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نقش زنان در نهاد ها شکننده است

گر توزیع تذکره الکترونیک ا
آغاز می شد

تش بر ضد داعش امریکا حمال
گسترش می دهد در افغانستان را 
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اختالس به بهانه آوردن روشنایی
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کابل ادامه می یابد تاریکی 
امروزی  تاریکی  که  می نویسد  فیسبوک  کاربر  دیگر  معترف  حسیب 
کابل یاد آور سال های پایانی حکومت نجیب اهلل و دوره سیاهی  شهر 
و  برق سروبی  پایه های  به قطع  اشاره  با  او  »محض« طالبان است. 
می افزاید:  نجیب اهلل،  کتر  دا حکومت  سال های  پایان  در  ماهی پر 
»نمی خواهم نسبت به آینده بدبین و ناامید باشم، اما وضعیت نشان 
که همه  چیز دارد به  سمت بسترسازی برای تاریکی و سیاهی  می دهد 

به  پیش می رود.«
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که موضع گیری روشن در برابر  که یکی از توهم های مهم سیاستمداران افغانستان این است  تردیدی نیست 
گفتگو و نزدیکی خواهد شد؛ تملق سیاستمداران و مقامات سابق از طالبان از همین نگاه  طالبان مانع از 

گروه را باز می کند؟ آیا طلب  کوتاه بینانه ناشی می شود. آیا تملق و دلبری از نمایندگان طالب راه صلح با این 
گروه به وجود می آورد؟ آمرزش و عفو از مزدوران پنجابی ها در قطر تغییری در مواضع این 
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کابل کشته و زخمی شدن سی تن در یک حمله انتحاری در 
امنیتی  مقام های  کابل:  8صبح، 
انتحاری  حمله  در  که  کرده اند  اعالم 
در نزدیکی قرارگاه پولیس نظم عامه در 
کابل، نزدیک به سی  منطقه دهمزنگ 

کشته و زخمی شده اند. تن 
جنرال ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی 
وزارت امور داخله، با اعالم این خبر در 
که در این  صفحه توییترش نوشته است 
کشته و بیش از  حمله تروریستی ده تن 
آقای  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  بیست 
که بیشتر قربانیان این  سالنگی می افزاید 

حمله تروریستی غیرنظامیان هستند.

کابل  اما بصیر مجاهد سخنگوی پولیس 
که در  کرده  گفتگو با رسانه ها اعالم  در 
کشته و دوازده تن دیگر  این حمله نه نفر 
که دو تن از  زخمی شده اند. وی افزود 

کشته شدگان پولیس هستند.

که حوالی ساعت دو بعد از  این حمله 
گفته وزارت امور  گرفته، به  ظهر صورت 
داخله یک انتحارکننده مواد انفجاری 
پولیس  فرماندهی  برابر  در  را  حاملش 
نظم و امن عامه در مربوطات حوزه سوم 
داخله  امور  وزارت  کرد.  منفجر  امنیتی 
بوده  موتر  یک  در  حمله کننده  که  گفته 
گروه تروریستی طالبان مسوولیت  است. 

گرفته است. این حمله را به عهده 
در  عامه  امن  و  نظم  پولیس  قرارگاه 
باغ  مقابل  و  ترافیک  ریاست  نزدیکی 

کابل قرار دارد. وحش 

زش از طالب ACKUطلب آمر



زنگ اول


بیشتر از یک هفته است که کابل بی برق است. این وضعیت 
از  بیشتر  ملی  وحدت  حکومت  کارکردی  مشروعیت  به 
پایه های  که  دارند  اطالع  مردم  است.  زده  گذشته صدمه 
موشک  و  بمب  با  بغالن  والیت  در  طالبان  را  برق  انتقال 
زده اند. مردم می دانند که طالبان در دند شهاب الدین بغالن 
مسلط شده و سد راه انتقال برق به کابل شده اند. این امر 
طالبان،  از  اجتماعی  نفرت  میزان  به  که  است  شده  سبب 
را هم  مورد حکومت  این  در  مردم  همه  اما  افزوده شود. 

مقصر می دانند. 
اردوی ملی در شمال یک قول اردوی مجهز دارد. والیت 
دارد،  پولیس  محلی  و  عامه  نظم  و  امن  پولیس  بغالن هم 
ریاست امنیت ملی هم در آن جا است. سوال این است که 
هنوز  تا  دند شهاب الدین  امکانات چرا  همه  این  با وجود 
و  منابع  همه  این  وجود  با  چرا  دارد.  قرار  طالبان  به دست 
امکانات که در اختیار دولت است، عملیات کوبنده علیه 
طالبان در بغالن مرکزی و دند شهاب الدین اجرا نمی شود 
تا ساحه از وجود تمام افراد مسلح مربوط به گروه طالبان 

پاک شود. 
نمی تواند  چرا حکومت  که  است  این  دیگر  مهم  پرسش 
و  شهاب الدین  دند  اهالی  و  مرکزی  بغالن  مردم  میان  از 
دفاع  وزارت خانه های  وقتی  کند.  پیدا  متحد  دندغوری، 
جایی که  در  قندهار  سنگ حصار  در  توانسته اند  داخله  و 
زادگاه مال محمدعمر بود، پولیس محلی ایجاد کنند، چرا 

این کار را در بغالن مرکزی کرده نمی توانند؟ 
انتظار  نتواند،  کرده  وصل  را  کابل  برق  حکومت  وقتی 
امور  مجری  و  غنی  رییس جمهور  مردم  که  باشد  نداشته 
بدانند.  کردن  حکومت  صالحیت  واجد  را  عبداهلل  داکتر 
وقتی کابل از طرف شب به گورستان زنده ها  بدل می شود، 
ملی  وحدت  حکومت  مشروعیت  دیوار  تناسب  همان  به 
وجود  به دلیل  حکومت  این  می ریزد.  فرو  مردم  ذهن  در 
مشکالت در انتخابات 2014 با مشروعیت حقوقی نیم بند 
روی کار آمد، اما حاال  با کارکرد های ضعیفش مشروعیت 

کارکردی خود را هم روز به روز می بازد. 
امور  مجری  و  غنی  رییس جمهور  که  می رفت  تصور 
با  را  حکومت شان  حقوقی  مشروعیت  خالی  عبداهلل، 
که  می شود  دیده  اما  کنند،  جبران  درخشان  کارکرد های 
هر روز این حکومت مقبولیت کارکردی خود را در قلب 
مشروعیت  تضعیف  کابل  بی برقی  می بازد.  مردم  ذهن  و 
هیچ  حال  تا  است.  کرده  تشدید  را  حکومت  کارکردی 
بی برقی  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  سران  از  یک 
کابل با مردم افغانستان سخن نگفته اند. وزارت انرژی هم 
نگفته است که برقی که به کابل نمی رسد در کجا مصرف 

می شود. 
این  می گیرد.  را  خود  پول  ازبکستان  که  است  روشن 
شهاب الدین  دند  در  که  ندارد  ربطی  ازبکستان  به  دیگر 
می کنند.  دریافت  را  خود  پول  حتما  آنان  می گذرد،  چه 
در کجا  نمی رسد  کابل  به  که  برقی  که  نیست  اما روشن 
مصرف می شود. روشن است که ظرفیت های ریاست های 
که  نیست  اندازه  ای  به  سمنگان  و  بلخ  مثل  والیاتی  برق 
روستاهای  تمام  به  نمی رسد،  کابل  به  که  را  برقی  بتوانند 
آن والیات وصل کنند. حتما سهمیه  برق کابل در همان 
هم  را  آن  صرفیه  پول  و  می رسد  مصرف  به  ازبکستان 
تاشکند دریافت می کند. نبود برق به میزان آلود گی هوای 
کوچکی  و  خرد  جنراتورهای  است.  افزوده  هم  کابل 
می شود،  گرفته  کار  آن  از  مغازه ها  در  روزها  این  که 

محیط زیست را آلوده کرده اند. 
از  رنجی  حکومت،  سران  اطرافیان  و  حکومتی  مقام های 
بی برقی کابل نمی برند. آنان در قصرها لمیده اند و برق شان 
از ناحیه  جنراتورها تامین می شود. اما این مردم عام کابل اند 
و سران  طالبان  به  روز  هر  و  برق محروم اند  نعمت  از  که 

حکومت یک جا نفرین می فرستند. 

تاریکی کابل
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امیدواری افغانستان به امضای پیمان استراتژیک با قطر

رییس اجرایی با نخست وزیر هند دیدار کرد

گرجستان خواستار افزایش مشوره های سیاسی با افغانستان شد

جنرال مراد: 
جنگ بغالن را پاکستانی ها 

رهبری می کنند 

کشته شدن بیش از سی تروریست 
در عملیات های نظامی

صالح الدین  کابل:  8صبح، 
کشور،  خارجه  امور  وزیر  ربانی 
مبارک  بن  صقر  با  دیداری  در 
غیرمقیم  جدید  سفیر  المنصوری 
دولت قطر برای افغانستان، نسبت به 
امضای پیمان استراتژیک میان کابل 
و دوحه ابراز امیدواری کرده  است.

توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
مورد  این  در  خارجه  امور  وزارت 
منتشر شده، آقای ربانی گفته است: 
برای  که  است  امیدوار  »افغانستان 
کابل  روابط  بیشتر  هرچه  ارتقای 
در  قطر  دولت  سفارت  دوحه،  و 
و  یافته  زودتر گشایش  هرچه  کابل 
همچنان پیمان استراتیژیک میان دو 

کشور نهایی و امضا شود.«
مورد  در  خارجه  امور  وزارت 
اهداف و محتوای پیمان استراتژیک 
امضا  به  قطر  و  افغانستان  میان  که 
نکرده  ارایه  خواهد رسید، جزییاتی 

است.

عبداهلل  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
افغانستان، در نخستین روز سفرش به 
وزیر  نخست  مودی  نارندرا  با  هند، 

آن کشور دیدار و گفتگو کرد.

کارا  گیورگی  کابل:  8صبح، 
جمهوری  غیرمقیم  سفیر  کاشویلی 
در  افغانستان،  برای  گرجستان 
ربانی  صالح الدین  با  دیدارش 
امور خارجه کشور، خواهان  وزیر 
افزایش مشوره های سیاسی دوجانبه 
در نمایندگی های این دو کشور در 

سازمان ملل متحد شده است.
مشوره های  نیز  ربانی  صالح الدین 
امور  وزارت  های  میان  سیاسی 
را  گرجستان  و  افغانستان  خارجه 
کشور  دو  میان  روابط  ارتقای  در 

ضروری توصیف کرده است.
عنوان  به  تازه  که  کاشویلی  آقای 

مقام های امنیتی می گویند که عملیات نظامی علیه 
شورشیان در والیت بغالن در ششم دلو آغاز شده و 
این عملیات تاهنوز ادامه دارد. به گفته این مقام ها، 
در جریان این عملیات بیش از ۷0 مخالف مسلح 

کشته و حدود۳0 تن دیگر شان زخمی شده اند.
وزارت  درستیز  لوی  معاون  مراد  مرادعلی  جنرال 
دارد،  دوش  به  را  عملیات  این  رهبری  که  دفاع 
سوی  از  بغالن  جنگ  که  گفته  امریکا  صدای  به 

جنگجویان پاکستانی رهبری می شود.
جنرال مراد گفت: »مشکل ما حضور اتباع خارجی 
به ویژه از همسایه ما پاکستان است که بیشتر در این 
عملیات ها  این  در  آنها  و  تاثیرگذاراند  عملیات ها 
نقش رهبری  کننده را دارند. در عملیات دندغوری 

اکثریت شان پاکستانی دیده می شوند.«
جنرال مرادعلی مراد می گوید که در حال حاضر 
و  دارد  جریان  غوری  دهنه  ولسوالی  در  جنگ 
امنیتی  نیروهای  کنترول  زیر  ولسوالی  این  مرکز 
نیازاهلل و پل  قرار گرفته اما در مناطق سرخ کوتل، 

درقد پوسته های مخالفین هنوز هم پابرجاست.
ساحه  در  را  برق  پایه  یک  گذشته  هفته  طالبان 
برق  پایه  این  که  کردند  منفجر  شهاب الدین  دند 

ازبکستان را به کابل منتقل می کرد.
معاون لوی درستیز وزارت دفاع می گوید که هنوز 
نیروهای امنیتی به ساحه دند شهاب الدین ولسوالی 
تا  دارند  تالش   آنها  زیرا  نرسیده اند،  دندغوری 
نزد طالبان تصرف کنند  از  را  مناطق کلیدی  ابتدا 
و سپس به سوی دند شهاب الدین عملیات شان را 

سوق دهند.

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

تروریستان کشته شده اند.
در  که  عملیات ها  این  می گوید  وزارت  این 
مربوطات ولسوالی های گیرو والیت غزنی، گومل 
گذره  کندهار،  شهر  پکتیکا،  برمل  پکتیا،  والیت 
پشتون  بدخشان،  والیت  تگاب  هرات،  والیت 
کوت والیت فاریاب و دهنه غوری والیت بغالن 
راه اندازی شده بود، در آن سی و یک تروریست 
این  در  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  سه  و  کشته 
عملیات ها هفت تروریست دیگر بازداشت شده اند.

وزارت دفاع می افزاید که در این عملیات ها مقدار 
بدست  نیز  تروریستان  به  مربوط  مهمات  و  سالح 
نیروهای امنیتی افتاده و ده ها حلقه ماین خنثا شده 

است.
وزارت دفاع از شهادت پنج سرباز اردوی ملی نیز 

خبر داده است.
والیت  در  ملی  امنیت  نیروهای  همین حال،  در 

قندهار چهار تروریست را بازداشت کرده اند.
خبر  این  اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
در  شده  بازداشت  تروریستان  که  می گوید 
فعالیت های متعدد تروریستی و تخریبی در والیت 

قندهار دست داشتند.

نسبت  همچنین  ربانی  صالح الدین 
اعزام  توافق نامه  شدن  عملی  به 
ابراز  قطر  به  افغانستان  کارگران 
»براساس  امیدواری کرده می گوید: 
درخواست وزیر امور خارجه دولت 
کنفرانس  ششمین  حاشیه  در  قطر 
منطقه ای  اقتصادی  همکاری های 
برای  ریکا6،  افغانستان،  برای 
در  قطر  دولت  سهم  شدن  مشخص 

دفتر  توسط  که  خبری  براساس 
منتشر  اجراییه  ریاست  مطبوعاتی 
دیدار  این  در  عبداهلل  آقای  شده، 
و  افغانستان  به  هند  کمک های  از 
همچنین سفر اخیر نخست وزیر آن 

برای  گرجستان  غیرمقیم  سفیر 
هم چنین  شده،  مقرر  افغانستان 
می گوید که او برای گسترش بیشتر 
تالش  تبلیسی  و  کابل  میان  روابط 

خواهد کرد.
صالح الدین  همین حال،  در 
گرجستان  کمک های  از  ربانی 
کرده  قدردانی  ابراز  افغانستان  به 
می گوید: »همین اکنون 854 سرباز 
گرجستانی در چارچوب ماموریت 
والیت های  در  ناتو  قاطع  حمایت 
مصروف  بلخ  و  پروان  هلمند، 
نقش  از  افغانستان  و  اند  خدمت 
در  نیروها  این  قربانی های  و  موثر 

یک  است  قرار  ریکا،  پروژه های 
قطر  به  خارجه  امور  وزارت  هیات 

سفر کند.«
قطر  غیرمقیم  سفیر  همین حال،  در 
به  نسبت  کابل،  به  سفرش  در  نیز 
و  کشور  دو  میان  روابط  گسترش 
همچنین گشایش سفارت آن کشور 
کرده  امیدواری  ابراز  افغانستان  در 

است.

کشور به کابل قدردانی کرده است.
»بنیاد  می گوید:  اجرایی  رییس 
و  دوست  کشور  دو  میان  روابط 
برادر افغانستان و هند مستحکم است 
میان  همکاری ها  و  روابط  باید  و 
گسترش  پیش  از  بیشتر  دوکشور 

یابد.«
و  استحکام  به  نیز  مودی  نارندرا 
افغانستان  میان هند و  تقویت روابط 
کشورش  که  می گوید  کرده  تاکید 
در  افغانستان  با  تا  است  آماده 
اقتصادی  و  امنیتی  عرصه های 

همکاری کند.
نشست  این  پایان  در  همچنین 
موافقت نامه رفع ویزای سیاسی میان 

دو کشور نیز به امضا رسید.

افغانستان  ثبات  و  امنیت  تامین  راه 
ابراز امتنان و قدردانی می کند.«

توافق  به  نسبت  ربانی  صالح الدین 
ترکمنستان،  افغانستان،  کشورهای 
مسیر  باره  در  ترکیه  و  آذربایجان 
راه ترانزیتی الجورد ابراز امیدواری 

کرده است.
کشور،  دو  میان  توافق  از  پس 
برای  افغانستان  غیرمقیم  سفارت 
باکو  به  مسکو  از  گرجستان 
غیرمقیم  سفارت  همچنین  و 
گرجستان برای افغانستان، از اسالم 

آباد به عشق آباد انتقال یافته اند.

