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حضور دراز مدت امریکا در افغانستان 
درصورت تشدید حمالت طالبان

کسین: ا
اقدام نمایندگان در تضاد با منافع ملی است

عضویت افغانستان در 
کنوانسیون های مهم محیط زیستی 
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کمیته گزینش به کار آغاز کند
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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

ACKU



زنگ اول


کمیسیون  اعضای  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور 
اصالح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش گفته است 
انتخابات  باید  آینده  سال  خزان  تا  تابستان  بین 
پارلمانی برگزار شود. رییس جمهور غنی هم چنان 
است.  شده  کمیته  گزینش  کار  شروع  خواستار 
انتخابات  برگزاری  و  کمیته  گزینش  کار  شروع 
خبر  آینده،  سال  خزان  یا  تابستان  در  پارلمانی 
خوشی برای مردم افغانستان است. رییس جمهور 
به  عبداهلل،  داکتر  افغانستان  امور  مجری  و  غنی 
مردم افغانستان وعده کرده بودند که تا خزان سال 
به  اما  برگزارکنند،  را  اساسی  آینده، جرگه  قانون 

وعده عمل کرده نتوانستند. 
اما  می کنند،  درک  را  مشکالت  افغانستان  مردم 
اصالحات  از  گریزی  ناامنی،  و  جنگ  وجود  با 
نمی تواند  دموکراسی  تعطیل  نیست.  دموکراتیک 
افغانستان را در پیشبرد جنگ موفق بسازد. هستند 
کشورهایی که هم جنگیدند و هم دموکراسی را اجرا 
کردند و موفق شدند. نمونه  موفق در این زمینه هند 
است. هندمدرن هم با شورش بنیادگرایان مسلمان 
در کشمیر روبه رو است و هم در ایالتی مثل آسام 
هیچ گاه  اما  می جنگد،  مایویست  شورشیان  با 
و  دموکراتیک  اصالحات  انتخابات،  دموکراسی، 
دموکراسی سازی در این کشور تعطیل نشد و به 
همین دلیل دولت این کشور توانست به شورش ها 

غلبه کند. 
است  آسیا  در  اقتصادی  بزرگ  قدرت  هند  امروز 
شرقی  فرهنگ  در  دموکراسی  الگوی  به عنوان  و 
احترام است. رییس جمهور غنی و  مورد تکریم و 
داکتر عبداهلل هم باید برای عملی کردن اصالحات 
نیاورند.  دموکراتیک گام بردارند و جنگ را بهانه 
باید  می کند،  آغاز  کار  به  کمیته  گزینش  که  حاال 
حکومت  مثال  به طور  شود.  حل  هم  دیگر  مسایل 
کمیسیون  طرح  مفاد  مورد  در  را  موقفش  باید 

اصالح نظام انتخاباتی اعالم کند. 
هم چنان حکومت باید بگوید که سرنوشت کارت ها 
انتخاباتی،  کارت های  همین  با  آیا  می شود،  چه 
انتخابات   شورا های ولسوالی و انتخابات پارلمانی 
یا این که شناس نامه ها را اصل  را برگزار می کند 
برگزار  انتخابات  تذکره  اساس  به  و  می دهد  قرار 
می گردد. اگر انتخابات براساس کارت های موجود 
از  غیر  چیزی  آن  نتیجه  شود،  برگزار  انتخاباتی 

بحران نخواهد بود. 
نبابراین حکومت باید مشکل تذکره های الکترونیک 
را حل کند. لزومی ندارد که یک روند ملی در گروگان 
چند غوغاساالری که فکر می کنند مردم افغانستان 
باشد. شناس نامه های  نیستند،  برابر  دارای حقوق 
الکترونیک باید هرچه زودتر توزیع شود. حکومت 
بزرگ  شهرهای  در  را  شناس نامه ها  توزیع  باید 
آغاز کند. از همین حاال توزیع شناس نامه ها آغاز 
شود، تا خزان سال آینده، بخشی از مردم صاحب 
به  امر  این  و  الکترونیک می شوند  شناس نامه های 

برگزاری یک انتخابات شفاف کمک می کند. 
اگر کار کمیته  گزینش از فردا شروع شد و توزیع 
باور  مردم  خورد،  کلید  الکترونیک  تذکره های 
جدی  اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  که  می کنند 
را  دموکراتیک  اصالحات  که  می خواهند  و  هستند 
اجرا کنند. تالش برای اجرای اصالحات تعهد شده، 

پایه های مشروعیت نظام را تقویت می کند.

تداوم دموکراسی

2  چهارشنبه 9 جدی 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2286

اکسین:

اقدام نمایندگان در تضاد 
با منافع ملی است
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کمیته گزینش به کار آغاز کند

افتتاح هشتمین مرکز انکشاف 
مسلکی در دانشگاه تعلیم و تربیه 

استاد ربانی

برای  مدنی  جامعه  نهادهای  شبکه  
از  اکسین،  انتخابات،  روند  تحکیم 
توسط  رییس جمهور  فرمان های  رد 
نمایندگان در مورد اصالح  مجلس 
انتقاد  انتخابات  به  مربوط  قوانین 
کرده می گوید که این اقدام مجلس 
ملی  منافع  با  تضاد  در  نمایندگان 

کشور است.
روز  شبکه  این  اعضای  از  شماری 
یک  در  جدی،  هشتم  سه شنبه، 
که  کردند  اعالم  خبری  کنفرانس 
رییس  جمهور  فرمان های  هرچند 
به  مربوط  قوانین  اصالح  برای 
مجلس  به  آن  فرستادن  و  انتخابات 
قانون   109 ماده  خالف  نمایندگان 
فرمان ها  این  رد  اما  است،  اساسی 
به  نیز  نمایندگان  مجلس  سوی  از 
مفهوم رای عدم تایید به اصالحات 

در روند انتخابات به شمار می رود.
این  شنبه  روز  نمایندگان  مجلس 
هفته، فرمان تقنینی رییس جمهور در 
مورد تعدیل قانون انتخابات را پس 
از مورد بحث قرار دادن با اکثریت 
اعضای  از  برخی  کرد.  رد  آرا 
مجلس می گویند که براساس قانون 
در  نمی توانند  آنان  کشور  اساسی 
سال اخیر کاری خود روی تغییر و 
یا تعدیل قانون انتخابات بحث کنند. 
این  در  نیز  اساسی  قانون   109 ماده 
مورد گفته که پیشنهاد تعدیل قانون 
انتخابات در سال اخیر دوره تقنینی 
ملی  شورای  کاری  آجندای  شامل 
شده نمی تواند. هم چنین اعضای این 
صورتی که  در  می افزایند  مجلس 
صدور  باشد،  داشته  وجود  قانون 

فرمان تقنینی الزم نیست.
همچنین دوشنبه هفته گذشته دیگر 
در  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان 
و  صالحیت  تشکیل،  قانون  مورد 
انتخاباتی  کمیسیون های  وظایف 

توسط مجلس نمایندگان رد شد.
مدنی  جامعه  نهادهای  شبکه 
روند  تحکیم  برای  افغانستان 
شدن  رد  که  می گوید  انتخابات 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان های 
به  مربوط  قوانین  اصالح  مورد  در 
روند  به  شدیدی  ضربه  انتخابات 
مردم  اعتماد  جلب  و  اصالحات 

می زند.

اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
اعالم  کشور  جمهور  رییس 
پارلمانی  انتخابات های  که  کرده 
میان  ولسوالی ها  شوراهای  و 
آینده  سال  خزان  و  تابستان 

برگزار می شود.
حکومت  که  افزوده  غنی  آقای 
برگزاری  آماده  افغانستان 
و  پارلمانی  انتخابات های 
اما  ولسوالی هاست،  شوراهای 
برگزاری  مشخص  تاریخ  تعیین 

8صبح، کابل: هشتمین مرکز انکشاف مسلکی 
به کمک اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده 
امریکا در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید برهان الدین 

ربانی در کابل افتتاح شد.
از  »حمایت  برنامه  چارچوب  در  مرکز  این 
منظور  به  بشری«  نیروی  انکشاف  و  دانشگاه ها 
بلند بردن مهارت های کاریابی فارغان دانشگاه ها 

افتتاح شده است.
امریکا،  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
با انتشار اعالمیه یی می گوید که برنامه حمایت از 
سال  در  که  بشری  نیروی  انکشاف  و  دانشگاه ها 
از  کنون  تا  بود،  شده  راه اندازی  میالدی   2014
طریق آن هشت مرکز در هشت دانشگاه دولتی 
ایجاد شده است. در این مراکز هشتاد و پنج هزار 

دانشجو تحت آموزش قرار دارند.
امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
مراکز  این  »در  می افزاید:  خود  اعالمیه  در 
دانشجویان مقاطع لیسانس و ماستری مهارت های 
استراتیژی های کاریابی و راه های  تصمیم گیری، 
در  را  مسلکی  و  تحصیلی  اهداف  به  دستیابی 
می آموزند.  خود  مسلکی  و  اکادمیک  زندگی 
کاریابی  مورد  در  مشورتی  رایگان  جلسات 
دانشجویان را کمک می کند تا عالیق، ارزش ها، 
مهارت ها، ویژگی های شخصیتی و سایر عواملی 
می گردد،  مسلک  یک  انتخاب  به  منجر  که  را 

کشف نمایند.«
دانشگاه طبی کابل که  دانشجویان  از  آمنه یکی 
مراکز  این  از  یکی  ساعته  چهل  برنامه  یک  در 
مهارت های  تا  است  شده  موفق  کرده،  اشتراک 
درخواستی  و  سوانح  خلص  نوشتن  برای  الزم 
وظیفه، شبکه سازی، جستجوی وظیفه و آمادگی 
اکنون  او هم  بگیرد.  یاد  را  برای مصاحبه کاری 
به عنوان کارآموز در بخش آموزش کمک های 
کار  افغانستان  سهامی  شرک  یکی  در  اولیه 

می کند.
براساس اعالمیه اداره انشکاف بین المللی ایاالت 
»من  می گوید:  باره  این  در  آمنه  امریکا،  متحده 
قبال هرگز تجربه کار در محیط دفتری رانداشتم، 
از این رو تعامل با اشخاص و آمرین در این برنامه 
بود  آموزشی روی هم رفته یک تجربه متفاوت 
و مرا کمک کرد تا یاد بگیرم که در محیط دفتر 

چگونه رویه نمایم.«
یازده  در  مسلکی  انکشاف  مراکز  است  قرار 

دانشگاه دولتی ایجاد شوند.

