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ازدواج مردان افغان با بانوان ایرانی 
ثبت می شود

»تنظیم« و »تحریک« تاریکی می آورند

دانش:

وزیران فرهنگ هیچ طرحی
کابینه نداده اند به 
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ارگ بخشی از گزارش دیده بان 
حقوق بشر را تایید کرد

2
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کشوردیده نمیشود. قریه  که درشهر ها موجود است در دهات  گی آنان با زیست شهری متفاوت است ، زیرا چنان امکاناتی  که نحوۀ زنده  گی میکنند وطبیعی است  بخش اعظم هموطنان ما درروستاها زنده 
گردند. گی خوب مستفید  کار شود تا آنکه هموطنان ده نشین ما نیز از مزایای یک زنده  کنند ، برای رفاه وآبادانی شان بایست  ها باید پیشرفت 

که هر برنامه به نوبۀ خود برای آبادی و رفاه قریه  کشور را بعهده دارد ، برای رشد و انکشاف قریه ها چندین برنامۀ متفاوت دارد  که مسؤولیت انکشاف ، احیا وآبادانی روستاهای  وزارت احیا وانکشاف دهات 
کارهای برجسته وسودمندی را به انجام رسانیده اند. کشور ،  ها وقصبات 

کشور تطبیق و به بهره برداری سپرده است. کنون به تعداد )۸۳۲۷۹( پروژۀ بنیادی وعام المنفغه را درسطح  وزارت احیا وانکشاف دهات درکنار سایر نهاد ها ، مؤسسات و مراجع دولتی وغیر دولتی تا 
گذشت  کرده است . البته این پروژه ها با  کشور تغییر بزرگی رونما  گی و حالت  اقتصادی روستاییان  قسمت اعظم این پروژه ها به وسیلۀ برنامۀ همبستگی ملی درعمل پیاده شده است و در بهبود زنده 
بیشتر ازیک دهه نتوانسته اند سالم باقی بمانند. آنان به حفظ ومراقبت نیازدارند . وارسی و حفظ ومراقبت پروژه های یاد شده موجب بازسازی و احیای دوبارۀ آنها میگردد ودرزمینۀ رشد حاصالت زراعتی 

کاریابی واشتغال را نیز به میان میآورد. گذشته ازآن برای عده یی از هموطنان ما فرصت  روستاییان نیز نقش محسوس داشته و 
گفته  کار را فراهم مینماید. نا کار برای صلح ، با تطبیق  مرحلۀ اول پروگرام ملی حفظ ومراقبت پروژه ها ، برای حدود۲۳۵ هزارتن از هموطنان ما زمینۀ  وزارت احیا وانکشاف دهات زیر چتر برنامۀ ملی ایجاد 
کشور با درنظرداشت نحوۀ اقلیم ، وضعیت امنیتی ومیزان سطح  که مرحلۀ نخست آن در ۱۲ والیت  که پروگرام حفظ ومراقبت پروژه های برنامۀ همبستگی ملی طی سه مرحله درعمل تطبیق میگردد  نماند 

بیکاری مردم ، عملی میگردد.
کار واشتغال خواهند شد. که درنتیجۀ آن حدود یک ملیون هموطن ما صاحب  گرفت  درمرحلۀ دوم این پروگرام ، ۱۵ والیت ودر مرحلۀ سوم ، ۳۶ هزار قریۀ دیگر نیز تحت پوشش قرارخواهد 

که یک بخش عمدۀ آن را وزارت احیا وانکشاف دهات در رابطه با حفظ ومراقبت  کار برای هموطنان روستایی ماست  کار برای صلح ، تالش وسیعی برای اشتغال زایی وایجاد زمینه های  البته  برنامۀ ملی ایجاد 
پروژه های برنامۀ همبستگی ملی به عهده دارد.

گردیده است  کشور آغاز  کنون  عماًل درچندین والیت  کارعملی تطبیق پروژۀ وجه انکشافی نقدی حفظ و مراقبت)MCG(برنامۀ همبستکی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، همین ا که  گفتنی است  همچنان 
ک رجال دولتی ، مسؤولین برنامۀ  گونۀ مثال این پروسه چندی قبل بوسیلۀ انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات طی محافل وگردهمآیی های شکوهمندی با اشترا وسلسلۀ آن ادامه دارد . به 
کارعملی  اشتغال زایی از طریق راه اندازی پروژۀ ملی حفظ ومراقبت  همبستگی، یکتعداد ازبزرگان ومتنفذین وعدۀ زیادی از مردم والیات ننگرهار ، جوزجان ،لوگر، لغمان ، خوست وپکتیا  ، رسمًا افتتاح شده و 
کار عملی پروژۀ وجه انکشافی نقدی حفظ و مراقبت)MCG(برنامۀ همبستکی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، این پروگرام در والیات  گردید. همچنان ، درتداوم آغاز  پروژه های برنامۀ همبستگی ملی، آغاز 

کندهار نیز آغازگردیده است.  هرات  و 
کشور تطبیق  که درتمام والیات  که پروگرام ملی حفظ ومراقبت وایجادکار ، به منظور  بازسازی ، ترمیم و احیای مجدد پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  قابل یادآوریست 
گرفته شده است. حفظ ومراقبت پروژه ها از یکسو موجب تداوم وفعال نگهداشتن پروژه های مذکور  میگردد و از جانب دیگر باعث ازدیاد حاصالت زراعتی دوستاییان و دسترسی مردم  گردیده  ، روی دست 

به اشتغال وکار در قریه های افغانستان نیز میگردد.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

تالش وسیع برای اشتغال زایی

دوسالگی میراث 
ماندگار اخگر

اما  نیست،  ما  میان  در  اخگر  امروز 
ارزش هایی  میراث دار  را  خویشتن  ما 
آن  به  دست یابی  برای  او  که  می دانیم 
مبارزه می کرد و می اندیشید؛ ارزش هایی 
واالی  خواست های  در  ریشه  که 
امروز  بشر  خواسته ی  و  دارد  انسانیت 
با آن زاده  انسان  که  است؛ ارزش هایی 

شده است و با آن می میرد. 
هر  که  است  جانکاهی  درد  اخگر  نبود 
صدای  اخگر  می آزارد.  را  آزاداندیشی 
را  رسا  صدای  این  بود.  زمان ما  رسای 

کرد.  باید پاس داشت و پاسداری 
صفحه 3
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افغانستان مقام سوم را در فساد اداری کسب کرده است. 
فاسدترین  شمالی،  کوریای  و  سومالی  از  پس  ما  کشور 
و  اداری  فساد  که  می دهد  نشان  این  است.  جهان  کشور 
مالی، بخشی از فرهنگ عمومی و سیاسی افغانستان است. 
هیچ کسی در این مورد باید تردید نکند. وقتی وزیری به 
قدم  در  معرفی می شود،  اعتماد  رای  برای کسب  پارلمان 
اول تالش می کند تا با دادن پول نمایند گان را تطمیع کند. 
می شوند  ظاهر  تلویزیون ها  در  خود  نمایندگان  از  برخی 
متهم  نامزد وزیران  از  گیری  باج  به  را  همکاران شان  و 
می کنند. وزیری که برای کسب رای اعتماد میلیون ها دالر 
دوره ی  در  آن  جبران  برای  که  است  روشن  کند،  خرچ 

وزارتش تالش می کند. 
می شوند،  نامزد  وزارت  سمت  برای  که  کسانی  بیشتر 
صاحبان  و  بازرگانان  از  برخی  اما  ندارند،  گزافی  پول 
تجارت های کالن، پول در اختیار آنان می گذارند و بعد 
تمویل  »منابع  به  کرد،  احراز  را  ایشان کرسی خود  وقتی 
را  مالی  فساد  شبکه ی  وضعیت  این  می دهد.  باج  کننده« 
شکل می دهد. وزیر از تاجر پول می گیرد و آن را در اختیار 
نماینده ی پارلمان می گذارد تا از فلتر پارلمان عبو رکند. 
وقتی از این فلتر عبور کرد و به کرسی رسید، قرارداد های 
قرار  تاجرانی  اختیار  در  را  وزارت  عمرانی  و  خریداری 
می دهد که به او پول داده بودند تا از پارلمان رای بگیرد. 