ACKU
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از  یکی  الکترونیک  تذکره  داشتن  حاضر،  عصر  در 
با  نیز  افغانستان  حکومت  است.  اساسی  ضروریات 
به  را  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  مهم،  این  درک 
تاریخ 1390/11/12 به منظور تحقق مصوبه شماره 37 
مورخ 1390/9/18 شورای وزیران در چوکات معینیت 
تابعیت  تثبیت  هدف  به  داخله  امور  وزارت  اداری 
اتباع، تنظیم امور مربوط به ثبت احوال نفوس، داشتن 
میزان  از  اطمینان  و  نفوس  تعداد  از  دقیق  معلومات 
کشور  تولدات، وفیات، ازدواج و انحالل ازدواج اتباع 

کرد. ایجاد 
کمک کننده  بین المللی  نهاد های  اداره  این  ایجاد  با 
کمک مالی به تطبیق این روند  عالقه مندی شان را در 
مهم ملی نشان داده و برای مدتی سازمان بین المللی 
تذکره  توزیع  اداره  از  بخشی  عمال   )IOM( مهاجرت 
که  ساخت  بهره مند  کمک ها  این  از  را  الکترونیک 
باعث  پروسه  این  مواجه شدن  بن بست  به  متاسفانه، 
و  گردیده  الکترونیک  تذکره  توزیع  آغاز  در  تاخیر 
آن  عملی  کار  آغاز  دقیق  تاریخ  مورد  در  ابهامات 
کمک های جهانی شد. اما، خوشبختانه  باعث قطع 
آغاز عملی  که در صورت  دارد  امیدواری هایی وجود 
جانب  از  مالی  کمک های  الکترونیک  تذکره  توزیع 

گرفته شود. کمک کنند گان بین المللی از سر 
مالحظات  از  نظر  صرف  تا  شده  تالش  مقاله  این  در 
که در صورت  سیاسی موجود، در مورد ابعاد مختلفی 
آغاز این روند مهم ملی برای حکومت افغانستان قابل 
بحث  مختصر  به صورت  می باشند،  و  بوده  وصول 

گیرد. صورت 
پالن  به  مطابق  الکترونیک  تذکره  توزیع  کار  گر  ا
به  تذکره  اولین  توزیع  با   1392/1/1 در  اداره  این 
از  بعد  )یعنی  امروز  می شد،  آغاز  وقت  رییس جمهور 
سه سال( حکومت افغانستان به دست آورد های ذیل 

نایل می گردید:
به  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  چاپخانه  در   •
کدام  هر  که  است  موجود  ماشین چاپ  پایه   4 تعداد 
توانایی چاپ حدود 500 قطعه تذکره را در فی ساعت 
شش  و  ساعت   12 روزانه  متواتر  به صورت  و  بوده  دارا 
اساس  این  بر  دارد.  را  فعالیت  توانایی  هفته  در  روز 
تذکره   5148000 تعداد  به  تا کنون  موجود،  ظرفیت  با 
افغانستان در  نفوس  کل  به حدود 16 درصد  )معادل 
سال 1394( چاپ و توزیع می شد. یعنی همین تعداد 
از هموطنان ما دارای سند هویتی معیاری می شدند و 
در  کابل  نفوس  تعداد   1394 سال  در  این که  فرض  بر 
به صورت  کابل  شهروندان  باشد،  تن   4500000 حدود 
مکمل دارای تذکره های تابعیت الکترونیک می بودند 
کابل  والیت  در  الکترونیک  تذکره  توزیع  کار  چون  و 
کارمندان  کوچک از  گروه  خاتمه می یافت، فقط یک 
برای ثبت تولدات، وفیات و توزیع تذکره الکترونیک 
کار در یکی از والیات دیگر  برای نوزادان باقی مانده، 
کشور آغاز و در حدود 648000 قطعه تذکره در آن والیت 
این  از  استفاده  با  می شد.  توزیع  و  چاپ  کنون  تا  نیز 
کابل،  تعداد تذکره های چاپ و توزیع شده در والیت 
همین  در  حداقل  افغانستان  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
والیت انتخابات پارلمانی به صورت آزمایشی به شکل 
دایر  بیشتر(  شفافیت  و  کم  هزینه  )با  الکترونیک 
گردیده و در زود ترین فرصت نتیجه آن اعالم می شد. 
هم چنان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

کرده  برشنا، شرکت تامین  کننده انرژی برق در افغانستان، اعالم 
کابل  که طالبان یکی دیگر از پایه های برق وارداتی ازبکستان به 

کرده اند. و مناطق اطراف آن را در والیت بغالن اره و تخریب 
خود  فیسبوک  رسمی  صفحه  در  خبری  که  در  شرکت  این 
کرده، می  افزاید: »افراد ضد منافع ملی افغانستان و ضد  منتشر 
کشور یک پایه بزرگ دیگر لین وارداتی  تاسیسات عام المنفعه 
را نیز اره نموده اند و شاید یک پایه دیگر را نیز منهدم بسازند.« 
دیگر  تخریب  برای  شورشیان  که  کرده  کید  تا برشنا  شرکت 
پایه های برق  که  باال زده اند. مناطقی  نیز آستین  پایه های برق 
جنگجویان  کنترول  تحت  شده  تخریب  ازبکستان  وارداتی 

گروه تروریستی طالبان قرار دارد.
برشنا  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل  حال،  همین   در 
که یک فرمانده محلی طالبان در تخریب پایه دومی  می گوید 
مساله  این  هنوز  تا  گفت  توحیدی  آقای  است.  داشته  نقش 

تایید نشده است.
تروریستی طالبان نزدیک به یک هفته قبل  گروه  جنگجویان 
کابل را در  منطقه  نیز، یکی از پایه های برق وارداتی ازبکستان به 
کردند.  تخریب  انفجار  اثر  به  بغالن  والیت  شهاب الدین  دند 
به  را  پروان  والیت  از  بخشی  و  کابل  شهر  پایه،  این  تخریب 
از تخریب اولین پایه برق در منطقه دند  تاریکی فرو برد. پس 
که این پایه  در  گفته بودند  شهاب الدین، مسووالن شرکت برشنا 

جریان یک روز ترمیم خواهد شد.
کابل از طریق برق وارداتی ازبکستان  انرژی برق مورد نیاز شهر 
تامین می شود. سه صد  برق حرارتی  و هم چنین  تاجیکستان  و 
که  ازبکستان  طریق  از  کابل  شهر  نیاز  مورد  برق  میگاوات 

پایه های آن از والیت بغالن به این شهر امتداد یافته می گذرد.
منطقه  در  تنها  که  می افزاید  هم چنین  برشنا  شرکت  سخنگوی 
دند شهاب الدین »ده ها« پایه برق وارداتی در معرض خطر قرار 
کارمندان این شرکت برای  که  دارند. وحیداهلل توحیدی می گوید 
نزدیکی  در  تجهیزات  و  امکانات  تمام  با  برق  پایه های  ترمیم 
جنگی  به دلیل  اما  دارند،  حضور  تخریب شده  پایه های  محل 
کار شوند. آقای توحیدی  بودن این مناطق نمی توانند دست به 
ورود  برای  محلی  موی سفیدان  تالش های  که  داشت  ابراز 
نیز  تخریب شده  پایه های  ترمیم  برای  برشنا  شرکت  کارمندان 
کرد تا زمانی که  کید  کنون نتیجه ای در قبال نداشته است. او تا تا
کارمندان برشنا برای ترمیم  کنترول تصفیه نشوند،  مناطق تحت 
پایه های برق به محل رفته نمی توانند. سخنگوی شرکت برشنا 
گفت: »کارمندان ما همراه تجهیزات و تاسیسات شان در حالت 
نامعلومی در خط اول جنگ حضور دارند و منتظر هستند. هر 
لحظه با مسووالن نیروهای امنیتی و یا والی در تماس هستیم اما 

تنها جوابی  که می شنویم می گویند باید منتظر باشیم.«
توسط  برق  پایه های  تخریب  که  می گوید  توحیدی  وحیداهلل 
شورشیان در والیت بغالن، ضربه سنگینی به شرکت برشنا وارد 
که این شرکت تنها برای تامین انرژی برق  گفت  کرده است. او 
پنجاه و پنج  از  بیش  شب،  طرف  از  کابل  شهروندان  نیاز  مورد 

الکترونیک  تذکره  از  ما  هموطنان  از  زیادی  تعداد 
کارت می توانستند  گردیده و با استفاده از این  بهره مند 
که این خود  کاندیدای مورد نظر خویش رای بدهند  به 
تقلب  همانا  که  را  انتخابات  در  نگرانی  بزرگ ترین 

کاهش می داد.  می باشد، تا اندازه زیادی 
را  قابلیت  این  این که  بر  الکترونیک عالوه  تذکره های 
رانندگی/  جواز  صفت  به  آن ها  از  آینده  در  تا  دارند 
گردد،  الیسنس و ثبت جواز سیر عراده جات استفاده 
نیز  انتخابات  در  رای دهی  کارت  حیث  به  می توانند 
که در این صورت اشخاص واجد شرایط  استفاده شوند 
کامال شفاف  گردیده و انتخابات  رای دهی شناسایی 
رای  یک  از  بیشتر  نمی توانند  رای دهند گان  )طوریکه 
کاندیدای مورد نظر خویش در صندوق بریزند(  به نفع 
از سیستم  با استفاده  انتخابات  نتیجه  دایر می گردد و 
روشن  کوتاهی  زمان  مدت  در  الکترونیک  رای دهی 
هم  به دست  دست  موضوعات  این  همه  که  می شود 
دولت،  دالری  میلیون  مصارف  کاهش  بر  عالوه  داده 

