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آمادگی ارتش افغانستان
برای نبرد با طالبان 
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پرواز آرزویم بود

در حسرت برگشت طالبان
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رییس جمهور غنی:

هدف تروریستان صدمه رساندن 
به آزادی بیان است
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سود حکومت
از فضای ناامنی

علیه رسانه ها

تصویری،  رسانه های  کثر  ا کنون  ا
منتقدان  و  مخاطبان  چاپی  و  شنیداری 
به نظر  کرده اند.  پیدا  را  خود  سرسخت 
آزادی  به  حمله  با  طالبان  که  می رسد 
بیان و رسانه ها خود را در مواجهه با افکار 
عمومی مردم قرار دادند. این رفتار طالبان 
و  پذیریش  مورد  دنیا  گوشه ی  هیچ  در 
که برای  کشورهایی  قبول نمی باشد. حتا 
و  داده اند  دفتر  می فرستند،  پول  طالبان 
حمایت سیاسی و معنوی می کنند، از این 
عمل طالبان دفاع نمی توانند. با این همه 
حکومت وحدت ملی حمایت خود را از 

کرده است.  کشور اعالم  رسانه های 
صفحه 3
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زنگ اول


رییس جمهور در دیدار با شماری از والی های حوزه غرب 
گفته است که از این به بعد وزارت مالیه بودجه های عادی 
و انکشافی هر والیت را مستقیما به آن والیت می فرستد. 
سال های  در  که  بود  ضرور  ستودنی.  است  اقدامی   این 
انتقال  هم  آن  با  اما  می شد.  عملی  چیزی  چنین  گذشته 
مستقیم بودجه هر والیت به مقر آن والیت، خبری خوش 
از  بسیاری  والی های  این  از  پیش  است.  امیدوار کننده  و 
وزارت  در  بودجه  والیت شان  مراحل  برای طی  والیات 
تا  مواردی  در  و  بودند  دیگر سرگردان  نهاد های  و  مالیه 
را دریافت  فزیکی  پول  بودجه  از تصویب  بعد  ماه  شش 

کرده نمی توانستند. 
خبر خوش حاال این است که وزارت مالیه خود بودجه 
را طی مراحل می کند و مستقیما به هر والیت می فرستد. 
داشته  بیشتری  صالحیت  بودجه  مصرف  در  والی ها  اگر 
باشند، موثریت پروژه ها افزایش می یابد. والی در صورتی 
می تواند  باشد،  داشته  را  بودجه  مصرف  صالحیت  که 
موجود  نهاد های  دیگر  و  والیتی  شورای  با  تفاهم  در 
آن  اساس  به  و  کند  مشخص  را  اولویت ها  والیت،  در 
و  طراحی  را  پروژه ها  والیت  هر  در  موجود  ارگان های 

تطبیق کنند. 
شهری  بیرون  جاده های  بازسازی  والیت  یک  در  شاید 
ساختمان  مرمت  شاید  دیگر  والیت  در  باشد.  اولویت 
از  مهم تر  درون شهری  خیابان های  داغ گیری  یا  دانشگاه 
باشد. در صورتی که والی صالحیت مصرف  هر چیزی 
نظارت،  صالحیت  والیتی  شورای  و  باشد  داشته  بودجه 

موثریت تطبیق پروژه ها افزایش خواهد یافت. 
افزایش  به  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران  بنابراین 
صالحیت والی ها و تقویت نقش نظارتی شورا های والیتی 
توجه بیشتری کنند. تمرکز صالحیت ها در مرکز، همان 
موثر  قطعا  است،  کرده  درک  رییس جمهور  که  طوری 
نیست. دستور ارسال مستقیم پول به والیت نشان می دهد 
تمرکزگرایی  که  است  کرده  درک  رییس جمهور  که 

غیرضروری در مصرف بودجه، موثریت ندارد.
افزایش  و  والیتی  شورا های  نظارتی  نقش  تقویت 
صالحیت والی ها هم باید در دستور کار حکومت باشد. 
را  آن  حقوقی  مبنای  باید  نهاد ها  دیگر  و  عدلیه  وزارت 
اساس  به  والی ها  باید حتا مقرری  آینده  فراهم کنند. در 
بگیرد.  صورت  والیت  هر  والیتی  شورای  با  مشوره 
شورای والیتی و شورا های ولسوالی های هر والیت باید 
فهرستی از اشخاص و افراد را به سران حکومت بفرستند و 
این سران باید از میان آن فهرست شایسته ترین را به عنوان 

والی انتخاب کنند. 
بیشتر  که  می دهد  نشان  بین المللی  نهادهای  پژوهش های 
افغانستان وجود دارد.  از شصت هزار دهکده در سراسر 
هیچ وزیری قادر نیست که در دوره  چهار یا پنج ساله  کار 
خود به تمام این روستاها سفر کند و از مسایل آنان باخبر 
تقویت  محلی  ادارات  که  می کند  ایجاب  بنابراین  شود. 
یابد.  افزایش  والیتی  شورا های  و  والی ها  نقش  و  شوند 
صالحیت ها باید بین مرکز و والیات و بین وزارت خانه ها 
شود.  تقسیم  منطقی  به صورت  والیات  ریاست های  و 
صالحیت های  و  والی ها  اجرایی  و  مالی  صالحیت های 

تقنینی شوراهای والیتی باید افزایش یابد. 
نصب  و  عزل  الزم  صالحیت های  باید  والی ها  برای 
از  بازپرس  توان  والیات  بیشتر  والی های  شود.  داده  هم 
رییس های واحد های والیتی وزارت خانه ها را ندارند. در 
میان والی و رییس های  نوع هماهنگی  مواردی هم هیچ 
ریاست های گوناگون موجود در آن والیت وجود ندارد. 
را  خود  بیشتر  والیت  هر  مستوفی  یا  اقتصاد  رییس  مثال 
در برابر وزارت خانه ها  پاسخ گو می دانند تا در برابر والی. 
رییس  با  تا  دارد  برنامه ریزی  صالحیت  نه  والیت  والی 
اقتصاد مشوره کند و نه صالحیت وضع مالیه تا با مستوفی 

و دیگران کار کند. 
باید مبنای قانونی  پارلمان  باید تغییر کند و  این وضعیت 

برای اصالحات فراهم سازد. 

اقدام ستودنی 
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رییس جمهور غنی: 

هدف تروریستان صدمه رساندن به آزادی بیان است

کشته شدن 12 تروریست در عملیات های نظامی

بازداشت بیست تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در کابل

رییس جمهور: 

بودجه های عادی و انکشافی 
مستقیم به والیات داده شود اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 

با  دیدار  در  کشور،  جمهور  رییس 
هیات رهبری و شماری از کارمندان 
است  گفته  موبی،  رسانه ای  گروه 
علیه  تروریستان  حمله  از  هدف  که 
به  زدن  صدمه  رسانه ای  کارمندان 

آزادی بیان است.
است:  گفته  غنی   جمهور  رییس 
که  است  این  تروریستان  »هدف 
باز ایجاد شده  بیان و فضای  آزادی 
را صدمه برسانند.« وی تاکید کرده 
است: »تمام ما در یک کشتی هستیم 
اگر به یک بخش آن صدمه برسد، 

به تمام ما آسیب خواهد رسید.«
 وی هم چنین می گوید که رسانه ها 
به خاطر  حکومت  و  هستند  مستقل 
دست  و  بیان  آزادی  از  حمایت 
کشور  در  رسانه ای  اندرکاران 
مکلفیت دارد تا امنیت آنان را تامین 

کند.
به  که  گفت  رییس جمهوری 
دستور  کشور  امنیتی  نهادهای 
امنیت  تامین  زمینه  در  تا  است  داده 
شان  امکانات  تمام  از  رسانه ها 
داشت  ابراز  وی  کنند.  استفاده 
به  خود  توان  حد  در  حکومت  که 
چهارشبنه  شام  شهدای  خانواده های 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان  در 
کشته  تروریستان  از  تن  دوازده 

شده اند.
این وزارت می افزاید این  عملیات  ها 
که در مربوطات ولسوالی های اچین 
چک  ننگرهار،  والیت  خوگیانی  و 
والیت  خوگیانی  وردک،  میدان 
و  فاریاب  والیت  غورماچ  غزنی، 
راه اندازی  هلمند  والیت  نادعلی 
تروریست  پنج  آن  در  بود،  شده 
بازداشت  دیگر  هفت تن  و  زخمی 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
طی  کابل  پولیس  که  کرده  اعالم 
جریان  در  گذشته  شبانه روز  یک 
تن  بیست  جداگانه،  عملیات  چند 
را به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در 

این والیت بازداشت کرده است.
این وزارت می گوید که این افراد به 
قتل،  دزدی،  قبیل  از  جرایمی  اتهام 
و  مجروحیت  موادمخدر،  فروش 
حمل سالح به صورت غیرقانونی از 
پنجم،  چهارم،  مربوطات حوزه های 
سیزدهم  یازدهم،  هشتم،  هفتم، 
چهار  ولسوالی های  مربوطات  و 
بازداشت  خاک جبار  و  آسیاب 

شده اند.
چهار  پولیس  نیروهای  هم چنین، 
حلقه ماین ضد وسایط، 85 فیرمرمی 
دهشکه، دو فیرمرمی هاوان، دو فیر 
مرمی راکت انداز و مقداری مهمات 
والیت های  مربوطات  از  نیز  را 

اشرف غنی،  محمد  هرات:  8صبح، 
دستور  مالیه  وزارت  به  کشور  رییس جمهور 
از این بودجه های عادی و انکشافی  داده تا پس 
به  منظم  به طور  و  مستقیم  به صورت  والیت ها 
این  تطبیق  آغاز  با  شود.  داده  انتقال  والیت ها 
بودجه  مصرف  در  تمرکزگرایی  دهه ها  به  روند 

