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اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات
با روى کار آمدن حکومت جدید در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى گردهم آمده و 
اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت 

وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج 
سال آینده قابل تطبیق مى باشند.

این اولویت ها باالى عرصه هاى تجارت و سرمایه گذارى تمرکز میکند که 
اصالحات در آن ضرورت فورى بوده و در صورت تطبیق، مى توان به نتایج 

چشمگیر دست یافت مانند: افزایش سرمایه گذارى خصوصى، اشتغال 
زایى و بلند رفتن عواید مالیاتى حکومت.

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت 
ملى و آنچه را این حکومت عمًال در تطبیق 

اصالحات پیشنهادى ما انجام مى دهد به دقت 
پى گیرى مى کند. بنابراین ما براى عملى 

شدن این اولویت ها براى اصالحات 
به کمک و همکارى پایدار

شما نیاز داریم.

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

گزینش این هفته کمیته 
کار خود آغاز می کند به 

کابل: دفتر ریاست جمهوری می گوید  8صبح، 
قرار  و  گزینش مشخص شده  کمیته  که اعضای 
است در جریان این هفته جلسه رسمی و علنی 

کند. خود را آغاز 
منظور  به  که  دارد  عضو  هفت  گزینش  کمیته 
کمیسیون های انتخاباتی تشکیل  معرفی اعضای 
که متشکیل از نمایندگان  کمیته  شده است. این 
مدت ها  که  بود  قرار  است،  مختلف  نهادهای 

کند. کار  قبل آغاز به 
جمهور،  رییس  سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
تکمیل  را  معیارها  تمام  گزینش  کمیته  که  می گوید 
رییس  با  تعارفی  جلسه  یک  گذشته  هفته  و  کرده 
گذشته  کمیته هفته  گفت: »این  جمهور داشت. وی 
جلسه ابتدایی و تعارفی خود را داشت و قرار است 
کند  در این هفته جلسه رسمی و علنی خود را برگزار 

گزینش رسما آغاز شود.« کمیته  کار  که براساس آن 
کرد  کید  تا جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
برای  را  زمینه  گزینش  کمیته  کار  به  آغاز  که 

برگزاری انتخابات شفاف مساعد می سازد.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  این  از  پیش 
جمهوری  ریاست  دفتر  که  بود  گفته  افغانستان 
گزینش  کمیته  اعضای  ترکیب  چگونگی  در 

ACKUمداخله و تعلل می کند.



زنگ اول


نیروهای امنیتی با دشواری و تهور تمام از والیت 
هلمند دفاع می کنند. نیروهای امنیتی در سنگین و 
اجازه  حال  تا  و  می دهند  قربانی  حومه  لشکرگاه 
هلمند  والیت  مرکز  بر  طالبان  گروه  تا  نداده اند 
و  اجرایی  رییس  رییس جمهور،  شوند.  مسلط 
را  هلمند  باید  مرکزی  امنیتی  مقام های  مجموع 
به وظیفه فرستاده  باید کسانی در هلمند  دریابند. 
شوند که در مدیریت و مهار بحران تجربه داشته 
باشند. اقدام خیلی بدی که این روزها صورت گرفت 
فیسبوکی سازی آمار تلفات و وضعیت بود. معاون 
والی هلمند ارقام قربانی های نیروهای امنیتی را در 
فیسبوک نوشت و از طریق صفحه اش از حکومت 
کمک خواست. این در حالی است که رییس جمهور 
و اعضای شورای امنیت با فرمانده قول اردوها از 

جمله قول اردوی هلمند تماس دارند.
فیسبوکی سازی مشکالت هلمند هیچ کمکی به مردم 
آن والیت نمی کند غیر از این که روحیه  مردم آن جا 
جلوگیری  باید  روحیه شکنی  نوع  هر  از  بکشد.  را 
شورای  اعضای  مجموع  و  رییس جمهور  شود. 
بفرستند.  هلمند  به  تازه نفس  نیروی  باید  امنیت 
اجرای  آن جا  در  سربازانی  و  افسران  از  برخی 
وظیفه می کنند که ماه ها است خانه نرفته اند. الزم 
است تا افسران و سربازان خسته تخلیه شوند و 
افسران  فرستاده شود.  تازه نفس  نیرو  آنان  جای 
و سربازان خسته باید به جا هایی منتقل شود که 

شدت جنگ بسیار کم است. 
با  می خواهند  طالبان  که  نیست  تردیدی  این  در 
تسخیر بیشتر قسمت های والیت هلمند جغرافیایی 
را که ادعا می کنند برخاستگاه شان است، به دست 
از  بخش هایی  و  هلمند  می خواهند  آنان  بیاورند. 
عده ای  کنند.  معرفی  خود  خاستگاه  را  قندهار 
درخارج هم تالش می کنند به بخش هایی از هلمند 
و قندهار هویت طالبانی بدهند، در حالی که چنین 
نیست. طالبان یک گروه به شدت بدنام است. افکار 
طالبان چنان قرون وسطایی و عقب مانده است که 
حتا متحدان شان در اسالم آباد خجالت می کشند که 

آنان را دوست خود بنامند. 
تمدن ستیزی،  مکتب سوزی،  با  طالبان  هویت 
هیچ  است.  گره خورده  بنیادگرایی  و  عقب ماند گی 
خودشان  نمی خواهند  افغانستان  مردم  از  بخشی 
را با این هویت گره بزنند. بیشتر مردم افغانستان 
فراهم  و  اقتصادی، دولت مدرن  پیشرفت  توسعه، 
شدن زمینه  آموزش و تحصیل به دختران شان را 
می خواهند. هیچ کدام این ها در وجود طالبان تامین 
نمی شود. طالبان به لحاظ سیاسی هیچ پیام جدید به 
مردم ندارند. حرف های آنان از مردم دل نمی برد. 
افغانستان تجربه  حاکمیت آنان را دارد. آنان ادعا 
می کنند که نماینده  منحصربه فرد دیانت هستند، اما 
این  افغانستان حاال درک کرده اند که شعار  مردم 

چنینی به سود کشورشان تمام نمی شود. 
بنابراین هویت طالبانی دادن به بخش هایی از والیت 
هلمند یا از سر  بی  خبری است یا مغرضانه. دولت 
ساحه،  در  امنیتی  نیروهای  تقویت  کنار  در  باید 
در جستجوی متحدان محلی در روستاهای هلمند 
متحد  قندهار  در  حکومت  که  طوری  همان  باشد. 
محلی دارد، در هلمند نیز می تواند صاحب متحدان 
نیروی  تقویت  به  ترتیب  این  به  و  شود  محلی 
نیروهای  به  باید  دولت  بپردازد.  محلی  پولیس 
است  مزاحم  نیروی  یک  طالب  که  بباوراند  امنیتی 
و توان براندازی استراتژیک نظام را ندارد. دولت 
در صحنه  نیروهای حاضر  تمام  به  باید  هم چنان 
 نبرد بباوراند که تمام دنیا در نبرد با طالبان، متحد 

افغانستان است.
طالبان غیر از بنیادگرایان عقب مانده در کشورهای 
آی اس آی،  بدنام  سازمان  و  فارس  حوزه  خلیج 
و  دفاع  وزارت  ندارند.  منطقه  در  دیگری  متحد 
انگیزه  دادن  و  جنگ  مدیریت  با  می توانند  داخله 
به نیروهای امنیتی از طریق بیان واقعیت ها، حمله 
راهبرد  در  کنند.  دفع  هلمند  والیت  بر  را   طالبان 
دفاعی نیروهای امنیتی هم باید تغییر بیاید و هرچه 

زودتر رویکرد تهاجمی  را در پیش گیرند. 

لزوم دفاع از هلمند
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بازداشت نه نفر به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در کشور

وزارت دفاع: در هلمند مشکل جدی وجود ندارد

حمایت مردمی از پروژه »تاپی« کشته شدن 91 طالب و 11 سرباز اردوی ملی در عملیات ها
در غرب کشور

حبیب حکیمی درگذشت

داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
پولیس  نیروهای  که  کرده  اعالم 
استخبارات نه تن را به اتهام ارتکاب 

جرایم جنایی بازداشت کرده اند. 
افزوده  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
شبانه  یک  جریان  در  افراد  این  که 
عملیات های  نتیجه  در  گذشته  روز 
و  هرات  والیت های  در  اوپراتیفی 
وزارت  شده اند.  بازداشت  نورستان 
تن  هشت  که  می گوید  داخله  امور 
از این افراد از مسیر شاهراه هرات که 
بودند،  مسافرین  از  اخاذی  مصروف 

هشدار  به دنبال  کابل:  8صبح، 
والی  معاون  رسولیار  محمدجان 
این  سقوط  احتمال  مورد  در  هلمند 
تروریستی  گروه  به دست  والیت 
می گوید  ملی  دفاع  وزارت  طالبان، 
جدی  مشکل  هلمند  والیت  در  که 
سقوط  والیت  این  و  ندارد  وجود 

نمی کند.
یک شنبه  روز  رسولیار  محمدجان 
عنوانی  سرگشاده  نامه  یک  در 
فیسبوک  صفحه  در  رییس جمهور 
نود  گذشته  روز  دو  طی  که  نوشته 
در  امنیتی  نیروهای  سربازان  از  تن 
هم چنین  و  شده  کشته  والیت  این 
جنگ شدیدی میان نیروهای امنیتی 
تروریستی  گروه  جنگجویان  و 

طالبان ادامه دارد.
والیت  که  افزوده  رسولیار  آقای 
نیست  کندز  والیت  مانند  هلمند 
که با چند حمله از میدان هوایی آن 
دوباره کنترول آن را بدست گرفت. 
معاون والی هلمند از عدم همکاری 
انتقاد شدید کرده و  دولت مرکزی 
نوشته است که او از روی مجبوریت 
خواسته است تا این نامه را از طریق 
شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کند. 
تاکید  رییس جمهور  به  خطاب  او 
کرده که صدای آنان از طریق منابع 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
امنیتی  نیروهای  تصفیوی  مشترک 
شبانه روز  یک  جریان  در  کشور 
گذشته 91 تن از جنگجویان گروه 
سرباز  یازده  و  طالبان  تروریستی 

اردوی ملی کشته شده اند.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
این  این مورد می افزاید که در  در 
تروریست  دو  و  بیست  عملیات ها 

دیگر زخمی شده اند.
خود  اعالمیه  در  دفاع  وزارت 
در  عملیات ها  این  که  می گوید 
شیندند  ولسوالی های  مربوطات 
مرکز  هرات،  شریف  چشت  و 
خواه  وازه  گومل،  غزنی،  والیت 
پکتیکا،  والیت  جانی خیل  و 
والیت  خانشین  و  واشر  گرشک، 

بازداشت شده اند.
نورستان  والیت  در  دیگر  تن  یک 
بازداشت  اسلحه  قاچاق  اتهام  به 
که  شده  بازداشت  فرد  است.  شده 
میل  پنج  با  دارد،  نام  عبدالخالق 
و  پیکا  میل  یک  کالشینکوف، 
پولیس  بدست  راکت انداز  میل  یک 

استخبارات افتاده است.
استخبارات  پولیس  نیروهای  همچنین 
رویداد  چند  از  تا  شده اند  موفق 
کابل،  والیت های  در  تروریستی 
کندهار و ننگرهار نیز جلوگیری کنند. 