ضامن شفافیت در روند انتخابات نیز می باشد.
کابل و والیات، این پروژه باعث  • با آغاز این روند در 
جوان  هزاران  برای  کاری  مناسب  فرصت های  ایجاد 
کار در داخل )به صفت  تحصیل یافته و واجد شرایط 
از  بیرون  و  الکترونیک(  تذکره  توزیع  اداره  کارمندان 
گامی موثر جهت فقر زدایی  که این خود  کشور می شد 
حمایت  جلب  باعث  عالوتا  گردیده  تلقی  کشور  در 
چندی  چنان که  می گردید.  دولت  از  جوانان  بیشتر 
کار  زمینه  ایجاد  آمادگی  عربی  متحده  امارات  قبل، 
کرده  را اعالم  کار  برای صد هزار جوان واجد شرایط 
کشور شان را داشتن  و یگانه شرط اعزام این جوانان به 
که به رویت تذکره الکترونیک  پاسپورت الکترونیک 
کرده بودند. در صورت توزیع  کرده باشند، عنوان  اخذ 
که در  کشور  تذکره الکترونیک، این تعداد از جوانان 
اقتصادی  شدید  مشکالت  با  کنونی  گوار  نا شرایط 
می توانستند  می کنند  نرم  دست و پنجه  بی کاری  و 
کار به امارات متحده عربی رفته و از این طریق  برای 
مرفوع  زیادی  اندازه  تا  را  اقتصادی شان  مشکالت 
بسازند. البته در صورت تاخیر در آغاز توزیع تذکره های 
در  فرصت هایی  چنین  این که  احتمال  الکترونیک، 

آینده نیز از دست بروند، بعید نیست.
تذکره  در  جعل  از  الکترونیک  تذکره  توزیع  با   •
و  شهروند  یک  توسط  تذکره  چند  گرفتن  تابعیت، 
شکلی  به  که  دولتی  مختلف  ادارات  در  بیروکراسی 
اندازه  تا  دارند  کار  سرو  تابعیت  تذکره  با  اشکال  از 
ارایه  تسهیل  باعث  آمده  عمل  به  جلوگیری  زیادی 
به عنوان  می گردید.  شهروندان  برای  دولتی  خدمات 
کارت در  نمونه، ماشین های مخصوص از اصلی بودن 
مدت چند ثانیه اطمینان داده و نیازی به ضیاع وقت 
کتاب های موجود در آرشیف اداره ثبت  و مراجعه به 
احساس  تذکره  بودن  اصل  تایید  برای  نفوس  احوال 

نمی شد.
در  الکترونیک  تذکره  توزیع  روند  آغاز  صورت  در 
اتباع  نفوس  دقیق  تعداد  آن،  موفقانه  ختم  با  و  کشور 
ارایه  گردیده،  روشن  آن  مشخصات  تمامی  با  کشور 
خدمات مختلف دولتی به شکل دقیق تر آن صورت 
گرفته و با استفاده ازین معلومات حکومت افغانستان 
می تواند به تعهدات خویش در قسمت ارایه خدمات 

کند. و انکشاف متوازن بهتر از پیش عمل 

یک  »در  افزود:  توحیدی  آقای  می کند.  مصرف  تیل  لیتر  هزار 
که از ساعت شش الی ده شب ماشین های برق حرارتی  شب 
که نزدیک  را روشن می کنیم، بیشتر از پنجاه و پنج هزار لیتر تیل 
می شود.«  مصرف  می کند،  تولید  برق  میگاوات  هشتاد  به 
جنراتورهای  طریق  »از  کرد:  کید  تا برشنا  شرکت  سخنگوی 
دیزلی یا برق حرارتی بیشتر از سی و دو افغانی فی کیلوات قیمت 

تمام می شود اما در برابر دو افغانی فروخته می شود.«
در  کابل  شهر  وارداتی  برق  پایه های  تخریب  به  مربوط  خبر 
زیاد  نیز  فیسبوک  به ویژه  اجتماعی  شبکه های  کاربران  میان 
کابل سوژه  دست به دست می شود. برخی ها از نبود برق در شهر 
گذاشتن عکس الکین، نوشته اند: »زنده باد  طنزی ساخته و با 

الکین.«
پایتخت  که  نوشته  فیسبوک،  کاربران  از  یکی  هویدا،  رضا 
رفته است.  فرو  تاریکی  در  برق، یک هفته  پایه  به خاطر یک 
خطوط  که  می بیند  رنگین  خواب های  »برشنا  می نویسد:  او 
کجا بگذراند تا مردم مناطق دیگری در تاریکی  دیگر برق را از 

باشند.«
معلقزدندرهوتلها

که نبود  کاربر فیسبوک می نویسد  هم چنین بشیر حکمتی دیگر 
را مختل ساخته  این شهر  زندگی شهروندان  کابل  در شهر  برق 
و  هوتل ها  به  خود،  موبایل  کردن  چارچ  برای  بسیاری ها  و 
انترنت کلپ ها »مالق« می زنند. او نوشته است: »از بی برقی در 
گوشی خود از این هوتل به هوتل  کشور به خاطر چارچ  پایتخت 
گوشی ما  که  دیگر و در انترنت کلپ ها مالق )معلق( می زنیم تا 

خاموش نشود.«
تاریکی  که  می نویسد  فیسبوک  کاربر  دیگر  معترف  حسیب 
پایانی حکومت نجیب اهلل  یاد آور سال های  کابل  امروزی شهر 
قطع  به  اشاره  با  او  است.  طالبان  »محض«  سیاهی  دوره  و 
حکومت  سال های  پایان  در  ماهی پر  و  سروبی  برق  پایه های 
کتر نجیب اهلل، می افزاید: »نمی خواهم نسبت به آینده بدبین  دا
که همه  چیز دارد به   و ناامید باشم، اما وضعیت نشان می دهد 

سمت بسترسازی برای تاریکی و سیاهی به  پیش می رود.«
حادثه  آن  پایه های  تخریب  نتیجه  در  کابل  برق  شدن  قطع 
در  کابل  وارداتی  برق  پایه  چند  نیز  گذشته  سال  نیست.  تازه 
کابل  سالنگ ها در نتیجه برف کوچ تخریب شده و برای مدتی 
که  را به تاریکی فرو برد. این حوادث در حالی صورت می گیرد 

قرار است پروژه برق »توتاپ« نیز از همین مسیر انتقال یابد.

گر توزیع تذکره الکترونیک  ا
آغاز می شد

تاریکی کابل ادامه می یابد

یعتذکرهالکترونیک کارمندسابقادارهتوز اسداهللعزیزی،

ظفرشاهرویی

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096361: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” supply and delivery of beautician tools for TVET in Kabul and 
Mazar. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 04 February 2016, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه با مزارشریف  کابل ودر TVETبرای پروژه آرایشی  لوازمتهیه وانتقال   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادی

خویش را تا  پروفایل کمپنیو  داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2016  فبروری 0۴بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

. 

ACKU
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عملیات  چندین  اخیر،  هفته  سه  طی  امریکایی  ویژه  نیروهای 
در  داعش  گروه  ستیزه جویان  ضد  بر  را  زمینی  و  هوایی 
گسترش  نشان دهنده  اقدامات  این  داده  اند.  انجام  افغانستان 
از  گروه داعش، فراتر  اوباما بر ضد  عملیات های نظامی  دولت 
ماه  در  اوباما  بارک  تصمیم  از  پس  که  می باشد  سوریه  و  عراق 
که به فرماندهان امریکایی اجازه حمله  گذشته صورت می گیرد 
به شاخه جدید داعش در افغانستان را داده است. دولت اوباما 
که استراتژی مشخصی را  گردید  از سوی جمهوری خواهان متهم 
گروه هایی  برای مبارزه با شبکه های تروریستی در منطقه ندارد، 

گسترش داده اند. که شاخه های خود را تا خاور میانه و افریقا 
در  اخیر،  هوایی  عملیات های  و  حمالت  از  زیادی  شمار 
گرفته است. این  منطقه توره بوره، در والیت ننگرهار صورت 
نزدیکی  در  و  کشور  شرق  در  نامساعد،  و  کوهستانی  منطقه 
و  بن الدن  اسامه  القاعده  رهبر  دارد.  قرار  کستان  پا با  مرز 
افغانستان  به  امریکا  تهاجم  جریان  در  گروه،  این  شورشیان 
در سال 2001 ، در منطقه توره بوره پنهان شده بودند و از آنجا 
امریکایی  فرماندهان  گردیدند.  کستان  پا به  فرار  به  موفق 
 100 الی   90 تعداد  به  آن ها  باور  به  که  گفته اند  افغانستان  در 
کشته  اخیر  حمالت  در  داعش،  گروه  ستیزه جویان  از  تن 

در  که  کرده اند  تخمین  نیز  استخباراتی  مقام های  شده اند. 
دارد،  1000ستیزه جوی داعش وجود  تعداد  به  ننگرهار  والیت 
کشور  دیگر  بخش های  از  بعضی  در  گروه  این  شورشیان  و 
رهبری  را  عملیات ها  این  که  جنراالنی  اما  دارند.  حضور  نیز 
توانایی  این  شورشی  گروه های  که  کرده اند  اعتراف  می کنند 
کشته  کسانی که  به جای  را  تازه نفس  جنگجویان  تا  دارند  را 