در افغانستان پایان داده خواهد شد.
ویدیو  یک  در  دیروز  عصر  که  غنی  آقای 
کشور  غرب  والیت های  والیان  با  کنفرانس 
مالیه  وزارت  که  ورزید  تاکید  می کرد،  گفتگو 
موظف است تا پس از ایجاد یک طرح به زودی 
هر  به حساب  را  والیت ها  به  مربوط  بودجه های 

والیت واریز کند.
از  می تواند  اقدام  این  کارشناسان  به گفته 
بروکراسی سنگین و اتالف وقت جلوگیری کند 
را  کشور  والیت های  در  حکومت داری  روند  و 

سرعت بخشد.
در سال های گذشته بودجه های واحدهای دومی 
از طریق وزارت  ها به ریاست ها در والیات انتقال 

می یافت.
محمد اشرف غنی در این ویدیو کنفرانس که در 
وزیر  و  مالیه  وزیر  رییس جمهور،  عالوه  بر  آن 
تحصیالت عالی کشور نیز حضور داشتند، تاکید 
پذیرفتنی  طرح  این  اجرای  در  تاخیر  که  کرد 
نیست و هیچ گونه تعلل و کاغذپرانی برایش قابل 

پذیرش نخواهد بود .
به فرهنگ سرپرستی در افغانستان پایان دهید 

مختلف  والیات  والیان  ویدیوکنفرانس  این  در 
به  دادن  پایان  خواستار  هم چنان  کشور  غرب 
ولسوالی ها،  و  ادارات  در  سرپرستی  فرهنگ 
نظارت  والیان،  به  بیشتر  صالحیت های  تفویض 
طرح های  تکمیل  انکشافی،  پروژه های  از  دقیق 
جمله  از  انکشافی  برنامه های  به  توجه  نیمه کاره، 
و  ولسوالی ها  جاده های  قیرریزی  و  بندها  اعمار 

مراکز شهرها شدند.
ملی  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 
افزایش  دولتی  مختلف  اداره های  در  سرپرستان 
والیان  افغانستان،  دفاع  وزیر  یافت.  کم سابقه ای 
افغانستان  در  اداره  ده ها  روسای  و  والیت  چند 

سرپرست اند.
از آقای غنی  والی های والیت های غربی کشور 
اداره های  در  سرپرست  تعیین  جلو  تا  خواستند 
در  حکومتداری  روند  در  تا  بگیرند  را  دولتی 

کشور صدمه بیشتر وارد نشود.
به  فراه  والی  ننگ  محمد آصف  هم چنان 
در  تفاوت  غرب،  زون  والیات  از  نمایندگی 
را  میزان محصول گمرکات والیات زون غرب 
عامل فساد دانست و خواستار توجه وزارت مالیه 

به توحید محصول گمرکی شد. 
بعد  محاکم  در  مثبت  تغییرات  از  هم چنان  او 
یاد  رییس جمهور  به  استیناف  روسای  تغییر  از 
کشور  غرب  والی های  از  نمایندگی  به  و  کرد 
ریاست های  در  تا  خواست  رییس جمهور  از 

سارنوالی ها نیز اصالحات به وجود آورد. 
نشست  برگزاری  از  هم چنین  رییس جمهورغنی 
قریب الوقوع والی های والیات افغانستان تا حمل 
از والیات کشور خبرداد و  آینده در یکی  سال 
تصریح کرد که در این نشست موضوعات مهم 

والیات به بررسی گرفته می شود.

گذشته کمک می کند.
اظهارات  این  از  پیش  روز  یک 
و  رادیوها  اتحادیه  جمهور،  رییس 
حکومت  از  کشور  تلویزیون های 
حفاظت  منظور  به  تا  بود  خواسته 
کمیته  یک  رسانه ها  امنیت  تامین  و 
و  امنیتی  و  رسانه ای  مشترک 
ایجاد  امنیتی  خاص  قطعه  هم چنین 

کند.
که  گفت  دوشنبه  روز  اتحادیه  این 
ایجاد کمیته مشترک برای همکاری 
در حاالت اضطراری یک ضرورت 

به شمار می رود.
تلوزیون های  و  رادیوها  اتحادیه 
این  در  اعالمیه ای  در  افغانستان 
و  قراردادن  »هدف  می گوید:  مورد 
مثابه  به  کشور  رسانه های  شکست 

شده اند.
این  در  دفاع،  وزارت  گفته  به 
عملیات ها مقداری سالح و مهمات 
تروریستی  گروه های  به  مربوط 
افتاده  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 
ماین  حلقه  ده ها  هم چنین  و 
شده   خنثا  و  کشف  مختلف النوع 

شده است.
وزارت دفاع می گوید که در جریان 
سربازان  از  تن  سه  عملیات ها  این 
اردوی ملی نیز به شهادت رسیده اند.

از  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
پاک سازی  عملیات های  آغاز 
در   »32 و  »فوالد31  و  »طوفان59« 

و  ننگرهار  وردک،  میدان  بغالن، 
زابل کشف و از بین برده اند.

در همین حال، دفتر مطبوعاتی امنیت 
ملی اعالم کرده که نیروهای امنیت 
اعضای  گذشته  هفته  دو  طی  ملی 
متالشی  را  تروریستی  گروه  شش 
یک  و  بیست  شامل  آن  اعضای   و 

تروریست را بازداشت کرده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
در  که  گروه ها  این  اعضای 
هلمند،  قندهار،  لوگر،  والیت های 

نظام  شکست  و  قراردادن  هدف 
بنابرین  می باشد.  افغانستان  سیاسی 
حفاظت  منظور  به  می کنیم  پیشنهاد 
به  کشور  رسانه های  از  حراست  و 
عنوان ارزش ملی، یک قطعه خاص 
امنیتی در چارچوب پولیس یا امنیت 
ملی ایجاد شود تا امنیت رسانه ها را 

به صورت اساسی تامین کند.«
چهارشنبه  شام  انتحاری  حمله  در 
گروه  کارمند  هفت  گذشته،  هفته 
تلویزیون  به  مربوط  موبی  رسانه ای 
پنج  بیست و  از  بیش  طلوع کشته و 
مسوولیت  شدند.  زخمی  دیگر  تن 
به  طالبان  را  تروریستی  حمله  این 

عهده گرفته اند.

والیت  اسمار  ولسوالی  مربوطات 
خبر  لغمان  والیت  علینگار  و  کنر 
می افزاید  وزارت  این  است.  داده 
که عملیات »طوفان 59« در ولسوالی 
با شرکت منسوبان لوای دوم  اسمار 
سیالب،   201 اردوی  قول  پیاده 
هم چنین  و  سرحدی  و  ملی  پولیس 
بردن  بین  از  منظور  به  ملی  امنیت 
تروریستان  بازداشت  و  مخفی گاه 

راه اندازی شده است.
اسمار،  در  عملیات  آغاز  با  همزمان 
نیز  لغمان  علینگار  ولسوالی  در 
عملیات پاک سازی توسط نیروهای 
است.  راه اندازی شده  امنیتی کشور 
به گفته وزارت دفاع، این عملیات ها 

صبح روز سه شنبه آغاز شده است.
تحت  عملیاتی  دوشنبه  روز  صبح 
نام »فوالد 30« در ولسوالی قرغه ای 
والیت لغمان آغاز شده بود. وزارت 
دفاع می گوید که این عملیات ادامه 
وجود  از  قریه  چند  تاکنون  و  دارد 

تروریستان پاک سازی شده است.

مصروف  پکتیکا  و  تخار  فاریاب، 
تخریبی  و  تروریستی  فعالیت های 

بودند، بازداشت شده اند.
هفته  دو  در  ملی  امنیت  نیروهای 
دو  دزد،  و  آدم ربا  سه  گذشته 
نیز  را  فریب کار  پنچ  و  انتحارکننده 

بازداشت کرده اند.
سه   اخیر  هفته  دو  طی  هم چنین 
مهمات  و  سالح  بزرگ  مخفی گاه 
تروریستی  گروه های  به  مربوط 

کشف شده است.

ادامه  در صفحه5
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از  مجموعه  یک  ایجاد  با  می گوید  زراعت  وزارت 
گیاهی، زراعت در  آزمایشگاه های تشخیص آفات و امراض 

کشور به طرف علمی  شدن پیش می رود.
در  دلو،   6 دیروز  زراعت،  وزارت  معین  حیدری،  میرامان 
کابل  در  آزمایشگاهی  مجموعه  این  تهداب گذاری  مراسم 
است  این  زراعت  وزارت  پالیسی  که  گفت  خبرنگاران  به 
بازارهای  معیارهای  با  افغانستان  زراعتی  محصوالت  تا 
خواهان  بیشتر  جهانی  بازارهای  امروزه  شود.  برابر  جهانی 
کیمیاوی سرو کار دارد و  کم تر با مواد  که  محصوالتی هستند 
گیاهی داشته  که منشای  کند  این محصوالت با موادی رشد 

باشد.
محصوالت  سوم  یک  ساالنه  گفت  زراعت  وزارت  معین 
کشور به دلیل آفات و امراض و براثر استفاده از مواد  زراعتی 
بین  از  ندارد  گیاهی  منشا  که  آفت کش هایی  و  کیمیاوی 

می رود. 
وارد  حاضر  حال  در  که  موادی  می گوید  زراعت  وزارت 
کارایی  از  و  داشته  پایین  کیفیت  می گردد  کشور  بازار های 
کید می کند این مواد  ضعیفی بر خوردار است. این وزارت تا

این مجموعه آزمایشگاهی به طرف علمی  شدن و تخنیکی 
کار به شکل تحلیلی و آزمایشگاهی  شدن روان هستیم. و این 
گرفت. یعنی از حدس و  و تشخیص علمی صورت خواهد 

گمان به طرف حقایق پیش می رویم.«
قادر  ما  متخصصین  مجموعه،  این  ایجاد  »با  افزود:  وی   
را  کیمیاوی  کودهای  و  آفت کش ها  کیفیت  تا  بود  خواهند 
کرده و بقایای آفت کش ها را روی مواد زراعتی مورد  تثبیت 
تحلیل و تجزیه قرار دهند. حتا با این آزمایشگاه ها می توان 
گیاه نیز  ک و انسان و حیوان و  بقایای آفت کش ها را روی خا

مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم.«
انجام  به خاطر  افغانی  هزار  صدها  ساالنه  گفت  حیدری 

کشور مصرف می شود. کارهای آزمایشگاهی در خارج از 
دیده  آموزش  پرسونل  با  آزمایشگاه ها  »اعمار  گفت:  وی 
در  را  تحقیقات  و  آزمایش ها  تمام  تا  می سازد  قادر  را  ما 
کشور انجام دهیم. وجود این  عرصه های مختلف در داخل 
آزمایشگاه ها برای محققین این فرصت را مساعد می سازد تا 
آن ها تحقیقات و تجارب علمی  خود را در سطح ماستری و 

کنند.« دکترا در آن اجرا 
دهقان  به  را  خدمات  می خواهیم  »ما  گفت:  حیدری 
قصد  بسازیم.  روشن  را  دهقان  ذهنیت  و  بسازیم  نزدیک 
گیاهی را در  داریم درمانگاه های تشخیص آفات و امراض 

کنیم.« هر ولسوالی ایجاد 
به  می تواند  مجموعه  این  ساخت  با  می گوید  وزارت  این 
تشخیص  زیرا  کند.  بزرگی  کمک  کشور  در  زراعت  بهبود 
کارها، از  درست نیازمندی های بخش زراعت و دریافت راه 

کاری این وزارت است.     اولویت های مهم 
 این مجموعه آزمایشگاهی دارای سه بخش از جمله بخش 
آزمایشگاه،  پنج  با  کیمیاوی  کود  و  آفت کش ها  آزمایش 
کیفیت تولیدات زراعتی با سه آزمایشگاه و  بخش آزمایش 
آزمایشگاه  پنج  با  گیاهی  امراض  و  آفات  تشخیص  بخش 
کیفیت و معیاری از  است. قرار است در این مجموعه مواد با 
گیاهی تشخیص و در اختیار  آفت کش ها و موادی با منشای 

گذاشته شود. دهاقین 

کاهش آفات و امراض در مزارع نمی گردد بلکه  نه تنها سبب 
سبب شکایت دهاقین نیز می شود.

قابل  و  عالی  مواد  شناسایی  به خاطر  می گوید  وزارت  این 
که آزمایشگاه های تشخیص را در اختیار  اطمینان الزم شد 
داشته تا بتواند پاسخگوی نیازمندی ها در این عرصه باشد.
این وزارت می گوید اعمار این مجموعه بیش از 6 میلیون و 
752 هزار افغانی هزینه در بر خواهد داشت و تا یک سال 
کار ساخت آن تکمیل شده و به بهره برداری سپرده خواهد 
طریق  از  و  جهانی  بانک  سوی  از  آن  ساخت  هزینه  شد. 

بودجه انکشافی دولت پرداخت می گردد. 
گروه را برای  که این وزارت می گوید یک  این در حالی است 
گیری  کار دراین آزمایشگاه ها به خارج فرستاده و بعد از فرا
گروه  کشور برگشته اند و  آموزش های الزم در سطح ماستری به 
حاصل  فراغت  مجموعه  این  ساخت  ختم  با  همزمان  دوم 

کشور بر می گردند. کرده و به 
کنون برای تشخیص امراض و آفات  گفت: »ما تا ا حیدری 
به شکل نمونه  ای پیش می رفتیم و بر اساس نمونه ها حدس 
ایجاد  با  امروز  اما  آفت است  یا  و  کدام مرض  که  می زدیم 

وزارت زراعت: 

راعت  به طرف علمی شدن ز
ویم پیش می ر

 

 

Call for auction of 1 used vehicle: 

The Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany. 

GIZ Office in Mazar-e-Sharif wants to sell its 1 used vehicle (4Runner Model 2000)in public bidding 
process. Therefore, GIZ invites all those individuals and registered companies who wish to participate in 
the auction processing to send their interest lietter to the given E-mail Address: reception.mazar@giz.de 
, by 28 January 2016 till 4:00 O’clock Mazar Local time. 

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

 

 

 :اطالعیه داوطلبی 

 .ری فدرال آلمان میباشداجرا کننده همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهو  GIZ دفتر

ملکیت خویش را در یک پروسه آزاد به فروش  (4Runner Model 2000)عراده موتر  1مقیم مزارشریف میخواهد که  GIZدفتر 
برساند، بنابرین شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهان خریداری واسطه متذکره باشند، میتوانند درخواستی های خویش را الی 

 .بفرستد reception.mazar@giz.de ظهر به ایمیل آدرس بعد از  4ت ، ساع2012جنوری  82تاریخ 

لست داوطلبان بعد از اخذ درخواستی ها مشخص گردیده و از آنان دعوت بعمل میاید تا واسطه متذکره را از نزدیک چک :  نوت
 .بسته به دفتر جی آی زید تسلیم نمایندنموده و بعدا آفرهای خویش را بطور سر 

 

 

کنش  گروه رسانه ای موبی با وا کارمندان  حمله بر موتر 
نسبت  که  نهادهایی  و  افراد  حتا  شد.  مواجه  تندی 
عمل  این  داشتند،  انتقاد  طلوع  برنامه های  برخی  به 
افغانستان  رسانه های  کردند.  نکوهش  را  طالبان 
سیاسی  حمایت های  از  موجی  با  بار  نخستین  برای 
نشان  همه  این  شد.  همراه  مردم  سوی  از  همدردی  و 
آزادی بیان جایگاه خود را در  که رسانه ها و  می دهد 

کرده است.  کشور پیدا 
چاپی  و  شنیداری  تصویری،  رسانه های  کثر  ا کنون  ا
کرده اند.  مخاطبان و منتقدان سرسخت خود را پیدا 
بیان  آزادی  به  حمله  با  طالبان  که  می رسد  به نظر 
مردم  عمومی  افکار  با  مواجهه  در  را  خود  رسانه ها  و 
دنیا  گوشه ی  هیچ  در  طالبان  رفتار  این  دادند.  قرار 
که  کشورهایی  حتا  نمی باشد.  قبول  و  پذیریش  مورد 
برای طالبان پول می فرستند، دفتر داده اند و حمایت 
دفاع  طالبان  عمل  این  از  می کنند،  معنوی  و  سیاسی 
نمی توانند. با این همه حکومت وحدت ملی حمایت 

کرده است.  کشور اعالم  خود را از رسانه های 
شهدای  فاتحه  در  حضور  با  غنی  رییس جمهور 
چهارشنبه سیاه و هم چنان در مالقات با مدیران طلوع 

کرده است.  کید  بر این حمایت تا
ادامه در صفحه 6

سود حکومت
از فضای ناامنی 

علیه رسانه ها
   شهریار

یم حسینی     مر

ACKU



چهار شنبه 7 دلو 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2306 

از  بعد  که  ابراز داشت  روز دوشنبه  امریکا  مقام نظامی  یک 
و  افغانستان  ارتش  سربازان  میان  سنگین  نبرد  ماه  چندین 
طالبان در والیت جنوبی هلمند، حاال در سطح رهبری این 
صورت  بازسازی  نیروها  این  ساختار  در  و  تغییرات  نیروها 
کلیدی این  گرفته است. به گفته او، چندین تن از فرماندهان 

نیروها تبدیل شده اند.
نبردهای  میدان  به  گذشته  سال  خزان  از  پس  هلمند  والیت 
گشت و جنگ در 10 ولسوالی این والیت جریان  شدید بدل 
محاصره  را  ارتش  پایگاه های  مواردی  در  شورشیان  داشت. 
افزایش  با  کردند.  بیشتری  قلمرو  تصرف  به  تهدید  و  کردند 
از  کمک  خواستار  هلمند  محلی  مقام های  خشونت ها، 
کشور شدند. این مقام ها از موجودیت  مسوولین ارشد در مرکز 
و  تجهیزات  غذا،  سربازان،  معاشات  در  مشکالت  فساد، 
مواد سوختی برای سربازان امنیتی شکایت داشتند. ویلسون 
شوفنر، جنرال امریکایی و مسوول عمومی عملیات های ناتو و 
که ساختار ارتش  گفت  امریکا به خبرگزاری آسوشیتید پرس 
افغانستان در والیت هلمند بازسازی خواهد شد و مقام های 
و  شد  خواهند  تبدیل  والیت  این  در  نظامی  نیروهای  قبلی 

نیروهای تازه نفس جایگزین آن ها می شوند. 
را  میوند   215 اردوی  قول  در  تغییرات  دالیل  شوفنر  آقای 
گفت فرماندهان  کرد. او  بی کفایتی، فساد و نا کار آمدی عنوان 
کلیدی و  به گفته وی »فرماندهان  اردو تبدیل می شوند.  قول 
تا  شد،  خواهند  جایگزین  دگروال ها،  سطح  تا  نظامی  ارشد 
نیروهای موجود نظامی در  بهتر در سطوح  ترتیب نظم  بدین 
استراتژیک  قلمرو  هلمند  والیت  آید.«  به وجود  والیت  این 
برای طالبان محسوب می گردد، زیرا این والیت بیش از 250 
کز  کستان دارد. برعالوه، هلمند از مرا کیلومتر مرز مشترک با پا
کشت و زرع مواد مخدر محسوب می شود و بیشترین مواد  مهم 
گفته می شود ساالنه حدود سه  مخدر جهان را تولید می کند. 

که منبع بزرگ تمویل  میلیارد دالر از این بابت حاصل می گردد 
شورشیان محسوب می شود.