و  تاجران  از  برخی  وزیران،  پارلمان،  نمایندگان 
اداری  و  مالی  فساد  گوناگون  شبکه های  سیاستمداران، 
ایجاد کرده اند. این شبکه ها در کمال مصونیت و آرامش به 
کارخود ادامه می دهند. رییس جمهور و رییس اجرایی هم 
به دلیل مالحظات سیاسی چشم خود را به این شبکه های 
فساد می بندند و چنان وانمود می کنند که فعالیت های این 
به همین  شبکه ها را نمی بینند. درگذشته آقای کرزی هم 
روش عمل می کرد و چشمان خود را بر فساد می بست و 

کاسه و کوزه را به گردن خارجی ها می شکست. 
رییس  که  ملی  وحدت   حکومت  در  که  می رفت  انتظار 
بازسازی دولت های شکننده بود و رییس  آن نظریه پرداز 
داشت،  مردم  میان  در  حضور  طوالنی  تجربه  اجرایی اش 
مبارزه با فساد مالی و اداری به ارزش سیاسی مبدل شود، 
پا جای  نیافت. غنی و عبداهلل هم،  اما چنین چیزی تحقق 
پای حامد کرزی گذاشتند و نتوانستند خودشان را از شر 
شبکه های فساد راحت سازند. اگر گاهی هم در موردی با 
فساد مبارزه شده، هدف اصلی اش تصفیه حساب جناحی 

بوده است تا مبارزه ی واقعی با فساد مالی و اداری. 
اگر در این دو سال، گام های مهمی در راه مبارزه با فساد 
ناظر  نهاد های  که  یقین  به  می شد،  برداشته  اداری  و  مالی 
بین المللی از آن استقبال می کردند و در گزارش های شان 
نیستیم.  شاهد  را  چیزی  چنین  اما  می پرداختند.  آن  به 
کشورهای  فهرست   در  را  سوم  مقام  هنوزهم  افغانستان 
چنان  شبکه ای شده،  فساد  می کند.  خود  آن  از  دنیا  فاسد 
قضایی  و  قانون گذاری  اجرایی،  دستگاه های  تارو پود  در 
افغانستان رخنه کرده که آن را به کالف سر درگم تشبیه 
که  است  این  داستان  کمیک  تراژیک-  بخش  می کنند. 
این  جای  به  سنگین  پرونده های  دارای  و  فاسد  مقام های 
که به محکمه معرفی شوند، یا سفیر می شوند، یا به سمت 
نبود،  جهانی  فشار  اگر  می کنند.  پیدا  ارتقا  دیگر  باالتر 
هم حاال  کابل بانک  عامل ورشکستگی  فروزی،  خلیل اهلل 

آزاد بود و از»اعمار شهرک هوشمند« نظارت می کرد.
فساد  با  مبارزه  برای  سیاسی  جدی  اراده ی  که  زمانی  تا 
اطرافیان شان  فاسد  نظام شبکه های  نیاید و سران  به وجود 
افغانستان در فهرست  نکنند، مقام  پاسخ گویی  به  را وادار 

کشورهای فاسد دنیا هرسال ارتقا خواهد کرد. 

مقام سوم در فساد 
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ارگ بخشی از گزارش دیده بان حقوق بشر را تایید کرد

دیدار رییس جمهور با بازماندگان شهدای چهارشنبه سیاه

از سرگیری نشرات رادیو داعش

دانش:

 وزیران فرهنگ هیچ طرحی 
به کابینه نداده اند ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 

محتوای  که  کرده  اعالم  جمهوری 
حقوق  دیده بان  ساالنه  گزارش 
با  مواردی  در  و  مرور کرده  را  بشر 
در  ویژه  به  گزارش  این  یافته های 
ارتباط به نقض حقوق بشر و  ناامنی، 

موافق است.
پنج شنبه،  روز  بشر  حقوق  دیده بان 
8 دلو، با انتشار گزارش ساالنه خود 
وحدت  حکومت  که  کرد  اعالم 
حقوق  نگرانی های  رفع  در  ملی 
وعده هایش  ساختن  عملی   و  بشری 
در حمایت از حقوق زنان ناکام بوده 

است.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
می گوید با اعمال ضد حقوق بشری 
صورت  طالبان  گروه  توسط  که 
دیده بان  گزارش  محتوای  با  گرفته، 
حقوق بشر موافق است. دفتر ریاست 
جمهوری می افزاید که اعمالی را که 
ندارد  تازگی  می دهند  انجام  طالبان 
و در گذشته نیز بارها مرتکب نقض 
اما  شده  بشر  حقوق  سیستماتیک 
جلوگیری  برای  افغانستان  حکومت 
روزه  همه  و  کرده  تالش  آن  از 

قربانی می دهد.
 دفتر ریاست جمهوری تاکید کرده 
به حقوق بشر،  که رعایت و احترام 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، عصر روز پنج شنبه با 
شهدای  خانواده   اعضای  از  شماری 
ریاست  ارگ  در  سیاه  چهارشنبه 
کرده  گفتگو  و  دیدار  جمهوری 

است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
کرده  تاکید  شهدا  این  خانواده های 
از حکومت  اصلی شان  که خواست 
تامین عدالت، مجازات و دستگیری 
چهارشنبه  حادثه  عامالن  و  قاتالن 

»نی«  اداره  کابل:  8صبح، 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
رادیو  نشرات  آغاز  از  افغانستان، 
گروه  به  مربوط  خالفت«  »صدای 
شرق  حوزه  در  داعش  تروریستی 

کشور خبر داده است.
رادیو  که  می گوید  اداره  این 
نشراتش  بار  این  خالفت«  »صدای 
آغاز  پشتو  و  دری  لسان های  به  را 

کرده است.
رادیو  نشرات  آغاز  از  »نی«  اداره 
کرده  نگرانی  ابراز  شدیدا  داعش 
از  متذکره  »رادیوی  می گوید: 
تبلیغاتی  فعالیت های  قبل  چندی 
پشتو  زبان  به  را  شان  ضد دولتی  و 
براساس  اینک  بود،  کرده  آغاز 
گزارشاتی که به این دفتر مواصلت 

8صبح، کابل: سرور دانش معاون دوم ریاست 
جمهوری، می گوید که در طول چند سال گذشته 
از سوی وزرای اطالعات  برنامه ای  و  هیچ طرح 
به رسانه ها در کابینه مطرح  رابطه  فرهنگ در  و 

نشده است.
آقای دانش که روز پنجشنبه، 8 دلو، در نشستی 
با شماری از مسووالن رسانه ها و نهادهای صنفی 
ارایه مشکالت رسانه ها  به منظور  خبرنگاران که 
می کرد،  بود صحبت  برگزار شده  خبرنگاران  و 
مهم  را  اخیر  سال  چند  طی  رسانه ها  کارکرد 
با  که  کابینه  عضو  هر  گفت  کرده،  توصیف 
به  هم  حکومت  دشمن  کند،  دشمنی  رسانه ها 

شمار می رود.
فعال  که  افزود  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
نگاه  از  و  شده  محو  کامال  رسانه ها  در  سانسور 
حقوقی نیز حمایت خوبی از رسانه ها وجوددارد. 
از  را  و آزادی رسانه ها  بیان  دانش آزادی  آقای 
توصیف کرده گفت  آزادی کشور  مهم  عناصر 
رسانه ها  علیه  منفی  نظر  حکومت  سطح  در  که 
وجود ندارد. وی افزود: »آزادی بیان حق طبیعی 
این  از  حراست  به  حکومت ها  و  است  انسان ها 
کنونی  نظام  جوهره  حق  این  است.  ملکف  حق 
ما را می سازد و رشد کمی و کیفی رسانه ها نتیجه 

ملموس احترام به این حق می باشد.«
با  افغانستان  حکومت  که  می گوید  دانش  سرور 
تهدیدهای  و  دارد  قرار  جبهه  یک  در  رسانه ها 
جدی  حکومت  سوی  از  نیز  رسانه ها  علیه  اخیر 

گرفته شده است.
همچنین  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
و  دارند  مشکالتی  نیز  رسانه ها  که  ابرازداشت 
کرد  تاکید  وی  کند.  رفع  را  مشکالت  این  باید 
قضایی  و  حقوقی  مشکالت  به  رسیدگی  که 
به عهده می گیرد و همچنین  را شخاصا  رسانه ها 
پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران را در 
همکاری با وزارت اطالعات و فرهنگ در کمیته 

عدلی و قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
نشراتی  معین  مصطفوی  مژگان  همین حال،  در 
از  نشست  این  در  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
فرمان  تا  خواست  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
خبرنگاران  پرونده های  بازنگری  منظور  به  ویژه 
خواستار  هم چنین  مصطفوی  خانم  شود.  صادر 
ایجاد یک شهرک ویژه از سوی حکومت برای 
راهی های  چهار  از  یکی  نام گذاری  و  رسانه ها 

کابل بنام خبرنگاران مقتول شد.
از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
انتقاد  نیز  خبرنگاران  با  رسانه ها  برخی  قرارداد 
کرده گفت که این قراردادها باید معیاری شود. 
وی از حکومت افغانستان نیز انتقاد کرد و افزود 
رسانه ها  به  معلومات  دادن  فرهنگ  تاکنون  که 
در این حکومت نهادینه نشده است. او از معاون 
دوم ریاست جمهوری خواست تا در زمینه فعال 
شدن »افغان اعالنات« نیز اقدام کرده تا با آغاز به 
به صورت  رسانه ها  به  اعالنات  دادن  فعالیت آن 

عادالنه مدیریت شود.

نیروهای  ویژه  به  افغانستان  برای 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  امنیتی 
روند  بیشتر  رعایت  برای  و  است 
آگاهی دهی، تطبیق و عملی ساختن 
نصاب  در  بشری  حقوق  ارزش های 
گنجانیده  امنیتی  نیروهای  تعلیمی 

شده است.
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
امور  وزرات  به  اشرف غنی  که 
داخله نیز دستور داده تا جلو فعالیت  
و  بگیرد  را  غیرمسوول  گروه های 
تنها  محلی  پولیس  فعالیت  هم چنین 
داخله  امور  وزارت  چوکات  در 

صورت گیرد. 
تاکید  جمهوری  ریاست  دفتر 
افغانستان  حکومت  که  می کند 
نیز  اداری  فساد  با  مبارزه  زمینه  در 
دو  در  و  برداشته  موثری«  »گام های 

سیاه است. 
آنان تاکید کرده که این مساله باید 
به صورت جدی مورد پیگیری قرار 
گیرد. بازماندگان شهدای چهارشنبه 
جان  کسانی که  می گویند   سیاه 
باختند، همه نان آوران خانواده های 
این  با  حکومت  و  بودند  شان 

خانواده ها توجه جدی کند.
یکی  جواد  محمد  سید  خواهر 
در  سیاه،  چهارشنبه  قربانیان  از 
جمهور  رییس  با  گفتگوی شان 
بود  این  برادرش  خواست  که  گفته 

به  متذکره  رادیوی  است،  کرده 
برنامه های  پشتو  و  دری  زبان های 
تبلیغاتی شان را به صورت گسترده 
که  می شود  گفته  و  راه انداخته  به 
انگلیسی  زبان  به  این رادیو  نشرات 

نیز آغاز خواهد شد.«
نشراتی  فعالیت های  »نی«  دفتر 
و  »بیگانگان«  سوی  از  غیرقانونی 
حاکمیت  قلمرو  در  هراس افگنان 
افغانستان را نقض آشکار و صریح 
قانون و حاکمیت سیاسی افغانستان 
و  اقدامات  چنین  عواقب  از  دانسته 
در  عامه  اذهان  بر  آن  تاثیرگذاری 
درازمدت ابراز نگرانی کرده است.