کنند. شده اند استخدام 
کنون  گفت: »ما ا گذشته  کارتر، وزیر دفاع امریکا، هفته  اشتون 
»برای  افزود  او  است.«  شده  سنجیده  دقیقا  که  داریم  قوانینی 
نیاز است انجام دهیم.«  که  ما اجازه دهید آنچه فکر می کنیم 
در  کشور  نظامی  این  عملیات  پایان  قبال،  اوباما  بارک  گرچه  ا
کنونی  عملیات های  اما  بود،  کرده  اعالم  را  افغانستان  و  عراق 
گسترش عملیات نظامی  امریکا در خاورمیانه و افریقا،  در ادامه 
شمار  کنون  ا هم  می گیرد.  صورت  داعش  گروه  با  مبارزه  برای 
شامل  که  می رسد  تن   3700 به  عراق  در  امریکایی  نظامیان 
کشور چندین  این  کوماندو اند.  و سربازان  آموزگاران  مشاورین، 
کارتر  کرده است. اشتون  عملیات ویژه را در سوریه نیز راه اندازی 
اقدامات  تا  در تالش اند  کشورهای هم پیمانش  و  امریکا  گفت 
از  او  گیرند.  برای مبارزه بر ضد داعش روی دست  را  بیشتری 
کمک  تا  خواست  عربی  کشورهای  به ویژه  دیگر،  کشورهای 
شهرهای  در  تروریستی  گروه  ضد  بر  جنگ  به خاطر  بیشتری 
کز مهم داعش به حساب می روند انجام  که از مرا موصل و رقه 

دهند.
مقام های امریکایی در حال برنامه ریزی مبارزه جدید در لیبیا اند 
گرفتاری های نظامی  و  که این اقدام می تواند سبب عمیق تر شدن 
گروه داعش  دیپلوماتیک امریکا در مناطق جدید برای مبارزه با 
کشورهای هم پیمانش اخیرا پروازهای شناسایی  شود. امریکا و 
نیز افزایش داده اند. به گفته  و معلومات استخباراتی را در آنجا 
نیروهای  و  هوایی  عملیات های  برای  حتا  امریکایی  مقام های 
نیروهای  آماد گی می گیرند. طی ماه های اخیر،  لیبیا  کوماندو در 
دیدارهایی  لیبیایی  مختلف  گروه های  با  ویژه،  عملیات 
داعش  ضد  بر  احتمالی  اقدامات  برای  را  آن ها  تا  داشته اند، 

آماده سازند.
کشورهای هم پیمان شان  در حال حاضر، مقام های امریکایی و 
که جنگجویان وفادار به طالبان، شبکه حقانی و  هراس دارند 
که هنوز در جنگ  تی برای نیروهای افغان  گروه داعش مشکال

وقتی در رسانه ها خبر معذرت خواهی عمر داوود زی، 
وزیر سابق داخله، از طالبان در نشست بنیاد پگواش 
انتشار یافت، همه از آن شوکه شدند. آقای داوود زی 
کسی ظلم  هر  که  گفت  فقط  و  نکرد  رد  را  اصل خبر 
افغانستان  مردم  از  باید  کرده،  کشور  در  خطایی  و 
که این موضوع شامل شخص ایشان  معذرت بخواهد 
داوودزی  آقای  توضیحات  از  می تواند.  شده  نیز 
که ایشان در نشست پگواش خواهان  چنین بر می آید 

معذرت خواهی طالبان از مردم افغانستان شدند. 
را  بی سابقه ای  حرف  داوودزی  آقای  که  گفت  باید 
و شخصیتی شان  با سابقه  سیاسی  نه  که  کرده  مطرح 
ایشان  به  نه فضای نشست پگواش  و  جور در می آید 
به خصوص  می داد؛  را  موضوعی  چنین  طرح  اجازه  
نشست  از  پس  مصاحبه هایش  در  داوود زی  آقای  که 
زده  حرف  طالبان  مورد  در  نرم  بسیار  لحن  با  مذکور 
سوی  از  معذرت خواهی  طرح  من،  باور  به  است. 
که تا حال  طالبان یک حرف جسورانه  سیاسی است 
گفتار مقامات حکومت افغانستان  مشابه آن در رفتار و 
است؛  نشده  دیده  افغانستان  سیاسی  طبقه   کل  و 
که حتا جرات تعریف طالب به عنوان دشمن  طبقه ای 

افغانستان را ندارد.
بیان  و  طالب  برابر  در  نرمش  که  است  این  واقعیت 
حرف های تملق آمیز از سوی مقامات دولتی ریشه در 
که  حالی  در  دارد.  آن ها  سیاسی  خاص  اعتقادات 
کستانی ها از طریق طالبان جنگ نیابتی را علیه هند  پا
و  افغانستان  حکومت های  انداخته اند،  راه  امریکا  و 
کشور، طالبان را بخشی از توطیه  طبقه  سیاسی مسلط بر 
حکومت  مشخص،  به صورت  کرده اند.  فرض  غربی 
امریکایی  پروژه   که طالب یک  بود  باور  این  بر  کرزی 
نام  این  زیر  و  است  افغانستان  در  تداوم جنگ  برای 
کرزی  مردم عادی پشتون آزار و اذیت می شوند. آقای 
که  گفت  در آخرین مصاحبه اش با بی بی سی فارسی 
طالبان به صورت عامدانه از سوی نیروهای امریکایی 
گردیده و به جای آن مردم  حمایت شده، از زندان رها 
آزار و اذیت قرار  عادی به زندان افگنده شده و مورد 
از  بخشی  کشور،  اسبق  رییس جمهور  باور  به  گرفتند. 
رفتار  از  نارضایتی پشتون ها  نتیجه   شورش های موجود 

امریکایی ها است.
هم تبارش  سیاستمداران  و  کرزی  حکومت  کل 
پروژه   ماهیت  رسمی  روایت  در  عامدانه  به صورت 
میان  که  می کوشیدند  و  کرده  تحریف  را  طالبان 
منطقه  در  متحده  ایاالت  حضور  و  طالب  موجودیت 
که  گمان می برند  کنند. آن ها هنوز هم  رابطه ای پیدا 
قدرت های  نیابتی  جنگ  یک  افغانستان  جنگ 
دلیل  همین  به  است.  منطقه ای  و  خارجی  بزرگ 
را  طالبان  هرگز  هم تبارش  سیاستمداران  و  کرزی  آقای 
نشناختند.  رسمیت  به  تروریستی  گروه  یک  به عنوان 
گروه های سیاسی نیز می شود. مثال  البته این شامل سایر 
هیچ گاهی  نیز  سابق  متحد  جبهه   ارشد  سیاستمداران 
برابر طالبان  در  روشنتری  تدوین سیاست  برای  تالش 
کرزی در  نداشتند. آن ها به نوعی ادامه دهنده  پالیسی 
را  او  ادبیات  کلی  به صورت  حتا  و  بوده  طالبان  برابر 
که هرگز  کردند. چنین شد  گروه دنبال  نیز در برابر این 
افغانستان،  سیاستمداران  رسمی  ادبیات  در  طالبان 
به عنوان  ازبک،  و  هزاره  چه  و  تاجیک  و  پشتون  چه 
گروه تروریستی معرفی نگردیده،  دشمن رسمی و یک 
و در مقابل طالبان به صورت روشن تعریف خود را از 
»مزدوران  به عنوان  آن  سیاستمداران  و  کابل  حکومت 
خط  همین  اساس  بر  و  کرده  ارایه  امریکایی ها«، 
وقتی  می جنگند.  حکومت  با  کنون  ا تا  تعریف  و 

کند. در  مصروف و بر ضد دهشت افگنی مبارزه می کنند ایجاد 
حال حاضر شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به 9800 تن 
گرفته، شمار این  می رسد، براساس تقسیم بندی زمانی صورت 
امریکا،  رییس جمهور  به عنوان  اوباما  بارک  کار  پایان  تا  نیروها 
کاهش خواهد یافت، اما مقام های  در جنوری آینده به 5500 تن 
که امکان  نظامی امریکایی به صورت خصوصی بیان داشته اند 
دارد رییس جمهور اوباما در اواخر سال جاری باردیگر در روند 

کند. خروج این نیروها بازنگری 
را  نیکلسون  جان  جنرال  اوباما  آقای  گردید،  اعالم  که  طوری 
در  ناتو  و  امریکایی  عمومی  نیروهای  بعدی  فرمانده  به عنوان 
کرده است. آقای نیکلسون در پاسخ به پرسشی  افغانستان نامزد 
این که  بر  مبنی  امریکا  سنای  مسلح  کمیته  رییس  طرف  از 
وضعیت امنیتی در افغانستان در حال بدتر شدن است نه خوب 
گفت  گفت: »بلی آقا! من با ارزیابی های شما موافقم.« او  شدن، 
طالبان »بر ضد نیروهای افغانستان به شدت می جنگند، بیشتر 
کرده بودیم.« به گفته او فعالیت های  که ما پیش بینی  از چیزی 

