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غنی و عبداهلل
و بار سنگین توافق نامه سیاسی

تقویم انتخابات اعالم می شود؟

ما چگونه داعش را تکثیر می کنیم؟ 
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پنتاگون کوچک بدون وزیر افتتاح شد
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زنگ اول


پارلمان کشور فرمان تقنینی رییس جمهور را در مورد 
رییس جمهور  کرد.  رد  امنیتی  نهاد های  سرپرستی 
قانون  در  آن  براساس  که  بود  کرده  صادر  فرمانی 
سرپرستی تغییر بیاید و معیاد سرپرستی در نهادهای 
امنیتی افزایش یابد. نمایند گان مجلس به این فرمان رای 

تایید ندادند. 
در حال حاضر دو نهاد مهم امنیتی با سرپرست اداره 
می شود، وزارت دفاع و سازمان امنیت ملی. این دو نهاد 
رهبران  کنونی  جنگی  شرایط  در  باید  که  امنیتی  مهم 
داده  قرار  سرپرست ها  اختیار  در  می داشتند،  نیرومند 
رد  را  رییس جمهور  فرمان  پارلمان  که  حاال  شده اند. 
کرد، بر ریاست جمهوری است تا هرچه زودتر، مشکل 
کند.  حل  ملی  امنیت  و  دفاع  وزارت  در  را  سرپرستی 
باید وزارت دفاع یک وزیر نیرومند داشته باشد که رای 

نمایند گان مردم پشتوانه  او باشد. 
سرپرست سازمان امنیت ملی هم باید هرچه زودتر به 
پارلمان معرفی شود تا رای اعتماد بیاورد. هیچ منطقی 
با  امنیتی  نهاد های  جنگی،  شرایط  این  در  که  نیست 
سرپرست اداره شوند. شاید در هیچ  جای دنیا درزمان 
جنگ، نهادهای امنیتی با سرپرست اداره نشوند، اما در 

کشور ما متاسفانه چنین است.
رییس جمهور غنی باید به این مشکل هرچه زودتر نقطه 
دفاع  وزارت  سرپرست  حاال  که  کسی  بگذارد.   پایان 
است  گرفته  اعتماد  عدم  رای  پارلمان  سوی  از  است، 
ستانکزی  آقای  برود.  وزارت  این  از  که  است  الزم  و 
مخالفت  رغم  به  که  ندارد  منحصربه  فرد  توانایی های 
متخصص  نه  او  است.  حفظ شده  در سمتش  پارلمان 
مدیریتی  توانایی  نه  و  است  شورشگری  ضد  جنگ 

بی نظیر دارد. 
بوده  ناکام  هم  قبلی اش  وظایف  در  ستانکزی  آقای 
عالی صلح  دبیرخانه ی شورای  رییس  مدتی  او  است. 
صلح  عالی  شورای  داراالنشای  ایشان  زمانی که  بود. 
را ریاست می کردند، برهان الدین ربانی، رییس شورای 
قاصد  را  خود  که  تروریستی  شد.  ترور  صلح،  عالی 
صلح جازده بود، از طریق کانال تماسی به کابل آمد که 
آقای استانکزی آن را گشوده بود. آقای استانکزی این 

تروریست را تا منزل آقای ربانی همراهی کرد. 
اشخاص  سالح  خلع  کمیسیون  در  استانکزی  آقای 
کمیسیون  آن  که  داشت  وظیفه  مدتی  نیز  غیرمسوول 
لزوم  هیچ  بنابراین  نداشت.  چندانی  دست آورد  نیز 
نداشت و ندارد که آقای معصوم استانکزی در سمت 
وزارت دفاع حفظ شود. باید هرچه زودتر رییس جمهور 
یک شخص دیگر را به حیث نامزدوزیر وزارت دفاع به 

پارلمان معرفی کند. 
اشراف  باید  که  است  نهادی  هم  ملی  امنیت  سازمان 
حامیان شان،  و  دولتی  ضد  سازمان های  بر  اطالعاتی 
این سازمان وظیفه دارد تا کل معلومات  داشته باشد. 
استراتژیک را به مقام های کشور برساند و بعد بر اساس 
استراتژی سازی  صلح  و  جنگ  برای  معلومات  همین 
امنیت  بنابراین لزومی ندارد که ریاست عمومی  شود. 
این  کنونی  سرپرست  شود.  اداره  سرپرست  با  ملی 

اداره باید به پارلمان افغانستان معرفی شود. 
می کنند  درک  را  کشور  اوضاع  هم  پارلمان  نمایند گان 
و به احتمال قوی به سرپرست کنونی ریاست عمومی 
امنیت ملی رای اعتماد می دهند. رییس جمهور می تواند 
پیش از معرفی نامزدان رهبری برای نهاد های امنیتی، 
تمام نمایند گان مردم را به ارگ دعوت کند و برای آنان 
اوضاع مملکت را تشریح کند و بعد از آنان بخواهد که 
او رای دهند. چنین چیزی عیب و  نامزدان مد نظر  به 
ایرادی ندارد، اما اداره نهاد های امنیتی با سرپرست ها 
در  و  ندارد  جنگی  شرایط  این  در  منطقی  توجیه  هیچ 
باری  نداشته است. رییس جمهور  هیچ کشوری سابقه 
به آقای ستانکزی  در مورد وزارت دفاع گفته بود که 
کشور  این  در  که  بدانند  باید  ایشان  اما  دارد،  اعتماد 
قحط الرجال نیست، حتما کسانی دیگری هم هستند که 
مورد اعتماد ایشان قرار می گیرند. بنابراین باید هرچه 

زودتر داستان سرپرستی تمام شود. 

داستان سرپرستی را تمام کنید
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حمله انتحاری در کابل یک کشته برجای گذاشت

 تمرکز کمیسیون تدارکات باالی پروژه های زیربنایی

اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورد تایید قرار گرفتند

فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون سرپرستی رد شد

تقویم انتخابات 
اعالم می شود؟

8صبح، کابل: در نتیجه یک حمله 
در  شناسی  هوا  ساحه  در  انتحاری 
یک  کابل  هوایی  میدان  نزدیکی 

غیرنظامی کشته شده است.
داخله  امور  وزارت  مقام های 
ساعت  که  حمله  این  که  می گویند 
وقوع  به  دوشنبه  روز  صبح  هشت 
غیرنظامی  چهار  آن  در  پیوست، 
صدیق  شده اند.  زخمی  دیگر 
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی 
صفحه  در  خبر  این  اعالم  با  داخله 
»با  است:  نوشته  خود  فیسبوک 
انتحاری  انفجار  نتیجه  در  تاسف 
تن  امروز در ساحه هواشناسی یک 
تن  چهار  و  شهید  ما  هموطنان  از 

دیگر زخمی گردیده اند.«
عامه  وزارت صحت  همین حال،  در 
این  در  که  گفته  خبرنگاران  به 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
جمهوری اعالم کرده که کمیسیون 
مالی جدید  در سال  ملی  تدارکات 
زیربنایی  پروژه های  باالی  بیشتر 

تمرکز خواهد کرد.
کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
کمیسیون  جلسه  نخستین  در 
تدارکات در سال مالی جدید گفته 
که در این سال کمیسیون تدارکات 

نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
به اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق 

قانون اساسی رای اعتماد داد.
محمدقاسم هاشیم زی، غزال حارث، 

مجلس  اعضای  کابل:  8صبح، 
روز  عمومی  جلسه  در  نمایندگان 
فرمان   آرا  اکثریت  با  خود  دوشنبه 
جمهور  رییس  اشرف غنی  تقنینی 
قراردادن  استثنا  مورد  در  کشور 
سرپرستی  قانون  از  امنیتی  نهادهای 

را رد کردند.
اعضای  زمانی که  در  اشرف غنی 
تعطیالت  در  نمایندگان  مجلس 
صدور  با  می بردند،  سر  به  تابستانی 
قانون  از  را  امنیتی  نهادهای  فرمانی 

سرپرستی استثنا قرار داد. 
براساس قانون سرپرستی هیچ فردی 
راس  در  ماه  دو  از  بیشتر  نمی تواند 

حمله سی و سه نفر به شمول هجده 
کودک زخمی شده اند.

که  گفته اند  کابل  پولیس  مقام های 
نیروهای  انفجار  وقوع  زمان  در 
حضور  رویداد  محل  در  امنیتی 
ایجاد  حمله کننده  هدف  و  نداشته  
بوده  میان مردم  ترس و وحشت در 

است.
مسوولیت  طالبان  تروریستی  گروه 

این حمله را به عهده گرفته می گوید 
هدف  منظور  به  حمله  این  که 
صورت  خارجی  نیروهای  قراردادن 

گرفته است.
سفر  از  پس  روز  یک  حمله  این 
راحیل شریف رییس ارتش پاکستان 
رهبران  با  وی  گفتگوی  و  کابل  به 
صورت  ملی  وحدت  حکومت 

گرفت.

وقانون  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات 
رهبران  تعهدات  و  وعده ها  از  یکی  انتخابات 
از  بیش  گذشت  با  بود.  ملی  وحدت  حکومت 
یک سال، اما این مهم تحقق نیافته است. میعاد 
قانونی مجلس نمایندگان خاتمه یافته است، اما 
انتخابات  برگزاری  برای  روشنی  تاریخ  هیچ 
صبر  کاسه  اکنون  است.  نشده  اعالم  پارلمانی 
آمده  سر  به  مدنی  نهاد های  و  رسانه ها  مردم، 
به  نیز  اروپا  اتحادیه  که  می شود  گفته  است. 
که  است  گفته  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
بیشتر از این نمی توانند منتظر بمانند. اکنون تمام 
چشم ها به ارگ دوخته شده است، تا در مورد 

انتخابات پارلمانی تصمیم اتخاذ کند. 
از  پس  یکی  اپوزیسیون  سیاسی  جریان های 
دیگری در حال شکل گیری است و هر یک بر 
در حکومت  مقام ها  دارند.  تاکید  مطالبات  این 
وحدت ملی جنگ را بهانه کرده و به این دلیل 
از رفتن به سوی انتخابات تا حاال طفره رفته اند. 
تاریخ  روزها  این  در  است  قرار  می شود  گفته 
کلی انتخابات پارلمانی اعالم شود. اما با توجه 
انتخابات  برگزار کننده  نهاد  در  که  وضعیتی  به 
وجود دارد معلوم نیست که چه کسی مدیریت 
عهده  به  قانون  کدام  با  و  را  انتخابات  این 

