حرف
جمهوردقتکردهاید؟دستبهیخن
پارلمان در را مردم نمایندههای شدن
ارگ پستهای دیدهاید؟ هیچ برای
را مردم های پست میخوانید؟ را
سقوط منتظر چگونه که میخوانید
تاگزارشدهند امنیتیاند پوسته یک
از کرد؟ سقوط ولسوالی فالن که
میشناسید؟ را کسی ژورنالیستها
سخنگوی ساعت نیم که همانهای
بیستوسهونیم و اسالمیاند امارت
ساعتدیگروظیفهامنیتملیراانجام

میدهند.
آقایوزیر!یادیگرازخیرآماروارقام
بگذرید،یاآمارهاراقبلازنشربامن
شریککنیدکهنظربدهم.بهتراست
بگیرید خبری کنفرانس دوباره فردا
را افغانستان در روانی مشکل آمار و
۹2.5 بگویید راحت کنید. اصالح
اسناد و کرد انتقاد کسی اگر فیصد.
در اگر من. پیش بفرست خواست،
همین شامل را خودش دقیقه پانزده

۹2.5فیصدنکردم،توبگوهوی!

آمار را اصالح کنید
دای چوپانی

راه آهن هرات- خواف
 پروژه ای سرگردان

ACKU



 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91092359: 

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 
machinery tools 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 
carpentry and motor repair machinery tools for TVET project in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 12 October 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

 

داوطلبی طالعیها  

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   
با کابل  (GIZ TVET)برای دفتر  ترمیم موتر و االت نجاریماشین انتقال و تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیتوجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵ اکتوبر 12بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

دوشنبه 20 میزان 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2231 

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

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

رستگار، وحيد پيمان، ذبيح غازی، منان ارغند، سهيال وداع خموش، مريم حسينی،   خبرنگاران:         
نوروز رجا   

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

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

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

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

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

www.8am.af 
www.facebook.com/8am.af
Twitter:@HashteSubhDaily
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Sanjar Sohail
sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Parwiz Kawa
parwiz_kawa@yahoo.com
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Shah Hussain Murtazawi
+93 799037083

در  گلوله  ضرب  به  را  فلسطینی  دو  اسراییل  امنیتی  نیروهای 
کشتند. پولیس اسراییل شنبه  18 میزان، اعالم  اورشلیم شرقی  
کشته  اسراییلی  نیروهای  با  متقابل  درگیری  در  افراد  این  کرد: 
اسراییل،  و  فلسطینی ها  میان  درگیری  تشدید  پی  در  شده اند. 
اسماعیل  داده اند.  خبر  فلسطینی ها  جدید  جنگ  از  بسیاری 
هنیه، رهبر حماس ضمن تجلیل از حمالت شهروندان فلسطینی  
گفته رویدادهای اخیر می تواند سرآغاز انتفاضه ای جدید باشد.
گذشته و با افزایش موج خشونت،  گزارش رویترز، در ۱۰ روز  به 
چهار اسراییلی و ۱۷ فلسطینی در نقاط مختلفی از جمله غزه، 
در  شنبه  روز  تنها  شدند.  کشته  بیت المقدس  و  باختری  کرانه 

روز  جاپانی  شهروند  دو  پرس،  فرانس  آژانس  گزارش  به 
بازداشت  چین  در  جاسوسی  ظن  به  میزان،   19 یک شنبه 
نیز  گذشته  در  شیمبون،  مینیشی  روزنامه  گزارش  به  شدند. 
یک زن 50 ساله جاپانی به ظن جاسوسی در شهر شانگهای 
که مدیریت یک مکتب زبان را  دستگیر شده بود. این زن 
کرده بود  در توکیو به عهده داشته است مکررا به چین سفر 

که هدف سفرش به این کشور معلوم نبوده است. درحالی 
در  جاپانی  ساله   60 تبعه  یک  دیگر  قضیه  در  هم چنان 
کرده  گردیده بود. چین ادعا  مورد مشابه در پکن بازداشت 
کشور دو شهروند جاپانی  که در اواخر ماه سپتامبر این  است 

پا  از  اسراییل  امنیتی  نیروی  گلوله های  با  فلسطینی  شش  غزه، 
کتی از غزه به اسراییل پرتاب  درآمدند. در همین حال امروز را
کشته  که آژیر خطر را در جنوب اسراییل به صدا در آورد اما  شد 
کرده است  یا زخمی برجا نگذاشت. دولت اسراییل نیز اعالم 

