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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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کردن مقررات سخت تر مهاجرت در ناروی- معلومات مهم و ضروری! وضع 
مهاجرت به ناروی با مقررات سخت تر تنظیم میشود.

که واجد شرایط اجازه نامه پذیرفته نمی شود  کسانی  کار و یا درس خواندن در ناروی را دارید، باید قبل از سفر به ناروی برای بدست اوردن اجازه نامه مربوطه  درخواست دهید.  گر تمایل به  ا
گر بطور داوطلبانه بر نگردید بطور اجباری اخراج میشوید.  کشوری سکونت دایمی خود بازگردند. ا کشوری اصلی و یا  گردد مکلف است تا به  و درخواست شان رد می 

که مربوط به ساحات  کسانی  کشور دیگر برای ایشان اجازه اقامت اعطا نموده، درخواست شان رد و اخراج  خواهند شد.  که مربوط به ساحات امن در افغانستان باشد و یا  ان تعداد افغانهای 
کابل( بازگردانده خواهد شد. در سال 2015/2014 بیش از 500 نفر از ناروی به افغانستان برگردانده شده است.  کشور)مثال  نا امن است به ساحت دیگر 

گیرد: که اقدامات ذیل را روی دست  حکومت ناروی مصمم است 
که  کز  پذیرش بسر می برند. بعالوه تا حد امکان پرداخت مفاد بشکل غیر پولی )مواد غذایی و لباس( بجای پرداختن پول نقد. هدف این است  که در مرا کسانی  کاهش در مفاد ان تعداد   .1

کمک باید برای خرید مواد غذایی و لباس استفاده شود نه بخاطر پرداخت قرض به قاچاقچیان.  همچو 
که پناهجو هنوز هم  که برای همیش موقت میماند. صرفنظر از اینکه تا چه مدت پناهجو در ناروی بسر میبرد. صدور اقامت دایمی بعد از پنج سال )حداقل( در صورت  2. معرفی اقامت موقت 

کشور اصلی خود برگردد.  کشور اصلی پناهجو تغیر میکند ایشان مکلف است تا به  گر در این مدت وضع در  ضرورت به پناه در ناروی داشته باشد. ا
3. استفاده از معیارهای ادغام درجامعه ناروی جهت اعطای درخواست اقامت دائمی

4. محدود ساختن حقوق پناهندگان در رابطه به ایجاد خانواده و یکجا شدن با فامیل ایشان
کمک های خاص اجتماعی.  کار و یا منبع عاید قبل از بدست اوردن  کمک های اجتماعی برای مهاجرین. مثال داشتن  5. تجدید نظر در میزان 

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations

گهی آ

نشست قلب آسیا و ثبات پایدار
در افغانستان

معلم نسل دموکراسی درگذشت
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رییس مجلس سنا:

کرات صلح از موضع قدرت  مذا
گیرد صورت 
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قاصدک های صلح و پیام های میان تهی!  احساسات قومی در سیاست خارجی افغانستان

کشور های  یران خارجه  کنفرانس وز
ناتو در مورد افغانستان برگزار شد

کنند؛ آن ها باید  باید نخبگان قومی  در ارگ برای داعیه خیالی پشتونستان راه حلی پیدا 
کستان وارد یک  که بدون تعیین مرزها ما هرگز نمی توانیم با پا این واقعیت را بپذیرند 
از دعوای ارضی  کشیدن  از لحاظ احساسی دست  صلح دایمی  شویم. بدون شک، 
اما دولت به عنوان یک نهاد بزرگ مقید به قوانین بین المللی و  کار است  دشوار ترین 

واقعیت های سخت نظام بین  الملل، باید پا را فراتر از احساسات قومی  بگذارد.

در  جنگ  فصل  یافتن  پایان  با 
کستانی  پا مقام های  افغانستان، 
را  افغانستان  دولت  تا  دارند  تالش 
گروه  با  صلح  کرات  مذا آغاز  برای 
هیاتی  اخیرا  کنند.  تشویق  طالبان 
ایالت  سیاسی  رهبران  از  متشکل 
که  کستان  پا کویته  و  خیبرپشتونخواه 
کابل آمده بود، در دیدار با رهبران  به 
آغاز  حکومت وحدت ملی خواستار 
کرات صلح و تقویت روابط میان  مذا
مقام های  شد.  کستان  پا و  افغانستان 
برای  حالی  در  کستان  پا دولت 
دولت  میان  صلح  کرات  مذا آغاز 
تالش  طالبان  گروه  و  افغانستان 
که با نزدیک شدن فصل سرد  دارند 
در  مسلحانه  جنگ های  زمستان، 

کاهش می  یابد. افغانستان 

کره و صلح، آتش بس و قطع جنگ در قدم نخست یک اصل اساسی  در سیاست مذا
ابراز حسن نیت و صداقت در  که هر دو طرف منازعه به منظور  پنداشته می شود چرا 
گر باشد دست از جنگ بکشند . اما برخالف با  پروسه صلح باید به گونه ای موقت هم ا
کستان جنگ ها و عملیات های طالبان  گرفته شدن برنامه صلح از طرف پا رویدست 

بیشتر از پیش تشدید می یابد.

ناتو  عضو  کشورهای  خارجه  وزیران  کنفرانس 
در  قاطع«  »حمایت  مامورت  در  که  کشورهای  و 
آغاز  قوس   10 سه شنبه  روز  دارند  حضور  افغانستان 
ادامه  چگونگی  به  راجع  کنفرانس  این  در  گردید. 
گرفته  این ماموریت بعد از سال 2016 میالدی تصمیم 
سخنان  در  ناتو  دبیرکل  استولتبرگ،  ینس  می شود. 
ک  که در این نشست با اشترا گفت  افتتاحیه خود 
صالح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، راجع به 
چگونگی تمدید حضور نیروهای ناتو در افغانستان 
گرفته می شود. دبیرکل ناتو  برای سال 2016 تصمیم 
که انتظار می رود حضور حدود 12 هزار  گفته است 
افغانستان  در   2016 در طول سال  بین المللی  سرباز 
کنفرانس مورد  که در این  گردد. نکته دومی  تایید 
کمپاینی برای فراهم  بحث قرار می گیرد، راه اندازی 
سه  برای  افغانستان  امنیتی  نیروهای  بودجه  کردن 

سال از 2018 تا 2020  است.
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زنگ اول


هشدار سفارت امریکا در کابل به شهروندان این کشور 
که در افغانستان مقیم اند، موجی از رعب و وحشت میان 
کرده  خلق  خانواده ها  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
افغانستان  مقیم  امریکایی های  به  امریکا  است. سفارت 
کابل  در  تروریستی  انفجار  یک  که  است  داده  هشدار 
از  فضای  هشدار  این  شدن  رسانه ای  و  است  راه  در 
ترس و وحشت خلق کرده است. حاال بر سازمان های 
امنیتی افغانستان است تا کابل نشینان را در جریان قرار 
دهند. سازمان امنیت ملی و وزارت داخله باید به مردم 
بگویند که واقعا موضوع چی است، چه اقداماتی برای 
مهار حمله تروریستی احتمالی صورت گرفته است و 
شهر  قسمت  کدام  در  گشت  وگذار  از  باید  شهروندان 

خود داری کنند. 
بود.  تعطیل  روزها  غربی،  اروپای  در  کشوری  بلجیم 
از  اخیر  روزهای  در  کشور،  این  پایتخت  خیابان های 
سربازان و افسران پولیس مملو بود و دولت حتا مکتب 
و دانشگاه را تعطیل کرده بود. شهروندان افغانستان هم 
انتظار دارند که نهاد های دولتی شان، مثل دولت بلجیم 
جدی  را  حمله  تروریستی  وقوع  احتمال  و  کند  عمل 
بگیرد و در صورت لزوم، شهروندان را از گشت  وگذار 

در نقاطی که احتمال خطر در آن باال است، منع کند.
که  کنند  درک  باید  کشور  امنیتی  سازمان های  همه 
وظیفه  اصلی و عمده  آنان، حفاظت از جان شهروندان 
است.  وظیفه  این  بر  فرع  وظایف  دیگر  و  است  کشور 
بنابراین کل تالش های نیروهای امنیتی باید معطوف به 
حمله  خنثا سازی  در  اگر  باشد.  شهروندان  جان  حفظ 
گرفته،  صورت  پیشرفت های  احتمالی،   تروریستی 
کشور  شهروندان  به  آن  مورد  در  داخله  وزارت  باید 
باید  است،  باال  خطر  احتمال  اگر  اما  بدهد،  معلومات 
اطالع رسانی صورت بگیرد تا شهروندان در نقاطی که 

احتمال خطر باال است، گشت وگذار نکنند. 
امنیتی کشور، در  واقعیت دیگر این است که نیروهای 
در  مستقر  امنیتی  نیروهای  دارند.  انبوه  حضور  کابل 
کابل، در مقایسه با دیگر نقاط کشور، منابع و تجهیزات 
از  اجتماعی  حمایت  میزان  دارند.  اختیار  در  بیشتر 
نیروهای امنیتی در کابل هم بسیار باال است. بنابراین 
باال  بسیار  توقع  کابل  بودن  امن  باشد.  امن  باید  کابل 
نیست. کابل هلمند یا کندز نیست، پایتخت کشور است و 
بیشتر نیروهای امنیتی در این جا تمرکز دارند، بنابراین 
ضریب امنیتی کابل باید بسیار باال باشد. روشن است 
که تمرکز هسته های تروریستی بر کابل  است و آنان 
می خواهند قلب افغانستان را نشانه بگیرند، اما امکانات 
و منابع بیشتری هم در همین شهر است و باید مصون 

باشد.
باشند  متوجه  باید  کشور  امنیتی  نیروهای  فرماندهان 
اگر امنیت کابل را تامین کرده نتوانند، طالبان و حامیان 
می شوند.  امیدوار  نظامی  پیروزی  به  خارجی شان، 
نظامی  پیروزی  به  خارجی اش  حامیان  و  طالب  وقتی 
امیدوار باشند، بعید است که روی میز مذاکره بنشینند. 
در جلسات شورای امنیت ملی هم باید بیشترین تمرکز 
بر کابل باشد و جلوگیری از حمالت تروریستی بر این 
تروریستی  حمالت  افزایش  باشد.  اولویت ها  جز  شهر 
بر کابل، اعتبار حکومت را در ذهن شهروندان کشور 

آسیب می زند.
اجتماعی،  پیامد های  و  اثرات  متوجه  باید  حکومت 
اقتصادی و امنیتی افزایش حمالت تروریستی بر کابل 
تا  است  الزم  کابل،  امنیتی  تقویت ضریب  برای  باشد. 
انتحاری  که  کسی  دهد.  انجام  قاطع  اقدامات  حکومت 
را در خانه اش جا می دهد، باید محاکمه شود و عدالت 
در  بی کفایت  امنیتی  مقام های  گردد.  اجرا  حقش  در 
باشند،  داشته  سیاسی  پشتوانه  محکم  که  ولو  کابل 
این فکر را به خود راه  نباید  باید برکنار شوند. کسی 
می توان  چگونه  نیست  مصون  پاریس  وقتی  که  دهد 
مبتذل  خیلی  توجیه گری  این  ساخت.  مصون  را  کابل 
اجرا  وظیفه  فرض  این  با  که  فرماندهی  و  افسر  است، 
می کند، باید برکنار شود. پولیس باید روش هایی را هم 
امنیت  تامین  امر  تا همکاری مردم، در  بگیرد  در پیش 
بیشتر شود. باید تا جایی که ممکن است ورود و خروج 
افراد در دروازه های شهر، زیر نظر باشد و به هر مورد 

مشکوک با قاطعیت برخورد شود.