می گیرد. 
حکومت از یک سو روی طرح کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی کار می کند و از طرف دیگر از 
شکایات  و  انتخابات  کمیسیون های  اعضای 
بی نظمی  نمی تواند.  عبور  آسانی  به  انتخاباتی 
برگزار کننده  نهاد های  رهبری  در  موجود 
انتخابات سبب می شود که هیچ کسی به آینده 
وعده های  همه  این  با  نباشد.  مطمین  انتخابات 
یک  شرط  پیش  به عنوان  حکومت  که  مهمی 
عملی  کدام  هیچ  بود  داده  سالم  انتخابات 
در  سرنوشتش  الکترونیک  تذکره  است.  نشده 
هیچ  و  است.  خورده  گره  سیاسی  بازی های 
تمام  رغم  به  حکومت  چرا  که  نیست  معلوم 

آماد گی از توزیع آن جلوگیری می کند. 
سه  در  که  سرگردان  کارت های  سرنوشت 
سخاوتمندانه  ریاست جمهوری  انتخابات  دور 
هنوز  است،  گرفته  قرار  مردم  دسترس  به 
نیست که چگونه ازرده خارج می شود.  روشن 
با  پارلمانی  انتخابات  برای  حکومت  آیا 
طرح  اساس  بر  یا  می رود  کارت ها  همین 
سرشماری  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
شاید  حکومت  کند.  می  اقدام  رای دهندگان 
برگزاری  تاریخ  کلی  تقویم  روز ها  این  در 
نهاد های  فقدان  در  اما  کند.  اعالم  را  انتخابات 
حوزه های  و  رای دهندگان  ثبت  اعتماد،  مورد 
انتخابات  برای سالمت  تضمینی  هیچ  انتخاباتی 

وجود ندارد. 
به  عمومی  افکار  در  انتخاباتی  نهاد های  اعتبار 
شدت آسیب دیده است. این نهاد ها با برگزاری 
افغانستان  ریاست جمهوری،  اخیر  انتخابات 
از  تلخ  تجارب  با  داد.  سوق  جنگ  مرز  تا  را 
می کند  ایجاب  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخابات  یک  برای  الزم  تمهیدات  تمام  تا 
است  این  اساسی  انتظار  شود.  فراهم  شفاف 
که حکومت در اسرع وقت به طرح کمیسیون 
اصالح نظام انتخاباتی جامه عمل پوشانده و راه 
این طرح  مبنای  بر  انتخاباتی  برگزاری  برای  را 

هموار کند.

ساختن  عملی  برعالوه  ملی 
نظام  ریفورم  و  اصالحات  اهداف 
اعاشوی  اکماالت  عامه،  تدارکات 
ملی  پولیس  و  اردو  محروقاتی  و 
باالی  بیشتر  توجه  و  تمرکز  کشور، 
تدارک پروژه های بزرگ و متوسط 
شاهراه ها  بندها،  چون  زیربنایی 

خواهد داشت.
که  کرده  تاکید  جمهور  رییس 

عبدالحسیب  شفایی،  عبداهلل  داکتر 
سید  حافظ،  محمدعارف  احدی، 
هروی  عبدالرووف  و  متقی  ابوبکر 
کمیسیون  جدید  اعضای  عنوان  به 

یک اداره حضور داشته باشد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس 
فرمان  شدن  رد  از  پس  نمایندگان 
تقنینی رییس جمهور در مورد استثنا 
قانون  از  امنیتی  نهادهای  قراردادن 
سرپرستی، از اشرف غنی خواست تا 
به  دولتی  ادارات  در  به سرپرستی ها 
ویژه وزارت دفاع و ریاست عمومی 
نامزدان  و  دهند  خاتمه  ملی  امنیت 
فرصت  زودترین  به  را  ادارات  این 
مجلس  به  اعتماد  رای  اخذ  جهت 

نمایندگان معرفی کند.
مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
می شود که از زمان تشکیل حکومت 

تدارکاتی  ادارات  و  وزارت خانه ها 
را  دقیق  ریزی  برنامه   و  آمادگی 
روی دست گیرند تا روند تدارکات 
و تطبیق این پروژه ها به وقت و زمان 
معین و در فصل کاری آغاز گردد. 
وی افزوده این اقدام باعث می شود 
تا از یک طرف پروژه های انکشاف 
از  و  پیدا کند  زیربنایی جنبه عملی 
برای  کار  زمینه های  دیگر  سوی 

مردم ایجاد گردد.
دوازده  جلسه  این  در  هم چنین 
قرارداد به ارزش یک میلیارد و 120 
میلیونی افغانستان نیز مورد تصویب 
قراردادها  این  است.  گرفته  قرار 
فواید  وزارت خانه های  به  مربوط 
ریاست  داخله،  امور  دفاع،  عامه، 
کابل  شهردای  امور  اداره  عمومی 

است.

نظارت بر تطبیق قانون اساسی توسط 
اعتماد  گرفتن  منظور  به  حکومت 
شده  معرفی  نمایندگان  مجلس  به 

بودند.
دیروزی  رای گیری  جلسه  در 
محمدقاسم  نمایندگان  مجلس 
حارث  غزال  رای،   113 هاشم زی 
132 رای، داکتر عبداهلل شفایی 125 
رای، عبدالحسیب احدی 147 رای، 
سید  رای،   131 حافظ  محمدعارف 
هم چنین  و  رای   126 متقی  ابوبکر 
تایید  رای   128 هروی  عبدالرووف 
اعضای مجلس نمایندگان را بدست 

آوردند.

وحدت ملی تاکنون، وزارت دفاع به 
امنیتی  مهم  نهادهای  از  یکی  عنوان 
می شود.  اداره  سرپرست  توسط 
زمانی  نیست که چه  معلوم  هنوزهم 
خاتمه  وزارت  این  در  سرپرستی  به 

داده می شود.
هم چنین مجلس نمایندگان در جلسه 
کمیسیون های  تعداد  خود  دیروزی 
پانزده  به  هجده  از  را  مجلس  این 
این  اعضای  داد.  تقلیل  کمیسیون 
را  کمیسیون ها  از  برخی  مجلس 
ادغام کرده و تعدادشان را به پانزده 

کمیسیون کاهش دادند.

 شهریار
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پنتاگون کوچک
بدون وزیر افتتاح شد

شبکه زنان افغان:

زنان به حاشیه برده می شوند

آن  از  که  افغانستان  دفاع  وزارت  جدید  ساختمان 
کوچک نیز یاد می شود، طی مراسم  گون  به عنوان پنتا
و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  حضور  با  خاصی 
کشور  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  ارشد  فرماندهان 

افتتاح شد.
بود،  شده  آغاز   2009 سال  در  که  ساختمان  این  کار 
کمک مالی ایاالت متحده امریکا و آلمان در پنج  به 
طبقه ساخته شده است. ساخت این ساختمان بیش 

از دو صد میلیون دالر هزینه برداشته است.
که ساختمان جدید  مقام های وزارت دفاع می گویند 
برابر  در  و  شده  تجهیز  مدرن  امکانات  با  وزارت  این 
زلزله بیشتر از نه درجه به مقیاس ریشتر مقاومت دارد. 
گنجایش  کوچک  گون  که پنتا این مقام ها می افزایند 

آن  در  هم چنین  و  دارد  کارمند  هزار  دو  به  نزدیک 
کمره امنیتی نصب شده است. یک  صد و سی هشت 

که  بزرگ  تاالر  یک  ساختمان  این  اول  طبقه  در 
شده  ساخته  دارد،  را  نفر  هزار  به  نزدیک  گنجایش 
گرفته  نظر  در  طعام خانه  سه  آن  در  هم چنین  است. 
و سوم دفاتر مقام های  شده است. در طبقه های دوم 

گرفته شده  است.  وزارت دفاع در نظر 
هفتم  دوشنبه،  روز  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
جدی، در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع 
اردوی  ساختمان  این  کار  شدن  تکمیل  با  که  گفت 
شدن  مسلکی  و  شدن  قوی  سوی  به  گام  یک  ملی 
امکانات  با  ساختمان  این  که  گفت  او  می بردارد. 

بی نظیر در »سطح منطقه« تجهیز شده است.
امنیتی  نیروهای  از  مراسم  این  در  غنی  رییس جمهور 
که نیروهای اردوی ملی در میدان  گفت  کرده  ستایش 
نامه های شان  کار  و  آفریده  حماسه  تحمیلی  جنگ 
وی  می شود.  درج  »زرین«  خط  با  نسل ها  برای 
شهدای  افغانستان  دولت  که  کرد  کید  تا هم چنین 
و اجازه نمی دهد  فراموش نمی کند  را  امنیتی  نیروهای 

کند. کلمه »یتیم« خطاب  کودکان شان  کسی به  که 
گفت  هم چنین  مراسم  این  در  غنی  رییس جمهور 
همکاری  و  »اتحاد  جهانی  جامعه  با  افغانستان  که 
محکم« دارد و به گفته ی او، این اتحاد براساس منافع 
اشرف غنی  است.  گرفته  شکل  مشترک  اهداف  و 
و  افغانستان  دولت  دوامدار  همکاری   که  می گوید 
کشور و منطقه خواهد  جامعه جهانی باعث ثبات در 

شد.
تبصره های مضر

اشرف غنی در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت 
گاهان  دفاع از نشرات برخی از رسانه ها و تبصره های آ
تبصره های »مضر«  که  گفت  و  کرد  انتقاد  نیز  سیاسی 
تا در مورد عملکرد  و خبرهای »غلط« باعث می شود 
گفت:  غنی  آقای  شود.  ایجاد  سوال  امنیتی  نیروهای 
»در میدان جنگ روحیه سربازان ما ضعیف نیست. 
کوشش های دشمن به خاطر این که دو جغرافیای  تمام 

وضعیت  بر  مبنی  را  خود  جدی  نگرانی  افغان  زنان  شبکه 
و  عالی  پست های  در  آنان  نزولی  سیر  و  زنان  حقوق 

کرد.  تصمیم گیرنده در حکومت وحدت ملی ابراز 
وحدت  حکومت  سران  که  می گویند  شبکه  این  مسووالن 
فراموش  زنان  قبال  در  را  تعهد های شان  این  که  ضمن  ملی 
چالش  به  نیز  را  زنان  دست آورد های  کثر  ا کرده اند، 

کشیده اند. 
به  خبری  نشست  یک  طی  افغان  زنان  شبکه  مسووالن 
و  ملی  را در سطوح  زنان  تاریخ 7 جدی سهم  روز دوشنبه 
محلی و انتصاب زنان را به عنوان وزیر، معین، والی و دیگر 
سلب  که  می گویند  و  خوانده  چیز  نا  کلیدی  پست های 
عالی  پست های  از  آنان  راندن  حاشیه  به  و  زنان  حضور 
حقوق  نقض  و  زن ستیزی  فرهنگ  تقویت  باعث  دولتی، 

زنان می گردد. 
عضویت  برای  زن  یک  نشدن  معرفی  غور،  والی  برکناری 
صحرایی  کم  محا تدویر  ستره محکمه،  عالی  شورای  در 
و  به شکل غیر  قانونی  زنان  و دره زدن  به سنگسار  که منجر 
غیر شرعی می شود، اجبار به خودسوزی، قتل های ناموسی و 
که این نهاد نسبت به آن سخت  غیره همه از نمونه هایی اند 
در  که  کرد  منتشر  نیز  را  اعالمیه ای  نهاد  این  است.  نگران 
ارایه  ملی  به حکومت وحدت  پیشنهادهای مشخصی  آن 