نتیجه  در  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
لوگر  والیت  التمور  قریه  مربوطات  در  عملیاتی 
را که  موادمخدر  پروسس  بزرگ  یک کارخانه 
در آن بیشتر از هشت تن چرس در حال پروسس 

بوده کشف کرده آتش زده اند.
خبر  این  اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
می گوید که چرس موجود در این فابریکه برای 

استفاده تحت پروسس قرار داشت.
مرکز  علم  پل  در  ملی  امنیت  نیروهای  هم چنین 
کیلوگرام  چهل  و  شش صد  نیز  لوگر  والیت 
عدد  یازده  و  موترسایکل  عراده  یک  چرس، 
دفتر  کرده اند.  کشف  را  کالشینکوف  شاژور 
جزییات  باره  این  در  ملی  امنیت  مطبوعاتی 

بیشتری ارایه نکرده است.

اعضای  از  بارکزی  شکیال  داکتر 
شبکه اکسین در کنفرانس دیروزی 
این  اعضای  که  گفت  نهاد  این 
سنا  مجلس  تا  دارند  انتظار  شبکه 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  دو  هر 
در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را 
مصالح  و  اساسی  قانون  با  مطابقت 
خانم  بگیرند.  تصمیم  ملی  منافع  و 
اکسین  »شبکه  می گوید:  بارکزی 
که متشکل از نهادهای جامعه مدنی 
رد  می باشد،  انتخابات  به  مرتبط 
سوی  از  انتخاباتی  تقنینی  فرامین 
با  تضاد  در  را  نمایندگان  مجلس 
به  منافع ملی کشور دانسته و آن را 
مثابه ضربه شدید به روند اصالحات 
و صدمه برای جلب اعتماد از دست 
وسیع  اشتراک  جهت  مردم  رفته 
می پندارد.«  آینده  انتخابات  در 
تقنینی  »فرمان  افزود:  هم چنین  وی 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل، 
فرمان  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
سوی  از  که  انتخابات  قانون  تقنینی 
نمایندگان  مجلس  به  رییس جمهور 
با  مغایرت  در  بود،  شده  فرستاده 
ماده 109 قانون اساسی کشور بوده 
مجلس  سوی  از  فرمان ها  این  رد  و 
تایید  رای  عدم  معنی  به  نمایندگان 
اصالحات در روند انتخابات کشور 

می باشد.«
عضو  دیگر  روشن  سرن  هم چنین 
برای  مدنی  جامعه  نهادهای  شبکه 
می گوید  انتخابات،  روند  تحکیم 
تقنینی  فرمان های  صدور  هرچند 
اصالح  مورد  در  رییس جمهور 
به  آن  فرستان  و  انتخاباتی  قوانین 
قانون  خالف  نمایندگان  مجلس 
اساسی است، اما برگزاری انتخابات 
جفا  اصالحات  انجام  بدون  نیز 

از صالحیت های  انتخابات ها  این 
کمیسیون مستقل انتخابات است.

را صبح  موضوع  این  اشرف غنی 
در  جدی،  هشتم  سه شنبه،  روز 
اعضای  با  جداگانه  دیدارهای 
ویژه  و کمیسیون  کمیته گزینش 
بیان کرده  انتخاباتی  نظام  اصالح 
داکتر  دیدارها  این  در  است. 
و  اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 

جمهوری نیز حضور داشته اند.
اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
آقای  که  می گوید  خبر  این 
گزینش  کمیته  اعضای  از  غنی 
کمیسیون  پیشنهادات  تا  خواسته 
ویژه اصالح نظام انتخاباتی را در 

جریان کارش در نظر بگیرد.

روشن  خانم  است.  مردم  حق  به 
اصالحات  بدون  »انتخابات  گفت: 
اعضای  به عنوان  ما  جفاست.  کامال 
در  که  می خواهیم  اکسین  شبکه 
آورده  اصالحات  انتخابات  روند 
انتخابات مجلس  آن  از  بعد  و  شود 
برگزار  ولسوالی ها  و  نمایندگان 
نمایشی  حرکات  با  ما  شود. 
روند  در  اصالحات  نمی توانیم 
باید  اصالحات  بیاوریم.  انتخابات 

قابل احساس باشد.«
شبکه  عضو  دیگر  سعادت  صغرا 
اکسین می گوید که با رد فرمان های 
مورد  در  رییس جمهور  تقنینی 
اصالح قوانین انتخاباتی، کار کمیته 
گزینش نیز کندتر خواهد شد. خانم 
فرمان های  رد  »با  گفت:  سعادت 
نمایندگان  مجلس  سوی  از  تقنینی 
بطی  گزینش  کمیته  کار  متاسفانه 
اکسین  شبکه  برای  این  و  شده 
هرقدر  مطمینا  است.  نگرانی  قابل 
شود،  کند  گزینش  کمیته  کار 
انتخاباتی  اصالحات  روند  باالی 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و 
می گذارد.  تاثیر  ولسوالی   شوراهای 
چون همه منتظر پایان کمیته گزینش 
هستند تا اعضای کمیسیون انتخابات 

معرفی شوند.«
اعضای  از  ننگ  اما، حبیب الرحمان 
رهبران  که  می گوید  اکسین  شبکه 
روند  با  ملی  وحدت  حکومت 
برخوردهای  انتخاباتی  اصالحات 
که  کرد  تاکید  او  دارند.  سیاسی 
تا  شده  باعث  سیاسی  برخوردهای 
و  نهادها  در  اصالحات  انجام  روند 
طوالنی  انتخابات  به  مربوط  قوانین 

شود.

که  افزوده  همچنین  غنی  آقای 
با  گسترده  »مشوره های  از  پس 
والیات«  در  مردم  مختلف  اقشار 
زمان  تا  که  است  گرفته  تصمیم 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
دو  هر  ولسوالی ها،  شوراهای 
کارشان  به  ملی  شورای  مجلس 

ادامه بدهند.
کمیته  اعضای  به  اشرف غنی 
گزینش که پس از هفته ها انتظار 
و جنجال میان ریاست جمهوری 
اخیرا  مدنی  جامعه  نهادهای  و 
آنان  که  گفته  گرفت،  شکل 
به  شنبه  سه  روز  از  سر  می توانند 
کارشان آغاز کنند. او تاکید کرد 
که این کمیته با استقاللیت کامل 

در مطابقت با قانون عمل کند.

 ظفرشاه رویی

هشت تن چرس در لوگر 
کشف و حریق شد

ACKU



می خورد.  کوچکش  به صورت  باد  و  بود  سرد  خیلی  هوا 
پسرک هفت ساله با اندام استخوانی اش خم شد و جواری 
کرد و سپس با دندان های  نیمه خورده ای را از زمین بلند 
کرده و مصروف جویدن  نوک تیزش دانه ای را از آن جدا 
شد. دانه جواری با شقاوت بیشتر این طرف و آن طرف 
حدی  به  جواری  می کرد.  اذیت  را  بیره هایش  و  زبان 
از خوردنش صرف نظر  که پسرک  سخت و خشک بود 
بیندازد.  دور  را  آن  که  نشد  حاضر  هیچ وجه  به  اما  کرد، 
سپس آن را در زیر بغل جا داد و بعد دستانش را به جیب 

زد و به راهش ادامه داد.
هنوز  می شد،  نزدیک  میوه  مارکیت  دوم  کوچه  به  که  او 
کوچکی  کراچی  که چشمش به  چند قدم جلو نرفته بود 
شعله های  و  داشت  قرار  آن  در  بزرگی  دیگدان  که  افتاد 
آتش از اطرافش زبانه می کشید و مرد میان سالی در حال 
گردش،  آفتاب  تخم  جواری،  دانه های  کردن  بریان 

کستانی و غیره بود.  دانه های جلغوزه پا
دیدن  با  که  بودند  کشیده  یخ  حدی  به  دستانش 
کراچی  شعله های آتش ذوق زده شد و با عجله به سمت 