کابل باید امن باشد
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افغانستان ظرفیت تولید 316 هزار میگاوات برق را دارد

در افغانستان نزدیک به هزارو نه صد تن با ویروس ایدز زندگی می کنند

دو عضو مهم طالبان در سرپل چهار آدم ربا در بلخ بازداشت شدند
به قتل رسیدند

اعتراض شماری از باشندگان 
بامیان به برخورد تبعیض آمیز 

حکومت محلی

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  کشور،  جمهور 
آب،  منابع  از  استفاده  با  افغانستان 
آفتاب و باد توانایی تولید 316 هزار 

میگاوات برق را دارد.
یکمین  و  بیست  در  که  غنی  آقای 
اقلیم  تغییر  بین المللی  کنفرانس 
افزود  می گفت،  سخن  پاریس  در 
تنها  نه  افغانستان  انکشاف  مسیر  که 
باعث ازدیاد کاربن نمی گردد، بلکه 
بلند  در  که  گاز  این  کاهش  باعث 
رفتن درجه حرارت زمین تاثیرگذار 

است، می شود.
 231 افغانستان  حاضر،  حال  در 
میگاوات برق از طریق منابع داخلی 
این  همچنین  می کند.  تولید  خود 
نیاز  مورد  برق  انرژی  بیشتر  کشور 
وارد  از کشورهای همسایه  را  خود 

می کند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه 
با گرامی داشت از روز جهانی مبارزه 
با ایدز، اعالم کرده که تاکنون این 
در  که  را  نفر   874 و  هزار  وزارت 
»ایچ . آی.وی«  ویروس  با  افغانستان 
و  ثبت  می کنند،  زندگی  ایدز  یا 

راجستر کرده است.
هشتاد  که  می افزاید  وزارت  این 
»ایچ. ویروس  با  کسانی که  درصد 

زندگی  افغانستان  در  آی.وی« 
می کنند، مردان هستند.

می گوید  عامه  صحت  وزارت 
ایدز در  بیماری  باآنکه سطح شیوع 
قرار دارد،  پایین  افغانستان در سطح 
استراتژی  تا  است  نیاز  باآنهم  اما 
در  کسانی که  برای  موثر  وقایوی 
بیماری  این  به  معرض مصاب شدن 
شود.  گرفته  رویدست  دارند  قرار 
عامه،  صحت  وزارت  گفته  به 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
بنام های  بلخ چهار تن را  در والیت 
عبدالجبار  محمدگل،  محمداشرف، 
آدم ربایی  اتهام  به  عبدالحکم  و 
والیت  این  مرکز  مزارشریف  در 

بازداشت کرده اند.

غنی در سخنرانی خود در کنفرانس 
پاریس  در  اقلیم  تغییر  بین المللی 
مسیر  می خواهد  افغانستان  که  گفته 
آسیای  از  طبیعی  گاز  و  برق  انتقال 
را هموار  به آسیای جنوبی  مرکزی 

سازد.
این  در  همچنین  اشرف غنی 
به  اشاره  با  بین المللی  کنفرانس 
شهر  در  اخیر  تروریستی  حمالت 
پاریس گفته است که این کنفرانس 
برای چگونگی  چارچوبی  می تواند 

از  ایدز  بیماری  انتقال  اصلی  مسیر 
در  دیگر  شخص  به  شخص  یک 
افغانستان، استفاده از سوزن مشترک 
در میان استفاده  کنندگان مواد مخدر 

است.
وزیر  فیروز  فیروزالدین  داکتر   
صحت عامه، در مراسم گرامی داشت 
از روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز 
افغانستان  دولت  توانایی  که  گفت 
افزایش  بیماری  این  تشخیص  برای 
»قابلیت  افزود:  وی  است.  یافته 
ایچ  بهتر  تشخیص  برای  افغانستان 
آی وی به گونه فزاینده در سال های 
اخیر از بابت تقویت سیستم مراقبتی، 
باره  افزایش سطح آگاهی مردم در 
بزرگی  پیشرفت های  و  مرض  این 
و  وی  آی  ایچ  خدمات  کیفیت  در 
است.  یافته  بهبود  خون،  آزمایشات 
با  تداوی  که  سازیم  یقینی  باید  ما 

آقای  کند.  تهیه  تروریزم  با  مبارزه 
افغانستان همه  غنی تاکید کرده که 
گروه های  وحشیانه  اعمال  روزه 
از  و  می کند  تجربه  را  تروریستی 
این  تا  دارد  قاطع  اراده  همین رو 
تروریستان  گورستان  به  را  کشور 

مبدل سازد.
در  اقلیم  تغییر  بین المللی  کنفرانس 
ابتکار سازمان ملل متحد  به  پاریس 
برگزار شده و در آن رهبران نزدیک 

به 140 کشور حضور داشتند.

کیفیت اچ آی وی به تمام نیازمندان 
برسد.«

می گوید  عامه  صحت  وزارت   
گسترش  از  اخیر  سال های  طی  که 
جهان  سطح  در  ایدز  بیماری 
گفته ی  به  است.  شده  جلوگیری 
ویروس  به  ابتال  میزان  وزارت،  این 
اخیر  سال های  طی  »ایچ . آی.وی« 
میزان  و همچنین  پنج درصد  و  سی 
ویروس  این  از  ناشی  میر  و  مرگ 
کاهش  درصد  چهار  و  بیست  نیز 
یافته است. این وزارت تاکید کرده 
کنترول  قابل  ایدز  بیماری  حاال  که 

است.
می افزاید  عامه  صحت  وزارت   
برای  صحی  خدمات  اداره  این  که 
افغانستان  در  ایدز  بیماری  کنترول 
را گسترش داده و هم اکنون در ده 
والیت خدمات مشورتی و آزمایشی 
این  گفته  به  است.  دسترس  قابل 
وزارت، هم اکنون شش صد و پنجاه 
»ایچ .آی.وی«  ویروس  با  که  نفری 
زندگی می کنند، در والیت فاریاب 
همچنین  دارند.  قرار  تداوی  تحت 
پنج مرکز صحی خدماتی به منظور 
جلوگیری از انتقال ویروس ایچ آی 
فعالیت  نیز  کودک  به  مادر  از  وی 

دارند.

اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نام نهاد  ولسوال  بازمحمد  مولوی  که  کرده 
مولوی  با  سنچارک  در  طالبان  تروریستی  گروه 
قمرالدین از مسووالن نظامی این گروه تروریستی 
در نتیجه عملیات ویژه نیروهای پولیس در والیت 

سرپل به قتل رسیده اند.
دو  این  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
در  طالبان  تروریستی  گروه  مهم  جنگجوی 
ملی  پولیس  نیروهای  »هدفمند«  عملیات  نتیجه 
قتل  به  سنچارک  ولسوالی  ده مرده  روستای  در 

رسیده اند.
که  می افزاید  اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
اکثر  در  قمرالدین  مولوی  و  بازمحمد  مولوی 
سرپل  والیت  سنچارک  ولسوالی  در  ناامنی ها 
کشته  با  وزارت،  این  گفته ی  به  داشتند.  نقش 
ولسوالی  در  امنیتی  وضع  نفر  دو  این  شدن 

سنچارک بهبود خواهد یافت.
گروه  به  مربوط  ماین گذار  چهار  هم چنین 
بازداشت  پکتیکا  والیت  در  طالبان  تروریستی 
این  داخله،  امور  وزارت  گفته ی  به  شده اند. 
تروریستان قصد داشتند جاده ولسوالی احمدآباد 

والیت پکتیا را ماین گذاری کنند.
عملیات  های  نتیجه  در  دیگر،  خبر  براساس یک 
شبانه  یک  جریان  در  امنیتی  نیروهای  مشترک 
قتل  به  نیز  دیگر  تروریست  هشت  گذشته،  روز 

رسیده اند.
می گوید  خبر  این  اعالم  با  داخله  امور  وزارت 
نابودی  و  منظور سرکوب  به  که  عملیات  ها  این 
تروریستان در والیت های کنر، ننگرهار، لغمان، 
سرپل،  فاریاب،  کندز،  تخار،  سمنگان،  پروان، 
در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند  و  غزنی  لوگر، 
آن شش تروریست زخمی و شش تن دیگرشان 

بازداشت شده اند.