امنیتی  نهادهای  از  اداره  این 
جلو  ممکن«  هرنحو  »به  تا  خواسته  
از  تا  بگیرند  را  رادیو  این  نشرات 

ماه گذشته 130 قاضی را در راستای 
تامین اهداف مبارزه با فساد و حقوق 
بشر از وظایف شان برکنار و به جای 
گماشته  را  جدید  قاضی های  آنان 

است.
دفتر ریاست جمهوری مدعی است 
که حکومت افغانستان برای افزایش 
بین بردن  از  و  شفافیت  حساب دهی، 
از  بیش  قانون،  از  فرهنگ مصونیت 
و  معینان  شمول  به  دولتی  مقام  ده 
برکنار  وظایف شان  از  را  سارنواالن 

و به پنجه قانون سپرده است.
حضور  به  جمهوری  ریاست  دفتر 
ادارات  از زنان در کابینه و  شماری 
می گوید  کرده  اشاره  نیز  دولتی 
در  زنان  نقش  تقویت  منظور  به  که 
کشور گام های عملی برداشته است.

از  تروریستی  گروه های  با  دولت  تا 
این  با  و  کند  برخورد  موضع جدی 
از  صلح  گفتگوهای  در  گروه ها 

موضع قدرت صحبت کند.
به  او  که  می گوید  اشرف غنی 
عامالن  داده  دستور  امنیتی  نهادهای 
کند.  بازداشت  را  رویداد  این 
گفته  هم چنین  غنی  جمهور  رییس 
در  ضعیف  موقف  از  هیچ گاه  او 
گروه های  با  صلح  گفتگوهای 
مخالف بحث نمی کند، بلکه با تکیه 
و  قوت  موضع  از  مردم  حمایت  به 
عدالت با آنان صحبت خواهد کرد. 
وی تاکید کرد آنانی که خون مردم 
این  بهای  باید  می ریزند  را  بی گناه 

خون را بپردازند. 
جریان  در  می گوید  جمهور  رییس 
عملیات  طی  گذشته  هفته  یک 
 300 کشور  امنیتی  نیروهای  نظامی 
و  شده اند  کشته  تروریستان  از  تن 
مردم  خون  انتقام  روند  این  ادامه  با 

بي گناه از آنها گرفته خواهد شد.

تولید، تکثیر و ترویج مفکوره های 
ایجاد  و  دولتی  ضد  تروریستی، 
شهروندان  و  دولت  بین  شکاف 

جلوگیری نمایند. 
دفتر »نی« می افزاید: »ما باور داریم 
نشرات  تداوم  به  دادن  اجازه  که 
داعش  گروه  می توانند  رادیو  این 
به  قادر  کشور  شرقی  جوزه  در  را 
صفوف  در  بیشتر  داوطالبان  جلب 
آینده  امر  این  که  کند  تروریستان 
ملی کشور  وحاکمیت  دموکراسی 

را زیر سوال می برد.«
گفته  امنیتی  نهادهای  این  از  پیش 
بودند که رادیو صدای خالفت که 
داعش  تروریستی  گروه  به  مربوط 

است، نشراتش متوقف شده است.

ACKU



3  شنبه 10 دلو 1394سال نهم    شماره مسلسل 2307

چهره های  از  یکی  اخگر،  قسیم  استاد  امروز،  از  پیش  دوسال 
و  بست  رخت  ما  جمع  از  افغانستان  روشنگری  جریان  شاخص 

ماندگار شد. 
زیادی همراه  فرودهای  و  فراز  با  که  افغانستان  جنبش روشنفکری 
گذشته چهره های ماندگاری را وارد  بود، در طی بیش از یک قرن 
این جنبش  کرد.  و عدالت خواهانه  آزادی خواهانه  مبارزات  حوزه 
که بخشی از آن به قدرت دولتی مبدل شد و نتوانست از فرصت   -
از  پیش  تعهد های  مردم ساالر  نظام  یک  برپایی  برای  پیش آمده 
گرفتن  کند - بخشی از  آن با به دست  به قدرت رسیدنش را حفظ 
که  برگزید  از جنبشی  را  قربانیانش  اولین  کودتا  از طریق  حکومت 

زمانی با آن در خیابان ها علیه نظام شاهی مبارزه می کرد. 
واسطه  به  ماند،  قدرت  از  بیرون  در  که  جنبش  این  از  بخشی 
شماری  میان  این  از  شد.  فرستاده  پلیگون  به  کم  حا گروه های 
از  آن ها  شدن  بیرون  در  انگار  ماندند.  زنده  تصادف  حسب  بر 
این  تا  بود  درکار  مشیتی  زنده ماندن شان  و  شکنجه  زندان های 
گوش  به  را  مبارزات شان  خاطرات  و  را  کار  فدا نسل  آن  پیام  نسل 

نسل های بعد برسانند. 
که در دوران عملگرایی وارد عرصه سیاسی افغانستان  هرچند نسلی 
نشان  دلچسپی  آرمان گرایی  دوران  شعارهای  به  چندان  بود  شده 
ندادند، اما بدون شک خاطرات مبارزه آن شهیدان چراغ راه همه 
کت زده ما مبارزه  که برای ایجاد نظم در جامعه فال نسل هایی است 
گر نسل دیگری وارد معرکه  ا کرده است،   گر زمانه تغییر  ا می کنند. 
شده است، محتوای مبارزه انسان برای رهایی انسان در بند فقر و 

استبداد پیام ابدی همه مبارزان راه آزادی است. 
بود  پلی  او  بود.  آرمان خواهی  پیام آوران  این  از  یکی  اخگر  استاد 
دوران  در  که  جوانی  نسل  و  آرمان خواهی  نسل  روشنفکران  میان 
گذاشته بود. استاد  عملگرایی و وسوسه های عصر بازار پا به میدان 
گزیدن  کرد. او توانست با  اخگر با نسل ما پیوندی صمیمانه برقرار 

گفتگو میان دو  کند و امکان  راه اعتدال در قلب نسل ما جا خوش 
کند. ما از او چیزهای زیادی آموختیم. اما مرگ  نسل را زمینه سازی 
کرد. در میان آن  گفتگو را تا حدی قطع  زودهنگام او امکان این 
کسی به پیمانه استاد اخگر توانسته بود میان نسل های  کم تر  نسل 
کند. برای همین است  گون مبارزان پیوند و تعلق خاطر ایجاد  گونا
آورده  وجود  به  نسل ها  گفتگوی  در  را  عظیمی  خالی  او  مرگ  که 

است.
مرگ او، بدون هیچ شک و شبهه ای، یک ضایعه بزرگ به جریان 
برابر  در  اعتراض  از  نمادی  اخگر  بود.  آزادی خواهی  و  روشنگری 
کینه بود. صدای اخگر در تاریکنای تاریخ، فریاد شد؛ فریاد  ستم و 

که امروز نسل پس از او در پی اش اند و پاسدارش.  بلندی 
قسیم اخگر نخستین مدیرمسوول روزنامه 8صبح بود. او از نخستین 
کار با این روزنامه، اعتراض و آزادی خواهی را به همه درس  روزهای 
گینی از آزادی طلبی و روشنگری را پی  داد و خودش نیز مشق دردآ
گرفت و ادامه داد. در مورد مراحل زندگی استاد اخگر حرف های 
و  بود  بزرگ  مناعتی  صاحب  او  که  این  است:  شده  گفته  زیادی 
که  غنایی  ساخت.  بیشتر  را  غنایش  فقرش،  با  آمیخته  دنیای 
گرایش او به  برخاسته از متانت و استواری بی حدوحصر و ناشی از 

مبارزه و آزاداندیشی بود. 
اما  استاد اخگر در خانواده ای نسبتا متمول و پول دار به دنیا آمد، 
را  متمول  نسبتا  زندگی  یک  از  که  لذتی  تمام  شاید  زیست.  فقیر 
کودکی اش بود و بس. فقر او را همطراز و  برد، در جریان سال های 
هم سطح با دیگر هم نسالنش قرار می داد. فقر او را می آموخت و فقر 
کرد و در پایان عمر  او را پخته می کرد. او فقر را برگزید و فقیرانه مبارزه 

نیز فقیرانه جان سپرد.
بزرگی  میراث  گذاشت،  جا  به  خودش  از  اخگر  که  میراثی  اما 
که به ارزش های  بود. نسلی روشن نگر و روشنگر و جماعتی مبارز 
سرخوردگی های  نسل،  این  دارند.  باور  مردم  رای  و  دموکراتیک 
گفت.  که ناشی از نظام های استبدادی بود، پاسخ خواهد  اخگر را 
اعتراض  منش  با  و  آزادی خواهی  ارزش های  پا به پای  در  نسل  این 
بر ضد استبداد به پیش خواهد رفت و استاد اخگر را به رویاهای 
به  اخگر  که  رنگینی  جامعه ی  رساند.  خواهد  دست نیافته اش 
مبارزه می کرد، جامعه ای  آن  به  برای دست یابی  و  باور داشت  آن 
که رای انسان آزاد آن را شکل می داد و صدای  مملو از برابری بود 

حق طلبانه ی شهروندانش به رسمیت شناخته می شد. 
میراث دار  را  خویشتن  ما  اما  نیست،  ما  میان  در  اخگر  امروز 
او برای دست یابی به آن مبارزه می کرد و  که  ارزش هایی می دانیم 
که ریشه در خواست های واالی انسانیت  می اندیشید؛ ارزش هایی 
که انسان با آن زاده  دارد و خواسته ی بشر امروز است؛ ارزش هایی 

شده است و با آن می میرد. 
که هر آزاداندیشی را می آزارد. اخگر  نبود اخگر درد جانکاهی است 
و  داشت  پاس  باید  را  رسا  صدای  این  بود.  زمان ما  رسای  صدای 

کرد.  پاسداری 

دوسالگی میراث ماندگار اخگر

 

 

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 

 

 

والیات  در  و  بوده  المللی  بین  خیریه  موسسه  یک  افغانستان  ورلدویژن  دفتر 
هرات، بادغیس، و غور در پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامین 

غذائی و صحت فعالیتهای ارزنده ای را ارائه میدارد. 
که: دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد 

آموزشی والدی و  تابلیت ویتامین سی و مدل های مختلف  به تعداد 500000   .1
نوزادی برای آموزش قابلگی  را خریداری نماید.

بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن 
خ 20 دلو 1394 ساعت 10:00  قبل ظهر نرخنامه خویش را به  الی روزسه شنبه مور

دفتر ورلد ویژن هرات تحویل نمایند. 

ازعالقمندان به این مناقصه تقاضا میشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره 
این دفتر  به آدرس  الذکر  اقالم فوق  کیفیت،  مشخصات وتحویل دهی  نوعیت، 

مراجعه و یا به ایمیل آدرس زیرمکاتبه فرمایند.

فروشنده های عالقمند به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته 
باشند.

1. باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.
کاری در این خصوص باشند. 2. دارای حداقل 2 سال سابقه 

نمبر تماس: 0093799861210   و یا   040224568
dawood _habibi@wvi.org  : ایمیل ادرس
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ق در کابل، سبب شده  نبود بر
است که میزان دسترسی مردم به 
تلویزیون و معلومات تاحد زیادی 

کاهش یابد. درست است که عامل 
ق کابل طالبان هستند. مردم  قطع بر

عام در کابل هم این موضوع را 
می دانند و این امر به میزان نفرت 
وده است.  اجتماعی از طالبان افز

اما دولت مردان فراموش نکنند که 
وعیت کارکردی حکومت  هم  مشر
با دوام تاریکی در کابل، ضعیف 

می شود. رهبران حکومت وحدت 
ق کابل   ملی باید درک کنند که اگر بر
وعیت  را دوباره فعال نسازند، مشر

کارکردی شان صدمه می بیند. 
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انتقال  پایه های  به  حمله  و  مکتب ها  سوزاندن  درگذشته 
یاد  به  کابل  مردم  می شد.  داده  نسبت  تنظیم ها  به  برق، 
که روزگاری تنظیم حکمتیار پایه های انتقال برق در  دارند 
کابل در تاریکی فرو  سروبی را هدف را قرارمی داد و از اثر آن 
می رفت. حاال برخی از فرماندهان تنظیمی به یاد می آورند 
انتقال  پایه های  می گفت  آنان  به  کستان  پا استخبارات  که 
از  شماری  دهند.  قرار  هدف  را  آب  بزرگ  سد های  و  برق 

کرده بودند.  کار امتناع  فرماندهان تنظیم ها از این 
که از هدف قرار دادن پایه های برق و سدهای  فرماندهانی 
سازمان  غضب   و  خشم  مورد  می کردند،  امتناع  بزرگ 
سازمان  این  و  می گرفتند  قرار  کستان  پا نظامی  استخبارات 
کماالت جبهه های این فرماندهان را متوقف می کرد. شاید  ا
که هدف قراردادن پایه های برق  شماری از فرماندهان بودند 
کابل را تحمل نداشتند.  را وظیفه خود می دانستند و روشنی 
نوعی  داشتند،  روستایی  که خاستگاه  فرماندهان  از  برخی 
این  تصور شان  و  به شهر احساس می کردند  نسبت  عداوت 
و  فاسد  مکتب خواند گان،  و  شهرنشین ها  همه ی  که  بود 
داشت،  دیدی  چنین  که  فرماندهی  قتل اند.  مستوجب 
اعراب  از  محلی  برایش  برق  پایه های  دادن  قرار  هدف 
تاریک ساختن  و  برق  پایه های  دادن  قرار  هدف  نداشت. 
کابل در دهه شصت، مشکالت زیادی برای دولت طرفدار 
کوچک تولید  شوروی ایجاد می کرد. آن زمان دستگاه های 
تامین  منبع  یگانه  سروبی  و  نغلو  برق  و  نداشت  وجود  برق 

کابل بود.  برق 
پول های  وقت،  استخبارات  درآن زمان  که  می شد  گفته 
از فرماندهان تنظیم حکمتیار می پرداخت  به برخی  کالنی 
کابل آسیب وارد نکنند. پروتوکول های استخبارات  تا به برق 
تنظیمی  فرماندهان  از  برخی  با  نجیب  کتر  دا حکومت 

ساالنه ی  گزارش  نشر  با  بین الملل  شفافیت  سازمان   
کوریای  کشورهای سومالی و  خود، افغانستان را پس از 
کشور از نگاه فساد مالی-دولتی در میان  شمالی سومین 

کرده است. کشور مختلف معرفی   167
کشورهای مختلف جهان  گزارش خود،  این سازمان در 
درجه های  به  فساد،  شاخص  سنجش  به  توجه  با  را 

کرده است.  1-67 طبقه بندی 
در حالی افغانستان با شاخص 11 امتیاز در جایگاه سوم 
 174 میان  در  گذشته،  سال  کشور  این  که  گرفته  قرار 
به  را  رتبه چهارم  امتیاز   12 کسب  با  امتیاز   100 از  کشور، 

دست آورده بود. 
اساسی  چالش های  از  یکی  اداری  مالی-  فساد 
اشرف  محمد  می رود.  شمار  به  افغانستان  حکومت 
غنی، رییس جمهوری و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
کسب قدرت بارها از مبارزه جدی در امر فساد  پس از 
سران  وعده های  کرده اند.  صحبت  اداری  مالی- 
انتخاباتی  مبارزه های  دوره  طی  وحدت ملی  حکومت 
برای مردم و جامعه  زیادی  امیدواری های  آن  از  و پس 
مالی  فساد  از  جلوگیری  و  کاهش  راستای  در  جهانی 

کرده بود. ایجاد 
حکومت  سران  ناتوانی های  که  نگذشت  دیری  اما 
مبارزه  امر  در  حکومت  مقام های  دیگر  و  ملی  وحدت 
طریق  از  مالی  فساد  با  مبارزه  شد.  هویدا  مالی  فساد  با 
در  اصالحات  قضایی،  نظام  در  اصالحات  آوردن 
شعارهای  از  زمین  غصب  با  مبارزه  و  استخدام  سیستم 
انتخاباتی اش  اصلی اشرف غنی در جریان مبارزه های 
حد  به  هنوزهم  عبداهلل  و  غنی  وعده های  کثر  ا اما  بود. 

یک شعار باقی مانده است.
پرونده  خود،  کاری  روزهای  نخستین  در  غنی  آقای 
که  کرده بود  گشود. رییس جمهوری تعهد  کابل بانک را 
کابل بانک را شناسایی و پول های دزدی شده را  دزدان 
گذشت حدود یک  سال و نیم  به دولت برگرداند؛ اما با 
کامل  کابل بانک به شکل  هنوزهم پول های دزدی شده 

گردانده نشده است. باز 
برخورد  بانک  کابل  پرونده  عامالن  مورد  در   حکومت 
کرده و در برابر عامالن اصلی این پرونده هنوزهم  گانه  دو 

کرده است. سکوت اختیار 
»تقویت  از  بارها  اجراییه  رییس  و  جمهوری  رییس 
کرده اند. با آن  که  کید  ژورنالیزم تحقیقی« در رسانه ها تا
گزارش های  نشر  و  تهیه  ملی  وحدت  حکومت  سران 
در  کلیدی  ابزار  از  یکی  را  رسانه ها  توسط  تحقیقی 
راستای مبارزه با فساد مالی می خوانند اما این حرف ها 

نیز در حد یک شعار باقی مانده است.
گزارش های  روزنامه 8صبح در میان رسانه ها، بیشترین 
کرده است.  تحقیقی را در مورد اداره های مختلف نشر 

کسی این روزها منکرآن نیست.  که  موضوعی است 
کابل« را طالبان به ارث برده اند.  حاال  روش »تاریک سازی 
که ستیزه جویان طالب در  کردند  مقام های حکومتی اعالم 
دند شهاب الدین والیت بغالن پایه های برق را هدف حمله 
کابل  قرار داده اند. طالبان با حمله  به پایه های انتقال برق، 
گفته است طالبان  انرژی  تاریکی فروبرده اند. وزارت  را در 
کابل  که برق ازبکستان را به  پایه هایی را هدف قرار داده اند 

