
سومین سفر جنرال
کابل به 

اعتراض به تاخیر توزیع تذکره

شریف  راحیل  جنرال  کابل:  8صبح، 
با  شریف  آقای  آمد.  کابل  به  گذشته  روز 
حکومت  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور 
ستاد  رییس  بود  قرار  کرد.  دیدار  ملی  وحدت 
قلب  نشست  از  قبل  کستان  پا ارتش  مشترک 
کند، اما به دلیل سردی روابط  کابل سفر  آسیا به 
گفته  افتاد.  تعویق  به  سفر  این  کشور  دو  میان 
شریف  راحیل  امریکا  متحده  ایاالت  می شود 
گفتگوهای  جدید  دور  فراهم سازی  منظور  به  را 
گفتگوهای صلح پس  کرده است.  صلح ترغیب 
از افشای مرگ مالعمر به تعویق افتاد. منابع در 
حکومت وحدت ملی می گویند: قرار است دور 
حضور  با  زودی  به  صلح  گفتگوهای  جدید 
شود.  آغاز  کستان  پا و  افغانستان  هیات های 
که  براساس توافق نامه های دوجانبه و چندجانبه 
کستان از دور  در نشست قلب آسیا امضا شد، پا
شریف  آقای  می کند.  حمایت  گفتگوها  جدید 
برای  ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری  از  پس 
و  غنی  رییس جمهور  با  که  است  بار  چندمین 

رییس اجرایی مالقات می کند.
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کمپ فنیکس آماده پذیرایی
از معتادین 

محدودیت علیه آزادی بیان
در والیت های دایکندی و بامیان

نی:

نشرات رادیوی خالفت در ننگرهار 
متوقف شود
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5

زود ترین فرصت 
ممکن چه وقت است؟

4
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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
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زنگ اول


اداره ی  برکنارشده ی  ازکارمندان  شماری  دیروز 
کردند  تظاهرات  الکترونیک،  شناس نامه های  توزیع 
شناس نامه ها  توزیع  در  تاخیر  دلیل  به  را  وحکومت 
انتقاد  باد  به  اداره،  این  به  جهانی  کمک های  تعطیل  و 
گرفتند. حکومت وحدت ملی توزیع شناس نامه های  را 
این  و  انداخت  تعویق  به  سیاسی  مالحظات  برمبنای 
امرسبب شد که کمک های جامعه جهانی به اداره توزیع 
شناس نامه های الکترونیک به حالت تعلیق درآید. تعلیق 
کمک های جامعه جهانی سبب شد که کارمندان این اداره 

برکنارشوند. 
ضربه ی  الکترونیک،  شناس نامه های  توزیع  در  تاخیر 
کالن به منافع عموم مردم افغانستان است. شما صدها 
آموزش  ازپول های کمکی کشورهای جهان  را  کارمند 
دادید، برای اداره توزیع شناس نامه های الکترونیک، از 
دقیقه  ودر  شد  طی  مراحل  تمام  گرفتید،  بودیجه  دنیا 
نود، رییس جمهور توزیع شناس نامه ها را متوقف کرد. 

رییس جمهورغنی درآغاز تمایل زیادی به توزیع شناس 
نامه ها نشان داد، او قانون ثبت احوال نفوس را بدون 
معطلی امضا کرد و به اداره های مربوط دستورداد، تا 
کارتوزیع شناس نامه ها را آغاز کنند. دکتر عبداهلل هم 
اعالم کرده بود که توزیع شناس نامه های الکترونیک، 
درماه اسد شروع می شود، اما حاال که ماه جدی است، 

خبری از توزیع شناس نامه های الکترونیک نیست. 
به نظر می رسد که اراده ی سیاسی الزم برای توزیع 
شناس نامه های الکترونیک، اصالح نظام انتخاباتی، تهیه 
انتخابات  برگزاری  اساسی و  قانون  تعدیل  پیش نویس 
پارلمانی وجود ندارد. سران حکومت وحدت ملی پیش 
ازتحویل گیری قدرت ازحامد کرزی، پای سندی امضا 
به مجرد  که  دادند  افغانستان وعده  مردم  به  و  کردند 
تحویل گیری قدرت، شناس نامه ها  را توزیع می کنند، 
طرح  پیش نویس  می سازند،  اصالح  را  انتخاباتی  نظام 
سال  میزان  تا  و  می نویسند  را  اساسی  قانون  تعدیل 

1395، جرگه ی قانون اساسی را برگزار می کنند. 
این  به  تاحال  اجرایی،  رییس  و  جمهور  رییس  اما 
دال  هم  نشانه ای  هیچ  و  نکرده اند  عمل  تعهدات شان 
آینده  دربهار سال  پارلمانی  انتخابات  که  نیست  براین 
برگزار شود. چنین می نماید که رییس جمهور و رییس 
اجرایی عالقه ای به تحکیم پایه های مشروعیت نظام و 
حکومت شان ندارند و می خواهند سه سال آینده را هم 

همین طورادامه دهند. 
تالش  سرگرم  چنان  رییس اجرایی  و  جمهور  رییس 
به  طالبان  پای  کشاندن  و  پاکستان  به  نزدیکی  برای 
وظایف دیگر  و  پروژه ها  تمام  که  هستند  مذاکره  میز 
فراموش شان شده است. اگرآنان بتوانند طالبان را روی 
میزمذاکره بیاورند، موفقیت کالنی نصیب شان می شود، 
اما همگی می دانند که در کنار این تالش ها، ضرور است 
که سران حکومت به تحکیم پایه های مشروعیت شان هم 

بپردازند و همه چیز را تعطیل نکنند. 
درست است که وضعیت در روستا ها مطلوب نیست، اما 
نامه های  توزیع شناس  روند  می توانند  سران حکومت 
حکومت  کنند.  آغاز  بزرگ  شهرهای  در  را  الکترونیک 
به همه  اجرای پروژه های کالن را  توانایی اش در  باید 
اثبات کند. کمیسیون انتخابات باید هرچه زودتر اصالح 
انتخابات  قانون جدید  برای  باید  شود، سران حکومت 
درپارلمان البی کنند و بار دیگر پیش نویس طرح آن را 
در  ملی  اگر سران حکومت وحدت  بفرستند.  آن جا  به 
تطبیق توافق نامه ای که پیش ازتحویل گیری قدرت امضا 
کرده اند، موفق نشوند سیاست مداران بیرون از حکومت 
حکومت  و  کنند  می  پیدا  موثری  تبلیغی  دست مایه ی 
وحدت ملی را به چالش می کشند. نا رضایتی اجتماعی 
گسترده هم سبب خواهد شد تا حرف سیاست مداران 

بیرون ازحکومت شنونده پیدا کند. 

چرا شناس نامه های  الکترونیک را 
توزیع نمی کنید؟
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سفیر روسیه:

 عالیق روسیه با طالبان تنها در جنگ با داعش همخوانی دارد

سرور دانش: 
در قانون گذاری دچار تغییرات ناگهانی هستیم

دستور والیان بامیان و دایکندی برای خودداری مسووالن محلی
 از صحبت با خبرنگاران

نی: 
نشرات رادیوی خالفت
 در ننگرهار متوقف شود

8صبح، کابل: الکساندر مانتیتسکی 
سفیر روسیه در کابل، در مالقات با 
سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
وزارت امور خارجه افغانستان، گفته 
مقام های  اخیر  اظهارات  که  است 
در  کشور  آن  خارجه  امور  وزارت 
گروه  با  کشور  این  تماس  مورد 
طالبان در افغانستان به منظور مبارزه 
تعبیر  داعش،  تروریستی  گروه  با 

نادرست شده است.
با  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
معین  که  می گوید  خبر  این  اعالم 
روسیه  سفیر  از  وزارت  این  سیاسی 
مقام های  اخیر  اظهارات  مورد  در 
در  کشور  آن  خارجه  امور  وزارت 
طالبان  با  روسیه  همکاری  مورد 
توضیحات  داعش  علیه  مبارزه  در 
اعالمیه آمده  این  خواسته است. در 
مقیم  است: »سفیر فدراسیون روسیه 
گفته های  از  که  داشت  اظهار  کابل 
خارجه  امور  وزارت  مقام های  اخیر 

8صبح، کابل: سرور دانش معاون 
می گوید  جمهوری،  ریاست  دوم 
که دولت افغانستان در حال حاضر 
در سیستم قانون گذاری خود ثبات 
تغییرات  و  نوسانات  دچار  و  ندارد 

ناگهانی است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
جمهوری  ریاست  دوم  معاونیت 
روز  که  دانش  آقای  شده،  منتشر 
قوانین  کمیته  جلسه  در  یکشنبه 
صحبت می کرد، افزود که یکی از 

8صبح، کابل: دفتر »نی« حمایت 
افغانستان،  آزاد  رسانه های  کننده 
به شواهدی  اداره  این  می گوید که 
می دهد  نشان  که  یافته  دست 
دایکندی  و  بامیان  والیات  والیان 
دو  این  محلی  مسووالن  دیگر  به 
از  پس  که  داده اند  دستور  والیت 
این حق ندارند بدون اجازه آنان با 

خبرنگاران صحبت کنند.
می گوید  اعالمیه ای  در  »ني«  دفتر 
تاریخ  به  که  نامه یی  براساس  که 
سوی  از  قوس  ماه  سوم  و  بیست 

نقل قول و  این رابطه  آن کشور در 
تعبیر غیر دقیق صورت گرفته است. 
نامبرده افزود که در واقع، منظور این 
بوده است که عالیق روسیه با عالیق 
گروه طالبان تنها در جنگ با داعش 
کشور  آن  هدف  و  دارد  همخوانی 
گروه  با  تماس  مجاری  داشتن  از 
یاد شده صرفا کمک به دریافت راه 
حل سیاسی به مخالفت گروه طالبان 

با دولت افغانستان می باشد.«
خارجه،  امور  وزارت  از  نقل  به 

کرده  تاکید  کابل  در  روسیه  سفیر 
افغانستان  دولت  از  کشورش  که 

پشتیبانی و حمایت می کند.
از  نقل  به  گزارش هایی  اخیرا 
مقام های دولت روسیه منتشر شد که 
مبارزه  برای  کشور  این  بودند  گفته 
گروه  با  داعش  تروریستی  گروه  با 
شده  تماس  در  طالبان  تروریستی 
است. این مقام ها افزودند که روسیه 
منافع  زمینه  این  در  طالبان  گروه  با 

مشترک دارند.