والیت  باشندگان  از  شماری  کابل:  8صبح، 
کابل،  در  تظاهراتی  راه اندازی  با  بامیان، 
برخوردهای  به  را  والیت  این  محلی  حکومت 

تبعیض آمیز متهم کردند.
این باشندگان بامیان می گویند که حقوق شان 
فراهم  شان  سیاسی  زمینه حضور  و  شده  نقض 
نشده است. آنان که در پیش پارلمان در کابل 
مرکزی  حکومت  از  بودند،  آمده  گردهم 
مثبت  پاسخ  آنان  خواست های  به  تا  خواستند 
بدهد و زمینه های فعالیت  اقتصادی و سیاسی را 

برای شان در والیت بامیان مساعد سازد.
اما طاهر زهیر والی بامیان، در تماس به روزنامه 
8صبح گفت که دفتر مطبوعاتی این والیت طی 
از  شماری  اعتراض  مورد  در  اعالمیه ای  انتشار 

باشندگان بامیان پاسخ می دهد.
سطح  در  امن  والیت های  جمله   از  بامیان 
افغانستان به شمار می رود. این والیت طی سال 

جاری دو بار میزبان جشنواره راه ابریشم بود.

در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
این  که  می گوید  اعالمیه ای 
شخصی  قبل  روز  چند  آدم ربایان 
ولسوالی  از  داوود  محمد  بنام  را 
دهدادی والیت بلخ ربوده و در بدل 
افغانی  میلیون  یک  مبلغ  رهایی اش 

به گفته ی  بودند.  در خواست کرده 
زمانی  ملی،  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که خانواده  محمدداوود از پرداخت 
می  ماند،  عاجز  افغانی  میلیون  یک 
به  را  این آدم ربایان فرد ربوده شده 

شکل وحشیانه به قتل می رسانند.
آدم ربایان بازداشت شده پس از قتل 
یکی  در  را  محمدداوود، جسد وی 
قوتن  قریه  در  کوه  مغاره های  از 
چهارکنت  ولسوالی  شاه محمود 
از  پس  می کنند.  دفن  بلخ  والیت 
این آدم ربایان، محل دفن  بازداشت 

محمدداوود پیدا شده است.
اخیرا  کشور  در  آدم ربایی  موارد 
پیش  روز  چند  است.  یافته  افزایش 
نیز نیروهای امنیت ملی یک کودک 
هشت ساله را از چنگ آدم ربایان در 

کابل نجات دادند.
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خارجی  سیاست  که  کرد  تصور  می توان  دشواری  به 
افغانستان تن به واقع گرایی بدهد و خود را از شر عواطف 
استعمار  دوران  میراث  که  تاریخی  جنجال های  و  قومی  
است، رها کند. پشتونستان هرچند که برای نخبگان قومی  
دارد  فراوانی  نوستالوژیک  و  سیاسی  جذابیت  ارگ  در 
ولی سد کالنی در برابر بهبود روابط ما با پاکستان است. 
نخبگان قومی در ارگ تصمیم گرفته اند که بر میراث شوم 
مرز های  بر اساس  اروپایی  استعمار که قدرت های  دوران 
مصنوعی و دلبخواهی کشور های جدید به وجود آوردند، 
هند،  پاکستان/  چون  کشور هایی  همانند  و  نکرده  غلبه 
چین/ جاپان و ایران/ اعراب مسایل ارضی را با عقالنیت 
این  نکنند.  حل  خارجی  سیاست  در  واقع بینی  و  سیاسی 
غیر مستقیم  و  مستقیم  نوع  به  یک دیگر  با  بارها  کشور ها 
نشان  برای  که  هنوز هم حاضر اند  و  درگیری شده  وارد 
ببرند.  دادن برتری نظامی  و سیاسی خود دست به سالح 
افغانستان با این که به صورت غیر رسمی  مرز های پاکستان 
قومی   احساسات  به خاطر  اما  می شناسد  رسمیت  به  را 
حاضر نیست که در نگاه خود به تمامیت ارضی پاکستان 
از  فراتر  انکار آن چیزی  نظر کند؛ ضرورتی که  تجدید 

عدم معقولیت سیاسی را افاده کرده نمی تواند.
برای  ارگ  قومی  در  نخبگان  باید  است:  روشن  مساله 
باید  آن ها  کنند؛  پیدا  حلی  راه  پشتونستان  خیالی  داعیه 
هرگز  ما  مرزها  تعیین  بدون  که  بپذیرند  را  واقعیت  این 
دایمی  شویم.  صلح  یک  وارد  پاکستان  با  نمی توانیم 
از دعوای  از لحاظ احساسی دست کشیدن  بدون شک، 
ارضی دشوار ترین کار است اما دولت به عنوان یک نهاد 
سخت  واقعیت های  و  بین المللی  قوانین  به  مقید  بزرگ 
نظام بین  الملل، باید پا را فراتر از احساسات قومی  بگذارد. 
باز پس گیری  توانایی  افغانستان  که  است  این  واقعیت 
اراضی مورد ادعا از یک قدرت اتومی  را نداشته و تجربه 
هند و پاکستان نشان می دهد که جز تاکید روی گفتگو 
برسر مرزها راه دیگری جهت حل و فصل مخاصمه وجود 
از طریق  را  مرزی خود  دعواهای  ندارد. کشور هایی که 
وارد  معموال  نمی کنند،  حل  دیپلوماسی  و  صلح آمیز 
آیا  نظامی  می شوند.  حتا جنگ های  و  مناسبات خصمانه 
افغانستان آماده است که برای حل مساله مرزی با پاکستان 
وارد نبرد شود؟ خیالی بیش نیست که حتا دولت افغانستان 
اقامه  جهت  بین المللی  دادگاه های  به  رفتن  میل  خود  در 
دعوا علیه پاکستان و متحدان قدرتمند غربی اش را داشته 
حسب  بر  دولت ها  معموال  که  حالی  در  هم  آن  باشد. 
منافع خود از پذیرش حکم دادگاه های بین المللی سر باز 

می زنند.
شکی نیست که اصرار افغانستان بر مساله دیورند ارتباط 
نزدیک با مساله پشتونستان و ایجاد سرزمین بزرگ برای 
پشتون  ملی گرای  رهبران  پراشتیاق  سفر  دارد.  پشتون ها 
به  باز سیاستمداران کابل  و آغوش  به کابل  پاکستان  در 
روی آن ها، پیامی  جز این ندارد که پشتون های افغانستان 
و پاکستان به دنبال اتحاد با یک دیگر هستند. مشابه به این 
ایران هم  و  پاکستان و کرد های عراق، سوریه  بلوچ های 
مستقل  تشکیل سرزمین  سالیان طوالنی در آرزوی  برای 
رزمیده و کشته شده  اند. اما در حالی که دولت های منطقه 
با چنگ و دندان از تمامیت ارضی خود دفاع کرده و نظام 
بین الملل روی خوشی هم به تجزیه طلبی نشان نمی دهد، 
مقابله  نظامی  از طریق  راه  از  تشکیل سرزمین های جدید 
در  که  شده  عبثی  رویای  به  تبدیل  مستقل  دولت های  با 
خود به صورت بالقوه و بالفعل امکان آشوب های داخلی، 

سرکوب اقوام و درگیری دولت ها را دارد.
در عین حال نباید از یاد برد که فراتر از احساسات مان، 
ادعای ارضی برای کشور مقابل تهدیدی برای امنیت ملی 
آن به حساب می آید. وقتی وزارت اقوام و قبایل طوری 
با پشتون های پاکستان برخورد می کند که گویا باشندگان 
تعبیر  طور  این  می تواند  اسالم آباد  بوده،  خودش  کشور 
کند که کابل به دنبال حمایت از جدایی طلبان پشتون است. 
چنین ارزیابی ای برای پاکستان کافی است که افغانستان 
کرده  تلقی  ملی اش  امنیت  برای  تهدیدی  به عنوان  را 
بیفزاید.  آن  بر  را  نظامی  خود  حتا  و  سیاسی  فشارهای  و 
لیوال، معیین وزارت قبایل، برای پشتون های  آقای غفور 
پاکستان بورسیه می دهد و قرار است که خدمات اجتماعی 
و فرهنگی را هم به مردم آن سوی سرحد ارایه کند. اما 
در  شاعر  به عنوان یک  که  است  این  لیوال  آقای  مشکل 
اما در روابط دو  حالی که احساسات پرشور قومی  دارد 
است.  فاجعه  آخرش  می زند،  حرف  شاعر  وقتی  کشور 
زمانی  را  لیوال  آقای  واکنش  که  است  جالب  من  برای 
ازبکستان  و  تاجیکستان  ایران،  مثال  به عنوان  که  ببینم 
از  بخشی  را  افغانستان  زبان های  ازبک  و  زبان ها  فارسی 
و  برای آن ها خدمات  و  به حساب آورده  جمعیت خود 
نظر  در  فرهنگی  قومی-  فرهنگی  و  اجتماعی  برنامه های 
این کار  لیوال  بگیرند. طبعا می توان حدس زد که آقای 
ایران و تاجیکستان را به عنوان دخالت در امور افغانستان 

و تحریک احساسات تجزیه طلبانه توصیف خواهد کرد.
میان  در  متعصبی  افراد  که  این جاست  جالب 
تحصیل کرده های قومی، برخی از نویسندگان فارسی زبان 
را به دلیل استفاده از اصطالحات علمی  و فرهنگی رایج در 
ایران، به »نوکری فرهنگی« متهم می کنند. بی دلیل نیست 
که از دل این تعصبات قومی  هر روز هویت های زبانی و 
حتا قومی- منطقه ای جدید سر بر می آورد. همان طوری 
که نخبگان قومی  چون آقای لیوال هنوز هم روی داعیه 
در  آن  افراطی  معادل  می کنند،  تاکید  بزرگ  پشتونستان 
حوزه  روی  تاکید  و  خراسان گرایی  زبان ها  فارسی  میان 
خیالی  و  افراطی  هویت های  این  است.  فارسی  تمدنی 
خود را فراتر از نظم دولت های موجود در منطقه پنداشته 
جنبش های  آن  نمود  مواقع  برخی  در  حال  عین  در  اما 
اقوام  باعث سرکوب  است؛ جنبش هایی که  تجزیه طلبانه 
و  پنجابی ها  است.  گردیده  مستقر  دولت های  سوی  از 
ایرانی ها  و  ترک ها  می ریزند،  را  بلوچ ها  خون  سندی ها 
خون کرد های ایران و ترکیه را. اگر پشتون ها به سخنان 
بلوچ ها  لیوال گوش کنند و همانند  شاعرانی چون آقای 
خون  گردند،  مسلحانه  نبرد  وارد  پاکستان  دولت  علیه 
پشتون های پاکستان نیز ریخته و سرکوب قومی  آن ها به 