وزارت دفاع افغانستان تغییرات در واحد های نظامی هلمند 
جنرال  فقیری  مهین  می گوید  وزارت  این  می کند.  تایید  را 
منصوب  اردو  قول  فرماندهی  برای  افغانستان  ارتش  کهنه کار 
گرفت.  گردید و این فرمانده، وظیفه را دو ماه پیش به عهده 
فرماندهان  که  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
او  به گفته  کرده اند.  تغییر  نیز  درهلمند  نظامی  واحد های 
»واحدهای نظامی به زودی شاهد فرماندهان جدید خواهند 
گذشته،  کتوبر  ا ماه  در  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  بود.« 
در  داد.  جلسه  تشکیل  هلمند  امنیتی  بد  وضعیت  درباره 
کمبل فرمانده  این نشست رییس جمهور غنی و جنرال جان 
عمومی نیروها ناتو در افغانستان نیز حضور داشت. برداشت ها 
که نیروهای امنیتی افغانستان در  در شورای امنیت چنین بود 
اغلب  در  آن ها  و  شده  مدیریت  نادرست  صورت  به  هلمند 
گفته  برعالوه  بوده اند.  مواجه  تجهیزات  کمبود  با  موارد 
کشته و زخمی داشته اند  می شود درسه ماه اخیر این نیروها 900 

کشته می شود. که شامل 300 
کتوبر،  ا  29 جلسه  در  پرس  آسوشیتید  خبرگزاری  یافته های 
توسط  هلمند  در  امنیتی  بد  وضعیت  که  می دهد  نشان 
رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان تشریح 
طالبان«  برای  استخر  بزرگ ترین  »به  را  والیت  این  او  گردید 

استخبارات  بازنشسته  سازمان  رهبران  از  حامد،  زید 
گفته است  گفتگوی رسانه ای  کستان در یک  نظامی  پا
و  می شود  تهدید  افغانستان  سوی  از  کشورش  امنیت 
کستان دوباره  برای مهار این تهدید الزم است تا ارتش پا
کابل برگرداند. به گفته این  طالبان را به قدرت سیاسی در 
کستانی، در صورتی که طالبان به  استخباراتچی پیشین پا
پیروزی نظامی  در افغانستان برسند و دوباره امارت شان 
که  کنند، تمام درد هایی  کابل برقرار  را به زور تفنگ در 

کستان حاال از آن در رنج است، درمان خواهد شد.  پا
حمله  وحشیانه  طالبان  به  کنش  وا در  حامد  زید 
کستانی به دانشگاه باچاخان در چارسده این سخنان  پا
است  کرده  اعالم  کستان  پا استخبارات  راند.  زبان  بر  را 
کرده  که به دانشگاه باچاخان حمله  که تروریست هایی 
بودند، با رهبران شان از طریق تلیفون در تماس بودند و 
در  رهبران  این  که  می دهد  نشان  تماس ها  این  ردیابی 
جایی در قلمرو افغانستان حضور دارند. زید حامد هم 
کستان  پا استخبارات  مقام های  موضع  این  به  اشاره  با 
کستان هستند، وقتی آنان در  که طالبان دوستان پا گفت 
حضور  هند  نه  افغانستان  قلمرو  در  بودند،  کم  حا کابل 
کرده  پیدا  خارجی  وجود  کستانی  پا طالبان  نه  داشت، 
ک  بود و نه تفنگ داران جدایی طلب می توانستند از خا

کنند.  کستان استفاده  افغانستان بر ضد پا
مسلط  نظر  حامد  زید  سخنان  که  است  این  واقعیت 
کستان است. جامعه  امنیتی پا در جامعه استخباراتی و 
به قدرت  آرمان  آتش  کستان در  پا استخباراتی  و  امنیتی 
رسیدن مجدد طالبان در افغانستان می سوزند. به همین 
روستاهای  و  شهرها  در  را  طالبان  آنان  که  است  دلیل 
در  را  کشورشان  منابع  و  می کنند  میزبانی  کستان  پا
و  بجنگند  افغانستان  در  تا  می دهند  قرار  آنان  اختیار 
مواجه  شکست  به  را  دولت سازی  و  دموکراسی سازی 

کنند. 
کستان به  اما این تحلیل و نوع نگاه جامعه استخباراتی پا
موضوع افغانستان خیلی سطحی و غیرواقع بینانه است. 
طالبان در نتیجه  فشار نظامی  بین المللی از قدرت رانده 
که علم  گروهی  شدند. آنان به القاعده پناه داده بودند؛ 
کشورهای  بود.  کرده  بلند  معاصر  تمدن  با  را  دشمنی 
گذشته با پرداخت هزینه های  عضو ناتو در چهارده سال 
دوباره  طالبان  که  ندادند  اجازه  مالی  و  انسانی  گزاف 
نخواهد  اجازه  جهانی  جامعه  هم  این  از  پس  برگردند. 

داد طالبان به قدرت برگردند. 
دیگر  هم  افغانستان  مردم  که  است  این  نکته  دیگر 
گون  گونا نظرسنجی های  برگردند.  طالبان  نمی خواهند 
اقوام  از  یک  هیچ  میان  در  طالبان  که  می دهد  نشان 
گسترده  مردم  مشارکت  ندارند.  محبوبیت  افغانستان 
می شود  برگزار  افغانستان  در  که  انتخابات هایی  در 
به تفکر  افغانستان  که دیگر مردم  نشان دهنده  آن است 
طالبانی روی خوش نشان نمی دهند. در نیمه  دوم دهه 
تبلیغات   کمک  به  توانستند  طالبان  خورشیدی،  هفتاد 
از  برخی  قومی،  سلطنت  برگرداندن  شعار  و  تباری 

مرمر  قاچاق سنگ  و  کوکنار  و  کشت  و هم چنان  کرد  تشبیه 
با این حال،  کرد.  را »منبع اصلی درآمد« شورشیان توصیف 
کسانی  نگرانی های دیگر در مورد پولیس افغان وجود دارد؛ 
که در صف نخست نبرد در سراسر هلمند می رزمند و در موارد 
که سبب  زیادی فاقد تجهیزات و پشتیبانی نظامی اند؛ امری 

گردیده است. افزایش تلفات شان 
والیت  امنیه  فرمانده  سرجنگ،  عبدالرحمان  جنرال 
افغان  امنیتی  نیروهای  که  گفت  گذشته  چهار شنبه  هلمند، 
به  او  هم چنان  دارند.  تقویت  به  مبرم  نیاز  و  شده اند  خسته 
ارتش  میان  هماهنگی  ضعف  که  گفت  آسوشیتیدپرس 
آقای  است.  شده  جنگ ها  در  پیشرفت  مانع  پولیس،  و 
که  که طالبان در هفت ولسوالی این والیت  گفت  سرجنگ 
گرشک، خانشین، موسی قلعه، نوزاد، واشیر  شامل سنگین، 
کردند. برعالوه،  و مارجه می شود به صورت جدی ایستادگی 

سه ولسوالی دیگر هلمند نیز زیر تهدید قرار دارد.
که نیروهای بین المللی به عملیات های رسمی خود  درحالی 
در سال 2014 خاتمه دادند، حاال تغییرات در والیت هلمند 
که رهبران ملکی و نظامی افغانستان متوجه  بیانگر آن است 
به  که  شده اند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  محدودیت های 
تعداد  حاضر،  حال  در  می رزمند.  طالبان  مقابل  در  تنهایی 
نیروهای موجود امریکایی و ناتو در افغانستان به 13000 سرباز 
که در بخش های مشوره دهی، آموزش و ظرفیت سازی  می رسد 

فعالیت دارند.
در  ماه  چهار  مدت  به  هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی 
ترس  دسامبر  ماه  اواخر  در  و  داشت  قرار  طالبان  محاصره 
به دست  مکمل  به صورت  ولسوالی  این  که  داشت  وجود 
بمباردمان  امریکایی  نیروهای  بنا  کند.  سقوط  شورشیان 
مشاوران  و  کردند  راه اندازی  را  طالبان  مواضع  بر  هوایی 
هم چنان  شدند.  اعزام  ساحه  به  بریتانیایی  ویژه  نیروهای 
گیرمانده  ساحه  در  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای 
در  نبیل  آقای  فرستاده شد.  تجیهزات جنگی  و  بودند غذا 
که حدود 12000 طالب در  گفت  جلسه شورای امنیت ملی 
که حدود 60 درصد آن ها از  والیت هلمند جنگ می کردند 

واضح  آنچه  بودند.  رفته  آن جا  به  کشور  دیگر  بخش های 
کمک و  را در جنگیدن  این که شورشیان اعضای خود  بود 
تقویت می کردند. به گفته آقای نبیل مورال نیروهای افغان در 
جنگ پایین بود و نظم آن ها از هم پاشیده. نبیل در جلسه 

گفت: »وضعیت در هلمند بحرانی است.«
که سربازان ارتش از بخش های  گفت  با ین حال، آقای شوفنر 
کشور به هلمند رفته اند تا نیروهای موجود در این والیت  دیگر 
گذشته باید در این والیت  کنند و برعالوه، استراتژی  را تقویت 
بر  مبنی  داشت  وجود  گذشته ها  در  که  تصوری  کند.  تغییر 
می جنگیدند  تابستان  فصل  گرم  ماه های  در  طالبان  این که 
حاال از بین رفته، زیرا جنگ آن ها در فصول سرد نیز افزایش 

یافته است.
که  بودند  گفته  آسوشیتیدپرس  خبرگزاری  به  ناتو  مقام های 
که 25 درصد  نیروهای افغان متحمل تلفات زیادی شده اند 
این  عملیات  پایان  نسبت  میالدی   2015 سال  در  را  افزایش 
به  که  گزارش هایی  به  بنا  رقم  این  می دهد.  نشان  نیروها 
مقامات  این  است.  گردیده  بیان  رسیده  ایتالف  نیروهای 
کرده اند، زیرا آن ها اجازه نداشتند  گمنام صحبت  به صورت 
کنند. مسوولین  گزارشگران صحبت  که به صورت مستقیم با 
آشکار  رزمی شان  نیروهای  برای  را  تلفات  و  خسارات  افغان 
تلفات حدود 5000  آورد شده  بر  نمی کنند. در سال 2014 رقم 

تن بیان شده بود.

کنند، اما آن دوران دیگر  روستایی های جنوب را بسیج 
تکرار نخواهد شد. 