مقام های  آنچه که  برخالف  کابل:  8صبح، 
محلی در والیت ننگرهار مدعی شده که نشرات 
رادیو »خالفت« متعلق به گروه تروریستی داعش 
»نی«  دفتر  کرده اند،  متوقف  والیت  این  در  را 
حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، می گوید 

که این رادیو هنوزهم نشرات دارد.
دفتر »نی« از دولت خواسته تا به هرشکل ممکن 

نشرات این رادیو را متوقف کند.
اعالم  ننگرهار  والیت  محلی  مقام های  اخیرا 
کردند که گروه تروریستی داعش در این والیت 
ایستگاه رادیویی راه اندازی کرده و از طریق موج 
اف ام در سراسر والیت ننگرهار نشرات دارد. به 
گفته این مقام ها، از طریق این رادیو فعالیت های 

تروریستی و ضد دولتی تبلیغ می شود.
چند روز بعد از اعالم این خبر، مقام های محلی 
والیت ننگرهار اعالم کردند که نشرات رادیویی 
گروه تروریستی داعش را در این والیت متوقف 

کرده اند.
اداره  این  که  می گوید  کابل  در  »نی«  دفتر  اما، 
نشان می دهد رادیوی  معلوماتی بدست دارد که 
ننگرهار  والیت  در  داعش  تروریستی  گروه 

هنوزهم روی آنتن است.
روز  »نی«،  دفتر  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: 
ذهنیت  می تواند  سو  یک  از  رادیو  این  »نشرات 
شهروندان را در شرق کشور مخدوش سازد و از 
سوی دیگر تهدیدی در مقابل تمام شهروندان به 

خصوص خبرنگاران این منطقه است.«
دفتر »نی« به نقل از مسووالن رسانه های محلی در 
»خالفت«  رادیوی  که  می گوید  ننگرهار  والیت 
تهدید  مورد  را  آنان  مستقیم  صورت  به  تاکنون 
که  می کند  تاکید  اداره  این  است.  نداده  قرار 
در  داعش  تروریستی  گروه  رادیویی  نشرات 
والیت ننگرهار خطر جدی علیه حاکمیت دولت 
به  کشور  در  رسانه ها  و  بیان  آزادی  و  افغانستان 
شمار می رود. دفتر »نی« می گوید: »برمبنای اصل 
۳۴ قانون اساسی افغانستان دولت مکلف است از 
بیان حمایت نموده و آن را تامین نماید.  آزادی 
مکلف  الزاما  افغانستان  دولت  اصل  این  مطابق 
نحوی  هر  به  را  رادیوی مذکور  نشرات  تا  است 
که می شود متوقف کرده و برای مردم افغانستان 
که  دهد  اطمینان  کشور  این  شرق  خصوص  به 
هیچ کس نمی تواند ایده های ضد انسانی خویش 

را ترویج کند.«
اصلی  مرکز  از  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
شمار  به  افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه 
تروریستی  گروه  این  جنجگویان  بیشتر  می رود. 

در ولسوالی های اچین فعالیت دارند.

8صبح، هرات: مطبوعات انگلیس مدعی شدند 
به  چلسی  اخراجی  سرمربی  مورینیو،  ژوزه  که 
جانشین  دارد  قصد  که  گفته  برنامه  هایش  مدیر 

روی هاجسون در تیم ملی انگلیس شود.
مورینیو پس از نتایج ضعیف به همراه چلسی، از 
نیمکت این تیم اخراج شد و تا پایان فصل، موقتا 
گاس هیدینک جانشین او شد. با این حال، شایعه 
پیوستن او به تیم هایی مثل منچستریونایتد و ریال 
مادرید که نتایج خوبی در این فصل نگرفته اند نیز 

شنیده می شد. 
حال مطبوعات انگلیس گزارش دادند که مورینیو 
به مدیربرنامه هایش گفته شرایط حضور او در تیم 
کند. فراهم  را  یورو 2016  از  پس  انگلیس  ملی 
قرارداد هاجسون تا پایان یورو 2016 اعتبار دارد 
ولی احتمال تمدید آن نیز با توجه به صحبت های 

اخیر سرمربی انگلیس وجود دارد.

ثبات  قانون گذاری  در  مهم  اصول 
طرح  و  قانون گذاری  سیستم  در 
ریاست  دوم  معاون  است.  قوانین 
تعدیالت  به  اشاره  با  جمهوری 
تقنینی کشور  اسناد  مطرح شده در 
حاضر  حال  در  ما  »متاسفانه  گفت: 
در سیستم قانون گذاری خود دچار 
نوسانات و تغییرات ناگهانی هستیم 
به  برای مردم که عمل کنندگان  و 

قانون هستند، گیج کننده است.«
تغییرات  که  می افزاید  دانش  سرور 

دفتر معصومه مرادی والی دایکندی 
والیت  این  محلی  ادارات  دیگر  به 
مسووالن  دیگر  از  شده  فرستاده 
بدون  تا  شده  خواسته  محلی 
هماهنگی و آگاهی والی از شریک 
خبرنگاران  به  معلومات  ساختن 

خودداری کنند.
در  خبرنگاران  می افزاید  »نی«  دفتر 
این  به  تماس  در  نیز  بامیان  والیت 
والی  ظهیر  طاهر  که  گفته اند  اداره 
این والیت نیز دستور مشابه به دیگر 
کرده  صادر  بامیان  محلی  ادارات 

و  تقنینی  اسناد  قوانین،  در  ناگهانی 
نوسانات در سیستم قانون¬گذاری 
یکی از مواردی است که به گفته او 
به  کنندگان  عمل  تا  می شود  سبب 

قوانین متضرر شوند.
از  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
در  تا  خواست  دولتی  ادارات  تمام 
قوانین  در  ثبات  اصل  قوانین  طرح 
باشند. وی گفت:  داشته  نظر  را در 
در  ثبات  ایجاد  برای  قوانین  »اساسا 
وضع  جامعه  در  مربوطه  زمینه های 
در  باید  موضوع  این  و  می شوند 
به  افغانستان  قانون¬گذاری  سیستم 

صورت جدی مراعات شود.«
برخی  تعدیل  طرح  جلسه  این  در   
عایدات،  بر  مالیات  قوانین  مواد  از 
انتقال  گزارش دهی  و  کنترول 
بی اسم  معامله  قابل  اسناد  و  اسعار 
قرار  بحث  مورد  نیز  گمرکات  در 

گرفته است.

است.
بامیان  والیان  اقدام  این  »نی«  دفتر 
قانون  مواد  خالف  را  دایکندی  و 
اساسی توصیف کرده و از حکومت 
این  تا جلوی  ملی خواسته  وحدت 
عمل  قانون  برخالف  که  را  افراد 
در  اداره  این  بگیرد.  می کنند، 
»حکومت  می افزاید:  خود  اعالمیه 
تا  است  مکلف  و  مجبور  افغانستان 
آزادی بیان و دسترسی به اطالعات 

را تضمین و تسهیل نماید.«
اعمال  حالی  در  محدودیت ها  این 
حکومت  رهبران  که  می شود 
به  رسیدن  از  پیش  ملی  وحدت 
منظور  به  را  تعهدنامه یی  قدرت 
و  بیان  آزادی  از  بیشتر  حمایت 
همچنین  و  کشور  در  رسانه ها 
برای دسترسی  زمینه  فراهم ساختن 
بودند.  کرده  امضا  اطالعات  بیشتر 
حقوق  حامی  نهادهای  مسووالن 
خبرنگاران و رسانه ها می گویند که 
حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 
اطالعات  به  دسترسی  ملی  وحدت 

محدودتر شده است.

مورینیو
 مربی تیم ملی فوتبال انگلستان

 و یا ریال مادرید می شود
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Call for expression of interest (EOI) 
Tender Notification

Tender Reference no: 83218352   

Short description of the project: 
The Ministry of Energy and Water (MEW) is the responsible Ministry for the development of the energy sector in Afghanistan. This includes 
the design of policies, strategies and sector plans as well as to bring them to decision making processes established on governmental 
side. Additionally, MEW has to encourage the different actors on public and private side to implement the policies and strategies, is to say 
to amplify the energy offer satisfying with that the increasing demand of energy by the population, industry, commerce and transport. 
This includes the energy production by traditional energy sources as well as the use of renewable energies, which is coordinated by the 
Renewable Energy Department (RED) of the Ministry is the main technical body responsible for supporting the REN sector in Afghanistan. 
Otherwise, the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) coordinates with the MEW the use of renewable energies for 
rural development within a specified capacity and defined institutional agreement.  
 
On behalf of the BMZ (Federal Ministry for Cooperation and Economic Development) the German Development Cooperation a joint FC/
TC-Program for the Energy Sector was established in 2014. Whilst the financial cooperation (FC) is financing projects for energy sector 
infrastructure (transmission lines, substations, transformations etc.) the technical cooperation (TC) supports the institutional development 
and transition processes of lead institutions in the energy sector. Therefor the program was agreed as “Institutional Development for Energy 
in Afghanistan” (IDEA). Besides the strengthening of institutional performance of key public institutions of energy sector like MEW, DABS 
or MRRD (component 1), IDEA intends to link the interventions at the micro, meso and macro level (component 2), to promote awareness 
of renewable energy and energy efficiency including networking between the public and private sectors and vocational training for maintenance 
of power plants (component 3) and to integrate private sector into energy production and transmission (component 4). 

1) Objective. 
Distribution network extension of Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages of Chall district of Takhar provice. 

2) Responsibilities 
 a) Distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages according given drawing and specification;  
 b) The following Major activities are included in distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages. 
  i) Delivery and installation of work of Iron electrical poles. 
  ii) Excavation work. 
  iii) Concrete work of electrical poles foundations.  
  iv) Installation of electrical equipment such as electric cables, Transformers, Switch boards, Lightening arresters, Disconnect
  switches, Meter boxes, insulators etc. 

3) Qualification of company. 
 a) Experience in Works of Comparable Nature;  
  i) Applicants shall provide evidence that they have successfully executed at least two construction projects of comparable
  nature and complexity to the proposed contracts within the last five years had a certified value of at least 16,000,000 AFN. 
 b) Personnel Resources 
  i) The applicant shall provide suitably qualified personnel to fill as a minimum the following key positions. For each position
  the applicant will supply information on a first choice candidate and an alternate, each of whom should meet the
  experience requirements specified below: 
  (1) Project Manager (at least 5 years’ experience in comparable nature) 
  (2) Site Engineer (at least 5 years’ experience in comparable nature) 
  (3) Surveyor (at least 5 years’ experience in comparable nature) 
 a) Applicant’s Equipment 
  i) The applicant shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing
  equipment, or other means), of key items of equipment for execution of the work. 

 
Interested eligible Construction Companies can send the interest letter along with updated company profile and references to tenders-afg@giz.de 
by 03.01.2016 at 16:00 pm Kabul local time. (GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghanistan) The EOI should demon-
strate the company’s competencies and relevant past work experience.  
 
The outer cover for envelope shall be addressed to the abovementioned contact person and shall be clearly marked:
“EXPRESSION OF INTEREST FOR Distribution Electrical Network Extension 83218352”. The EOI must be sent through email. 
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توزیع  اداره  برکنار شده  کارمندان  از  صدها تن 
گردهمایی  یک  در  الکترونیکی،  تذکره های 
توزیع  در  تاخیر  به  نسبت  کابل،  در  اعتراضی 
رهبران  از  و  کرده  انتقاد  برکناری شان  و  تذکره  این 
قربانی  را  آنان  تا  خواستند،  ملی  وحدت  حکومت 

خواست های شخصی شان نکنند.
دیروزی  گردهمایی  در  شده  برکنار  کارمندان  این 
که رهبران حکومت وحدت ملی  کردند  خود اعالم 
با برخوردهای سیاسی با قانون ثبت احوال نفوس و 
از  کرده  تحصیل  جوان  هزار  یک  از  بیش  برکناری 
وظایف شان، در اداره توزیع تذکره الکترونیکی، آنان 

را مجبور به مهاجرت های غیرقانونی می سازند.
الکترونیکی  تذکره  داشتن  شایسته  افغانستان  »مردم 
مهاجرت  به  مجبور  را  ما  ماست،  حق  کار  هستند، 
از  نکنید«  سیاسی  برخورد  ملت  حقوق  با  نکنید، 
اداره  برکنار شده  کارمندان  اصلی  شعارهای  جمله 
گردهمایی دیروزی بود. توزیع تذکره الکترونیکی در 

تذکره  توزیع  اداره  سابق  کارمندان  از  سفری  عارفه 
آنان  که  گفت  گردهمایی  این  در  الکترونیکی 
خواستار آغاز روند توزیع این تذکره هستند و رهبران 
این  با  این،  از  بیشتر  نباید  وحدت ملی  حکومت 
گفت:  سفری  خانم  کنند.  سیاسی  برخورد  مساله 
»رییس جمهور با به تاخیر انداختن روند توزیع تذکره 
به  پیوستن  برای  جوانان  برای  را  راه  الکترونیکی 
چون  است.  گذاشته  باز  طالبان  و  داعش  گروه های 
کاری  دیگر  شده اند،  بیکار  که  جوانی  صدها  این 