سیاست رسمی  دولت این کشور تبدیل خواهد شد.
به هر حال آقای لیوال باید درک کند که حتا اگر به لحاظ 
از داعیه خیالی پشتونستان بزرگ  احساسی حاضر نیست 
با قدرت  افتادن  به دنبال در  با سلحشوری  دست بکشد و 
دست کم  ولی  است،  پاکستان  چون  بی رحمی   اتومی  و 
همانند سایر ناسیونالیست های ارگ فعال به لحاظ سیاسی 
بیش  تحریک  که  می کند  حکم  سلیم  عقل  که  بپذیرد 
لیوال  آقای  وقتی  است.  خطرناکی  کار  پاکستان  حد  از 
می زند،  حرف  پاکستان  پشتون های  برای  »بورسیه ها«  از 
افغانستان  در  دولتی  بورسیه های  بیشتر  که  می دانند  همه 
متعلق به کشور هند است. آیا معین سیاسی وزارت قبایل 
می خواهد که بچه های پشتون پاکستانی را به هند جهت 
تحصیل روان کند؟ آیا معین سیاسی ِشاعر وزارت قبایل 
طرح های  چنین  پیامد های  و  سیاسی  نزاکت های  متوجه 

جالب خویش هستند؟

معلم نسل دموکراسی 
درگذشت

سلیم آزاد

احساسات قومی در سیاست 
خارجی افغانستان

از  اکبر  محمداسماعیل 
کابل،  نام  به  منورالفکر های 
در  اکبر  اسماعیل  درگذشت. 
زیادی  تالش های  اخیر  سال های 
عصر  جوانان  آگاه سازی  برای 
مانند  او  داد.  انجام  دموکراسی 
تا  کرد  تالش  اخگر  قسیم  استاد 
جوانان دانشجو را با مفاهیمی مثل 
حقوق  بشر،  حقوق  دموکراسی، 
آشنا  مدنی  جامعه  و  شهروندی 
کند. مرحوم محمداسماعیل اکبر، 
جوانان  برای  را  گذشته  هم چنان 
محمداسماعیل  می کرد.  روایت 
چهل  دهه  سیاسی  مبارزات  اکبر 
را به جوانان قصه می کرد و تالش 
دموکراسی  نسل  میان  تا  داشت 
دهه هشتاد خورشیدی و مبارزات 
بزند.  پل  چهل  دهه  سیاسی 
اول  سال های  در  اکبر  اسماعیل 
جدید  نظم  که  طالبان  سقوط 
نگرفته  شکل  کابل  در  رسانه ای 

بی بی سی  مثل  رسانه های  به  مردم  بیشتر  و  بود 
فرهنگی و سیاسی  برنامه های  بودند، مهمان  متکی 

بی بی سی بود. 
بار  اولین  برای  دموکراسی  عصر  جوانان  بیشتر 
شدند.  آشنا  بی بی سی  طریق  از  او  افکار  و  نام  با 
محمداسماعیل اکبر با آن که در تسوید و تصویب 
مستقیمی  نقش  افغانستان،  جدید  اساسی  قانون 
نکته  بی بی سی،  رادیو  امواج  از طریق  اما  نداشت، 
نظراتش را با افکار عمومی و اعضای کمیته  تسوید 
قانون اساسی در میان می گذاشت و روشنگری های 
آن هم  با  شد.  واقع  موثر  خیلی  زمان  آن  در  او 
انتقاد  کشور  جدید  اساسی  قانون  بر  اکبر  مرحوم 
در  او  نبود.  راضی  آن  تصویب  نحوه  از  و  داشت 
سال 1386 کتابی زیر عنوان فصل آخر منتشر کرد 
اساسی  قانون  تصویب  و  تسوید  نحوه  آن  در  و 

جدید افغانستان را به باد انتقاد گرفت. 
مرحوم اکبر معتقد بود که اگر یک اداره غیرجانبدار 
پس از سقوط طالبان شکل می گرفت و این اداره 
مثل  ارزش های  می کرد،  تدوین  را  اساسی  قانون 
دموکراسی و جامعه مدنی به معنای واقعی آن در 
کشور تحقق می  یافت. مرحوم اکبر معتقد بود که 
سر  به  طالبان  از  پس  که  انتقالی ای  و  موقت  اداره 
کار آمد غیر جانبدار نبود و به همین دلیل در قانون 
اساسی جدید افغانستان، خواست های رییس دولت 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  بعد  که  انتقالی 

شد، بازتاب یافت. 
هشتاد  دهه  میانه  در  اکبر  محمداسماعیل  آقای 
خورشیدی، کتابخانه ای در دانشگاه کابل گشود و 
جوانان را با ادبیات قرن نزده و بیست اروپا، ادبیات 
او  کرد.  آشنا  افغانستان  تاریخ  و  روشنگری  عصر 
اجاره  جوانان  به  اندک  خیلی  بهای  به  را  کتاب 
امانت می داد. هیچ  به  را  می داد، گاهی هم کتاب 
هدف بازرگانی را دنبال نمی کرد و انگیزه  گشایش 
تالشش  تمام  بود.  فرهنگی  بیشتر  کتابخانه  آن 
به  را  اکثرا دانشجویان  بود.  به روشنگری  معطوف 
خانه اش دعوت می کرد و با آنان از تاریخ مبارزات 

سیاسی در کابل می گفت. 
از  جالبی  روایت  اکبر،  محمد اسماعیل  مرحوم 
آشنایی  چگونگی  دهه  چهل،  سیاسی  جریان های 
ادبیات حزب  لیننیسم و  با  مبارزان دهه چهل  نسل 
در  کتابخانه  بزرگی  او  می داد.  دست  به  توده 

جزوه،  زیادی  شمار  آن  در  و  بود  ساخته  منزلش 
سند و رساله های را که در دهه چهل در کابل مورد 
مرحوم  بود.  آورده  گرد  می گرفت،  قرار  مطالعه 
اکبر شناخت ژرفی از جامعه روستایی والیت های 
نیز داشت. او می گفت که از همان  شمالی کشور 
سیاسی  فعالیت های  و  کتاب  با  آشنایی اش  آغاز 
درک کرده بود که نه مبارزان لیننیست و مایویست 
جامعه  از  واقع  با  مطابق  درک  اسالم گرایان،  نه  و 

 روستایی افغانستان ندارند. 
او معتقد بود که اقتصاد دهقانی و روابط اجتماعی 
است  منحصربه فرد  چنان  افغانستان،  روستا های  در 
قابل  جناحی  هیچ  ایدیولوژیک  جزوه های  با  که 
تحلیل و شناخت نیست. محمد اسماعیل اکبر ستیز 
با دین را یکی از اشتباه های جریان چپ افغانستان 
نیز  را  دین  از  ایدیولوژیک  درک  او  می دانست. 
سید  شریعتی،  بر  جدی  نقد های  و  نداشت  قبول 
قطب و دیگر ایدیولوگ های جریان های اسالم گرا 
تعلق  اکبر،  محمداسماعیل  مرحوم  می کرد.  وارد 
خاطر ژرفی به عرفان خراسانی داشت و آن را منبع 
معنویت و پشتوانه  محکمی برای اخالق می دانست. 
دهه  هشتاد  آخر  سال های  در  اکبر  محمد اسماعیل 
در  زیاد  و  افتاد  بیماری  بستر  در  خورشیدی، 
رسانه ها و محافل عمومی ظاهر نمی شد. اما هیچ گاه 
رسالتش را به عنوان یک روشنفکر فراموش نکرد. 
او خاطراتش را می نوشت و به طور منظم آن را به 

چاپ می رساند. 
شاید  هم نسالنش  میان  در  اکبر  محمد اسماعیل 
نوشت  زند گی نامه  خود  که  است  کسی  تنها 
مبارزات  تاریخ  از  روایتی  زند گی نامه  این  دارد. 
می دهد.  دست  به  نیز  افغانستان  در  سیاسی 
مهم  منابع  از  یکی  اکبر،  محمد اسماعیل  خاطرات 
است.  نیز  افغانستان  روشنفکری  جنبش  شناخت 
محمد قسیم  استاد  مانند  اکبر  محمد اسماعیل 
او  بود.  افغانستان  دموکراسی  نسل  معلم  اخگر، 
نسل  جوانان  تا  گشود  روزنه ای  تالش هایش  با 
درک  و  شوند  آشنا  معاصر  تمدن  با  دموکراسی 
و  مدنی  جامعه  دموکراسی،  از  واقع،  با  مطابق 
حقوق بشر داشته باشد. نسل فرهیخته ای که امروز 
کشور  انسانی  سرمایه  و  دارد  حضور  کابل  در 
قسیم  چون  چهره های  وامدار  می رود،  شمار  به 
مرحوم  روح  است.  اکبر  محمد اسماعیل  و  اخگر 

محمد اسماعیل اکبر شاد.

فردوس کاوش
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قاصدک های صلح
و پیام های میان تهی!  