منتقل می کند. 
دولت  بر  جدی  فشار  حاضر  حال  در  کابل  تاریک سازی 
عام  مردم  اما  نمی کند،  وارد  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و 
برق  انتقال  قرارداد  اجرای  با  می برند.  رنج  آن  از  شهرنشین 
کابل  کابل روشن شد. در این دوازده سال، مردم  ازبکستان، 
که با آن در دوران جنگ خانه های شان را روشن  وسایلی را 
کرده بودند. بسیاری از این وسایل حاال  می کردند، بایگانی 
سیزده سال  این  در  که  آن جایی  از  است.  استفاده  غیرقابل 
و  لمپه  هریکین،  برای  هم  تقاضایی  بود،  تامین  کابل  برق 
وسایلی از این دست در بازار وجود نداشت؛ به همین دلیل 

کردن این وسایل نداشتند.  تاجران هم عالقه ای برای وارد 
یا  اشتوب«  »پلته ی  یافتن  کابل  بازار  در  حاضر  درحال 
گفت ناممکن  شیشه ی هریکین، بسیار مشکل و حتا می شود 
که نبود برق، فشار جدی برمردم  است. به همین دلیل است 
دهه  در  مردم  این ها  کنار  در  است.  کرده  وارد  درکابل  عام 
گوشی های  گذشته با وسایل ارتباطی آشنا شدند. استفاده از 
افغانستان  در  شهری  زند گی  جدایی نا پذیر  بخش  به  همراه 
تلویزیون ها  خبرهای  به  مردم  هم  بیشتر  است.  شده  بدل 
رادیو هم در شهری  به  گوش دادن  اعتماد دارند و فرهنگ 
کابل  در  روزها  این  است.  رفته  ازمیان  کم  کم  کابل،  مثل 
از  خبرها  شنیدن  برای  که  می کنید  پیدا  را  کسی  ندرت  به 
بیشتر  فعال اند  درکابل  که  رادیوهایی  کند.  استفاده  رادیو 

برنامه های سرگرم کننده پخش می کنند.
که میزان دسترسی مردم  کابل، سبب شده است  نبود برق در 
یابد. درست  کاهش  زیادی  تاحد  معلومات  و  تلویزیون  به 
کابل طالبان هستند. مردم عام در  که عامل قطع برق  است 
نفرت  میزان  به  امر  این  و  می دانند  را  موضوع  این  هم  کابل 
فراموش  دولت مردان  اما  است.  افزوده  طالبان  از  اجتماعی 
کارکردی حکومت  هم با دوام تاریکی  که مشروعیت  نکنند 
وحدت  ملی  حکومت  رهبران  می شود.  ضعیف  کابل،  در 
نسازند،  فعال  دوباره  را  کابل  برق  گر  ا که  کنند  درک  باید 

کارکردی شان صدمه می بیند.  مشروعیت 
گون شده ی برق  که پایه های واژ باید هرچه زودتر ساحه ای 
کنند.  کابل را وصل  کارگران فنی، برق  قرارداد، امن شود و 
کابل آن هم در این شب های زمستان، سران  دوام تاریکی در 
دوام  می سازد.  نامحبوب  بیشتر  را  ملی  وحدت  حکومت 
حکومت  سران  کنند  فکر  مردم  که  می شود  سبب  تاریکی 

کردن ندارند. وحدت ملی صالحیت حکومت 
بدیل  راه های  مورد  در  باید  انرژی  وزارت  براین ها،  عالوه 
وابسته  ابد  تا  نمی توانیم  ما  کند.  فکر  کشور  در  برق  تولید 
باید راهبرد  انرژی  به برق وارداتی ازبکستان باشیم. وزارت 
نور  از  دیگر،  کشور های  در  کند.  تدوین  را  برق  تولید 
کشورها حاال  آفتاب وباد، برق تولید می کنند. برق بسیاری از 
برای  آفتاب  نور  از  هم  کشورهایی  در  می شود.  تولید  باد  از 
تولید برق استفاده می کنند. فناوری تولید برق از نور آفتاب و 

کار بگیرد.  کند و به  باد را وزارت انرژی می تواند وارد 

امور  و  کار  وزارت  در  گسترده  فساد  »افشای  گزارش  
اداری  و  مالی  معین  سلطانی  صمیم اهلل  که  اجتماعی« 
گرفته شده  کرده بود، نادیده  این وزارت را متهم به فساد 

و ایشان از سوی رییس جمهور در پست شان ابقا شد. 
کار  آقای غنی، برخالف سه معین دیگر این وزارت را از 
از فساد مالی 2.8میلیون  کرد. هم چنین 8صبح،  برکنار 
از  برخی  متاسفانه  که  خبرداد  حج  پروسه  در  دالری 
با  حکومت  ارشد  مقام های  توسط  گزارش  این  عامالن 

اهدای ستایش نامه ها تقدیر شدند. 
دیگر  و  8صبح  تحقیقی  گزارش های  کثریت  ا کنون  تا
نگرفته  قرار  حکومت  مقام های  توجه  مورد  رسانه ها 
جای  به  دولتی  اداره های  از  برخی  برعکس،  است. 
گزارشگران  مالی،  فساد  عامالن  کشانیدن  محکمه  به 
تحقیقی و مدیران رسانه ها را احضار و مورد پرسش قرار 

داده اند.
یکی  دولتی  جایدادهای  غصب  افزایش  حال،  این  با 
شده  باعث  که  است  حکومت  اساسی  چالش های  از 
آن که  با  شود.  تقویت  دولتی  اداره های  در  مالی  فساد 
در  زمین  غاصب  20هزار  حدود  کرزی،  حامد  دوره  در 
فردی  هیچ  کنون  تا اما  شد؛  شناسایی  کشور  34والیت 

کمه نشده است.  متهم به غصب زمین محا
تا  کارمند  پایین ترین  از  زنجیری  مانند  بزرگ  غاصبان 
مورد  زمینی  قطعه  هیچ  دارند.  ارتباط  مقام  بلندترین 
کارمندان  به  فرد متهم  این که  قرار نمی گیرد مگر  غصب 

و مقام های اداره های دولتی رشوه بپردازند. 
و  عالی رتبه  کارمندان  استخدام  در  فساد  هم چنین، 

پایین رتبه دولتی هنوزهم پا برجاست. 

والیان،  وزیران،  معین های  وزیران،  سهمیه بندی 
کلیدی  معاونین های والیان، ولسواالن و دیگر اداره های 
طی  دارد.  نقش  اداری  فساد  افزایش  راستای  در  نیز 
در  دو  و  یک  بست های  حتا  گذشته  نیم  و  یک سال 
سهمیه بندی  دولتی  اداره های  دیگر  و  وزارت خانه ها 
سفارش  و  رشوه  روابط،  استخدام ها  در  است.  شده 
یابد،  ادامه  گر این وضعیت  ا را می زند.  حرف نخست 
خواهد  اول  مقام  به  سوم  مقام  از  آینده  سال  افغانستان 

رسید.
کثریت وزارت خانه ها و اداره های  در حال حاضر، در ا
از  جلوگیری  راستای  در  جدی  قاطعیت  و  اراده  دولتی 

فساد مالی وجود ندارد. 
اداره های  و  وزارت خانه ها  از  برخی  قراردادهای  در 
ملی  کمیته  هر چند  برجاست.  پا  نیز  مالی  فساد  دولتی 
ده ها  بازگرداندن  از  گذشته،  ماه  چند  طی  تدارکات 
میلیارد افغانی پس از بررسی قراردادها خبر داده است؛ 
اما هنوزهم برخی از مقام های حکومت، تالش دارند تا 

قراردادها را به شرکت های مورد نظر خود بسپارند. 

  رستگار  فردوس

»تنظیم« و  »تحریک«  
تاریکی می آورند

افغانستان
سومین کشور فاسد دنیا
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کنسولگری های  و  ما  سفارت  دیرباز  از  یعنی  نیست،  
جمهوری اسالمی ایران در سراسر دنیا نسبت به ثبت 
ازدواج اتباع ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده  
کشوری  هر  از  می توانند  اتباع  این  می کنند.  اقدام 
در  باشد،  ایرانی  زن  چه  باشد  ایرانی  مرد  چه  باشند. 
در  که  همان طوری  می شود.  ثبت  حالتش  هردو 
افغانستان یک تبعه این کشور با یک خارجی ازدواج 

می کند، می روند در دادگاه عالی ثبت می کنند.«
ازدواج ها  »ثبت  افزود:  چنین  هم  احمدی  عباس 
با یک  افغان که  تبعه  کمک می  کند که هرگاه یک 
برود،  ایران  می خواهد  کرده  ازدواج  ایرانی  بانوی 
آنجا  در  و  نرود  غیرقانونی  نشود  مجبور  این که  برای 
اقامت غیرمجاز نداشته باشد، ثبت ازدواج شان کمک 
در  راحتی  به  شان  بچه های  و  شود  قانونی  تا  می کند 
ایران تحصیل کنند و خود و خانواده اش اقامت قانونی 
داشته باشد. بعد از هجده سال اگر تمایل داشته باشند 
درخواست تابعیت بکنند و این که بررسی شود بدهد 
یا ندهد، اما ما می خواهیم به روند ثبت ازدواج اتباع 
کمک  و  تسهیل  دارند،  ایرانی  همسر  که  خارجی 

بکنیم.«
پدر  از  که  فرزندانی  ایران،  تابعیت  قانون  براساس 
از هجده  می آیند پس  دنیا  به  ایرانی  مادر  و  خارجی 
سال زندگی در ایران، می توانند از دولت این کشور 
می گوید  احمدی  عباس  کنند.  تابعیت  درخواست 
فرزندانی که از پدر افغانی و مادر ایرانی به دنیا آمده 
باشند،  داشته  را  ایران  تابعیت  گرفتن  تمایل  و  باشند 
درخواست شان براساس همین قانون مورد بررسی قرار 