ندارند و نان آور فامیل خود هستند.«
اداره  سابق  کارمند  دیگر  سعیدی  سعدیه  هم چنین 
برکناری  با  که  می گوید  الکترونیکی  تذکره  توزیع 
تذکره  توزیع  اداره  از  جوان  هزار  یک  از  بیش 
دولت  سوی  از  که  دالری  میلیون ها  الکترونیکی، 
می رود.  هدر  است  شده  سرمایه گذاری  آنان  باالی 
دیگری  کاری  فرصت های  که  افزود  خانم سعیدی 
این که شماری  احتمال  و  ندارد  افغانستان وجود  در 
شوند  یک جا  تروریستی  گروه های  به  جوانان  از 
از  این که  بر  کید  تا با  سعیدی  سعدیه  است.  زیاد 
تذکره  توزیع  اداره  راه   سر  مشکلی  هیچ  قانونی  نگاه 
الکترونیکی به منظور توزیع این تذکره وجود ندارد، 
افزود: »به این برنامه ملی یک سلسله برجسپ های 
سیاسی زده شده و بنابه مشکالت سیاسی هنوز این 
برنامه آغاز نشده است. در حالی که اداره توزیع تذکره 
این  آغاز  آماده  که  کرده  اعالم  بارها  الکترونیکی، 

برنامه است.«
تذکره  توزیع  اداره  سابق  کارمند  دیگر  فهیم  جعفر 
از آغاز روند توزیع این تذکره  که  گفت  الکترونیکی 

و  ندارد  وجود  مشکلی  نوع«  »هیچ  قانونی  نگاه  از 
تصویب  پارلمان  توسط  نفوس  احوال  ثبت  قانون 
برخوردهای  اما  رسیده،  جمهور  رییس  توشیح  به  و 
سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی باعث شده تا 
برنامه توزیع تذکره الکترونیکی آغاز نشود. وی افزود: 
نوع  هیچ  قانونی  لحاظ  از  تذکره  توزیع  آغاز  »برای 
بارها  هم  تخنیکی  لحاظ  از  و  ندارد  وجود  مشکلی 
کرده، اما تنها  اداره تذکره الکترونیکی اعالم آمادگی 
که رهبران ما نمی خواهند تذکره  مشکل سیاسی است 

توزیع شود.«
نیز  گردهمایی  این  راه اندازان  از  عزیزی  اسداهلل 
که رهبران حکومت وحدت ملی حق مردم  می گوید 
گرفته و نمی خواهند تا مردم افغانستان  گرو خود  را در 

کارت هویت با اعتبار شوند. دارای 
اداره  پیشین  کارمند  دیگر  محسنی  بهرام  هم چنین 
گفت  گردهمایی  این  در  الکترونیکی  تذکره  توزیع 
به  قادر  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  هرگاه  که 
بی کار  جوانان  تا  دهند  اجازه  نیستند  اشتغال زایی 
در  را  اروپایی  کشورهای  به  مهاجرت  راه های 
بجای  آنان  که  گفت  محسنی  آقای  پیش گیرند. 
بی کاری، خطر ات غرق شدن در دریای مدیترانه را 

ترجیح می دهند.
قطع نامه یی  در  گردهمایی کنندگان  همین حال،  در 
که توزیع تذکره الکترونیکی یکی از بندهای  می گویند 
مهم توافق نامه ی رهبران حکومت وحدت ملی پیش 
قطع نامه  این  در  آنان  بود.  حکومت  این  تشکیل  از 
به  تا  خواسته اند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از 
کرده و به مشکالت سیاسی در این  تعهدشان عمل 
آمده  قطع نامه  این  از  بخشی  در  دهند.  پایان  زمینه 
است: »از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهیم 
افراد  شخصی  خواست های  قربانی  را  کشور  منافع 
الکترونیکی  تذکره های  توزیع  روند  آغاز  با  و  نکرده 
در  سال هاست  که  افغانستان  رنجدیده  مردم  به 
انتظار داشتن تذکره های الکترونیکی تابعیت برابر با 
معیارهای جهانی بسر می برند، پاسخ قناعت بخش 

ارایه نمایند.«
کرده بود  کتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی اعالم  دا
که روند توزیع آزمایشی تذکره الکترونیکی در بیست 
و هشتم اسد امسال آغاز شود، اما اشرف غنی رییس 
کرد. تاهنوز  کشور با این برنامه ابراز مخالفت  جمهور 
که برنامه توزیع تذکره الکترونیکی چه  معلوم نیست 

زمانی آغاز می شود.
شکل گیری  از  پس   ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
که در زودترین  کردند  حکومت وحدت ملی، تعهد 

فرصت ممکن توزیع تذکره را آغاز می کند.

زود ترین فرصت ممکن 
چه وقت است؟

 ظفرشاه رویی
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به  دسترسی  رشد  بیان،  آزادی  رشد  باوجودی که 
حرکت های  و  مسالمت آمیز  دادخواهی های  معلومات، 
گذشته  سال  چهارده  دست آورد های  مهم ترین  از  مدنی 
والیت های بامیان و دایکندی به حساب می آید، اما در 
یک سال آخر، این دست آورد های باارزش با چالش ها، 

محدودیت ها و مخاطره مواجه شده اند.
توقیف،  تخویف،  احضار،  شامل  محدودیت ها  این 
رسانه ای  فعاالن  شغل  دست دادن  از  و  سانسوری  خود 
شماری  خودداری  و  دایکندی  و  بامیان  والیت های  در 
به  معلومات  ارایه  از  والیت ها  این  محلی  مسووالن  از 

خبرنگاران و سانسور خبر توسط آنان بوده است.
کاری  عدم امنیت شغلی، معاش اندک، ظرفیت پایین 
بعضی خبرنگاران، دید تجاری صاحبان بعضی رسانه ها 
و  خارجی  موسسات  ندادن  معلومات  خبرنگاران،  به 
میدان  و  غوربند  مسیر های  در  امنیت  نبود  بین المللی، 
فراروی  که  است  دیگری  مشکالت  از  کابل  به  وردک 

خبرنگاران و آزادی بیان در این دو والیت می باشد.
گذشته آزادی بیان  که در سیزده سال  این در حالیست 
و  بامیان  والیت های  مثل  هزاره جات  مرکزی  مناطق  در 
اساسی ترین  و  دموکراسی  مهم  رکن  به عنوان  دایکندی 
حرکت  یا  و  صدا  گاهی  بوده؛  مطرح  شهروندی  حقوق 
گوشه جهان  که از بامیان آغاز شده، تا دورترین  مدنی یی 

نیز انعکاس یافته است.

 1394-10-6 مورخه  مطبوعاتی  اعالمیه  براساس  اما 
براساس  و  افغانستان  در  آزاد  رسانه  حمایت کننده  نی، 
و  بیان  آزادی  بامیان  خبرنگاران  از  شماری  اظهارات 
محدودیت  با  والیت  دو  این  در  معلومات  به  دسترسی 

مواجه شده است.
مادونش  ادارات  به  دایکندی  والی  مرادی،  معصومه 
گاهی  آ و  هماهنگی  بدون  »مسوولین  که  است  نگاشته 
تایید  معلومات  هرگونه  ساختن  شریک  از  والیت  والی 
دیگر  جانب  از  و  کنند  خودداری  رسانه ها  به  ناشده 
خبرنگاران  به  نیز  بامیان  والیت  والی  زهیر،  طاهر  محمد 
چه  نشر  از  و  کنند  نشر  را  چه  آنان  که  می دهد  دستور 

موضوعات خود داری نمایند.«
در حالی که مطابق ماده های شماره 34 و 50 قانون اساسی 
کشور،  ماده 19 اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 4 قانون 
اطالعات،  به  دسترسی  قانون  و  همگانی  رسانه های 
معصومه مرادی و طاهر زهیر والیان دایکندی و بامیان با 
آزادی  مورد  در  و  نموده  نقض  را  قانون  برخوردشان  این 

کرده اند.  کشور عمل  بیان فراتر از قانون اساسی 
و  خبرنگاران  هماهنگی  مرکز  تحقیقات  براساس 
بیان در  آزادی  تازه ترین چالش ها علیه  آزاد،   رسانه های 

گزارشش  حذف  به  خبرنگار  یک  کردن  مجبور  بامیان 
کردن  از یک ویب سایت بین المللی وسه ساعت توقیف 
خبرنگار تلویزیون ملی و مدیرمسوول یک ماهنامه محلی 

از سوی مسوولین این والیت بوده است. 
آزاد  رسانه های  و  خبرنگاران  هماهنگی  مرکز  تحقیقات 
هردو  که  بامیان  و  دایکندی  والیان  که  می دهد  نشان 
خبرنگاران  و  رسانه ها  با  اما  تحصیل کرده اند،  و  جوان 
کوشش  برخورد دوگانه و تبعیض آمیز داشته اند؛ حتا آنان 
که از بعضی خبرنگاران آژانس ها را بر علیه هم  کرده اند 

کنند.  مسلکان شان استفاده 
هرگونه  اعمال  دایکندی  و  بامیان  حکومتی  مقامات  اما 
علیه  دوگانه  برخورد  و  بیان  آزادی  علیه  محدودیت 
کرده اند، آنان می گویند  خبرنگاران را در این دو والیت رد 
در  معلومات  به  دسترسی  علیه  محدودیت  هیچ گونه 

والیت های بامیان و دایکندی وجود ندارد.
مکتوب  گفت:  دایکندی  والیت  والی  مرادی  معصومه 
بوده  مکتوبی  مبنای  بر  امرش،  تحت  ادارات  به  نوشتن 
محلی  ارگان های  مستقل  اداره  سوی  از  قبلن  که  است 
برایش  تاییدناشده،  خبرهای  نشر  از  برخودداری  مبنی 

فرستاده است. 
کرد: دسترسی به اطالعات حق مردم  خانم مرادی عالوه 
سروته  مرض دار،  و  غرض  رسانه های  از  شمار  اما  است، 
تحریف  را  گپ هایش  کرده،  قیچی  را  وی  مکتوب 

کرده اند.
عبدالرحمان احمدی، سخنگوی والی بامیان نیز ایجاد 
نموده  رد  این والیت  در  را  بیان  آزادی  محدودیت علیه 
گفت »آقای زهیر والی بامیان هیچ گونه محدودیتی را علیه 
تنها  وی  بلکه  نکرده  وضع  والیت  این  در  بیان  آزادی 
که در نشر  گاه گاهی دوستانه از خبرنگاران خواسته است 
مطالب شان مصلحت ها را در نظر بگیرند و هر چیز را نشر 

نکنند.«
که صدیق اهلل توحیدی، رییس دیدبان  این در حالیست 
مردم  حق  معلومات  به  »دسترسی  گفت  آزاد  رسانه های 
و  مجبور  افغانستان  حکومت  قانون،  براساس  است،  
اطالعات  به  دسترسی  و  بیان  آزادی  از  تا  است  مکلف 
که قانون به  حمایت نماید و حق دسترسی به معلومات را 

شهروندان داده است محترم بشمارد.«
در ماه حوت سال 1393 والی سابق بامیان نیز طی حکم 
که  بود  داده  این والیت دستور  ادارات  به  قانون  از  فراتر 
والیت  مطبوعاتی  دفتر  اجازه  بدون  مصاحبه  هرگونه  از 
سابق  والی  آن  از  پیشتر  کنند،  خودداری  خبرنگاران  با 
دایکندی نیز مانع اجرای یک حرکت مدنی درآن والیت 

شده بود.