کرد  روان شد. وقتی به آن رسید جواری اش را به مرد پیش 
کن. هنوز حرفش تمام  گرم  کا جواری  ام را  کا که  گفت  و 
که مرد با خشونت غیر مترقبه او را از خود راند  نشده بود 
دوباره  نا امیدی  به  پسرک  داد.  ادامه  کارش  به  سپس  و 
جواری را به زیر بغل زد و بی هدف به راه افتاد. همان طور 
بغلش  زیر  از  را  و جواری  ایستاد  که پیش می رفت دفعتا 
کشید و با تقلید از یک مبارز جنگی نوک جواری  بیرون 
گرفت  کوچک مانند خودش  را به سمت یکی از دوستان 
کنان  و با دهنش صدای شلیک مرمی  را در آورد و خنده 
از او رد شد. حرکاتش خیلی جالب و دیدنی بود. او اصال 
که  نمی دانست  هم  را  این  حتا  و  نبود  ماحولش  متوجه 
دنبال می کند.  را  او  و  است  متوجه حرکاتش  دقیق  کسی 
که مرا در مقابل خودش یافت.  سرگرم بازی با جواری بود 
کرد. حیران مانده بود  با تعجب به سویم نگاه  و  ایستاد 
با  می بیند.  را  زن  یک  مردانه  محیط  این  در  چطور  که 
جا  این  می کنی؟  چه  جا  این  »خاله  گفت:  وارخطایی 

زن ها نمی آیند.« 
ادامه در صفحه 5

  سهیال وداع خموش

ولید: 

می خواهم قوماندان شوم
رگ داشته باشم و تفنگ بز
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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   

دعو ت به داوطلبی
الت طبی تهیه ادویه و سامان آ

که تحت تأمین خدمات  کلینیک های والیات میدان وردک و لغمان  کمیته سویدن برا ی افغانستان برای شفاخانه ها و 
کتگوری مواد  کمیته سویدن برای افغانستان میباشد به  کننده آن  صحی اساسی وزارت صحت عامه قرار دارد و تطبیق 

ذیل طبی:
• ادویه جات 

• مواد و تجهیزات جراحی
• مواد البراتوار

گان معتبر عالقمند میتوانند   کننده  کتگوری را به طور مستقل به داوطلبی میگذارد، شرکت ها و تهیه  که هر  ضرورت دارد 
که دوباره قابل پرداخت  کتگوری را با اسناد و طرزالعمل  داوطلبی در مقابل یک هزار )1000( افغانی  که لست مکمل هر 

کابل بدست آورند.      کمیته سویدن برای افغانستا ن در  نمیباشد از بخش تدارکات 

شرا یط و مقررات:-

واجد شرایط  در عین وقت صرف  لهذا یک شرکت  میگردد  داوطلبی  مستقل  به طور  متذکره  مواد  کتگوری  هر  • چون 
ک در دو و یا سه داوطلبی های متذکره جدًا  کتگوری از داوطلبی های فوق الذکر شده میتواند، اشترا ک در یک  اشترا

ممنوع میباشد.
• داو طلبی های سر بسته و مهر شده با ید سر از تا ریخ نشر اعال ن الی تا ریخ 1 ماه   دلو سال 1394 از سا عت 8 صبح تا  3 

کابل در بخش تهیه و تدارکا ت تسلیم و راجستر نمایند. کمیته سویدن در  بجه بعد از ظهر در دفتر مرکزی 
کننده با تسلیم نمو دن اسناد  داوطلبی ا لی  تا ریخ 4 ماه دلو سال 1394   تا ساعت 3  بجه بعد از ظهر  • هر شرکت/تهیه 
که اعتبار  کمیته سویدن تسلیم نمایند  به  مبلغ یک صد هزار افغا نی )100000( را طور تضمین داوطلبی نقدا به بخش مالی 
گشایش داوطلبی بوده و مکمال به آنعده داوطلبانیکه مو فق شناخته نمیشود دوباره پردا  این تضمین  1 الی 2  هفته تا ختم 

خت میگردد. 
که موفق  به در یافت اعطای قرارداد میشود باید به ارزش 10% پو ل مجمو عی اعطای قر ارداد را  کننده  • شرکت / تهیه 
کمیته سویدن نقدا تحویل  دهد و  بخاطر تضمین اجراء )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده آن( به بخش مالی 
که جواز رسمی دولت افغانستان را در بخش ورود  دوا و وسایل  در ضمن به اساس قا نون تدارکا ت وزارت ما لیه هر شرکت 
طبی دارد و راجستر است مکلف به پرداخت  دو فیصد )2%( مالیه میباشد و شرکتهایکه رجستر نمیباشند و جواز رسمی 
کمیته  ندارند به مقدار هفت )7%( مالیه از قیمت مجموعی قرارداد در وقت تادیه پول از نزد شان وضع میگردد و توسط 

کت مربوط به وزارت مالیه تحویل میگردد. گی  از شر  سوید ن به نمایده 

که نرخ میدهند حدالمکان سرتیفیکت جی ام پی )GMP و COPP( سی او پی پی  • هر شرکت مکلف است دواهای را 
کنترول وزارت صحت عامه افغانستان را داشته باشد. کوالییتی  و  نیز اسناد 

که نرخ  • هر شرکت با تسلیم نمودن اسناد  داوطلبی یک سمپل یا نمونه از  مواد سرجیکل و یک سمپل یا نمونه از دواهای 
کمیته سویدن تسلیم نماید. داده شده به بخش تهیه و تدارکات 

که یک مقدار ادویه را قبل و یا در وقت اعطای  کمیته سویدن بنا بر ضرورت و لزوم دید میتواند  که  • قابل یادآوری است 
کم و یا زیاد سازد.  قرارداد 

گیرند و تمام اقالم نرخ داده شده را  کار  کوتیشن فارم از دقت خاص  که در وقت نرخ دادن در  • هر شرکت مکلف است 
کوتیشن شان از طرف هیت موظف مسترد میگردد. واضح بیدون قلم خوردگی نرخ دهند در صورت قلم خوردگی 

گیری تحریر نماید نه به دری و  کننده باید نام شرکت تولیدی را به زبان انگلیسی در فارم نرخ  • تمام شرکت های تهیه 
پشتو.

کمیته  کوتیشن Form Quotation رخ میدهد مر بوط به شرکت مربوط میباشد دفتر  که در محاسبه در ورق  • هر اشتبا ه 
سویدن در آن مسو لیت ندارد.

• تمام اقالم دوا باید به پول مروجه افغانی نرخ داده شود.
در   را  مربوط  خانه  نمیباشند  آن  دادن  نرخ  به  عالقمند  کننده  تهیه  شرکت  که  را  طبی  آالت  سامان  و  ادویه  قلم  هر   •

Quotation form به شکل مطلق باید قید نماید در غیر آن ورق نرخ داد شده مسترد میگردد
گیری مقدار مجموعی پول دوای نرخ داده شده باید  موجود باشد. • در آخر لست نرخ 

از طرف شرکت مربوط به صورت واضح مهر و امضاء  باید  گانه  Quotation فارم به صورت جدا کوتیشن  • تمام اوراق 
گردد.

کت با دیگر اسناد دواطلبی به دفتر  که معیاد آن تیر نشده باشد ضمیمه با ورق نرخ دهی در یک پا کاپی از جواز  • یک 
تسلیم شود..

کمیته در وقت  که حاوی مهر و امضای شرکت مربوط باشد به دفتر مرکزی  کت سربسته  • تمام اسناد فوق الذکر در یک پا
گردد معینه آن تسلیم 

که برنده شده با ید تسلیم  کمیته سویدن تمام اقالم را مطابق به لست  • هر شرکت برنده در وقت تسلیمی دوا به دیپوی 
کمیته سویدن را در جریان  کدام قلم دوا در با زار دریا فت نمیگردد قبل از آوردن بخش تدارکا ت  که  نماید در صورت 

قرار دهد.
کننده باید توجه خاص نمایند. • در قسمت بسته بندی یا packing  تمام شرکت های تهیه 

  
آدرس:-

کمیته سویدن برای افغانستان
بخش تهیه و تدارکات

کو ت کابل- جال ل آباد، پکتیا سرک 
کابل- افغانستان بعد از مطبعه لبر اسکا- 

نمبر تلفون:   0788966010  ،  0781309630
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آن ها  امکانات  و  منابع  افغانستان،  امنیتی  نهاد های 
در  کسانی که  و  حکومت  سران  ملی اند.  سرمایه های 
تالش  تمام  باید  می شوند،  گماشته  نهاد ها  این  راس 
که از امکانات و منابع این نهاد ها  خود را انجام دهند 
استفاده  تجاری  و  سیاسی  شخصی،  اهداف  برای 
کشور  امنیتی  نهاد های  منابع  و  امکانات  تمام  نشود. 
باشد.  افغانستان  مردم  امنیت  تامین  جهت  در  باید 
از  وظیفه  اصلی این نهاد ها هم در قدم اول حفاظت 
فرد فرد مردم افغانستان و حراست ازکیان نظام است. 
شود  نظام سازی  به گونه ای  امنیتی  نهادهای  در  باید 
و  قهری  کشفی،  امکانات  از  نتواند  شخصی  هیچ  که 
سود  شخصی اش  منافع  جهت  در  نهاد ها  این  مالی 
در  یا  امنیتی  نهاد های  راس  در  که  اشخاصی  ببرد. 
انسان اند  راس واحد های مهم آن قرار می گیرند، همه 
نظام های  انسان شناسی  پیش فرض  طلب.  نفع  و 
که سیاستمداران مجموعه ای  از  دموکراتیک می گوید 
کلک زن هستند  آدم های دورو، فریب کار، نفع طلب و 
که می خواهند برای منافع مالی، شخصی، خانواد گی 
به  کنند،  قربانی  را  چیز  همه  خودشان،  سیاسی  و 
به  دموکراتیک  نظام های  در  که  است  خاطر  همین 

