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فولبرایت؛ فرصِت کم نظیر برای تحصیل 
در بهترین دانشگاه های امریکا

نگاهی به سال 2016 در افغانستان:

 دولت وحدت ملی چه اقداماتی را
باید انجام دهد؟

کستان باید به روش هند پا
عمل می کرد
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افغانستان و هند
دوستی فراتر از زمان و مکان

5

4

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
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زنگ اول


افتتاح ساختمان پارلمان افغانستان توسط نخست 
ازدمکراسی  نو  دهلی  حمایت  نشانه ی  وزیرهند، 
این رویداد نشان دهنده ی  افغانستان است.  جوان 
به  دنیا  دمکراسی  بزرگ ترین  هند  که  است  آن 
دارد.  تعهد  افغانستان  جوان  نهادهای  تقویت 
برای  درافغانستان  دمکراسی  تقویت  به  هند  تعهد 
دمکراسی خواهان وکل مردم افغانستان مهم است. 
هند نمونه ی تقویت دمکراسی دریک فرهنگ شرقی 
کننده ی  رهبری  هیات  و  پارلمان  به  وقتی  است. 
که  می بیند  می کنید،  نگاه  پهناور  جمهوری  این 
درآن مسلمان، هندو، سیک، بودایی و مسیحی به 
طورمساوی یانه حضوردارند. این برای افغانستان 
تجربه  را  دمکراسی  تازه  که  کشورهای  همه ی  و 

می کنند، سرمشق است. 
افغانستان  وتحصیل کرده ی  قشرمکتب رفته  برای 
هم هند الگوی دمکراسی، شکیبایی، کثرت گرایی و 
تلفیق موفق سنت ومدرنیسم است. عالوه بر این ها 
هند یک اقتصاد نیرومند هم است. اقتصاد نیرومند 
است  کرده  فراهم  را  ظرفیت  این  دهلی نو  به  هند 
فنی،  کمک های  افغانستان  جوان  دمکراسی  به  تا 
افغانستان  کند. همه ی مردم  فرهنگی  تسلیحاتی و 
اقتصادی،  فرهنگی،  روابط  خواستارگسترش 
سیاسی و تجاری با این دمکراسی بزرگ جهان اند. 
هیچ  برای  تهدیدی  باید  افغانستان  و  هند  روابط 
کشور دیگر ایجاد نکند. هندی ها هم تالش می کنند 
حضورشان  که  کنند  تفهیم  اسالم آباد  به  تا 
بازسازی  دمکراسی سازی،  به هدف  درافغانستان 
و دولت سازی است. نخست وزیر هند پس ازدیدار 
تولد  تا درجشن  به الهور رفت  کابل بالفاصله  از 
نوازشریف نخست وزیر پاکستان، شرکت کند. این 
رویداد نشان دهنده ی آن است که هند می خواهد به 
اسالم آباد اطمینان دهد که حضورش درافغانستان 

به هدف ضربه زدن به پاکستان نیست. 
تا  تالش کند  خود،  نوبه ی  به  باید  هم  افغانستان 
را  تهدیدی  نو،  دهلی   – کابل  روابط  که  نشان دهد 
افغانستان  برای  نمی سازد.  ثالث  کشور  متوجه 
خنثا  را  پاکستانی ها  بهانه های  تمام  تا  است  الزم 
کند. جنرال های پاکستانی روابط افغانستان و هند 
را برای خودشان تهدید تعریف کرده اند. حاال که 
هندی ها تالش می  کنند، پاکستان را مطمین بسازند، 
افغانستان هم باید تالش کند تا بهانه های همسایه ی 

جنوبی را خنثا کند.
هم دیگر می توانند  با  در هماهنگی  دهلی نو  و  کابل 
برای  مشکلی  روابط شان،  که  دهند  نشان  دنیا  به 
کشور سوم ایجاد نمی کند. آرمان مردم افغانستان 
که  است  چیزی  همان  منطقه ای  روابط  درمورد 
هند  پیشین  وزیر  نخست  سینگ،  موهن  من  باری 
که  دارد  آرزو  گفت  باری  سینگ  آقای  بود.  گفته 
نان  کند،  صرف  دردهلی نو  را  صبحانه  روزی 
درکابل  را  شام  غذای  و  باشد  درالهور  چاشت 
هند،  کشور،  سه  روابط  چنان  یعنی  بخورد. 
پاکستان و افغانستان گسترش یابد که شهروندان 
این سه کشور، بدون ویزا به کشورهای هم دیگر 
بروند و اهداف بازرگانی، سیاحتی و تحصیلی را 

دنبال کنند. 
این امر وقتی محقق خواهد شد که کشورهای هند، 
پاکستان و افغانستان، دشمنی  را کنار بگذارند، از 
گذشته عبور کنند و به آینده ببینند. سیاست مداران 
بدانند که دیگرنه  این سه کشورباید  و دولتمردان 
پاکستان قابل تجزیه است، نه هند و نه افغانستان. 
دوام دشمنی به نفع هیچ یک ازاین کشورها نیست. 
پاکستانی ها باید درک کنند که مشکل کشمیر دیگر 
تروریستی  گروه  هیچ  و  ندارد  نظامی  حل  راه 
بنابراین الزم  ازپیکر هند جدا کند،  نمی تواند آن را 
است تا یک راه حل مسالمت آمیز برای آن جستجو  
گردد. همه سیاست مداران درپاکستان و افغانستان 
و  راهبردی  عمق  چون  اهداف  که  بدانند  باید  هم 
است.  واقع بیانه  غیر  کال  بین المللی،  تغییرمرزهای 
هرسه کشور، محکوم اند به این که روابط خود را 
مردمان شان  گی  زنده  بهبود  هدف  به  هم دیگر  با 

بهتربسازند.

هند برای ما یک الگو است
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شروع طوفانی افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا

غنی:

 برای مصوونیت سرمایه گذاری با نهادهای بین  المللی کار می کنیم
نان چاشت در کابل

عصریه در الهور
 غذای شب در دهلی

در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
نخستین  در  طوفانی  شروع  یک 
جام  مسابقات  سری  از  خود  بازی 
تیم  برابر  در  آسیا  جنوب  قهرمانی 
 4 نتیجه  با  بنگلدیش  فوتبال  ملی 

مقابل 0 به پیروزی رسید.
این بازی در ورزشگاه تریواندروم 
برگزار  هند  کراالی  ایالت  مرکز 
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  و  شد 
با  – 40 و 69   32 – دقایق 30  در 
شایسته،  فیصل  سیغانی،  گل های 
زبیر امیری و خیبر امانی موفق به از 
پیش رو برداشتن تیم بنگدیش شد.

به  بازی  دراین  حالی  در  افغانستان 
ماه  از2  کمتر  که  رسید  پیروزی 
تیم  سرمربی  سکلزیچ  سلوان  قبل 
ملی فوتبال افغانستان جای خود را 
تیم  جدید  سرمربی  پیترشگرت  به 

واگذار کرد.
مربی جدید تیم ملی پیش از شروع 
با تالش،  تاکید کرد  مسابقات  این 
جام قهرمانی این مسابقات را برای 

افغانستان به ارمغان خواهد آورد.
افغانستان مدافع عنوان قهرمانی این 
 B گروه  در  تیم  این  بازی هاست؛ 

اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
می گوید  کشور،  جمهور  رییس 
رفع  برای  افغانستان  دولت  که 
مصوونیت  و  احتمالی  خطرهای 
برخی  با  کشور  در  سرمایه گذاری 
جمله  از  بین المللی  نهادهای  از 
انکشاف  بانک   و  جهانی  بانک 
تضمینی  تا  می کند  کار  آسیایی 
این کشور  در  سرمایه گذاران  برای 

ایجاد شود.
سر  به  ترکیه  در  که  غنی  آقای 
نشست  در  را  موضوع  این  می برد، 
ترکیه«  و  افغانستان  »سرمایه گذاری 

در استانبول بیان کرده است.
اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
از  هدف  که  می گوید  خبر،  این 
با  افغانستان  دولت  مشترک  کار 

بوتان  مالدیو،  تیم های  با  مسابقات 
و بنگلدیش هم گروه شده است. به 
به  کشور  ملی  تیم  که  می رسد  ظر 
سادگی می تواند از مرحله گروهی 

عبور کند.
گروهی  مرحله  از  بازی ها  این 
به  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در 
صورت حذفی برگزار خواهد شد. 
هم اکنون ملی پوشان کشورمان در 
با تفاضل گل بیشتر در صدر گروه 

B این مسابقات قرار دارند.
عصر  گروه  این  بازی  دیگر  در 
پنج شنبه مالدیو موفق شد با نتیجه 3 
درمقابل 1 تیم ملی فوتبال بوتان را 

از پیش رو بردارد.
 26 روز  کشور  فوتبال  ملی  تیم 
بوتان  فوتبال  تیم  به مصاف  دسمبر 
و روز 28 دسمبر به مصاف مالدیو 
در  پیروزی  و در صورت  می رود 
صعود  ها  تیم  این  از  یکی  مقابل 
را  بازی ها  بعدی  مرحله  به  خود 

تقریبا مسجل می سازد.
چهارم  یک  مرحله  در  بازی  این 
و  برگزار  دسامبر   31 روز  نهایی 
جنوری  سوم  روز  مسابقات  فینال 
سال 2016 در ورزشگاه ترواندروم 
برگزار  هند  در  کریال  ایالت  در 

می گردد.

سفر غیر منتظرۀ نرندرا مودی، نخست وزیر هند 
به پاکستان، اذهان عامه در پاکستان و هندوستان 

را غافلگیر کرد.
چگونگی اعالن این سفر، بی سابقه بود. نخست 
کابل،  از  خود،  حساب"تویتر"  در  هند،  وزیر 
اعالم کرد که در راه برگشت از کابل به دهلی، 
برای یک بازدید کوتاه، وارد الهور خواهد شد.

هند، سیاست های  در  مودی  قدرت رسیدن  به  با 
سختگیرانه ای در پالیسی پاکستانی هند ایجاد شد 
وارد  کشور،  دو  مناسبات  که  می رفت  گمان  و 
خواهد  در رویی  رو  و  تقابل  از  جدیدی  مرحلۀ 
چگونگی  از  متفاوتی،  نشانه های  حاال  اما  شد؛ 

پیشرفت در مناسبات دو کشور، به نظر می آید.
بازدید دو روزه ای  به کابل، مودی،  از سفر  قبل 
دیگر  گفتگو های  کنار  در  که  داشت  مسکو  از 
مقامات هندی و روسی، قرارداد خرید تجهیزات 
نظامی از روسیه، به ارزش نزدیک به ده میلیارد 
این در حالیست  امضا شد؛  میان دو کشور  دالر، 
روسیه  و  پاکستان  روابط  اخیر،  سال های  در  که 

نیز، گره های محکم تری خورده است.
و  افغانستان  دوستی  بر  مودی  کابل،  سفر  در 
بیشتر  همکاری های  از  و  کرد  تاکید  پاکستان 
این  جریان  در  داد.  خبر  افغانستان،  با  هندوستان 
افغانستان  ملی  شورای  جدید  ساختمان  سفر 
رییس جمهور  و  هند  وزیر  نخست  حضور  با 
هلیکوپتر  بال  سه  و  گردید  افتتاح  افغانستان، 
افغانستان  به  هند  از  سفر،  این  از  قبل  که  جنگی 
فرستاده شده بود، نیز در این سفر به گونۀ رسمی 

به افغانستان تحویل داده شد.
بود.  باالیی  در کابل، در حد  مودی  از  استقبال   
مقامات  از  نیم ساعت، شماری  از  بیش  اقل  حد 
بلند رتبۀ افغان، در میدان هوایی بین المللی حامد 

کرزی، برای وداع با مودی، انتظار کشیدند.
طالبان،  سقوط  از  پس  سال های  در  هند، 
به  مختلف  زمینه های  در  فراوانی  کمک های 
افغانستان انجام داده؛ اما هم زمان اتهاماتی وجود 
با  نیابتی شان  جنگ  نوعی  هندی ها،  که  داشته 

پاکستان را در افغانستان به پیش می برند.
با این حال سفر اخیر نخست وزیر هند به افغانستان 
هندوستان)که  به  پاکستان  طریق  از  آن  ادامۀ  و 
وزیر  نخست  شریف،  نواز  روز  زاد  آن  بهانۀ 
در  بیشتری  ناگفته های   ، شده(  اعالم  پاکستان، 

خود، نهفته دارد.
از  هند  وزیر  نخست  هیچ  گذشته،  یازده سال  در 
پاکستان بازدید نه کرده و در این جریان، مناسبات 
و  بی شمار  فرود های  و  فراز  کشور،  دو  میان 

گسترده ای را شاهد بوده است.
از  پاکستان  و  هند  مناسبات  در  جدید  صفحۀ 
که  زمین  گرمایش  جهانی  گفتگو های  نشست 
گردید؛  باز  شد،  برگزار  پاریس  در  گذشته  ماه 
حاشیه  در  کشور،  دو  وزیران  نخست  که  زمانی 
این نشست، دیدار مختصری داشتند و پس از آن 
را  نخست وزیر هند گفت، آرزو دارد، صبحانه 
در امرتسر، غذای چاشت را در اسالم آباد و نان 
غیر  صورت  به  حاال  و  بخورد  کابل  در  را  شب 
با کمی  انتظار؛ ولی  با سرعت غیر قابل  مترقبه و 

تفاوت، این آرزو را به حقیقت مبدل کرد.