رسمی به ریاست جمهوری نمی رسد 
و از همین رو خواسته تا صدای شان 
طریق  از  هلمند  نجات  برای  را 

فیسبوک انعکاس دهد.
سقوط  خطر  ملی  دفاع  وزارت  اما، 
والیت هلمند را رد کرده می گوید 
تروریستی  گروه  جنگجویان  که 
سنگینی  تلفات  اخیر  روز  دو  طی 
دیده است. دولت وزیری سخنگوی 
وزارت دفاع در این مورد به روزنامه 
در  ما  »قوت های  گفت:   8صبح 
در  می کنند،  قهرمانانه جنگ  هلمند 
ولسوالی سنگین هم مقاومت جریان 
وجود  جدی  مشکل  کدام  و  دارد 
ندارد. قطعا ولسوالی سنگین سقوط 
هستند  آنجا  ما  قطعات  و  نمی کند 

به گفته وزارت امور داخله، نیروهای 
پولیس استخبارات چهارده فیر مرمی 
در  تروریستان  توسط  که  »بی ام12« 
آسیاب  ولسوالی چهار  شاه توت  قریه 
به منظور پرتاب باالی شهر کابل عیار 

شده بود، کشف و خنثا کرده اند.
هم چنین پنج حلقه ماین ضد وسایط، 
از  که  انفجاری  مواد  کیلوگرام   25
اعمال  منظور  به  تروریستان  سوی 
ولسوالی  در  تخریبی  و  تروریستی 
جاسازی  کندهار  والیت  پنجوایی 
شده بود نیز کشف و خنثا شده است.

دفاع  خود  مناطق  از  قهرمانانه  و 
می کنند.«

همچنین  دفاع  وزارت  سخنگوی 
اظهارات  برخالف  که  افزود 
فیسبوک،  در  هلمند  والی  معاون 
و  واشر  گرشک،  ولسوالی های  در 
به  نزدیک  هلمند  والیت  خانشین 
به  طالبان  جنگجویان  از  تن   150
قتل رسیده اند و هم چنین نزدیک به 
سی عراده موترسایکل و موتر آنان 
گرفته  قرار  امنیتی  نیروهای  بدست 

است.
دولت وزیری می گوید که نیروهای 
اکماالت  هملند  والیت  در  امنیتی 
مورد  همچنین  و  شده  درست 
حمایت نیروهای هوایی قرار دارند. 

والیت  باشندگان  از  تن  ده ها  هرات:  8صبح، 
فراه در غرب کشور به شمول مسووالن بلند رتبه 

دولتی از پروژه »تاپی« اعالم حمایت کردند.
»پروژه  می گوید:  فراه  والی  ننگ  آصف  محمد 
افغانستان  والیت  چهار  از  آنجایی که  از  تاپی 

می گذرد از اهمیت باالیی برخوردار است.«
انجام  قبل  20سال  باید  پروژه  :»این  گفت  وی 
اخیر  دهه  دو  ناامنی های  دلیل  به  ولی  می گرفت 

به تعویق افتاده بود.«
آقای ننگ می گوید که این پروژه تاثیرات مثبت 

بر روند صلح در کشور برجا خواهد گذاشت.
به گفته والی فراه، برای تامین امنیت این پروژه 8 

الی 12 کندک امنیتی ایجاد خواهند شد.
در همین حال از والیت نیمروز نیز خبر می رسد 
که ده ها تن از باشندگان این والیت و مسووالن 
دولتی طی محفل از قرارداد بزرگ تاپی استقبال 

کردند.
این  که  گفت  نیمروز  والی  سمیع  محمد  انجنیر 
پروژه شگوفایی اقتصادی را برای مردم افغانستان 

به بار خواهد آورد.
والی نیمروز از باشندگان این والیت خواست تا 
را  افغانستان  دولت  بزرگ  پروژه  این  تطبیق  در 

همکاری کنند.
از  تاپی  گاز  لوله  خط  مسیر  از  عمده ای  بخش 

مناطقی در غرب کشور می گذرد.
روز پنجشنبه هفته گذشته نیز شماری از باشندگان 
نیز طی یک حرکت نمادین در این شهر  هرات 
گاز  لوله  خط  انتقال  پروژه  از  را  خود  حمایت 
افغانستان  از طریق  پاکستان  به هند و  ترکمنستان 

»تاپی« اعالم کردند.
هند،  کنسولگری های  مقابل  در  تجمع  با  آنان 
آن کشورها  مسووالن  از  پاکستان  و  ترکمنستان 
نیز به خاطر تعهدشان در اجرایی شدن این پروژه 

سپاسگذاری کردند.
پروژه های  بزرگ ترین  از  که  »تاپی«  گاز  پروژه 
یکشنبه  روز  می رود،  شمار  به  منطقه  اقتصادی 
کشورهای  ارشد  رهبران  حضور  با  گذشته  هفته 
در  ترکمنستان  و  هند  پاکستان،  افغانستان، 

عشق آباد افتتاح شد.
در  قوس،   2۳ دوشنبه،  روز  غنی  رییس جمهور 
دولت  که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  یک 
دالر  میلیون  افغانستان ساالنه در حدود چهارصد 

از طریق این پروژه عواید بدست خواهد آورد.
آقای غنی از پروژه »تاپی« به عنوان اساس تحول 
اقتصادی افغانستان یاد کرده گفت که برای تامین 
داده  آموزش  نیروهای خاصی  پروژه  این  امنیت 
می شود. رییس جمهور غنی افزود: »مساله اصلی 
و چلنج ملی ما امنیت سرتاسری این پروژه است.«

به  و  تکمیل  سال 201۷  تا  پروژه  این  است  قرار 
بهره برداری سپرده شود.

مسایل  تحلیلگر  8صبح، کابل: حبیب حکیمی 
افغانستان و آگاه مسایل خاورمیانه چاشت دیروز 
یک شنبه 29 قوس به اثر حمله قلبی در گذشت. 
آقای حکیمی یکی از چهره های مطرح افغانستان 
افغانستان  مسایل  به  رابطه  در  همواره  و  بود 
مصاحبه  بین المللی  رسانه های  با  خاورمیانه  و 
علوم  لیسانس  اسالم آباد  دانشگاه  از  او  می کرد. 
عربی  و  انگلیسی  زبان های  به  و  گرفت  دینی 
در  فعالیت هایی  حکیمی  آقای  داشت.  تسلط 
حیث  به  او  داشت.  نیز  روزنامه نگاری  عرصه 
مشاور ارتباطات کمیسیون اصالحات اداری کار 

می کرد.  

در  بود.  شده  راه اندازی  هلمند 
مقداری  عملیات ها  این  جریان 
سالح و مهمات مربوط به شورشیان 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  مسلح 

افتاده است.

نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
و  تروریست  پانزده  شدن  کشته  از 
زخمی شدن هفت تروریست دیگر 
نیروهای  عملیات های  نتیجه  در 

امنیتی خبر داده است.

رییس جمهور فردا به آذربایجان می رود

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
قرار  که  کرده  اعالم  جمهوری 
رییس جمهور  اشرف غنی،  است 

جلب  منظور  به  سه شنبه  فردا  کشور 
منطقه یی  و  اقتصادی  همکاری های 

به آذربایجان برود.
سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر 
دفتر ریاست جمهوری، روز یکشنبه، 
29 قوس، در یک کنفرانس خبری 
سفر  این  اصلی  هدف  که  گفت 
افغانستان  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
»رییس جمهور  افزود:  وی  است. 
نظر  در  سه شنبه  روز  افغانستان 
و  کند  سفر  آذربایجان  به  که  دارد 

و  همکاری ها  جذب  سفرش  هدف 
می باشد.  منطقه یی  سرمایه گذاری 
تاکید ما همواره این بوده که با جلب 
سرمایه گذاری ها  کردن  جذب  و 
منطقه ای  همکاری های  افزایش  و 
از  را  افغانستان  اقتصاد  بتوانیم  ما 
بیشتر  وابستگی  که  فعلی اش  شکل 
از آن  داشته  به کمک های خارجی 

حالت بیرون کنیم.«
در  بیشتری  جزییات  هاشمی  آقای 

مورد این سفر ارایه نکرد.