کشور بی سابقه بوده است. گروه داعش نیز در این 
مقام  به  سنا  سوی  از  که  صورتی  در  گفت  نیکلسون  جنرال 
روی  ماموریتش  نخست  ماه  سه  در  شود  انتخاب  جدیدش 
ضد  بر  مبارزه  و  افغانستان  در  اصلی  عملیات های  بخش:  دو 
کمک به نیروهای افغان قبل از این که  تروریسم، مشوره دهی و 
کند فعالیت  کشور ارایه  پیشنهاداتش را به نیروهای امریکایی در 
گون  پنتا به  سفید  قصر  که  جدید  فرمان  طبق  کرد.  خواهد 

که  فرستاده است، نیروهای نظامی  حاال نیاز دارند اهدافی را 
که در  قرار دهند در حالی  گروه داعش اند مورد حمله  مربوط 
که ارتباط  گذشته، این اهداف زمانی مورد حمله قرار می گرفت 

گروه القاعده می داشت. نزدیک با 
گروه داعش را مورد حمله  که برای دفاع از خود  ارتش قادر بود 
قرار دهد، اما قانون جدید، معیار را برای عملیات های تهاجمی  
که تفاوت زیادی  گروه پاین آورده است. در حالی  بر ضد این 
میان ستیزه جویان داعش در افغانستان و سوریه و عراق وجود 
گروه  عضو  گذشته،  در  افغانستان  شورشیان  کثریت  ا دارد. 
از  تعدادی  حاال  اما  بودند،  حقانی  شبکه  یا  محلی  طالبان 
کرده اند. در حالی  گروه داعش اعالم  آن ها وفاداری خود را به 
این  خود  از  عمدتا  عراق  و  سوریه  در  داعش  گروه  رهبران  که 
کشورهای  گروه از  کشورها اند، و شمار زیادی از جنگجویان این 

خاور میانه و اروپا می باشند.
افغانستان  در  داعش  گروه  شورشیان  نظامی،  مقام های  به گفته 
قسمتی از بودجه شان را از رهبران خود در عراق و سوریه دریافت 
کنند،  کجا حمله  که چه وقت و  می کنند، اما در مورد دستوراتی 
کمی  وجود دارد. در افغانستان نمونه های محدودی  معلومات 
حمالت  تا  دارد  وجود  داعش  اعضای  میان  موثر  ارتباط  از 
در  اغلبا  که  تی  حمال برعکس  کند،  راه اندازی  را  پیچیده ای 
در  متذکره  گروه  همه،  این  با  می دهند.  انجام  سوریه  و  عراق 
ماه های اخیر مسوولیت چندین حمله را در افغانستان به عهده 

گرفته  است.
مقام های  از  غنی  رییس جمهور  غربی،  مقام های  به گفته 
داعش  گروه  ضد  بر  اخیرشان  تالش های  به دلیل  امریکایی 
گسترش ساحه نفوذ داعش در  کرده است. همزمان با  قدردانی 
گروه با طالبان نیز به به خاطر نفوذ بیشتر به رقابت  افغانستان این 
سخنگویان  از  یکی  شوفنر،  ویلسون  جنرال  است.  پرداخته 
نیروهای امریکایی در افغانستان در مصاحبه تلیفونی با روزنامه 
تالش  )داعش(  »آن ها  گفت:  یک شنبه  روز  نیویارک تایمز 
می کنند تا بر ایست های بازرسی محلی، تجارت مواد مخدر و 
کتوبر  ا ماه  در  باشند.«  داشته  کنترول  کاالها  غیر قانونی  انتقال 
که از سوی قوای هوایی  گذشته، نیروهای ویژه افغان و امریکایی 
در  القاعده  آموزشی  کمپ  یک  بر  می شدند،  پشتیبانی  امریکا 
که مقام های نظامی  این حمله  کردند  جنوب افغانستان حمله 

را بزرگ ترین دست آورد خواندند.

تعریف  که  نمی خواهند  سیاسی  طبقه   و  حکومت 
که طالب باشد، به دست  روشنی از دشمن افغانستان 
بدهند، پس در آن صورت چگونه ادعای جنگیدن با 

کرده می توانند؟ چنین نیرویی را 
که یکی از توهم های مهم سیاستمداران  تردیدی نیست 
برابر  در  روشن  موضع گیری  که  است  این  افغانستان 
تملق  شد؛  خواهد  نزدیکی  و  گفتگو  از  مانع  طالبان 
همین  از  طالبان  از  سابق  مقامات  و  سیاستمداران 
از  دلبری  و  تملق  آیا  می شود.  ناشی  کوتاه بینانه  نگاه 
گروه را باز می کند؟  نمایندگان طالب راه صلح با این 
قطر  در  پنجابی ها  مزدوران  از  عفو  و  آمرزش  طلب  آیا 

گروه به وجود می آورد؟ تغییری در مواضع این 
که تملق و طلب عفو از نمایندگان  واقعیت این است 
به  زیرکانه  سیاست  نه  و  است  ضعف  نشانه   طالبان 
سربازان  از  نباید  هرگز  افغانستان  مصالحه.  هدف 
مزدور طالب و حامیان پنجابی شان معذرت بخواهد. 
مقامات  که  می دهد  نشان  فقط  تملق  سیاست 
گروه  این  برابر  در  چقدر  غیر حکومتی  و  حکومتی 
اطمینان  و  وقتی قدرت  کسی  درمانده شده اند. هیچ 
آمرزش  و  عفو  طلب  خود  دشمن  از  دارد،  نفس  به 
افغانستان  حکومت  در  که  است  واضح  نمی کند. 
درماندگی  کلی  به صورت  افغان  سیاسی  طبقه   و 
مشهودی را می توان دید. این درماندگی از آنجا ناشی 
برای  طرحی  آن ها  میان  در  کسی  هیچ  که  می شود 
با  تنها  را در اختیار ندارد و  از وضعیت موجود  خروج 
را  موجود  اداره   امریکایی ها  نظامی  و  مالی  حمایت 
سر پا نگهداشته اند. تمام سیاستمداران ارشد در طول 
و  آورده  به دست  را  دالر  میلیون ها  گذشته  دهه  یک 
می کنند.  زندگی  کشور  از  بیرون  در  خانواده های شان 
افغان  نوکیسه   مقامات  و  سیاستمداران  کنون  ا همین 
به  افغانستان  از  خانواده های شان  خروج  راه  به  دنبال 
به  موفق  که  آن ها  از  بخشی  و  بوده  غربی  کشور های 
ترکیه  در  را  نشده اند، خانواده های خود  کاری  چنین 

کرده اند. و د بی جا به جا 
ایده  فرار از افغانستان در میان مقامات ارشد و میانی 
از  ناشی  خود  این  که  بوده  قوی  شدت  به  حکومت 
بی اعتمادی آن ها نسبت به آینده  حکومت موجود در 
به نفس  اعتماد  افغانستان  کشور است. طبقه  سیاسی 
از دست داده است. در چنین  را  ابتکار عمل خود  و 
تملق  در  را  خود  سیاسی  طبقه   درماندگی  فضایی، 
طلب  می دهد.  نشان  آمرزش  طلب  و  طالب  برابر  در 
توهم  و  سیاسی  طبقه   سقوط  نشانه   طالب  از  آمرزش 
که قدرت مقابله  سیاستمداران افغان است. طبقه ای 
و جنگیدن خود را در برابر دشمنان افغانستان از دست 
داده و فعال تنها حامی اش طیاره های امریکایی و مبالغ 

کشور های غربی است.  کمکی 
حیات سیاسی این طبقه فعال وابسته به پول خارجی 
احساس  که  روزی  و  بوده  افغان  غریب  عسکر  و 
به  و  کرده  رها  کنانش  سا همه  با  را  کابل  کند،  خطر 
و  عیش  کرد.  خواهند  رجوع  خود  امن  پناهگاه های 
کابل به دست  که طبقه  سیاسی موجود در  نعمتی ای 
بربر  و  وحشی  نیروهای  برابر  در  شدت  به  را  آن  آورده 
از  را  مقابله  و  رزمیدن  قدرت  و  ساخته  زبون  طالب 
کرده است. با یک طبقه  فاسد و حکومت  آن سلب 
کسی جنگیده  نه به هیچ  و  با طالب  نه  لرزان وابسته 
با  مبارزه  برای  ایمانی  طبقه ای  در  وقتی  نمی شود. 
وقتی  باشد،  نداشته  وجود  بوم  و  مرز  این  دشمنان 
کالن ترین ابزار حکومت و طبقه  سیاسی آن برای مقابله 
به  امیدی  چه  باشد،  آمرزش  طلب  و  تملق  طالب  با 

پیروزی و موفقیت آنان می توان داشت؛ چه امیدی؟
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 برگردان: ضیا صادق