شده است. 
گزینش زنان در سطوح عالی دولت در سطح ملی و محلی 
و  رییس  والی،  معین،  وزیر،  به عنوان  زنان  انتصاب  و 
به تعهدات سران  کلیدی مطابق  سفیر و دیگر پست های 
گرفتن سهم زنان در هنگام  حکومت وحدت ملی، در نظر 
کاندیدان از سوی شورای ملی، در نظر گیری  رای اعتماد به 
ستره محکمه،  عالی  شورای  در  زن  قاضی  یک  حضور 
صورت  کمک های  از  بین الملل  جامعه  جدی  نظارت 
و غیره  تمام عرصه ها  زنان در  نبردن حقوق  یاد  از  و  گرفته 
کید  که این شبکه به آن تا موارد از جمله پیشنهاد هایی اند 

می ورزد. 
مورد  در  افغان  زنان  شبکه  عمومی   رییس  صافی،  حسینه 
ندهد  مثبت  پاسخ  آنان  خواسته های  به  دولت  گر  ا این که 
ما  خواسته های  به  ملی  وحدت  حکومت  گر  »ا گفت: 
پاسخ مثبت ندهد و به پیشنهاد های ما رسیدگی نکند، به 

کام شده است.  نا ایجاد شود،  افغانستان  در  سیاسی 
مضر،  تبصره های  غلط،  خبرهای  اوقات  بعضی  اما 
نباشد  استوار  واقعیت ها  براساس  که  تبصره هایی 
چرا  که  شود  ایجاد  سوال  که  می شود  این  موجب 
قرار نمی گیرد و چرا در قسمت  اعتماد  ما مورد  قربانی 

روحیه ما سوال وجود دارد.«
نقل  به  رسانه ها  از  برخی  که  می گوید  اشرف غنی 
به  که  می دهند  گزارش  امنیتی  نیروهای  سربازان  از 
داده  تروریستی  گروه های  علیه  عملیات  اجازه  آنان 
که اجازه عملیات  گفت: »آوازه می شود  نمی شود. او 
می شود  ماه  شش  که  نیست  اجازه  چگونه  نیست. 
حداقل در هر روز در پانزده نقطه ما عملیات داریم؟ 

آیا این بامنطق سازگار است؟«

وحدت  حکومت  که  گفت  غنی  رییس جمهور 
بگیرند.  را  افراد  جای  نهادها  تا  کرده  تالش  ملی 
شخص  نیز  نظامی  عملیات های  مورد  در  او،  به گفته 
تصمیم گیرنده  نهادها  بلکه  نمی گیرد  تصمیم  خاصی 
مرکز  دفاع  وزارت  در  که  می گوید  غنی  آقای  هستند. 
مقام های  آن  در  که  دارد  وجود  تصمیم گیری  واحد 
مورد  در  مشترکا  امنیتی  مختلف  نهادهای  از  ارشد 
که  کرد  کید  تا وی  اما  می گیرند.  تصمیم   عملیات ها 
پاسخگو  ملی  امنیت  شورای  به  تصمیم گیرندگان  این 

هستند.
رزمی  هواپیماهای  بارگیری   از  هم چنین  اشرف غنی 
تا  گفت  و  داد  خبر  افغانستان  هوایی  نیروهای  برای 
سه هفته دیگر اولین دسته از این هواپیماها در اختیار 
گرفت. آقای غنی در این  نیروهای هوایی قرار خواهد 

مورد جزییات بیشتری ارایه نکرد. 
وزارت  سرپرست  استانکزی،  معصوم  همین حال،  در 
ابراز  وزارت  جدید  ساختمان  افتتاح  از  نیز،  دفاع 
که او انتظار دارد این ساختمان  گفت  کرده  خرسندی 
افغانستان تبدیل شود. آقای  از  به عنوان »نماد« دفاع 
که  کرد  کید  ستانکزی با ستایش از نیروهای امنیتی، تا
حمایت رهبران ارشد دولتی بیشتر به این نیروها روحیه 

می دهد.
شد  افتتاح  حالی  در  دفاع  وزارت  جدید  ساختمان 
وحدت  حکومت  تشکیل  زمان  از  وزارت  این  که 
مجلس  می شود.  اداره  سرپرست  توسط  کنون  تا ملی 
گذشته با رد فرمان تقنینی رییس جمهور  نمایندگان روز 
اجرای  از  امنیتی  نهادهای  دادن  قرار  استثنا  مورد  در 
به  تا  خواست  اشرف غنی  از  سرپرستی،  قانون 
زودترین  به  و  داده  خاتمه  دفاع  وزارت  در  سرپرستی 
رای  گرفتن  برای  را  خود  نظر  مورد  شخص  فرصت 

اعتماد به مجلس نمایندگان بفرستد.
این سو  به  به یک سال  نزدیک  از  معصوم ستانکزی 
اشرف غنی  دارد.  دوش  به  را  دفاع  وزارت  سرپرستی 
کرده  یاد  دفاع  وزیر  به عنوان  بارها  ستانکزی  آقای  از 

است.

دادخواهی های خود ادامه می دهیم و هماهنگی های خود 
آن  توسط  که  داریم  مشخص  برنامه های  و  نموده  بیشتر  را 
که چگونه زنان بتوانند در پروسه انکشاف  تثبیت می کنیم 

در اداره افغانستان سهیم باشند.«
و عضو شبکه  فرید جز هیات مدیره  در همین حال، شهال 
کابل می گوید: »هنوز زنان  زنان و استاد حقوق در دانشگاه 
که ظرفیت زنان بلند  از حاشیه به متن نیامده اند، با وجودی 
بلند دولتی  آنان در پست های  انتخاب  در  اما  رفته است، 
است  شده  سبب  مساله  این  می گیرد.  صورت  توجه  کم تر 
استفاده  نباید  زن  از  رانده شوند.  به حاشیه  بیشتر  زنان  که 
نیاز  بیشتری  داد خواهی های  به  ما  گیرد.  صورت  ابرازی 

داریم.« 
به باور او با تاسف هیچ اراده سیاسی در قبال در متن قرار 
گرفتن زن در حکام سیاسی افغانستان به وجود نیامده است 
که در  و باید آن ها حکام سیاسی را به این عقیده برسانند 

انتخاب زنان از حلقه های مربوط به خودشان، بگذرند.
تعیین قاضی زن در شورای عالی قضا می گوید  مورد  او در 
قضا  عالی  شورای  در  زن  قاضی  تعیین  و  معرفی  عدم  که 
کم تر دسترسی به عدالت داشته باشند.  که زنان  سبب شده 
که  که دیدگاه های سنتی و عرفی مردان را  هنوز نتوانسته ایم 
تصمیم گیر هستند، به نفع زنان تغییر دهیم. این خود یکی از 

دغدغه های عمده زنان افغان می باشد.
کرات صلح می گوید: »دولت  او در مورد نقش زنان در مذا
افغانستان یک سلسله تعهدات در سطح جهانی در ارتباط 
در  را  زنان  نقش  جمله  آن  از  دارد  زنان  حقوق  حفظ  به 
صلح و امنیت قطع نامه 1325 تامین می کند. بنابران دولت 
و پالن  این قطعنامه است  که در جریان تطبیق  افغانستان 
عمل ملی آن ساخته شده است. بنا تقاضای ما این است 
که در مذکرات صلح زنان سهم داشته باشند و دولت نباید 
کرات  مذا این  در  را  زنان  حضور  عدم  پیش شرط  منحیث 

بپذیرد.«
دولتی  بلند  پست های  در  زنان  انتصاب  و  گزینش  بحث 
و تعیین قاضی زن در شورای عالی ستره محکمه در حالی 
که در این اواخر خشونت علیه زنان شدت  گرفته است  بلند 
نیز  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  و  نموده  کسب  بیشتری 

سوال برانگیز می باشد. 

  سهیال وداع خموش

  ظفرشاه رویی

 
 

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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نمایندگان  مجلس  نایب  قدیر،  ظاهر  دیروز 
چهار  بریدن  سر  به  متهم  تفنگ دارانش  که 
فرماندهی  به  نامه  منسوب  داعش اند،  عضو 
مجلس  صحن  در  را  ننگرهار  اردوی  قول 
اردوی  قول  که  بود  آمده  نامه  این  در  خواند. 
اسالم  لشکر  گروه  جویان  جنگ  به  ننگرهار 
کارت  کستانی اند،  پا طالبان  شاخه های  از  که 
سخنان  این  است.  کرده  توزیع  شناسایی 
شبکه های  در  گسترده ای  بازتاب  قدیر  آقای 
معامله ی  سند  را  آن  وعده ای  یافت  اجتماعی 
 بخش هایی از دولت افغانستان با داعش تفسیر 

که حقیقت چیز دیگر است. کردند، در حالی 
دوردست  روستاهای  که  است  این  واقعیت 
سلطه  آن  بر  داعش  حاال  که  ننگرهار  والیت 
طالبان  اختیار  در   2014 سال  تابستان  تا  دارد، 
سال  بین  کستانی  پا طالبان  بود.  کستانی  پا
شدند.  جابه جا  روستا ها  این  در   2010-2008
کستانی این دهکده ها  پیش از این که طالبان پا
نوع  هیچ  افغانستان  دولت  کنند،  اشغال  را 
دولتی  نهاد های  نداشت.  آن جا  در  حضوری 
کنترول این روستاها  افغانستان منابع الزم برای 

نداشتند. 
کستانی  پا طالبان  گون  گونا شاخه های  وقتی 
آمدند،  دهکده ها  این  به  اسالم  لشکر  جمله  از 
افغانستان  دولت  میان  نانوشته  قرارداد  یک 
شد،  بسته  کستانی  پا طالبان  جنگجویان  و 
مسلح  جنگجویان  قرارداد،  این  برمبنای 
کستانی به دولت افغانستان حمله نمی کردند  پا
طالبان  جنگجویان  به  هم  افغانستان  دولت  و 

کستانی حمله نمی کرد.  پا
کستانی مستقر در دهکده های ننگرهار  طالبان پا
آنان  بودند.  کستان  پا ارتش  سرسخت  دشمنان 
کستان استفاده  از این دهکده ها علیه ارتش پا
گردان  شا تروریستی  کشتار  از  پس  می کردند. 
علیه  کستان  پا ارتش  پشاور،  نظامی  مکتب 
ک آن  کستانی عملیات جدی در خا طالبان پا
کشور به راه انداخت. در همان زمان اسالم آباد و 
کستانی  کردند تا علیه طالبان پا کابل هم توافق 