  نوروز رجا - بامیان

محدودیت علیه آزادی بیان
در والیت های دایکندی و بامیان

اعتراض به تاخیر توزیع تذکره
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و  تحريك پذير  متخاصم،  افراد  اين  مي دانند.  خود 
خود  همسر  به  و  متعصب اند  آنها  هستند.  خشمگين 
بد  پارانوييد  شخصيت هاي  دارند.  بيمارگونه  سوظن 
خلق و اهل دعوا و مرافعه هستند و دايم مداركي دال 
از تعهدشان جمع مي كنند. معموال  بر تخلف ديگران 
هم  اگر  و  نمي آيند  درمان  سراغ  خودشان  افراد  اين 
نزد روانشناس  براي درمان  را  آنها  يا همسرشان  اقوام 
اين كه آنها  از  پنهان مي كنند و  ببرند، مشكل خود را 
را مجبور كرده اند از روانشناس يا روان پزشك كمك 

بگيرند، ناراحت هستند. 
آسیب پذیری کودکان با والدین بدبین

می كنند،  زندگی  بدگمان  با يك شخص  كه  كسانی 
به شدت رنج می برند. آنها مجبورند شاهد خشونت ها 
و توهين های فرد بدگمان باشند. فرزندان خانواده های 
تعقيب  توهين ها،  روزمره  شاهدان  بدگمان  والدين  با 
به  نسبت  بازجويی ها و خشونت های والدين خود  ها، 
تقريبا  والدين  و جنجال های  بحث ها  هستند.  يكديگر 
به كابوس های شبانه و روزانه كودكان تبديل می شود. 
اين كه نكند امروز هم باز مادر و پدر با يكديگر دعوا 
كه  است  تشويش آوری  فكر  باشند،  داشته  محكمه  و 
درگير  خود  با  را  نوجوان  و  كودک  ذهن  همواره 
به يك محمكه شباهت  بيشتر  افراد  اين  می كند. خانه 
دارد، چرا كه هميشه پدر يا مادر بدگمان ديگری را به 

بازجويی و محاكمه می كشاند.
آرامش  و  ايجاد صلح  برای  مواقعی  در  اين كودكان 
گيرند.  قرار  والدين  بين  و  كنند  تالش  است  ممكن 
می شود  باعث  و  ندارد  هيچ سودی  تقريبا  كه  تالشی 
خود فرزند به طرفداری از يكی از والدين متهم شده 
اكثر  گيرد.  قرار  ديگری،  خشم  مورد  نهايت  در  و 
كودكان با والدين بدگمان در نهايت به شدت افسرده, 
می تواند  اختالل  اين  می آيند.  بار  منزوی  و  تشويشی 
در كودكان اختالالت وسواسی و شخصيتی ديگری 
را ايجاد كند. چنانچه پريسا از سه اختالل افسردگی, 

تشويش و وسواس رنج می برد.
سایر ویژگی های افراد پارانویید

هستند  كينه ای  شديدا  بدگمان  افراد  ديگر  سوی  از 
موردش  در  خيانت  تصور  كه  را  فردی  نمی توانند  و 
بيمار  يك  توسط  فردی  هيچ  تقريبا  ببخشند.  دارند، 

ملی درراستای مبارزه با مواد مخدر می باشد.
برنامه  با مواد مخدر گفت: معتادين طبق  وزير مبارزه 
عمل اين وزارت جمع آوری شده و بعد از درمان  و 
تدابير همه جانبه به عنوان انسان های مثمر ثمر به جامعه 

بر خواهند گشت.
هم چنان نسرين اوريا خيل، وزير كار و امور اجتماعی 
گفت يكی از معضل های كه سبب اعتياد بلند دركشور 
بين  از  بی كاری  كه  زمانی  تا  و  است  بی كاری  شده، 
نرود معتادين دوباره به اعتياد رجوع خواهند كرد. بنا 

براين بايد بی كاری از بين برده شود. 
معتادين،  آوری  جمع  كميسيون  اعضای  گفته  به   
كمپين جمع آوری معتادين در سراسر كشور در آينده 

نزديك شروع می گردد. 

بروز خشونت در  احتمال  نمی شود.  پارانوييد بخشيده 
نسبت  همسران  از  يكی  كه  خانواده هايی  در  قتل  حد 
به  باشد وجود دارد.  به ديگری تفكر بدگمانی داشته 
شخصيت  اختالل  دچار  فردی  چنانچه  لحاظ  همين 
پارانوييد بود، عمال ديگر صالحيت مراقبت كردن از 
فرزندانش را ندارد و اگر اين اختالل به مراحل شديد 
مرحله  يا  شديد  خشم  و  انتقام جويی  حس  با  همراه 
اسكيزوفرنی پارانوييد رسيده بود، احتمال خطر جانی 
روانی  آسيب های  دارد.  وجود  خانواده  اعضای  برای 
ناشی از خشونت های بين والدين به شدت فرزندان و 
ساير اعضای خانواده را تهديد می كند و می تواند منجر 

به نفوذ تفكر مشابه در ساير اعضای خانواده شود. 
را  ناموسی  و  خانوادگی  قتل های  از  بسياری  ريشه 
شخصيتی  روانی  اختالل  همين  وجود  در  می توان 
سراغ گرفت. الزم است مراكز مشاوره و روان درمانی 
بروز  از  تا  يابد  گسترش  و  گرفته  شكل  جامعه  در 
روانی  اختالالت  و  قتل ها  خانوادگی،  خشونت های 
شخصيتی كه به شدت امنيت اجتماع را تهديد می كند 

پيشگيری كند. 
افراد بدبين معموال گرم و صميمي نيستند و قدرت و 
منزلت افراد، آنها را تحت تاثير قرار مي دهد و به آن 
را ضعيف  اگر كسي  كه  به طوري  دارند.  توجه  دقيقا 
مقابل  يا حس كنند كه در وضع و حال طرف  بيابند 
اختالل يا نقصي وجود دارد به او به ديده تحقير نگاه 
شخصيت  اختالل  به  مبتال   افراد  هم چنين  مي كنند. 
اجتماعي،  موقعيت هاي  در  است  ممكن  بدگماني 
كه  حالي  در  برسند  به نظر  كارا  و  فعال  آدم هايي 
جان  به  را  افراد  يا  مي ترسانند  را  ديگران  فقط  اغلب 
هم مي اندازند. مشكالت شغلي و زناشويي هم در اين 
بيماران خيلي شايع است. اين اختالل نسبتا با دوام بوده 
به  نياز  افراد  اين  درمان  نمی شود.  درمان  راحتی  به  و 
بر  تاثيری  هيچ  دارو  دارد.  حرفه ای  روان درمان گری 
تغيير تفكر بيمار نداشته و تنها برای كنترل احساسات 
آشفتگی و خشم بيمار از داروهای ضد روانی استفاده 
می شود. بحث و استدالل با بيمار هيچ تاثيری مفيدی 
نداشته و می تواند شدت آن را افزايش دهد. گفتگو و 
مصاحبه حرفه ای با بيمار بايد با اين فرض اوليه صورت 

گيرد كه تفكرات بيمار قابل رد كردن نيست.

اجتماعی می گويد  امور  و  كار  وزارت  همين حال  در 
بعد از اين كه وزارت صحت، معتادين را جمع آوری 
حرفه های  آن ها  برای  شدند،  درمان  معتادين  و  كرد 

گوناگون آموزش داده می شود.
وزارت صحت  عامه می  گويد در سراسر كشور در 
دارد  معتادين وجود  درمان  برای  بستر  دوهزار  حدود 
قرار  نظارت  و  درمان  تحت  روز   45 برای  معتادين  و 
می گيرند تا بتوانند اعتياد را ترک كرده و به زندگی 

عادی برگردند. 
اين وزارت چندی پيش اعالم  اين درحالی است كه 
مخدر،  مواد  بودن  دسترس  در  دليل  به  كه  بود  كرده 
را  اعتياد  كه  افرادی  درصد   60 فساد  و  فقر  بيكاری، 

ترک می كنند، دوباره به اين مواد رو می آورند.
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كه  ديگرانی  دارد.  ديگران  سوی  از  آسيب  يا  تهديد 
خانوادگی،  زندگی  در  افراد  نزديك ترين  معموال 
شدت  به  اختالل  اين  می شود.  شامل  را  و...  شغلی 
باثبات و پيشرونده است و می تواند نظام يك خانواده 

را مختل كند.
شخصیت هاي بدگمان چگونه اند؟

مشخصه بيماران مبتال به اختالل شخصيت بدگمان يا 
پارانوييد، شكاک بودن و بي اعتمادي دايم به همه افراد 
است. صد البته آنها احساس بدگماني را به خود نسبت 
بدگماني  همه  اين  مسوول  را  ديگران  بلكه  نمي دهند 

چهار صد معتاد از سطح شهر كابل جمع می شوند و اين 
برنامه تا پانزده جدی همه روزه ادامه خواهد داشت.

كمپ  در  را  معتاد  هزار  تا  دارد  نظر  در  وزارت  اين 
فينكس تحت درمان قراردهد، تا اين افراد قادر شوند 

كه اعتياد را ترک كنند.
و  دارد  موقعيت  كابل  چرخی  پل  در  فينكس  كمپ 
قرار  خارجی  نظامی  نيروهای  اختيار  در  اين  از  پيش 
نيروهای  از  غنی  جهمور  رييس  پيش  چندی  داشت. 
نگهداری  برای  را  اين محل  بود كه  خارجی خواسته 
و درمان معتادين در اختيار دولت افغانستان قرار دهند. 
وزير صحت عامه هم چنان گفت:» دراين كمپ برای 
شده.  مهيا  نيز  حرفه ای  آموزش های  زمينه  معتادين 
مهيا  برای شان  را  زمينه  اين  ما  و  است  حق شان  اين 

ساخته ايم.«
به اساس گفته های وزارت صحت عامه دراين كمپ 
كار  و  ورزش  عبادت،  زمينه  خوب،  بسيار  غذای 
وجود  معتادين  برای  روانی  های  مشاوره  و  فيزيكی 

دارد.
وزير صحت عامه گفت در فرصت بسيار محدود اين 
درمان گاه برای درمان معتادين  وبه حمايت های مالی 
و سياسی دولت وحدت ملی آماده بهره برداری شده 

است.
سالمت عظيمی، وزير مبارزه با مواد مخدر نيز درآغاز 
آوری  جمع  گفت:  معتادين  زمستانی  آوری  جمع 
معتادين يك امر حياتی است و اين برنامه، يك بسيج 

حال  در  مشكالت  و  آفت ها  از  يكی  مرضی،  بدبينی 
رشد، در خانواده های جامعه ماست. مردی كه نسبت به 
وفاداری همسرش مشكوک است و همواره همسرش 
را تحت فشار قرار می دهد تا ثابت كند كه به او خيانت 
تا  تعقيب می كند  را  نكرده است و زنی كه همسرش 

مطمين شود او همسر ديگری اختيار نكرده است. 
شخصيتی  اختالل  بدگمان،  يا  پارانوييد  شخصيت 
نسبتا پايدار و با دوامی است كه امروز اكثر جوامع و 
خانواده ها را درگير خود كرده است. در اين اختالل 
به خيانت،  نسبت  ترديدی  غيرقابل  و  باور عميق  فرد، 

كميسيونی متشكل از وزارت خانه های اقتصاد، صحت 
امور  و  كار  مخدر،  مواد  با  مبارزه  داخله،  امور  عامه، 
آوری  جمع  كمپين  اول،  بانوی  دفتر  و  اجتماعی 