رامین )شاهین(  

تاکنون  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر  هرچند 
نوازشریف  با  اشرف غنی  مورد گفتگوی  در  جزییاتی 
که  گفته  پاکستان  نخست وزیر  دفتر  اما  نکرده،  ارایه 
به عنوان  کسانی که  با  تا  کرده اند  توافق  رهبر  هردو 
صلح  مذاکرات  روند  وارد  سیاسی  مشروع  بازیگران 
می شوند، بایستند. در اعالمیه دفتر نخست وزیر پاکستان 
در مورد دیدار و گفتگوی رهبران افغانستان و پاکستان 
آمده است: »هر دو رهبر توافق کردند تا با تمام کسانی  
که در این روند به حیث فعاالن سیاسی سهم می گیرند، 
بر  افغانستان  با حکومت  تبانی  کار خواهند کرد و در 

علیه افرادی که راه صلح را سد می کنند اقدام کنند.«
دولت  میان  صلح  مذاکرات  آغاز  به منظور  تالش ها 
زمان  از  پیش  تا  طالبان  تروریستی  گروه  و  افغانستان 
تازه  جان  گروه  این  رهبر  عمر  مال  مرگ  خبر  اعالم 
تابستان  در  عمر  مال  مرگ  خبر  اعالم  اما  بود،  گرفته 

امسال این تالش ها را متوقف ساخت.
می گویند  سنا  مجلس  اعضای  از  برخی  این حال،  با 
افغانستان از تالش های صلح حمایت  که تمامی مردم 
می کنند، اما این تالش ها باید از موضع قدرت صورت 

گیرد.
روز  نمایندگان،  مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
وعده های  که  گفت  مجلس  این  جلسه  در  گذشته 
میان  صلح  مذاکرات  تسهیل  برای  پاکستان  دولت 
یک  به  تبدیل  طالبان  گروه   و  افغانستان  دولت 
مالقات  »من  افزود:  مسلمیار  آقای  است.  شده  »معما« 
مذاکرات صلح  مورد  در  نوازشریف  با  رییس جمهور 
صلح  طرفدار  ما  یکی  می کنم:  تعبیر  بخش  دو  در  را 
هستیم و صلح باید تامین شود. اما صلح به این مفهوم 
که قربانی ها و خواست مردم ما باید مورد احترام قرار 
بگیرد. دوم این که صلح باید از موضع قدرت صورت 
گیرد. مذاکرات صلح از موضع عذر نه، بلکه از موضع 

قدرت اگر صورت گیرد، ما طرفدارش هستیم.«
رییس مجلس سنا تاکید کرد که صلح از طریق عذر و 
»خیرات خواهی« تامین نمی شود. او گفت در پیش برد 
و  امنیتی  نیروهای  قربانی های  نباید  صلح  مذاکرات 

مردم نادیده گرفته شود.

کردن  پیشکش  اسالم آباد  برای  راهکار  و  گزینه 
چنانچه  می باشد  فرهنگی  و  لسانی  قومی،  مشترکات 
این بار نیز پاکستان از مجرای دیگری داخل بازی شده، 
اعزام هیت سران سیاسی خیبرپشتونخواه  با  می خواهد 
به دست  را  هدف شان  کرده  استفاده  قومی  معادله  از 

آورند. 
این هیات که شامل شخصیت های سیاسی پشتون چون 
احمد  آفتاب  اچکزی ،  محمودخان  ختک ،  افراسیاب 
پنج شنبه  روز  به  می باشند  ولی خان  اسفندیار  و  شیرپاو 
وارد کابل شدند. مقصد از سفرشان گفتگو با مقامات 
افغان به خصوص رییس جمهور روی ترمیم و بهتر شدن 
گروه  با  صلح  برنامه  و  کشور  دو  مناسبات  و  روابط 

طالبان می باشد.
گذشته  وارونه  سیاست های  و  کرد  عمل  به  توجه  با 
که  می رسد  نظر  به  چنین  افغانستان  قبال  در  پاکستان 
مقصد پاکستان از این همه سعی و تالش ها حسن نیت 
و  امتیازات  بلکه کسب  نبوده  افغانستان  با  و همدردی 
توجه جامعه  امریکا، جلب  متحده  ایاالت  کمک های 
صلح جو  کشور  یک  پاکستان  این که  بر  مبنی  جهانی 
و مخالف تروریزم و دهشت افگنی می باشد و شاید در 
کنار این همه هدف اصلی شان چیز دیگری باشد و آن 
این که چون با رسیدن فصل زمستان طالبان که از لحاظ 
تکتیکی متکی به جنگ های پارتیزانی و چریکی بوده 
و از قرارگاه و پناهگاه های بهتری برخوردار نمی باشند 
را  عملیاتی  و  نظامی  فعالیت های  زمینه ای  لحاظ  بدین 
نیروهای  منظم  عملیات های  برابر  در  و  داده  دست  از 

نشست های فصلی
هم چنین فرهاد سخی دیگر عضو مجلس سنا، می گوید 
که گفتگوها و نشست های رهبران افغانستان و پاکستان 
در مورد آغاز مذاکرات صلح در کشور، فصلی است 
و این نشست ها تاکنون نتیجه ی در قبال نداشته است. 
پاکستان،  و  افغانستان  »نشست  گفت:  سخی  آقای 
نشست های بهاری و زمستانی است. سازمان استخبارات 
زمستان  در  و  می گیرد  تصمیم  یک  بهار  در  پاکستان 
می شوند  نیروهای شان ضعیف  وقتی که  دیگر.  تصمیم 
و در کوه های پربرف افغانستان ناتوان می شوند، ناچار 
و  بهانه  این  به  تا  می کنند  اقدام  نشست هایی  چنین  به 
فریب دولت افغانستان را اغفال کنند و همان جنراالن 
افغانستان  پربرف  کوه های  در  دیگر  که  نظامی شان 
افغانستان  دولت  توسط  آتش بسی  نمی توانند  مقاومت 
اعالم نمایند تا ریشه هایش در افغانستان ضعیف شود.«

آنان  که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای  این حال،  با 
خارجی  سیاست  در  تا  می خواهند  پاکستان  دولت  از 
خود تجدید نظر کرده و برای تامین صلح و ثبات در 

افغانستان همکاری های صادقانه داشته باشد.
مقام های  افغانستان،  در  جنگ  فصل  یافتن  پایان  با 
پاکستانی تالش دارند تا دولت افغانستان را برای آغاز 
اخیرا  کنند.  تشویق  طالبان  گروه  با  صلح  مذاکرات 
هیاتی متشکل از رهبران سیاسی ایالت خیبرپشتونخواه 
با  دیدار  در  بود،  آمده  کابل  به  که  پاکستان  کویته  و 
رهبران حکومت وحدت ملی خواستار آغاز مذاکرات 
پاکستان  و  افغانستان  میان  روابط  تقویت  و  صلح 
آغاز  برای  حالی  در  پاکستان  دولت  مقام های  شد. 
طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
زمستان،  سرد  فصل  شدن  نزدیک  با  که  دارند  تالش 
در  می  یابد.  کاهش  افغانستان  در  مسلحانه  جنگ های 
طالبان  تروریستی  گروه  جنگجویان  بیشتر  فصل،  این 
در  مراکز آموزشی شان  به  و  را ترک کرده  افغانستان 
بلند بردن  خاک پاکستان رفته و به تقویت صفوف و 

توانایی های جنگی خود می پردازند.

بنا  می باشند.  آسیب پذیر  بیشتر  فصل  این  در  دولتی 
را  افغانستان  بهانه حکومت  این  با  می خواهد  پاکستان 
نیرو و  تقویه و تجدید  مصروف نگهداشته و زمینه ای 
رسیدن  با  بازهم  تا  ساخته  مساعد  طالبان  به  را  انرژی 
از سر  باشد و همان کاسه یعنی  بهار همان آش  فصل 
مختلف  نقاط  در  طالبان  مرگبار  گرفته شدن حمالت 

کشور.
جنگ  قطع  و  آتش بس  صلح،  و  مذاکره  سیاست  در 
در قدم نخست یک اصل اساسی پنداشته می شود چرا 
و  نیت  حسن  ابراز  به منظور  منازعه  طرف  دو  هر  که 
صداقت در پروسه صلح باید به گونه ای موقت هم اگر 
باشد دست از جنگ بکشند . اما برخالف با رویدست 
گرفته شدن برنامه صلح از طرف پاکستان جنگ ها و 
آیا  می یابد.  تشدید  پیش  از  بیشتر  طالبان  عملیات های 
می شود که همزمان هم صلح کرد و هم جنگ ؟ و یا 
این که در جنوب صلح کرد و در شمال جنگ ؟ چنانچه 
داشت  اظهار  واشنگتن  صلح  سیمینار  در  نوازشریف 
میز مذاکره  به  را  نمی توانیم همزمان هم طالبان  ما  که 
شریفین  آقایانی  به  بکشیم .  را  آن ها  هم  و  بکشانیم 
)نوازشریف و راحل شریف( باید گفت اگر شما واقعا 
از  اندکی  هستید  افغانستان صادق  در  به آوردن صلح 
شرافت سیاسی کار گرفته وقتی آن ها )طالبان( را کشته 
نمی توانید به عنوان یک نیت نیک و یک اقدام عملی 
حداقل ایشان را از کشتن دیگران باز دارید تا باشد که 

ما به گفته های شما باورمند شویم .

چهارشنبه 11 قوس 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2267

موضع قدرت وارد گفتگوهای صلح شود.
میان  روابط  سردی  و  تنش  ماه ها  از  پس  اشرف غنی 
حاشیه  در  دوشنبه  روز  شام  پاکستان،  و  افغانستان 
در  اقلیم  تغییر  بین المللی  کنفرانس  بیست و یکمین 

پاریس با نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

از تروریسم و دهشت افگنی با موجی از تنفر نهادهای 
مدنی و سیاسی در داخل افغانستان و انتقادهای جامعه 
از  متفاوت تر  بار  این  که  چرا  گردید.  روبه رو  جهانی 
قبل شدت نفرت و انزجار به حدی بود که صدای ما را 

تا مجمع عمومی سازمان ملل بلند کرد  .
با روی کار آمدن چنین وضعیت پاکستان از بیم منزوی 
شدن در سطح بین المللی کامال در یک بن بست سیاسی 
قرار گرفته و با دست پاچگی بی سابقه در صدد بیرون 
آوردن  به دست  به خاطر  و  شده  حالت  این  از  رفت 
مبنی  افغانستان  اعتماد  جلب  و  رفته  دست  از  آبروی 
وهمکاری  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  بودن  صادق  بر 
در پروسه صلح با طالبان طی چند ماه گذشته اقدامات 
چنانچه  گرفته  روی دست  را  گوناگون  پالیسی های  و 
اشتراک  با  کشور  آن  نخست وزیر  نوازشریف  اخیرا 
از  داد  سخنرانی اش  در  واشنگتن  صلح  سیمینار  در 
گفتگوهای  زمینه  در  افغانستان  با  صادقانه  همکاری 
تاکید  موضوع  این  روی  بیشتر  و  زده  طالبان  با  صلح 
کرد. به تعقیب آن راحل شریف، لوی درستیز پاکستان 
طی سفرش به امریکا یکبار دیگر این موضوع را محور 
تالش  داده،  قرار  کشور  آن  مقامات  با  گفتگوهایش 
فشار  تحت  را  افغانستان  مقامات  طریق  آ ن  از  تا  کرد 
قرار داده تا دوباره به خواست های پاکستان تن داده و 