مستقر در ننگرهار بجنگند.
از  پس  هم  افغانستان  دولت  که  می شود  گفته 
درپشاور  نظامی  مکتب  بر  حمله  تروریستی 
همین  در  کرد.  اقدام  کستانی  پا طالبان  علیه 
گروه داعش در این مناطق سرباال  که  زمان بود 
و  اطالعاتی  مسایل  به  گاهان  آ از  برخی  کرد. 
شماری از بلندپایگان پیشین امنیتی افغانستان 
ننگرهار،  در  داعش  ظهور  که  باور اند  این  به 
وسیله  به  تا  بود  کستان  پا پروژه  استخبارات 
نابود  را  کستانی  پا طالبان  داعش،   جنگجویان 

کند. 
موفق  کردند  ننگرهار ظهور  در  که  داعشی های 
اجنسی  ازاورکزی  را  سلفی  جنگجویان  شدند 
کم تمام  کستان به ننگرهار بیاورند و در مدت  پا
کستانی  پا طالبان  کنترول  در  که  را  روستاهای 
از  برخی  نکته  این  به  کنند.  تسخیر  بود، 
نقش  حاال  که  هم  طالبان  پیشین  مقام های 
می کنند  ایفا  را  گروه  این  غیررسمی  سخنگویان 
داعش  که  می گویند  آنان  دارند.  اذعان  نیز 
طالبان  نابودی  برای  کستان  پروژه  پا ننگرهار 

کستانی در ننگرهار است.  پا
امنیت  سازمان  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
رسانه  یک  با  مصاحبه  در  هم  افغانستان  ملی 
در  مستقر  سیاه  پرچم  جنگجویان  زبان  روسی 
»ویرسیون  را  ننگرهار  دوردست  دهکده های 
آقای  است.  کرده  توصیف   داعش«  تقلبی 
که  است  گفته  مصاحبه  این  در  صالح 
زیر  را  جنگجویانی  کستان  پا استخبارات 
ننگرهار  دوردست  روستاهای  به  داعش   نام 
که دشمن  کستانی را  فرستاده است، تا طالبان پا
پیوستن  کند.  نابود  هستند،  کستان  پا ارتش 
به  کستانی  پا طالبان  جنگجویان  از  شماری 
از امکان نیست، شاید   نیز دور  ننگرهار  داعش 
که تا دیروز زیر  برخی از تفنگ داران سلفی ای 
کستانی فعالیت داشتند و از دولت  نام طالب پا
گرفته بودند، حاال  کارت شناسایی  افغانستان، 

داعشی شده باشند. 
از  برخی  که  می گویند  هم  دیگر  منابع  از  برخی 
اعضای  واقع  در  ننگرهار  داعشی  جنگجویان 
لشکر  هستند.  طیبه  لشکر  مخوف  سازمان 
بیرون  در  کستان  پا ارتش  عملیاتی  بازوی  طیبه 
کشور است. فعالیت این سازمان  ازمرزهای این 
رهبران  اما  است،  ممنوع  ظاهر  به  کستان  پا در 
کرده اند  باز  خیریه های  دیگر  زیرنام های  آن 
فعالیت های شان  به  دیگر  پوشش های  در  و 
که  نیست  دور  به  امکان  از  می دهند.  ادامه 
طیبه  لشکر  جنگجویان  کستان  پا استخبارات 
نام داعش به والیت ننگرهار فرستاده  زیر  به  را 
کستانی را به وسیله  آنان نابود  باشد تا طالبان پا

کند. 
اعالمیه ای  روزها  این  هم  کستانی  پا طالبان 
هیچ  که  نگاشته اند  آن  در  و  کرده اند  منتشر 
گروه  این  رهبر  به  و  ندارند  داعش  با  پیوندی 
کستانی پس از مرگ  بیعت نمی کنند. طالبان پا
مال محمدعمر به رهبر طالبان افغان اخترمحمد 
کستانی  پا طالبان  نکردند.  بیعت  هم  منصور 

حاال در هر دو سوی مرز تضعیف شده اند.
همین  به  توجه  با  باید  ملی  وحدت  حکومت 
افکار  به  ننگرهار  مورد وضعیت  در  واقعیت ها، 
به  باید  حکومت  کند.  اطالع رسانی  عمومی 
طالبان  چگونه  که  بگوید  افغانستان  مردم 
شدند  رانده  ننگرهار  دهکده های  از  کستانی  پا
را  خود  که  گرفت  جنگجویانی  را  آن  جای  و 
در  حکومت  گر  ا می خوانند.  داعش  به  وفا دار 
عمومی  افکار  نکند،  اطالع رسانی  مورد  این 
در  هم چنان  می شود.  کنی ها  شایعه پرا شکار 
سوی  از  دقیق  معلومات  نشدن  پخش  صورت 
از  که  شایعه های  به  مردم  حکومتی،  مراجع 
نمایندگان  و  سیاستمداران  از  برخی  سوی 
مجلس دامن زده می شود باور می کنند و این امر 

فاصله میان دولت و ملت را بیشتر می سازد.
گروه  هیچ  جوالنگاه  و  پایگاه  باید  افغانستان 
تروریستی نباشد. حضور جنگجویان تروریست 
قابل  افغانستان  مردم  برای  گوشه  کشور،  هر  در 
کشور، تمام  قبول نیست و باید نهاد های امنیتی 
از وجود جنگجویان  را  افغانستان  دهکده های 
ک سازی  پا تروریستی  گروه های  تمام  مسلح 

کنند. 

داعش ننگرهار
 بیژن
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شاخ  شرور  انسان های  که  کنیم  گمان  گر  ا
دارند، هیچ فرد شروری پیدا نخواهد شد.

را  این  انتظار  و  نشسته ای  موتر  در  کن  تصور 
می کشی تا به طبیعتی زیبا در دو سوی سرک 
که  درختانی  و  سرسبز  دشت هایی  با  برسی 
کودکان  یا  و  می زنند؛  گره  آسمان  به  را  زمین 
سرک  سوی  دو  در  را  شوری  پر  و  خندان 
که سبد به دست تو را به خریدن چیزی  ببینی 
گهان به جای همه این ها  نا ترغیب می کنند؛ 
بر  گرفته  قرار  را  انسان هایی  بریده  سرهای 
کنار سرک ببینی؛ چه حالی  سنگ چین های 

کرد؟  پیدا خواهی 
کیست؟ نمی دانی  تو نمی دانی این سرها سر 
کنی؟  در مورد آنچه می بینی چگونه باید فکر 
این  می رسد  ذهنت  به  زمان  آن  در  آنچه 
که در این مکان می توان انتظار چنین  است 
بود.  متصور  انسان ها  برای  را  پیامدهایی 
گروهی  که می توانند سر ببرند و  گروهی هستند 
که سرهای شان بریده می شود. چرایی  هستند 
است  این  مهم  نیست.  مهم  اصال  اتفاق  این 
که در این جغرافیا انسان ها با چنین تجربیاتی 
مواجه می شوند، سربریدن و بریده شدن سر. 
باید  بعد  به  این  از  که  است  صحنه ای  این 
انتظارش را در این سرزمین داشته باشی. این 
که مدعی  صحنه را بی خردانی خلق می کنند 
کسانی  سرزمین اند.  این  دشمنان  با  دشمنی 
و  امید  زیبایی،  دشمن  خود  بی خردانه  که 

آرامش و مهربانی در این سرزمین شده اند. 

ی  آنانی که در فضای مجاز
این اقدام دشمنان داعش 
ی  را تحسین کرده، چیز
جز خشونت را تحسین 
نکرده اند. خطرناک تر از 
وش داعش  افراد داعش، ر
ی تر از مقابله  ور است و ضر
با افراد داعش، مقابله 
وش داعش است.  با ر
آنچه بیشتر از هدف یک 
انسان، ماهیت و هویت او 
وشش  را مشخص می کند، ر
برای دستیابی به هدف 
است. آنانی که به همان 
وش داعش عمل می کنند  ر
در نهایت در جبهه ای 
متفاوت همان عملکرد 
داعش را تکثیر می کنند.

این  گوشه  گوشه  در  بکن  را  تصورش  حال 
که بخواهند همان طور  کسانی هستند  سرزمین 
انتقام جویی  که در حق شان ظلم شده است 
برابر  با شعار خون در  کنند. هرکسی بخواهند 
خون و بعد سر در برابر سر انتقام بگیرد و ثابت 
دارد.  را  دادن  پاسخ  غیرت  و  همت  که  کند 
پاسخ دهی  شدیدتر  و  محکم تر  بتوانی  وقتی 
و  قوی تری؛  و  شجاع تر  که  کرده ای  ثابت 
این بشود رویه اصلی مردم این سرزمین برای 
اثبات ارزشمندی شان. چندان طول نخواهد 
که انسان ها را باید در دو حالت تصور  کشید 
شدن.  بریده  سر  و  بریدن  سر  حال  در  کنی، 
در  می شوی  باشی  اقبالی  خوش  انسان  گر  ا
زمره شاهدان و ناظران این دو دسته. چندان 
که روزی تو هم در زمره همان دو  بعید ندان 
گر ترس و خشم در  که ا گیری. چرا  دسته قرار 
شنیع  کار  هر  عهده  از  کرد  پیدا  غلبه  انسان 
می کنی  فکر  گر  ا و  می آید  بر  منشانه ای  دد  و 
انسان  هیچ  دارند  شاخ  شرور  انسان های  که 

شروری پیدا نخواهد شد. 
برابر  در  خون  می گفت:  گذشته  در  کسی که 
در  سر.  برابر  در  سر  می گوید:  حال  و  خون 
کند.  معنا  باز  طور  این  را  سخنش  باید  واقع 
برابر  در  توحش  خشونت.  برابر  در  خشونت 
منشی  دد  شرارت.  برابر  در  شرارت  توحش. 
گر معنای درست آنچه  در برابر دد منشی. ما ا
در جامعه مان رخ می دهد را درک نکنیم بعید 
که پس از مدتی جامعه ای شویم  نخواهد بود 
که در خشم و انتقام  مسخ شده با انسان هایی 
تنفر  و  ترس  در  خوش بینانه اش  حالت  در  و 
از  چیزی  هیچ  که  جامعه ای  شده.  استحاله 
را نمی توانند درک  امید  جنس نوع دوستی و 

کنند.
دکتر  مدیریت  به  بزرگی  بسیار  تحقیق  در 
اخالقی  ارزش های  روی  بر  سلیگمن  مارتین 
تمامی  ادیان،  مطالعه  بر  کید  تا با  دنیا  مردم 
دنیا  کشور   168 حدود  مردم  و  فرهنگ ها 
ارزش های  جزو  ارزش،  چهار  گرفت  صورت 

کهن شناخته شد.
 -4 شکوه   -3 سکوت   -2 کدامنی  پا  -1

انتقام جویی
گسترش ادیان الهی و آیین های انسانی  اما با 
اخالق محور، تغییر نظام و باورهای اخالقی 
بشر  حقوق  بر  مبتنی  اخالق  بر  کید  تا و 
حد  تا  بشری  جوامع  زندگی  ارزشمندی های 
کرده است. بر اساس این تحقیق  زیادی تغییر 
در  که  امروزی  انسان  اصلی  فضیلت  شش 
غالب جوامع پذیرفته شده است شامل موارد 