تا  است  این  بین المللی  نهادهای 
بتوانند  کشور  در  سرمایه گذاران 
وی  کنند.  فعالیت  آرام  خاطر  با 
دولت  که  کرده  تاکید  همچنین 
منظور  به  سهولت ها  ایجاد  برای 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
آوردن  زمینه  در  افغانستان،  در 
فضای  ایجاد  به خاطر  اصالحات 
مصوون آماده انجام هر گونه اقدام 

است.
روز  صبح  که  غنی  جمهور  رییس 
چهارشنبه از باکو به استانبول رفت، 
جغرافیایی،  موقعیت  که  می گوید 
آب،  جوان،  بشری  قوای  ظرفیت 
بزرگ ترین  زراعت  و  معادن 
نیاز  اما  است  افغانستان  سرمایه های 
بیشتر  توجه  و  سرمایه گذاری  به 

دارد.
رییس جمهور غنی گفت که بیشتر 
از شصت در صد جمعیت افغانستان 
این  و  می دهند  تشکیل  جوانان  را 
برای  را  کار  قوه  می توانند  نیرو 
افغانستان و سایر کشورهای نیازمند 

فراهم سازند.
رییس  و  اقتصاد  وزیر  هم چنین 
شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه 
افغانستان  که  گفته اند  این  در  نیز 
خواهان  آنان  و  دارد  عظیم  منابع 
شرکت های  میان  روابط  گسترش 
این  هستند.  کشور  دو  خصوصی 
آنان  که  افزوده اند  ترکی  مقام های 
آماده سرمایه گذاری در عرصه های 
در  عرصه ها  سایر  و  معادن  انرژی، 

افغانستان می باشند.

 ادامه در صفحه 4

 فهیم دشتی
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مرور شورش گری در هلمند
سقوط  سنگین، چه وزنی بر شانه های نظام خواهد گذاشت

هلمند معادله ی پیچیده ایست. امنیت حوزه ی جنوب 
افغانستان به آرامش و امنیت در هلمند بستگی مستقیم 
ثابت  را  ادعا  این  هلمند  در  شورشگری  مرور  دارد. 
ک  تریا صد  در   ۹۰ جهانی،  آمار های  بنیاد  بر  می کند. 
جهان در همین والیت تولید و پروسس می شود. هلمند 
کشور می بود، تا سال ۲۰۱۴ این والیت   گر به تنهایی یک  ا
توسعه یی  کمک های  بزرگ  دریافت کننده ی  پنجمین 
ایاالت متحده امریکا به شمار می آید. از خاستگاه های 
گروه  این  ظهور  مراحل  در  چه  طالبان  سران  عمده ی 
نیز   ۲۰۰۱ از  پس  و  بوده  آن ها  امارت  دوره ی  در  چه  و 
کامل در اختیار نیروهای بین المللی  هیچ گاهی به صورت 
و نیروهای امنیتی افغانستان قرار نداشته است، هرچند تا 
کثریت  شورش مجدد طالبان در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ا

ولسوالی های آن نسبتا  امن باقی ماندند.   
ظهور  مناسب  بستر  به   هلمند   ۲۰۰۶ از  پس  درست  اما 
حمایت  تحت  شورشیان  و  القاعده  طالبان،  مجدد 
بدل  منطقه یی  فرا  و  منطقه یی  اطالعاتی  شبکه های 
کمک به امنیت ناتو با پیاده کردن هزاران  شد. نیروهای 
کردند تا این نا آرامی ها را  سرباز تا تابستان ۲۰۰۷ تالش 
قوی تری  انگیزه ی  نیروها  این  حضور  اما  کنند.  کنترول 
تا  داد،  آن ها  تروریست  وهم دستان  طالبان  سربازان  به 
المللی  بین  حضورنیروهای  تداوم  بجنگند.  سرسختانه 
و  محلی  پیمان کاران  به   آن ها  کماالتی  ا وابستگی  و 
تا  کرد  ایجاد  بی نظیری  فرصتی  طالبان  به  بین المللی، 
از  لوژستیکی  و  کماالتی  ا کاروان های  امنیت  تهدید  با 
گونه ی مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای  پیمان کاران به 
طالبان  دوباره ی  بسیج  شوند.  نصیب  بزرگی  مالی 
هلمند،  ولسوالی های  از  شماری  بر  آن  نفوذ   گسترش  و 
آن ها را دوباره قادر ساخت تا صاحب منابع اقتصادی 

ک و هیروین  کشت  خشخاش، تولید تریا که  سنتی شان 
است، شوند.  

مافیای  با  رابطه  برقراری  با  تدریج  به  هم چنان  طالبان 
ـ  سیاسی  پشتیبانی    با  هم چنان  و  منطقه  مخدر  مواد 
در  را  زمینه  کستان  پا اطالعاتی  سازمان های  نظامی 
که  کردند  فراهم  طوری  کنترول شان  تحت  مناطق 
گسترش عملیات  بتوانند سربازان بیشتری برای جنگ و 
جذب  خارجی  نیروهای  برعلیه  تروریستی  و  تخریبی 

کنند. 
و  گرفت  شدت   ۲۰۰۸ و   ۲۰۰۷ سال های  در  شورشگری 
دریایی  تفنگداران  و  ویژه  نیروی  واحدهای  استقرار 
فشار  از  و  نکرد  عوض  را  جنگ  دینامیک  بریتانیا 
روز افزون بر نیروهای بین المللی به رهبری بریتانیا در این 

والیت نکاست. 
بزرگ  عملیات  ده ها  شاهد   ۲۰۰۷ از  پس  هلمند 
ایتالف  نیروهای  گیری و تصفیه ای  باز پس  کسازی،  پا

بیت،  سنک  آشیل،  چون  بزرگی  عملیات های  بود. 
کلنگ، نبرد موسی قلعه،  ولکانو، مونتین ترست، لستی 
به طالبان  تلفات سنگین  کردن  وارد  با وجود  و...  همر 
و  هلنمد  کنین  سا سود  به  قطعی  دستاورد  القاعده   و 
جنگ  نیاورد.  ارمغان  به  آن  سیزده گانه  ولسوالی های 
گسترده تر شد و روز تا روز نیروهای بین المللی  گسترده و 
محصورپایگاه های شان شدند. قاچاق بران مواد مخدر 
که قبال فقط در پی منافع اقتصادی بودند، حاال دیگر بر 
کنترول اراضی نیز تصمیم می گرفتند.  سرنوشت جنگ و 
کستان نیز در حمایت آن ها  حامیان طالبان در ارتش پا
تا پایان سال ۲۰۰۷ طالبان بخش های  جسور تر شدند و 
دست  به  را  قلعه  موسی  شمول  به  هلمند  ولسوالی   ۴ از 

گرفتند. 
جنگ برای تصرف مناطق بیشتر طی سال های ۲۰۰۷ تا 
که در نتیجه ۳۵۶ سرباز بریتانیایی و  ۲۰۱۴ ادامه یافت 
کنار شماری دیگر از نیروهای  ۳۸۶ سرباز امریکایی در 

کشته شدند.      ناتو و صدها سرباز قوای مسلح افغانستان 
  ۲۰۱۱ در  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  آغاز  زمان  تا 
هم چنان  مواد مخدر  مافیای  و  القاعده  طالبان، 
تقلیل  داشتند.  اختیار  در  را  والیت  ازین  بخش های 
مستقیم  مبارزه  از  بین المللی  نیروهای  کمیت  و  نقش 
مشوره دهی  به  طالبان  علیه  نبرد  میدان های  در  فعال  و 
فاقد  که  را  افغانستان  دفاعی  ملی،  نیروهای  آموزش،  و 
و  نبرد  الزم  تجهیزات  و  اسلحه  سنگین،  توپخانه  آتش 
هراس افگنان  تهدید  برابر  در  بود  هوایی  نیروهای مجهز 

بیش تر آسیب پذیر ساخت.
 ۲۰۱۴ در  امنیتی  های  مسوولیت  انتقال  یافتن  پایان  با 
کنترول طالبان و  شماری از ولسوالی های افغانستان در 
هراس افگنان درآمد یا هم  در خطر تهدید مستقیم آن ها 
گرفت. انتقال واقع بینانه ی مسوولیت های امنیتی  قرار 
مشخص  نظامی  راهبرد  طرح  با  می توانست  تنها  که 
توانایی های  بردن  بلند  و  هراس افگنان  تهدید  برابر  در 
کشور  روستاهای  و  شهر ها  افغانستان،  دفاعی  نیروهای 
را از خطر تهدید و سقوط نجات دهد، با سطحی نگری 
نظامی  ـ  سیاسی  محافل  میان  در  هم  و  داخل  در  هم 

شرکای بین المللی افغانستان دنبال شد.   
در بزرگترین حادثه پس از انتقال مسوولیت های امنیتی، 
کندز در خزان سال جاری به دست طالبان افتاد.  شهر 
گونه ی  به  شهر  ازین  طالبان  روز  چند  از  پس  هرچند 
می تواند  کل  در  اوضاع  اما  شدند،  رانده  بیرون  مکمل 
نبود  باشد.  ویرانگر  کابل  در  سیاسی  ساختار   برای 
دیدگاه برای مبارزه با تروریسم، چنددسته گی در رهبری 
بی برنامه گی  و  دفاعی  و  امنیتی  امور  کلیدی  نهاد های 
سیاسی رهبران نظام، آسیب های زیادی را متوجه ارتش 

کرده است.  و سربازان افغانستان 
صلح  و  جنگ  سرنوشت  برابر  در  بزرگ  آزمون  هلمند 
مناطق  و  کستان  پا با  هلمند  کندز  برخالف  است، 
قبایلی هم مرز است و قاچاق بران مواد مخدر و اسلحه، 
دیری  از  تروریستی  گروه های  سایر  و  داعش  القاعده، 
بدین سو در این والیت پایگاه دارند و جابجا شده اند. 
سقوط هر ولسوالی هلمند می تواند آغاز یک دور دیگری 
نیروهای  باشد.  افغانستان  جنوب  در  فزاینده  ناامنی  از 
آزادی  برای  جهانی آن ها  همکاران  و  افغانستان  امنیتی 
سنگین، مارجه و موسی قلعه هزینه های بزرگ جانی  و 
کار  مالی پرداخته اند. سقوط سنگین، شانه های ساز و 
در  افغانستان،  موضع  و  می شکند  را  کابل  در  سیاسی 

کرد. گفت و گوهای صلح را فوق العاده تضعیف خواهد 

  بهار مهر  



 
 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91094892: 

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 to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in the field of 
supplying fuel. 