کید می شود.  نظام سازی تا
همه  در  می کوشند  دموکراتیک  دولت های 
یک  گر  ا که  کنند  به گونه  نظام  سازی   نهاد های شان 
از  نتواند  بگیرد،  قرار  نهاد  یک  راس  در  هم  شیطان 
منابع و امکانات آن در جهت منافع شخصی استفاده 
کشور ما وضعیت به گونه  دیگر است. بیشتر  کند. اما در 
می گیرند،  قرار  امنیتی  نهاد های  راس  در  که  کسانی 
مال  آن،  امکانات  و  منابع  تمام  که  می کنند  تصور 

شخصی آنان است. 
کابل مردم هر روز شاهد استفاده  در همین جاده های 
عقب  در  هستند.  اردو  و  پولیس  وسایط  از   شخصی 
اردو  وسایط  حکومتی،  مقام های  از  برخی  کاروان 
مایحتاج  حتا  آنان  از  برخی  و  است  قطار  پولیس  یا 
انتقال  خانه  به  اردو  وسایط  با  را  خانواده شان 
کسی  که حاال  می دهند. این مشکل چنان عام شده 

به آن به عنوان یک مشکل نگاه نمی کند. 
از جنگ افزارهای نیروهای امنیتی هم در مواردی در 
جهت تخویف مردم به انگیزه تعقیب منافع شخصی 
هم  پولیس  سرباز  غذای  و  نان  از  می شود.  استفاده 
خودشان  برای  آن  پول  از  کسانی  و  می شود  دزدی 

بلندمنزل می سازند. 
به  محدود  امنیتی  امکانات  و  منابع  از  سوءاستفاده 
حساب های  تصفیه  برای  عده ای  نیست.  موارد  این 
کار  به  را  امنیتی  نیروهای  امکانات  هم  شخصی 

می گیرند. این روزها در شبکه های اجتماعی عده ای 
مقام های  از  برخی  به  منسوب  صوتی ای  نوارهای 
کنونی را پخش می کنند و آن را سند  بلندپایه  پیشین و 
که  این است  فرد جا می زنند. سوال  آن  قانون شکنی 
که مرتکب تخلف شده اند و  چرا اشخاص و افرادی 
کشور است  کشفی  سند آن هم در اختیار سازمان های 

مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته  اند؟ 
مقام  قانون شکنی یک  که سند  کشفی  ارگان  آن  چرا 
حکومتی برحال را به دست دارد، سند را به ارگان های 
بلند  پایه  مقام  آن  با  تا  نمی سپارد  قضایی  و  عدلی 
کرده  کسی که قانون شکنی  تصفیه  حساب شود؟ چرا 
آیا  آزاد است؟  آن هم موجود است، هم چنان  و سند 
که عده ای از امکانات  این امر نشان دهنده  آن نیست 
تصفیه  برای  امنیتی  نهاد های  کشفی  تکنالوژی  و 

حساب های شخصی استفاده می کنند؟
خدمت  در  امنیتی  مهم  ادارات  امکانات  باید  چرا 
وجود  تضمینی  چه  بگیرد.  قرار  شخصی  اهداف 
که فردا برای باج گیری از اشخاص و افراد هم از  دارد 
امکانات نهاد های امنیتی استفاده نشود؟ قشر سیاسی 
برای  باید  رهبران حکومت وحدت ملی  و  افغانستان 

جلوگیری از این موارد اقدامات جدی انجام دهند. 
کرده  النه  افغانستان  حکومت  از  بخشی  هر  در  فساد 
حکومت  دستگاه  در  که  نیست  فسادی  هیچ  است. 
هم  دولتی  نهاد  هیچ  هم چنان  و  نباشد  افغانستان 
اصال  نباشد.  آلوده  اداری  و  مالی  فساد  به  که  نیست 
صرف  و  باشند  فاسد  نهاد ها  همه   که  ندارد  امکان 
نهاد های امنیتی به جزیره های مبرا از فساد بدل شوند. 
توانند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  این  رغم  به  اما 
کردن  پر  و  قواعد  دستورالعمل ها،  مقررات،  ایجاد  با 
از  استفاده  جلو  کنند.  کم  را  فساد  قانونی  خالهای 
حساب های  تصفیه  برای  امنیتی  نهاد های  امکانات 

گرفته شود.  شخصی و سیاسی باید 
کشف  و  دفاع  وزارت  کشف  ملی،  امنیت  سازمان 
مردم  باید، همیشه در خدمت مجموع  وزارت داخله 
باید  کسی  هیچ  به  باشند.  نظام  کل  و  افغانستان 
و  قهری  کشفی،  امکانات  از  تا  نشود  داده  فرصت 
کند.  سیاسی  و  استفاده  شخصی  نهاد ها،  این  مالی 
که تمام نهاد های امنیتی  مردم افغانستان انتظار دارند 
کنند  ارایه  امنیتی  خدمات  کشفی  ارگان های  به ویژه 
پی گیری  خارج  و  داخل  در  را  کشور  امنیتی  منافع  و 
کنند. رهبران حکومت هم باید متوجه این نکته باشند 
منابع ملی در خدمت  و  امکانات  که  و اجازه ندهند 
از اشخاص  و تجاری برخی  منافع شخصی، سیاسی 

و افراد قرار بگیرد.

نهاد های امنیتی 
لوده شوند نباید آ

 بیژن
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بگرام  فرودگاه  دارد  تالش  امریکا،  دفاع  وزارت  یا  گون  پنتا
کند.  حفظ  نیز  میالدی   2017 سال  از  بعد  را  افغانستان  در 
گفته اند، در صورتی  کس نیوز  مقام های دفاعی امریکا به فا
که طالبان به پیش روی و تصرف مناطق ادامه دهند آن ها به 
پیشنهاد  این  داد.  خواهند  ادامه  افغانستان  در  خود  حضور 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  که  می شود  مطرح  حالی  در 
صدر  در  نیروها،  این  حضور  روی  بازبینی  و  افغانستان 
کتوبر سال جاری،  کاری اوباما مطرح بود. او در ماه ا اجندای 
حضور 9800 نیروی امریکایی را الی اخیر سال 2016 میالدی 
سال  اخیر  الی  نیز  نیروها  این  اما  کرد.  تمدید  افغانستان  در 
کرد و تنها 5500 نیروی امریکایی  افغانستان را ترک خواهند 
برای حفاظت از سفارت امریکا در افغانستان باقی خواهند 

ماند.
قرار  کابل  شهر  شمال  مایلی   30 در  که  بگرام  هوایی  پایگاه 
در  و  می آید  حساب  به  عملیاتی  مهم  کز  مرا از  یکی  دارد، 
گزینه های  صورت ادامه حضور امریکا در افغانستان یکی از 
خواهد  حفظ  را  آن  و  بود  خواهد  گون  پنتا انتخاب  مورد 
»در  است:  گفته  نیوز  کس  فا به  امریکایی  مقام  یک  کرد. 
نظامی  مالحظه  قابل  نیروی  افغانستان  به  شما  که  صورتی 
شد.«  خواهد  بدل  جهنم  به  منطقه  تمام  نکنید،   اعزام 
و  داشته  دست آوردهایی  اخیر  سال های  جریان  در  طالبان 
حالی  در  ساخته اند.  نگران  را  افغانستان  مرکزی  مقام های 
کشور رو به وخامت می رود؛ بارک اوباما،  که وضعیت امنیتی 
نیروهای  خروج  جدول  روی  اخیرا،  امریکا  رییس جمهور 

کرد. کشور از افغانستان بازبینی  نظامی  این 
نیروی  دارد خواهان حضور  امکان  امریکا  مقام های دفاعی 
بزرگ برای مدت طوالنی در افغانستان شوند. اما یک منبع 
کنار این نیروها قابلیت و  که در  کرد  کس نیوز پیشنهاد  به فا
گفت: »تا  توانایی نیز مهم است. یک مقام دیگر امریکایی 
کم ترین نگرانی در باره  که ظرفیت در اینجا باشد، ما  زمانی 
شمار نیروهای نظامی  امریکا در افغانستان نداریم.« روزنامه 
با  سفید  قصر  که  داد  گزارش  دوشنبه  روز  نیویارک تایمز، 
کز  گون برای مدت طوالنی، یکی از مرا توجه به پیشنهاد پنتا
کرد. این مطلب  نظامی  خود در افغانستان را حفظ خواهد 
کرده  کس نیوز در باره بگرام صحبت  که با فا گفته های منبع 

بود را تایید می کند.
در  را  نظامی  امریکا  پایگاه  موجودیت  افغانستان  مقام های 
افغانستان نهایت با ارزش می دانند، در صورت مسدود شدن 
آن  از  فراتر  و  افغانستان  در  بی ثباتی  قوی  احتمال  کز  مرا این 
که عملیات های ویژه نظامی در منطقه  وجود دارد. در حالی 
انجام شده اند. هم چنان  کز  مرا از طریق همین  آن  از  فراتر  و 
و  دارد  قرار  بگرام  نظامی  پایگاه  در  نیز   16 اف  هواپیمای 
تروریستی  گروه های  و  برضد طالبان  را  هوایی  عملیات های 

دیگر راه اندازی می کند.