زیر می شود:
عشق  )کنجکاوی-  دانش:  و  خرد   -
هوش  ابتکار-  قضاوت-  یادگیری-  به 

اجتماعی- روشن بینی(

- شجاعت : ) دلیری- پشت کار- صداقت(
- رافت و عشق : )مهربانی- دوست داشتن(

- عدالت : ) شهروندی- انصاف- رهبری(
دوراندیشی-  )خودکنترولی-  میانه روی :   -

تواضع(
زیبایی-  )درک  تعالی :  و  معنویت   -
شوخ  بخشش-  معنویت-  امید-  قدردانی- 

طبعی- جذابیت(
در  انسان ها  ارزشمندی  معیارهای  میان  از 
امروزه  انتقام جویی  سنتی،  و  کهن  جوامع 
برعکس  دقیقا  نمی شود.  دانسته  ارزش  دیگر 
بخشش،  می شود  دانسته  ارزشمند  آنچه 
درک  و  مهربانی  دور اندیشی،  خودکنترولی، 
سکوت  که  گونه  همان  زیبایی هاست. 
دانسته  واقعی  و  اصیل  ارزش های  دیگر  نیز 
انسان ها  که  سنتی  جوامع  در  اما  نمی شود. 
عمل  کهن  ارزش های  اساس  بر  آن  در 
ارزشمندی  معیار  انتقام جویی  هنوز  می کنند 
نتواند  آن که  جامعه  این  در  انسان هاست. 
که از دشمنش آسیب  حداقل در همان حدی 
دیده، به او آسیب بزند فردی ترسو، ناتوان و 

معامله گر قضاوت می شود. 
خودش  است  نتوانسته  وقت  هیچ  خشونت 
هستی  این  در  واقعیتی  هیچ  ببرد.  بین  از  را 
که  آنانی  نمی برد.  بین  از  را  خودش  خودش 
به هر دلیلی و در پاسخ به هر رویدادی اقدام 
در  آن  گذاشتن  نمایش  به  و  بریدن  سر  به 
چیزی  که  بدانند  باید  کرده اند  سرک ها  لب 
انجام  جامعه  این  در  خشونت  گسترش  جز 
کردن  نداده اند. آن ها حق ندارد برای خالی 
عقده و خشم خود یا برای ترساندن و رساندن 
پیامی  به دشمنان دد منش خود از هر روشی 
کنند. آن ها با این عمل خود، روش  استفاده 
دشمنان دد منش خود را به رسمیت شناختند 
و به نوعی به آن مجوز دادند. امیدوارم چرخه 
تالفی جویانه  اقدامات  در  بریدن ها  سر  این 

گسترش پیدا نکند.  بعدی 
اقدام  این  مجازی  فضای  در  که  آنانی 
جز  چیزی  کرده،  تحسین  را  داعش  دشمنان 
ک تر  خطرنا نکرده اند.  تحسین  را  خشونت 
و  است  داعش  روش  داعش،  افراد  از 
مقابله  داعش،  افراد  با  مقابله  از  ضروری تر 
هدف  از  بیشتر  آنچه  است.  داعش  روش  با 
مشخص  را  او  هویت  و  ماهیت  انسان،  یک 
هدف  به  دستیابی  برای  روشش  می کند، 
روش داعش عمل  به همان  که  آنانی  است. 
می کنند در نهایت در جبهه ای متفاوت همان 
نهایت  در  می کنند.  تکثیر  را  داعش  عملکرد 
الگویی است  آنچه در جامعه تکثیر می شود 
شده  گرفته  کار  به  و  آموخته  داعش  از  که 
است. ما حق نداریم خشم ناشی از آسیب ها 
کرده ایم  که در زندگی مان تجربه  و ظلم هایی 
ما حق  کنیم.  و تالفی  هر نحوی تخلیه  به  را 
الگوی داعشیان  ناخواسته  و  نداریم خواسته 
آنقدر  نباید  کنیم.  تکثیر  خود  جامعه  در  را 
هر  به  را  خود  خشم  که  باشیم  خودخواه 
کنیم تا بخواهیم  روشی در این جامعه تکثیر 
کرده باشیم.  عقده ای را آرام و قدرتی را اثبات 
آینده  در  افغانستان  می خواهند  که  آنانی 
در  بریده  سرهای  سرزمین شان  نزدیک 
فعاالنه  پاسخی  باید  نشود  ها  سرک  دوسوی 
بدهند.  شنیع  پدیده  این  به  خردمندانه  و 
جلوه  به  سرزمین  سرزمین مان  می خواهیم  ما 
بر  باشد  سرفرازی ها  و  زیبایی ها  گذاشتن 

زشتی ها و سربریده ها. 

  سید روح اهلل رضوانی

ما چگونه داعش را
تکثیر می کنیم؟ 

)در حاشیه سرهای بریده در لب سرک ها( 
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آمد و هم بی باوری خود به ذهنیت های تبار گرایانه را 
به نمایش گذاشت. 

تاجیک  قوم گرایان  این  که  می رسد  به نظر  مسلم  آنچه 
میان  در  افغانستان  دیگر  قومیت  هر  از  پیشتر  و  بیشتر 
شاید  و  بوده اند  منفور  حتا  و  منزوی  خود  هم تباران 
هم چنان  »جهاد«  این سو  به  دهه  سه  از  سبب  همین  به 
افغانستان  زبان  فارسی  جامعه  مسلط  گفتمان  به  عنوان 

باقی ماند.
که  است  خوشبین  شاید  غنی  داکتر  دیگر  سوی  از 
می توان میان مجموعه های بشری فاقد روایت قومی - 
بیشتری برای هم پذیری،  بهتر و  قبیله ای که زمینه های 
خود  در  را  ملت  دولت-  مولفه های  خلق  و  توسعه 
پرورده اند و ساکنان مناطق جنوبی و شرقی کشور که 
سخت  با  قبیله ای  ذهنیت های  و  تباری  مناسبات  هنوز 
ارتباط  است،  کرده  حفظ  را  خود  تداوم  تمام  جانی 

ارزشی و گفتمانی ایجاد کند. 
سرسام آور  رشد  و  بشری  نامتوازن  توسعه  پیامد های 
پیش  و  سامانه ها  تقویت  تحصیل کرده،  بشری  نیروی 
زمینه های مناسبات اجتماعی فرد محور در یک بخش 
تفکرات  پایایی  خشونت،  بی ثباتی،  و  بحران  دوام  و 
جوانان  آسای  سیل  هجوم  قومی  ایدیولوژیک، 
در  پاکستان  دینی  مدارس  به  محروم  و  نادار  و  بیکار 
زمینه های  دهه گذشته،  یکنیم  در  دیگر کشور  بخش 
همگرایی و زندگی مسالمت آمیز را محدود تر کرده، 
تنش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را افزایش داده 
و به گسترش دامنه جنگ و بحران به بخش های امن 

شمال کشور نیز انجامیده است. 
از  داده  انجام  گذشته  سال  یک  در  غنی  آقای  آنچه 
موضع گیری  تا  گرفته  حکومتی  مقام های  گزینش 
کشور،  سیاسی  و  اجتماعی  کالن  مسایل  با  پیوند  در 
افزایش  را  کشور  سطح  در  اجتماعی  شگاف های 
داده است. تعلل در امر توزیع شناس نامه الکترونیک، 
اداره  تا ارگ و  از کابینه گرفته،  تعیینات و مقرری ها 
امور والیت ها و دیگر بخش های حکومت، عوامل و 

اغماض  نگاه  طالبان،  به دست  کندز  سقوط  پیامد های 
با  گزینشی  برخورد  انتخاباتی،  اصالحات  به  آلود 
حکومت  بلند پایه  مقامات  فساد  اتهام های  و  دوسیه ها 
کرزی اتفاقاتی اند که به روشنی نشان دهنده رسوخ و 
حاکمیت ذهنیت های مصلحت جویانه در عملکرد های 
آقای غنی در نقش رییس دولت وحدت ملی افغانستان 

است. 
و اما عبداهلل 

داکتر عبداهلل که در انتخابات 88 با حرکت از خاستگاه 
حوزه مقاومت توانست حامد کرزی نامزد حاکم را به 
چالش فرا بخواند و در انتخابات 93 نیز به تعبیر یکی 
از کمیشنران کمیسیون انتخابات مانند سیل رای آورد 
اما نتوانست به کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه 
حامیان  از  بزرگی  بخش  گذشته  سال  یک  در  بزند، 

دوران انتخابات خود را از دست داده است.
به همان پیمانه که داکتر غنی در الک تمامیت خواهان 
فرو رفته است، داکتر عبداهلل از شماری از ثروتمندان 
و زورمندان و جنگ ساالران اکثرا متعلق به نسل اول 
شنوی  نظار حرف  شورای  و  اسالمی   دوم جمعیت  و 
که  نسلی  و  او  میان  که  دارد  تاثیر پذیری خزنده ای  و 
او رای داد و در  برای  انتخابات بی هیچ واسطه ای  در 
جاده های کابل و دیگر شهر ها برای او گلو پاره کرد، 

فاصله های جبران ناپذیری ایجاد کرده است.
در  و  زده  حلقه  عبداهلل  دور  به  که  افرادی  از  بسیاری 
از  طیفی  به  دارند،  تاثیر گذاری  او  تصمیم گیری های 
خالصه  مسعود  احمدشاه  شهید  پر مدعای  اطرافیان 
امروزی  سیاسی  سواد  و  دانش  از  که  می شود 
موجود  واقعیت های  از  بسیاری  به  هنوز  بی بهره اند، 
افغانستان از پشت عینک های جهاد می بینند و افرادی 
که تا اکنون از جانب او برای مقرر شدن در پست های 
از همین مجموعه  یا  معرفی شده اند،  باالیی حکومت 
بوده و یا الزاما از حمایت یکی یا بیشتر این فرماندهان 

برخوردار بوده اند.
برعکس دوران انتخابات 93 که بیشترین اطرافیان آقای 
جوانان  را  او  انتخاباتی  برنامه های  مجریان  و  عبداهلل 
با  نزدیکی  و  دوری  حاضر  حال  در  می داد،  تشکیل 
ایشان بیشتر به سابقه جهادی افراد و میزان التزام شان به 

رفاقت ها و ارتباطات تنظیمی  بستگی دارد.
با آنکه عبداهلل مبنای مشروعیت مردمی  دولت کنونی 
دیدگاه،  نبود  بی برنامگی،  اما  می شود،  پنداشته 
به  او  از اطرافیان  نبودن بسیاری  تجمل گرایی و مجهز 
جوان ستیزی،  امروز،  سیاسی  مناسبات  زبان  و  دانش 
انحصار گرایی و تمامیت خواهی آنان از زمان تاسیس 
با غنی  او را در مواجهه  تا اکنون  دولت وحدت ملی 
کاهش  به  و  ساخته  منزوی تر  و  ناتوان تر  بروز  روز 
بیشتر  نزد طرفدارانش سرعت  او  روز افزون محبوبیت 