کت های پرتاب شده جواب خواهد داد. که به را

است.  کرده  بازداشت  کشور  این  در  جاسوسی  ظن  به  را 
بزرگ  قدرت  دو  این  روابط  است  ممکن  این حرکت چین 

کند. اقتصادی را تیره تر 

کشته شدند دو فلسطینی توسط سربازان اسراییلی  وند جاپانی به ظن جاسوسی در چین بازداشت دو شهر

 

 

Tender Notification for Expression of Interest for inquiry #91093103 

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 invites experienced and financial solvent Bidders for supply and 
installation of containers that will be used as laboratory rooms in the province of 
Badakshan, Balkh, Samangan and Takhar in different locations. The interested 
companies are requested to submit their expression of interest letters, company profile 
and past working experience documentations in this field to become eligible for 
participating in the bidding process.  

To claim the tender documents for the bidding process, please send us the above 
mentioned documents to tenders-afg@giz.de latest by October 13th, 2015, latest at 
16:00 Kabul time.  

 

 اطالعیه داوطلبی

 یکی را عرضه و تطبیق مینماید. نبه نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان همکاری های تخ GIZدفتر 

که در این راستا همچو پروژه ها را در گذشته تطبیق توانایی مالی  دارای ،مقیم کابل از شرکت های مجرب GIZدفتر 
نموده باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی تهیه کانتینرها، نصب و تجهیزات ضروری آن 

این ورزیده ممنون سازند.  اشتراکاطاق های البراتوارمضامین ساینسی استفاده گردد،  به شکلکه قرار است از آنها 
البراتوارهای کانتینری در والیات بدخشان، سمنگان، بلخ و تخار در محالت مختلف در مکاتب و مراکز حمایوی 

 دارالمعلمین ها جابجا میگردند. 

وفایل کمپنی و سایر اسنادیکه از کارکردهای گذشته نمایندگی نماید الی انضمام با جواز، پر خویشرادرخواستی های لطفآ 
 بفرستید.   afg@giz.de-tendersبعد از ظهر به آدرس الکترونیکی  4 تا به ساعت 2015سال  اکتوبر 13تاریخ 

Tender number: 83122956 

 

و مًوثریت آن  هدف ارزیابی پروگرام سواد آموزی دفتر همکاری های بین اللمللی آلمان جی آی زید در نظر دارد تا یک سروی را به

والیت افغانستان بشمول مرکز و ولسوالی ها که پروگرام سواد آموزی در آن در حال تطبیق است راه اندازی نمائید. سروی  13در 

 مذکور به شکل سوال نامه در مطابقت با اهداف از پیش تعیین شده برنامه از شهروندان، سواد آموزان پرسیده میشود. 

م مًوسسات که دارای تجربه و کارمندان مسلکی مرتبط باشند دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی بناء این اداره از تما

 ویش را به ایمیل ادرس..شرکت کرده و اسناد )جواز، سوابق کاری شرکت درین عرصه، و خلص سوانح کارمندان ( خ

afg@giz.de-tenders   14تا به تاریخ.October, 2015 .ارسال نماید 

 

GIZ Afghanistan is planning to conduct an evaluation survey for the purpose of evaluating literacy 

program and its efficiency in 13 provinces including urban and district areas where literacy program 

being implemented. This survey will be implemented among the citizens, literacy learners and their 

unit’s in-charge through questionnaires in line with project goals and objectives.  

Therefore, GIZ requests all consultancy companies with relevant experience and professional staff to 

join the tender by sending the company license, previous relevant experience, and CVs of professional 

staff to the email  tenders-afg@giz.de  by 14.October, 2015  

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91092359: 

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 
machinery tools 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 
carpentry and motor repair machinery tools for TVET project in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 12 October 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

 

داوطلبی طالعیها  

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   
با کابل  (GIZ TVET)برای دفتر  ترمیم موتر و االت نجاریماشین انتقال و تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیتوجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵ اکتوبر 12بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

سپـــاســـــگزاری
کنفرانس    چهارمین  مؤفقانه  برگزاری 
نشست    دومین  و  هرات  امنیتی  گفتگوهای 
به منظور  که  کستان  پا و  افغانستان  دو جانبه 
و  گفتگو  و  تفاهم  زمینه های  فراهم سازی 
اعتمادسازی، شناسایی مشکالت مشترک و 
یافتن راه های حل مشترک زمینه گستری شده 

و  نهادهای علمی  امنیتی،  ارگان های  و شبانه روزی  بود، بدون همکاری بی دریغ، صادقانه 
فرهنگی، جامعه مدنی و رسانه ها و ممکن نبود.