مذاکره با طالبان را بپذیرند. 
متعاقبا چند روز قبل راحیل شریف خواست تا بار دیگر 
در  را  گفتنی هایش  آخرین  و  کرده  سفر  افغانستان  به 
افغانستان  حکومت  مذاکره  و  صلح  پروسه  به  رابطه 
افغانی  مقامات  گوش  به  نزدیک  از  طالبان  گروه  با 
به خصوص رییس جمهور رسانده و بخت خویش را در 
راه رسیدن به هدف بیازماید. بنابر دالیلی نا معلوم این 
سفر به تعویق و یا هم لغو شد. همواره زمانی که روابط 
سهل ترین  می شود،  تنش آلود  پاکستان  و  افغانستان 

رییس جمهور  اشرف غنی،  گفتگوی  و  دیدار  به دنبال 
در  پاکستان،  نخست وزیر  نوازشریف،  با  افغانستان 
حاشیه کنفرانس بین المللی پاریس و توافق رهبران دو 
کشور برای آغاز مذاکرات صلح، شماری از اعضای 
از  باید  افغانستان  دولت  که  کردند  تاکید  سنا  مجلس 

دولت  مخالف  گروه های  با  مذاکره  و  صلح  پروسه 
توسط  قبل  سال  چندین  که  طالبان  گروه  به خصوص 
روی دست  کرزی  حامد  کشور  پیشین  رییس جمهور 
گرفته شده بود و نامبرده جهت نیل به این هدف یعنی 
از  بیرون رفت  و  تامین صلح وثبات دایمی در کشور 
و  تطبیق  راستای  در  و  انتخاب  را  گزینه  این  بحران 
طرف های  و  کشورها  سایر  عالوه  بر  آن  شدن  عملی 
ذیدخل پاکستان را به دلیل این که از نفوذ و تسلط بیشتر 
باالی طالبان برخوردار می باشد در محوریت قرار داده 
کشور  آن  فریبنده  و  میان تهی  وعده های  به  اتکا  با  و 
سرمایه گذاری  برنامه  این  روی  را  هنگفتی  هزینه های 
آخرین  تا  داده  هدر  به  را  بیشتری  ارزش  با  زمان  و 
تاکید  مصرانه  پالیسی  این  روی  حاکمیتش  روزهای 
داشته ولی متاسفانه تمام وعده ها و قول و قرارهایی که 
نه  به کرسی  آن  یکی  بود  نموده  دریافت  پاکستان  از 

نشسته و آرزوهایش به واقعیت نه پیوست.
بعد از آن رییس جمهور کنونی نیز بدون گرفتن عبرت 
از گذشته راه و روش وی را تعقیب و در پی آوردن 
صلح از طریق پاکستان شد . اما یگانه تاکتیکی خوبی 
که حکومت فعلی روی دست گرفت وضع پیش شرط ها 
پذیرفتن  بر  مبنی  پاکستان  برای  ضرب االجل  تعیین  و 
درقبال  کشور  آن  روشن  دیدگاه  ارایه  و  خواست ها 
پروسه صلح بود . ولی با حمله تروریستی اخیر در منطقه 
این روند  وافشا شدن مرگ مال عمر  شاه شهید کابل 
کامال به بن بست مواجه شده و روابط سیاسی دو کشور 
یعنی افغانستان و پاکستان به مراتب بیشتر از دفعات قبل 
شدن  خدشه دار  باعث  امر  این  که  گرایید .  تیر گی  به 
و  شده  نیز  پاکستان  با  امریکا  متحده  ایاالت  مناسبات 
به همین لحاظ ایاالت متحده اقدام به قطع کمک های 
ساالنه ای یک میلیارد دالری خویش به آن کشور کرد 
پشتیبانی  و  به جرم حمایت  پاکستان  آن  پهلوی  در  و 

رییس مجلس سنا: 

ظفرشاه رویی

مذاکرات صلح از موضع 
قدرت صورت گیرد

ACKU
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این امکانات از جمله موترها برای استفاده به مناطقی از 
والیت فراه انتقال داده می شد که تعدادی از اعراب در 
آن جا مشغول شکار حیوانات و پرندگان وحشی هستند.

جنجال انتقال موترهای زرهی اعراب به هرات و حضور 
تازه ای  چیز  شکار  برای  فراه  غربی  والیت  در  آنان 
نیست، دو سال پیش نیز شماری از این افراد موترهای 
زرهی را به والیت فراه انتقال دادند و ادعا کردند که 

برای شکار به افغانستان آمده اند.
هرچند تا کنون بارها شماری از کارشناسان و مردم فراه 
از احتمال فعالیت های ضد دولتی و ترویج افراط گرایی 
توسط شیوخ عرب اظهار نگرانی کرده اند، اما تا کنون 
دولت افغانستان در این مورد اظهار نظری نکرده و هیچ 
در  دست  این  از  هایی  فعالیت  به  رابطه  در  نیز  سندی 

والیت فراه به دست نیامده است.
گذشته  سال  دو  طی  شکارچی  گروه  این  فعالیت  اما 
برای نخستین  افغانستان  در فراه، والیتی که داعش در 
و  مردم  از  شماری  نگرانی  کرد  سربلند  همانجا  از  بار 

کارشناسان مسایل سیاسی را در پی داشته است.
اگر چه والی هرات هم تاکید دارد که این افراد برای 
شکار موترهای شان را به هرات انتقال دادند تا از آنجا 
اگر  که  می گوید  وی  اما  کنند  منتقل  فراه  والیت  به 
باشد هیات حقیقت یاب  این حرف ها  از  فراتر  موضوع 

می تواند آن را کشف کند.
این افراد در حالی برای شکار و یا بهانه شکار دو سال 
اساس  بر  که  شدند  فراه  غربی  والیت  وارد  نیز  پیش 
حکم رییس جمهور افغانستان شکار پرندگان کمیاب و 

حیوانات در افغانستان ممنوع است.
داشتن  به دلیل  افغانستان  می گویند:  مردم  از  برخی 
برای  خوبی  جای  کم یاب،  و  وحشی  پرند گان 
پرند گان  آنان، شکار  است.  شکارچیان خوش گذران 
را توسط عرب ها، عیاشی و خوش گذرانی می دانند، که 

عرب ها در افغانستان به دنبال آن آمده اند.
به  مشابه  امکانات  با  اعراب  زمانی که   1392 سال  در 
والیت فراه رفتند، این موضوع واکنش صریح مجلس 
سنا  مجلس  اعضای  داشت.  داشت  پی  در  نیز  را  سنا 
اعراب  توسط  افغانستان  کمیاب  پرندگان  که  گفتند 
شکار می شوند اما کسی نیست که حکم رییس جمهور 
انواع  نسل  انقراض  جلو  نیز  کسی  و  کند  پیگیری  را 

پرندگان و حیوانات کمیاب را بگیرد.
هم چنان باشندگان منطقه کاریزک فراه، جایی که این 
ادعا  بودند  رفته  آنجا  به  نیز  پیش  سال  دو  شکارچیان 
دارند که در سفر پیشین اعراب به این منطقه شماری از 

آثار باستانی به ویژه در شب هنگام مفقود شده است. از 
جمله سنگ های قیمتی مرقد »خواجه امیر« در یکی از 

اماکن تاریخی فراه .
در  نیز  این  از  پیش  کاریزک،  منطقه  مردم  به گفته 
به  اعراب  از  شماری  دیگر  سفر  یک  در  طالبان  زمان 
امیر  مفقود شد. خواجه  امیر  سلطان  مقبره  فراه، سنگ 
و سلطان امیر دو برادر بودند که مقبرهای شان بخشی از 

میراث های فرهنگی والیت فراه به شمار می رود.
مردم فراه دو سال قبل حتا ادعا کردند که این اعراب 
اهدا  فراه  به والی  نیز  را  قیمتی  یک عراده موتر زرهی 
فراه  والی  سخنگوی  سوی  از  موضوع  این  که  کردند 

رد شد.
شمار  که  کردند  ادعا  زمان  آن  در  رسانه ها  از  برخی 
اعرابی که برای شکار به فراه رفتند به 160 نفر می رسید.
از سویی نیز عبور هواپیماها از فضای کشورها مشروط 
به اطالع قبلی است، اما به نظر می رسد که اعراب قطری 
با استفاده از خالی تطبیق قانون در افغانستان حتا برای 
نشست در میدان های هوایی کشور ما، کشور خود را 

مکلف به رعایت قوانین افغانستان نمی پندارند.

8صبح، هرات: بر اساس اطالعات به دست آمده از 
قطر  هواپیمایی  شرکت  هواپیمای  یک  هرات  والیت 
نشست  هرات  هوایی  میدان  در  غیر قانونی  به صورت 
به  کرده است و 12 عراده موتر زرهی و غیر زرهی را 
هرات منتقل ساخته تا از هرات برای استفاده شماری از 

شکارچیان عرب به والیت غربی فراه منتقل شود.
هوایی  میدان  در  پیش  روز   10 دست کم  هواپیما  این 
بین المللی هرات بدون اطالع قبلی و پس از نقض حریم 
اطالعات  اما  داشته  نشست  هرات  در  افغانستان  هوایی 
مربوط به این موضوع به تازگی در رسانه ها درز کرده 

است.
در پیوند به این رویداد رییس جمهور غنی دستور داده 
هرات  ملکی  هوایی  میدان  مسوول  و  رییس  که  است 

برکنار شوند.
با  هم چنان پولیس مرزی دستکم شش تن را در پیوند 

این رویداد بازداشت کرده است.
تا  که  می گوید  هرات  والی  رحیمی،  آصف  محمد 
به  منظوری  به چه  این طیاره  نیست، که  معلوم  به حال 
هرات آمده، اما نشست غیر قانونی این هواپیما در میدان 

هوایی هرات خشم رییس جمهور را بر انگیخته است.
به  پیوند  در  که  نفری  شش  می گوید  هرات  والی 
برای  که  کسانی اند  شده اند  بازداشت  موضوع  این 
تحویل گیری موترها به میدان هوایی هرات آمده بودند.