ACKU
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 وحید پیمان

دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان بیمارند

با من حکایت شب یلدا کند همی

گزارشی از  صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با انتشار 
کرده  وضعیت نفوس جهان در سال 2015 میالدی، اعالم 
به  افغانستان  شهروندان  از  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  که 

بیماری های مختلف ساری و غیرساری مبتال هستند.
منتشر  کابل  روز یک شنبه، 29 قوس، در  که  گزارش  این 
جمعیت  از  نفر  میلیون   7.4 که  است  آمده  آن  در  شد، 
نفر  میلیون  انسان دوستانه، 3.4  کمک های  به  افغانستان 
کمک های فوری غذایی و صحی نجات بخش  دیگر به 

ضرورت دارند.
وزارت  در  فقر  تحلیل  بخش  مسوول  علمیار،  خان محمد 
جمعیت  صندوق  گزارش  یافته های  ارایه  با  اقتصاد 
سازمان ملل متحد از وضعیت نفوس جهان در سال 2015، 
میلیون  دو  از  بیش  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در 
غذایی  مصونیت  عدم  از  افغانستان  شهروندان  از  نفر 
میلیون   7.4 حاضر  حال  »در  افزود:  وی  می برند.  رنج 
بشردوستانه  کمک های  به  نیاز  که  هستند  مردمانی  نفر 
دارند. از این جمله 2.2 میلیون نفر از جمعیت افغانستان 
میلیون  دو  حدود  در  هم چنین  ندارند.  غذایی  مصونیت 
نفر به امراض ساری و امراض دیگر مبتال هستند. به همین 
که این مساله  کم وزنی 1.2 میلیون نفر رنج می برند  قسم از 
داشته  گواری  نا بسیار  عواقب  درازمدت  در  می تواند 

باشد.«
از  که جنگ و حوادث طبیعی  افزود  خان محمد علمیار 
عوامل اصلی این مشکالت در افغانستان به شمار می روند. 
برعالوه  تا سال 2002،  از سال 1994  آقای علمیار،  به گفته 
بی جاشدن  و  تلفات  باعث  زلزله  تنها  درگیری  و  جنگ 
از 2002  اما پس  از مناطق اصلی  شان می شد،  خانواده ها 

طوالنی ترین  پاییز  شب  آخرین  زمین،  شمالی  نیم کره  در 
که  زمین  جنوبی  نیم کره  برعکس  دقیقا  است؛  سال  شب 
کنان آن بلندترین روز سال را می گذرانند. در واقع، این  سا
شمالی  نیم کره  باشندگان  از  برخی  برای  طبیعی  رویداد 
زمین از دیرزمان تبدیل به یک هویت تاریخی شده است. 
کنان این  در مناطق مرکزی آسیا از قرن ها به  این سو برای سا

بخش از زمین، یلدا- شب ویژه ای بوده است.
سال  شب  بلندترین  شدن  سپری  شب  یلدا،  این  بر  بنا 
شمالی  نیم کره  در  روزها  طول  شدن  بلندتر  آن  به دنبال  و 
که از غروب  است. یلدا مصادف است با انقالب زمستانی 
گفته   آفتاب از ۳۰ قوس تا طلوع آفتاب در اول ماه جدی 

می شود.
کنون پابرجا مانده است. در  اما بخش هایی از این آیین تا 
بخش های  و  آذربایجان  تاجیکستان،  افغانستان،  ایران، 
دیگری از آسیای میانه تجلیل از شب یلدا همواره پر رنگ 
بوده است، هر چند طی دهه های اخیر تجلیل از این شب 
تالش  با  که  می رسد  به نظر  اما  می نهاد  کم رنگی  به  روی 
محافل فرهنگی و به پاس ارزش های سنتی و تاریخی این 
برای  تالش ها  اخیر  سال  سه  دو –  در  کهن،  سرزمین های 

زنده نگهداشتن آیین شب یلدا افزایش یافته است. 
کشورها بزرگداشت از آیین یلدا با تفاوت  در هر یک این 
گونه مثال قصه گویی و دورهم  اندکی صورت می گیرد. به 
پهن  و  افغانستان  در  شعرخوانی  ایران،  در  بیشتر  نشینی 
کردن سفره های رنگین در تاجیکستان در شب یلدا رونق 

زیادتری دارند.
نگاهی به نحوه تجلیل از شب یلدا

در شب یلدا، برگزار کنندگان این آیین، دسترخوان رنگینی 
از میوه هایی چون هندوانه و انار را تدارک می بینند.

برای  حرفی  یلدا  شب  در  میوه ها  این  از  یک  هر  واقع  در 
گفتن دارند و نمادی از یک تعبییر سنتی به شمار می روند. 
چون  مدور  قاچ های  با  تربوز  یا  هندوانه  مثال  گونه  به 

سیالب ها، خشک سالی ها نیز به میزان مشکالت و تلفات 
که در جریان سال  مردم افغانستان افزوده است. وی افزود 
جاری میالدی 643 هزار نفر بدلیل وقوع حوادث طبیعی 
که زلزله شدید اوایل  گفت  بی جا شده اند. وی هم چنین 
کستان  که بخش هایی از افغانستان و پا گذشته  ماه عقرب 
گزارش  آن  وقوع  از  قبل  ماه  یک  داد،  تکان  شدیدا  را 
زلزله  این  وقوع  مورد  در  که  افزود  علمیار  آقای  بود.  شده 
هشدار داده شده بود اما دولت افغانستان برای جلوگیری 
زلزله چهارم عقرب  اقدامی نکرد. در  زلزله  این  تلفات  از 
کشته و  گذشته بیش از شش صد و پنجاه نفر در افغانستان 
زخمی شده و هم چنین نزدیک به هفت هزار و هفت  منزل 

مسکونی و غیرمسکونی تخریب شدند.

گرمای تابستان و فرونشاندن عطش و انار  خورشید، یادآور 
نماد زایش و تناسل است.

در افغانستان به شب یلدا »شب چله« نیز می گویند. آیین 
بزرگداشت  آن  از  که  کشورهایی  همه  در  تقریبا  یلدا  شب 
خانمان سوز  جنگ های  از  قبل  است.  هم گون  می شود، 
افغانستان،  در  رسم ها  از  بسیاری  مرگ  از  پیش  و 
خانواده های بسیاری در شب یلدا، معموال سفره ای فاخر 
کنند.  تا دور هم صرف  مهیا می کردند  تربوز  و  می چیدند 
پیرترها  قصه گویی  تناوالت،  صرف  از  پس  زمان،  آن  در 
برای دیگر اعضای خانواده و هم چنین فال گیری با دیوان 

حافظ رایج بود.
کشور در مقاله ای تحت  و فرهنگیان  از شعرا  نادری  پرتو   
عنوان »صبح صادق ندمد تا »شب یلدا« نرود« می نویسد: 
که این همه ارزش های  »در افغانستان، تا چند دهه پیش 
این  و  بود  نشده  روزگار  خوکان  مال  لگد  فرهنگی  و  ملی 
همه از خودبیگانگی فرهنگی در میان شهروندان ما ریشه 
می شد.  یادآوری  به گونه ای  یلدا  شب  از  بود،  ندوانیده 
افغانستان،  که در شهر های  به گونه ی دقیق نمی دانم  من، 
به  پابند  بیشتر  که  قدیم  کابلیان  درمیان  خاص  به گونه ی 

صندوق  مسوول  اوچان،  ویلفرد  کتر  دا همین حال،  در 
می گوید  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  جمعیت 
و  زنان  طبیعی  حوادث  و  درگیری ها  وقوع  نتیجه  در  که 
گفت:  اوچان  آقای  دیده اند.  آسیب  بیشترین  دختران 
»موضوع رسیدگی به نیازمندی های صحی و حقوق زنان 
و  بحرانی  شرایط  وقوع  از  بعد  صرفا  نباید  را  نوجوانان  و 
توجه  مورد  انسان دوستانه  کنش های  وا قالب  در  انسانی 
از خشونت  که  نوجوانی  یا دختران  باردار  زنان  داد.  قرار 
و  غذا  آب،  اندازه  به  برده اند  در  به  سالم  جان  جنسیتی 

سرپناه به خدمات نجات بخش نیاز دارند.«
مسوول صندوق جمعیت سازمان ملل محد در افغانستان 
کشورهای  در  مسلحانه  درگیری های  وقوع  که  می افزاید 

تجلیل  چگونه  یلدا  شب  از  بودند،  سنت هایی  چنین 
که در این ارتباط  ک تر این  می شده است. نکته ی دردنا
و  شهر ها  در  یلدا  آیین  چگونگی  بیان  به  که  نوشته ای 
دهکده های افغانستان پرداخته باشد، ندیده ام. نمی گویم 
کنون ذهن من  وجود ندارد، می گویم من ندیده ام. همین ا
کوچک من.  می دود به آن شب های زمستان در دهکده ی 
که خانواده ها برای تجلیل از شب یلدا هندوانه  به یاد دارم 
در  هم  یا  و  کاهدان  در  یا  گندم،  انبار  در  را  تربوزهایی  یا 
این،  از  غیر  می کردند.  نگهداری  دیگری  مناسب  جای 
جا به جا  خریطه های  در  ک ها  تا در  را  انگور  خوشه های 
و  می کردند  خریطه  انگور  خودشان  به گفته ی  و  می کردند 
ک  خریطه ها همین گونه تا شب های زمستان در درختان تا
آویزان می ماند و بعد در شب های زمستان و در شب یلدا 

از آن می خوردند. «
تربوز  خوردن  که  داشتند  باور  »مردم  نادری:  پرتو  به گفته 
در شب یلدا، سبب می شود تا انسان از شمار بیماری ها و 
به گونه ی خاص از بیماری محرقه در تابستان نجات یابد. 
غیر از این، بانوان با سرشته برای شب یلدا توت و چهارمغز 
می خوردند.  آن  از  یلدا  شب  در  و  می کردند  نگهداری 

نیاز  افزایش حوادث طبیعی،  مختلف جهان و هم چنین 
برده  باال  جهان  سطح  در  را  بشردوستانه  کمک های  به 
است. به گفته ویلفرد اوچان، امروز نزدیک به صد میلیون 
نیاز  انسان دوستانه  کمک های  به  جهان  سراسر  در  نفر 
که بیست و شش میلیون نفر از این نیازمندان را زنان  هستند 
که در سن باروری قرار دارند. و دخترانی تشکیل می دهند 
که در نتیجه درگیری ها و حوادث  ویلفرد اوچان می افزاید 
طبیعی، پنجاه و نه میلیون نفر در سطح جهان بی جا شده 
و هم چنین دوصد میلیون نفر دیگر از این بحران ها آسیب 
تا  می برد  زمان  سال  بیست  که  کرد  کید  تا او  دیده اند. 
از  پیش  دوران  زندگی  بتواند  شده  بی جا  خانواده  یک 