دسترسی  مهم  معلومات  به  افغانستان  همه  مردم  حاال 
که طالبان متحد  افغانستان می دانند  تمام مردم  دارند. 
و  طالبان  داعیه  مذهبی  کستان اند.  پا استخبارات 
آنان، دیگر برای هیچ  شعارهای قومی  برخی از حامیان 
بخشی از مردم افغانستان جذاب نیست. روش طالبان 
هم خیلی خشن است و خشونت بی مانند آنان را هیچ 
آنان  پیش  هفته  یک  ندارد.  قبول  بیداری  وجدان 
در  را  موبی  رسانه ای  گروه  فقیر  و  بی گناه  کارمند  هفت 
کشتند و وجدان بیدار جهانی را تکان دادند. هیچ  کابل 
را  بی مانند  دشمنی  این  سیاسی  و  ملی  قومی،  جامعه 

قبول ندارد.
کمیت  حا که  است  نشان دهنده  آن  واقعیت ها  این 
است.  داده  دست  از  را  زمینه  خود  دیگر  طالبی  مطلق 
یک  حقوق  مدافعان  نام  به  نمی توانند  دیگر  طالبان 
قوم یا حراست گران حریم یک مذهب، بخشی از مردم 
کنند.  بسیج  آن  دیگر  بخش های  علیه  را  افغانستان 
طالبان،  نظامی  پیروزی  روی  سرمایه گذاری  بنابراین 

امری بیهوده و بی ثمر است. 
به  وادار  را  طالبان  کستان  پا که  است  این  معقول  راه 
ملل  سازمان  نظر  زیر  که  کند  صلحی  روند  در  شرکت 
متحد مدیریت شود. طالبان باید بر مبنای یک نقشه راه 
مشخص، تفنگ و جنگ افزارهای خود را به یک نهاد 
مربوط به سازمان ملل متحد بسپارند، تشکیالت نظامی 
کنند و در قالب یک حزب وارد فاز فعالیت   خود را لغو 
تحقق  به  کستان  پا گر  ا شوند.  افغانستان  در  سیاسی 
با  که روابطش  کند، بدون شک  کمک  چنین روندی 

افغانستان عادی خواهد شد. 
کستان،  پا و مجموعه  مخالف  گروه  آن صورت هیچ  در 
حاضر  حال  در  کند.  فعالیت  افغانستان  در  نمی تواند 
بیداد می کند. جنگ سبب شده  افغانستان  در  جنگ 
کمیت  حا از  افغانستان  قلمرو  از  بخش هایی  که  است 
بخش ها  این  در  که  است  روشن  شود.  بیرون  دولت 
دسته های مسلح تروریست جابه جا شده اند و از امکان 
جابه جا  تروریست  عناصر  از  برخی  که  نیست  دور  به 
کمیت قانون در افغانستان،  شده در مناطق خارج از حا
کستان باشند. از این وضعیت  مخالفان دولت و مردم پا
که  دارد  وجود  آن  احتمال  می برد.  بهره  کسی  هر 
این  از  هم  کستان  پا مخالف  استخباراتی  سازمان های 

کنند.  وضعیت بهره برداری 
طالبان  از  میزبانی  دشواری ها  این  به  پاسخ گویی  راه  اما 
نیست.  افغانستان  در  جنگ  دوام  به  کمک  و  افغان 
و  مذهبی  تروریست های  به  که  است  جنگ  این 
و  جامعه  امنیتی  می دهد.  فضا  و  زمینه  جدایی طلب، 
اشتباه  راه  سال،  چهارده  این  در  کستان  پا اطالعاتی 
شد،  گفته  که  طوری  همان  راه حل  است.  پیموده 
مورد  صلح  روند  یک  شکل گیری  در  جدی  همکاری 

قبول مردم و دولت افغانستان است.
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شوید؟
پاسخ: حتا خوابش را هم ندیده بودم که روزی پیلوت 
کرد  سقوط  طالب ها  حکومت  که  زمانی  چون  شوم، 
با  کردم  ثبت نام  انگلیسی  کورس  به  بار  اولین  برای  و 
مشوق  یگانه  امروز  اما  شدم،  روبه رو  خانواده  مخالفت 
که  هستند  آنان  و  می باشند  خانواده ام  اعضای  اصلی ام 

امروز توانسته ام یک پیلوت شوم. 
پرسش: علت موفقیت تان را در چه می دانید؟ 

پاسخ: پشت کار، تالش و موجودیت شوهرم در کنارم 
که خودش نیز پیلوت می باشد و با هم همکار می باشیم، 
شوهرم  می باشد.  کاری  عرصه  در  موفقیتم  علت  این ها 
ضمن این که پیلوت می باشد، در قوای هوایی افغانستان 
فشار  باالیم  او  اوقات  بسیاری  است.  نیز  پیلوت ها  معلم 
یاد  را  نو  چیز های  مسلکم  عرصه  در  تا  می کند  وارد 
بگیرم. اکثر اوقات با شوهرم در یک پرواز می باشیم که 

خیلی خوش آیند است.
برای تان  پرواز  کدام  سال  چهار  این  در  پرسش: 

خوش آیند بوده است؟
سلو  پرواز  پرواز هایم  خوشایندترین  و  بهترین  پاسخ: 
از  بعد  دارد  بود که هر شاگرد حق  »پرواز آهسته«ام  یا 
این  در  باشد.  پرواز  این گونه  پرواز مستحق  انجام هفده 
دومی   پیلوت  و  استاد  حضور  بدون  پیلوت  پرواز  گونه 
خاطره  برایم  پرواز ها  این  می دهد.  انجام  را  پرواز  تنها 

ماندگار دارد.
پرسش: در جریان پرواز تا کنون دچار مشکل شده اید 

یا خیر؟
پرواز  بروز کدام مشکل در جریان  پاسخ: در صورت 
پیلوت کمکی نیز در هواپیما حضور دارد که اگر یک 
پیلوت دچار ضعف شود و یا مشکل صحی پیدا کند، او 
عمل خواهد کرد. از این گونه موارد زیاد اتفاق می افتد.

پیلوتی دگر چه کار هایی  انجام وظیفه  از  غیر  پرسش: 
شامل تقسیم اوقات روزانه تان می باشد؟

پاسخ: اگر یک خانم بخواهد از عهده تمام کار ها بدر 
من  کند.  حرکت  منظم  اوقات  تقسیم  روی  باید  شود، 
پیلوت هستم محصل سال دوم حقوق در  این که  ضمن 
نیز می باشم. صبح زود  دانشگاه های خصوصی  از  یکی 
انجام  را  خانه  کار های  می شوم،  بیدار  خواب  از  وقتی 
می دهم، سپس به وظیفه می آیم و بعد از ظهر به پوهنتون 

می روم.
روز  در  ساعت  چند  پرواز تان  زمان  بلند ترین  پرسش: 

بوده است؟ 
پاسخ: معموال پرواز ها از سه الی چهار ساعت در روز 
می باشد، اما روز هایی هم پیش آمده است که در یک 
از  مثال،  به طور  بوده ام.  پرواز  در  ساعت  هشت  تا  روز 
کابل به هلمند رفته ام و از هلمند به قندهار و از قندهار 
وضعیت  که  این  از  اکنون  اما  داشته ام،  پرواز  بامیان  به 
صحی ام خوب نیست هفته یک پرواز را انجام می دهم، 
پرواز های  به  دوباره  این که مشکلم حل گردید،  از  بعد 

منظم سوق خواهم شد.
انجام پرواز شما چه کار های مقدماتی  از  پرسش: قبل 

را انجام می دهید؟
مبادرت ورزیم، هواپیما  پرواز  به  این که  از  قبل  پاسخ: 
را  نیز آن  ما  تخنیکران چک می گردد، سپس  از سوی 
هواپیما  احیانا  اگر  می کنیم.  پرواز  کرده  دوباره  چک 
به  می شویم  مجبور  ما  می گردد،  عارضه  دچار  هوا  در 

نزدیک ترین میدان آن را نشست دهیم.
شما  هواپیمای  پرواز  جریان  در  تا کنون  آیا  پرسش: 
هوا  خرابی  به دلیل  هم  یا  و  است  شده  عوارض  دچار 

نشست اضطراری کرده اید؟
مزار  سمت  به  ما  که  پرواز ها  از  یکی  در  بلی.  پاسخ: 
و  شد  خراب  هوا  ناگهان  بودیم،  حرکت  در  شریف 
اطراف هواپیمای ما را غبار فرا گرفت و ما در میان آن 
گم بودیم. بعد با هواپیمای دیگری که از فضای نزدیک 
ما می گذشت به تماس شده و دوباره راه را پیدا کرده و 

به میدان هوایی کابل باز گشته و نشست کردیم.
پرسش: پیام تان به دیگر دخترخانم ها چیست؟

نه  که  است  این  دخترخانم ها  دیگر  به  من  پیام  پاسخ: 
رشته ای  هر  در  هستند،  نظامی   چوکات  در  اینکه  تنها 
که عالقه دارند، باید پشت کار داشته و هیچ گاه خسته 
نشوند. در قوای هوایی بسیار خانم ها مورد حمایت قرار 
می گیرند و آمدن زنان و پیلوت شدن آنان مایه افتخار 

ماست و بدون هراس بیایند و خود را کاندید کنند.