می گیرد.
که  گفت  هم چنین  کابل  در  ایران  سرکنسول 
کنسولگری های افغانستان در ایران نیز موارد ازدواج 
اتباع ایرانی و افغانی را ثبت می کنند. به گفته ی عباس 
را  این زوج ها  ازدواج ها دسترسی  این  ثبت  احمدی، 
به خدمات آسان می سازد. او تاکید کرد که ثبت این 
ازدواج ها به نفع اتباع هر دو کشور است. آقای احمدی 
گفت: »در همین سال گذشته چند مورد مراجعه کرده 
ما  به  دسترسی شان  و  بوده  اند  کابل  در  که  آنهایی  و 

به طالبان در غرب افغانستان رسیده که در آن نفرات 
پروژه  به  متعلق  برنامه های  تمامی  بر  حمله  از  طالبان 

تاپی منع شده اند.
نمی شود،  ختم  همین جا  شک  بدون  نگرانی ها  اما 
طالبان نیز در افغانستان یک دست نیستند. به گونه مثال 
شورای کویته تاثیرگذاری بیشتری بر گروه مال اختر 
رسول  مال  گروه  هرات  در  اما  دارد،  منصور  محمد 

فعالیت زیادی دارد.
تاپی  پروژه  تطبیق  در  نگرانی ها  از  دیگری  بخش 

نگرانی هایی است که در داخل پاکستان پابرجاست.
ایالت  از  کشور  این  در  لوله  خط  بخش  بیش ترین 
بلوچ  ملی گرایان  که  منطقه ای  می گذرد؛  بلوچستان 
از  ناشی  منافع  توزیع  و  می کنند  قیام  مداوم  به طور 
منابع ملی، به شمول گاز طبیعی را یکی از نارضایتی 
راه  چه  پاکستان  که  شود  دیده  می دانند.  اصلی شان 
حل هایی را برای تامین امنیت این مناطق روی دست 

می گیرد.
نیاز به همکاری مردم

مسلم است که نیروی نظامی پاسخگوی حل مشکالت 
چند  هر  نمی تواند.  شده  افغانستان  در  امنیتی  اساسی 
سلما  بند  مانند  پروژه هایی  در  امنیتی  ویژه  تیم  تعیین 
نتیجه نسبتا خوبی در پی داشته است، اما پروژه تاپی 
700 کیلومتر آن تنها در داخل افغانستان است و تقریبا 
ایجاد پوسته های امنیتی در هر کیلومتر این پروژه بعید 

بیشتر بوده ازدواج شان را ثبت و مدارک  خود را جور 
دو  و  است  قانونی  کارشان  همه ی  هم  حاال  و  کرده 

طرف قشنگ زندگی می  کنند.«
با  افغان  شهروندان  ازدواج  موارد  از  مشخصی  آمار 
در  ایران  سفارت  و  ندارد  وجود  ایرانی  شهروندان 
کابل می گوید که ثبت این ازدواج ها کمک می   کند 

تا آمار مشخصی در این زمینه به دست آید.
می گوید  کابل،  در  ایران  سرکنسول   احمدی،  عباس 
ایرانی که  افغانی و  از شهروندان  برای آنعده  تاکنون 
نشده  درست  اطالع رسانی  کرده اند،  ازدواج  باهم 
مراجعه  ثبت  برای  زوج ها  این  بیشتر  همین رو،  از  و 

نکرده اند.
امور خارجی  و  اتباع  مدیر کل  عیسی  موسوی نسب، 
ایرانی  رسانه   یک  با  گفتگو  در  گذشته  سال  تهران، 
افغان هشدار  مردان  با  ایرانی  بانوان  ازدواج  به  نسبت 
قانونی  و  ثبت  ازدواج ها  این  هرگاه  بود  گفته  داده 
دفاع  ایرانی  بانوان  حقوق  از  نمی توانند  آنان  نشود، 
که  بود  خواسته  ایرانی  دختران  و  زنان  از  او  کنند. 
نباید تحت هیچ شرایطی تن به ازدواج با مردان افغان 

بدهند.
تهران گفت:  امور خارجی والیت  و  اتباع  مدیر کل 
»فرزندان حاصل این گونه ازدواج ها به افراد بی هویت 
که  می شوند  تبدیل  رها شده  و  بالتکلیف  بعضا  و 
احراز هویت آن ها بسیار مشکل است. در آینده این 
کودکان برای ادامه تحصیل دچار مشکالت فراوانی 
این  برای  هویت  صدور  امکان  که  چرا  می شوند 

کودکان مشکل است.«
محدودیت های   ۱۳۸۵ سال  از  پس  ایران  دولت 
بیشتری برای ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان وضع 
باید  افغان،  مردان  با  ایرانی  بانوان  ازدواج  برای  کرد. 
خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  اداره  به  بانوان  این 
مجوز  صدور  درخواست  منظور  به  خود  والیت 
باید  نیز  افغان  مردان  هم چنین  کنند.  مراجعه  ازدواج 
رسمی  تاییدنامه  باید  ایرانی  بانوان  با  ازدواج   برای 
افغانستان در مورد بالمانع بودن این ازدواج ها  دولت 

را با خود داشته باشند.

راه های  از  دولت  که  صورتی  در  و  می رسد  نظر  به 
دیگری چون گفتگو با بزرگان این مناطق، سهم دادن 
مردم به ویژه قشر جوان در اعمار و تکمیل پروژه را 
روی دست نگیرد، نیروی ویژه به تنهایی پاسخگوی 

تامین امنیت پروژه تاپی نخواهد بود.
در  تاپی  پروژه  شدن  عملی  که  می رسد  نظر  به 
افغانستان بدون همکاری مردم و بزرگان محلی در هر 
ساخت سرک ها  تجربه  غیرممکن.  کاری ست  منطقه 
در  مردم  دادن  سهم  که  می دهد  نشان  افغانستان  در 
پروژه های بزرگ خود به خود به تامین امنیت کمک 
مفاد  از  اما در سوی دیگر کسانی که عمال  می کند، 
و  پرداخته  خرابکاری  به  نمی برند  سهم  پروژه ها  این 

مانع تحقق پروژه ها در افغانستان شده اند.
دولت افغانستان از همین حاال تالش می کند تا برای 
از  افغانستان  تاریخ  پروژه  بزرگ ترین  شدن  عملی 

بزرگان این والیت ها کمک بخواهد.
رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد  پیش  چندی 
و  جنوب  والیت های  باشندگان  با  دیدار  در  کشور 
جنوب غرب کشور از آن ها خواست تا در تطبیق این 

پروژه بزرگ با دولت افغانستان همکاری کنند.
 700 که  است  کیلومتر   ۱7۳۵ پروژه  این  درازای 
گفته  و  گذشت  خواهد  افغانستان  خاک  از  کیلومتر 

می شود تا پایان سال ۲0۱۸ میالدی تمام خواهد شد.
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جزییات  ایرانی  بانوان  با  افغان  شهروندان  ازدواج 
سرکنسول  احمدی  عباس  اما  نکرده،  ارایه  بیشتری 
ایران در کابل، می گوید که هدف از ثبت ازدواج های 
اتباع افغانی و ایرانی به منظور قانونی شدن این روند 
ثبت  که  می افزاید  احمدی  آقای  می گیرد.  صورت 
ازدواج مردان افغان با بانوان ایرانی کمک می کند تا 
قانونی شده و  این زوج ها در دو کشور  رفت و آمد 

فرزندان شان از خدمات محروم نشوند. 
سرکنسول ایران در کابل گفت: »این مساله جدیدی 

را  هرات  باشندگان  و  کردند  ماین گذاری  مسیر  این 
برای ساعت ها از نعمت برق محروم ساختند.

در  است  قرار  پروژه  این  که  ساحاتی  همه  در  تقریبا 
به  است.  تجربه شده   ناامنی   کند،  عبور  آن  از  هرات 
ویژه در قسمت های جنوبی این والیت که هم اکنون 
و  دولت  میان  شدید  نبردهای  شاهد  گاهی  از  هر 

مخالفان بوده است.
از  کوچکی  بخش های  وراد  آن  از  پس  تاپی  پروژه 
به  آنجا  از  ناامنی.  از  پر  فراه می شود؛ والیتی  والیت 
نبردها  سخت ترین  جایی که  رفت،  خواهد  هلمند 
از  و  داشته  جریان  مخالفانش  و  دولت  میان  همواره 
به  نسبت  که  می شود  قندهار  از  مناطقی  وارد  هلمند 

سال های قبل کمی آرام تر به نظر می رسد.
تاکید  نیز  هلمند  والیتی  شورای  اعضای  به تازگی 
کرده اند که وضعیت نابه سامان والیت هلمند می تواند 

تهدیدی جدی  نسبت به راه اندازی پروژه تاپی باشد.
در تمامی این مسیر طالبان حضور دارند؛ طالبانی که 
با ایدیولوژی خلق  به نظر می رسد کم وبیش هم زمان 
بحران عالقه زیادی به رسیدن به منابع مالی هم دارند. 
این گروه اخیرا دست به گریبان شرکت های مخابراتی 

شده و از آن ها سهم ده درصدی طلب کرده  است.
به هر حال امنیت مساله ای است که بدون ایجاد یک 
تامین  قابل  بزرگ ملی و کارشناسی شده،  استراتژی 
نیست و دولت باید در این زمینه با دیگر شرکای این 

پروژه عظیم هم به تفاهم های جانبی برسد.
نتیجه مشترک  به یک  برای رسیدن  با طالبان  گفتگو 
در مورد تاپی به نظر می رسد که یکی از راه حل های 