This tender is for fuel framework agreement that GIZ wants to use for projects based in Kabul and also in 
the north east region of the country.  The diesel fuel is required for office/Projects Generators and also 
vehicles.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with the above mentioned documents to tenders-afg@giz.de latest by 31 December 2015, till 4: 
p.m. 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

که دربخش تهیه تیل دیزل با ادارات و  توانائی مالی ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
دیزل به جنراتورها و موترها تیل تهیه  برای داوطلبیدعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک در پروسه  دارند.موسیسات 

شرایط با توجه با   .افغانستان  داشته باشند درسطح 2016برای سال  دفتر مرکزی جی ای زید وپروژهای مربوطه آن
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015 دسامبر31بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هاینوټ: ارسال کاپی   
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با حضور وزیر خارجۀ هند در نشست قلب آسیا 
که اوایل ماه جاری میالدی برگزار  در اسالم آباد 
این  محتوای  کردند،  تالش  طرف  دو  هر  شد، 
کنند. در همین نشست  صفحۀ تازه را تقویت 
جامع"  آغاز"گفتگوی های  از  طرف  دو  که  بود 

خبر دادند.
گفتگو های  عمدۀ  محتوای  می رود،  انتظار 
آینده  ماه  اوایل  در  طرف  دو  جامع 
در  که  شود،  2016(اعالم  میالدی)جنوری 
کرد،  خواهند  تالش  طرف،  دو  آن  چارچوب 

از  بعد  یکی  را،  مناسبات شان  کور  گره های 
دیگری بگشایند.

و  کستانی  پا تحلیلگران  کثر  ا حال،  این  با 
کارشناسان هندی، در جریان سفر  تعدادی از 
کستان به این نکته اشاره داشته اند  مودی به پا
و  هند  روابط  سازی  عادی  برای  تالش  که 
جهانی،  کالن  بازیگران  فشار  زیر  کستان،  پا

گیرد. صورت می 
از نقش احتمالی ایاالت متحده  گذشته ها  در 
کشور ها،  این  روابط  سازی  عادی  تسهیل  در 
کنون حد اقل شماری  ا اما  حرف زده می شد؛ 
که،  باور اند  این  به  کستانی  پا تحلیلگران  از 
عادی  برای  طرف  دو  تشویق  در  چین  نقش 
کم تر از نقش امریکا نیست  سازی روابط شان، 
و در واقع، چین و امریکا، مشترکًا تالش دارند، 
دهه  چند  از  پس  دشمن،  همسایۀ  دو  این  تا 
سوی  به  جنگ،  و  درگیری  حتا  و  اختالف 
و  جدی  گام های  مناسبات شان،  بهترسازی 

محکم بردارند.
گی  تازه  به  متحده،  ایاالت  و  چین  هم زمان، 
کستان،  پا و  افغانستان  با  مشترک،  گونۀ  به  و 
گفتگو های  تا  کرده اند  آغاز  را  همکاری هایی 
کستان  که از مسیر پا صلح افغانستان و طالبان 

می گذرد، وارد مرحلۀ تازه ای شود.
نخستین  آسیا،  قلب  نشست  حاشیۀ  در 
گفتگو های چهارجانبه میان این طرف ها انجام 
از سفر قریب الوقوع راحیل شریف،  شد و پس 
دو  که  کابل-  به  کستان  پا ارتش  ستاد  رییس 
گرفت- دور دیگر این  روز بعد صورت خواهد 
در  و  شد  خواهد  برگزار  چهارجانبه  گفتگو های 
چگونگی  و  زمان بندی  اغلب،  گمان  به  آن، 
گفتگو های صلح دولت افغانستان با  پیش برد 

گردید. طالبان، مشخص خواهد 
مناسبات  در  تازه  پیشرفت های  به  توجه  با 
افغانستان  و  طرف  یک  از  هند  و  کستان  پا
نظر  در  با  ویژه  به  دیگر،  سوی  از  کستان  پا و 
این  در  چین  و  متحده  ایاالت  نقش  داشت 
وضعیت  در  عمده  تغییرات  احتمال  میان، 

منطقه، به شدت متصور است.
گر تالش های تازه با هدف اجرای برنامه های  ا
پروژه  تاپی،  پروژه  جمله  از  اقتصادی،  کالن 
به  میانه  آسیای  از  برق  میگاوات   1000 انتقال 

نظیر  طرح هایی  یا  و  یکهزار(  کستان)کاسا  پا
احیای راه ابریشم، ساخت راه الجورد و طرح 
از  میانه  آسیای  به  هندوستان  کردن  وصل 
افغانستان  از مسیر  و  ایران   بندر چابهار  طریق 
برای  چین  دالری  میلیارد  ده  طرح  باالخره  یا 
به  کستان  پا طریق  از  ترانزیت  مسیر  ساخت 
در  که  تازه ای  تحوالت  با  را  گرم،  آب های 
 - کستان  پا و  کستان  پا  - افغانستان  مناسبات 
هندوستان، متصور است، در یک تصویر، مد 
انتظار  می توان  تردید  بی  باشیم،  داشته  نظر 
و  افغانستان  آیندۀ  برای  را  خوشی  خبر های 

آینده منطقه داشت.
که ما در  یقینًا این خبر های خوش، با سرعتی 
افغانستان انتظار داریم، از راه نخواهند رسید. 
ایستگاه  که  منطقه یی  جدید  تحوالت  مسیر 
منطقه  این  اقتصادی  توسعه  و  ثبات  آن  اخیر 
موانع  از  مملو  و  نشیب  و  فراز  پر  بود،  خواهد 
خرد و بزرگ است. عمدۀ این موانع، ناشی از 
بزرگ،  قدرت های  و  منطقه  کشور های  منافع 
که  جانبۀ شان  چند  و  جانبه  دو  معامالت  در 
چه بسا در بسیاری از موارد با همدیگر متضاد 
هم استند، خواهد بود. با این حال میزان سودی 
منطقه  این  اقتصادی  توسعۀ  و  ثبات  از  که 
نصیب بازیگران منطقه یی و جهانی می شود، 
کمتر از حد انتظار آن ها نخواهد  به هیچ روی، 
این جا  در  که   - کالن  سود های  این  و  بود 
کتاب"پایان  در  اما  پرداخت؛  آن  به  نمی شود 
گونۀ مفصل و با جزئیات، این مسایل  بازی" به 
برای  محکمی  بنای  سنگ  به  نوشته ام-   را 
مبدل  منطقۀ ما   در  مثبت  و  بزرگ  تحوالت 

خواهد شد.


نان چاشت در کابل، 
عصریه در الهور،

غذای شب در دهلی

 از صفحه 2
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هند بزرگ ترین دمکراسی دنیا و یک قدرت اقتصادی مهم 
دیگر  کشور  هیچ  نه  و  افغانستان  نه  همین دلیل  به  است. 
که  کستان  نمی تواند روابط با هند را نا دیده بگیرد. همین پا
هند  ایدیولوژی  و  می خوانند  دشمن  را  "بهارت"  نظامیانش 
کشورشان ترویج می کنند، تالش می کند روابط  هراسی را در 
کشوری است  بازرگانی اش با هند را بهبود بخشد. چین هم 
کشور منازعه ی ارضی باهم دیگر  که با هند مشکل دارد. دو 
هر  هند  با  را  اقتصادی اش  روابط  چین  آن هم  با  اما  دارند، 
گسترده می سازد. میزان تجارت میان هند و چین هر روز  روز 

گسترش می یابد. 
تا  کرده است  کمک  کشور  اقتصاد نیرومند هند هم به این 
موفقانه  مخلتف  کشورهای  در  را  نفوذ گذاری اش  سیاست 
کند. هند عالوه بر قدرت اقتصادی و نیروی نظامی  دنبال 
کشور، روش و  گاندی درهمین  نیز دارد.  بزرگ، قدرت نرم 
کرد.  نظریه ی خشونت پرهیزی درمبارزه ی سیاسی را ابداع 
است.  نیرومند  خیلی  هم  هند  کثرت گرایی  و  مردم ساالری 
سینما و موسیقی هند نیز درجهان شهره است و به ستاره گان 
گرامی داشت  سینمای هند درکشورهای اروپایی مجلس های 
برگزار می شود. آموزه های بودا و برخی از بزرگان مذهب هندو  
کید می کنند، شهرت  تا تزکیه ی نفس  و  بر سلوک معنوی  که 
گسترده ای در سراسر جهان یافته است. عرفان خراسانی هم 
قدیم ترین  که  است  گواه  تاریخ  رسید.  بالنده گی  به  درهند 

متن های مذهبی درهند نگاشته شده است. 

بخشیده  هند  به  گسترده ای  نرم  قدرت  واقعیت ها  این 
کشورهای  از  از آن می تواند دربسیاری  با استفاده  که  است 
ازطریق  هند  کند.  نفوذ گذاری  افغانستان  در  ازجمله  دنیا 
و  عمرانی  پروژه های  به  کمک  نهادسازی،  سرمایه گذاری، 
گسترده ای درافغانستان  توزیع بورسیه های تحصیلی، نفوذ نرم 
گسترده ی شهروندان افغانستان  کرده است. استقبال  ایجاد 
کابل، نشان دهنده ی محبوبیت  از سفر نخست وزیر هند به 

گسترده ی هند درافغانستان است. 
افغانستان  مردم  گرفته،  صورت  که  نظرسنجی های  درتمام 
کرده اند. موسیقی وسینمای  کشورشان عنوان  هند را دوست 
امربه  این  و  دارد  مخاطب  افغانستان  شهرهای  در  هم  هند 

کرده است.  کمک  کشور  روابط بهترمردمان دو 
را  کستان  پا درافغانستان،  هند  گسترش  به  رو  و  نرم  نفوذ 
هند  که  تصورمی کند  کستان  پا است.  کرده  نگران  سخت 
به  استفاده می کند و"نگاه هندی  افغانستان  ازنفوذ خود در 
می دهد.  شکل  افغانستان  شهروندان  ذهن  در  را  کستان"  پا
در  افکارعمومی  که  باوراند  این  به  کستانی ها  پا از  بسیاری 
کستان ندارند و این هند  افغانستان نگاه وطنی و خودی به پا
کستان"  که با استفاده ازنفوذ نرمش " نگاه هندی به پا است 

را درذهن افغان ها شکل داده است. 
خودش  برای  را  افغانستان  در  هند  نفوذ  و  حضور  کستان  پا
برای  کستانی  پا جنرال های  است.  کرده  تعریف  تهدید 
را  کشورشان  منابع  و  قلمرو  موهوم  تهدید  این  خنثا سازی 

دراختیارطالبان قرارداده اند. 
به خاطر  با هند  تا  افغانستان مهم است  و دولت  مردم  برای 
کستان موضوعی  هند بودنش دوست باشند. دشمنی هند و پا
کشور باید  که ما به عنوان یک  خیلی عمیق و پیچیده است 
کستان بی  وارد آن نشویم. افغانستان باید در منازعه هند و پا

طرف باشد. 
کستان مورد استفاده ی  افغانستان نباید درمنازعه ی هند وپا
که  است  روشن  قراربگیرد.  ازطرف ها  یکی  ابزاری 
گونه ای شکل  کستانی می خواهند وضعیت به  جنرال های پا
در  طالبان  شود.  بدل  هند  دشمن  به  افغانستان  که  بگیرد 
در  هند  ضد  تروریستی  گروه های  به  کمیت شان  حا زمان 
پناه داده بودند. در آن زمان تروریست های ضد  افغانستان 
جنگ  میدان  به  بعد  و  می شدند  تربیه  افغانستان  در  هند 