گسترده و همه جانبه دفتر شورای  انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان از همکاری های 
امنیت ملی، وزارت های امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، اطالعات و فرهنگ، ریاست 
عمومی امنیت ملی، ریاست مستقل ارگان های محلی، والیت هرات، ارگان های امنیتی هرات، 
ریاست اطالعات و فرهنگ هرات، مردم هرات، نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، 
رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری و همه نهادهای علمی و فرهنگی و جامعه مدنی 
گفتگوهای امنیتی هرات و دومین نشست دو جانبه  کنفرانس  که در برگزاری شایسته چهارمین 

کستان سهم ارزنده و برازنده ای داشته اند، سپاسگزاری می کند.   افغانستان و پا

گـــــــــهی گـــــــــهیآ آ

گـــــــــهی آ
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در این سفر نخست وزیر فرانسه پس از مصر به اردن 
و سپس به عربستان سعودی خواهد رفت. در قاهره، 
مانویل والس با عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری 
اسماعیل   شریف  کشور،  این  وزیر  نخست  و  مصر 
از سفر نخست  کرد. هدف  گفتگو خواهد  و  دیدار 
وزیر فرانسه به خاورمیانه توسعه مناسبات سیاسی- 
بحران های  بررسی  و  منطقه  کشورهای  با  تجاری 

خاورمیانه اعالم شده است.
به  را  »میسترال«  جنگی  کشتی  دو  فرانسه  دولت 
ارزش ۹۵۰ میلیون یورو به مصر فروخته است. این دو 
کشتی در آغاز به سفارش مسکو برای نیروی دریایی 
روسیه ساخته شده بود، اما در پی مداخالت روسیه 
ک این  در شرق اوکراین و الحاق بخش هایی از خا
کشتی های  تحویل  از  فرانسه  مسکو،  توسط  کشور 

کرد. میسترال به روسیه صرف نظر 
هواپیمای  فروند   ۲۴ گذشته  فبروری  در  مصر  کشور 
جنگنده »رافال« و یک ناوشکن پیشرفته از فرانسه 
کرد.  به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر خریداری 
نخست وزیر فرانسه در این سفر وزیر دفاع فرانسه و 
نمایندگان ٢0شرکت فرانسوی، همراهی می کنند. در 
بحران های  درباره  فرانسه  وزیر  نخست  سفر،  این 
منطقه از جمله بحران سوریه و هم چنین تنش های 
جاری میان اسراییل و فلسطین با رهبران مصر، اردن 

گفتگو می کند. و عربستان 

خود  هوایی  حمالت  شدت  به  می گوید  روسیه 
است.  افزوده  جاری،  هفته  آغاز  در  سوریه،  در 
گزارش هایی نیز از پیشروی نیروهای وابسته به بشار 

اسد در الذقیه و حما منتشر شده است.
میزان   ۱۸ تودی«  »راشا  روسی  تلویزیونی  شبکه 
علیه  کشور  آن  هوایی  حمالت  که  داد  گزارش 
تا  شده  سبب  داعش  بویژه  تروریستی  گروه های 
در  پیشروی هایی  اسد  بشار  به  وابسته  نیروهای 
نیز  فرانسه  خبرگزاری  باشند.  داشته  حما  والیت 
مسلح  نیروهای  پیشروهای  مورد  در  مشابهی  گزارش 

کرده است. وابسته به دمشق منتشر 
سازمان  نیز  و  سوریه  دولتی  تلویزیون  گزارش  به 
لندن  در  آن  مقر  که  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
است، نیروهای بشار اسد توانسته اند روستایی را در 
استان حما از جبهه النصره پس بگیرند.  اما در مورد 
که هدف حمالت هوایی نیروهای روسی  گروه هایی 
گرفته اند، هم چنان  کشور قرار  در مناطق مختلف آن 

گونی منتشر می شود. گونا گزارش های 
مورد  در  شمالی  آتالنتیک  پیمان  و  امریکا  پیشتر 
به  اهدافی  به  روسیه  هوایی  حمالت  عمده  اینکه 
انجام  القاعده  با  مرتبط  گروه های  یا  داعش  از  غیر 