معتادين را از سطح شهر كابل آغاز كردند.
عبدالستارمراد، وزير اقتصاد كه در راس اين كميسيون 
قرار دارد، يك شنبه، ششم جدی درپل سوخته كابل به 
خبرنگاران گفت:» ما همه اين جا جمع شديم تا مبارزه 
فعاليت  و شاهد يك  كنيم  آغاز  نقطه  اين  از  را  خود 
عليه  ومبارزه  مخدر  مواد  با  مبارزه  ی  درراستا  جدی 
استفاده و ترويج از مواد مخدر باشيم. وهم چنان شاهد 
يك مبارزه بزرگ عليه كشت و زرع و قاچاق كوكنار 

در كشور باشيم.« 
اميدوار هستيم كه  با اين كمپين  وی هم چنان گفت:» 
سرد  هوای  در  ما  جوانان  كه  نباشيم  اين  شاهد  ديگر 
زمستان در دريای كابل، روی جاده ها و زير پل ها به 

استفاده از مواد مخدر بپردازند و از سرما يخ بزنند.«
عامه  صحت  وزير  فيروز،  فيروزالدين  همين حال  در 
درمان  يك  وزارت خانه ها  از  برخی  كمك  به  گفت 
سوی  از  فينكس  كمپ  در  بستر  هزار  ظرفيت  با  گاه 
وزارت  اين  و  شده  ايجاد  عامه  صحت  وزارت 
مسووليت دارد تا تمام معتادين و به ويژه معتادينی را 
كه شبانه در جاده ها و زير پل ها به سر می برند، از سطح 

شهر جمع آوری كند. 
حدود  در  حاضر  حال  در  گفت  عامه  صحت  وزير 

روانشناسی خانواده
 در افغانستان

کمپ فنیکس 
آماده پذیرایی از معتادین 

  )قسمت ششم( بدبینی نسبت به همسر

  مریم حسینی 

  سید روح اهلل رضوانی 
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هلمند  موقعیت  دیگر  سوی  از  می آید.  حساب  به  طالبان 
و  شرقی  مناطق  با  و  شده  واقع  پاکستان  مرز  نزدیک  در 
موقعیت  از  حکایت  که  می باشد،  نزدیک  افغانستان  غربی 
مثل  غربی  والیت های  برعالوه،  دارد.  آن  جیواستراتیژیک 
دست  در  آن ها  از  بخش های  که  والیاتی اند  هرات  و  فراه 
جنوبی  والیت  روستایی  مناطق  برعالوه  دارد.  قرار  طالبان 
قندهار قسما از سوی طالبان اداره می شود.  در اواخر دسامبر، 
راه  قندهار  هوایی  میدان  باالی  را  سنگینی  حمالت  طالبان 
و  امریکایی  نظامی  نیروهای  که  جای  کردند،  اندازی 
از  تن  در حدود 40  این حمله  در  دارند.  بریتانیایی حضور 
افراد ملکی کشته شدند. مقامات در کابل  افغان و  سربازان 
برایم گفتند که طالبان تقریبا برای نیمی از 34 والیت کشور 
تهدید محسوب می شوند. از سوی دیگر با شروع فصل بهار 
احتمال جدی  می باشد،  نیز  جنگی  فصل  آغاز  هم زمان  که 

سقوط بعضی از مناطق به دست طالبان وجود دارد.
احتمال  آن ها  که  گفتند  برایم  کابل  در  افغان  مقام های 
می دهند، طالبان تالش دارند والیت هلمند را تصرف کنند 
و بعد از آن حکومت خود را در آنجا اعالم کرده و یا این که 
استحکام  صدد  در  و  آورند  وجود  به  را  بدیل  دولت  یک 
جایگاه خود بر آیند، قبل از اینکه وارد گفتگو با حکومت 
با  افغانستان  دولت  گفتگوهای  دور  آخرین  شوند.  کابل 
طالبان که در ماه جوالی با پا درمیانی پاکستان دایر گردید 
و اسالم آباد ادعا کرد که گفتگوهای بیشتری را در آینده 
راه اندازی خواهد کرد. این درحالیست که دولت افغانستان 
و  بوده  باور  بی  پاکستان  به  نسبت  عمیقی  صورت  به  هنوز 
فکرمی کنند که پاکستان نقش دو گانه را در این زمینه بازی 
می کند. جنگ در والیت هلمند تنها کاستی غرب محسوب 
همگرایی  برای  افغانستان  داخل  در  غنی  سیاست  نمی شود. 
ملی نیز ناکام بوده است. هم چنان غنی نتوانست اصالحات 
ضروری را که باید انجام می داد عملی کند. اقتصاد افغانستان 
آنها  از خروج  بعد  بود  وابسته  نیروهای غربی  به  که شدیدا 
از  تعدادی  فرار  سبب  و  گرفت  قرار  تاثیر  تحت  شدیدا 
افغان ها از کشور شان گردید، درحال حاضر افغان ها  دومین 
گروه بزرگ مهاجران در جهان را تشکیل می دهند. درحال 
تندروان  نمی شوند.  محسوب  تهدید  تنها  طالبان  حاضر 
پاکستانی، چینایی و آسیای مرکزی همه از خاک افغانستان 
هم چنان  می کنند.  استفاده  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 
داعش ساحه فعالیت هایش را از سوریه گسترش داده است و 

با دولت افغانستان و طالبان می جنگد.
به  باید  غربی ها  میانه،  خاور  در  مرج ها  و   هرج  میان  در 
تعهدات خود نسبت به افغانستان ادامه دهند. این بدین معنی 
است که آن ها آموزش های بیشتری را برای نیروهای امنیتی 
غربی ها،  هوایی  نیروهای  از  استفاده  کنند.  فراهم  افغانستان 
برای سرکوب شورشیان هنوزهم در افغانستان یک ضرورت 
است و غربی ها باید نیروهای افغانستان را در پنج سال آینده 
افراط گرایی  بر ضد  بتوانند  نیروها  این  تا  کمک مالی کنند 
کنند.  احیا  دوباره  را  اقتصاد اش  افغانستان  و  کرده  مبارزه 
افغانستان  سرانجام در صورتی که گفتگو های صلح دولت 
با طالبان امیدوار کننده باشد، غرب باید از تمام تالش خود 
برای انجام این روند و برگشت طالبان به صلح استفاده کنند.

بسته  دو  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
پیشنهاد  داد.  ارایه  حکومت  به  را  اصالحی 
در  جدید  کارمندان  جایگزینی  آن  بنیادین 
قانون  تعدیل  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
دارها  و  گیر  همه  با  می باشد.  انتخابات 
اعضای  گزینش  کمیته  ایجاد  به  حکومت 
برای آن  قانونی  توجیه  تازه راغب شد، حال 
گزینش،  کمیته  زیرا  است.  شده  دردسری 
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  که  زمانی  تا 
قانون  ایزاد  و  تعدیل  و  انتخابات  کمیسیون 
تأیید  نمایندگان  مجلس  سوی  از  انتخابات 
نشود، کاری را انجام داده نمی تواند. مجلس 
و  سنا  سرانجام  اما  کرده  رد  را  قانون  دو  هر 
مجلس  دو  هر  مشترک  کمیسیون  احتمالن 

فرصت آوردن اصالحات فراهم می کند؟

ستون »صد واژه« 
بازتاب دهنده دیدگاه های شما 

در رابطه به رویداد ها و مسایل روز 
می باشد .

نوازشریف هر باری که نخست وزیر پاکستان 
بوده، سعی کرده روابط پاکستان و هندوستان 
را عادی سازد. این کار او همیشه با مخالفت 
نظر  به  است.  شده  مواجه  پاکستان  ارتش 
شریف  راحیل  بودن  با  بار  این  که  رسد  می 
می  فرق  قضیه  پاکستان  ارتش  رهبری  در 
عادی  در  کند  می  سعی  حتی  راحیل  کند. 
را  نوازشریف  هند  و  پاکستان  روابط  کردن 
و  افغانستان  به  راحیل  اخیر  کمک کند. سفر 
هند  اصلی  عبداهلل، دوست  داکتر  با  دیدارش 
است.  قضیه  همین  نمایانگر  افغانستان،  در 
از  راحیل  رفتن  کنار  از  قبل  باید  افغانستان 
رهبری ارتش پاکستان، با این کشور به توافق 
نوامبر  تا  فقط  فرصت  این  یابد.  دست  های 
سال 2016 برای افغانستان باقیست. ما نمیدانیم 
پس از راحیل چه کسی چوب او را در دست 

می گیرد.

ادعای  و  سنگین  ولسوالی  بخصوص  هلمند،  والیت  جنگ 
ارتش  دست  از  ولسوالی  این  تصرف  بر  مبنی  طالبان 
در  نظامی  و  سیاسی  بحران های  افزایش  ادامه  در  افغانستان 
برای  قبل  ماه ها  از  این وضعیت  افغانستان صورت می گیرد. 
نیروهای امریکایی، بریتانیایی و هم پیمانان غربی شان روشن 
یا  و  داده  نشان  عمومی  صورت  به  بزرگ  قدرت های  بود. 
که  کرده اند  اذعان  وضعیت  دانستن  به  دیگر  عبارت  به 
افغانستان چه می گذرد.  وضعیت جاری چگونه است و در 
خاموشی بالقوه، از سوی رییس جمهور امریکا بارک اوباما، 
نخست وزیر بریتانیا دوید کامرون و دولت های مربوطه شان تا 
کنون دیده شده است، در حالی که بریتانیا و امریکا نیروهای 
ویژه و با تجربه خود را به والیت جنوبی هلمند فرستاده تا 
هلمند  والیت  تصرف  مانع  و  کرده  دفع  را  طالبان  حمالت 
به دست طالبان گردند. از طرف دیگر، مقام های دفاعی در 
هردو عضو پیمان انتالنتیک شمالی به بحران های موجود در 
افغانستان اشاره کرده اند. تعداد نیروهای غربی در سال 2012 
میالدی به 140000 تن می رسید، اما بعد از خروج این نیروها 
وضعیت در افغانستان پیچیده تر شده است. در حال حاضر 
یک تعداد محدود نیروهای ویژه، در داخل افغانستان حضور 

دارند تا در موارد اضطراری از آن ها استفاده گردد.
افغانستان وجود  واقعیت های موجود که در حال حاضر در 
دارد این است که یک تعداد بزرگ از نیروهای امریکایی، 
قبال از افغانستان خارج شده و این کشور منتظر تقسیم اوقات 
امریکا  باقی مانده  نیروهای  خروج  برای  که  می باشد  زمانی 
کار  پایان  با  می شود  هم زمان  که  است،  شده  برنامه ریزی 
سال  تا یک  که  امریکا  کنونی  رییس جمهور  اوباما  بارک 
دیگر از قدرت کنار خواهد رفت. این درحالی است که تنها 
الی اخیر سال 2016 در  نیروها  این  از  در حدود 10000 تن 
افغانستان باقی خواهند ماند. خواست واشنگتن از هم پیمانان 
غربی اش، واضح است. از سوی دیگر برای تعدادی زیادی 
از اروپایی ها در ناتو نیز این روشن است که غرب در حال 
ترک کردن ارتش نیمه آموزش دیده افغانستان است، ارتشی 
سوی  از  می باشد.  مواجه  تجربه  با  افسرهای  کمبود  با  که 
افزار  جنگ  و  چرخبال  هوایی،  قوای  به  نیروها  این  دیگر، 