اساسی تامین امنیت این پروژه بزرگ باشد.
برخی از رسانه ها در کشور می گویند که یافته های شان 
از توافق دولت و طالبان در بخش هایی از هرات برای 

آغاز پروژه تاپی خبر می دهد.
کمک های  وعده  برای شان  که  گفته اند  حتا  طالبان 

مالی شده تا در پروژه تاپی همکاری کنند.
آنها حتا گفته اند که از شورای کویته مکتوبی رسمی 

سفارت ایران در کابل اعالم کرده که کنسولگری های 
این کشور در افغانستان آمادگی دارند تا تمام موارد 

ازدواج شهروندان افغان با بانوان ایرانی را ثبت کنند.
افغان  شهروندان  تمام  از  اعالمیه ای  در  سفارت  این 
به  تا  خواسته  کرده اند  ازدواج  ایرانی  بانوان  با  که 
هرات،  شهرهای  در  کشور  این  کنسولگری های 
ثبت  منظور  به  جالل آباد  و  قندهار  مزارشریف، 

ازدواج شان مراجعه کنند.
سفارت ایران در کابل در اعالمیه خود در مورد ثبت 

حتا  که  دشمنانی  دارد؛  پرقدرتی  دشمنان  افغانستان 
اگر خود شریک یک پروژه بزرگ اقتصادی در ابعاد 
منطقه ای هم باشند، مایل نیستند میلیون ها دالر سود این 
برود و هزاران شغل  افغانستان  به خزانه دولت  پروژه 

برای جمعیت بی کار افغانستان ایجاد شود.
در  درستی  به  زمانی  تاپی  پروژه  که  می رسد  نظر  به 
این  مسیر  در  امنیت  که  خواهد  شد  تطبیق  افغانستان 

پروژه تامین شود. 
طی چهارده سال گذشته دولت افغانستان حتا نتوانسته 
سوال  کند.  تامین  را  شاهراه ها  امنیت  که  است 
امنیت  تامین  برای  برنامه ای  این جاست که دولت چه 
دست  روی  قندهار  تا  هرات  کیلومتری   700 مسیر 

خواهد گرفت؟
افغانستان  معادن  وزیر  صبا،  داوود شاه  پیش  چندی 
تاپی  پروژه  امنیتی  بُعد  از  افغانستان  دولت  که  گفت 
باور  امنیتی  نیروهای  توانایی  به  و  نیست  نگران  بسیار 
دارد و کسانی که این مسوولیت را به دوش می گیرند، 

با وفاداری از امنیت آن دفاع می کنند.
این  مسوولیت گیرندگان  وفاداری  در  آن که  حال 
با  آنان  شک  بدون  اما  نیست،  چندانی  شک  پروژه 
به  وفاداری  هیچ  که  شد  خواهند  روبه رو  گروه هایی 

افغانستان و منافع مردم کشور ندارند.
وارد  ترکمنستان  از خاک  تاپی  پروژه  از آن که  پس 
این  کار  شروع  همان  از  می شود،  افغانستان  خاک 
آن  پایانی  نقطه  تا  افغانستان  خاک  داخل  در  پروژه 
پاکستان همه جا مسیرهایی اند که  الی مرز  قندهار  در 
تجربه  اخیر  دهه  یک  دست کم   طی  را  ناامنی هایی 

کرده اند.
این پروژه از ابتدا وارد مناطقی در هرات می شود که 
لین برق وارداتی ترکمنستان به هرات نیز از همان جا 
گذشته و همواره با تهدیدات جدی مواجه بوده است. 
مخالفان دولت در مواردی حتا کنار پایه های برق در 

ازدواج مردان افغان
 با بانوان ایرانی ثبت می شود

تاپی و نگرانی های امنیتی 
از غرب تا جنوب 

 ظفرشاه رویی

ACKU وحید پیمان، هرات



فساد  شبکه   شامل  قرار گرفته،  فضا  تاثیر  تحت  به زودی 
در  چندگانه  امتیازهای  و  معاش ها  موجودیت  می شوند. 
از عوامل مهم دیگر در فساد می باشد.  نیز  وزارت خانه ها 
از  باالتر  برای نمونه یک کارمند در یک وزارت معاش 
هزار دالر دارد، در حالی که کارمند دیگر در عین پست 
افغانی کار می کند.  هزار  ده  از  بامعاش کم تر  و تحصیل 
نا برابری در معاش کارمندان خود مشوق اصلی برای فساد 
دیگر  مهم  عوامل  از  یکی  می باشد.  دولتی  اداره های  در 
در رشد فساد در اداره های کشور بی ثباتی در کار دولتی 
با پشتوانه سیاسی وارد کار  اکثرا  است. کارمندان دولتی 
ندارد که چند  برای شان وجود  و هیچ تضمینی  می شوند 
ماه سمت خود باقی بماند. به همین دلیل اکثر افراد تالش 

به  به کاراند  تا در مدتی که در این سمت مشغول  دارند 
مسعود  ضیا  احمد  قبل  روز  چند  یابند.  دست  مالی  منابع 
در نشستی گفت: نود در صد کارمندان دولتی با حمایت 
به کار گماشته شده اند.  به صورت غیر مسلکی  سیاسی و 
اداری  بر فساد  موجودیت  شبکه ها در دستگاه حکومت 
جای  حکومت  دستگاه  در  شبکه ها  اکنون  است.  افزوده 
با  حکومت  در  موثر  افراد  گرفته اند.   را  سیاسی  احزاب 
استفاده از شبکه سازی در صدد جابه جایی افراد خود در 
و  رشته  به  آن که  بدون  افراد  این  حکومتی اند.  دستگاه 
مسلک آن توجه شود به کار ها و بست های مهم گماشته 
می شوند. یکی از عوامل مهم دیگر فساد درکشور، فساد 
در دستگاه نهاد های نظارتی است. پارلمان کشور که نقش 
بارها  است.  فساد   به  متهم  خود  دارد  را  نظارتی  اصلی 
جریان  در  گسترده  معامله گری های  از  پارلمان  وکالی 
رای اعتماد و استیضاح سخن گفته اند. ضیافت های شاهانه 
وزرا  نفع  به  گسترده  کمپاین های  و  مجلل  هوتل های  در 
در  مردم  وکالی  زمانی که  می باشد.  فساد  این  دالیل  از 
نمی توانند  هر گز  باشند،  دخیل  وستد ها  داد  در  مجلس 
زمانی  افغانستان  باشد.  حکومت  براعمال  خوبی  ناظران 
می تواند در برابر  فساد گسترده مبارزه کند که اراده قوی 
نشانه ها در  این  امروز  آید.  به وجود  قوه  و جدی در سه 
هر سه قوه دیده نمی شود. برای نمونه مدت ها است گفته 
می شود که شماری از  وزیران قبلی کابینه کرزی دارای 

دوسیه اند.
در    فساد  نبوده ایم.  وزیری  محکمه ی  شاهد  تاحال  اما 
کشور  جایگاه  و  زده   آسیب  حکومت  اعتبار  به  کشور 
اکنون  است.  داده  قرار  فاسد  کشور های  ردیف  در  را 
برای  دارد  فسادی که وجود  به  نسبت  زیادی  کشورهای 
ادامه کمک بی میل شده است. موجدیت فساد در کشور 
مختلف  بخش های  در  کمک ها  این  آثار  تا  شده  سبب 

کم رنگ باشد.

پارلمان  عدم آگاهی الزم عامه، عدم مشارکت  مردم و 
الزم  به  کارگیری  و  دموکراتیک  کنترول  به خاطر 
انسانی عمل  عامل  بدون دخالت  سالح های خودکار که 
غرب  در  شدید  نگرانی های  ایجاد  باعث  اخیرا  می کنند، 

شده است. 
سالح های نیمه خودمختار آن هایی اند که تنها برای مدت 
کوتاه قابلیت انجام عمل مستقالنه را دارند. اما سالح های 
خودمختار یا کامال خودکار از نوعی اند که بدون دخالت 
عامل انسانی قادر به انتخاب هدف مورد نظر و شلیک به 
سوی آن می باشند. نحوه فعالیت »دستگاه های سالح های 
 Lethal Autonomous( خودمختار«  مرگ بار 
از  نخست  که  به طوریست    )Weapons Systems
می آورند  عمل  به  ارزیابی  جنگ  میدان  بر  حاکم  وضع 
و سپس در مورد حمله به اهداف مطمع نظر خود تصمیم 
می گیرند. سالح های خودمختار مرگ بار بر اساس هوش 
مبنای  بر  که   )Artificial Intelligence( مصنوعی 
این  می کنند.  فعالیت  است،  استوار  ریاضی  معادالت 
صورت،  مانند  انسان  بدن  ویژگی های  ثبت  با  دستگاه ها 
حرارت بدن و جزییات بایومتریک مردم را نیز به  عنوان 
  )Objects of Surveillance( نظر«   مورد  »اشیای 

تحت نظارت قرار می دهند.  
سربازهایی که هرگز نمی خوابند

روبات های  به  مربوط  مسایل  که  مردم  یک عده  برای 
کشنده  )Killer Robots( را فقط در فلم های علمی- 
تخیلی و یا از ورای پرده سینما تماشا کرده اند، موجودیت 