درکشمیر می رفتند. 
کستانی  پا ازجنرال های  برخی  که  نیست  تردیدی  هیچ 
از  دربخش های  اقل  دیگرحد  بار  وضعیت  این  می خواهند 
کسی  هیچ  که  است  چیزی  این  بگیرد.  شکل  افغانستان 
افغانستان  مردم  همه ی  نمی خواهد.  را  آن  افغانستان  در 
ادغام  به  منجر  طالبان  با  سیاسی  توافق  که  انتظاردارند 

که  این  نه  شود،  افغانستان  جوان  دمکراسی  در  طالبان 
بماند  دولت  ازکنترول  خارج  هم چنان  ازکشور  بخش های 
داشته  پایگاه  آن  در  مختلف  کشورهای  تروریست های  و 

باشند. 
که به روش هند درافغانستان  کستان خیلی خوب بود  برای پا
کستان می توانست شاخه های دانشگاه های  عمل می کرد. پا
کشور  این  کند.  تاسیس  درافغانستان  را  خود  مختلف 
به  و  کند  تقویت  افغانستان  در  را  کشاورزی  می توانست 
همه ی  کستان  پا اما  بپردازد.  نرمش  نفوذ  تقویت  به  ترتیب 
که  گروهی هم پیمان شد  گذاشت و با  کنار  گزینه ها را  این 
با  محکم  پیوند های  دارای   و  خشن  گرا،  عقب  شدت  به 
افراطیت بین الملی است. هم پیمانی با طالبان عالوه بر این 
کستان را در افغانستان منفورساخت، سبب ازمیان رفتن  که پا

کستان شد.  وجهه ی بین المللی پا
هزینه  کستان  پا به  نیز  سیاسی  لحاظ  به  طالبان  با  دوستی 
اذعان  طالبان  با  دوستی  به  با  که  آن  با  کستان  پا داشت. 
گاهی به این اتحاد مباهات نکرده است،  کند اما، هیچ  می 
افتخاری  چیزقابل  طالبانی  وروش  درتفکر  که  این  دلیل  به 

وجود ندارد.

  فردوس

پاکستان باید به روش هند 
عمل می کرد

ACKU



شد.« نارندرا مودی افزود: »ممکن است شما تحت نام 
دین و یا هویت جنگ کرده باشید، اما حاال زمان آن 
رسیده است تا افغان ها برای آوردن صلح با یک دیگر 

متحد شوند.«
نارندرا مودی از ادامه ی همکاری های هند به افغانستان 
اطمینان داد و گفت که او به نمایندگی از یک میلیارد 
و 250 میلیون شهروند هندی، به گسترش همکاری ها 
آقای مودی گفت که  تاکید می کند.  میان دو کشور 
فروند  سه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تقویت  برای  هند 
هلی کوپتر »ام 25« نیز کمک کرده است. نخست وزیر 
فرزندان  به  تحصیلی  بورسیه  پنج صد  اهدای  از  هند 
قربانیان نیروهای امنیتی افغانستان خبر داد. وی گفت: 
»همانطوری که ما در کنار شما ایستادیم تا در بازسازی 
کشور شما سهم بگیریم، شما نیز از مردم ما مثل جان 
روزانه  تهدیدات  با  ما  اگرچه  کردید.  حفاظت  خود 
زیادی مواجه هستیم، اما در میان شما خود را مصوون 

احساس می کنیم.«
دست دادن دو دموکراسی

در همین حال، اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز، از 
کمک ها و روابط میان افغانستان و هند ابراز خرسندی 
ساختمان  ساخت  که  گفت  و  کرد  سپاس گذاری  و 
به مفهوم دست دادن  جدید شورای ملی توسط هند، 
جوان  دموکراسی  با  جهان  دموکراسی  بزرگ ترین 
خواندن  همه جانبه  با  غنی  آقای  است.  افغانستان 
این  »ساخت  گفت:  افغانستان  به  هند  کمک های 
بزرگ ترین  که  است  این  نشان دهنده  ساختمان 
داده  دست  افغانستان  دموکراسی  به  دنیا  دموکراسی 

است.«
و  افغانستان  میان  روابط  که  می گوید  اشرف غنی 
این کشور  دولت  و  گرفته  عالیق شکل  براساس  هند 
برخالف برخی از کشورهای دیگر شریک  حلقه های 
ضد دولت افغانستان نیست. آقای غنی گفت که برای 
رییس جمهور  که چه کسی  نمی کند  فرقی  افغانستان 
میان  روابط  باشد،  هرکسی که  اما  باشد  کشور  این 

افغانستان و هند دوامدار خواهد بود.
نارندرا مودی در سفر به کابل، با شماری از مقام های 
ارشد دولتی از جمله اشرف غنی رییس جمهور و داکتر 

عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی نیز دیدار و گفتگو کرد.

همکاری های  برگسترش  مودی  آقای  همرای  هیات 
امنیتی،  عرصه های  در  هند  و  افغانستان  میان  دوجانبه 
که  گفته  و  کرده  تاکید  مال داری  و  زراعت  انرژی، 
این کشور آماده است تا افغانستان را در بخش  زراعت 
افغانستان  دولت  کند.  زراعتی کمک  و خاک شناسی 
تجارب  کسب  برای  را  زراعتی  متخصصان  که  گفته 

عملی به هند می فرستد.
نخست  دیدار  خبر  اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
هیات  که  می گوید  غنی،  جمهور  رییس  با  هند  وزیر 
همرای آقای مودی گفته که نه میدان هوایی نظامی در 
افغانستان را که قبال نیروهای بین المللی از آن استفاده 
تبدیل  اقتصادی  و  تجارتی  زون های  به  می کردند، 
با رییس جمهور  هند  دیدار نخست وزیر  می کند. در 
و  شده  تاکید  نیز  چابهار  بندر  کار  تسریع  روی  غنی، 
مقام های هندی خواستار امضای توافق نامه ترانزیتی در 

این زمینه شده اند.
آشنایی با افغانستان پس از تخریب بودا

همچنین نخست وزیر هند با داکتر عبداهلل عبداهلل رییس 
عبداهلل  آقای  است.  و گفتگو کرده  دیدار  نیز  اجرایی 
افغانستان  به  هند  دولت  کمک های  از  دیدار  این  در 
جدید  ساختمان  ساخت  که  می گوید  کرده  قدردانی 
دوستی  عملی  و  بارز  نمونه های  از  یکی  ملی  شورای 
میان دو کشور است. رییس اجرایی گفت: »بنیاد روابط 
میان دو کشور مستحکم است. همکاری میان دو کشور 
در عرصه های مختلف ادامه دارد. هر دو کشور برای 
استقرار صلح و امنیت در منطقه با تهدیدهای مشترک 
روبرو اند که نیازمند همکاری بیشتر است. در پهلوی 
تهدیدها، فرصت های خوبی برای همکاری نیز مساعد 
است که دو کشور از آن برای رشد و توسعه اقتصادی 

استفاده کنند.«
داکتر  با  دیدارش  در  مودی  نارندرا  همین حال،  در 
عبداهلل عبداهلل گفته است که او پس از تخریب بودای 
بامیان در سال 2001 توسط طالبان، با قضایای افغانستان 
آشنا شده است. آقای مودی با تاریخی خواندن سفرش 
به کابل گفته است: »در کنفرانسی در 2001 در مالیزیا 
زمانی که  دیدارکردم؛  افغانستان  هیات  با  که  بودم 
مجسمه بودا در بامیان را طالبان منفجرساخته بودند. در 
همان زمان با قضایای افغانستان بیشتر و عمیق تر آشنایی 

پیداکردم.«
نخست وزیر هند در سفرش به کابل، با حامد کرزی 
رییس جمهور پیشین افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد.

فیسبوک رییس  براساس خبری که در صفحه رسمی 
از  شماری  دیدار  این  در  شده،  منتشر  پیشین  جمهور 
داشته اند.  حضور  نیز  پیشین  حکومت  ارشد  مقام های 
آقای کرزی در این دیدار گفته است که کمک های 

هند به افغانستان »بی شاییبه« و از »ته دل« بوده است.
معاون  خلیلی  محمدکریم  دیدار  این  در  هم چنین 
هند  دوستی  که  است  گفته  جمهوری  ریاست  پیشین 
هیچ  و  دارد  محکمی  و  عمیق  ریشه های  افغانستان  و 

مشکل و چالشی نمی تواند این دوستی را صدمه بزند.
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میان کشورهای منطقه از جمله افغانستان، هند، پاکستان 
و  کرد  تاکید  تروریزم  با  مبارزه  منظور  به  نیز  ایران  و 
گفت ترور و خشونت دیگر نمی تواند به عنوان ابزاری 
برای  دیکته ی  یا  و  افغانستان  آینده  دادن  شکل  برای 
زمانی  می گوید  مودی  نارندرا  باشد.  افغان ها  انتخاب 
ناامنی ها  و  تروریزم  علیه  مبارزه  در  افغانستان  مردم 
مرزهای  امتداد  در  تروریستان  که  شد  خواهند  موفق 
شان  پناهگاه های  و  باشند  نداشته  حضور  کشور  این 

بسته شوند.
نارندرا مودی به پایان دادن اختالفات در افغانستان نیز 
تاکید کرد و گفت کسانی که امروز در سنگرها تفنگ 
طریق  از  می توانند  می کنند،  جنگ  و  دارند  بدست 
که  هند  وزیر  نخست  شوند.  قدرت  وارد  انتخابات 
سخنانش با کف  زدن های مکرر اعضای شورای ملی و 
دیگر مقام های ارشد دولت افغانستان همراه بود، گفت: 
»به دریای کابل خون زیادی جاری شده، تراژیدی های 
و  خواب ها  و  ساخت  سیاه  را  کوه  دامنه های  زیادی 
نابود  بی مفهوم  جنگ های  آتش  در  زیادی  رویاهای 

ساختمان جدید شورای ملی با حضور مقام های ارشد 
هند  وزیر  نخست  مودی  نارندرا  و  افغانستان  دولت 

رسما افتتاح شد.
به  جدی،  چهارم  جمعه،  روز  صبح  که  مودی  آقای 
افتتاح  و  افغانستان  دولت  مقام های  با  دیدار  منظور 
ساختمان جدید شورای ملی به کابل آمده بود، همراه 
را  ساختمان  این  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی  با 

افتتاح کرد.
ساختمان جدید شورای ملی از طریق کمک بالعوض 
این  است.  شده  ساخته  هند  دولت  میلیو ن دالری   220
ساختمان که دارای پنج ساختمان جداگانه و دو تاالر 
بزرگ برای مجلس های سنا و نمایندگان است، کارش 
مجلس  تاالر  بود.  شده  آغاز  میالدی   2005 سال  در 
 120 سنا  مجلس  از  و  کرسی   360 دارای  نمایندگان 

کرسی است.
پنج  به  نزدیک  که  ملی  شورای  جدید  ساختمان 
توسط  کارش  است،  شورا  این  فعلی  ساختمان  برابر 
در  است.  شده  برده  پیش  به  هندی  و  افغانی  انجنیران 
افغانی، هندی و مغولی کار  از معماری  این ساختمان 

گرفته شده است. 
نارندرا مودی در مراسم افتتاح ساختمان جدید شورای 
ملی، با تاکید بر ادامه  همکاری های هند در عرصه های 
پاکستان  به  غیرمستقیم  اشاره  با  افغانستان،  به  مختلف 
هند  حضور  خواهان  که  هستند  هم  کسانی  گفت 
این  که  افزود  هند  وزیر  نخست  نیستند.  افغانستان  در 
نگران  هند  و  افغانستان  میان  روابط  گسترش  از  افراد 
هستند  »تعدادی  می گوید:  هند  وزیر  نخست  هستند. 
که  بودند  کسانی  باشیم.  این جا  ما  ندارند  دوست  که 
طرح های شومی برای عدم حضور ما در این جا داشتند. 
کسانی دیگری بودند که از استحکام همکاری های ما 
اضطراب داشتند و حتا بعضی ها تالش کردند تا ما را 
دلسرد کنند. اما، ما این جا هستیم، به خاطری که شما به 
ما اعتماد دارید. شما هیچگاهی به وعده ها و استحکام 
روابط ما شک نکردید. شما ثمره همکاری های مان را 
دیدید. شما ما را با آنچه کرده ایم می بینید و قضاوت 

می کنید، نه آن چیزی که دیگران به شما می گویند.«
» شما می دانید که هند  افزود:  نارندرا مودی هم چنین 
رقابت.  نه  است  آمده  کردن  کمک  برای  اینجا  در 
برای استحکام پایه های آینده، نه شعله ور ساختن آتش 
جنگ. برای ساختن زندگی، نه از بین بردن یک ملت.«

افتتاح  مراسم  در  هند در سخنرانی خود  نخست وزیر 
مشترک  تالش های  بر  ملی  شورای  جدید  ساختمان 

دوستی فراتر از زمان و مکان
افغانستان و هند

  ظفرشاه رویی

عکس از حکیم مظاهر
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خواهد  افغانستان  امنیت  و  اقتصاد  بر  منفی  تأثیر  و  شده 
گذاشت.