کند. بی جاشدن خود را آماده 
حوادث  وقوع  زمان  در  که  می گوید  اوچان  ویلفرد  کتر  دا
طبیعی و درگیری های مسلحانه، بیشتر اوقات از نیازهای 
به گفته   می شود.  چشم  پوشی  صحی  خدمات  به  زنان 
گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مورد  او، 
که زنده  وضعیت نفوس جهان در سال 2015 نشان می دهد 
ماندن یا مردن زنان و دختران در شرایط بحرانی به میزان 

دسترسی آنان به خدمات اولیه صحی بستگی دارد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در حالی از وضعیت 
که  گزارش می دهد  نفوس در جهان به ویژه در افغانستان 
اعالم  بشر  کمیسیون مستقل حقوق  آن  از  پیش  روز  یک 
که ادامه ی درگیری ها و افزایش وقوع حوادث طبیعی  کرد 
به  سال  شش  از  داخلی  بی جاشدگان  میزان  کشور،  در 

این سو پنج برابر شده است.
که رقم بی جاشدگان  گفت  گزارشی  کمیسیون با انتشار  این 
داخلی به یک میلیون و دوصد هزار نفر می رسد و این رقم 
به ترک  که در سال 2009 مجبور  برابر تعدادی است  پنج 

مناطق اصلی خود شده بودند.

دری  هر  از  و  می نشستند  ناوقت  تا  مردمان  شب،  این  در 
سخن می گفتند. بدین گونه این شب را خانواده هایی بهتر 
به  و  داشتند  دهقانی  شغل  که  کنند  تجلیل  می توانستند 

گفته ی خودشان تربوز و میوه های شان دهقانی بود.«
مختلف  مناطق  در  یلدا  آیین  دوباره  شدن  زنده 

افغانستان
افغانستان زادگاه برخی از رسم های منطقه است؛ رسومی 
افغانستان  در  دیگر  را  پیش  قرن ها  جالل  و  شکوه  که 
زنده  حال  در  دوباره  رسوم  این  از  برخی  هرچند  ندارند. 

شدن اند.
به  که  سالی  است  چند  هرات  و  کابل  بلخ،  حاال 
افغانستان  در  کهن  آریانای  دیرینه  رسم  این  میراث داران 
این  هنوز  ایران  و  تاجیکستان  در  هرچند  شده اند.  تبدیل 

رسم، زنده، چاق و پر طرفدار است.
هرات  و  بلخ  پایتخت،  در  گذشته  سال  چهار  سه-  طی 
سال  کرده اند.  رجوع  رسم  این  به  دوباره  زیادی  مردم 
گذشته هرات شاهد چندین برنامه شعرخوانی در شب یلدا 
گردهم آمدند و آن شب را در  کابل  بود. جوانان زیادی در 
کردند. بلخ نیز شاهد استقبال مشابهی بود. کنار هم سپری 

برپایی شب شعر و شب  ترتیب، در سال های اخیر  بدین 
کز فرهنگی  گرامیداشت شب یلدا توسط برخی از مرا قصه و 
و هنری در افغانستان رایج شده است و در برخی از شهرها 
که  گرامی داشته می شود و شاعران و هنرمندانی  این شب 
کرده اند، آثار خود را ارایه  در مورد شب یلدا آثاری را خلق 

می کنند.
گر چه این شب رنگ وبوی قرن ها و سال ها پیش را ندارد،  ا
کانون تجلیل از رسم های آریایی بوده است.  اما افغانستان 
کنون در افغانستان رواج دارد،  که تا مثال یکی از رسم هایی 
که  بردن »شب چله گی« یا »زمستانی« برای دخترانی است 

در دوران نامزدی به سر می برند.
کفش  و  لباس  مثل  هدایایی  پسر  خانواده  شب،  این  در 
زمستانی و انواع میوه به خانواده دختر هدیه می کنند و دو 

کنار هم سپری می کنند. خانواده تا پاسی از شب در 
مناطق  از  برخی  در  به خصوص  افغانستان،  مرکز  در 
یلدا  هزاره نشین هنوز هم فرهنگ شاهنامه خوانی در شب 
و  فراز  تمام  با  یلدا  ولی  است،  باقی  خود  پیشین  قوت  بر 
یلدا  نُمرد.  هیچ گاه  افغانستان  شاعران  برای  فرودهایش 
همواره یکی از مظاهر الهام شعر در میان شاعران باقی ماند.

که مدتی  شاعران زیادی در وصف یلدایی شعر سرودند، 
حتا برای بسیاری از مردم افغانستان بیگانه شد.

ACKU



جنگجویان  نامی  برای  افغان«  »عرب های 
برای  عربی  کشور های  از  که  بود  مسلمانی 
افغانستان  به  سابق  شوروی  نیرو های  با  جنگ 
گرفته  کستان سرازیر شدند. از عبداهلل عزام  و پا
را رهبری می کردند.  تا بن الدن این لشکر بزرگ 
از  بود،  جهاد  و  جنگ  فضای  که  روز ها  آن 
آموزشی  کمپ های  گرمی  در  به  سربازان  این 
استقبال  جنگ  جبهه های  و  مجاهدین 
برای  افغان  عرب های  بعد  مدت ها  می شد. 
شدند.  بدل  بزرگ  درد سر  به  عربی  کشور های 
در  افراد  این  بازگشت  از  عربی  کشور های  کثر  ا
بود  این  اصلی  ترس  ترسیدند.  خود  کشور های 
این  در  مسلحانه  مبارزه های  به  افراد  این  که 
کشور های روی نیاورند. از این جمع برخی افراد 
سلب تابعیت شده، برخی ممنوع الورود و برخی 
هم جذب جریان های افراطی در منطقه شدند. 
برعکس  وضعیت  دهه  چند  گذشت  با  کنون  ا
شده است. حاال افغان ها برای جنگ به یک 
کشور عربی فرستاده می شوند. جنگ در سوریه 
کشور های مختلف به  پای هزاران شهروند را از 
گروه های  کنون  کرده است. هم ا این منطقه باز 
مختلف زیر نام های مختلف در سوریه حضور 
کشورهای  اتباع  هر دو طرف جنگ  در  دارند. 
مختلف دیده می شود. در جبهه بشار اسد حد 
گروه ها به صورت علنی مشغول نبرد اند: اقل این 

 تیپ انصار- مربوط به ایران؛
 حرکت حزب اهلل النجا- از عراق؛

تیپ فاطمیون- افغان های اعزامی  از ایران؛
کستان؛  تیپ زینبیون- شیعه های پاراچنار پا

کشور های  برخی  و  لبنان  از  مختلف  گروه های 
منطقه.

از  استفاده  با  ایران  دولت  اخیر  سال های  طی   
گزیری  افغان های مهاجر  احساسات مذهبی و نا
کرده  اعزام  سوریه  به  را  زیادی  افراد  ایران  در 
فاطمیون«  »تیپ  قالب  در  افراد  این  است. 
سوریه  مختلف  نقاط  در  نبرد  مصروف 
از  زیادی  جنازه های  مدت  این  در  می باشند. 
ایران  مختلف  شهر های  به  جنگجویان  این 
آورده شده است. در برخی روز ها تا پنج جنازه 
تشییع  اصفهان  و  قم  مشهد،  شهر های  در  نیز 
عکس های  ایران  شهر های  برخی  در  شده اند. 

کن عمومی  کشته شده ها در خیابان ها و اما این 
کنون  ا می باشد.  نصب  حرم«  »مدافعان  نام   به 
برای  افغان ها  جلب وجذب  برای  تالش ها  نیز 
مراسم  در  حتا  دارد.  جریان  سوریه  در  جنگ 
و  عراق  در  ایران  پاسداران  سپاه  مبلغان  اربعین 

کرده اند.  ایران از افغان ها سرباز گیری 
عملی  اقدام  کدام  کنون  تا  افغانستان  دولت 
جنگ  برای  افغان ها  اعزام  از  جلوگیری  برای 
که  مهاجرین  وزارت  است.  نداشته  سوریه  در 
افغان ها  وضعیت  به  رسیدگی  اصلی  مسوولیت 
دید گاه  و  پیام  هیچ  دارد،  کشور  از  در خارج  را 
نامعلوم  به دالیل  بنا  وزارت  این  ندارد.  روشنی 
در رابطه به وضعیت افغان ها در ایران شهامت 
تمام  با  مهاجرین  وزارت  ندارد.  را  نظر  اظهار 
جنگ  به  افغان ها  اعزام  پروسه  بودن  عریان 
کنشی  وا اعالمیه  سطح  در  حتا  هنوز  تا  سوریه 

نداشته است. 
وزارت خارجه نیز بعد از نشر هر خبر با این جمله 
کدام  و  کرده  بسنده  دارد«  قرار  بررسی  »تحت 
گرفتاری های  تحقیق جدی انجام نداده است. 
سیاسی و جنگ برای دولت وحدت ملی سبب 
را  موضوع  این  نیز  غنی  و  عبداهلل  تا  است  شده 
جدی  خطر  کنون  ا نکنند.  دنبال  جدیت  با 
که در صورت ختم جنگ در سوریه  این است 
ترس  شد.  خواهد  چه  نیرو ها  این  سرنوشت 
که نیرو های سرگردان در سوریه  اصلی این است 
مداخله جویانه  ابزار  و  برگشته  کشور  به  دوباره 