که  در سال جاری نیروهای هوایی امریکا 4000 پرواز داشته اند 
در نتیجه 916 حمله باالی موقعیت های دشمن انجام شده 
وضعیت  عملی  اقدامات  ندادن  انجام  صورت  در  است. 
کتوبر  ا ماه   7 در  کرد.  نخواهد  تغییر  افغانستان  در  هم چنان 
را  حمله ای  افغان،  نیروهای  با  همراه  امریکا  ویژه  نیروهای 
کمپ آموزشی القاعده در والیت جنوبی قندهار انجام  باالی 
شورشی   180 جنگ  این  در  نیوز،  کس  فا گزارش  به  دادند. 
کشته شد. این موضوع یک هشدار است  القاعده  طالب و 
افغانستان  امریکا در  ویژه  که عملیات های  و نشان می دهد 
که  افزایش یافته است. امریکا دو پایگاه نظامی  دیگر نیز دارد 
در قندهار و جالل آباد موقعیت دارند، در همین پایگاه های 
این  است.  موجود  نیز  سرنشین  بدون  نظامی  هواپیماهای 
پایگاه های نظامی  برای عملیات های منطقه مهم نیز هستند. 
القاعده  گروه  رهبر  بن الدن  اسامه  آن  نتیجه  در  که  عملیاتی 
گردیده بود.  کشته شد، از جالل آباد راه اندازی  کستان  در پا
به گفته مقام ها، بدون پایگاه های نظامی  در داخل افغانستان 

عملیات های نظامی  با دشواری های زیادی همراه است.
بررسی  دقیق  به صورت  را  وضعیت  دولت  که  صورتی  در 
زمستان  در  حتا  ممکن  که  دارد  وجود  هشدار  این  نکند، 
وزارت  گون  پنتا گزارش  یک  باشد.  نداشته  وجود  آرامش 
است  رسیده  نشر  به  ماه  همین  اخیر  در  که  امریکا  دفاع 
جاری  سال  در  کابل  در  حمالت  میزان  که  می دهد  نشان 
رفته  گزارش تذکر  این  یافته است. در  افزایش  به 27 درصد 
حساب  مصون  کشورشان  در  را  خود  کم تری  افغان های  که 
که امنیت  می کنند. »تنها 28 درصد افغان ها به این باور اند 
که در عین  در مناطق زندگی شان قابل قبول است، در حالی 
زمان در سال 2014 این میزان به 35 درصد و در سال 2013 به 

45 درصد می رسید.«
کشته  افغانستان  امنیتی  سرباز  هزاران  گذشته  سال های  در 
میالدی   2015 سال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  شده اند. 
که توسط  27 درصد بیشتر تلفات داشته اند. برعالوه مناطق 
داعش  بنام  دیگر  تروریستی  گروه  شده اند،  تصرف  طالبان 
در والیت ننگرهار حضور دارند و برای به دست آوردن قلمرو 
بیشتری با طالبان در حال جنگ اند. بعد از این که طالبان 
عملکرد  درباره  حاال  بخشیدند،  شدت  حمالت شان  به 
می گردد،  مطرح  پرسش  افغانستان  پولیس  و  ارتش  نیروهای 
از  و  نیست  کشور  مناطق  بیشتر  سقوط  خواهان  واشنگتن 
خود  درازمدت  حضور  که  می خواهند  امریکایی  مقامات 
افزایش  دیگر  نشانه های  از  کنند.  حفظ  درافغانستان  را 
در حمله ای  امریکا  هوایی  نیرو  سرباز   6 کشته شدن  نا امنی 
می باشد.  گذشته  هفته  در  بگرام  هوایی  میدان  نزدیکی  در 
به نوشته واشنگتن پست، در حال حاضر طالبان به صورت 
که از سال 2001 به این  گسترده ای در افغانستان حضور دارند 

طرف بی سابقه می باشد.
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حضور دراز مدت امریکا 
در افغانستان درصورت 
تشدید حمالت طالبان

دولت های دموکراتیک می کوشند در همه  نهاد های شان به گونه 

ی کنند که اگر یک شیطان هم در راس یک نهاد قرار بگیرد،   نظام  ساز

نتواند از منابع و امکانات آن در جهت منافع شخصی استفاده کند. 

اما در کشور ما وضعیت به گونه  دیگر است. بیشتر کسانی که در راس 

نهاد های امنیتی قرار می گیرند، تصور می کنند که تمام منابع و امکانات 

آن، مال شخصی آنان است. 
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شدن و احیای دوباره چراگاه ها است و دیگری احیای 
از  زمین  هکتار   55 است  قرار  که  است  طبی  گیاهان 

شیرین بویه احیای مجدد گردد.
حیات  تنوع  برنامه  هماهنگ کننده  بشری،  مجتبی 
سازمان ملل متحد که درباره کنواسیون تنوع حیات در 
این نشست صحبت می کرد، گفت در این کنوانسیون 
کنوانسیون  این  هدف  هستند.  عضو  کشور   188
استفاده  آن  کنار  در  و  است  حیات  تنوع  از  حفاظت 
پایدار از تنوع بیالوژیکی است. به این معنی که انواع 
حیوانات و گیاهان نباید با خطر انقراض رو به رو شوند.

از  وقتی  که  است  آمده  هم چنان  کنوانسیون  این  در 
طریق حفاظت از انواع، فایده به دست می آید باید این 
فایده به صورت عادالنه به تمام افراد و اشخاصی که در 

آن ساحه زندگی می کنند تقسیم شود. 
حفیظ رحمانی از موسسه تحفظ حیات وحش در این 
نشست که در مورد کنوانسیون انواع سیار، تجارت و 
از  هدف  گفت  می زد،  سخن  خطر  معرض  در  انواع 
ایجاد این کنوانسیون مراقبت از حیات باقی حیوانات، 
با  بعد از تجارت آن ها است. در واقع این کنوانسیون 
تجارت حیوانات مخالف نیست اما خواهان این است 
با  بی رویه  تجارت  اثر  در  نباید  حیوانی  گونه های  که 

باشنده ای فعلی زور آباد تهیه مسکن  خودش را ولید 
معرفی کرد. هرچند او از ابعاد مختلف زندگی محروم 
باقی مانده بود، اما آرزو های بزرگی در سر می پروراند. 
پروان  والیت  سراج  جبل  منطقه  خاص  لهجه  با  او 
گفت: »پدرم پنج سال می شود که بندی است و این جا 
با  دیگر  کس  را  شوهر خاله ام  کنم.  غریبی  تا  آمده ام 
تفنگ کشت و قتل او باالی پدرم تهمت شد. به همین 

خاطر پدرم باید 18 سال در زندان باشد.«
او که سه سال می شود که با برادر بزرگ تر از خودش 

در مارکیت میوه کار می کند. 
می گوید: »دو برادر هستیم و از زمانی که پدرم زندانی 
شد به خاطر به دست آوردن پول و نان در مارکیت کار 
می کنیم. مادرم بوالنی می پزد و ما دو برادر آن را به 
می دهیم.  خانه  کرایه  را  آن  پول  و  می رسانیم  فروش 
بسیاری  می باشد.  افغانی  هزار  شش  ما  خانه  کرایه 
نباشد، از مردم می خواهم که برای ما  اوقات که کار 

کمک کند.«
او می گوید که روز 20 الی 25 دانه بوالنی به فروش 

خطر انقراض نسل مواجه شوند. 
عضویت  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
محیط زیستی  چندین جانبه  کنوانسیون های  در 
کمک های  از  بهره مندی  جمله  از  فوایدی  جهانی 
و  داشته  پی  در  را  کنوانسیون ها  این  تخنیکی  و  مالی 
و  معیاری  به شکل  محیط زیست  از  تا  می گردد  باعث 

مسووالنه تری حفاظت صورت گیرد.
مشکالت  بهتراز  درک  به دلیل  حکومت ها 
اما  می شوند  عضو  کنوانسیون ها  در  محیط زیستی 
پنچ گانه ای  مراحل  دارای  کنوانسیون ها  در  عضویت 
است. این مراحل یکی بعد از دیگری باید سپری شوند 
خود  به  الزام آور  حالت  کنوانسیون ها  در  عضویت  تا 

بگیرند. 
کنوانسیون هایی که افغانستان در آن ها عضویت دارد.