نظامی برای مبارزه با گروه طالبان ضرورت دارند.
 زمانی که در ماه اکتوبر طالبان شهر شمالی قندوز را تصرف 
بود.  روشن  خوبی  به  همه  برای  عمومی  وضعیت  کردند، 
اگرچه این شهر بار دیگر توسط نیروهای نظامی افغانستان باز 
پس گرفته شد. این در حالی است که هلمند نسبت به والیت 
کندز برای طالبان اهمیت بیشتری دارد. در حالی جنگ در 
حوالی سنگین جریان دارد، فرماندهی تعدادی از ولسوالی ها 
صورت  در  می باشد.  افغانستان  نیروهای  دست  در  هنوز 
سقوط ولسوالی ها طالبان قادر خواهند شد خود را به مرکز 
این والیت یعنی لشکرگاه برسانند و تمام والیت را کنترول 
کنند. سنگین جایی است که نیروهای بریتانیایی جنگ های 
خونین را در آن انجام دادند و از سال 2001 تاکنون، بیش از 

100 عسکر بریتانیایی جان خود را از دست دادند. 
محسوب  طالبان  رهبران  از  زیادی  تعدادی  زادگاه  هلمند 
به  آمد  در  منابع  بزرگترین  از  یکی  والیت  این  می شود. 
حساب می رود که از راه کشت خشخاش حاصل می گردد. 
مهم  مراکز  از  مخدر  مواد  زارعین  زندگی  مناطق  برعالوه، 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

رییش  ژناب  و  جمهور  رییش  ژناب 
شرخ  پل  زیر  از  را  شما  مه   ! اژرایی 
با  که  مه  رفیق  دیشب  میدم.  زحمت 
هم شب ها زیر یک پوشتین می دراییم 
می گفت  بود.  دیده  را  شما  خواب 
دشت  به  دشت  شما  که  دیده  خواب 
هم داده و میایین بری ما نان و خوردنی 
و کمی هم بته فقیری میارین. صبح که 
مه قصه خواب  به  بیدار شد  از خواب 
خواب  گفتم  بریش  مه  کرد.  خوده 
ما  باز  و  میاین  حتما  است.  کج  معتاد 
ای  نی  اگه  می کشند.  شرک ها  شر  را 
پره  د  وقت  هیچ  خو  ما  بیادری های 
و  کنند  جور  را  ما  که  نبودن  خرابات 
یگان بته ای طرف تیر کنند.  هنوز قصه 
موتر های  که  بود  نه شده  خالص  ما 
بری  و  آورد  تشریف  شما  امبوالنش 
شما  که  بیایین  گفتند  پل  زیر  رفیقای 
خوب  جای  یک  به  زیاد  احترام  با  را 
می شیم؟  هم  اونجه گرم  گفتیم  ببریم. 
تیار  آتش  تان  کل  برای  بلی  گفتند: 
گفتند:  میتین؟  هم  نان  گفتیم  کردیم. 
مردم  خاک  ما  چیندیم.  بوفه  بریتان 
گفتیم  بودیم.  شنیده  را  بوفه  نام  کجا 
بته  همراه  که  است  نان  کدام  حتما 
بیخی قمچین می کنه ما را. مقصد پدرا 
گفتیم وال این دفعه ما را شر شرک ایال 
بشیار  بشازند.  ما ره  نمیتن. می برند که 
نمی فامیم  فقط  شدیم.  خوش  بشیار 
همی وقتی که ما را با احترام خاص و 
دیگه  جای  طرف  می بردند  تشریفات 
جان ما درد می گرفت و کبود می شد. 
شره،  جوانای  پره  د  پره  گفتیم  هم  ما 
بیایین که ما را جای خوبیش می بره. ها 
ما چند  و  پیش کدن  ما ره  پدرا دیگه 
بوغه و حشمت خوش  نفر که قدوس 
اهلل  صفت  و  حمام  رحیم  و  کاکل 
شرگل بچین و ظهور صد چلم و ناصر 
شیرک هم بود یک اتاق افتادیم. هنوز 
چشمای ما خمار نشده بود که بری ما 
یک یک پلته چرش شیرک چپه شاخ 
دادن و گفتند که بگیرین خوده بشازین 
بیادر  هشتین.  خراب  خراب  بیخی  که 
مقصد  کنم.  قصه  بریتان  چی  دیگه 
سیگاری ها را پر کردیم و زدیم که کل 
کابل لرزید. حالی ژناب رییش جمهور 
و ژناب اژرایی ما خو شاخته شدیم دعا 
می کنیم خدا شما را هم خوبیش بشازه.

نامه یک معتاد به حکومت 

جنگ هلمند و نیاز ادامه 
تعهدات غربی ها نسبت

  نویسنده: احمد رشید به افغانستان

  برگردان: ضیا صادق

  منبع: فایننشیل تایمز

صد واژه

»ایلکشن ریفورمز«

ACKUچوب راحیل



چنانچه بر همگان مبرهن است، در طول قرن های متمادی 
گردیده  افغانستان بر مبنای رهبریِت »بزرگ سال محور« اداره 
کان ما با توصل به این نوع رهبری در طول قرن ها،  است. نیا
تحت  افغانستان  تا  داده اند  خرج  به  را  زیادی  تالش های 
و  رفاه  به سوی  بزرگ سال  مردان خردمند  قیادت  و  رهبری 
رهبریِت  است  گواه  تاریخ  اما چنانچه  رود.  پیش  به  ترقی 
در  افغانستان  نیازمندی های  جوابگوی  سال محور«  »بزرگ 

طول قرن های متمادی نبوده است.
نیستیم.  خویش  تاریخ  تعدیل  و  تغییر  به  قادر  ما  متاسفانه 
که امروز ما با مشکالت و چالش هایی  حقیقت این است 
گذشته  اشتباهات  نتیجه  که  می کنیم  نرم  پنجه  و  دست 
مان  پدران  ناتوانی  دلیل  به  و  گزیر  نا می باشد.  مان  پدران 
مملوء  امروز  ما  زندگی  رهبریت«،  »نظام  سازی  نهادینه  در 
روی  است.  بی شمار  مشقت های  و  چالش ها  رنج ها،  از 
ماست  تاریخی تک تک  و  وظیفه وجدانی  ملحوظ،  این 
و  »جوان محور«  رهبریِت  با  را  »بزرگ سال محور«  رهبریِت  تا 
نهادینه ساختن ارزش های آن در اجتماع امروزی جایگزین 
این که مطمین شویم جوانان تصمیم های  برای  ولی،  کنیم. 
درست و مقتضی را اتخاذ می کنند، بزرگ ساالن را منحیث 
داشت.  خواهیم  جوانان  پهلوی  در  راهنمایان  و  مشاورین 
تصمیم گیری  پروسه های  کنترول  جوانان  تا  است  الزم  اما 
که بدین  کنند  گیرند و مملکت را رهبری  سیاسی را به دست 
خواهند  نیز  آینده  نسل های  سعادت  تضمین کننده  وسیله 

بود. 
نظام رهبریِت »جوان محور« برای افغانستان فرصتی تاریخی 
پروسه  در  را  پیشتاز  نقشی  تا  ساخت  خواهد  مساعد  را 
کند. با در نظرداشت  تحول »نظام رهبریت« در منطقه ایفا 
گیر بودن رهبریِت »جوان محور« این  موثریت، جذابیت و فرا
نوع رهبریت افغانستان را در محراق تحوالت بین المللی قرار 
کشورمان در برهه زمانی چند دهه منحیث  داده و چه بسا 
کند. برعالوه  یکی از قدرت های مهم در منطقه عرض اندام 
در  بین المللی  جامعه  قرن،  این  در  که  بدانیم  است  مهم 
و  بود  خواهد  روبه رو  زیادی  چالش های  با  مختلف  ابعاد 
آورد  به دست خواهد  را  پیشرفت های چشم گیری  هم چنان 
از  گردید.  بیشتر بشریت خواهد  و سعادت  ترقی  باعث  که 
کرده، تا نه  این لحاظ ما باید از این فرصت طالیی استفاده 
تنها افغانستان را تبدیل به یک عضو با مسوولیت و با اعتبار 
منطقه و جامعه جهانی بسازیم، بل تمام سعی و تالش مان 
که افغانستان توانایی الزم برای تبدیل  گردد  به آن معطوف 
مسوولیت  با  زمان  عین  در  و  قدرتمند  کشور  یک  به  شدن 
کند. ما می توانیم  در سطح منطقه و جامعه جهانی را پیدا 
افغانستان،  بین المللی،  حاصله  پیشرفت های  با  تبانی  در 

اهداف  به  نیل  راستای  در  را  جهانی  جامعه  و  منطقه 
درازمدت مشترک، به سوی پیشرفت و ترقی حقیقی سوق 

دهیم.
کان مان  که فهم و درک نیا کنیم  این واقعیت را باید قبول 
محدود  کنونی  جوامع  نیازهای  و  امروزی  جهان  مورد  در 
گاه امروزی نبوده است.  بوده و هرگز به اندازه نسل جوان و آ
کان دسترسی به یافته های جدید در نظام های اداری،  نیا
و  منطقه ای  مغلق  سیاست  و  معلوماتی  تکنولوژی  مالی، 
کافی در  بین المللی نداشته اند. اما جوانان امروزی به اندازه 
مورد این مسایل می دانند. از این لحاظ زمان آن فرا رسیده 
که برای اولین بار و برای همیشه رهبریِت »بزرگ سال  است 
کنار بگذاریم زیرا دیگر پاسخگوی نیازمندی های  محور« را 
امروزی و آینده ما نمی باشد. با در نظرداشت این واقعیت 
کردند،  کان مان سرنوشت تلخی را باالی ما تحمیل  که نیا
نسل  باالی  کهن سال  رهبری  هنوزهم  ندهیم  اجازه  باید  ما 
نسل  که  ندهیم  اجازه  تا  برماست  گردد.  تحمیل  جوان 
کشور بازداشته  جوان از سهم گیری و مشارکت در مدیریت 

شوند و اندیشه های جوان ستیز مایان را به حاشیه برانند. 
در  را  معیاری  رهبری  توانایی  امروزی  جوانان  از  کدام  هر 
زمینه  تا  است  الزم  فقط  دارند.  کشور  نیازهای  به  تناسب 
توانایی های شان  از  تا  شود  ایجاد  جوانان  برای  مساعد 
تصمیم گیری های  در  فعاالنه  سهم گیری  با  و  شود  استفاده 
کنند.  ایفا  را  خویش  مسوولیت  کشور  کلیدی 
برای  بهتر  آینده  متضمن  امروزی  جوانان  مسوولیت پذیری 
امروز جوانان  افکار  که  قدر  هر  و  می باشد  آینده  نسل های 
گیرد، به همان اندازه  گونه همه جانبه مورد استفاده قرار  به 
تاثیرات آن در رقم زدن زندگی بهتر برای نسل ما و نسل های 
گر ادعا  آینده مثبت خواهد بود. خودخواهانه نخواهد بود ا
بزرگ ساالن  از  بیشتر  جوانان  طبیعی  صورت  به  که  کنیم 
این  لحاظ  این  از  کرد.  خواهند  زندگی  مملکت  این  در 
توسط  شان  سرنوشت  شوند  مطمین  تا  است  حقشان 
تصمیم گیری های خودشان رقم خواهد خورد. جوانان باید 
که راه خوب را از بد تشخیص داده و  ظرفیت این را بیابند 

کنند.  مسیر خود را خودشان تعیین 
کثریت  ا حمایت  از  حاال  همین  »جوان محور«  رهبریِت 
می باشد،  برخوردار  بین المللی  جامعه  و  کشور  نفوس 
و  می دهند  تشکیل  جوانان  را  ما  نفوس  کثریت  ا چنانچه 
هستند  افغان  جوانان  این  که  می داند  نیز  جهانی  جامعه 
شاید  دارند.  را  افغانستان  واقعی  رهبری  توانایی  که 
رهبریِت  ساختن  نهادینه  مخالف  عواملی  بنابر  بعضی ها 
اجازه  نباید  ما  اما  باشند،  افغانستان  در  محور«  »جوان 
جایگزینی  از  را  ما  محدود  عده  یک  مخالفت  که  دهیم 