گیرند.  برای ایران قرار 
در  نیرو ها  این  که  است  این  دیگر  احتمال 
در  و  نگهداری  ایران  دولت  زیرنظر  کمپ های 
کشور استفاده شود.  مواقع خاص علیه منافع ملی 
گشت عرب های  که دیروز عرب ها از باز  ترسی 
افغان داشت امروز این ترس از بازگشت افغان ها 
دارد.  وجود  افغانستان  به  عربی  کشور های  از 
فکر  در  حاال  از  بگیریم.  جدی  را  خطر  این  ما 
اعزام  از  چگونه  نخست  گام  در  که  باشیم 
کشور های  در  مختلف  جنگ های  به  افغان ها 
متوجه  و در قدم بعدی،  کنیم  عربی جلوگیری 
این  با  سوریه  در  جنگ  ختم  از  بعد  باشیم 
چگونه  همسایه  کشورهای  سرگردان  نیرو های 

کرد. برخود خواهند 

خطر بازگشت 
فا طمیون از سوریه

 شهریار
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پروژه  انتقال  تبلیغ  روزها مصروف  این  ملی  حکومت وحدت 
کستان است. این پروژه  گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پا
کار این  که مخاطب تصور می کند با شروع  چنان تبلیغ می شود 
پروژه دیگر  هیچ مشکل اقتصادی در افغانستان باقی نمی ماند. 
ارگ محفل برگزار می کند و رییس جمهور در این شرایط جنگی 
که  حالی  در  می کند.  ضایع  آن  در  را  خود  وقت  ساعت  یک 
متوجه  رییس جمهور  باید  و  می سوزد  جنگ  آتش  در  هلمند 

جنگ در سنگین و حومه  لشکرگاه باشد. 
گاز نیست. عده ای  تبلیغات حکومت منحصر  به پروژه  انتقال 
که  از مقام های حکومتی در محافل خصوصی هم می گویند 
کره با طالبان به زودی  که مذا کرده اند  چین و امریکا تضمین 
انتظار  به وعده  خود عمل می کند.  اسالم آباد  و  شروع می شود 
کره تا  که در بهار سال آینده مذا مقام های حکومتی این است 
گفتگوی جدی  که زمینه برای آتش بس و  جایی به پیش برود 

با طالبان فراهم شود. 
پروژه  تاپی  که  می گوید  بنشینی  حکومتی  مقام  نزد یک  وقتی 
کره با طالبان  مشکالت اقتصادی را حل می کند و به زودی مذا
که  کرده اند  هم شروع می شود. می گویند چین و امریکا تضمین 
کره با طالبان شروع می شود. مقام های حکومتی  به زودی مذا
کستان به توافق رسیده اند  که چین و امریکا با پا تبلیغ می کنند 

کره بیاورد.  که اسالم آباد طالبان را روی میز مذا
که صرف دو اعالمیه  سه جانبه منتشر  این همه در حالی است 
شده است و غیر از این اعالمیه های رسانه ای، چیز زیادی در 
گفته نشده است.  مورد تالش های سیاسی برای پایان جنگ 

کستان، چین و افغانستان و هم چنان در  در اعالمیه سه جانبه  پا
که  کستان، آمده است  اعالمیه  سه جانبه امریکا، افغانستان و پا
که در پی آن، طالبان  طرف ها می خواهند، روندی آغاز شود 
کنند. به بیان دیگر  گفتگو  کابل  کره بیایند و با  به پای میز مذا
کستان  کشورهای چین، امریکا، پا که  در اعالمیه ها آمده است 
از آن یافتن  که هدف  و افغانستان می خواهند روند آغاز شود 
راه حل سیاسی برای جنگ در افغانستان است، اما این روند 

تا حال اصال آغاز نشده است. 
را  روند  شروع  باشند،  داده  تضمینی  هم  چین  و  امریکا  گر  ا
که  می رسد  به نظر  را.  آن  احتمالی  نتایج  نه  کرده اند  تضمین 
طالبان در سال آینده میالدی جنگی خونین را بر ضد نیروهای 
طالبان  آینده  سال  در  می اندازند.  راه  به  افغانستان  امنیتی 
که به لحاظ نظامی  دست باال  می خواهند به دنیا نشان دهند 

این  نبود.  طالبان  دل  به  چندان  میالدی  جاری  سال  دارند. 
شود.  مسلط  کشور  مهم  والیت های  از  یکی  به  نتوانست  گروه 
کندز مسلط شدند اما به زودی آن را از  آنان برای چند روز در 
پیروزی  یک  گرچه  طالبان  برای  کندز  سقوط  دادند.  دست 
سختی  سیاسی  و  اخالقی  شکست  اما  نظامی  بود،  زودگذر 
بدل  ویرانه  به  را  کندز  طالبان شهر  کرد.  تحمیل  گروه  این  به 
کردند، پول و ثروتش را بردند، دفاتر را آتش زدند، زندانی های 
کردند و طرفداران حکومت و جامعه مدنی  جانی را از بند رها 

کشتند.  را در آن والیت 
چنان  هلمند  والیت  در  را  جنگ  می خواهند  طالبان  حاال 
که سقوط آن در سال آینده حتمی شود. طالبان  شدید بسازند 
برخی  شاید  و  هلمند  میالدی  آینده  سال  بهار  در  می خواهند 
فرصتی  آینده  سال  هم چنان  دهند.  سقوط  را  دیگر  والیات  از 
به  که  بسازند  ثابت  دیگر  بار  کشور  امنیتی  نیروهای  تا  است 

لحاظ نظامی  نیرومند هستند. 
به  کره  مذا کنیم  تصور  که  است  غیرواقع بینانه  خیلی  بنابراین 
کره منجر به آتش بس می گردد.  زودی شروع می شود و این مذا
کره با طالبان شروع هم شود، دست آورد  گر در سال آینده مذا ا
کره هم به معنای پایان جنگ نیست.  بزرگی است. شروع مذا
کردن  گرم  کره آغاز می شود، هر دو طرف می خواهند با  وقتی مذا
افزایش  کره  مذا میز  در  را  خود  چانه  زنی  قدرت  جنگ،  آتش 
مالی  چند  که  می افتد  اتفاق  وقتی  سناریو  بدترین  دهند. 
افغانستان روی میز  با نمایند گان دولت  ریشوی عمامه به سر، 
کند  کره بنشینند و بعد دفتر طالبان در قطر اعالمیه ای منتشر  مذا

نمی کنند.  نمایند گی  گروه  این  از  کره کنند گان  مذا که  بگوید  و 
کل تالش ها را برباد می دهد.  چنین چیزی 

گاز هم هنوز راه نیافتاده است. مقام های حکومتی  پروژه  انتقال 
کار پروژه تقریبا به مرحله  بهره برداری  که  به گونه ای تبلیغ می کنند 
معقول  استراتژی  یک  باید  حکومتی  مقام های  است.  رسیده 
نباید  بگویند.  سخن  آن  مبنای  بر  و  کنند  تدوین  تبلیغی 
انتظارات را بلند ببرند. چنین چیزی به زیان حکومت است. 
به  پروژه  تاپی  نه  و  کرده ایم  شروع  را  کره  مذا روند  نه  هنوز  ما 
گر تبلیغات همین طوری ادامه  بهره برداری سپرده شده است. ا
در  کند،  مدیریت  را  مردم  انتظارات  نتواند  حکومت  و  یابد 
کارکردی حکومت صدمه  جدی وارد  کار به مشروعیت  پایان 
که در حکومت وحدت ملی  می شود و آن وقت سیاستمدارانی 

کرسی نشده اند، از آن بهره برداری می کنند. صاحب 

  بیژن

صلح
تاپی

و
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 قسمت پنجم
 سید روح اهلل رضوانی

کنترول یک دیگر همسران در 

 آژند 

خانواده در افغانستان

هیجان تاپی ما را از نگرانی ها دور نکند 

- مورد اول:
که تا سه سال قبل درس می خواند.  مهتاب زنی است 
از ازدواج، همسرش اجازه ادامه تحصیل را به او  بعد 
همسرش  بپذیرد  نمی توانست  که  دلیل  این  به  نداد؛ 
این  او  باشد.  داشته  بیشتری  تحصیالت  خودش  از 
گفته بود و این موضوع را در جامعه  موضوع را صریحا 
برای  گزیر  نا مهتاب  می دانست.  خود  حقارت  مایه 
همسرش  خواسته  این  تسلیم  مشترکش  زندگی  حفظ 
در  بتواند  به  که  امید  این  به  کرد،  رها  را  درس  و  شد 
اما  آورد.  به دست  رضایت  زندگی  زمینه های  دیگر 
این  می کرد  سخت تر  برایش  را  شرایط  رفته  رفته  آنچه 
کنترول های شدید  که همسرش با سخت گیری ها و  بود 
رفتارها  همه  تعیین کننده  و  تصمیم گیرنده  تقریبا  خود 
که  و انتخاب های او شده بود. این شوهر مهتاب بود 
از  یک  کدام  با  زمان هایی  چه  او  می گرفت  تصمیم 
در  کند.  صحبت  حد  چه  در  خانواده اش  اعضای 
خانه و مراسم های بیرون چطور لباس بپوشد و چطور 
می کرد  تعیین  که  بود  مهتاب  شوهر  حتا  کند.  رفتار 
بزند.  لبخند  دارد  حق  کسی  چه  با  رابطه  در  مهتاب 
تو  که  بود  برابر این رفتارش این  استدالل همسرش در 

دیگر مال منی و همه چیزت هم به من مربوط است. 
مهتاب بعد از سه سال زندگی مشترک دچار افسردگی 
با همسرش پشیمان  ازدواجش  عمیق شده. نسبت به 
را  گذشته اش  طبیعی  آزادی های  این که  از  و  است 
و  شکست  احساس  شدت  به  است  داده  دست  از 
ازدواج  از  بعد  که زن  را  باور  این  او  غمگینی می کند. 
کامل همسرش می باشد مخرب ترین باور در  در اختیار 

خانواده های جامعه ما می داند.