کنوانسیون تغییر اقلیم 
تاریخ امضا: 12جون2002 

تصویب/الحاق  : 19 سپتامبر 2002
مرجع ملی تماس : وزارت محترم امور خارجه 

پروتوکول کیوتو
 کنوانسیون تنوع حیات 

تاریخ امضا: اول نوامبر 1995
تصویب/الحاق : 19 سپتامبر2002

مرجع ملی تماس: وزارت زراعت
پروتوکول کارتاجینا 

کنوانسیون مبارزه با گسترش دامنه صحرا 
تاریخ امضا: اول نوامبر 1995

تصویب/الحاق : 19 سپتامبر2002
مرجع ملی تماس: وزارت زراعت

کنوانسیون تجارت بین المللی انواع حیوانات و نباتات 
در معرض خطر

تاریخ امضا : 30 اکتوبر سال 1985
تصویب/الحاق : 28جنوری 1986 

مرجع ملی تماس : اداره ملی حفاظت محیط زیست 
کنوانسیون حفاظت انواع مهاجر حیوانات وحشی

تاریخ امضا 2012 
تصویب/الحاق : 2013 

مرجع ملی تماس : اداره ملی حفاظت محیط زیست 
کنوانسیون ویانا برای تحفظ قشر اوزون 

تاریخ امضا: 17جون سال 2004 
مرجع ملی تماس: اداره ملی حفاظت محیط زیست

پروتوکول مونتریال 
کنوانسیون های کیمیاوی

کنوانسیون بازل
در رابطه با انتقال فرامرزی زباله های خطرناک

کنوانسیون ستاکهلم 
POP در رابطه با آالینده های مقاوم عضوی

کنوانسیون روتردام
در رابطه با تجارت بین المللی بعضی از مواد کیمیاوی 

خطرناک و آفت کش ها 

به دست  افغانی  الی 150  می رساند و روزانه مبلغ 100 
و  می آید  مارکیت  به  صبح  شش  ساعت  می آورد. 
روز  آن  این که  از  می کند.  کار  شام  نزدیک های  تا 
مادرش مریض بوده نتوانسته بوالنی های بیشتری بپزد. 

دستش  در  کراچی  که  برادرش  به  که  حالی  در  او 
می خواست  و  می شد  نزدیک  می کرد،  خود نمایی 
»بسیاری  می گوید:  کند،  کار  و  بگیرد  را  او  کراچی 
کار  باالیش  و  می گیرم  من  را  برادرم  کراچی  اوقات 
می کنم. چرا که او از صبح کار کرده است و خسته و 

مانده شده است.«
ولید در حالی که دستانش را به خاطر گرفتن دسته های 
کراچی با تَف دهنش گرم می کرد، گفت: »امسال در 
مکتب صنف دوم رفتم، آرزو های زیاد دارم. در آینده 
می خواهم یک قوماندان باشم و تفنگ بزرگ داشته 

باشم و شوروی ها را از کشور خارج کنم.«
وقتی حرف هایش تمام شد کراچی اش را گرفت و به 
راه افتاد. لحظه ای نگذشت که او را در میان ده ها پسر 

کوچک کراچی به دست گم کردم.
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و آمارهای دقیقی در اختیار ما قرار نگیرد ما نمی توانیم 
محل  جامه  کنوانسیون ها  قبال  در  خود  تعهدات  به 

بپوشانیم.«
در این میان عبدالعظیم دوستی، هماهنگ  کننده برنامه 
تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در کابل در این نشست 
گفت. به پدیده تغییر اقلیم یک دید وسیع تر و طوالنی 
مدت باید به وجود بیاید. داده ها و معلوماتی که درباره 
زمانی  بازه  یک  باشد،  داشته  وجود  باید  اقلیم  تغییر 

پنجاه سال و یا دست کم بیست سال را در بر بگیرد. 
اقلیم  تغییر  موضوع  که  اهمیتی  به  توجه  با  وی گفت 
در  توافق نامه  جامعی  داشت  جهان  کشورهای  برای 
شرکت  با   1992 سال  در  برازیل  در  ژانیرو  دو  ریو 
این  در  شد.  امضا  کشور  یک صد و  پنجاه و چهار 
توافق نامه موضوع اصلی این است که تمام کشورها در 
مسوولیت  ولی  دارند  برابر  مسوولیت  اقلیم  تغییر  برابر 
هر کشور به توانمندی آن ها بستگی دارد. گام بعدی 
که یکی از اهداف مهم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان 
ملل متحد به شمار می رود، کاهش در غلظت گازهای 

گلخانه ای است.
دوستی، هماهنگ کننده برنامه تغییر اقلیم سازمان ملل 
متحد در کابل هم چنان گفت کاهش حجم گازهای 
موضوع  این  ندارد.  امکان  کوتاه  زمان  در  گلخانه ای 
باید به شکلی در نظر گرفته شود که خود ایکو سیستم 
و طبیعت توانایی توافق با میزان تغییرات را داشته باشد. 
خود  گرمایش  روند  طوالنی  تقریبا  زمانی  در  زمین 
زمانی  در  زمین  داد که  اجازه  باید  و  است  پیموده  را 
طوالنی با این حالت توافق بکند و به حالت سابقه خود 

برگردد.
امنیت  موضوع  اقلیم  تغییر  در  گفت  هم چنان  وی 
باید  حالت  این  در  زیرا  است  اهمیت  دارای  غذایی 
نباتات با شرایط جدید توافق بکنند در غیر این صورت 
از طرف  از دست خواهند رفت. و  نباتات  از  بسیاری 
میزان  اما  پیشرفت کنند  دیگر کشورها حق دارند که 

پیشرفت، نباید طبیعت را با خطر رو به رو بسازد.
عبدالعظیم دوستی در این برنامه به چالش ها برای مقابله 
با تغییراقلیم اشاره کرد و گفت یکی از این چالش ها 
جنگ  سال  سی  در  است.  آماری  داده های  نبود 
ندارند.  رفته و وجود  از دست  بسیار زیادی  داده های 
در سطح محلی روابط و هماهنگی ها وجود ندارند و 
موضوع دیگر موضوع محاسبات دقیق تولید گازهای 
گلخانه های است که باید معلومات وجود داشته باشد، 

تا بتوان بر اساس آن اقدامات الزم را صورت داد.
منابع  رییس  حسینی،  محمد عارف  حال  همین  در 
گفت  آبیاری  و  مالداری  زراعت  وزارت  طبیعی 
اقلیم  تغییر  کنوانسیون  قبال  در  افغانستان  که  تعهداتی 
که  حالی  در  است  صحراگرایی  از  جلوگیری  داده، 
به  ومراتع  چراگاه ها  شدن  تبدیل  حاضر،  حال  در 
کشور  در  حاد  مشکالت  از  یکی  زراعتی  زمین های 
است. تالش ها جریان دارد تا از صحرا گرایی با غرس 

نهال های مقاوم مانند گز جلو گیری شود.
رییس منابع طبیعی وزارت زراعت از برنامه های آینده 
برای سال آینده سه  نیز خبر داد و گفت  این وزارت 
صحرایی  از  جلوگیری  یکی  شد.  خواهد  اجرا  طرح 

از سی سال به این سو تقریبا 7 صد معاهده چندین جانبه 
در  محیط زیستی  چالش های  حل  برای  زیستی  محیط 
بین کشورهای جهان وسازمان های ملی و بین المللی و 
غیره منعقد شده است. اکنون چالش های محیط زیستی 
صرفا درچار چوب محیط زیست قابل تعریف نیستند. 
این  صدد  در  بین المللی  مجامع  که  است  رو  این  از 
چالش ها  این  نابودی  و  کاهش  برای  که  هستند 
از  برخی  بگیرند.  دست  روی  را  جامعی  مکانیزم های 
این چالش ها مانند پدیده تغییر اقلیم تقریبا تمام بشریت 

را دستخوش بحران کرده است.
برای  بین المللی  توافق نامه  7صد  تدوین  و  تهیه 
بیانگر  اما  نیست  آسانی  کار  محیط زیستی  چالش های 
این است که چالش های محیط زیستی جدی و وسیع 
است  فقیر  افغانستان که یک کشور  هستند. عضویت 
دشواری  است.  دشواری  کار  معاهدات  این  تمام  در 
عمال  تعهدات  این  به  باید  که  است  این  جا  در  کار 
پایبندی نشان داد. تا قبل از دوره طالبان افغانستان فقط 
نام  به  که  داشت  را  کنوانسیون  رسمی یک  عضویت 
کنوانسیون انواع سیار و تجارت انواع در معرض خطر 

ـ CITES یاد می شود.
در  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
عضویت  افغانستان  تا  شده  تالش  نخست  گام 
کنوانسیون هایی را به دست بیاورد که معیشت اکثریت 
وابسته  آن ها  به  غیر مستقیم  یا  مستقیم  به شکل  مردم 
اقلیم،  تغییر  کنوانسیون  در  افغانستان عضویت  هستند. 
با  مبارزه  کنوانسیون  و  بیالوژیکی  تنوع  کنوانسیون 
نیزیاد  سبز  کنوانسیون های  نام  به  که  را  صحرا گرایی 
از  توانسته  دولت  و  داده  قرار  اولویت  در  می شوند، 
مربوطه  عرصه های  در  کنوانسیون ها  این  امکانات 