بخشیده است. 
عدم توافق و کارشکنی داکتر غنی در پیوند با امضای 
 50 تقسیم  از  برخاسته  صالحیت های  تفویض  فرمان 
درصدی قدرت برای عبداهلل، انحصار امکانات مادی 
و  معنادار  خزند گی  غنی،  توسط  دولت  معنوی  و 
ساختار  در  رییس جمهور  نزدیکان  از  برخی  هوشمند 
عواملی اند که، سخنرانی ها  از  تصمیم گیری حکومت 
در  او  تصمیم گیری های  حتا  و  عبداهلل  صحبت های  و 
با  کردن  بازی  حد  در  را  وزیران  شورای  چارچوب 
کلمات و شگرد های تشریفاتی و تبلیغاتی تقلیل ماهیت 
داده و اعتبار او نزد مخاطبانش را به طرز چشمگیری 

صدمه زده است. 
کندی  و  الکترونیک  تذکره  توزیع  پروژه  سبوتاژ 
است  مواردی  از  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  کار 
توافق نامه  راندن  حاشیه  به  و  زدن  دور  زمینه های  که 
را  ملی  وحدت  دولت  تاسیس  وثیقه  به عنوان  سیاسی 
فراهم کرده و حفظ نظم و ثبات در جامعه را به چالش 

کشیده است. 
در حالی که اوضاع کنونی پیچیده تر از آن است که 
بتوان تنها با دیدن از پشت عینک های غربی به آن سر 
و سامان داد یا این که با کاربرد شگرد های عوام گرایانه 
بشدت  و  مافیایی  مناسبات  ورای  از  موج سواری  و 
به  جهادی  ثروتمند  و  نفوذ  با  فرماندهان  منفعت آمیز 

توقعات نسل نو افغانستان پاسخ داد.
و  سیاسی  توافق نامه  امضای  با  که  طالیی  فرصت 
برای ترسیم یک دورنمای  ایجاد دولت وحدت ملی 
روشن تر از آینده کشور ایجاد شده بود به دالیلی که 
در باال ذکر شد، در حال از دست رفتن است و هیچ 
راستا در  این  آقایان غنی و عبداهلل در  اندازه  به  کس 

برابر مردم افغانستان مسوول و مقصر بوده نمی تواند.
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عطفی در تغییر نگرش بخشی از سیاست پیشگان کشور 
که با چسپیدن به هویت های فروملی و پیشا شهروندی 
مشغول سیاست ورزی از ورای تداوم برتری جویی های 

قومی - قبیله ای اند، به حساب آید.
نبود روایت قومی 

تاجیکان شاید یگانه مجموعه بشری  از آن جایی که 
مشخص،  قومی   روایت  نبود  در  که  افغانستان اند  در 
از  دیگران  با  مسامحه جویانه  دید  و  خوش بینانه  نگاه 
گروه  این  ساختاری  ویژگی های  از  یکی  گذشته ها 
قومی  پنداشته می شوند. حتا در چهار دهه گذشته که 
بسیاری از مناسبات اجتماعی کشور دچار دگردیسی ها 
کار های  به  مردم  این  تحوالت شگرفی شد، عالقه  و 
دست دومی  و کتابت در بدنه بیروکراسی جای خود 
را به تفکرات جمع گرایانه معطوف به دستیابی به راس 

هرم قدرت در این کشور نداده است. 
سیاستمداران  ضمیر  در  دیدی  طرز  چنین  حاکمیت 
تاجیک سبب شد تا چهره های شاخص جبهه مقاومت 
)به ویژه قانونی، داکتر عبداهلل و مارشال فهیم( به رغم 
و  مسعود  احمد شاه  ساله  سی  تجربه  از  بهره مندی 
و  آوردن  دست  به  برای  جدال  در  ربانی  برهان الدین 
پارادایم  پای  در  بن  نشست  در  سیاسی،  قدرت  حفظ 
با  نیز  گذشته  سال   13 در  و  زدند  زانو  قدرت  سنتی 
در  ثروت  و  قدرت  خوان  دومی  در  دست  شراکت 
در خطوط  تشکلی  نوع  هر  از شکل گیری  جلوگیری 
قومی  تاجیکان حتا از تبارگرایان پشتون پیشی گرفتند.

 آقای غنی که در دور نخست انتخابات 93 با پیشتازی 
در  تاجیکان  نقش  نادیده انگاری  بهای  عبداهلل  داکتر 
سیاست افغانستان را پرداخته بود، در دور دوم انتخابات 
برغم جذب احمدضیا مسعود در اردوگاه رقابت های 
و  حامدکرزی  ابزارمند  جانبداری  و  انتخاباتی اش 
یک  ایجاد  به  اکراه  و  جبر  با  امریکا،  متحده  ایاالت 
ساختار اشتراکی - دولت وحدت ملی با داکتر عبداهلل 
تن داد. با حذف تخلص تباری خویش در صدد ترمیم 
بر  تاجیکان  فرهنگی  سیاسی -  الیت  با  خود  مناسبات 

یک  ایجاد  ضرورت  ملی،  وحدت  دولت  ایجاد  با 
در  قدرت  و  سیاست  پارادایم های  به  تازه  نگرش 
به نظر می رسد که آقای  اما  افغانستان محسوس است، 
غنی بیشتر توسط حلقه ای برتری طلب در درون ارگ 
و بیرون آن محصور شده و داکتر عبداهلل نیز در حصار 
زنجیره ای از جهادی های نسل اول و دوم که دیدگاه 
اندک ترین  و آگاهی سیاسی کالسیک و سنتی آنان 
افغانستان ندارد، در  نو  امروز و نسل  با سیاست  ربطی 
فاقد  وادید های  و  دید  مشغول  همه روزه  سپیدار  کاخ 

دورنمای سیاسی مشخص می باشد.
تالش  بی طرفانه  تحلیلی  نگاه  یک  با  نبشته  این  در 
دولت  رهبری  کارکرد های  و  رویکرد ها  تا  می شود 
وحدت ملی افغانستان در یک سال گذشته از دو زاویه 

به بررسی گرفته شود. 
اشرف غنی

سال  چهل  حدود  داشتن  با  که  احمدزی  اشرف غنی 
حضور در محافل اکادمیک و سیاسی اقتصادی غرب 
در  از خود  نوگرا  و  تکنوکرات  چهره  ترسیم یک  با 
اذهان هم پیمانان بین المللی افغانستان توانسته بود خود 
را به عنوان گزینه مناسب برای رهبری افغانستان پس از 
کرزی جا بزند، از همان آغاز در برخورد با مسایل و 
جریان های داخلی کشور از جمله جهادی ها و میراث 
داران مقاومت بر ضد طالبان و مساله قومیت با تحور و 

بی باکی عمل کرده است. 
از  پس  انتخاباتی  مبارزات  در  رایج  سنت  خالف  بر 
دور  در  تداوم  و  تحول  تیم  رهبری  حلقه  در  طالبان 
نداشت  حضور  تاجیکی  هیچ   93 انتخابات  نخست 
انتخابات به هر دلیلی به حضور نمادین  )در دور دوم 
آقای  داد(.  تن  معاونانش  کنار  در  مسعود  احمدضیا 
پیام های  دادن  با  سخنرانی هایش  از  بسیاری  در  غنی 
زیرکانه ای ارتباط قومیت و سیاست را با رنگ و لعاب 

تکنوکراسی از حاشیه به متن مناسبات سیاسی آورد.
ملی  وحدت  دولت  تاسیس  ماه های  نخستین  در 
از  افغانستان  دولتی  نهاد های  به  نامه ای  ارسال  با  اما، 
رسمی  مکاتبات  در  پس  این  از  که  خواست  آن ها 
اشرف غنی«  »محمد  را  افغانستان   رییس جمهوری 
او  نام  از  »احمدزی«  پسوند  این صورت  به  و  بنویسند 

حذف شود. 
تخلص  حذف  در  غنی  آقای  شالوده شکنانه   اقدام 
قومی - قبیله ای از کنار نام شان واکنش های تند شماری 
با  رویکرد  این  اما  داشت،  پی  در  را  او  تباران  هم  از 
و  مدنی  فعاالن  شهری،  جامعه  از  بخشی  استقبال 

روشنفکران کشور روبه رو شد.
و  قصد  با چه  غنی  آقای  این که  داشت  نظر  در  بدون 
به  توجه  با  کرد،  اقدام  هنجار شکنی  این  به  اراده ای 
پیچیدگی های  و  قبیله ای  ساختار های  جانی  سخت 
روند جاری در کشور، این رویکرد می توانست نقطه 

غنی و عبداهلل
 و بار سنگین توافق نامه سیاسی

  سام سرمدی 

عدم توافق و کارشکنی داکتر غنی در پیوند با امضای فرمان تفویض 
صالحیت های برخاسته از تقسیم 50 درصدی قدرت برای عبداهلل، انحصار 
امکانات مادی و معنوی دولت توسط غنی، خزند گی معنادار و هوشمند برخی 
از نزدیکان رییس جمهور در ساختار تصمیم گیری حکومت از عواملی اند که، 

سخنرانی ها و صحبت های عبداهلل و حتا تصمیم گیری های او در چارچوب 
شورای وزیران را در حد بازی کردن با کلمات و شگرد های تشریفاتی 
و تبلیغاتی تقلیل ماهیت داده و اعتبار او نزد مخاطبانش را به طرز 

ACKUچشمگیری صدمه زده است. 