کار پروژه میلیارد  از یک هفته به این سو پس از آغاز به 
هند  و  کستان  پا به  ترکمنستان  از  انرژی  انتقال  دالری 
در  خاصی  هیجان  می شود،  یاد  تاپی  پروژه  نام  به  که 
بیشتر  در  است.  گرفته  شکل  افغانستان  کنار  و  گوشه 
نقاط افغانستان جشن ها و راهپیمایی هایی در تجلیل 
شده  انداخته  راه  به  اقتصادی  بزرگ  پروژه  این  از 
این  نفس عمل  در  البته  دارد.  ادامه  و هم چنان  است 
جشن ها و خوشحالی ها خوب و حتا ضروری است. ما 
که سالیان  گرفته در افغانستان  در درون بحران شکل 
گلوی زندگی مردم را به سختی می فشارد،  درازی است 
افسردگی  از  شدن  بیرون  و  خوشحالی  به  نیاز  مسلما 
را  ما  نباید  پایکوبی ها  و  این جشن  ولی  داریم.  مداوم 
که در مورد میکانیزم عملی شدن  از دغدغه های مهمی 

پروژه تاپی وجود دارد منحرف سازد. 
که از  مسلما هیچ شهروند افغانستان را نخواهیم یافت 
کار پروژه خوشحال نباشد. ولی حاال باید  آغاز عملی 
گاز به طول  که ما چی برنامه هایی برای تمدید لوله  دید 
کیلومتر از بندر تورغندی در هرات الی  نزدیک به 750 
سپین بولدک در قندهار داریم. بخش عمده این مسیر 
کیلومتر این  از مناطق نا امن می گذرد. فقط شاید چند 
که از داخل شهر هرات می گذرد در ساحه  پایپ الین 

- مورد دوم:
کنترول گرانه  رفتارهای  از  که  است  مردی  رحمان 
همسرش در خانه خسته شده است. همسرش همواره 
تلیفونی،  تماس های  رفت و آمد ها،  از  می کند  سعی 
برای  و  کجا  در  را  پول هایش  این که  و  او  درآمد  میزان 
چه چیزهایی هزینه می کند مطلع شود. همسر رحمان 
نسبت به این که او پولی را برای خواهر و برادرش هزینه 
از  مرتب  دلیل  همین  به  است.  حساس  بسیار  کند 
که بارها به  رحمان حساب می گیرد؛ حساسیت هایی 
کنترول  رفتارهای  است.  شده  کشیده  دعوا  و  جنگ 
پنهان کاری  به  رحمان  است  شده  باعث  که  گرانه ای 
و دروغ متوسل شود. رحمان بارها به خاطر خرید یک 
همسرش  سوی  از  برادرش  و  خواهر  برای  ساده  تحفه 
تهدید و سرزنش شده است. هرچند رحمان تمام این 
زندگی  شیرینی  می گوید  اما  می کند  تحمل  را  رفتارها 

گذره  از ولسوالی  که  باشد. ولی همین  گرفته  قرار  امن 
پایپ الین  همراه  قدم  به  قدم  نا امنی  بگذری  هرات 
پیش می رود. ولسوالی ادرسکن، شیندند، منطقه آب 
کشک و نخود و  گرشک  خرما، باالبلوک فراه، دالرام، 

حتا سپین بولدک همه مناطق ناامن هستند. 
این  در  نتوانسته  هم  حکومت  سال ها  این  طول  در 
در  به دقت  باید  اول  بنا  کند.  تامین  را  امنیت  مناطق 
داخل  در  پایپ الین  این  امنیت  تامین  میکانیزم  مورد 
می شود  آنگاه  برسیم،  ملموس  نتیجه  یک  به  کشور 

دیگر از دست رفته است. 
می آیند.  دنیا  به  آزادی  نام  به  نیازی  با  انسان ها  همه 
هیچ انسانی در داشتن یا نداشتن این نیاز آزاد نیست. 
و  خود  بودن  کنترول  تحت  معنی  به  آزادی  به  نیاز 
و  ژنتیک  نیازهای  از  دیگران  نبودن  کنترول  تحت 
بنیادین انسان است. همه انسان ها می خواهند تا حد 
و  کنترول  از  و  باشند  خود  کنترول کننده  خود  امکان 

کنند.  اجبار محیط و دیگران خود را رها 
محدودیت هایی  پذیرش  معنی  به  ازدواج  هرچند 
ازدواج  از  قبل  زندگی  روش های  و  روابط  برخی  در 
کردن  محدودیت  طریق  از  مرد  و  زن  نباید  اما  است 
کردن  کنترول  در  سعی  یک دیگر  طبیعی  آزادی های 
هم دیگر داشته باشند. روش طبیعی و سالم این است 
کنترول  کدام از زوجین خود خودشان را محدود و  که هر 
کند با دستورات سخت گیرانه در  که سعی  کنند. زنی 

پرداخت.  جشن  به  بیشتر  خوش بینی  با  و  دل  ته  از 
تمدید  مسیر  تامین  برای  است  گفته  حکومت  هرچند 
پایپ الین نزدیک به هفت هزار سرباز آموزش دیده را 
یاد داشت  به  باید  ولی  کرد.  مستقر خواهد  منطقه  در 
جنگی  ابزار  با  خارجی  بیشتر  نیرو های  گذشته  در  که 
بودند.  مستقر  منطقه  همین  در  قدرتمندتر  و  پیشرفته تر 
تامین  را درست  امنیت منطقه  نتوانستند  آنان هم  ولی 

کنند. 
گفته های وزیر دفاع  که مطرح می شود،  بحث دیگری 

کنترول  مورد روابط و رفتارهای شوهرش در خانه او را 
کند و احساس داشتن آزادی مطلق را در خانه به دست 
فضای  در  را  اضطراب  و  ترس  تدریج  به  بیاورد، 
که بخواهد  گسترش می دهد. مردی  ارتباطی خانواده 
آزادی های طبیعی همسرش را در رفت وآمد ها، رشد و 
پیشرفت و نحوه پوشش همسرش با اجبار و تهدید از 
او بگیرد به تدریج خلق همسرش را به سمت افسردگی 
محصول  دروغ گویی  و  پنهان کاری  برد.  خواهد  پیش 
تمام  است.  غیر منطقی  کنترول گرانه  رفتارهای  همین 
باید  آنچه مورد اختالف و منازعه بین همسران است 
کره و توافق حل شود. رفتارهای  گفتگو و مذا از طریق 
کردن،  گفتگو  که هنر  کنترول گرانه زمانی تشدید می شود 
تحمل و مدارا و درک نیازهای طرف مقابل محدود و 

ضعیف باشد. 
تفاهم  و  عالقه  با  که  ازدواج ها  از  بسیاری  متاسفانه 
و  کنترول گرانه  رفتارهای  ناحیه  از  شده  شروع  اولیه 
موضوع  این  می بینند.  آسیب  آزادی  سرکوب کننده 
کردن حق مرد و سیاست  کنترول و محدود  که  زمانی 
زن دانسته می شود ابعاد عمیق تری به خود می گیرد. هر 
انسانی ممکن است برای مراقبت از خود و شرایطش 
کنترول دیگران را بپذیرد اما به هیچ وجه نمی تواند آن 
کند و سالم بماند. رفتارهای  را در طوالنی مدت تحمل 
کدام از زوجین در نهایت یکی از سه  گرانه هر  کنترول 
حالت زیر را در طرف مقابل ایجاد می کند: 1- باعث 
مشترک  زندگی  بخش های  سایر  در  دیگری  می شود 
کنترول  و  از طریق سخت گیری ها  و  کند  را جبران  آن 
زندگی اش  کند  احساس  زمینه ها  دیگر  در  کردن ها 
خود  از  مراقبت  برای  فرد   -2 می رود.  پیش  منصفانه 
و مواجه نشدن با خشونت و تهدید های بیشتر تسلیم 
کشیده خواهد شد.  شده در طوالنی مدت به افسردگی 
حق  از  مثل  به  مقابله  و  خشونت  به  توسل  با  فرد   -3

کند.  آزادی و انتخاب و اختیار خود مراقبت 
و  صمیمانه  روابطه  حالت  سه  این  از  یک  هیچ 
کنید  محترمانه دوامداری را شکل نخواهد داد. سعی 
باشید  داشته  یاد  به  همیشه  همسرتان  با  ارتباط  در 
خودش  کند  احساس  دارد  نیاز  شما  همانند  هم  او 
کنترول کننده زندگی خود است و آزاد  تصمیم گیرنده و 
است در زندگی و خانه اش لذت ببرد. عشق محصول 

آزادی و آزادگی است. 
یادداشت: اسامی  مندرج در این نوشته مستعار و قابل 

استناد نمی باشد. 

کستان  پا بود  گفته  پیش  چندی  که  است  کستان  پا
این  امنیت  تا  می کند  استفاده  طالبان  بر  خود  نفوذ  از 
پروژه تامین شود. بیرون از این اظهار نظر مداخله گرانه 
طالبان،  و  کستان  پا میان  تنگاتنگ  رابطه  افشای  و 
که به عنوان دغدغه هنوز هم مطرح می ماند،  یک چیز 
پارچه شدن طالبان در صف بندی های جدید  پارچه 
که در آن  است. حداقل غرب افغانستان جایی است 
هم طرفداران مال اختر محمد منصور و هم هواداران مال 
کوچک  گروه های  البته  دارند.  کافی  حضور  رسول 
کمابیش حضور دارند. مشخص  وابسته به داعش نیز 
کستان بر هر دو بخش متخاصم طالبان  که آیا پا نیست 
که  داعش  به  وابسته  گروه های  آیا  و  خیر  یا  دارد  نفوذ 
با وجود ضربه خوردن از طالبان هنوز هم در منطقه در 
حدود نا ملموس حضور دارند، به این پروژه پر منفعت 

کرد.  کستان تعرض نخواهند  برای پا
به دلیل  پروژه  که  این خوش بینی ها  با  را  نباید خود  ما 
تعرض  از  بنا  می کند  تامین  را  کستان  پا منافع  این که 
طالبان مصون باقی می ماند، فریب بدهیم. بهتر است 
مقطعی  هیجان های  به  پرداختن  از  پیش  حکومت 
جستجوی  بر  را  خود  تمرکز  تمام  تاپی،  پروژه  مورد  در 
راهبرد های عملی تامین امنیت پروژه معطوف بدارد. تا 

حداقل این پروژه به مراحل بهره برداری نزدیک شود.