فساد  به  آلوده  ردیف کشورهای  در  سه کشور  همه ساله 
اعالم می شوند: کوریای شمالی، سومالیا و افغانستان. این 
رهبران  برای  دیگر  که  است  شده  تکرار  قدر  آن  مقام 
حکومت  حتا  سال ها  برخی  در  ندارد.  تازگی  افغانستان  
برای خود زحمت نمی داد، تا در رد یا تایید این گزارش ها 
از خود واکنش نشان دهد. فساد در کشور ما اکنون به یک 
با  مبارزه  شعار  با  جوانانی که  است.  شده  بدل  فرهنگ 
فساد وارد  کار دولتی می شوند به زودی خود به ماموران 
فاسد در بدنه حکومت بدل می شوند، این جوانان همیشه 
مورد  خود  خانواده  حتا  و  هم محله ها  دوستان،  سوی  از 
آنان  زندگی  وضعیت  چرا  که  می گیرند  قرار  سرزنش 
تحصیل یافته  جوان های  اکثر  است.  نکرده  تغییر  یک شبه 

فساد بدل به فرهنگ شده است

داکتر اخشید جاویدـ  پژوهشگر مسایل خلع سالح در مرکز مطالعات بین المللی و دیپلوماسی دانشگاه »SOAS« لندن
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این  اما  می باشد.  باور  غیرقابل  روبات ها  نوع  این  عملی 
افراد فراموش کرده  اند که در  دهه گذشته، هزاران روبات 
یمن  افغانستان،  عراق،  در  بی پیلوت  طیاره های   و  زمینی 
و پاکستان در عملیات های نظامی زمینی و هوایی ایاالت 

 متحده امریکا شرکت داشته اند.
ایاالت متحده  ارتش  فرماندهان  از  یکی  ُرز  ِکنِت  آقای 
نمی شوند.  »ماشین ها خسته  که:  است  باور  این  به  امریکا 
آن ها چشم های شان را نمی بندند. آن ها در هنگام بارندگی 
صحبت  دوستان شان  با  و  نمی شوند  مخفی  درختان  زیر 

نمی کنند... ماشین ها ترس را نمی شناسند.«
نابودی و کشتن تنها هدف ایجاد  برخی هم معتقدند که 
تحت  در  می توان  آن ها  از  نیست.  روبات ها  این گونه 
جان  نجات  برای  جنگ  میدان  در  مثال  مرگبار  شرایط 
میدان  در  می تواند  روبات  یک  کرد.  استفاده  انسان ها 
جنگ به  سرعت حرکت کند تا کمک های اولیه را فورا 

به سربازان زخمی برساند.
مقصود هر چه باشد، مدت زیادی طول نخواهد کشید که 
تعداد  کاهش دادن  فکر  به  امریکا  متحده  ایاالت   اردوی 
روبات های  از  عوض  در  و  بیفتد  خود  رزمی  سربازان 
بیشتری در نبرد استفاده کند. توانایی ایاالت  متحده امریکا 
در مدیریت جنگ رو در رو در حال تضعیف شدن است. 
بهترین  بدون خطر   فاصله دور و  از  این جنگ های  بنابر 

گزینه و بدیل است.
این امر سایه ای نگران کننده روی آینده می افکند و ممکن 
قراین  و  مسایل شود. شواهد  پیچیده  تر شدن  باعث  است 

از  افراد عادی را  نشان می دهد که یک ماشین نمی  تواند 
جنگجویان تشخیص دهد، مخصوصا در مه و غبار جنگ.

و  جمعی  عام  قتل  برای  نظامی  روبات های  جانبی هم،  از 
نسل کشی درنگ نخواهند کرد، درحالی که صفات انسانی 
سربازان معموال ایشان را از روبات ها ذاتا متمایز می سازد. 
دارد  قتل عار  و  از کشتن  انسان است که  این جزو ذات 
و این تنها تعداد معدودی از افراد در یک جامعه هستند 
که می توانند به قاتلین موثری درآیند. روبات ها اما از این 
ویژگی های ذاتی انسانی همانند شرم از کشتن محرومند. 
بسیار  آینده  نسل  کشی های  که  گفت  می توان  نتیجه،  در 

سریع  تر و عظیم  تر انجام خواهد شد. 
انگلستان، چین، روسیه، اسراییل و کوریای جنوبی هم در 
حال  تولید و انجام آزمایشات روبات های نظامی و انواع 

دیگر سالح های خودمختار مرگ بار هستند.
به  زندگی  و  مرگ  سرنوشت  تا  می کند  حکم  تدبیر  آیا 

یک ماشین محول گردد؟
استفاده از چنین تسلیحات و روبات های کشنده و کامال 
خود مختار برای کشتن مردم، غیرانسانی بوده و بی حرمتی 
این  است  ممکن  هم چنین  است.  انسان  اخالقی  اصول  به 
نوع کشتارها کنوانسیون ژنو را نقض کند و چالش هایی 
را بر سر راه ساختارهای موجود در قوانین بین المللی قرار 

دهد.
که  می آید  به میان  حقوقی  دشواری  این  دیگر،  سوی  از 
جنگ  در  سالح ها  چنین  اعمال  برای  را  فرد  نمی توان 
گروه  متوجه  مسوولیت  عوض  در  شمرد.  متهم  مسلحانه 
می شود  طراح  یا  پروگرامر  به شمول  افراد  از  بزرگ  تری 

که شناخت شان احتماال ناممکن خواهد بود.
حقوق  فعاالن  جهان،  دولت های  اکثر  مخالفت  علی رغم 
بشر، کارشناسان، محققان صنعت روباتیک و گفتگوهای 
جاری در چارچوب  کنفرانس خلع سالح در ژنو با هدف 
کشنده  سالح های  چنین  از  استفاده  دادن  قرار  ممنوع 
پیمان  یک  تصویب  و  تدوین  و   خود مختار  کامال  و 
این  در  شایانی  پیشرفت  زمینه،  در  الزام  آور  بین المللی 

عرصه صورت نگرفته است.
دستگاه های سالح های مرگبار خودمختار به عنوان سومین 
اتمی،  و سالح  باروت  از  پس  در صنعت جنگ  انقالب 
یکی از بزرگ ترین چالش ها را بر سر راه ایجاد هم زیستی 
مسالمت آمیز مردمان جهان قرار داده، زیرا تصمیم مرگ 
و زندگی بشر را به یک کامپیوتر بی رحم محول می کند.

اگر دولت های سرکش و بازیگران غیردولتی دست رسی 
بدون  و  خونسردی  با  پیدا  کنند  سالح ها  نوع  این  به 
کرد.  خواهند  صادر  را  بی گناه  هزاران  قتل  دستور  تردد 
دیکتاتورها دیگر مشکلی برای مجبور کردن عسکران شان 

به شلیک به سمت مردم خود نخواهند داشت.
است:  این  می کند  خطور  نگارنده  ذهن  در  که  پرسشی 
از سالح های  مرگبار خودمختار کشنده تر  آیا سالح های 

شیمیایی خواهند بود؟ 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

و  دولت  لب های  که  است  روز  چند 
چرا  که  است  کشال  ما  سیاستمداران 
جهان  فاسد  کشور  سومین  را  ما  کشور 
عنوان کرده اند. در حالی که ما یکی از 
هستیم.  جهان  کشور های  شفاف ترین 
دولت  سعادت  با  خدمت  کنم  عرض 
فساد  عرصه  در  هم  آن  بودن  سوم  که 
در  بودن  اول  که  دارد  مزیت هایی 
دلیل  چند  مثال  طور  به  ندارد.  شفافیت 
تان  برای  را  بودن  فاسد  خوبی  عمده 

عرض می داریم. 
صدر  در  هم  آن  بودن  فاسد   : الف 
کشوری  هیچ  که  می شود  باعث  جدول 
به ما وام، قرضه و حتا کمک بال عوض 
در  وقت  هیچ  ما  نتیجه کشور  در  ندهد. 
لیست کشور های قرضدار قرار نمی گیرد. 
از  کوپالش  و  یال  تمام  با  امریکا  حتا  
و  است  قرض دار  مختلف  کشور های 
و  سرفراز  ما  که  حالی  در  افکنده.  سر 
نیستیم.  گردن باال از هیچ کس قرضدار 
کمک  ما  به  کس  هیچ  چون  ضمن  در 
به سوی خودکفایی  ما  ناگزیر  نمی کند، 
حرکت کنیم. و این مساله باعث می شود 
ما به خود اتکا کنیم و وابسته هیچ کس 

نباشیم. 
گذشته  سال  چهارده  طول  در   : ب 
ما  حکومت سواران  و  سیاستمداران 
فراوان  پول های  برد  و  خورد  به  عادت 
عادت  ترک  که  آن جایی  از  کرده اند. 
ما  بنا مشهور شدن  است،  موجب مرض 
به فساد باعث قطع کمک ها می شود. قطع 
نمی گذارد  باقی  پولی  دیگر  هم  کمک 
در  کنند.  چپاول  و  چور  بزرگواران  که 
مرض  به  کرده اند،  عادت  چون  نتیجه 
ما  و  می میرند  همه  و  می شوند  دچار 
و  سیاستمدار  عالم  یک  شر  از  شما  و 

حکومت سوار فاسد بی غم می شویم. 
کس  هیچ  سال پیش  چند  همین  تا   : ج 
افغانستان  نمی دانست  حتا  دنیا  روی  در 
از  حاال  افریقا.  در  یا  دارد  قرار  آسیا  در 
برکت فساد، ما مشهورترین کشور جهان 
صنعت  روی  مساله  این  حتا  شده ایم. 
هرگوشه  از  زیرا  دارد.  تاثیر  نیز  توریزم 
جهان مردم برای دیدن فاسد ترین کشور 
جهان به مملکت ما می آیند و ما از این 

طریق عایدی زیاد به دست می آوریم. 
حاال شما بگویید که قرار داشتن در صدر 
لیست کشور های فاسد جهان فایده دارد 

یا نه. 

جنگ ماشین علیه انسان

سوم بودن بسیار 
خوب است 

 شهریار

ACKU
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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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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. 
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