و  منطقی  رهبریت  یک  به وسیله  فرسوده  رهبریت  یک 
که توصل به رهبریِت  آینده نگر، باز دارد. من مطمین هستم 
»جوان محور« نه تنها به نسل ما بلکه برای نسل های آینده 
و  سعادت  از  مملو  زندگی  یک  تا  داد  خواهد  اجازه  نیز 

کنند. بهروزی را تجربه 
از  باید  محور«  »بزرگ سال  رهبریِت  جایگزینی  برای 
تاریخ  از  برهه  این  در  کنیم.  کار  به  شروع  کنون  همین ا
کنترول  تحت  نهاد های  تمامی  تا  است  نیاز  کشورمان، 
جوانان به شمول احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی 
دست به دست هم داده، متحدانه به سوی نهادینه ساختن 
گام های استوار را بردارند.  کشور  رهبریِت »جوان محور« در 
سهم گیری  و  ک  اشترا طریق  از  هدف  این  به  رسیدن  تنها 
فعاالنه جوانان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی ممکن 

می باشد. 
بیرون  در  چه  و  حکومت  داخل  در  چه  جوان  نیروهای 
کنند تا نهاد های تصمیم گیری در دایره پوشش  باید تالش 
مطلوِب  نقش  تا جوانان  باشد،  داشته  قرار  کثریِت جوان  ا
خویش را در تعدیل و تغییر پالیسی های نادرست، تطبیق 
بنیادی )به  آوردن اصالحاِت  کار  و روی  و مقررات  لوایح 
و  رای  واجدین  سن  تنزیل  تقاعد،  سن  تنزیل  مثال:  گونه 
والیتی،  شورای  کاندیدان  برای  قانونی  سن  آوردن  پایین 
زمینه ساز  حقیقت  در  که  ریاست جمهوری(  و  پارلمان 
ایفا  بود،  خواهند  جوانان  برای  بزرگ تری  فرصت های 
کنند. به این ترتیب جوانان نقش چشم گیری را در راستای 
گونه فعاالنه  دستیابی به مدارج عالی از پیشرفت و رفاه به 
مدت  کوتاه  در  »جوان محور«  رهبریِت  و  کرد  خواهند  ایفا 

کند.  می تواند سیر صعودی اش را طی 
که  بود  خواهد  میسر  زمانی  هدف  و  مرام  این  به  دسترسی 
پرتو یک دیدگاه ژرف، شبکه/ در  و  بسیج شوند  جوانان 
تمامی  که  داده  شکل  را  سرتاسری  اجماع/اتحادیه ای 
خویش  چتر  زیر  را  والیات  و  پایتخت  در  جوان  نیروهای 
خواهد  به دست  را  الزم  توانایی  »نهاد«  این  باشد.  داشته 
مشترک  اجندای  روی یک  و  برای جوانان  فقط  که  آورد 
بین المللی، صدای جوانان  و  ملی  برای جوانان در سطح 
تشکیل  نتایج  اولین  از  یکی  کند.  منعکس  و  متمرکز  را 
به  بود،  خواهد  آینده  به  اعتماد  فضای  ایجاد  »نهاد«  این 
دارند.  را  کشور  از  فرار  فکر  که  افغاِن  جوانان  برای  ویژه 
در  جوانان  فعال  نیروهای  اتحاد  و  انسجام  این رو،  از 
راه  تنها  »جوان محور«  رهبریِت  نهادینه سازی  و  برهه  این 
موفقیت افغانستان برای دست یابی به ثبات پایدار، توسعه 
نسل  برای  خوشبختی  از  مملوء  آینده  یک  و  همه جانبه 

حاضر و آیندگان خواهد بود.

توانمند سازی افغانستان: 

نهادینه ساختن رهبریِت 
»جوان محور«

  صادق امینی، استاد در دانشگاه افغانستان
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گذاشتن  سر  پشت  از  پس  بارسلونا  برزیلی  ستاره  نیمار، 
رخصتی هایش وارد بارسلونا شد تا تمریناتش را از سر بگیرد.

نیمار تا سال 2018 با بارسلونا قرارداد دارد و ساالنه 10 میلیون 
کره  مذا حال  در  او  می کند،  دریافت  حقوق  آن ها  از  یورو 
نزدیک  منابع  ادعای  طبق  و  است  قرارداد  این  تمدید  سر  بر 
نیز  یورو  میلیون   30 تا  او  دریافتی  بارسلونا، حقوق  باشگاه  به 
در  منچسترسیتی  باشگاه  حال  این  با  یافت؛  خواهد  افزایش 
قرارداد  تمدید  این  مانع  باالتر،  پیشنهادی  با  تا  است  تالش 

شده و تابستان آینده او را به ورزشگاه اتحاد بکشاند.
که از او پرسیده از بارسا  وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار 
را  چیزی  نمی توان  هرگز  و  نمی دانم  است:  گفته  می روی؟ 

کرد. زندگی طوالنی است. پیش بینی 

هر کدام از جوانان امروزی توانایی 
رهبری معیاری را در تناسب به 

نیازهای کشور دارند. فقط الزم است تا 
زمینه مساعد برای جوانان ایجاد شود 

تا از توانایی های شان استفاده شود و با 
سهم گیری فعاالنه در تصمیم گیری های 
کلیدی کشور مسوولیت خویش را ایفا 
کنند. مسوولیت پذیری جوانان امروزی 

متضمن آینده بهتر برای نسل های 
آینده می باشد و هر قدر که افکار 

امروز جوانان به گونه همه جانبه مورد 
استفاده قرار گیرد، به همان اندازه 
تاثیرات آن در رقم زدن زندگی بهتر 
برای نسل ما و نسل های آینده مثبت 
خواهد بود. خودخواهانه نخواهد بود 
اگر ادعا کنیم که به صورت طبیعی 

جوانان بیشتر از بزرگ ساالن در این 
مملکت زندگی خواهند کرد. از این 

لحاظ این حقشان است تا مطمین شوند 
سرنوشت شان توسط تصمیم گیری های 

خودشان رقم خواهد خورد. جوانان 
باید ظرفیت این را بیابند که راه خوب 
را از بد تشخیص داده و مسیر خود را 

خودشان تعیین کنند. 

کسی های  تا کابل: سرقت های مسلحانه در داخل  8صبح، 
کرده و   کابل را به شدت نگران  شهری در پایتخت، شهروندان 
گرفته است. این نوع سرقت های  امنیت جانی و روانی آنها را 
رخ  کابل  شهر  مناطق  امن ترین  در  و  روشن  روز  در  مسلحانه 
گرم و سرد مجهز اند و به  می هد. دزدان مسلح به سالح های 
گون مسافرین را داخل موتر سوار نموده و سپس  گونا روش های 
در یک اقدام هماهنگ، تمام داشته های مسافرین را سرقت 
کابل و در  می کنند. این نوع سرقت ظاهرا، در امن ترین نقات 
چند قدمی خانه های مقامات ارشد حکومتی و ایستگاه های 
کابل  بازرسی پولیس صورت می گیرد. سمیع یکی از شهروندان 
که دزدان دار و ندار او را ربوده اند. او می گوید: »ساعت  است 
کابل سوار موتر  پنج عصر از دفترم واقع چهار راه ترافیک شهر 
کروال شدم، در داخل موتر همراه با دریور، دو فرد دیگر نیز  نوع 
که  گذشت، دو فردی  که از حرکت موتر  گفت، مدت  بود. او 
در ست عقبی و جلوی موتر نشسته بودند تفنگچه های خود 
تمام  تا  خواستند  من  از  آن ها  کردند.  تهدید  مرا  و  کشیده  را 
و  مبایل  لپ تاب،  پایه  یک  شامل  که  را  همراهم  داشته های 

مقدار پول بود به آن ها تسلیم دهم.«
کنون  تا نیست.  مسلحانه  دزدی ها  این  قربانی  تنها  سمیع 
کابل به بهانه های مختلف در  مسافرین زیادی در داخل شهر 
گرفتار شده اند. محمود نیز سرنوشت مشابه  دام سارقین مسلح 
از چهار راهی شهید  او می گوید من  را داشته است.  به سمیع 
کروال شدم . به گفته او داخل موتر چهار نفر بود و  سوار موتر نوع 
که در قسمت  گوید  تنها برای یک نفر جای داشتند. وی می 
کابل دزدان مرا با چاقو و تفنگچه تهدید  گردنه باغ باالی شهر 

کردند و تمام داشته های همراهم را دزدیدند.
سرقت ها  این گونه  از  روزها  این  در  کابل  شهروندان  نگرانی 
برعالوه نگرانی از بی امنیتی، انفجار و هزاران مشکالت دیگر 
کابل  نیز افزود شده است. این مسافران حاال در امن ترین نقاط 
موجودیت  دیگر،  سوی  از  ندارند.  جانی  و  روانی  امنیت  نیز 
افراد خود سر و سارق بیش از هر زمان دیگر وضعیت امنیتی 
که این روند ادامه یابد،  کرد و  در صورتی  را وخیم تر خواهد 
بدون تردید فاصله مردم با دولت روز به روز زیاد خواهد شد . 
انتظار می رود نهاد های امنیتی به عنوان ارگان های مسوول در 
این زمنیه اقدام جدی نموده و این سارقین را به پنجه قانون 

بسپارند.

گر در بارسلونا بماند، معاشش  نیمار ا
و می شود 30 میلیون یور

افزایش سرقت های مسلحانه در 
کابل داخل تاکسی های شهری در 
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گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی روز یک شنبه  به 
این کشور  قلمرو  به  یمن  پایتخت  از  که  موشکی  کرد،  ادعا 
رهبری  به  ایتالف  کرده است.  را رهگیری  بود  شلیک شده 
که با شبه نظامیان حوثی یمن در حال جنگ اند  عربستان 
گفت:» نیروهای هوایی عربستان سعودی موشک نوع اسکاد 
که از صنعا پایتخت یمن به سوی شهر نجران عربستان شلیک 
که در خبرگزاری  کرده است.« در بیانیه  شده بود را رهگیری 
رسمی عربستان نشر شده آمده است » بعد از اینکه موقعیت 
گردید، از سوی جت های ایتالف  موشک در یمن مشخص 

از بین برده شد.«
در  می شوند،  ایران حمایت  از سوی  که  جنگجویان حوثی 
کتی شان را در امتداد مرز عربستان  هفته های اخیر، حمالت را
نیز  عربستان  رهبری  به  ایتالف  مقابل  در  اند.  داده  افزایش 
بخشیده  شدت  را  حوثی  جنجویان  برضد  خود  حمالت 
حمالت،  دفع  برای  سعودی  عربستان  دیگر  سوی  از  است. 
که قابلیت دفع موشک های بالستیک  موشک های پتریوت را 

کرده است. را دارند در قلمرو خود مستقر 
خبری  سایت  ویب  در  که  بیانیه  در  نیز  حوثی  جنگجویان 
به  را  کت های  را که  شده اند  مدعی  کرده اند  نشر  سبانیوز 
که باعث  کرده اند  شهرهای جیزان و نجران عربستان، شلیک 
گردیده است.« شبه نظامیان حوثی همچنان  »ضررهای مالی 
که آن ها روز یک شنبه یک موشک بالستیک دیگر  گفته اند 

کل سازمان ملل در امور سوریه استفان دی  نماینده ویژه دبیر 
که  است  کرده  امیدواری  ابراز  5جدی،  شنبه  روز  میستورا، 
کرات بین نمایندگان دولت و مخالفان حکومت بشار اسد  مذا