ACKU
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باشد، تا کشور ها انگیزه برای اشتراک پیدا کنند. اگر 
همکاری ها کوتاه مدت باشد کشور ها از انگیزه قوی 
برخودار  منطقه ای  همکاری های  در  اشتراک  برای 
بلند مدت  منافع  پی  در  کشور ها  چون  نمی شوند. 
می باشند تا آن نیاز هایی را که به تنهایی نمی توانستند 
به دست آورند در قالب همکاری های منطقه ای آن را 
امکان پذیر است  جستجو می کنند و آن در صورتی 
امروزه  باشد.  تعریف شده  بلند مدت  که همکاری ها 
بین الملل  عرصه  در  روز  مد  به  اقتصادی  همگرایی 
تبدیل شده است و کشور ها برای این که به توسعه و 
پیشرفت دست پیدا کنند، ناگزیر اند که به همگرایی 

اقتصادی رو بیاورند.
با توجه به مباحث فوق کشور های منطقه از توانایی ها 
و  همگرایی  همکاری،  برای  مناسب  ظرفیت های  و 
جمله  از  می باشند.  برخوردار  مشترک  منافع  ایجاد 
شبه  به  مرکزی  آسیای  انرژی  انتقال  از  می توان 
ترکمنستان  انرژی  تولید  ظرفیت  کرد.  یاد  هند  قاره 
زمینه  انرژی  به  هند  و  پاکستان  نیاز  و  ازبکستان  و 
قاره هند را فراهم  به شبه   انرژی  انتقال  برای  مناسب 
در  می تواند  ارتباطی  پل  به عنوان  افغانستان  و  ساخته 
این پروژه نقش بازی کرده و منافع کشور های منطقه 
را باهم پیوند دهد. در این قسمت فقط اراده محکم 
از  تا  است  نیاز  منطقه  کشور های  استوار  گام های  و 
نتیجه  در  و  گرفته  صورت  بهره برداری  ظرفیت  این 
منطقه در جهت مطلوب  اقتصادی  سیمای سیاسی و 

آن دگرگون شود.
انرژی »نفت و گاز« در بازار های جهانی از تقاضای 
محرکه صنعت  موتور  و چون  بوده  برخودار  باالیی 
جهانی  مهم  کاال های  از  یکی  به  می باشد  کشور ها 
و  انتقال  بحث  لحاظ  همین  به  است.  شده  تبدیل 
و  اقتصادی  داغ  موضوعات  از  یکی  آن  صادرات 
سیاسی می باشد و زمینه مناسبی را برای همکاری های 
این در  بنابر  اقتصادی میان کشور ها فراهم می سازد. 
زمینه ای   )TAPI( تاپی  پروژه  شدن  عملی  صورت 
فراهم  منطقه  کشورهای  همکاری  برای  مناسب 
خواهد شد. احداث این خط لوله و عبور آن از خاک 
افغانستان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی 

برای تمام منطقه سودآور خواهد بود.
می تواند  ترکمنستان  ساالنه  لوله  این خط  احداث  با 
کند  صادر  را  گاز  مترمکعب  میلیارد   100 الی   90
که رقم باالیی از سود را برای این کشور به ارمغان 
از  ناشی  هنگفت  سود  آوردن  به دست  با  می آورد. 

انتقال انرژی ترکمنستان قادر خواهد شد که از آن در 
توسعه و پیشرفت زیرساخت های اقتصادی و سیاسی 
خود استفاده کرده و کشور خویش را به سوی توسعه 

و نوسازی سوق دهد.
انرژی  انتقال  از  که  است  دیگری  کشور  پاکستان 
خود  آن  از  را  بهینه  بهره  می تواند  مرکزی  آسیای 
از  فقیر  کشورهای  جمله  از  کشور  این  چون  کند. 
لوله،  خط  احداث  با  و  بوده  انرژی  منابع  میزان  نظر 
پاکستان می تواند این کمبود جدی را مرفوع ساخته 
کشور  اقتصادی  و  سیاسی  یکپارچگی  در  آن  از  و 
به  هندوستان  پیوستن  هم چنان  و  کند،  استفاده  خود 
این  میان  در  موجود  سیاسی  تنش های  به  پروژه  این 
دو کشور نقطه پایان خواهد بخشید، همکاری با هند 
را افزایش داده و هزینه های سنگین نظامی  که ناشی 
می باشد،  کشور  دو  میان  خصومت آمیز  رقابت  از 
پاکستان  و  هند  اقتصادی  رونق  به  و  داده  را کاهش 

کمک خواهد کرد.
برای  انرژی  انتقال  که  اقتصادی  فواید  از  گذشته 
نیز  امنیت  تامین کننده  دارد  منطقه  کشور های 
می باشد. مساله ای که برای کشورهای منطقه مهم و 
انرژی  لوله  خط  زمانی که  می شود.  محسوب  حیاتی 
برای  این که  به دلیل  کند،  عبور  افغانستان  خاک  از 
تمام کشورهای منطقه سود اقتصادی به بار می آورد، 
تامین  را  لوله  خط  امنیت  تا  می دارد  وا  را  کشورها 
سود  افغانستان  بی ثباتی  صورت  در  چون  کنند. 
می آوردند  به دست  ناحیه  این  از  ساالنه  که  هنگفتی 
آن را از دست داده و از طرف دیگر دامنه بی ثباتی 
بلکه  نشده  محدود  کشور  این  مرز های  به  افغانستان 
گرفت.  خواهد  فرا  را  منطقه  تمام  بی ثباتی  و  ناامنی 
چون در عصری که ما زندگی می کنیم دیگر کشور ها 
ملی  مرز های  ورای  در  کشیدن  حصار  با  نمی توانند 
خود از تهدیدات بیرونی خود را به دور نگهدارند و 
اتفاقاتی که برای همسایگانش رخ می دهد  از گزند 

در امان باقی بمانند.
با نگاهی گذرا به گذشته سه دهه قبل افغانستان این 
از  پس  جهانی  جامعه  می شود.  آشکار  بیشتر  مساله 
پایان یافتن جنگ سرد افغانستان را به حال خودش رها 
کرد و در نتیجه این کشور به کام طالبان و تروریسم 
کشور های  امنیت  تنها  نه  که  رفت  فرو  بین المللی 
منطقه را به چالش کشانده بلکه امنیت جهانی را نیز 
برج های تجارت  به  با حمله  به خطر مواجه ساخت. 
اشتباه  متوجه  جهانی  جامعه  القاعده،  توسط  جهانی 
بزرگ خود شده و دوباره توجه خود را به افغانستان 

معطوف کرد.
بنابر این پیوندهای امنیتی، تهدیدات مشترک »قاچاق 
را  منطقه  کشور های  بنیادگرایی«  و  مخدر  مواد 
وادار خواهد کرد تا امنیت خط لوله را تامین کنند. 
به صورت  گردد  تامین  لوله  خط  امنیت  زمانی که 
تامین  منطقه  کشور های  تمام  امنیت  خودبه خودی 
خصوص  در  تا  می شوند  ملزم  کشورها  و  می گردد 

امنیت دسته جمعی صادق و متعهد باشند.
برای  می تواند  تاپی  پروژه  که  را  فوایدی  کل  در 
جلب  از  عبارت  باشد،  داشته  منطقه  کشور های 
میان  بازرگانی  تراز  باالرفتن  خارجی،  سرمایه های 
رشد  کشورها  اقتصاد  »زمانی که  منطقه  کشورهای 
می شود  باعث  و  رفته  باال  مردم  خرید  قدرت  کند 
را  صعودی  مسیر  کشور ها  میان  بازرگانی  تراز  که 
و رشد صنعت  سیاحان  مسافرت  افزایش  کند.«  طی 
امنیت کشور های  توریزم و در نهایت تامین ثبات و 

منطقه می باشد.

و  میانه  »آسیای  منطقه  کشور های  و  افغانستان 
بنیادگرایی  همانند  مشترک  تهدیداتی  از  پاکستان« 
کشور ها  این  و  می برند  رنج  مخدر  مواد  قاچاق  و 
ساالنه هزینه های هنگفت را صرف مبارزه با این دو 
پدیده شوم می کنند. اما به دلیل بزرگ بودن این دو 
تهدید تالش های منفردانه در از بین بردن آن بی جا 
و به معنی پرداختن هزینه های سنگین مالی و انسانی 

می باشد.
صورت  در  که  است  داده  نشان  گذشته  تجربه های 
از  یک  هیچ  منطقه  کشور های  میان  واگرایی  ادامه 
به  از پیش  بیشتر  بلکه  ثبات نرسیده  به صلح و  آن ها 
بی ثباتی و نا امنی سر دچار خواهند شد. با درک این 
به  واقع بینانه  نگاه  با  باید  منطقه  کشور های  واقعیت 
مشکالت و چالش های کشور خود و منطقه دیده و 
بیرون رفت از معضالت به ارزش ظرفیت ها و  برای 
زمینه های باالقوه همکاری که در منطقه وجود دارد، 
همگرایی  و  همکاری  راستای  در  آن  از  و  برده  پی 

کشور های منطقه استفاده کنند.
همگرایی منطقه ای پس از پایان یافتن جنگ سرد و 
موفقیت همگرایی در میان کشور های اروپایی توجه 
حل  برای  را  دانشمندان  و  سیاستمداران  از  زیادی 
به صورت  را  منطقه  یک  کشور های  که  معضالتی 
به نظر  کرد.  جلب  خود  به  می کرد  تهدید  مشترک 
این دانشمندان و سیاستمداران بهترین راه برای بیرون 
می باشد.  منطقه ای  همگرایی  مشکالت  این  از  رفت 
آن  طی  که  است  فرایندی  منطقه ای  همگرایی 
با  می گیرند  تصمیم  »دولت ها«  بازیگران  از  گروهی 
یک دیگر در سطح بین المللی اشتراک مساعی کنند 
تا بتوانند بر اساس یک سلسله کارکردهای تکنیکی، 
کنند.  تامین  را  خود  جمعی  دسته  و  فردی  منافع 
رسیدن به این اهداف با اعطای اقتدار بیشتر به دستگاه 
میان  نزدیک تر  ونیز همکاری  تصمیم گیرنده جمعی 