6سال نهم    شماره مسلسل 2285 سه شنبه 8 جدی 1394     

نزدیک  به خاطری که جنگ در حال  امن احساس نمی کنند، 
شدن است. ما در منطقه باباجی مشکل داریم، منطقه ای که در 
مقدم  به خط  ماه  برای یک و نیم  و  دارد  قرار  لشکرگاه  حومه 
نبرد بدل شده بود، حال وضعیت تغییر نکرده و بهبود نیز نیافته 

است.«
ولسوالی  روی  افغانستان  دولتمردان  توجه  اخیر،  هفته های  در 
متمرکز  دارد  موقعیت  قدوس  حاجی  خانه  که  جای  سنگین 
حمالت  تحت  گسترده ای  به صورت  ولسوالی  این  بود.  شده 
طالبان قرار داشت. بعد از چند روز کنترول طالبان باالی مرکز 
این ولسوالی مقام های دولت افغانستان و مقام های محلی روز 
یک شنبه، از پیشرفت عملیات نیروهای ویژه افغانستان، در این 
هلمند  والیتی  شورای  رییس  اتل،  آقای  داد.  خبر  ولسوالی 
گفت: »وضعیت در ولسوالی سنگین پیشرفت کرده، نیروهای 
کوماندوی افغانستان در حال جنگ با طالبان هستند و آن ها را 

مجبور به ترک این ولسوالی کرده اند.«
پس از ماه ها، محاصره ولسوالی سنگین هلمند، که در چهار راه 
زمانی  هفته گذشته،  دارد،  قرار  مخدر  مواد  تجارت  و  کشت 
پولیس  نیروهای  کردند،  محاصره  را  ولسوالی  این  طالبان  که 
نظامی عقب نشینی  پایگاه  به یک  و مردم ملکی مجبور شدند 
کنند در آنجا برای چند روز باقی بمانند. نیروهای بریتانیایی، بر 
عالوه نیروهای ویژه امریکا عملیات را اخیرا در والیت هلمند 
راه اندازی کرده اند تا از این طریق بتوانند نیروهای افغانستان را 
کمک کنند. ایاالت متحده امریکا، هم چنان عملیات هوایی را 
نیز راه اندازی کرده تا مانع تصرف آخرین قرارگاه نظامی که 

در آن صدها نیروی افغان موقعیت دارد شوند.
شده  زخمی  که  محلی  پولیس   فرمانده  یک  خان  بهاوالدین 
از  شنبه  چهار  روز  افغانستان،  کوماندوی  نیروهای  توسط  و 
طول  در  محاصره  حلقه  که  گفت  شد،  داده  نجات  محاصره 
نیروهای  می شد.  تنگ تر  ولسوالی  اطراف  در  گذشته  ماه  سه 
شوند،  داخل  نظامی  قرارگاه  به  تا  داشتند  تالش  کوماندو 
آن ها تنها موفق شدند به بخش سوم آن راه یابند. آقای خان 
»ما  داده است می گوید:  از دست  را  از سربازانش  تن  که 18 
وی  می جنگیدیم.«  مهمات  کمبود  با  و  گرسنه  شکم های  با 
می افزاید: »پولیس ما واقعا به وظیفه خود پایبند بودند و ما از 
ولسوالی دفاع می کردیم، اما سرانجام به دلیل کمبود مهمات، 
پسته های ما یکی پس از دیگری سقوط کرد و سرانجام طالبان 

توانستند باالی ولسوالی حمله کنند.«
پسته های شان  ترک  به  مجبور  را  پولیس  طالبان  نخست،  در 
شورشی ها  اما  رفتند،  پولیس  فرماندهی  مرکز  به  آن ها  کرد، 
یابند  فرماندهی دست  مرکز  نگهبانی  برج های  به  موفق شدند 
را  تلفاتی  پولیس حمله کردند که  باالی  به آسانی  آنجا  از  و 
اولیه  کمک های  حتا  »ما  می گوید:  خان  آقای  آورد.  باور  به 
نداشتیم، تنها بنداج داشتیم که با آن زخم های زخمیان را می 
بستیم.« او می افزاید: »من خود شش پولیس را دیدم که از اثر 

خون ریزی جان دادند.«
از سوی دیگر مقامات روز یک شنبه در والیت ننگرهار گفتند 
شرق  در  داعش  گروه  به  مربوط  دیگر  جنگجوی  چهار  که 
قدرتمند  وکیل  یک  مربوط  که  ملیشه های  توسط  افغانستان 
والیت  در  شود  می  قدیر  ظاهر  حاجی  افغانستان  پارلمان 
که  ملیشه   200 به  نزدیک  شدند.  سربریده  افغانستان  ننگرهار 
معاون  به عنوان  اکنون  همین  که  قدیر  ظاهر  حاجی  مربوط 
پارلمان افغانستان ایفای وظیفه می کند در حال جنگ با گروه 
تروریستی داعش است که یک بخش بزرگ ولسوالی اچین 
ننگرهار را در کنترول دارند. دولت افغانستان این عمل ملیشه ها 

را محکوم کرد و آن را یک عمل غیر قانونی خواند.
روزشنبه، دو طرف جنگ از هم دیگر گروگان گرفتند و گروه 
عمل  در  سربرید.  را  گروگان هایش  نخست  قدم  در  داعش 
افراد  از  تن  چهار  نیز  قدیر  ظاهر  به  مربوط  افراد  انتقام جویانه 
داعش را سربرید که گمان می رود این افراد از منطقه قبایلی 
پاکستان باشد. فعالین حقوق بشر نیز خشم خود را از این کار 

اعالم داشته و خواستار تحقیق در این مورد شده اند.
رفیع اهلل بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت: 
عمدی  قتل  تردید  بدون  ننگرهار،  در  گرفته  صورت  »عمل 
است، جایی که در آن مردم بنا به نبود نهادهای قانونی مورد 

سوءاستفاده قرار گرفته اند، و این جنایت محسوب می شود.«

چنین  این  با  رسیدیم  دفتر  به  که  وقت  صبح 
استقبال نزدیک دروازه دفتر مواجه شدیم. 

اکثراً  دارد  موقعیت  ما  دفتر  محل ایکه  در 
دفاتر و یا مردمان متمول بود و باش دارند و به 

اصطالح محله تمیز شهر نشین ها است. 
موجودیت  با  رویه  بی  چنین  این  زباله  تجمع 
یک زباله دانی در چند قدمی کوچه نشانه از 
فرهنگ ضعیف شهر نشینی ماست. ما نیاز به 
در  زیست  محیط  قسمت  در  فرهنگ سازی 
داریم،  افغانستان  چون  زده ای  جنگ  کشور 
زیرا تاثیر محیط زیست ماست که بر فرهنگ ما 
اثر می کند و محیط زیست است که به قالب 
فرهنگ در می آید. بستر فرهنگ سازی محیط 
و  تکرار  تذکر،  توسط  شک  بدون  زیست 

آگاهی دهی به وجود می آید. 
محیط  فرهنگ  ارتقای  در  هدف  مهم ترین 
اهمیت  افراد جامعه در مورد  زیست شناخت 
با محیط زیست و  محیط زیست، تعامل آنان 
تاثیر عملکرد های انسان ها به صورت مثبت و 

منفی روی محیط زیست است.
خیلی  زیستی  محیط  مسایل  به  باید  رسانه ها 
این  در  را  اطالع رسانی  و  بیاندیشند  جدی 
مورد در اولویت کار های اجتماعی خود قرار 
دهند و راهکار های برای فرهنگ سازی عمیق 
و ریشه ای محیط زیستی طرح کنند تا با فکر 
و ذهن مردم عجین گردد و در این مورد مردم 

مسوولیت پذیر باشند.

ستون »صد واژه« 
بازتاب دهنده دیدگاه های شما 

در رابطه به رویداد ها و مسایل روز 
می باشد .

کوشش  از  هندی  روزنامه های  از  بسیاری 
نریندرا مودی برای ایجاد فضای اعتماد میان 
نمایشی  دیپلوماسی  عنوان  به  پاکستان  و  هند 
از سیاست مداران  برخی  یاد می کنند. هرچند 
یک  برای  پاکستان  دروازه  گشودن  هندی 
اما  می دانند  نیاز  یک  را  سازنده  گفت وگو 
هم چنان سایه سنگین حمالت ممبیی و فعالیت 
بر  در کشمیر  پاکستان  نظامیان طرف دار  شبه 
سنگینی  هندوستان  در  سیاسی  حاکم  فضای 

می کند.
استراتیژی  یک  فاقد  را  مودی  هم  برخی ها 
رابطه  ایجاد یک  درست در مورد چگونگی 
پیشنهاد می کنند  با پاکستان می دانند و  عادی 
که نخسث باید منافع دایمی هند تعریف شود 
و سپس کوشش ها برای گفت وگو با پاکستان 

آغاز شود.

برای فرار از خط مقدم نبرد در والیت جنوبی و آشوب زده ی 
برای  جاری  سال  در  فامیلش  با  عبدالقدوس  حاجی  هلمند، 
چندمین بار مجبور شده اند خانه شان را ترک کنند و در خانه ی 
اجاره ای در شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند زندگی  کنند. 
اما تنها فامیل 9 نفره حاجی قدوس نه بلکه هزاران تن دیگر از 
سراسر والیت هلمند نیز آواره شده اند، آن ها در یک قرارگاه 
امنیتی  وضعیت  شدن  بدتر  از  و  شده اند  جابه جا  کوچک 
نیز سقوط کند آن ها  لشکرگاه  دارند؛ در صورتی که  هراس 
اینجا  چه خواهند کرد؟ حاجی عبدالقدوس می گوید: »ما در 
امنیت نمی کنیم، طالبان نزدیک شهر هستند.« طالبان  احساس 
با ظهور مجدد، تا به حال چندین ولسوالی را در هلمند تصرف 

کرده اند و در حومه لشکرگاه، منطقه باباجی جابه جا شده اند.
حاال سقوط یکی دیگر از والیت های افغانستان بعد از سقوط 
تصویر  به  را  شرم آوری  چشم انداز  کندز  شمالی  والیت 
امنیتی  نیروهای  مجدد  بسیج  سبب  موضوع  این  می کشد. 
افغانستان و هم چنین نیروهای ناتو شده است، آن ها بار دیگر به 
هلمند آمده اند تا در عملیات برضد شورشیان طالب اشتراک 
کنند. از سوی دیگر نیروهای ناتو نیز نمی توانند به دلیل اهمیت 
بدهند.  قرار  سقوط  معرض  در  را  آن  لشکرگاه  سمبولیک 
والیت هلمند، از دیر زمانی در مرکز توجه نیروهای امریکایی 
قرار داشت. هم چنان نیروها ایتالف بیشترین تلفات را در همین 

والیت، نسبت به والیت های دیگر متحمل شدند.
هلمند، یکی از شهرهای بزرگ کشور به حساب می رود. این 
برعالوه،  باشد.  می  مخدر  مواد  تولید  مهم  مراکز  از  والیت 
هلمند به دلیل هم مرز واقع شدن با پاکستان از نگاه استراتژیک 
نیز اهمیت دارد، زیرا شورای رهبری طالبان در پاکستان حضور 
دارند. سقوط والیت هلمند شورشیان را از نگاه تجارت مواد 
مخدر در موقعیت برتر قرار خواهد داد و آن ها، از این والیت 
استفاده  افغانستان  دولت  با  جنگ  برای  پناهگاهی  به عنوان 

خواهند کرد.
سال  در  جنگ  فصل های  از  بیشتر  را  خود  فشار  شورشیان 
ناتو عملیات  نیروهای  جاری بر هلمند نگهداشته اند. زمانی که 
جنگی را خاتمه دادند و عملیات تنها به ماموریت آموزشی و 
مشاوره محدود شد، دولت افغانستان ذوق زده شد و از مسیرش 
گردید.  کشور  شمال  در  جنگ  مصروف  و  گردید  منحرف 
زمانی که کندز سقوط کرد و یک تعداد والیت های دیگر نیز 
در شمال مورد تهدید قرار گرفتند، جغرافیای جنگ تغییر کرد 