زرهی  موترهای  عالوه  بر  که  می گوید  هرات  والی 
مقدار زیادی مواد خوراکی نیز در این هواپیما موجود 

بوده است.
تحقیق  یک  ایجاب  موضوع  این  هرات  والی  به گفته 
گسترده را می کند و به همین منظور محمد اشرف غنی، 
رییس جمهور کشور هیاتی را تعیین کرده تا از نزدیک 
در رابطه به نشست غیر قانونی هواپیمای قطری تحقیق و 

بررسی کنند.
یک منبع در فرماندهی زون سرحدی در غرب افغانستان 
نیز به روزنامه 8صبح گفته است که این هواپیما پس از 
هوایی  میدان  مواد خوراکی،  مقداری  و  موترها  تخلیه 
برگشته  مبدا  سمت  به  و  کرده  ترک  دوباره  را  هرات 

است.
این  با  پیوند  در  که  نفری  »شش  افزاید:  می  منبع  این 
قضیه دستگیر شدند برای تحویل گیری موترها به میدان 
سرحدی  پولیس  توسط  و  بودند  آمده  هرات  هوایی 
از والیت های  افراد  این  به گفته وی  بازداشت شدند.« 

پروان کابل و قندهار هستند.
که  گفته اند  خود  ابتدایی  تحقیقات  در  نفر  شش  این 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

شما  قبل  روز  چند  عزیز  دوستان  مجری: 
برنامه  در  مومن  مرد  یک  حضور  شاهد 
از مسیر مومنیت  بودید که خوشبختانه  ما 
صاحب چهار زن شده بود که همه زن ها 
مومن  این  به  دیوانه وار  عشق  به دلیل  هم 
ما  تازگی  به  ولی  بودند.  شده  وی  همسر 
در  که  کردیم  کشف  را  تازه ای  مومن 
از  را  قبلی  مومن  دست  مومنیت  عرصه 
همسر   365 جدید  مومن  این  بسته.  پشت 
ایشان  همسرهای  همه  و خوشبختانه  دارد 
از مرحله عشق گذشته و واله و شیدای شان 
مصاحبه  ایشان  همراه  حاال  شده اند. 

می کنیم. 
لطفا خود را معرفی کنید. 

خان  مومن  بنده  نام  تشکر  برنامه:  مهمان 
بسیار  کنم  عرض  و  هستم  داکتر  و  است 

مومن هستم. 
همسر   365 شما  می شود  گفته  مجری: 
دارید یعنی به اندازه روزهای سال دلیلش 

را می شود بگویید. 
را  شما  اشتباه  یک  البته  برنامه:  مهمان 
همسر   365 صاحب  بنده  کنم  تصحیح 
همسرهای  دارم.  همسر   366 بلکه  نیستم 
می دیدند  مرا  این که  محض  به  همه  بنده 
مه  دیگه  خوب  و  می شدند  بنده  عاشق 
به همسری  ایشان را  چی کرده می تانستم 
به  تعداد شان  این که  و  می گرفتم.  خود 
شب  هر  برای  که  است  این  رسیده   366
یک همسر را در نظر می گیرم که حساب 

عدالت از دست نرود. 
مجری: خوب روزهای سال که 365 است 

شما یکی اضافه گرفته اید. 
مهمان برنامه: مجری عزیز اشتباه نفرمایید 
کبیسه  سال  که  یکبار  سال  چهار  هر 
می گویند تعداد روزها 366 می شود. یک 
انتظار   366 روز  همان  برای  بنده  همسر 

می کشند. 
می توانید  گفته  حاال  عالی  بسیار  مجری: 
که چرا این هم دختر عاشق شما می شوند. 

چرا یکی هم پیدا نشده عاشق ما شود. 
است  معلوم  این که  خوب  برنامه:  مهمان 
مه چون بسیار مومن هستم هر چی دختر 

عاشق مه می شود. 
مجری: یعنی هر کس مومن باشد دخترها 

عاشق ایشان می شود. 
مهمان برنامه: بلی البته یادتان باشد فعال به 
جز از من هیچ کس دیگر مومن نیست به 
همین خاطر فعال هرچه دختر است عاشق 

من می شود. 
نیستیم  دختر  ما  که  شکر  را  خدا  مجری: 
باریک  جاهای  به  برنامه  حاال  نی  اگر 
کشیده بود. تشکر از شما که مومنیت تان 

ملت را به عشق و عاشقی کشانده.

مومن تر هم پیدا شد

از نقض حریم هوایی
 تا شکار غیر قانونی

ACKU
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نشست قلب آسیا و ثبات 
پایدار در افغانستان

وسه استانبول، فرصت بی نظیر برای جهان است تا به  نشست آینده قلب آسیا- پر

اجماع عمومی بر سر مسایل و مشکالت افغانستان دست یابد.

آینده  در  است  قرار  استانبول  پروسه  آسیا  قلب  نشست 
از  یکی  افغانستان  به  مرتبط  مسایل  شود.  برگزار  نزدیک 
هدف  می باشد.  نشست  این  در  مطرح  اساسی  موضوعات 
کشورها و  کشورها و موسسات منطقه ای و بسیج  آن تشویق 
موسسات مختلف برای همکاری بیشتر در مورد افغانستان 
است. انتظار می رود نتیجه این  نشست، سبب همکاری ها 
برای صلح و ثبات در افغانستان و شکوفایی منطقه ای شود. 
چین،  شامل  که  دارند  شرکت  کشور   14 کنفرانس  این  در 
کشور   17 برعالوه  می شود.  کستان  پا و  هند  ترکیه،  روسیه، 
بریتانیا  و  کانادا  امریکا،  شامل  که  می کنند  حمایت  آن  از 
مثل  منطقه ای  و  بین المللی  سازمان   11 هم چنان  می شود، 
همکاری های  سازمان  متحد،  ملل  سازمان  سارک،  ناتو، 
اسالمی و سازمان همکاری های شانگهای نیز از این نشست 

حمایت می کنند.
نشست متذکره، یک بار دیگر فرصت طالیی را برای همه 
کشورهای منطقه  میسر می سازد، تا برای مشکالت پیچیده 
آن  با  که  افراط  گرایی  و  بی امنیتی  تروریسم،  افزایش  چون 
کل برای منطقه و به طور خاص افغانستان راه  روبه رواند در 
این  دیدار یک چارچوب  دیگر  سوی  از  کنند.  پیدا  حلی 
اندازی  را  افغانستان  باره  در  که  است  سیاسی  بااعتبار 
برگیرنده  در  که  می شود  موضوعاتی  تمام  شامل  و  می شود 

چالش ها در افغانستان است.
کشورهای منطقه نیز مهم  به همین ترتیب، این نشست برای 
می تواند  صلح آمیز  و  باثبات  افغانستان  یک  زیرا،  است 
کشورهای آسیایی به  طور  سرچشمه ثبات و امنیت برای تمام 
جنوبی  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  خاص  به طور  و  عموم 
و  امنیت،  آمدن  به وجود  سبب  افغانستان  در  صلح  باشد. 
کشور  آسودگی در تمام آسیا می شود. اما جنگ و نا امنی در 
گردد.  آسیا  قاره  تمام  در  جنجال ها  ادامه  سبب  می تواند 
موقعیت  این  است.  استراتژیک  موقعیت  دارای  افغانستان 
می تواند به عنوان پل ارتباطی در »قلب آسیا« چون آسیای 
مرکزی را با آسیای جنوبی، اروپا را با آسیا و خاورمیانه وصل 
افغانستان می تواند  در  امنیت  و  از سوی دیگر صلح  سازد. 

سبب همکاری های وسیع اقتصادی شود.
قاره های  که  تجارتی  محور  یک  به  عنوان  افغانستان  نقش 
مهم جهان را به هم وصل می کند به قرن ها قبل بر می گردد. 
که افغانستان آسیای جنوبی و آسیای  به خصوص قرن های 
گسترش  مرکزی را از طریق جاده ابریشم وصل می کرد و سبب 

کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل روز با حضور 
کشورهای  بلندپایه  مقامات  و  سران  از  تن   ۱۵۰ از  بیش 
یکمین  و  بیست   کرد.  کار  به  آغاز  پاریس  در  جهان 
کنفرانس جهانی آب و هوا در محل برگزاری نمایشگاه ها 
در منطقه بورژه در شمال پاریس برگزار  شد.  مراسم رسمی 
با  و  پاریس  وقت  به   ۱۱ ساعت  نشست  این  افتتاحیه 
حمالت  قربانیان  گرامیداشت  برای  سکوت  دقیقه  یک 
با  کنفرانس  این  آغاز شد.  این شهر  تروریستی ۲۲ عقرب 
شروع  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنرانی  بان کی مون، 
کشور ها  بلندپروازانه  و  شجاعانه  اقدام  خواستار  او  شد. 
پیش تر  شد.  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برای 
این  در  موفقیت  برای  را  ملل چهار عامل  دبیرکل سازمان 
نشست ضروری برشمرده بود: پایداری، انعطاف پذیری، 

همبستگی و اعتبار.
سخنان  در  نیز  فرانسه  رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 
با  مبارزه  و  تروریسم  با  مبارزه  میان  »تفاوتی  گفت:  خود 
اولویت  در  به  اوالند  اشاره  ندارد.«  وجود  زمین  گرمایش 
قرار داشتن این دو معضل فعلی جهان است. اوالند ادامه 
داد، نشست پاریس باید آغازگر تصمیمات مهم در جهت 
و  آب  تغییرات  نشست  باشد.  هوایی  و  آب  تغییرات 
هوایی »پاریس ۲۰۱۵« با هدف دستیابی به توافقی جهت 
گلخانه ای  گازهای   کاهش  و  زمین  گرمایش  از  جلوگیری 

برنامه ریزی شده است.