با مداخله کنندگان در امور کانکور 
برخورد می شود

رییس جمهور کشور در این دیدار تاکید کرد 
تحصیالت  موسسات  به  جوانان  راهیابی  که 
عالی و دانشگاه ها نیازمند جدیت در برگزاری 

امتحان کانکور است.
وزیر  انتقادات  به  پاسخ  در  غنی  آقای 
اعضای  مداخالت  بر  مبنی  عالی  تحصیالت 
در  کشور  والیات  برخی  والیتی  شوراهای 
این  از  بعد  »اگر  گفت:  کانکور  امتحان  امور 
هر عضو شورای والیتی در هر جای افغانستان 
در  عضویتش  کند،  مداخله  کانکور  امور  در 

شورای والیتی به حالت تعلیق قرار می گیرد.«
هیچ گونه  راستا  این  در  که  گفت  غنی  آقای 
فرهنگ  به  باید  و  ندارد  وجود  مصونیتی 

زورگویی خاتمه داده شود.
رییس جمهور غنی گفت که افراد زورگو باید 

سزای اعمال خود را ببینند .
ابراز  با  عالی  وزیرتحصیالت  حال  همین  در 
نارضایتی از عدم همکاری برخی مسووالن در 
اداره های مختلف در زمان برگزاری امتحانات 
کانکور گفت با تمام این وجود کانکور در 15 
کانکور  و  شده  سپری  حوزه  نوزده  و  والیت 
بوده  قبل  سال های  از  متفاوت  کامال  امسال 

است.
وزیر تحصیالت عالی ادعا دارد که در برخی 
قطع  به خاطر  محلی  ادارات  مسووالن  والیات 
امتحان  برگزاری  درساعت  تلیفونی  ارتباطات 
شوراهای  مداخالت  حتا  و  نکرده  همکاری 

والیتی منجر به برخورد فزیکی شده است .
به  اشاره  با  کشور  رییس جمهور  میان  این  در 
کم کاری دولت در سال گذشته برای جوانان 
فعالیت های  روان  سال  در  که  داد  اطمینان 
افزایش  دولت در بخش جوانان هفتاد درصد 

پیدا می کند.
 رییس جمهور هم چنان از طرح دولت به خاطر 
خبر  نیز  والیات  در  اقتصادی  زون های  ایجاد 
داد و گفت قرار است در میدان هوایی والیت 

هرات زون اقتصادی ایجاد شود.
جلوگیری  بر  هم چنان  اشرف غنی  محمد 
بازپس گیری  و  دولتی  زمین های  غصب  از 
تاکید کرد  زمین های غصب شده در والیات 
امنیتی اجازه نمی دهند که  و گفت: »نیروهای 

چند غاصب در مملکت حکمرانی کنند.«
ارتباط رییس جمهور با والی ها بیشتر می شود

رییس جمهور در این دیدار گفت هر دو هفته 
تلفنی  والیان  با  دقیقه  بیست  برای  بار  یک 
صحبت خواهد کرد و والیان نیز موظف هستند 
تا از نحوه عملی شدن این دستورها به صورت 

مستقیم با دفتر رییس جمهور مکاتبه کنند.
در این ویدیو کنفرانس رییس جمهور غنی از 
آغاز کار عملی قیرریزی جاده هرات- چشت 
در سال آینده خبر داد و اعالم کرد که کشور 

ایتالیا هزینه اعمار این جاده را می پردازد.
قیرریزی جاده هرات- چشت شریف یکی از 
ولسوالی های  باشند گان  اصلی  خواست های 

شرق هرات می باشد.
این جاده بخشی از جاده حلقوی کشور است 

که والیات مرکزی را به کابل وصل می کند.
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پیلوت شود،  نیست. یعنی هر فرد نمی تواند  کار آسانی 
اما اگر عالقه و پشت کار داشته باشد، این کار برایش 
سخت نخواهد بود. یک شخص زمانی می تواند پیلوت 
شود که معیارهای پیلوت شدن را که همانا صحت، لسان 
پیلوت شدن است، دارا  انگلیسی و در کنار آن جرات 

باشد. 
پرسش: اولین پرواز تان چه وقت و چگونه بود؟

به  گرفتم،  فرا  را  انگلیسی  کورس های  وقتی  پاسخ: 
اعزام  تحصیل  ادامه  به خاطر  هرات  شیندند  ولسوالی 
شدیم. در آن جا به خاطر آشنایی بهتر از هواپیما، استاد ان 
مرا به حیث اولین پیلوت زن به هواپیما برد و در آن جا 
باورم  اصال  و  است  بزرگ  چقدر  هواپیما  که  دیدم 
به  بزرگی را  این  به  بتوانم هواپیمای  نمی شد که روزی 
روزشماری  تحصیلی  دوره  در  که  آن  با  کنم.  بلند  هوا 
می کردم که یک روز لباس  پرواز را به تن کنم و هواپیما 
را به پرواز درآورم. بعد از مدتی در اولین پرواز با آن که 
هراس زیادی داشتم، اما با پوشیدن لباس های پرواز، این 
به  هم صنفی ام  با  پروازم  اولین  و  شد  برطرف  تشویش 
خیلی  و  آسان  ساده،  خیلی  پرواز  این  که  بود  شیما  نام 
تا  خاطره اش  حتا  شد.  سپری  فوق العاده  و  خوش آیند 

کنون در ذهنم زنده است.
پرسش: در جریان پرواز ارتفاع تان از سطح بحر چقدر 

است؟
پاسخ: در جریان پرواز ارتفاع پرواز ها، 13 هزار فیت از 

سطح بحر می باشد.
زن  پیلوت های  به  نسبت  جامعه  و  مردم  دید  پرسش: 

چگونه است؟
پاسخ: سطح فرهنگ مردم زیاد باال نیست و دید مردم 
و جامعه در اوایل نسبت به زنانی که در کل در اردوی 
ملی کار می کردند، زیاد خوب نبود و حتا مورد توهین 
زن  یک  این که  به  رسد  چه  می گرفتیم،  قرار  تحقیر  و 
پیلوت شود، اما بعد از گذشت زمان اکنون این مشکل 
برای زنان وجود ندارد و دید مردم در برابر زنان نظامی 

 و پیلوت های زن تغییر مثبت کرده است.
پرسش: آیا تا کنون در جریان پرواز دچار بیم و هراس 

از خرابی هوا، عوارض تخنیکی و یا غیره شده اید؟ 
ترس  نیست،  وجودم  در  که  چیزی  یگانه  پاسخ: 
می باشد. هیچ گاه از خراب شدن هوا، عوارض تخنیکی 
و غیره حاالت خطرناک در جریان پرواز بیم ندارم. حتا 
در بدترین شرایط هم می خواهم پرواز داشته باشم. حتا 
خوش دارم به ناامن ترین والیت ها هم پرواز داشته باشم.

پیلوت  یک  روزی  که  می کردید  فکر  آیا  پرسش: 

و  ابرکوت  پتلون  بنددار،  سیاه  بوت های  که  حالی  در 
کرتی سیاه رنگ به تن داشت، با گام های راسخ و استوار 
بود و  به چشم زده  میدان آمد. عینک دودی  به صحن 
هدفش  می کرد.  حمل  خود  با  نیز  را  دستی اش  بکس 
مشخص بود: باید ماموریتش را تا چند دقیقه دیگر انجام 
به  به قصد هوا ترک می گفت. رفتن  را  می داد و زمین 
سه  کار،  این  به خاطر  و  دارد  دیگری  لذت  برایش  هوا 

سال زحمت کشیده است.
صفیه فیروزی یگانه پیلوت زن در قوای هوایی افغانستان، 
به  تا  بپیماید  میدان  داخل  در  را  طوالنی  نسبتا  راه  باید 

جایی که خودش آن را هدایت می کند، برسد.
او با رسیدن به هواپیما در نخستین اقدام، ماشین را روشن 
کرده و به خاطر اطمینان، آن را چک کرد تا در جریان 

پرواز دچار حادثه نگردد. 
است،  آن  پیلوت  ساله   25 صفیه  که  هواپیمایی  نوع 
هواپیما یی بال ثابت مسافربری به نام »C-208« می باشد 

که گنجایش انتقال 8 مسافر را دارد.
تجربه  از  را  پرسش  اولین  داشتم،  او  با  که  نشستی  در 

پیلوت شدن و چگونگی موفقیت هایش آغاز کردم.
پرسش: از چند سال به این سو هواپیما را پرواز می دهید؟

پاسخ: چهار سال قبل به پیلوتی آغاز کردم و نخستین 
گام ها را از فرا گیری دروس پیلوت شدن شروع کردم. 
در آغاز 13 تن کاندید پیلوت شدن بودیم و امتحان های 
هم  زیادی  دوره های  تا  و  کردیم  سپری  را  متعددی 
همراه بودیم، اما از این تعداد فقط دو دختر توانستیم به 
یگانه  اکنون من  و  یابیم  راه  بعدی تحصیلی  مرحله های 

پیلوت زن در قوای هوایی می باشم.
پرسش: بیشترین پرواز های تان به کجا می باشد؟

پاسخ: بیشترین پروازهایم به والیت هلمند می باشد و به 
والیت های دیگر نیز پرواز دارم.

را  پیلوتی  رشته  تا  شد  سبب  انگیزه ای  چه  پرسش: 
انتخاب کنید؟ 

پاسخ: اولین باری که به افسری ثبت نام کردم، در منطقه 
را آموزش می دیدیم  نظامی   تمرین های  پلچرخی کابل 
و زمانی که به قوای هوایی آمدم، در آن زمان دیدم که 
یک پیلوت زن در محل تمرین پیلوتی مصروف تمرین 
این مسلک عالقه گرفتم و مصمم  به  می باشد. همان جا 
شدم که باید پیلوت شوم، چون این توانایی و جرات را 

در خود می دیدم. 
پرسش: یک فرد دارای کدام مهارت ها باشد که بتواند 

پیلوت شود؟
پیلوت شدن  دیگر  هر کشور  یا  و  افغانستان  در  پاسخ: 

رییس جمهور: صفیه فیروزی:

بودجه های عادی و انکشافی 
مستقیم به والیات داده شود پرواز آرزویم بود

 سهیال وداع خموش
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کرد تا ساحه نفوذ خود را بر بخشی از خبر نگاران و رسانه ها 
کرزی  آقای  خبری  نشست های  در  نمونه  برای  کند.  بیشتر 
سوال های  و  نشسته  اول  در صف  همیشه  خبر نگار  نفر  چند 
را  ریاست جمهوری  مطبو عات  دفتر  از  شده  داده  فرمایشی 
مطرح می کردند. این پرسشگران سفارشی اکنون به مقام و 
نان و نوایی نیز رسیده اند. حکومت آقای غنی نیز تالش دارد 
تا از شگرد های مختلف برای کنترول رسانه ها استفاده کند. 