کرده بودند. می شود، ابراز نگرانی 

افغانستان: عضو آینده سازمان شانگهای؟
سفر نخست وزیر فرانسه 

به خاورمیانه

وی  وسیه باعث پیشر حمالت ر
وهای سوریه شده است نیر

کشته و 246 زخمی وریستی ترکیه؛ 95  آخرین آمار قربانیان حمله تر

کوریای جنوبی وابط با  کوریای شمالی در پی بهبود ر

رهبران  توسط  بار  نخستین  که  شانگهای  همکاری  سازمان 
چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان 
هویت  کامل  بحران  میانه  در  شد،  بنیان گذاری   ٢001 سال  در 
گذشته نوشتم، چشم انداز پیوستن  قرار دارد. چنان که در سال 
و  ماهیت  توجهی  قابل  به شکل  گروه،  این  به  کستان  پا و  هند 

»هم نظری« این سازمان را تغییر خواهد داد. 
کامل، توپ را  که افغانستان برای عضویت  حال معلوم شده 
ک  به میدان سازمان شانگهای انداخته است. خبرگزاری پژوا
شانگهای  سازمان  دبیرکل  مزانتوف،  دیمیتری  که  داد  گزارش 
عضویت  جستجوی  در  افغانستان  که  کرد  تایید  جمعه  روز 

کامل این سازمان است.
که: »مقام های افغان اخیرا از رییس جمهور  مزنتوف یادآور شد 
عضویت  درخواست  دارد،  را  شانگهای  ریاست  که  کشوری 
از  افغانستان  که  افزود  وی  کرده  اند.«  را  سازمان  این  کامل 
داشته  قرار  شانگهای  همکاری  سازمان  کار  دستور  در  دیرباز 
کشورهای عضو سازمان شانگهای- مسلما چین و  است. برای 
روسیه- وضع امنیتی افغانستان از اهمیت اساسی برای امنیت 
گرچه سازمان همکاری شانگهای  کل منطقه برخوردار است. ا
کار سیاسی و اقتصادی خاموش دارد، این  عمدتا یک دستور 
سازمان به حیث یک فوروم هماهنگی منطقه ای برای مبارزه 

با هراس افگنی فعالیت می کند. 

انقره  انتحاری  گزارش های رسمی دو حمله  آخرین  اساس  بر 
کشته و ۲۴۶ زخمی به بار  که روز شنبه 18 میزان روی داد ۹۵ 
آورده اند. در این حال وضعیت ۶۲ تن از زخمی شدگان وخیم 
کرده است  گزارش شده است. دفتر نخست وزیر ترکیه تصریح 
کنون ۵۲ تن از قربانیان این سو قصد شناسایی شده اند  که تا
و تحقیقات طب عدلی برای شناسایی اجساد دیگر قربانیان 

ادامه دارد.
قصدهای  سو  عامل  دو  هویت  مورد  در  همچنان  ترکیه  دولت 
حال،  این  در  است.  کرده  اطالعی  بی  ابراز  انقره  تروریستی 
کشور نوشته اند  برخی روزنامه های ترکیه به نقل از مقامات این 

که یکی از سو قصدکنندگان مردی ۲۵ تا ۳۰ ساله بوده است. 

گفته  چین  رییس جمهوری  فرستاده  به  کوریای  شمالی  رهبر 
به  است.  کوریای  جنوبی  با  روابط  بهبود  خواستار  که  است 
کوریای  گزارش    خبرگزاری شینهوا، »کیم جونگ اون«، رهبر 
گسترده نظامی  شمالی این اظهارات را پیش از برگزاری مانور 
تاسیس  سالروز  هفتادومین  مناسبت  به  یانگ  پیونگ  در 
کشورش به »لیو یونشان«، فرستاده ارشد چین  کم در  حزب حا

بر  شانگهای  هراس افگنی  ضد  ساختار 
که  آنچه  برابر  کشورهای عضو در  همکاری 
جدایی طلبی،  اهریمن«  »سه  سازمان  این 
توصیف  هراس افگنی  و  افراط گرایی 
افزود:  مزنتوف  دارد.  نظارت  می کند، 
بنیاد  بر  تنها  نه  افغانستان  با  »همکاری 
مبارزه با هراس افگنی یا قاچاق مواد مخدر 
و  فرهنگی  اقتصادی،  عرصه های  در  بل 