باید برنامه ها و اقدامات خود  در چنین وضعیتی، دولت 
دولت  مدت،  میان  و  کوتاه  در  کند.  اولویت بندی  را 
کارهای  محور  در  باید  را  اولویت  سه  این  افغانستان 
ملی  قدم نخست، دولت وحدت  قرار دهد. در  خویش 
و  کلیدی  سمت های  تقرری  در  تعلل  معضل  به  باید 
مقامات ارشد نقطه ی پایان بگذارد و در کنار آن برای 
به  و  قاطع  تصمیم گیری  برای  مؤثر  راهکار های  یافتن 
گذشت  با  کند.  تالش  سیاسی  تعیینات  مورد  در  موقع 
یا  یک سال و دو ماه، هنوز حکومت یک وزیر دفاع و 
لوی سارنوال قانونی ندارد و خیلی از پست های کلیدی 

در مرکز و والیات خالی می باشد.
دوم، برای دولت مهم است تا برنامه های اصالحی دراز 
مدت خویش را با دست آورد های سریع و فوری متوازن 
کند تا در کوتاه مدت باعث تأمین امنیت، بهبود ارائه ی 
برنامه  های  دولت  آنکه  با  شود.  شغل  ایجاد  و  خدمات 
منطقه  سطح  در  تجارت  رویکرد  با  اقتصادی  بلند مدت 
و ایجاد نقطه ی وصل ترانزیت منطقه ای، افزایش درآمد 
کشور از طریق استخراج منابع طبیعی، و آغاز پروژه های 
به  منوط  برنامه ها  این  دارد،  دست  روی  را  زیربنایی 
منطقه یی  اقتصادی  مناسبات  و  ملی  کالن  سیاست های 
برسند.  ثمر  به  برنامه ها  این  تا  است  نیاز  سال ها  و  است 
ضمناً، طرح های کوتاه  مدت تر و عملی باید روی دست 
گرفته شود تا جواب گوی نیاز های ارائه خدمات به مردم 

و افزایش اعتماد عمومی به دولت شود. 
به تکرار وعده داده است که جلو  بارها و  سوم، دولت 
ایجاد  نظیر  گام های  وجودی که  با  می گیرد.  را  فساد 
قضیه ی  تحقیقات  بازگشایی  و  تدارکات«  ملی  »اداره 
این  ولی  شده،  برداشته  راستا  این  در  بانک،  کابل 
اصالحات مهم و ضروری که در رده های بلند صورت 
عادی  مردم  زندگی  در  ملموس  نتایج  به  است،  گرفته 
شاخص های  نمی توانند  این ها  نمی شود.  منجر  افغانستان 
برای کاهش فساد برای بسیاری از افغان هایی باشند که 
سروی  هستند.  درگیر  افغانستان  بوروکراسی  با  روز  هر 
از  درصد   90 که  می دهد  نشان  آسیا  بنیاد   2015 سال 
مردم افغانستان گفته اند که فساد یک مشکل در زندگی 
روزمره ی شان است. مبارزه با فساد در سکتور عدلی از 
جمله لوی  سارنوالی، دادگاه ها، و نهادهای خدمات عامه 

دفتر های  و  کار  و  کسب  مجوز  صدور  اداره های  مانند 
بهبود بخشیده و  مالیاتی می توانند زندگی شهروندان را 
به  فساد  کردن  ریشه کن  و  مبارزه  برای  دولت  تعهد  از 
مردم اطمینان دهد. این تالش ها می تواند اعتماد مردم را 

در کوتاه مدت به دولت افزایش دهد. 
سروی بنیاد آسیا در سال 2015 نشان می دهد که دولت 
وحدت  دولت  می برد.  رنج  عمومی  اعتماد  کاهش  از 
بر  فایق آمدن  برای  را  مهم  فوری  اقدامات  باید  ملی 
ضرورت  دولت  نخست،  گیرد.  روی دست  مشکل  این 
و  پیام رسانی  بهبود  برای  توجهی  قابل  طور  به  تا  دارد 
اختالفات  به خاطر  کند.  کار  راهبردی  اطالع رسانی 
درونی در حکومت،  پیام ها و موضع گیری های متناقضی 
بی  به  و  می شود  ابالغ  مردم  به  کلیدی  مسائل  مورد  در 
به  دولت  دوم،  می افزاید.  حکومت  به  مردم  اعتمادی 
را  دارد که تخصص الزم  نیاز  کارا  ارتباطات  تیم  یک 
سال  یک  از  بعد  متاسفانه  باشد.  داشته  عرصه  این  در 
نشده  مقرر  اول  سخنگوی  حال  به  تا  حکومت،  عمر 
باعث ضعف اطالع رسانی شده است.  این موضوع  که 
توقعات  و  انتظارات  دوامدار  طور  به  باید  دولت  سوم، 
جریان  در  صادقانه  را  مردم  و  کرده  مدیریت  را  مردم 
غنی  رییس جمهور  دهد.  قرار  کمبود ها  و  محدودیت ها 
بلند  را  مردم  انتظارات  که  داده  کالن  وعده های  اغلب 
می برد و وقتی این وعده ها عملی نشد، باعث بی اعتمادی  
عنصر  یک  شفافیت  و  سرعت  می شود.  حکومت  به 
کلیدی در ارتباطات است. همان گونه که تظاهرات اخیر 
بریدن هفت گروگان قوم هزاره  به سر  اعتراض  که در 
توسط داعش نشان داد، مردم افغانستان از دولتی که در 
پاسخ به بحران ها کند عمل می کند، ناامید و سرخورده 
شده اند. در نبود پیام رسانی دقیق و شفاف، کندی عمل 
دولت به موج بد گمانی عامه در مورد رهبران حکومت 

وحدت ملی دامن می زند. 
برای خیلی از افغان ها، 2015 یکی از دشوارترین سال های 
دوره ی پس از طالبان بود. فاصله های میان دولت و مردم 
فرصتی،  هنوز هم  ملی  وحدت  حکومت  یافت.  افزایش 
ذهنیت  تغییر  برای  و کوچک،  رمق  بسیار کم  چند  هر 
افغانستان  برای  بهتری  سال  را   2016 سال  تا  دارد  مردم 
بهای  می تواند  فرصت  این  دادن  دست  از  بزند.   رقم 
آیندهء  برای  بلکه  حکومت،  این  برای  نه تنها  سنگینی 

ثبات سیاسی در افغانستان داشته باشد. 

بنیاد آسیا به  افغانستان« که اخیرا از سوی  »سروی مردم 
نشر رسیده است، نشان می دهد که اعتماد مردم به دولت 
وحدت ملی افغانستان کاهش یافته است. تنها 37 درصد 
از مردم افغانستان گفته اند که کشور در مسیر درستی در 
حرکت است. این در حالی است که این سروی در ماه 
بریدن 7  از سقوط کندوز و سر  قبل  جون سال 2015، 

مسافر هزاره در ماه گذشته، انجام شده است.
را  بی کاری  و  ناامنی  سروی،  به  پاسخ دهندگان 
ملی  وحدت  دولت  فراروی  چالش های  بزرگ ترین 
می دانند. از میان مشکالت عدیده ای که روی وضعیت 
امنیتی تأثیرگذار بوده است، خروج میزان قابل توجهی 
ملی  نیروهای  که   2014 سال  در  بین المللی  نیروهای  از 
ساخت،  روبرو  فراوانی  مشکالت  با  را  افغانستان  امنیتی 
فعالیت  افزون  روز  افزایش  و  طالبان  حمالت  تشدید 
اسالمی  جنبش  مانند  خارجی  تروریستی  گروه های 
ازبکستان و گروه داعش در افغانستان را می توان نام برد. 
اقتصاد افغانستان به حضور نیروهای خارجی وابسته بود و 
خروج آنها این حوزه را نیز متأثر کرده است. هم زمان با 
شک و تردیدی که در باره ی ثبات سیاسی افغانستان پس 
از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 وجود داشت، 
افغانستان شاهد خروج بخش عظیمی از سرمایه ی مالی و 
انسانی از این  کشور شد. هزاران جوان افغان امید شان 

را برای آینده از دست داده و کشور را ترک می کنند.
ساختار فعلی دولت وحدت ملی مبتنی بر تقسیم مساوی 
ساخته  مواجه  مشکل  به  را  حکومت  کارآیی  قدرت، 
اختالفات  می شود.  آن  منسجم  و  موثر  عملکرد  مانع  و 
رییس جمهور،  میان  نظر  اتفاق  وجود  عدم  و  سیاسی 
تضعیف  دفاع  وزیر  تعیین  در  پارلمان  و  اجرایی  رییس 
که  هم چنان  است.   شده  نظامی  نیرو های  عمل کرد 
قربانی  شورشیان  علیه  مبارزه  در  روزانه  افغان  سربازان 
می دهند، نبود رهبری منسجم نظامی به تضعیف روحیه 
سربازان انجامیده است. این در حالی است که متأسفانه 
و  بوده  روبرو  سنگین  چالش های  و  تهدید ها  با  کشور 
سیاسی  ثبات  آینده ی  برای  تهدیدی  می تواند  امر  این 
افغانستان باشد. دولتی که بر محور چهره ها و شخصیت ها 
و یا جناح های مشخص، نه مبتنی بر پالیسی شکل گرفته 
مذاکرات  به  نیاز  تصمیم گیری ها  و  تعیینات  در  باشد؛ 
ایجاد  باعث  ساختار  این  دارد.  طوالنی  چانه زنی های  و 
بنیادین  اصالحات  روند  برای  دست و پا گیر  مشکالت 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

خالی  های  جا  کردن  پر  در  معموال  ما 
زیرا   . می کنیم  بزرگ  اشتباه های  همیشه 
می شود  خالی  جا  یک  وقتی  نمی دانم 
چگونه پرش کنیم . مثال جای خالی احمد 
ظاهر را نه منگلک شوقی درست پر کرد 
حاال  تا  که  این  یا  بسمل،  حسن  هم  نه  و 
هیچ کس نتوانسته جای خالی استاد بیلتون 
را پر کند. اما مهم تر از همه پر کردن جای 
اشتباه  یک  با  شما  است.  جمله ها  خالی 
را  کشور  تاریخ  می توانید  کوچک  متنی 
ما  خوب  بسیار  ندارید!  قبول  دهید.  تغییر 
حاال چند جمله جای خالی دار برای تان 
همراهش  هم  جواب  چند  و  می نویسیم 
ببینیم چی گونه شما با گزینه مناسب جای 

خالی اش را پر می کنید. 
1 : نارندرا مودی: ما ساالنه .... به افغانستان 

می دهیم.
الف : پنج هزار پوستر کاترینا کیف 

ب : وعده هلی کوپتر جنگی 
ج : اتاق های مخصوص در کنار دریا برای 

وکیل های چکری 
د : ماچ های مخفیانه سیاسی 

2 : اشرف غنی: هیچ کس بهتر از من ..... 
نه کرده است. 