در روز بیست و پنجم جنوری سال ۲۰۱۶ در ژنیو برگزار شود.
گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی استفان دی میستورا  به 
گفته است: نمایندگان دولت و طیف وسیعی از مخالفان در 
کرده است:  کرات حضور خواهند داشت. وی اضافه  این مذا
طرف های  همه  کامل  همکاری  روی  میستورا  دی  استفان 
درگیر در مساله سوریه در این فرایند حساب می کند و تحوالت 
کرات متوقف شود. در  که این مذا میدانی نباید اجازه دهد 
سوریه  دولت  نمایندگان  بین  کرات  مذا برگزاری  برای  حالی 
جمعه  روز  که  است  شده  امیدورای  ابراز  مخالف  گروه های 
در  هوایی  حمله  در  االسالم«  »جیش  رهبر  علوش،  زهران 

کشته شد. نزدیکی دمشق 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر به اتفاق آرا 
برگزاری  فرایند  ان  براساس  که  کرد  تصویب  را  قطع نامه ای 
مشخص  سوریه  در  آتش بس  برقراری  هم چنین  و  کرات  مذا

به دنبال افزایش تنش ها در امتداد مرز ترکیه با سوریه و استقرار 
اتالنتیک  پیمان  سازمان  سوریه،  ک  خا در  روسیه  نیروهای 
گرفته است ارتش ترکیه را با هوپیماهای  شمالی )ناتو( تصمیم 
کس« مجهز نماید. این هواپیماها مجهز به  پیشرفته نوع » آوا
کنترول هوایی هشدار فوری با برد نظامی  سیستم های پیشرفته 
گرفت.  که در اختیار نیروهای مسلح ترکیه قرار خواهند  هستند 
ترکیه  به  ناتو  نظامی  های  کمک  درچارچوب   تصمیم  این 
پیشرفته  تجهیزات  به  ترکیه  ارتش  و  گرفت  خواهد  صورت 

شنبه  روز  جاپان  ساحلی  گارد  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشتی  جنگی چین قلمرو آبی این  که یک  کرده است  ادعا 
که با جنگ افزار مجهز  کشتی   کرده است. این  کشور را نقض 

اما عربستان  کرده اند،  نیز به شهر نجران عربستان شلیک  را 
آغاز  زمان  از  است.  نکرده  تایید  هنوز  را  ادعا  این  سعودی 
 80 از  بیش  کنون  تا حوثی  شبه نظامیان  با  عربستان  جنگ 
کشته  کشور  عسکر و سربازان مرزی عربستان در امتداد مرز این 
از ماه  گفته مقام های سازمان ملل جنگ یمن  شده اند. به 
کشته در پی داشته است. کنون در حدود 6000  گذشته  تا مارچ 

آغاز  و  آتش بس  برقراری  قطع نامه خواستار  این  است.  شده 
گفتگو ها بین نمایندگان دولت و مخالفان برای تشکیل دولت 
گروه های مخالف حکومت بشار اسد در  انتقالی شده است. 
اوایل ماه دسامبر نشستی برای تعیین نمایندگان خود در ریاض 

کردند. پایتخت عربستان برگزار 

کنترول هوایی منطقه استحفاظی  سیستم هشدار زودهنگام 
خود در مناطق تنش آلود دست خواهد یافت.

»ای  نوع  از  کس  آوا هواپیماهای  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 
ناتو  های  ازپایگاه  دریکی  کنون  ا هم  امریکایی  سانتری«   3
در»قونیه«  ترکیه  هوایی  پایگاه  به  انتقال  انتظار  در  آلمان  در 
هستند. تصمیم ناتو درنشست روز هجده دسامبراین سازمان 
که ناتو برای تقویت  گفته شد  اتخاذ شده بود. دراین نشست 
بسته  یک  خاورمیانه  کنونی  بحران  در  ترکیه  نظامی  توان 
کمک های نظامی در اختیار ارتش ترکیه قرار می دهد  جدید 
کمک ها  این  فهرست  در  کس  آوا پیشرفته  هواپیماهای  که 

قراردارد.
سیستم های  پیشرفته ترین  به  ترکیه  ارتش  بیسابقه  تجهیز 
سیاسی  روابط  که  گیرد  می  صورت  حالی  در  هشداردهنده 
میان ترکیه و روسیه در ماه های اخیر به شدت تنش آلود بوده 
است. این تنش درماه نوامبرگذشته به دنبال ساقط شدن یک 
هواپیمای جنگی روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه درمرزهای 
اعمال  به  و  یافت  افزایش  شدت  به  سوریه  با  کشور  این 

گسترده روسیه علیه ترکیه انجامید. تحریم های 

بوده، در قسمت شرق دریای چین وارد قلمرو آبی جاپان شده 
نخستین بار  برای  این  جاپان،  ساحلی  گار  گفته  به  است. 

کشتی مسلح چین وارد قلمرو آبی جاپان می شود. که  است 
کشتی جنگی چینایی خارج از آبهای  جزایر مورد مناقشه  این 
گارد ساحلی جاپان  سنکو ظاهر شده است. یک سخنگوی 
جاپان  آب های  در  دقیقه   70 حدود  کشتی  این  که  گفت 
کرده  گشت زده است. در عین زمان، چین ادعای جاپان را رد 
تعین  کشور در همان محدوده  این  کشتی های  که   گفته  و  
کار اشتباهی را مرتکب نشده  گشت زده اند و  شده بین المللی 
همواره  جاپان،  تصرف  تحت  جزایر  سر  بر  اختالف  است. 
یکی از موضوعات اختالف بر انگیز، بین چین و جاپان در 

سال های اخیر بوده است.

کرد عربستان موشک اسکاد حوثی ها را رهگیری 

کرات  سازمان ملل در تالش برگزاری مذا
کشور در 25 جنوری بین سوریه و مخالفان این  

ناتو ارتش ترکیه را با هواپیماهای پیشرفته جنگی تجهیز می  کند

و آبی این  کشور از سوی چین ادعای جاپان مبنی بر نقض قلمر
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سپاسگزاری
که به منظور شناسایی  برگزاری مؤفقانه سومین همایش بین المللی "گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه" 
کشورهای آسیای میانه و ارائه  عوامل پدید آورنده ضعف همکاری های بالقوه و بالفعل بین افغانستان و 
بیدریغ،  همکاری  بدون  شد،  برگزار  کشورها  این  و  افغانستان  میان  همکاری  تقویت  برای  راهکارهایی 
صادقانه و شبانه روزی ارگان های امنیتی، نهادهای علمی و فرهنگی، جامعه مدنی و رسانه ها ممکن نبود.

گسترده و همه جانبه وزارت های امور خارجه،  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از همکاری های 
امور داخله، اطالعات و فرهنگ، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست مستقل ارگان های محلی، مقام 
محترم والیت بلخ، ریاست شورای والیتی بلخ، فرماندهی امنیۀ بلخ، ریاست امنیت ملی بلخ، ریاست 
شهرداری مزارشریف، ریاست صحت عامۀ بلخ، ریاست اطالعات و فرهنگ بلخ، ریاست اتاق های 
تجارت بلخ، دانشگاه بلخ، اتحادیۀ نهاد های جامعۀ مدنی بلخ، ریاست امور زنان، رسانه های جهانی، 
ملی و محلی در بلخ به ویژه تلویزیون میترا، تلویزیون آرزو و تلویزیون ملی بلخ، ریاست روضۀ شریف، 
در  که  داوطلب  جوانان  و  بلخی  محمد  الدین  جالل   موالنا  بین المللی  هوایی  میدان  مرزی  فرماندهی 
برگزاری شایسته سومین همایش بین المللی"گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه" سهم ارزنده و برازنده یی 
داشته اند، سپاسگزاری می کند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان چشم انتظار همکاری های 

همکاران در برگزاری نشست های بعدی در مزار شریف می باشد.

جوابیه ریاست عمومی خزینه تقاعد
کارت  چندی قبل روزنامه وزین 8صبح مطلب مختصری را در مورد به اتمام رسیدن رنگ جهت چاپ 

کار، امور اجتماعی شهداء و معلولین در عین  تقاعد متقاعدین محترم به نشر رسانده بود. وزارت محترم 

که این مشکل خیلی بزرگ نبوده و بزودترین  کرده اذعان می دارد  که موجودیت این مشکل را تأئید  حالی 

کار نظر به استعجالیت موضوع، جهت رفع مشکل اقدام نمود و در ظرف یک  فرصت حل شد. وزارت 

کارت متقاعدین در ریاست عمومی  هفته الی ده روز رنگ خریداری شد و در حال حاضر چاپ و توزیع 

که این  کار از قبل پیش بین موضوع بود اما مشکل از جایی خلق شد  خزینه تقاعد جریان دارد. وزارت 

گردید.  کشور وارد  گرفت تا این که رنگ از بیرون  کشور موجود نبود و یک هفته الی ده روز را در بر  رنگ در 

ریاست عمومی خزینه تقاعد اما انتقال حقوق تقاعد به حسابات بانکی انفرادی متقاعدین را متوقف 

گردیده و  کارت شان معطل بود، حقوق تقاعد به حسابات شان انتقال  که چاپ  نکرد. تمام متقاعدینی 

که در این راستا جا دارد از ریاست محترم عمومی خزاین وزارت  این روند الی ختم سال مالی ادامه یافت 

مالیه نیز سپاسگذاری ویژه نمود.   

که ایجاد یک مشکل  ریاست عمومی خزینه تقاعد در سال مالی 1394 دست آورد های بس بزرگی داشته 

کردن سیستم پرداخت حقوق تقاعد،  کوچک با این دست آورد ها قابل مقایسه نبوده و نیست. دیجیتالی 

که هنوز در نیمه راه است، بانکی سازی پرداخت حقوق تقاعد در مرکز و یازده والیت  تطبیق ریفورم تقاعد 

گیر  کشور و صرفه جویی مبالغ هنگفت پولی به بودجه دولت افغانستان از دست آورد های عمده و چشم 

خزینه تقاعد می باشد. 

کشور سپاسگذاری می نماید. آزادی بیان و  کار از نشر و پیگری مشکل مردم از جانب مطبوعات  وزارت 

دست آورد ها در این حوزه در دهه پسین به دیده قدر نگریسته شده و تعهد به دوام و بقای آن وجود دارد. 

که مسئولین  کمال شفافیت حاضر به پاسخگویی بوده تا مردم بدانند  کار در هر شرایط و در  رهبری وزارت 

به مردم و مطبوعات پاسخگو اند.  

ACKU
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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:   

 

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 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   

دعوت به داوطلبی
کار و عملیات وزارت فواید عامه به مقدار )40000( لیتر تیل دیزل نوع  ریاست عمومی 

L0262 و مقدار )1000( لیتر تیل پطرول نوع A92 ضرورت دارد.
MOPW/10/NCB شماره دعوت نامه

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه 
ک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق  داوطلبی باز داخلی دو قمل تیل  اشترا
غیرقابل  پول  افغانی   )1000( مبلغ  پرداخت  مقابل  در  که  دری  لسان  به  شرط نامه 
برگشت به دست می آورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بعد از تاریخ نشر 
اعالن الی مدت )21( یوم ارایه نمایند وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت 
صورت  می باشد  آفرها  تسلیمی  ضرب االجل  معیاد  آخرین  که  ظهر  از  قبل  بجه  ده 
 )102500( مبلغ  آفر  تضمین  نمی شود.  پذیرفته  انترنتی  و  دیررسیده  آفرهای  می گیرد. 

گرنتی بانکی اخذ می گردد. افغانی 
کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز. تجربه 

آدرس مدیریت داوطلبی اجناس. مدیریت عمومی داوطلبی اجناس و پرزه جات. 
ک دوم  آمریت قراردادها. ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بال

منزل دوم.
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