گیرد.« بشردوستانه هم باید صورت 
افغانستان در سال ٢01٢ به حیث عضو ناظر 
شد  پذیرفته  شانگهای  همکاری  سازمان 
ناظری  عضو  تنها  گذشته،  هفته  از  پیش  و 
گام واقعی برای پیوستن به  که هیچ گونه  بود 

سازمان  عضو  حیث  به  افغانستان  بود.  برنداشته  سازمان  این 
اتکای  نقطه  یک  به عنوان  که  می تواند  شانگهای  همکاری 

کند. کار منطقه ای این سازمان عمل  مهم در دستور 
که  می تواند  کستان  پا و  هند  عضویت  که  حالی  در  البته 
عضویت  کند،  فلج  را  سازمان  این  امنیتی  کار  دستور 
کامال  هم  این  باشد.  مرتبط تر  آسیا  در  که  می تواند  کابل 
درست است. چسبیدن ایاالت متحده و ناتو هم به برنامه 
وضعیت  وجود  با  افغانستان  از  خروج  برای  فعلی شان 

شمار  ترکیه«  خلق های  دموکراتیک  »حزب  حال،  این  با 
که  است  افزوده  و  کرده  اعالم  تن   ۱۲۸ را  انقره  سوقصد  دو 
قربانیان  کلیه  تن،  هشت  استثنای  به  توانسته  حزب  این 

کند.  سوقصدهای تروریستی انقره را شناسایی 
که پیش از برگزاری تجمع احزاب  سوقصدهای انتحاری انقره 
این  تروریستی  عملیات  ترین  خونین  داد  روی  ترکیه  چپ 
این  مسوولیت  گروهی  هیچ  هنوز  است.  شده  گزارش  کشور 

سوءقصدها را برعهده نگرفته است. 
گروه  ترکیه،  نخست وزیر  ُاغلو،  داوود  احمد  دیگر،  سوی  از 
چپ  گروه  یک  و  ترکیه«  کردستان  کارگران  و»حزب  داعش 
به  را  خلق«  رهایی  انقالبی  »جبهه  نام  به  کشور  این  افراطی 

گفته است.  کوریای شمالی  به 
به  را  پینگ  شی جینگ  چین  رییس جمهور  نامه  لیویونشان 
کوریای شمالی تسلیم نمود. در این نامه  کیم جونگ اون رهبر 
یانگ  پیونگ  با  اش  روابط  برای  پکن  که  است  شده  ذکر 
فرستاده  به  شمالی  رهبرکوریای  است.  قایل  زیادی  اهمیت 
برای  شمالی  کوریای  که  آنجایی  »از  است  گفته  چین  ارشد 

چنانچه  نمی آید.  به نظر  درست  چندان  نامعین  امنیتی 
آینده  بودن  »مطرح  کرد،  ذکر  امسال  اوایل  ویتز  ریچارد 
سازمان همکاری شانگهای با توانایی اش به رسیدگی موثر 
همسایه،  کشور  امنیتی  و  اقتصادی  دوامدار  مشکالت  به 

افغانستان، مشخص خواهد شد.«
را  شانگهای  همکاری  سازمان  که  آن  بر  افزون  افغانستان   
از دسترسی  مقداری  که  مرتبط تر می سازد، خود هم می تواند 

داشتن به این فوروم چندجانبه در حال رشد، منتفع شود.

کرده  معرفی  انقره  سوءقصدهای  احتمالی  مسببان  عنوان 
است.

دو انفجار تروریستی انقره به فاصله چند ثانیه در نزدیکی مهمترین 
مخالف  چپ  احزاب  تجمع  محل  و  انقره  آهن  راه  ایستگاه 

گرفت.  حکومت حزب اسالمگرای عدالت و توسعه صورت 

می کند،  تالش  مردمش  زندگی  شرایط  بهبود  و  اقتصاد  توسعه 
نیازمند یک محیط خارجی صلح آمیز و با ثبات است.«

در  شمالی  کوریای  نیروهای  تقویت  برای  که  زمانی  از  چین 
به  میالدی    1953 الی   1950 سال های  در  که  جنگ  جریان 
نزدیک  متحدان  از  یکی  به  کرد،  اعزام  نیرو  شمالی  کوریای 
کوریای  رهبری جدید  اما  تبدیل شده است.  یانگ  پیونگ 
کنون با مقام های بلند پایه  شمالی از زمان به قدرت رسیدن تا

چین از جمله رییس جمهور دیداری نداشته است.
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