  حمید خاوری

امریکا حمالتش بر ضد داعش
در افغانستان را گسترش می دهد

طلب آمرزش از طالب
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حاال دست کم هشت نفر به اتهام دست داشتن در این 
گرفته اند  قرار  قضایی  و  عدلی  تعقیب  تحت  اختالس 
هرات  از  می شود  گفته  نفر شان  دو  میان  این  از  که 
فرار کرده و شماری نیز به شمول چند تن از انجنیران 

بازداشت شده اند.
اداره سارنوالی هرات تاکید دارد پرونده های این افراد 
این  دست اندرکاران  از  تن  هشت  و  کرده  بررسی  را 
و  پروژه  این  بر  نظارت کننده  هیات  شمول  به  پروژه 
هم چنان رییس شرکت قرارداد کننده را تحت تعقیب 

عدلی قرار داده است.
بنا  بر ادعای مسووالن سارنوالی هرات، این اختالس در 
گرفته  صورت  آفتابی  چراغ های  پایه  چهار صد  نصب 
که در آن اداره شهرداری و شرکت قرارداد کننده در 
انجام  واضح  تخطی های  سولر  پایه های  نصب  قسمت 
داده اند که از این میان ده ها میلیون افغانی حیف ومیل 
عامالن  پرونده  هرات  سارنوالی  اداره  است.  گردیده 
را  شهری  داخل  سولر  پایه  چهارصد  این  اختالس 

تکمیل و به دادگاه فرستاده است.
یک  همکاری  به  پیش  سال  چهار  هرات  شهرداری   
پایه چراغ¬های آفتابی را در  شرکت خصوصی 400 
پنج نقطه داخل شهر نصب کرد، اما بعدها مشخص شد 

که این سولرها خالف قرارداد نصب شده اند.
اسنادی که به دسترس رسانه ها قرار گرفته نشان می دهد 
پیشین  مسووالن  هماهنگی  با  قراردادکننده  شرکت 
چراغ¬های  تجهیزات  تمامی  هرات  شهرداری  اداره 

آفتابی را خالف قرارداد نصب کرده  است.
مسووالن سارنوالی هرات می گویند حدود 28 میلیون 
افغانی در این پروژه حیف و میل شده است که این نشان 
قراردادکننده  شرکت  و  شهرداری  اداره  بین  می دهد 

سازش وجود داشته است.
هرات  استیناف  سارنوالی  رییس  رهین،  سمیع الدین 
به تازگی در یک نشست خبری گفته است که سه تن 
از مهندسان این پروژه را بازداشت کرده اما مسووالن 
فرار  قرارداد کننده  شرکت  رییس  و  شهرداری  پیشین 

کرده اند.
سارنوالی  اداره  بررسی  تحت  که  ماه هاست  قضیه  این 

است. 
اقدامات عجوالنه و ناکارآمدی سولرها

روشن  برای  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  بسیاری ها 
همان  از  مناسبی  را روش  افغانستان  در  ساختن شهرها 
ابتدا نمی دانستند، هر چند افغانستان از جمله کشورهایی 
است که به خوبی می توان به دلیل آفتاب درخشانش از 
اما آنچه می شود  انرژی در آن استفاده کرد،  این نوع 
به تازگی از روند نصب سولرها در هرات و بسیاری از 

یا  سولر  نصب  پروژه  دست اندرکاران  از  تن  هشت 
پول  از  افغانی  میلیون ها  هرات  در  آفتابی«  »چراغ های 
بیت المال را اختالس و حیف و میل کرده اند. مسووالن 
در  که  کسانی  از  شماری  می گویند  هرات  در  محلی 
شمار  به  اختالس  اصلی  عامالن  به عنوان  پرونده  این 
از  دادستانی  هر چند  کرده اند.  فرار  هرات  از  می آیند، 
این افراد نامی نبرده، اما منابع معتبری به 8صبح گفته اند 
بخش  پیشین  رییس  احراری،  عبدالعزیز  انجنیر  که 
ساختمانی ریاست شهرداری هرات، و هم چنان رییس 
از هرات  دو  هر  پروژه،  این  نیرو مجری  شرکت آسیا 

فرار کرده اند.
همزمان روزنامه 8 صبح به اسنادی دست یافته که نشان 
در  هرات  شهرداری  با  قرارداد کننده  شرکت  می دهد 
انجام داده که سپس  نصب سولرها تخطی های کالنی 
باعث خرابی زود هنگام و ناکارآمدی این سولرها شده 

است.
از  بسیاری  در  منظم  و  قوی  کافی،  برق  نبود  به دلیل 
برای  سرک ها  کنار  و  بلوارها  در  افغانستان  شهرهای 
استفاده  خورشیدی  انرژی  یا  سولرها  از  روشنایی 
می شود. این سولرها در طول روز انرژی مورد نیاز را 
از خورشید ذخیره می کند و شب هنگام با روشن شدن 

چراغ ها از آن استفاده می شود.
شهرداری  قرارداد  طبق  8صبح،  یافته های  بر اساس 
از  شرکت  این  بود  قرار  نیرو،  آسیا  شرکت  با  هرات 
کمپنی »تاتا« از شرکت های معتبر هند در حوزه تولید 
سولرهای آفتابی 400 پایه آن را خریداری و در شهر 
هرات نصب کند، اما مشخص شده که این سولرها از 
دو کشور میانمار و چین خریداری شده و ضمن آن که 
کیفیت مناسبی ندارند پس از گذشت چند ماه خاموش 

شده و کارآیی خود را از دست داده اند.
شماری از نمایندگان مردم در شورای والیتی هرات نیز 
گفته اند که هزینه هر پایه سولر بر اساس قرارداد تا 120 
هزار افغانی تعیین شده اما مشخص شده است که این 
سولرها به دلیل کیفیت پایین آن هر کدام 60 تا 70 هزار 

افغانی خریداری و درشهر هرات نصب شده اند.
بخش دیگری از تخطی در این قرارداد نیز شامل پرونده 
شهرداری  قرارداد  براساس  است.  گردیده  افراد  این 
هرات با شرکت آسیا نیرو، سولرهای آفتابی تا 2 سال 
گرانتی شده محسوب می شدند، اما این سولرها پس از 
گذشت چند ماه خراب و در مواردی پول ترمیم آن ها 

توسط شرکت تضمین کننده پرداخته نشده است.
می شود،  مشخص  افراد  این  پرونده  از  که  آن گونه 
از  کوچک تر  سانت   6 تا  شده  نصب  سولرهای  حتا 

سولرهایی اند که در قرارداد ذکر شده است.

شهرهای افغانستان استنباط کرد، عدم مدیریت درست 
پروژه هایی است  از چنین  نظارت کافی  نبود  و  دولت 
که از این میان پول هنگفتی به جیب کسانی می رود که 

از ضعف حکومتداری استفاده سوء کرده اند.
افغانستان با مختصات جغرافیایی و به دلیل قرار داشتن بر 
کمربند تابش خورشیدی در میان کشورهایی قرار دارد 
که از پتانسیل خوبی برای استفاده از انرژی خورشیدی 
در  است.  برخوردار  انرژی ها  سایر  به  آن  تبدیل  یا  و 
۹0 درصد از خاک افغانستان تقریبا بیش از ۳00 روز 
تابش خورشیدی در  میزان  آفتاب موثر وجود دارد و 
متر مربع  بر  ساعت  کیلووات   2200 تا   1800 بین  آن 

است.
کویر  و  استرالیا  صحرای  یعنی  جهان  در  منطقه  دو 
طول  در  خورشید  تابش  میزان  بیشترین  ایران  مرکزی 
سال را دارا هستند؛ زیرا در این نقاط تقریبا هیچ روز 
ابری وجود ندارد و افغانستان دراین زمینه مقام سوم را 

داراست. 
از  استفاده  زمینه  نه در  افغانستان  به نظر می رسد که  اما 
برق صادراتی  از  استفاده  نه هم  و  انرژی اش  و  آفتاب 
پیش از شروع کار، کارشناسی درستی صورت گرفته 
پایه های  ابتدا  هرات،  در  سولرها  نصب  از  پیش  باشد. 
نصب  شهری  برق  از  استفاده  برای  شهری  چراغ های 
شد، اما دیری نپایید که استفاده از این چراغ ها به دلیل 
ولتاژ پایین برق وارداتی خاتمه یافت و میلیون ها افغانی 
ملموسی  نتیجه  بود  منظور خرج شده  این  به  پولی که 

در پی نداشت.
پس از آن 700 پایه سولر و انرژی آفتابی در شهر هرات 
نصب شد، اما بسیاری از این سولرها حتا پس از کم تر 
و  داده  از دست  را  بازدهی خود  استفاده،  ماه  یک  از 
به ستون های بی خاصیتی تبدیل شدند که هیچ بهره ای 
قرارداد کنندگان  که  شد  مشخص  و  نشد  برده  آن  از 
این سولرها ناکارآمدترین نوع سولر را در شهر هرات 
نصب و میلیون ها افغانی از پول حکومت را حیف و میل 

کرده اند.
مسووالن شهرداری هرات بارها اعالم کردند که ترمیم 
به  شده  گرانتی  زمان  مدت  تا  شده  خراب  سولرهای 
دوش شرکت های قرارداد کننده می باشد، شرکت هایی 

که ظاهرا هیچ گاه به این تعهد خود پایبند نبوده اند.
انرژی  با  بود  قرار  که  چراغ هایی  از  بسیاری  حاال 
کنند  روشن  را  هرات  تاریک  شب های  خورشیدی 
که  می رسد  به نظر  و  آمد  ناکار  و  مانده اند  خاموش 
هیچ چیزی نمی تواند میلیون ها افغانی پول بیت المال را 
دوباره برگرداند، حتا دستگیری و مجازات عامالن این 

اختالس.