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه ترمیمات و ساختمان سرک قلعه )باال( ولسوالی ده سبز 

کیلومتر را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید. کابل به طول )2(  والیت 

ک را در  که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشترا شرکت های خصوصی و موسسات دولتی 

الی  اعالن  نشر  از  بعد  را  خویش  درخواست های  باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه 

مدت )21( یوم به مدیریت عمومی داوطلبی آمریت قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید 

ک 2 منزل 2 و شرط نامه را اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته به  عامه واقع مکرویان اول بال

گردیده تسلیم نمایند. که در شرط نامه ذکر  مدیریت مذکور به ساعت و روز معینه 

به  شرط نامه  طبق  تضمین  باشند  حاضر  آفرگشایی  روز  در  باصالحیت شان  نماینده  یا  و  خود 

گرانتی بانک اخذ می گردد. شکل 

با احترام

کتر احمدشاه »وحید« دا

معین ح.م سرک ها

شبکه تجارت، از طریق راه ابریشم می شد و افغانستان در 
افغانستان  دیگر،  بار  یک  بنا  داشت.  قرار  شبکه  این  مرکز 
می تواند به معنی واقعی به عنوان نقطه وصل در مرکز جاده 
و  تجارتی  تاریخی  افتخار  و  بماند  باقی  جدید  ابریشم 
کشورهای آسیای مرکزی،  کند. برای  فرهنگی خود را حفظ 
راه  به عنوان  می تواند  و  است  مهم  افغانستان  به  ترانزیت 
جغرافیای  شدن  وصل  امر  این  زیر  شود  محسوب  نجات 
به همراه  را  مارکت های جهانی  به  ها  کشور  این  اقتصادی 

دارد.
کانون  و  محور  به  محدود  تنها  افغانستان  شد  ذکر  آنچه 
برای  مناسب  مسیر  می تواند  کشور  این  نیست،  تجارتی 
نیاز مند  شدیدا  کشورهای  به  مرکزی  آسیای  انرژی  انتقال 
کشورهای آسیای مرکزی نیز عالقه مند  آسیای جنوبی باشد. 
دست یافتن به مارکت های بالقوه و جدید آسیای جنوبی 
افغانستان،  گاز  الین  پایپ  پروژه  مثال،  به گونه  می باشند. 
کاسا 1000  کستان و هند یا تاپی و پروژه برقی  ترکمنستان، پا
در  اقتصادی  درازمدت  توسعه  و  گسترش  سبب  که  است 

افغانستان می شود.
شانگهای  همکاری های  سازمان  نشست های  به  توجه  با 
افریقای  و  چین  هند،  روسیه،  برازیل،  همکاری  سازمان  و 
کشور  جنوبی در اخیر این سال، اشرف غنی، رییس جمهور 
شبکه  فعالیت  برای  آشنایی  نام  »افغانستان  است:  گفته 
اوضاع  نابه سامانی  از  آن ها  است،  بوده  تروریستی  های 
نشدن  مهار  صورت  در  می کنند،  استفاده  موارد  بعضی  در 
کشورهای همسایه چون چین، هند و روسیه نیز  تروریستان، 
کشورهای دور و  در معرض خطر قرار دارند. این خطر تمام 

نزدیک ما را تهدید می کند.«
روبه رو  آن  با  افغانستان  که  امنیتی  اخیر  چالش های 
می شود.  زده  دامن  ما  همسایه  کشورهای  توسط  می باشد، 
گون تندروی های مذهبی را در  گونا کستان و ایران انواع  پا
کشور را بی ثبات  کرده اند تا بتوانند این  افغانستان حمایت 
سازند، در حقیقت در درون منطقه. وضعیت درهم و بر هم 
افغانستان همیشه النه های امن برای تروریستان بوده است. 
راه جلوگیری چنین تهدیدات، تالش های همگانی و نشان 
می  باشد.  استانبول  آسیای  قلب  کنفرانس  در  آن  دادن 
گزینش یک استراتژی جامع، در نشست قلب آسیا پروسه 
که در هشتم ماه دسامبر سال 2015 در اسالم آباد  استانبول، 
افغانستان  برای  مناسب  فرصت  می گردد،  برگزار  کستان  پا
است تا صدایش را برضد بنیادگرایی، تروریسم و بی امنیتی 
کشورهای منطقه نیز با درک وضعیت  کند. هم چنان  بلند 
تصمیم  عملی  به صورت  و  آیند  هم  گرد  موجود  حساس 

بگیرند. 

در  توافق  یک  به  دستیابی  بخت  مورد  در  اوباما  ک  بارا
این  در  »ما  گفت:  و  کرد  خوش بینی  ابراز  اجالس  این 
گازهای  کاهش انتشار  کرد برای  کنفرانس تالش خواهیم 
یابیم.«  دست  بلندمدت  چارچوب  یک  به  گلخانه ای 
از سخنان خود  امریکا در بخش مهمی  رییس جمهوری 
را  زمین  گرمایش  تأثیر  که  هستیم  نسلی  اولین  »ما  گفت: 
نسلی  آخرین  احتماال  و  می کنیم  حس  خود  زندگی  در 
که می توانیم در قبال آن اقدام قابل مالحظه ای  می باشیم 

انجام دهیم.«
تغییرات آب  نیز  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
به  و  خواند  بشریت  روی  پیش  مهم  چالش  را  هوایی  و 
اشاره  چالش  این  از  آمده  بار  به   اقتصادی  زیان های 
با تالش های هماهنگ  که  کرد  امیدواری  او اظهار  کرد. 
کیوتو  توافق  از  و عملی تر  بهتر  توافقی  به  کشور ها می توان 
یادآور  چین  جمهوری  رییس  پینگ،  جین  شی  رسید. 
در  توقف  باعث  نباید  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  شد، 
کشورهای  از  او  شود.  توسعه  حال  در  کشورهای  رشد 
در  پررنگ تری  نقش  تا  خواست  ثروتمند  و  توسعه یافته 
گیرند. آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان  این مبارزه بر عهده 
با اعالم اینکه نشست پاریس نشان می دهد ما قوی تر از 
گفت: »ما در حال حاضر در اینجا  تروریست ها هستیم، 
هستیم تا پایه و اساس زندگی برای نسل های آینده را بنا 

کنیم.«

کرد کار  کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پاریس آغاز به 
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Islamic Republic of Afghanistan
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

1stMacrorayan First Block Kabul Afghanistan
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consulting Services – Firms Selection)
Country:   Islamic Republic of Afghanistan
Implementing Entity:  Ministry of Public Works
Project:   Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road 
    (Km 343+000 to Km 110+000)
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech)
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS)
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1
    0012-AFG; QaisarBalaMurghab Road Project
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 hours
Introduction:
The Islamic Republic of Afghanistan has received grants from the Asian Development Bank, herein called the “Bank” to complete the construction of 233 km section 
of the Ring Road. The Section of the Ring Road is located in the provinces of Badghisand Fayabbetween Qaisar and Laman. 
Part of the grant will be used to finance the Civil Works Contractwherein this Scope is an integral part of. Funding will be provided to pay for security arrangements, 
community investment and development, contract and project supervision, and reporting. The security arrangements will involve coordination and other feasible ar-
rangements through the Ministry of Public Works, herein called the “Employer”, to facilitate safe execution of the work scope.
Objective:
The purpose of this Expression of Interest is to acquire the services of a Design Consulting Company to perform Survey, Site Investigation (Geotechnical Works) and 
Design for the 233 km Ring Road.

At current status, some sections of the road were partially designed and in construction.

Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is 
required.
B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.  
Data is available with Alcis.
 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work 
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections 
                 3 to 6.
Legend
v –Data is available
x –NO data is available
The project will assist the Government to promote economic and social development and reduce poverty by rehabilitating the primary road network, and expectation of 
outcome is an efficient, safe, reliable road network developed in Western Afghanistan. This will also strengthen capacity in MPW for road sector management.
Hill International, herein called the “Engineer”, through the Ministry of Public Works, would like to solicit eligible Consultants to express interest to apply eligibility 
and bid for the above-mentioned Consultancy services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants 
may associate with other firms in a form of a “joint venture” to enhance their qualifications. Consultant will be selected in accordance with the selection based on QCBS.
Shortlisting Criteria
1.  The services requires eligible multi-disciplinary firm or a joint venture consortium with a team of experience professionals, i.e., namely but not limited to Geotechni-
cal Engineer, Highway Design Engineer, Structural Engineer, Survey Team and Quantity Surveyors.
2.  At least a minimum of 10 years  in surveying, site investigation and design experience
3.  The Consultant has satisfactory completed and delivered relevantdesign projects in the last three to five years.
4.  The financial turnover of the interested firm in the last three years shall not be less than US$ 7.5M
5.  In case of joint venture arrangement, the two firms shall meet the requirement and shall be jointly and severally responsible.
*- Assignments completed by an individual professional staff working privately or through another consulting firm cannot be claimed as an experience of the firm.
**- Fluency in English as working language, knowledge of local language is advantageous.
All expenses related to the accommodation, office space, IT and survey equipment, transportation, software and all other associated cost contributing to the execution 
of the services shall be covered by the Consultant.
Interested consultants may obtain further information by contacting below Hill International, herein called the “Engineer” during office hours – 0900 to 1700 hours.
Expression of Interest must be delivered to the address below by Dec 06, 2015 not later than 1400 hours.
Hill International
Attention: Rene Kolkman, Team Leader 
255, 14th Street, Lane 6, Wazir Akbar Khan
District 10, Kabul Afghanistan
Telephone: +93 778 951 046, + 93 774 614 618
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Introduction: 
 
 
  
Design status 
Section 35 % design 65 % design 95% design Construction 

1. Section- 1 34 Km 
Km 110+000 to Km 144+000 v v x Some works done based on 

65 % design 
2. Section-2            48 Km      

Km 144+000 to Km 148+000 x x x  
Km 148+000 to Km 168+000 v v x Some works done based 

on65 % design 
Km 168+000 to Km 178+000 v x x Some works done based 

on35 % design 
    Km 178+000 to Km 192+000 x x x  
3. Section- 3            44 Km 
    Km 192+000 to Km 236+000 x x x  

4. Section- 4            17 Km 
    Km 236+000 to Km 253+000 x x x  

Design status 
Section 35 % design 65 % design 95 % design Construction 

5. Section- 5              64 Km 
    Km 253+000 to Km 317+000 x x x  

6. Section- 6              26 Km 
    Km 317+000 to Km 343+000 x x x  

 
 
 
 
Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is  
required. 

B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.   
Data is available with Alcis. 

 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work  
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections  
                 3 to 6. 

Design status
section

Design status
section
5. Section-5                64Km
     Km 253+000 to Km 317+000
6. Section-6                26Km
     Km 317+000 to Km 343+000

35 % design

35 % design

x

x

65 % disign

65 % disign

x

x

95 % disign

95 % disign

x

x

Construction

ConstructionACKU


	1
	2
	3
	4 d
	5
	6
	7-8 d