را  پاکستان  پهلوی  دو  سیاست های  الف: 
درک 

ب: مامون را خلیفه عثمانی 
ج: بدون متن سخنرانی های فربه 

د: شورای حراست و ثبات را سرگردان 
 ..... از  وقت  هیچ  من  عبداهلل:  داکتر   :3

استفاده نکرده ام 
الف : یک جوره دریشی را دوبار 

ب : حق پنجاه فیصد در حکومت وحدت 
ملی 

ج : پودر مکس فاکتور 
د : کامپیوتر دیسک تاب پنتیوم فور 

افغان جان داشته  تا یک  : اشرف غنی:   4
باشد ...... 

الف: جانش را طالبان بالخره می گیرند. 
ب: خوش به حالش ما خو نداریم 

ج: باید از جانش مالیه بدهد 
د: نشان دهنده این است که زنده می باشد 
5 : رییس پارلمان کشور: در مجلس هیچ 

وقت ..... تکمیل نمی شود 
زنده  شب  که  نمایندگان  خواب  الف: 

داری کرده اند 
ب: دستور من برای اخراج وکیل های که 

فحش ناموسی می دهند 
ج: دوسیه های زیر بغل بشردوست 

د: سلفی های وکال در ساختمان جدید 
خالی  های  جا  توانستید  شما  اگر  خوب 
این جمالت را درست پر کنید. ما مطمین 
می شویم که شما می توانید جا های خالی 
است  مشخص  ورنه  کنید.  پر  درست  را 
که شما جا های خالی را درست پر کرده 

نتوانستید. 

جا های خالی را درست 
پر کنید 

نگاهی به سال 2016 در افغانستان:

 دولت وحدت ملی 
چه اقداماتی را  باید انجام دهد؟

  نویسنده: داکتر تیمور شاران

  مترجم: جمعه خان رهیاب
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دیپلمات های  توسط  روند  این  کرده ایم.  تضمین  را 
امریکایی مدیریت و نظارت مستقیم می شود و مراحل 
درخواستی ها  تخنیکی  بررسی  با  بورسیه ها  ارزیابی 
را دریافت  از آن که درخواستی ها  بعد  آغاز می شود. 
تخنیکی  ارزیابی  استثنا  بدون  را  آن ها  همه ی  کردیم 
معیارهای  درخواستی ها  آیا  که  می بینیم  و  می کنیم 
تخنیکی الزم را دارند یا نه و به خاطر این کار کمیته ای 
در سفارت تشکیل می شود و زیر نظر مستقیم مدیران 
می کند.  کار  سفارت  امریکایی  کارمندان  و  برنامه 
کمیته از میان متقاضیان، آنانی را که درخواستی های 
مرحله  در  می کنند.  انتخاب  اند  کرده  ارایه  مکمل 
و  کارمندان  مستقیم  نظر  زیر  کمیته  هم  باز  دوم 
دیپلمات های سفارت ، همه ی درخواستی های کامل را 
با معیارهای مختلف کیفی ارزیابی و گزینش می کنند. 
در مرحله سوم همه ی کسانی که شرایط و معیارهای 
ارزیابی کیفی را کامل کرده اند، برای انجام مصاحبه 
به سفارت دعوت می شوند. باز هم کمیته ای دیگر از 
که  کسانی  می گیرد.  مصاحبه  کننده گان  درخواست 
باالترین نمرات مجموعی را کسب می کنند به عنوان 
بنابراین،  می شوند.  گزینش  فولبرایت  برنامه  نامزدان 
این  همه ی  باید  فولبرایت  برنامه  متقاضیان  تک  تک 
مدیران  جدی  اراده ی  کند.  سپری  موفقانه  را  مراحل 
مرحله ای،  چند  رونِد  این  کنار  در  فولبرایت  برنامه 
بورسیه  بودن  رقابتی  و  ساالری  شایسته  شفافیت، 

فولبرایت را تضمین می کند. 
8صبح: آقای تیموری، اخیراً سفیر امریکا از دو برابر 
شدن بورسیه فولبرایت برای افغانستان خبر داد، تعداد 
تعداد  چه  حاال  و  بوده  چند  گذشته  در  بورسیه  این 

می باشد؟
در  فولبرایت  بورسیه های  دقیق  شمار  تیموری: 
بوده  نوسان  در  بورسیه  تا60   40 از  گذشته  سال های 
است، مثال در سال 2014 میالدی ما بیش از 55 تن را 
برای بورسیه فولبرایت فرستادیم. اما پس از سفر اخیر 
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی به امریکا، دولت 
امریکا توافق کرد که بورسیه فولبرایت را پنجاه درصد 
افزایش دهد و رقم بورسیه فولبرایت برای 5 سال همه 

ساله به 80 بورسیه افزایش یافته است.
آماده گی هایی  چه  بورسیه  این  متقاضیان  8صبح: 

بگیرند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهند؟
است  این  درخواست کننده گان  به  ما  پیام  تیموری: 
آماده گی  بورسیه  این  آوردن  دست  به  برای  که 
طوالنی مدت بگیرند و از یک و یا دو سال پیش برای 
فولبرایت برنامه ریزی کنند. برنامه   شان باید واقع بینانه و 
متمرکز به افغانستان باشد. روی زبان انگلیسی خود به 
طور جدی کار کنند و برای امتحان تافل باید از یک 
یا دست کم ماه ها قبل آماده گی بگیرند.  سال پیش و 
چون در این روند افرادی موفق می شوند که آماده گی 
کاری  تجارب  تا  کنند  تالش  دارند.  واقعی  و  جدی 
باری  اگر  کنند.  پیدا  خود  نظر  مد  رشته ی  به  مرتبط 
در این برنامه انتخاب نمی شوند، نباید ناامید شوند زیرا 
ما کسانی را سراغ داریم که برای چندین سال پیاپی 
موفق  باالخره  و  داده اند  درخواست  بورسیه  این  به 

شده اند.
برای دختر خانم ها  فولبرایت  بورسیه  در  آیا  8صبح: 
بیش تر شانس داده می شود؟ هم چنان سن شخص در 

بورسیه مطرح است؟
که  می کنیم  تشویق  شدت  به  را  بانوان  ما  تیموری: 
کنون  تا  دهند.  درخواست  فولبرایت  بورسیه  برای 
خانم هایی که در بورسیه فولبرایت موفق شده اند کم تر 
وجود  بانوان  برای  خاصی  امتیاز  البته  آقایان اند.  از 
ندارد؛ زیرا ما به ایجاد فرصت های مساوی به همه گان 
فولبرایت  بورسیه  برای  سنی  محدودیت  متعهد ایم. 
فولبرایت  برنامه  متقاضیان  اکثریت  البته  ندارد.  وجود 

در دهه 20 یا 30 زندگی خود قرار داشته اند. 
استفاده  فولبرایت  بورسیه   از  که  آن هایی  8صبح: 
دست آوردهایی  چه  برگشته اند  کشور  به  و  کرده اند 

داشته اند؟ 
تیموری: خوش بختانه کسانی که از برنامه فولبرایت 

بسیار  سمت های  و  جایگاه ها  در  شده اند،  مستفید 
قرار  یا بخش خصوصی  افغانستان و  مهمی در دولت 
را  بسیاری  مبتکرانه  و  خالقانه  کارهای  گرفته اند. 
هم اکنون  داده اند.  انجام  امریکا  از  بازگشت  از  پس 
فولبرایت  برنامه  از  که  شخصیت هایی  از  شماری 
مستفید شده اند در سمت های مهم دولتی و خصوصی 
ضمیر  اسداهلل  آقای  نمونه  عنوان  به  می کنند.  فعالیت 
وزیر زراعت افغانستان، آقای نصیر احمد اندیشه معین 
فولبرایترهاهستند.  جمله  از  افغانستان  خارجه  وزارت 
فولبرایترها  از  زیادی  براین شخصیت ها، شمار  عالوه 
در سمت های ارشد وزارت های مختلف کار می کنند. 
ایجاد  خصوصی  دانشگاه های  فولبرایترها  برعالوه، 
و  دولتی  دانشگاه های  در  عده ای هم  و  کرده اند 

خصوصی تدریس می کنند. 
8صبح: شما می گویید بورسیه فولبرایت برای کسانی 
است که قابلیت های رهبری داشته باشند، این قابلیت ها 

را شما چه گونه تشخیص می دهید؟
معنی  به  الزاما  رهبری  ظرفیت  از  هدف  تیموری: 
رهبر سیاسی یا رهبر اجتماعی شدن نیست، بلکه هدف 
و  دارد  قرار  که  جایی  هر  در  شخص  که  است  این 
که  سمتی  هر  در  می کند  تحصیل  که  رشته ای  هر  یا 
کار می کند از خود ظرفیت های مدیریتی، مبتکرانه و 
خالقانه نشان داده باشد. ما زمانی که درخواستی های 
مثال  متقاضی  که  می بینیم  می کنیم  بررسی  را  افراد 
فرد  هم چنین،  است.  بوده  فعال  اجتماع  در  چقدر 
آموزشی  نصاب  از  فراتر  فعالیت های  چقدر  متقاضی 
کارهای  در  چقدر  متقاضی  داده،  انجام  دانشگاه اش 
محیط  در  مبتکرانه  کارهای  و  فرهنگی  اجتماعی، 
نشان  ابتکار  و  از خود خالقیت  بوده و  کارش دخیل 
ابتکارها و  این  از  ما مجموعه ی  داده است. وقتی که 
که  کنیم  داوری  می توانیم  می بینیم،  را  خالقیت ها 
و  مدیریتی  بالقوه  ظرفیت  چقدر  متقاضی  شخص 

رهبری دارد.
فولبرایت،  بورسیه  کنار  در  امریکا  دولت  8صبح: 
شهروندان  برای  نیز  دیگر  تحصیلی  بورسیه  کدام 

افغانستان دارد؟
من  که  است  پرسش های  از  یکی  اتفاقا  تیموری: 
این  زیرا  دهم؛  پاسخ  آن  به  داشتم  دوست  همیشه 
موضوع کم تر مورد توجه قرار گرفته و می خواهم که 
این پیام از طریق روزنامه شما به شهروندان افغانستان 
ما  از مهم ترین بورسیه های تحصیلی  ابالغ کنم. یکی 
دولتی  دانشگاه های  تازه کار  استادان  برای  بورسیه ای 
یاد   AFJDP نام  به  که  است  افغانستان  و خصوصی 
می شود. کسانی که بیش تر از یک سال و کم تر از پنج 
تحصیالت  نهادهای  از  یکی  در  استاد  عنوان  به  سال 
این  از  می توانند  اند  کرده  تدریس  افغانستان  عالی 
ارایه می  باشد و همه ساله  بورس می  بورسیه که 25 
را که گزینش شده اند  ما کسانی  مستفید شوند.  شود 
که  زمانی  دقیقا  یعنی  خورشیدی  سال  زمستان  در 
دانشگاه های افغانستان تعطیل می شوند برای دو ماه به 
امریکا  دانشگاه های  از  یکی  در  تا  می فرستیم  امریکا 
روش های جدید تدریس را فرا گیرند. بورسیه دیگری 
و  دری  زبان  تدریس  برای  که   FLTA نام  به  داریم 
بورسیه در کنار  این  برنده گان  امریکا است.  پشتو در 
این که آموزش می بینند زبان دری و پشتو را نیز برای 
نام  به  دیگری  بورسیه  می کنند.  تدریس  امریکاییان 
آن  برنده گان  که   )Humphrey( داریم  هامفری 
می توانند در امریکا به کارآموزی ارشد و تبادل دانش 
و تجربه بپردازند. متقاضیان این بورسیه باید دست کم 
5 سال تجربه کاری داشته باشند. ده ها بورسیه ساالنه 
افغانستان و آسیای مرکزی  امریکایی  دانشگاه های  به 
ارایه می کنیم. ساالنه ده ها شهروند افغانستان که اکثرا 
بانوان اند از طریق این بورسیه ها در دانشگاه امریکایی 
مرکزی،  آسیای  امریکایی  دانشگاه  یا  و  افغانستان 
تحصیل می کنند و این دو بورسیه  برای مقطع لیسانس 

است.
8صبح: فیصدی نمرات در دوران دانشگاه در بورسیه 

فولبرایت نقش دارد؟
می دهیم  ترجیح  را  کسانی  تردید  بدون  تیموری: 
بلند باشد.  که فیصدی نمرات شان در دوران دانشگاه 
ندارد.  معیار خاصی  زمینه  این  در  امریکا  سفارت  اما 
یعنی برای ما مالِک گزینش درصدی نمرات دوران 
که  هستند  کسانی  نمونه  گونه ی  به  نیست.  دانشگاه 
در  اما  بوده؛  درصد   90 باالی  شان  نمرات  فیصدی 
نمرات  که  هستند  کسانی  اما  شده اند؛  رد  مصاحبه 
شده اند.  کامیاب  مصاحبه  در  و  بوده  درصد   65 شان 
تعداد  یک  می دانید،  خود  که  گونه  همان  چون 
دانشجویان در دوران دانشگاه ممکن است به هر دلیلی 
توانسته اند  اما  باال کسب کنند؛  نمرات  باشند  نتوانسته 
فعالیت های عمده و چشم گیری بعد از دانشگاه از خود 
بنا بر این نمی شود آن ها را تنها به اساس  نشان دهند. 