استفاده کند.
از جانب دیگر افغانستان عضویت کنوانسیون استکهلم، 
روتردام و بازل را در سال 2013 به دست آورده است. 
این کنوانسیون ها به نام کنوانسیون های کیمیاوی گفته 

می شوند.
سیزده  گذشته  سال  پانزده  در  مجموع  در  افغانستان 
معاهده چندین جانبه محیط زیستی جهانی را در رابطه 
با مدیریت، کاهش و یا نابودی مواد کیمیاوی، کاهش 
بیالوژیکی،  تنوع  اقلیم،  تغییر  ازون،  مواد مخرب الیه 
انواع  نگهداری  و  حفظ  صحرا گرایی،  با  مبارزه 
جنوب  منطقوی  همکاری  سازمان  و  مهاجر  پرندگان 

آسیا امضا کرده است.
به منظور  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
و  معاهدات  این  مفردات  تمام  تحقق  و  رعایت 
محیط زیستی،  مقررات  و  قوانین  کنوانسیون ها، 
موثر  و  مشترک  برنامه های  و  استراتژی ها  پالیسی ها، 
بین المللی  و  ملی  نهادهای  و  مربوطه  ادارات  با  را 

محیط زیستی طرح و اجرا کرده است. 
نشستی به ابتکار اداره ملی محیط زیست و موسسه های 
زراعت  وزارت  و  متحد  مللی  سازمان  محیط زیست 
این  در  شد.  برگزار  کابل  دانشگاه  در  مالداری  و 
نشست روی معاهدات چندین جانبه بین المللی، نحوه 
مکانیزم های  و  برنامه ها  و  اهداف  کنوانسیون ها ،  کار 
این  عضویت  که  کشورهایی  سوی  از  آن ها  محلی 

کنوانسیون ها را دارند، بحث صورت گرفت.
موضوع  این  روی  نشست  این  در  حال  همین  در 
و  مطالبه ها  چه  روی  و  چگونه  کنوانسیون ها  که 
نیز  آمده اند،  به وجود  بین المللی  نیازمندی های 

بحث هایی انجام شد. 
عبدالولی مدقق، معین اداره ملی حفاظت محیط زیست 
در این نشست گفت: »این یک پیشرفت است. کسب 
کردن عضویت در یک کنوانسیون کار مشکلی نیست 
این کار می شود. ولی  یک مقدار تالش الزم دارد و 
یک  عضویت  کشور  یک  وقتی  که  است  این  سوال 
کنوانسیون را به دست می آورد چه اقداماتی را در قبال 
تعهدات کنواسیون روی دست گیرد. در این راستا به 
باشد.  پاسخگو  نمی تواند  دولتی  نهاد  یک  هیچ وجه 
نهاد های  خصوصا  مختلف  نهادهای  بین  همکاری 

علمی، ضروری است.« 
وی تاکید کرد: »تا تحقیقات صورت نگیرد و داده ها 

عضویت افغانستان 
در کنوانسیون های مهم محیط زیستی 

  مریم حسینی

ولید: 

می خواهم قوماندان شوم 
و تفنگ بزرگ داشته باشم

  ادامه از صفحه 3

ACKU
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مرد  نوازش  با  همراه  شفاهی  عمیق،  احساسات  ابراز  که 
نشانه نوعی  به هم دیگر بسیار ضعیف و حتا  و زن نسبت 
گاه  هیچ  که  مردانی  بسیارند  است.  ضعف  بی شرمی  و 
بیاد  که  زنانی  دارند.  دوستشان  نگفته اند  همسرشان  به 
لذت  روی  از  نه  همسرشان،  کی  بار  آخرین  نمی آورند 
نوازش شان  عاطفی  ابراز عالقه  از روی  طلبی جنسی که 
کرده اند. تجربیاتی از این قبیل در بهترین حالتش محدود 
که  فرزندانی  است.  ازدواج  اوایل  و  نامزدی  دوران  به 
ندیده اند و نشنیده اند پدر و مادرشان در کنار هم شانه به 
شانه بنشینند و فلم تماشا کنند. دست هم دیگر را بگیرند و 
یا با اصطالحات عاطفی و احترام آمیز از یک دیگر کاری 
و  صمیمت  که  فرزندانی  کنند.  درخواست  را  چیزی  و 
عینی  به طور  را  یک دیگر  نسبت  والدین شان  عالقه مندی 
نسبت  احساسی  چه  آن ها  نمی دانند  و  نکرده اند  احساس 
دست  عاطفی  توانایی  و  امنیت  به  دارند،  یک دیگر  به 
و  زوجین  روابط  از  بسیاری  سرانجام  یافت.  نخواهند 
خانواده های این چنینی به طالق عاطفی کشیده می شود و 
زن و شوهر برای یک دیگر حکم همخانه را پیدا می کنند.

طالق عاطفی چیست؟ 
به لحاظ روانشناختی طالق عاطفي به حالتی گفته می شود 
که در آن رابطه گرم و صمیمی اولیه قطع و منفک شود و 
طرح زندگي زوج به جاي »ما« به »من« تبدیل می شود. در 
این حالت زوجین احساسات و ابراز عالقه مندی های اولیه 
را به یکدیگر منتقل نمی کنند و از هدف مشترکی که در 
ابتدای زندگی داشته اند ناامید شده، تنها به اهداف فردی 
خود می پردازند. هرچند اصل ارتباط در چوکات خانه و 

روابط رسمی  زندگی مشترک هنوز ادامه دارد. 
طالق عاطفي چگونه اتفاق مي افتد؟ 

جدایي  به  کامل  پیوند  یک  از  را  زوج ها  که  گام هایي 
مي رساند شامل مراحل زیر است: 

زوج ها  که  معنا  این  به  است  هیجاني  طالق  اول،  گام 
یا  مي دهند  دست  از  یک دیگر  براي  را  جذابیت شان 
این که ممکن است یکطرفه باشد مثال زن براي مرد دیگر 
جذابیت نداشته باشد یا بر عکس. در این مرحله بین آن ها 

فاصله شکل مي گیرد. 
گام دوم، طالق روانشناختي است. در این مرحله زوج ها 
ندارند،  هم  براي  جذابیتي  هیچ  دیگر  این که  بر  عالوه 

دیگر  این که  یعني  مي آید.  سراغ شان  به  تنهایي  حس 
یک دیگر  حرف هاي  و  ندارند  هم  با  مشترکي  حرف 
و  معنا  برایشان  خوردن  غذا  میز  یک  سر  نمي فهمند،  را 
این جا  و....  ندارند  مشترکي  تفریحات  ندارد،  مفهومي 
به  که  است  نقطه  این  در  است.  شوهر  و  زن  برش  نقطه 
هر دلیلي رابطه هاي فرا زناشویي، تخریب هاي شخصیتي، 
اختالل هاي شخصیتي، افسردگي، سردمزاجي و مشکالت 
زناشویي رخ مي دهد. بعد از پایان این دو مرحله زوج ها 

وارد فاز طالق عاطفي مي شوند. 
مربوط  که  است  اقتصادي  طالق  مرحله  بعدي،  گام 
با  دیگر  است  ممکن  مرد  مي شود.  مالی  روابط  نحوه  به 
تمایل، احترام و اشتیاق قبلی پول در اختیار همسرش قرار 
ندهد و یا زن با احساس راحتی قبلی نیازهای مالی خانه و 

شخصی  اش را مطرح نکند.
در نهایت آخرین مرحله، طالق اجتماعي است که روابط 
مشترک منفک مي شود و در این جا جدایي مطلق صورت 
اول  مرحله  دو  پایان  از  پس  عاطفي  طالق  مي پذیرد. 
است جایي که زوج ها جذابیت شان را براي یک دیگر از 
این جاست  در  تنهایي مي کنند.  احساس  و  داده اند  دست 
مي کند.  پیدا  مهمي  جایگاه  دیگري  و  سوم  شخص  که 
بلکه  نفر سوم، رقیب عشقي نیست  الزاما  باید گفت  البته 
فرد  شغل  حتا  یا  و  همنوع  یک  یا  دوست  مي تواند یک 

باشد. 
بیشترین میزان طالق عاطفي در چندمین سال ازدواج رخ 

مي دهد؟ 
بحرانی ترین  و  حساس ترین  مشترک،  زندگي  اول  سال 
سال زندگی مشترک است. زوجي که از سال اول عبور 
کند یعني گردنه هاي خطر را پشت سر گذاشته است. در 

سال اول چند عامل بسیار مهم است:
1- نقش خانواده ها و دخالت های شان بسیار پر رنگ است.
2- هویت خانوادگي و جمعي جدید شکل نگرفته است. 
3- عدم استقالل و وجود سختی های مالی باعث می شود 
مرد توجه اصلی اش معطوف به حل مشکالت مالی و زن 

درخواست های پر تشویش مالی باشد.
4- ساده پنداري طالق. خیلی زوج های جوان این عبارت 
»نهایت  که:  می گویند  خود  با  زیاد  اول  سال های  در  را 

طالق مي گیرم یا طالق مي دهم.«
مواجه  از  بعد  زوج ها  از  بسیاری  جانشین.  جستجوي   -5
شدن با سردی و سختی های ارتباط با همسرشان به سراغ 