رسانه ها  سوی  از  ملی  وحدت  حکومت  اقدام های  برخی 
استخبارات  با  تفاهم نامه  امضای  است.  شده  نقد  شدت  به 
سیاست های  و  هلمند  در  جنگ  کندز،  رویداد  پاکستان، 
جنگ و صلح همیشه در رسانه ها مورد نقد قرار گرفته است. 
اکنون حکومت انتظار دارد تا رسانه ها خبرهای منفی در باره 

سیاست صلح حکومت نشر نکنند. حکومت انتظار دارد که 
پنهان  رسانه ها  تیزبین  از چشم  نیز  طالبان  با  گفتگو  سیاست 
است،  شده  رسانه ها  متوجه  که  تهدید هایی  با  اکنون  باشد. 
و  بزرگ نمایی  را  تهدید ها  این  می خواهد  بیشتر  حکومت 

برجسته کند. 
حکومت سعی دارد تا با برجسته کردن تهدید ها میزان نفوذ 
و اثر گذاری خود را باالی رسانه ها اعمال کند. رسانه ها نیز 
داشته  را  حکومت  جانب  ناگزیراند  آمده  پیش  وضعیت  با 
صلح  پروسه  طالبان،  با  گفتگو   روند  حکومت  برای  باشند. 
و تقرری ها در سمت های مهم دولتی مهم است که از چشم 
از  اصلی  سود  که  می رسد  به نظر  باشد.  امان  در  خبرنگاران 

تهدید ها علیه رسانه ها را حکومت نصیب شده است. 
حکومت بیش از هر وقت دیگر رسانه ها را وابسته و محتاج 
این است که رسانه های  انتظار  اما  به خود احساس می کند. 
قرار  نامشروع حکومت  بار خواسته های  زیر  به آسانی  آزاد 
نگیرند. وظیفه حکومت حمایت از ارزش های قانون اساسی 
دفاتر  امنیت  تامین  در  باید  حکومت  است.  بیان  آزادی  و 
آن  غیر  در  کند.  جدی  اقدام  خبرنگاران  امنیت  و  رسانه ها 

هر نوع رخدادی که اتفاق می افتد، حکومت مسوول است.

تاریخ و ادبیات آن چنان گره خورده با هم هستند که نمی توان 
در بررسی متون ادبی از حوادث زمان آن گذشت و تحوالت 
تاریخ آن را ندیده گرفت. در اشعار معاصر کشور نیز خاصتا 
زمان  تاریخی  تحوالت  از  تاثیر پذیری  با  مشروطه  دوران  از 
خود و هم چنان تغییر و دگردیسی های ادبیات فارسی در سایر 
در  تازه ای  مفاهیم  تا  گردیده  سبب  فارسی زبان  کشور های 
اشعار آن زمان وارد گردد. در اشعار معاصر عدالت خواهی 
اجتماعی، وطن پرستی و آزادی از مفاهیم اساسی اثار ادبی به 

جا مانده عصر خود شمرده می شود. 
میر اسماعیل مسرور نجیمی  متولد سال 1303 یکی از شاعران 
پنج  از وی  است که  از مشروطه  بعد  نویسندگان دوره ی  و 
مجموعه ی شعری با عنوان های: اندیشه های شهر شعر )دفتر 
اول و دوم و سوم تحت همین عنوان( دفتر چهارم سروده های 
پرنیانی و سیر پرنیانی زندگی که آخرین مجموعه ی زنده یاد 
استاد مسرور می باشد به یادگار مانده است. هم چنین چندین 
ناهید  زندگی،  سروش  بی خبری،  ثریا،  چون:  نمایش نامه  
زنده ی  تیاتر  نمایش های  پرطرفدارترین  از  زمان  آن  در  که 

روزگار خود بوده است. 
دکلمه ی  با  دل  حرف  برنامه ی  در  گاه  ایشان  شعر های 
گویندگان وقت رادیو تلویزیون ملی به خوانش گرفته شده 
صدای  با  ترانه  به  صورت  گاه  و  می گردید  نشر  شب  هر  و 
بده  »ساقی  ترانه ی  شد.  جاودانه  خود  روزگار  آوازخوانان 
پیمانه ای تا خالی از خویشم کند« که با صدای احسان امان 
مردم آن را می شناسند، نشان می دهد که اشعار استاد مسرور 
در میان جوانان و نسل های بعد از او نیز مورد استقبال قرار 

دفتر  در  حضور  با  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  سایر 
غم شریکی  ابراز  رسانه  این  مدیران  با  طلوع  تلویزیون 
کرده اند. اما در عمل رهبران حکومت وحدت ملی از فشارها 
و تهدید ها علیه رسانه ها به نحوی سود می برند. هم در زمان 
تا رسانه ها  آقای کرزی و هم حاال تالش هایی جریان دارد 
سیاست های حکومت را به صورت عریان و جدی نقد نکنند. 
در زمان آقای کرزی تالش شد تا رسانه های تحت الحمایه 
از  از طریق مرکز رسانه های حکومت شکل گیرد. شماری 
حکومت  با  همسویی  در  راد یو ها  و  تلویزیون ها  روزنامه ها، 
رسانه های  دولت  که  هرچند  داشتند.  نشرات  کرزی  آقای 
سوی  از  نیز  آزاد  رسانه های  برخی  اما  داشت،  را  خود 
تالش  کرزی  آقای  حکومت  می شدند.  تمویل  حکومت 

سود حکومت از فضای ناامنی 
علیه رسانه ها

  زهرا اسرافیل

ادامه  از صفحه 3

چهار شنبه 7 دلو 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2306

می گیرد. وی در سال 1393/11/8 در شهر گوتنگن آلمان 
درگذشت. 

عشق،  شعر  در  چه  و  نمایش نامه  در  چه  قلمی  وی  آثار  در 
سماعیل  امیر  شعر های  اصلی  شالوده ی  انسانیت  و  اخالق 
عدالت  موضوع  به  پرداختن  نجیمی  می باشد.  مسرور 
در  که  است  موضوعاتی  میهن دوستی  و  آزادی  اجتماعی، 

پنج دفتر به جا مانده از نجیمی  دیده می شود. 
به طور متفاوت می توان در شعر های مسرور  اما آنچه را که 
آزادی،  موضوع  داشت،  اشاره  آن  به  و  کرد  نجیمی  دنبال 
انسانیت و حقوق زنا ن است. چنان که در تمامی آثار به جا 

مانده از وی این موضوع مشهود می باشد. 
در شعر مادر بیدار، دختر من، فرزندان دلیر و حال کنیزکی، 
نجیمی   مسرور  همنسل  شعر های  سایر  کلیشه ای  نقش  زنان 
می شوند  تداعی  همسر  و  معشوقه  مادر،  نقش  در  مدام  که 
را ندارد. بلکه در اشعار او زنان هم تراز و دوشادوش مردان 
پاسداران اصلی میهن و فاعلین سرنوشت خود هستند. زنانی 
که با داشتن صفات زنانه و با پذیرش همان فزیک خود قادر 
مردان روزگار خود  را همپای  امور مملکت داری  تا  هستند 

پیش ببرند. 
و  جسورانه  کار  زمان  آن  در  زنان  از  تازه  چهره ای  ترسیم 
به دیده  ماندگاری آن  تاریخ در مورد  بوده که  مبتکرانه ای 
تمام هستی خود را  قدر خواهد نگریست. آن جا که مردی 
ثمره ی دستان زنی می بیند که او و سایر فرزندان را با غرور 
را  خود  دوم  دفتر  ایشان  است.  داده  پرورش  خردمندی  و 
و  همسر  به  را  دفتر سوم خود  و  می دارد.  تقدیم  مادرش  به 
او  دگر اندیش  ذهن  و  بینی  باریک  هم  باز  که  فرزندانش 
نام  سپس  و  دختران  نام  ابتدا  فرزندان  از  نام گیری  آغاز  در 
تنها  و ظرافتی که  مهم  نکات  برده می شود.  فرزندان ذکور 
می توان با تامل و تعمق در مجموعه های به جا مانده از مسرور 
برای گفتن  تنها حرفی  نه  پیدا کرد. کتاب هایی که  نجیمی  
دارند بلکه دقت در ساختار و شکلیات مجموعه ی باقی مانده 

از ایشان برای مخاطب آگاه حرف های زیادی دارد. 
در شعر »فرزندان دلیر« شاعر خطاب به فرزندان خود بدون 
در نظر گرفتن جنسیت از آن ها می خواهد که برای عدالت، 
آزادی و پاسداری از میهن و حقوق انسانی خود گام بردارند. 
یاد  ایثارگری  و  غیر صبوری  صفات   با  را  خود  دختران  او 
می کند و تلویحا از آن ها می خواهد که مهندسین زندگی و 
سرنوشت خود و کشور خود باشند. چنان که او در این شعر 

دختران خود را چنین خطاب می کند:
بتو همرزم من نپتون،
بتو ای موجه آمون، 
بتو ای نعره کهسار، 

غریو آب دریاها!
سفارش می کنم، بر خیز و بپا شو، یکدمی  االن،

همین دم پرچم ملی وحدت را به دست خویش باال کن!

بتو ای روح و جان من سهیال دختر هوشیار ؛ 
بتو ای رنگ الفت، جنبش آزادی پیکار ؛ 

بتو ای ناله های آب، 
بتو ای دخترم بشتاب ،

بمثل آبشاران، 
سر نگون کن عنصر ناپاک!

برای اعتالی خلق از صدق و صفا بر خیز،

بتو ای مغز پوالدین، امیلیا دختر مسرور ؛ 
بتو ای نسل شوریده، بکن این خانه را پر نور ؛ 

بتو ای اختر تابان، بتو ای جرقه سوزان، 
بتو ای ذره رخشان، به نام وحدت ملی، 

بنا کن سازمان خلق میهن، بیدرنگ از ترس ،
به مرز و بوم میهن بیرق توحید باال کن !