همان نمرات دوران دانشگاه شان تعریف کرد. 
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شفاف است.  
بزرگ ترین  از  یکی  افغانستان  می شود  گفته  8صبح: 
است،  جهان  در  فولبرایت  بورسیه  دریافت کننده گان 

می شود دلیل آن را بگویید؟
در  را  افغانستان  امریکا  متحده  ایاالت  تیموری: 
از  یکی  و  می کند  حمایت  مختلف  عرصه های 
قرار  امریکا  توجه  مورد  که  عرصه هایی  مهم ترین 
در  متحده  ایاالت  است.  عالی  آموزش  عرصه  دارد، 
به  زیادی  کمک های  انسانی  ظرفیت  رشد  عرصه ی 
دولت و مردم افغانستان کرده است و تالش کرده تا 
ظرفیت مردم افغانستان در عرصه آموزش عالی رشد 
افغانستان  فولبرایت دانشجویان  بورسیه  از طریق  کند. 
دانشگاه های  به  شدن  وارد  با  تا  می یابند  فرصت 
مختلف امریکا از باکیفیت ترین تجارب و آموزه های 
به  دانشجویان  که  زمانی  شوند.  بهره مند  جهان  علمی 
چنین دانشگاه هایی می روند و با خود تجربه آموزش و 
تبادل فرهنگی را از چنین محیط های علمی می آورند، 
می توانند باعث نیرومند ساختن افغانستان در بخش های 
ساختن  و  توسعه  به  کمک  این  بنابر  شوند.  مختلف 
افغانستان یکی از اهداف اساسی برنامه فولبرایت است.  
8صبح: در افغانستان تاکنون چه تعداد از این بورسیه 

استفاده کرده اند؟
شهروند   485 کنون  تا   2003 سال  از  تیموری: 
و  ماستری  لیسانس،  مقاطع  برنامه در  این  از  افغانستان 
آنان  تن   90 به  نزدیک  که  شده اند  مستفید  دکترا  یا 
تحصیالت  دانشجویان  این  بیش تر  بوده اند.  بانوان 
بخشی  برگشته اند.  افغانستان  به  و  کرده  تمام  را  خود 
از آن ها هم اکنون در دانشگاه های مختلف امریکا در 
شهروند   80 تن،   485 این  بر  عالوه  تحصیل اند.  حال 
دیگر افغانستان نیز در سال 2015 برای برنامه فولبرایت 
مقطع  است در  قرار  آنان  تن  گزینش شده اند که 77 
یا  تابستان  در  دکترا  مقطع  در  آنان  تن   3 و  ماستری 
امریکا  مختلف  دانشگاه های  وارد   2016 خزان  اوایل 
البته 485 تنی که ذکر گردید، جدا از کسانی  شوند. 
است که در سال 2015 گزینش شده اند. پس اگر این 
به  هم  را  شده اند  انتخاب   2015 سال  در  که  تنی   80
شد.  خواهند  تن   565 کنیم،  اضافه  مجموعی  شمار 
بورسیه  برای  را  نفر   80 دست کم  هم   2016 سال  در 
فولبرایت می پذیریم که 77 تن آنان در مقطع ماستری 
و سه تن دیگر در مقطع دکتورا پذیرفته خواهند شد. 

کدام  در  بیش تر  فولبرایت  بورسیه  امتحان  8صبح: 
برای  برگزار می گردد و شما چه تضمینی  فصل سال 

شفافیت این پروسه دارید؟
بورسیه  برای  درخواستی  گذشته  در  تیموری: 
فولبرایت در ماه جنوری هر سال میالدی اعالم می شد. 
فولبرایت  برنامه  متقاضیان  برای  کردیم  تالش  امسال 
در  را  برنامه  نتیجه  در  کنیم.  فراهم  بیش تری  فرصت 
کسانی  این  بنابر  کردیم.  اعالم   2015 سال  دسامبر   9
که متقاضی بورسیه فولبرایت اند، روند انتخاب چندین 
آن  شفافیت  متعدد  راهکارهای  با  ما  و  دارد  مرحله 

کرده  لطف  نخست  قدم  در  تیموری  آقای  8صبح: 
هدف  این که  و  فولبرایت  بورسیه  تاریخچه  باره  در 
مسوولین و کارگزاران این بورسیه از راه اندازی آن در 

جهان و به ویژه در افغانستان چه بوده، توضیح دهید؟
 1945 سال  به  فولبرایت  برنامه  پیشینه  تیموری: 
از جنگ جهانی دوم یکی  بر می گردد. پس  میالدی 
ویلیم  جیمز  نام  به  امریکایی  برجسته  سناتوران  از 
تبادل فرهنگی میان  به هدف  برنامه را  این  فولبرایت، 
پایه گذاری  جهان  ملت های  سایر  و  متحده  ایاالت 
جهان  مردم  برای  دوم  جهانی  جنگ  پیامدهای  کرد. 
فولبرایت  سناتور  همین زمان  در  دقیقا  و  بود  فاجعه بار 
و  تفاهم  و  صلح  ایجاد  هدف  به  را  برنامه  این  طرح 
امریکا  کنگره  به  جهان  ملت های  میان  متقابل  درک 
برنامه فولبرایت  پیش نهاد کرد و هدف خود از طرح 
فولبرایت،  برنامه  »هدف  کرد:  توصیف  گونه  این  را 
و  مهربانی  و  بیش تر  عقالنیت  بیش تر،  دانش  آوردن 
راه  این  از  و  است  جهان  امور  در  بیش تر  همدردی 
چه  که  آموخت  خواهند  سرانجام  جهان  ملت های 
کنند.«.سپس  زندگی  دوستی  و  در صلح  هم  با  گونه 
در اول اگست سال 1946 میالدی مصوبه طرحی که 
توسط سناتور فولبرایت پیش نهاد گردیده بود، از سوی 
رییس جمهور ترومن توشیح شد و از آن زمان تا کنون 
دارد.  تداوم  جهان  مختلف  کشورهای  در  برنامه  این 
بورسیه فولبرایت در افغانستان در سال 1952 میالدی 
در  می کند.  پیدا  ادامه   1979 سال  تا  و  می شود  آغاز 
به عنوان  امریکایی  این مدت دست کم 105 شهروند 
اقل  حد  و  آمدند  افغانستان  به  دانشجو  و  پژوهش گر 
250 شهروند افغانستان برای تحصیل به امریکا رفتند. 
از سال 1979 به بعد، متاسفانه به دلیل آغاز جنگ ها در 
و 23 سال  متوقف گردید  فولبرایت  برنامه  افغانستان، 
در حالت تعلیق باقی ماند. خوش بختانه در سال 2003 
این برنامه مجددا در افغانستان آغاز شد و آن زمان تا 

کنون ادامه داشته است. 
از  را  فولبرایت  بورسیه های  چیزی  چه  8صبح: 

بورسیه های دیگر دولت امریکا متمایز می سازد؟
اعتبارترین  با  از  یکی  فولبرایت  بورسیه  تیموری: 
است.  جهان  در  فرهنگی  و  علمی  تبادل  برنامه های 
با عرض این نکته  اعتبار بورسیه فولبرایت را می شود 
دانش آموخته گان  یا  »فولبرایترها«  که  کنم  خالصه 
کنون  تا  برنامه  این  آغاز  زمان  از  فولبرایت  برنامه 
توانسته اند دست کم 50 جایزه نوبل را در عرصه های 
دانش آموخته گان  نفر  ده ها  و  کنند  کسب  مختلف 
فولبرایت توانسته اند جایزه پولتزر را به دست آورند. 
در واقع در همه ی کشورها، بهترین دانش پژوهان آنان 
دیگر،  عبارت  به  می آورند.  دست  به  را  بورسیه  این 
کسانی از فولبرایت بهره مند می شوند که ظرفیت های 
بالقوه رهبری و مدیریتی را در خود رشد و تبارز داده 
روند  فولبرایت  بورسیه  مهم  تمایزات  از  یکی  باشند. 
برنامه  متقاضیان  این گزینش  روند  است.  انتخاب آن 
و  ساالر  شایسته  کاماًل  و  رقابتی  شدت  به  فولبرایت 
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حیدرالعبادی  رویترز،  خبرگزای  گزارش  به 
نخست وزیر عراق روز جمعه 4 جدی، در بیانیه ای 
که ارتش این کشور، در حال بازپس گیری شهر  گفت 
گروه داعش اند. این تالش پس از  موصل از دست 

تصرف شهر رمادی صورت می گیرد.
گروه داعش  تصرف شهر موصل، ضربه سختی به 
کز شان در  گروه را از مرا محسوب می گردد زیرا این 
عراق و سوریه جدا می سازد. از سوی دیگر باعث 
گروه درعراق خواهد شد  از بین رفتن ساختار این 
خواهد  محروم  اش  مالی  منابع  از  را  گروه  این  و 
ساخت. از سوی دیگر تصرف شهر رمادی توسط 
برای  را  سربازان  این  روحیه  عراقی،  نظامیان 

تصرف شهر موصل بلند برده است.
را  حمله ای  سه شنبه  روز  عراق  ارتش  نظامیان 

در شهر  عربستان سعودی  اعدام یک شهروند  با 
پنجاه   صدو  عنوان  به  کشور،  این  شرق  در  دمام 
جاری  سال  طی  کشور  این  در  اعدام  دومین   و 

میالدی ثبت شد.
داد  گزارش  سعودی  عربستان  رسمی  خبرگزاری 
با  از درگیری  العطمان« پس  که »سعد بن محمد 
کرده  تیراندازی  وی  به  خود،  هموطنان  از  یکی 

است.
جاری  سال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اعدام ها  تعداد  گذشته  میالدی  سال  به  نسبت 

امریکا در پیام عید  اوباما ریس جمهوری  ک  بارا
با  همدردی  ابراز  ضمن  خود  امسال  کریسمس 
که از برگزاری جشن میالد  گروه از مسیحیانی  آن 
گفت او و همسرش در این  مسیح محروم شده اند، 
که در برخی  ایام، بویژه به یاد مسیحیانی هستند 
قساوت  و  رحمی  بی  متحمل  خاورمیانه  نقاط 

داعش هستند.
گفت، در این ایام مسیحیان  اوباما در پیام خود 
میالد  جشن  آماده  جهان  سراسر  و  امریکا  در 
آنهایی  ایام،  این  در  شوند.  می  مسیح  حضرت 
آزادانه  کشورهایشان  در  هستند  خوشبخت  که 
سپاسگزار  نعمت  این  بابت  و  می گیرند  جشن 
میشل،  همسرش  و  او  افزود،  اوباما  آقای  هستند. 