مرور خاطرات و روابط عاطفی گذشته می روند.
را  اول  به دست هم مي دهد که سال  عوامل دست  این   
بدانیم  بخواهیم  اگر  و  کند  زوج ها  براي  پرالتهابي  سال 
استارت طالق عاطفي در کجا زده مي شود، باید در سال 

اول جستجو کرد. 
اما مهم ترین عامل عدم مهارت مراقبت از صمیمت شکل 
ابراز  اهمیت  درک  عدم  است.  ازدواج  اوایل  در  گرفته 
زندگی  دوران  تمام  در  عاطفی  هیجانات  و  احساسات 
خصوصا از سوی مردان باعث می شود که به تدریج زن 
نیازهای عاطفی اش برآورده نشود. نیاز زن به توجه و ابراز 
نیاز مرد  عواطف صریح، کالمی  و مستقیم مرد در کنار 
را  روابط  نشود  برآورده  چنانچه  زن  تحسین  و  تایید  به 
و  زنان  می کشاند.  عاطفی  طالق  تدریجا  و  بی تفاوتی  به 
مردان در خانواده های افغانستان به شدت در رشد عاطفی 
و توانمندی های ارتباطات عاطفی دچار فقر هستند و توان 
ندارند.  را  به همسرشان دارند  نسبت  ابراز آنچه در ذهن 
دوست  را  همسرشان  عاشقانه  که  هستند  زیادی  مردان 
دارند و درونیات خود را بروز نمی دهند. آن ها نمی دانند 
ابراز نکردن آنچه در  هزینه طوالنی مدت بروز ندادن و 
عاطفی  طالق  دارد  نیاز  آن  به  همسرشان  و  دارند  درون 

خواهد بود. 
اگر زوجین  قابل حل است  طالق عاطفی درمان پذیر و 
تغییر  بپذیرند و بخواهند زندگی شان را  مسوولیت آن را 
دهند. داشتن آگاهی های الزم در مورد نیازها و انتظارات 
و  یک دیگر  به  مهلت  دادن  یک دیگر،  از  شوهر  و  زن 
تمرین برای برقراری ارتباطات با کیفیت عاطفی می تواند 
هدف های  و  صمیمت ها  و  داده  پایان  عاطفی  طالق  به 
مشترک گذشته را احیا کند. زندگی های تان را از طالق 

عاطفی نجات دهید. 

- چند سال است ازدواج کرده اید؟
8 سال می شود.

- االن رابطه تان چطور است؟
معمولی است. دیگه باهم مثل سابق جنگ نداریم. اما با 
هم گپی هم نداریم که بگوییم. فقط از خاطر آبروداری 

و اوالدها گپ می زنیم.
- آخرین باری که با هم صحبت های خوشایند و عاطفی 

داشتید کی بود؟
یادم نمی آید. بعد از دوران نامزدی و چند ماه اول بعد از 
عروسی دیگر نبوده. در یک سال شاید 10 ساعت با هم 

گپ نزنیم.
-  االن چه احساسی نسبت به همسرت داری؟

پدر  اگر  ندارم.  حسی  هیچ  کنم  فکر  نمی دانم.  خب 
اوالدهایم نمی بود و خرج زندگی ام را نمی داد شاید هیچ 
ما  را می گوید.  نداشت. خودش هم همین  برایم  اهمیتی 
مثل دو هم خانه هستیم که در یک جای زندگی  بیشتر 

می کنیم. 
- از اول همین طور نسبت به هم دیگر سرد و بی احساس 

بودید؟
نه اوایل من خیلی تالش کردم که با هم خوب باشیم. اما 
اصال نمی فهمید. یک بار یک گپ نزد که من دلم خوش 
شود. چند بار خواستم بنشینیم با هم گپ بزنیم اما نمی دانم 

چرا پای و دلم یاری نمی کند.
- می ترسی او پاسخ و رفتاری که تو انتظار داری را ندهد 

و تالشت با شکست مواجه شود؟
بله. می ترسم هیچ توجه نکند و مسخره ام کند. خب غیر 
نبوده.  بین ما این گپ ها  اوایل دیگر هیچ وقت  از همان 
را  شوهرم می گوید همین که کار می کنم و خرج خانه 
که  نمی کند  فکر  کنید.  شکر  را  خدایتان  باید  می آورم 
نیست.  آوردن  خانه  خرج  و  کردن  کار  فقط  زندگی 

چیزهای دیگر هم کار دارد.
- مثل نوازش کردن، توجه کردن، ابراز عاطفه داشتن و 

عالقه مندی نشان دادن؟
بله. اما در این ملک کسی این چیزها را نمی فهمد.

است.  طالق  نوعی  است  داده  رخ  زوج  این  بین  آنچه 
ارتباط های  از  بسیاری  ماهیت  که  چیزی  عاطفی.  طالق 
جامعه ای  می دهد.  شکل  را  افغانستان  جامعه  در  زوجین 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

روایت کنند که مریدان شیخ دامته برکاته 
انفاسنا، دوان دوان خود را به محضر شیخ 
رسانده و ضمن چسپیدن به دامان پر  چرب 
ای  شیخ،  ای  که  آوردند  بر  فریاد  شیخ 
چه  غیر متداول،  و  المتداول  العلوم  متبحر 
گویی اندر باب برگزاری انتخابات. شیخ 
بگفت.  و  بکرد  فیلسوفانه  مکث  اندکی 
پس  بیاورید.  سکنجبین  با  عسل  مقداری 
مریدان چون باد صرصر برفتند و عسل با 
شیخ  آوردند.  حاضر  شیخ  نزد  سکنجبین 
لختی بر عسل و سکنجبین نگاه عاقل اندر 
نشود  این ها  با  بگفت،  و  افگند  خوراکی 
نیز  پیش بینی درست کرد. بروید مقداری 
پیتزا هات داگ بیاورید. مریدان گفتند یا 
شیخ هات داگ همان همبرگر باشد و پیتزا 
نیز  من  گان  سفله  ای  بگفت  شیخ  نباشد. 
دانم ولی اگر بخواهید که روز برگزاری 
می گویم  آنچه  باید  بدانید  انتخابات 
تمام  برفتند  ناچار  مریدان  سازید.  فراهم 
جستجو  را  ایتالیایی  رستورانت های 
فرمودند بالخره از جایی پیتزا هات داگ 
فراهم شد. پس چون امکانات متداول مهیا 
گردید. شیخ آستین بر زد و نخست پیتزا 
هات داگ را بفرستاد به سوراخ زیر دماغ، 
و  داد  بیرون  پر صدا  آوروق  سه  دو  پس 
افتاد به جان عسل و سکنجبین و آن را نیز 
نوش کرد. چون از خوردن فارغ بشد. رو 
کرد به مریدان و بگفت، اندر میان شما چه 
مریدی  داری.  ایکس  شش  ایفون  کسی 
بود او را ابوالداود بستان پول گفتندی. از 
برای خویشتن  از هر چیزی  بابت که  این 
حج،  پروژه  از  حتی  کردی  فراهم  پول 
پس ابوالداود دست در جیب کرد و مبایل 
شیخ  داد.  شیخ  دست  بر  خویش  آیفون 
و  بشکست  آیفون  پسورد  چوف  یک  با 
رفت اندر برنامه فیس بوق و صفحه ارگ 
صفحه  اندر  نگاهی  بعد  و  کرد  باز  همی 
من  که  چنان  بگفت،  و  انداخت  ارگ 
اندر  انتخابات  میگوید  صفحه  و  می بینم 
میان گرما و سرما رخ خواهد داد. مریدان 
و  عسل  نقش  سر  این  دانستن  در  گفتند 
بود.  چی  داگ  هات  پیتزا  و  سکنجبین 
شیخ چنان بخندید که دندان های آسیاب 
بگفت  .پس  شد  نمایان  کرم خورده اش 
هیچ نقش در آن ها نبود. من گرسنه بودم و 
شما احمق هم من به مراد رسیدم هم شما 
مقداری  گویند  پس  خویش.  جواب  به 
بر  خشتک  سخن  این  از  بعد  مریدان  از 
تا  و  دویدند  صحرا  به  و  دریدند  خویش 

امروز کسی از آنان خبری ندارد. 

از کرامات شیخ ما
 این است 

خانواده ها در افغانستان 
از طالق عاطفی رنج می برند

بسیارند مردانی که هیچ گاه به همسرشان نگفته اند دوستشان دارند. زنانی 
که بیاد نمی آورند آخرین بار کی همسرشان، نه از روی لذت طلبی جنسی که از 
روی ابراز عالقه عاطفی نوازش شان کرده اند. تجربیاتی از این قبیل در بهترین 

حالتش محدود به دوران نامزدی و اوایل ازدواج است. فرزندانی که ندیده اند و 
نشنیده اند پدر و مادرشان در کنار هم شانه به شانه بنشینند و فلم تماشا کنند. 
دست هم دیگر را بگیرند و یا با اصطالحات عاطفی و احترام آمیز از یک دیگر کاری 

و چیزی را درخواست کنند. فرزندانی که صمیمت و عالقه مندی والدین شان 
نسبت یک دیگر را به طور عینی احساس نکرده اند و نمی دانند آن ها چه احساسی 

نسبت به یک دیگر دارند، به امنیت و توانایی عاطفی دست نخواهند یافت.

  سید روح اهلل رضوانی
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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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