بازیگران سیاسی امکان پذیر است.
به  نیز  منطقه ای  همگرایی  دیگر  اقدام  هر  همانند 
باید  این معنا که همگرایی  به  نیاز دارد.  یک مقدمه 
از بخش هایی آغاز گردد که حساسیت بر انگیز برای 
کشورها نباشد. یعنی همکاری در ابتدا در زمینه های 
همکاری های  در  چون  گیرد.  صورت  اقتصادی 
اقتصادی پای سود در میان است و کشور ها به عنوان 
بعضی  تا  می شوند  حاضر  حتا  عاقل  بازیگران 
همکاری  وارد  و  گرفته  نادیده  را  خود  اختالفات 
بلندمدت  و  باال  همکاری ها  این  سطح  دوم  شوند. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

افغانستان  از من که موزیسین مهمی در 
جشن  برای  تا  شده  خواسته  هستم 
سرود  تاپی  پروژه  شروع  از  خوشحالی 
درون  در  که  بود  چنین  دستور  بسازم. 
که  کلمه هایی  از  باید  سرود  این  شعر 
استفاده شود  تاپی است حتما  به  مربوط 
باشد.  داشته  پروژه  با  مستقیم  رابطه  و 
مس  استخراج  برای  این  از  قبل  که  من 
عینک، سفر نفر اول به اروپا، پای پچلک 
دریشی های  رییس جمهور،  خوردن 
برای لوی  لوکس رییس اجرایی، مرثیه 
سقوط  خان،  اختر  شدن  زخمی  مال، 
دان  ریاضی  فیلسوف  شعار های  کندز، 
اول و صد ها مورد مناسبتی و غیر مناسبتی 
پول خوبی  و  بودم  کرده  درست  سرود 
هم به جیب زده بودم. سرود زیر را برای 

جشن تاپی درست کردم. 
در اول آواز خوان یک آالپ می کند. 

اه ها هااا ای او ال او هی ری 
ساری گه مه را سا ری 

خوان  آواز  توسط  فرد  شاه  یک  بعد 
خوانده می شود... 

من گاز می خواهم 
تو گاز می خواهی 
او گاز می خواهد 

ما گاز می خواهیم... اوه هاهااا اوه هاااااا 
ای ال او 

تاپی تاپی تاپی دلبر و دلدار من هستی 
شوخ ستمگار من هستی 

تاپ شدی ناپ شدی رفیق شاداب شدی 
حاال که سر کار من هستی رفیق بی کار 

من هستی 
طالب کند امنیتت، وزیر کند تربیتت 

بادار  به خدا  هستی،  من  یار  نواز شریف 
من هستی 

مسیر تو پر ز خطر، حریف تو مال اختر 
مال رسول زار من هستی، تو بند ایزار من 

هستی 
قربان قلی فدای تو، نریندرا دل برای تو 

سرور و ساالر من هستی، به صدر تاالر 
من هستی 

هزار  فاصله ات  میلیارد،  ده  هزینه ات 
هکتار

تو بهره بردار من هستی، تاپی تو معیار من 
هستی. 

خوش بختانه این سرود من در مهم ترین 
جایزه  و  شد  نواخته  تاپی  پروژه  جشن 
یک عمر فعالیت عمیق فرهنگی و هنری 

را به من اختصاص داد. 

سرود حماسی 
برای تاپی 

نقش پروژه تاپی بر همگرایی منظقه ای
و تاثیر آن بر حل بحران امنیتی منطقه

 سید حامد فقیری

ACKU
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Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91095968: 

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, delivery and 
installation of armored windshield and door glasses 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, delivery and installation of armored windshield and door glasses for RMO 
vehicles 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 21 December 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

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

 

:داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شیشه زرهی پیشرو و شیشه زرهی دروازه برای دفتر ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

((RMO  در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵دسامبر 21بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

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

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91095789: 

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, 
delivery and installation of furniture 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, delivery and installation of furniture such 
as office desk, meeting table, chair, file cabinet and etc. for TVET project in Mazar. 

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 26 December 
2015, at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

 

 اطالعیه داوطلبی

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   
میزوچوکی جلسه،الماری فایل میز دفتر، و نصب فرنیچر ازقبیل انتقال، تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادیشرایط توجه با با TVETپروژه وغیره برای 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاقرارداد کاپی ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱۵دسامبر  26بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Call for auction of 4 used vehicles: 

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 wants to sell its 4 used vehicles in public bidding process. Therefore, GIZ invites all 
those individuals and registered companies who wish to participate in the auction processing to send 
their interest letter to the given E-mail address: tenders-afg@giz.de , by 26.December-2015 till 4:00 
O’clock Kabul local time. 

Note: After the deadline, GIZ will review the interest letters, prepare a short slit and then invite the 
bidders for the physical checkup of the vehicles. If the bidder was interested in the vehicles, he/she 
can then offer (signed/stamped) his/her price to GIZ in a sealed envelope.  

 

 

:داوطلبی اطالعیه  

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

شرکت یت خویش را در یک پروسه آزاد به فروش برساند، بنابرین موتر ملکعراده  4میخواهد کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
های خویش را الی تاریخ  ی، میتوانند  درخواستباشند راداشتهخریداری وسایط متذکره و اشخاص انفرادی که خواهان  ها

 بفرستد.  afg@giz.de-tenders  ایمیل ادرس به بعد از ظهر4،ساعت 2015دسامبر  26

جات را از ه عراد و از آنان دعوت بعمل می آید تا همشخص گردید داوطلبان بعد از اخذ درخواستی هالست نوت:
.دبه دفتر جی آی زید تسلیم نماینآفرهای خویش را به طور سر بسته  دیک چک نموده وبعدآنز  

درباره  امنیت  شورای  قطعنامه  تصویب  از  پس  روز  یک 
جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  سوریه،  در  صلح  فرایند 
که الزم باشد روسیه از »سالح  گفته است، در صورتی  روسیه، 
گزارش »سی  کرد. به  پیشرفته تر« در سوریه استفاده خواهد 
ان ان« والدیمیر پوتین روز شنبه ۱۹ دسامبر در مراسم تقدیر 
گفته است: شاهد عملیات  کرملین  کاخ  نیروهای امنیتی در 
هماهنگ و موثر خلبانان و نیروهای شناسایی و تجسسی در 
دریایی،  نیروی  ارتش،  مختلف  واحدهای  هستیم.  سوریه 
هستند.  سالح ها  پیشرفته ترین  از  استفاده  حال  در  هوایی 
کرده است: »ما توانمندی های  رییس جمهوری روسیه اضافه 
کرد.«  گر الزم باشد از آنها استفاده خواهیم  که ا بیشتری داریم 
در  درگیری ها  آغاز  زمان  از  متحد  ملل  سازمان  گزارش  به 
کشته و میلیون ها نفر آواره  کنون دستکم ۲۵۰ هزار نفر  سوریه تا
که تالش های دیپلماتیک برای  شده اند. این در حالی است 

پایان دادن به این جنگ نتیجه ای در بر نداشته است.
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع نامه ای در 
راه حلی سیاسی  به  یافتن  برای دست  از تالش ها  حمایت 

بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت در رابطه به روند صلح 
گونه برقراری ثبات  کرد هر  سوریه، وزارت خارجه ترکیه اعالم 
کنار رفتن بشار اسد، رییس جمهور سوریه از  در سوریه پس از 

قدرت امکان پذیر است.
قطع نامه  صدور  از  پس  بیانیه ای  در  ترکیه  خارجه  وزارت 
کرد: برقراری صلح و ثبات  شورای امنیت درباره سوریه اعالم 
کامل دولت انتقالی امکانپذیر  در سوریه تنها پس از تاسیس 
کشور را به سمت یک انتخابات منصفانه و آزاد  است تا این 
که »دستشان  سوق دهد. در این میان باید اسد و دیگر عواملی 
کنند.  به خون مردم آلوده شده است،« صحنه قدرت را ترک 
کمک های  در این بیانیه آمده است: ترکیه در همین راستا به 

کرد. این قطعنامه یک  برای جنگ داخلی سوریه تصویب 
جدول زمانی شش ماهه برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه 
کرده است. با این همه این قطعنامه به سرنوشت بشار  تعیین 
است.  نکرده  اشاره ای  سیاسی  گذار  این  جریان  در  اسد 
روسیه و ایران می گویند، فقط مردم سوریه باید در خصوص 
که  سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند. این در حالی است 
گویند، بشار اسد مانعی بر سر راه  کشورهای غربی می  آمریکا و 

صلح در سوریه است و باید برود.
 

خود برای اجرایی شدن فرایند سیاسی ادامه خواهد داد. 
به  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای  جمعه  روز 
گفته شده هدفش برقراری صلح در سوریه  که  قطعنامه ای 
است، رای مثبت دادند. این قطعنامه در مقایسه با طرح های 
قبلی حاوی پیشنهادهای مشخص تر است و حامیان دولت 
کشورهای حامی مخالفان از آن حمایت  سوریه و همچنین 

کرده اند. 
برای  کرات  مذا در  حاضر  کشور   19 گزارش،  این  اساس  بر 
جدید  سال  اول  روز  قطع نامه،  این  پیش نویس  تدوین 
کرات دولت و مخالفان در  میالدی را به عنوان روز آغاز مذا

گرفته اند.  نظر 

وسیه در تالش استفاده از سالح پیشرفته در سوریه ر

ترکیه: صلح در سوریه تنها با رفتن اسد امکان پذیر است
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