برای بازپس گیری شهر رمادی انجام دادند. این 
گذشته به تصرف داعش در آمد.  شهر در ماه می 
شهربزرگ  دومین  که  موصل  شهر  داعش  برعالوه 
گردد را در سال 2014 تصرف  عراق محسوب می 
کردند و با تصرف این شهر ارتش عراق یک سوم 
این  تصرف  با  دادند.  دست  از  را  عراق  ک  خا
در  خویش  تسلط  تحت  مناطق  در  داعش  شهر 
حال،  این  با  کرد.  خالفت  اعالم  شام  و  عراق 
گفته است  حیدر عبادی در بیانیه در روز جمعه 
که آزادی شهر موصل با اتحاد تمام عراقی ها بعد 
گرفت. ازطرف  از فتح شهر رمادی صورت خواهد 
که  گفته بود   دیگر، یک فرمانده ارتش عراق نیز 
را  روز  چندین  است  ممکن  رمادی  شهر  تصرف 

در برگیرد.

یافته  توجهی  قابل  افزایش  سعودی  عربستان  در 
کشور  گذشته تعداد اعدام ها در این  است. سال 

87 مورد اعالم شده بود.
از  مخدر  مواد  قاچاق  و  ارتداد  تجاوز،  قتل، 
مهمترین دالیل صدور حکم اعدام برای افراد در 

عربستان سعودی است.
سعودی  عربستان  که  می گوید  بین الملل  عفو 
امریکا،  متحده  ایاالت  و  ایران  چین،  همراه  به 
آنها  در  که  هستند  کشورهایی  لیست  صدر  در 

مجازات اعدام اجرا می شود.

که از این حق برخوردار  به یاد مسیحیانی هستند 
که با خشونتی  نیستند و نیز به یاد آنهایی هستند 
خود  باستانی  سرزمین های  از  وصف،  غیرقابل 

رانده شده اند.
کرد  وی در ادامه به برخی مناطق خاورمیانه اشاره 
کریسمس  کلیساها برای قرن ها در روز  که ناقوس 
کت هستند.  به صدا در می آمدند، اما امسال سا
سکوت  این  امریکا،  جمهوری  رییس  گفته  به 
نشان دهنده قساوت و بی رحمی داعش در برابر 
سال  در  داعش  پیکارجویان  است.  مسیحیان 
شرقی  شمال  در  را  مسیحیان  از  تعدادی  جاری 
عراق  در  را  ایزدیان  و  کردها  هم چنین  و  سوریه، 

کشتند. ربودند و مسیحیان قبطی در لیبی را 

ارتش عراق در تالش بازپس گیری شهر موصل از داعشارتش عراق در تالش بازپس گیری شهر موصل از داعش

افزایش شمار اعدام ها در عربستان سعودی

کریسمس اوباما به مسیحیان خاورمیانه پیام 
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کاهش تعداد نیروهای غربی در افغانستان،  که   به نظر می رسد 
که آغاز شده است، تاثیر مهمی بر اوضاع افغانستان  روندی 
طول  در  خارجی،  کارشناسان  کثر  ا باور  به  داشت.  خواهد 
کشورهای  پانزده سال اخیر، ایاالت متحده امریکا در میان 
یک  شماره  بازیکن  افغانستان،  در  بانفوذ  خارجی  دیگر 
بود. امریکایی ها تاثیر زیادی بر اوضاع افغانستان و اطراف 
شکست ناپذیر«  »آزادی  عملیات  آغاز  از  پس  دارند.  آن 
نیروی  به  چین،  و  روسیه  کنار  در  متحده  ایاالت   2001 در 
تاثیرگذاری در آسیای مرکزی تبدیل شد. برای نخستین بار در 
جمهوری های شوروی سابق پایگاه های هوایی امریکا مستقر 
شکل گیری  بر  بنا  همه  از  پیش  امریکایی ها  تاثیر  گردیدند. 
که  می شد  تامین  مرکزی  آسیای  در  امنیتی  جدید  سیستم 
بخشی از این سیستم جدید امنیتی حضور نیروهای ناتو در 
افغانستان بود. تهدید برخاسته از افغانستان، چالش بزرگی 
کشو رهای آسیای مرکزی است و به  کم بر  برای نخبگان حا
که مهم ترین وسیله نفوذ امریکا بر  گفت  همین خاطر می توان 

آسیای مرکزی همانا »چتر دفاعی« از تهدید های برخاسته از 
افغانستان بود. 

شطرنج  تخته  بازیگر  مهم ترین  هنوز  تا  امریکا  هرچند 
کنیم  ادعا  نیست  بنیاد  این وجود، بی  با  افغانستان است، 
که  کاماًل محتمل است  کرد.  که به زودی وضع تغییر خواهد 
یک  شماره  بازیکن  ممتاز  موقعیت  واشنگتن  مدتی  از  پس 
کشور بر  را در افغانستان از دست دهد و در نتیجه، نفوذ آن 
کاهش یابد. درین رابطه این پرسش  آسیای مرکزی دیگر هم 
کابل می تواند موضع سیاسی خود را  که آیا  به میان می آید 
کند و سطح وابستگی  کمیت خود را احیا  کند، حا محکم تر 
که جای  کاهش دهد و یا این  خود را به بازیگران خارجی 

امریکا را یک بازیگر دیگر خارجی می گیرد؟ 
نشان  افتادند،  اتفاق    2014-2009 میان  که  تحلیل حوادثی 
نیروهای  خروج  فعال  مرحله  شروع  با  هم زمان  که  دهد  می 
کشو رهای دیگر به  ایتالف غربی از افغانستان، عالقه مندی 
چین  مثاًل  کشورها  چنین  از  یکی  یافت.  افزایش  افغانستان 
است. در ماه می 2014 وزارت خارجه چین از تقرر نماینده ی 
کسی شد  ویژه برای افغانستان خبر داد.  این نماینده ویژه 
گذشته به  که با اوضاع افغانستان به خوبی آشنایی دارد و در 

کرده است.  کار  عنوان سفیر چین در افغانستان 
که عالقه چین به افغانستان به هیچ صورتی یک  گفتنی است 
افغانستان  رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد  نیست.  جانبه 
پس از احراز قدرت در یکی از نخستین سفر هایش به پیکن 
که در سیاست خارجی او،  رفت و به این ترتیب نشان داد 

چین از موقعیت ویژه یی برخوردار است.
چینی،  اولویت  حایز  جهت  در  فعال تر شدن  با  موازی 
رییس جمهوری غنی وظیفه دشواری را در برابر خود قرار داد: 
کستان.  به همین دلیل، تصادفی  تامین مناسبات نیک با پا
که فرستاده ویژه چین، سون یویسی، مهم ترین جهت  نیست 
کار خود را همانا همکاری برای سرعت بخشیدن به فرایند 
داشته  دست  شواهد  داد.  قرار  کستان  پا بر  تکیه  با  صلح 

به  چند بار   2015 سال  در  طالبان  نماینده گان  که  می گویند 
میان  کراتی  مذا ماه می سال جاری  در  کرده اند.  چین سفر 
"ارومچی"  و طالبان در شهر  افغانستان  نمایندگان حکومت 
کمک چین و امریکا، یک دور  چین برگزار شد. بعدتر، به 

کستان برگزار شد.  کرات در پا دیگر مذا
فعال تر شدن چین به صورت روشنی تحول در برخوردهای 
نشان  افغانستان  بحران  و  افغانستان  به  نسبت  را  پیکن 
استخراج  قرارداد  در سال 2007  که چین  می دهد. هنگامی 
بزرگترین معدن مس )مس عینک( را به دست آورد، معلوم 
کشور فقط و فقط دنبال اهداف اقتصادی است.  که این  بود 
زیرساخت  بدون  معدن  این  از  مس  موفقانه  استخراج  اما 
های انرژی )برق( و انتقاالت )راه( ناممکن بود. ساختن این 
که همانا نبود ثبات و امنیت در  کالنی  زیرساخت ها با مانع 

داخل افغانستان است، روبرو شد. 
تنها  به  را  خود  که  گرفت  تصمیم  تنها  نه  چین  نتیجه  در 
که همزمان  یک پروژه مس عینک محدود نکند، در حالی 

خوب  دورنمای  که  دیگری  اقتصادی  ابتکارهای  در  آن  با 
حل  جستجوی  سیاسی  فرایند  وارد  کرد،  شرکت  داشتند، 
طلبانه  فرصت  منافع  گردید.  نیز  افغانستان  بحران  فصل  و 
و  مهم تحکیم صلح  به عالقه مند  را  امروز چین  اقتصادی، 

کرده است. ثبات در افغانستان تبدیل 
که برخورد چین با مساله حل و فصل بحران   به نظر می رسد 
از  جمله  از  دارد،  فرق  کشورها  دیگر  برخورد  از  افغانستان 
کشور های منطقه این تصور در  کشور های غربی. در  برخورد 
طالبان  از طریق  کستان  پا گویا  که  است  گیری  حال شکل 
می کنند.  کنترول  افغانستان  در  را  زیاد  چیزهای  و  بخش ها 
گاه  گاه یا خودآ که نخبگان افغان ناخودآ جالب این است 
کمک می کنند، بطور مثال وقتی که  گیری این تصور  در شکل 
هر رویداد جنگی با طالبان نسبت داده می شود و طالبان نیز 
گرچه این گونه اظهارات  کستان عنوان می شود.  ابزار دست پا
کثرا برای مصرف داخلی بیان می شوند؛ اما پیامد های آن  ا
کامال متفاوت می باشد. بناء می توان انتظار  کشور  در بیرون 
مهم ترین  را  کستان  پا باشد  داشته  تصمیم  چین  که  داشت 
به  توجه  با  و  کند  تعیین  افغانستان  بحران  فرایند  عامل 
دنبال  استثنایی  صورت  به  افغانستان  در  چین  که  این 
می توان  یقین  به  قریب  احتمال  با  است،  اقتصادی  منافع 
کشور شرایط و روش های اسالم آباد را  که آن  کرد  پیش بینی 
خواهد پذیرفت و اسالم آباد قرار معلوم، نگاه خاص خودش 
که نسخه های خاص خود  را به بحران افغانستان دارد و البته 

را برای حل این بحران نیز دارد.
سال  در  اسالم آباد  و  کابل  مناسبات  در  آشکار  نوسان های 
که اینک  کستانی  که زنجیره چینی- پا اخیر نشان می دهند 
شده،  هموار  نیز  افغانستان  قضایای  حل و فصل  موضوع  بر 
منافع  افغانستان  در  زیرا  دارند.  پیش  در  دشواری  روزهای 
بازیگران سیاسی متفاوتی رو در روی هم قرار دارند از جمله 
که عالقه مند تحکیم موقعیت پیکن در  منافع آن بازیگرانی 

منطقه نیست.

  عمر نثار، مسوول مرکز مطالعات افغانستان معاصر )مسکو(

آیا دیدگاه چین در مورد 
افغانستان پاکستانی شده است؟
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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  

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91095853: 

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 to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” supply and delivery of IT equipment (laptop/desktop computers, 
printers, copiers, projectors and etc.) for PCP in Kabul and TVET 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 28 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   
)کمپیوترهای لپتاپ،دسکتاپ،پرینترها،ماشین کاپی،پروجکتور ITتهیه لوازم نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

در این پروسه اشتراک  شرایط قراردادیبا توجه با در مزارشریف  TVET در کابل و پروژه PCPوغیره(برای پروژه 
 نموده ممنون سازید.

خویش را تا  پروفایل کمپنیو  داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱۵دسامبر 28بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096142: 

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 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 network system)LAN Cabling) 
16 schools  in 13 provinces.  

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 28 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   
 13مکتب در  16برای  (LAN Cabling)نیتورک سیستمانتقال و نصب تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

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

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵دسامبر 28بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

ACKU



Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2282   Saturday  26 December, 2015    Price: 20 Afs

Daily
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