نیز همواره از صفاتی برای دختران یاد  در ادامه ی این شعر 
انحصار یافته ی مردان  نیز جزو صفات  تا اکنون  گردیده که 
محسوب می شود. ایشان از صفات هم رزم، هم سنگر، انقالبی 
و عدالت خواه هم برای فرزندان مذکر و هم برای فرزندان 
مونث خود استفاده کرده و در جایی خطاب به همسر خویش 

نیز چنین می سراید:
ترا نورضیا گویم، 

زن پر مغز و بیداری، 
زن بیدار و پیکاری، 

که فرزندان تو روزی:
شجاعانه، دلیرانه به دست آرند آزادی،
در آن آزادی ملی، لوای شاد باال کن!

تاریخ )1348(
یاد  نیکو  زن  به عنوان  همسر خود  از  تنها  نه  شعر  این  در  او 
که  می داند  آزادمنشی  و  روشنگر  زن  را  او  بلکه  می کند 
می باشد  ملی  آزادی  راه  در  آن ها  مشوق  و  حامی  فرزندان 
و خشنودی را قرین شادی مردمان سرزمین خود دانسته و بر 

آن تا کید می ورزد. 
پررنگ  آنقدر  نجیمی  مسرور  استاد  اشعار  در  زن  جایگاه 
است که نمی توان تفکیک و دوگانگی بینشی را در اشعار او 
نسبت به جایگاه زنان پیدا کرد و به نگاه انسانی او به زندگی 

برای لحظه ای شک نمود. 
و  زن  رشد  برای  زمینه ای  دو  هر  جامعه    و  خانواده  حریم 
احقاق حقوق برابری و مطالبات انسانی زنان است. وقتی او 
زنان خانواده را خطاب قرار می دهد نظیر مادر، همسر، دختر 
آزاده،  انسان های  به عنوان  آن ها  از  که  می کوشد  همواره 
مستقل و خردمند یاد کند. او در اشعار خود برای زنان حصار 
در  او  چنان که  می دارد  پاس  را  آن ها  بلکه حریم  نمی کشد 
زندگی خود نیز راه ترقی و پیشرفت را برای فرزندان خود 
باز گذاشت و برای پیشرفت هر یک از آنان از حمایت های 

خود دریغ نورزید. 
شاعر  نیز  پرنیانی(  سروده های  )مجموعه  »رقاصه«  شعر  در 
خود  زنان  اجتماع  محصول  را  زنان  زندگی  بد  وضعیت 

می داند و چنین بیان می کند که :
به بزم عیش کامان رفته و با بخت نافرجام آخر در پشیمانی 

فساد اجتماعی را سراسر فاش گردانی
 چنین ای شاهد رویا 

تو می رقصی، تو می رقصی ؟! 
با هم  استاد مسرور سرنوشت زن و سرزمین  اشعار  اکثر  در 
یکی هستند؛ یعنی هر دو باید آزاد مستقل و حاکم سرنوشت 
مردان  و  زنان  سهم گیری  و  وحدت  عدالت  باشند.  خود 
تنها راه رسیدن به وحدت ملی، تامین عدالت و خوشبختی 

انسان های سرزمین است. 
در این دهر کهن صلح و صفای عام می خواهم

رئوس زندگانی بشر، خوشکام می خواهم 
بدور از کینه توزی ها- سراسر مردم دنیا

بهم سازی و همنوعی همین پیغام می خواهم

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

هشت و چهل  ساعت  جدی   22 یک شنبه 
دفتر شدم  داخل  پنج صبح : همین که  و 
همکاران  تمام  کنم.  سکته  بود  نزدیک 
رفقا  از  یکی  حتا  بودند.  شده  من  شبیه 
آنچنان  موی  مبارک  صورت  بر  که 
مو  کاشت  شفاخانه  بود  رفته  نداشت، 
بود.  کرده  کشت  بروت  خود  برای  و 
گلسنگ  ویرا  تیرا  کرتی  همکاران  همه 
در  بودند.  کرده  پیدا  کجا  از  نمی دانم 
پدر  از  من  ویرای  تیرا  کرتی  که  حالی 
خدا بیامرزم میراث مانده بود. طاقتم تاق 
شد و پرسیدم : چرا کلتان مثل مه شدین. 
نعیم جان چرا مو های پیش سرته کندی. 
این که  برای  محاسبه  مامور  جان  شفیق 
مانند من پتلونش را باالی شکمش بسته 
کند، مجبور شده بود پتلونش را به شدت 
باال بکشد. در نتیجه درز پتلونش به جای 
غیر قابل  را  وضعیت  و  رفته  بدی  بسیار 
نگریستن ساخته بود. او نزدیک من آمد 
مشهور  نداری  خبر  بیادر  گل  گفت.  و 
شدی مشهور. از دیروز به این طرف کل 
که  می کنند  نوشته  بوک  فیس  در  مردم 
مثل قدوس باش ما هم گفتیم حتما کدام 

فایده داره خوده مثل تو ساختیم. 
رییس  چاشت  از  پیش  یازده  ساعت 
صاحب خودش داخل دفتر ما شد. طرف 
مه آمد و گفت : او بچه فردا قد و اندامت 
را در یک کاغذ نوشته کده میاری به مه. 
بپرسم  نکردم  جرات  ولی  چشم  گفتم 
به  اندام مره. خدا کنه  چیکار داره قد و 

مه یک جوره دریشی جور کنه. 
ساعت دو بجه از دفتر گریختم که برای 
نام  موظف  نفر  بگیرم.  سیم کارت  خود 
مرا پرسید. تا گفتم قدوس کل همکاران 
عکس  من  با  همه  و  کرد  صدا  را  خود 
سلفی گرفتند. حتا یکی همانجا در پیش 
رویم نوشت : من و قدوس همین لحظه. 
من  به  را  رند  شماره  یک  هم  آخرش 
تحفه  به طور  از طرف خود شان  و  دادند 
خدا  انداختند.  کارتم  سیم  به  هم  پیسه 
میدانه کدام قدوس در این مملکت چی 

کار خوبی کرده. 
دیوانه  رسما  دیگه  جدی :   24 چهار شنبه 
انگشت  با  مرا  همه  بسکه  از  بودم.  شده 
به هم دیگر نشان می دادند. رفتم ریاست 
گفتم  مسوول  به  نفوس.  احوال  ثبت 
گفت  کنم.  عوض  را  نامم  می خواهم 
نزدیک مرا  نامت چیست گفتم قدوس، 
با سنگ سر میزی زده بود. گفت هر روز 
را قدوس  نام شان  نفر می آیند که  ده  ده 
این  به  نامی  که  آمدی  تو  بگذراند. 

قشنگی را عوض کنی. 
که  اصلی  قدوس  ندهد  خیرت  خدا 

روزگار مرا سیاه کردی.

زن و آزادگی
 در اشعار مسرور نجیمی 

خاطرات یک قدوس 
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Call for expression of interest (EOI)
Tender Notification 

Tender Reference no: 83221554
Short description of the project:
The Ministry of Energy and Water (MEW) is the responsible Ministry for the development of the energy sector in Afghanistan. 
This includes the design of policies, strategies and sector plans as well as to bring them to decision making processes established 
on governmental side. Additionally, MEW has to encourage the different actors on public and private side to implement the policies 
and strategies, is to say to amplify the energy offer satisfying with that the increasing demand of energy by the population, industry, 
commerce and transport. This includes the energy production by traditional energy sources as well as the use of renewable energies, 
which is coordinated by the Renewable Energy Department (RED) of the Ministry is the main technical body responsible for sup-
porting the REN sector in Afghanistan. Otherwise, the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) coordinates with 
the MEW the use of renewable energies for rural development within a specified capacity and defined institutional agreement.

On behalf of the BMZ (Federal Ministry for Cooperation and Economic Development) the German Development Cooperation a joint 
FC/TC-Program for the Energy Sector was established in 2014. Whilst the financial cooperation (FC) is financing projects for energy 
sector infrastructure (transmission lines, substations, transformations etc.) the technical cooperation (TC) supports the institutional 
development and transition processes of lead institutions in the energy sector. Therefor the program was agreed as “Institutional 
Development for Energy in Afghanistan” (IDEA). Besides the strengthening of institutional performance of key public institutions 
of energy sector like MEW, DABS or MRRD (component 1), IDEA intends to link the interventions at the micro, meso and macro 
level (component 2), to promote awareness of renewable energy and energy efficiency including networking between the public and 
private sectors and vocational training for maintenance of power plants (component 3) and to integrate private sector into energy 
production and transmission (component 4).
1) Objective.
    Distribution network extension of Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages of Chall district of Takhar provice.
2) Responsibilities
a) Distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages according given drawing and specification;
b) The following Major activities are included in distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages.
   i) Delivery and installation of work of Iron electrical poles.
   ii) Excavation work.
   iii) Concrete work of electrical poles foundations.
   iv) Installation of electrical equipment such as electric cables, Transformers, Switch boards, Lightening arresters, Disconnect     
        switches, Meter boxes, insulators etc.
3) Qualification of company.
a) Experience in Works of Comparable Nature;
   i) Applicants shall provide evidence that they have successfully executed at least two construction projects of comparable nature  
      and complexity to the proposed contracts within the last five years had a certified value of at least 16,000,000 AFN.
b) Personnel Resources
    i) The applicant shall provide suitably qualified personnel to fill as a minimum the following key positions. For each position the  
 applicant will  supply information on a first choice candidate and an alternate, each of whom should meet the experience   
 requirements specified below:
         (1) Project Manager (at least 5 years’ experience in comparable nature)
         (2) Site Engineer (at least 5 years’ experience in comparable nature)
         (3) Surveyor (at least 5 years’ experience in comparable nature)
a) Applicant’s Equipment
   i) The applicant shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing    
       equipment, or other means), of key items of equipment for execution of the work.

Interested eligible Construction Companies can send the interest letter along with updated company profile and references to  
tenders-afg@giz.de by 03.02.2016 at 16:00 pm Kabul local time. (GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghani-
stan) 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 83221554”. The EOI must be sent through email.
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