و منابع نیز باید برای مقابله با شورشیان انتقال می گردید.
اما در ماه های اخیر، طالبان یک بار دیگر عملیات گسترده ای 
شدند  موفق  آن ها  کردند.  راه اندازی  هلمند  والیت  در  را 
دادن  از  بعد  دوباره  بودند  داده  دست  از  قبال  که  را  مناطقی 
تلفاتی به دست آورند. به گفته محمد کریم اتل، رییس شورای 
والیتی والیت هلمند، طالبان در حال حاضر کنترول ولسوالی 
دارند و  را در دست  باغران و دیشو  نوزاد،  قلعه،  های موسی 
و  ناد علی  مارجه، خانشین،  ولسوالی های سنگین،  جنگ در 
کجکی جریان دارد. اعضای نیروهای کمکی و افراد ملکی در 
حمله انتحاری در ماه گذشته در والیت محاصره شده هلمند 

کشته شدند. 
باقی  امن  هلمند  ولسوالی  دو  »روی هم رفته،  گفت:  اتل  آقای 
ولسوالی های  از  عبارت  و  نیست  جنگ  آن  در  که  مانده 
گرم سیر و ناوه می باشد.« آقای اتل اضافه کرد: »ولسوالی های 
دیگر هلمند یا سقوط کرده اند یا در معرض تهدید قرار دارند.« 
به گفته غالم فاروق نورزی، رییس مهاجرین و عودت کنند گان 
والیت هلمند، بر اثر جنگ های موجود در هلمند بیش از 7000 
فامیل خانه های خود را ترک کرده و مهاجر شده اند. تنها در 
و  باباجی  منطقه  در  لشکرگاه،  حومه  در  جنگ  اخیر،  ماه  دو 
ولسوالی های نادعلی و مارجه، 1879 فامیل را مجبور به ترک 
خانه های شان کرده و آن ها در لشکرگاه مسکن  گزین شده اند.

بیش از 5000 فامیل، که بخش زیاد شان از ولسوالی های شمالی 
بخش  که  سر گذاشته اند  پشت  را  هستند جنگ های شدیدی 
به دلیل خراب  اما  مستقر شدند  ولسوالی گرشک  زیاد آن در 
شدن وضعیت در گرشک آن ها یک بار دیگر مهاجر شده اند. 
نیست،  لشکرگاه فرصت های کاری  »در  نورزی گفت:  آقای 
مردم با فامیل و بستگان خود آنجا را نیز ترک می کنند.« آقای 
نورزی می افزاید: »مردم نگران اند و حتا خود را در لشکرگاه 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

چهل  سی  هفته  هر  انگلیسی  زبان  در 
برای  این زبان  واژه جدید تولید می شود. 
توسط  روزه  هر  خود  ظرفیت  بردن  باال 
نهاد های مسوول درگیر واژه سازی است. 
ظرفیت  این که  به دلیل  فارسی  زبان  البته 
واژه سازی  به  نیاز  دارد  زیادی  فوق العاده 
مثال شما همزمان می توانید  به طور  ندارد. 
به چندین شی و پدیده از یک واژه استفاده 
کنید. یک مثال ساده می آورم. وقتی کنار 
تان  خورد  برادر  به  نشسته اید،  دسترخوان 
می داند  برادرتان  بتی(  ) اوره  می گویید 
منظور تان دقیقا کاسه ترشی است. بعد از 
چند ثانیه باز شما می گویید )اوره بتی ( این 
پیاله آب است ولی  بار دیگر منظور شما 
می توانید  شما  می داند.  برادر تان  هم  باز 
تمام وسایل روی دسترخوان  تداوم  برای 
پس  بیاورید.  دست  به  )اوره(  واژه  با  را 
دارد  ظرفیت  قدر  این  فارسی  زبان  وقتی 
جدید  واژه های  ما  که  ضرورت  چی 
ما دچار کمبود ضرب المثل  بسازیم. ولی 
هستیم به همین خاطر چند تا ضرب المثل 

جدید برای تان اختراع کردم. 
این  است:  بسیار  کاله  باشد  که  سر   :  1
ضرب المثل تازه است لطفا تهمت نزنید که 
ما شنیدیم و قدیمی است. این ضرب المثل 
وقتی مصداق پیدا می کند که شما به گیر 
داعش یا هم نفر های وکیل صاحب قدیر 
هیچ وجه  به  بزرگواران  این  چون  بیفتید. 
این  بنا شما در  برای شما سر نمی گذارند 
اگر  که  می گویید  ناامیدی  روی  از  وقت 
این  میشه  هم  بی کاله  ماند  باقی  سری 

طرف و آن طرف برد. 
در  تفنگی  هوا  در  کوپتری  هلی  از   :  2
جدید  ضرب المثل  این  است.  بهتر  دست 
شما  به  که  می کنید  استفاده  زمانی  نیز  را 
هلی کوپتر های  بر  که  شود  داده  دستور 
آرزو  شما  وقت  آن  و  کنید.  فیر  ناشناس 
طبق  که  باشید  داشته  تفنگی  که  می کنید 
فیر  کوپتر  هلی  بر  صاحب  وکیل  دستور 
کنید نه این که هلی کوپتری داشته باشید تا 

بر شما فیر کنند. 
معلوم  دی  سی  توسط  نامرد  و  مرد   :  3
زمانی  را  ضرب المثل  این  می شود : 
در  را  سی دی  یک  کسی  که  می گویند 
دست بگیرد و بگوید در این سی دی سند 
نیز در حالی که  خیانت است. آنگاه شما 
به طرف سی دی که از دور تازه و خالی به 
نظر می رسد ، خیره شده اید می گویید مرد 

و نامرد توسط سی دی معلوم می شود. 

مرد و نامرد
 با سی دی مشخص می شود

تالش برای نجات
 والیت استراتژیک هلمند

  نویسندگان: مجیب مشعل و تیمورشاه از دست طالبان

  برگردان: ضیا صادق

  منبع: نیویارک تایمز 

صد واژه

 محمد فقیری

 نیالب حکیم
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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 in-
cludes 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 develop-
ment 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 demonstrate 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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فعًال سکتور خصوصى در افغانستان در تولید، 
انتقال و توزیع برق نقش ندارد. در عین حال  

منابع کافى در اختیار حکومت نیست تا به 
تقاضاى رو به افزایش برق در کشور پاسخ دهد.

جلب سرمایه گذارى خصوصى در سکتور 
انرژى یکى از مناسب ترین گزینه ها مى باشد. 
ایجاد ساختارهاى حقوقى و مقرراتى مشارکت 

عامه و خصوصى زمینه سرمایه گذارى را در 
تولید و توزیع برق، ترمیم و نگهدارى لین هاى 

برق و عرضه سایر خدمات عامه را مهیا 
مى سازد.

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق هاى تجارت و صنایع افغانستان

ADB/عکس: جواد جاللى

ایجاد پالیسى ملى مشارکت عامه و خصوصى و چارچوب حقوقى و مقرراتى یکى از یازده اولویت سکتور خصوصى براى اصالحات است که در کنفرانس لندن 2014 به حکومت وحدت 
ملى و همکاران بین المللى آن پیشکش گردید. با در نظرداشت این اولویت، حرکت پروژه مشارکت عامه و خصوصى را در وزارت مالیه تمویل نمود. هدف اصلى این پروژه بهبود محیط 

سرمایه گذارى در کشور میباشد تا سرمایه خصوصى با منابع حمایوى عامه یکجا گردیده و ارایه خدمات عامه افزایش یابد. این ابتکار حرکت کمک نمود تا تهداب سیستم مشارکت عامه و 
خصوصى (PPP) در افغانستان براى نخستین بار گذاشته شود.

[PPP]

میرویس عالمى
رییس تجارتى

برشنا (شرکت ملى برق)

انکشاف رهنمودهاى مشارکت عامه و 
خصوصى، چارچوب نهادى، پالن کارى 

واحد مرکزى مشارکت عامه و 
خصوصى، تنظیم ساختار کمیته رهبرى

4

انکشاف پالیسى ملى مشارکت عامه و 
خصوصى (PPP) و ترتیب نقشه شرکا

1

حاال میکانیزم مشارکت عامه و خصوصى 
داراى جایگاه مشخص (ماده 27 قانون 

تدارکات) میباشد که در نتیجه کار 
حرکت با حکومت بدست آمد

1

اجراى تعلیمات پیشرفته مشارکت عامه و 
خصوصى به سطح دیپلوم براى کارمندان 
وزارت مالیه و دیگر وزارتخانه ها (30 

نفر براى 4 ماه)

1

انجام تحقیق براى شناسایى سکتورهاى 
کلیدى بالقوه براى مشارکت عامه و 

خصوصى در افغانستان

1

اجراى مطالعه امکان پذیرى مشارکت 
عامه و خصوصى روى پروژه ساختمانى 

بنایى و ارایه آن به شرکاى کلیدى

1

استخدام سه متخصص ملى مشارکت عامه 
و خصوصى براى حمایت در تطبیق 

این پروژه

3

ایجاد واحد مرکزى مشارکت عامه و 
خصوصى (PPP) در وزارت مالیه

1

ایجاد مقررات مشارکت عامه و خصوصى، 
نمونه هاى استندارد داوطلبى، قراردادهاى 

استندارد مشارکت عامه و خصوصى، 
سیستم ثبت عالقمندى براى داوطلبى

4

گامهاى بعدى

؟
ایجاد ویبسایت براى مشارکت عامه و 

خصوصى (ppp.gov.af) و ترجمه پالیسى 
و رهنمودهاى مشارکت عامه و 

خصوصى به درى 

تهداب قانونى ومقرراتى براى 
مشارکت عامه و خصوصى 

گذاشته شد و حاال حکومت باید 
آنرا به صورت کامل تطبیق نماید.

2

زیربناى ضعیف یک مانع مهم در برابر تجارت و سرمایه گذارى در افغانستان مى باشد. عالوه بر 
آن، کمبود زیربنا توانایى حکومت را در ارایه خدمات اساسى عامه محدود مى سازد. در 

شرایطى که کمک هاى بین المللى کاهش مى یابد، حکومت منابع کافى در اختیار ندارد 
تا در بخش زیربناهایى که در عرضه خدمات عامه نقش حیاتى دارند سرمایه گذارى 

کند.
یک از راه هاى حل براى رفع این مانع جلب سرمایه گذارى خصوصى از 

طریق میکانیزم هاى همکارى عامه و خصوصى مى باشد. اما بستر 
مناسب براى تطبیق مشارکت عامه و خصوصى از جمله پالیسى ملى، 

چارچوب حقوقى، مقرراتى و نهادى ضعیف است یا وجود 
ندارند.

پخش: دسامبر 2015

مشارکت عامه و خصوصى

ppp.gov.af

نتایج

راه حل

مانع
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