حکم تازه رییس جمهور در رابطه به رسانه ها یک اقدام 
نیک است، اما عملی کردن این حکم بستگی به اراده 
حکومت دارد. قانون اساسی ، قانون رسانه های همگانی 
برجستگی های  و  ویژ گی ها  از  کشور  قوانین  سایر  و 
خوبی برخوردارند، اما فرهنگ قانون گریزی در کشور 
سبب شده تا بخش هایی از قانون عمال تعطیل باشد. ما 
هم اکنون کمیسیون رسیدگی به تخلف های رسانه ای 
رسانه ها  به صورت خودسر  زیادی  نهاد های  اما  داریم، 
را جلب کرده، مانع کار و فعالیت خبرنگاران می شوند. 
همه جانبه  پیگری های  با  صرفا  رییس جمهور  حکم 
دستگاه حکومت می تواند مانع خود سری های مقام های 
برخی والیات  در  رسانه ها شود.  با  برخورد  در  دولتی 
علیه  قانونی  هر  از  خارج  امنیه  فرماندهان  و  والیان 

رسانه ها اقدام می کنند. 
در کابل نیز وضعیت به همین شکل است. بار ها دیده 
شده که از نهاد های عدلی گرفته تا پولیس اقدام به جلب 
رییس جمهور  حکم  دیگر  بخشی  کرده اند.  رسانه ها 
توصیه به نهاد های امنیتی در برخورد با رسانه ها است. 
متاسفانه بخش زیاد خشونت علیه خبرنگاران از طرف 
افراد وابسته به حکومت صورت گرفته است. آمارهای 
اتحادیه های خبرنگاری نشان می دهد که حکومت در 
خشونت علیه خبر نگاران در جایگاه نخست قرار دارد. 
وزارت  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  داخله،  وزارت 
امنیتی  نیروهای  برای  را  الزم  آموزش های  باید  دفاع 
بدهد، تا در برخورد با رسانه ها درست عمل کنند. یکی 
از موارد در حکم رییس جمهور، همکاری دستگاه های 
قانون  می باشد.  رسانه ها  به  معلومات  دادن  در  دولتی 
نیز  مربوطه  کمیسیون  و  توشیح  اطالعات  به  دسترسی 
هنوز  معلومات  فرهنگ شریک کردن  اما  است.  فعال 
از  وزارت خانه ها  اکثر  است.  نشده  نهادینه  کشور  در 
دادن اطالعات هراس دارند. حتا سخنگویان حکومت 
که اکثرا جوان و همکار رسانه ها بوده اند، در شریک 

کردن اطالعات با نگرانی برخورد می کنند. 
مورد  در  معلومات  دادن  از  حتا  وزارت خانه ها  برخی 
می کنند.  پرهیز  خود  انکشافی  و  عادی  بودجه  میزان 
و  معلومات  بانک های  ایجاد  با  می تواند  حکومت 
دستیابی  برای  را  فرصت  وزارت خانه ها  در  دیتابیس 
شریک  اکنون  هم  کند.  فراهم  معلومات  به  رسانه ها 
کردن معلومات به صورت سنتی و با بروکراسی همراه 

است. 
بانک اطالعات کمک می کند تا دسترسی به اطالعات 
خوب  نکات  از  یکی  گیرد.  صورت  سریع  و  آسان 
خشونت  دوسیه های  به  رسیدگی  رییس جمهور  حکم 
معاون  دانش،  سرور  قبل  هفته  است.  خبرنگاران  علیه 
مسووالن  از  شماری  با  دیدار  در  نیز  رییس جمهور 
شود.  رسیدگی  دوسیه ها  این  به  تا  داد  وعده  رسانه ها 
متاسفانه از صدها مورد دوسیه خشونت علیه خبرنگاران 
صرفا یک دوسیه مربوط به یک خبرنگار خارجی که 
گرفته  صورت  رسیدگی  بود،  شده  کشته  خوست  در 

است. 
مرحله  کدام  در  که  نیست  معلوم  اصال  دوسیه ها  سایر 
قرار دارند. با این همه فعال امنیت خبرنگاران از اهمیت 
خاص برخوردار است. رسانه ها در کشور به یک منبع 
مهم اطالع رسانی و منبع آگاهی بخش بدل شده است. 
مردم اعتماد قوی به رسانه ها دارند و به جای مراجعه به 
اما رویداد  به رسانه  ها مراجعه می کنند.  دستگاه عدلی 
چهارشنبه سیاه فضای نگرانی را در کشور حاکم ساخته 
امنیت  تامین  برای  تالش  در  حکومت  هرچند  است. 
خبرنگاران است ، اما حلقاتی در حکومت تالش دارند.

وابسته  خود  به  را  رسانه ها  و  برجسته  را  نگرانی ها  تا   
به عنوان  رسانه ها  از  که  حالی  عین  در  حکومت  کند. 
تریبون استفاده می کند، اما در عمل در تالش  است تا 
باشند. برخی  رسانه ها مهار شوند و در کنترول دولت 
حلقات در حکومت رسانه ها را مانع سیاست های پنهانی 
در راستای گفتگو با طالبان و پاکستان می دانند. از این 
جهت بی عالقه نمی باشند تا با استفاده از ناگزیری های 

رسانه ها، آن ها را در کنترول خود داشته باشند.

اختالس به بهانه آوردن
 روشنایی

 بهزاد آریا

ACKU



توجه  مرکز  در  سوریه  کردهای  دیگر  سوی  از    . است 
حال  در  روسیه  گرفته اند؛  قرار  هم  دیگری  کشورهای 
همکاری با گروهی از آنهاست، ترکیه، از متحدان اصلی 
واشینگتن در منطقه، با نگرانی اوضاع را رصد می کند و 
بارها در مورد همکاری با آنها هشدار داده است .  روزنامه 
واشینگتن پست و خبرگزاری فرانسه هر دو خبر این دیدار 
را منتشر کرده  و می گویند این سفر دو روزه در آخر هفته 
آقای   . انجام شده است   ) و ۱۱دلو   ۱۰ و یک شنبه  )شنبه 
مک گرک نماینده باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، 
عراق،  و  سوریه  در  داعش  علیه  بین المللی  ایتالف  در 
فرانسه  از  نمایندگانی  می گوید  فرانسه  .خبرگزاری  است 
به  کرد  منبع  یک   . کرده اند  همراهی  را  او  نیز  بریتانیا  و 
این خبرگزاری گفته است که »یک هیئت ارشد نظامی از 
ایتالف« با مقام های ارشد »قوای سوریه دمکراتیک« دیدار 
کرده است .این منبع کرد که نامش فاش نشده می گوید 
در  پیش رو  رخدادهای  از  بسیاری  بر  انجام شده  دیدار 

منطقه موثر خواهد بود .
روزنامه واشینگتن پست به نقل از یک مقام وزارت خارجه 
با  دیدار  این  می گوید  نشده،  فاش  نیز  او  نام  که  آمریکا 
داعش  علیه  ایتالف  فشار  افزایش  راه های  یافتن  هدف 
سفیر  فورد،  رابرت  زمانی که  از   . است  گرفته  صورت 
بحران، سوریه  آمریکا در دمشق، در سال ۲۰۱۲ و آغاز 
را ترک کرد، این  نخستین بار است که خبر دیداری در 
این سطح از سوی یک هییت ارشد دولت ایاالت متحده 

منتشر می شود . 
هییت  که  مناطقی  از  یکی  واشینگتن پست  گزارش  به 
جایی که  کوبانی ست.  شهر  کرده،  دیدار  آن  از  ایتالف 
نیروهای  نبرد  و  اسالمی  حکومت  وسیله  به  آن  تصرف 
کرد  برای آزادی آن، زمانی در صدر خبرهای بین المللی 

قرار داشت.

وزارت امور زنان وضعیت زنان را در نهاد ها و سازمان ها 
تشریک  و  هماهنگی  تامین  به منظور  و  خوانده  شکننده 
منافع  راستای  در  مختلف  سازمان های  میان  مساعی 
افغانستان، دیروز همایش  آنان در  تغییر وضعیت  و  زنان 

سه روزه ای را راه اندازی کرد.
دو شنبه  روز  نشست  این  در  زنان  امور  وزیر  نظری،  دلبر 
۱۲ دلو در کابل گفت: »چون تعدد احزاب، سازمان های 
است،  زیاد  اجتماعی  نهادهای  و  انجمن ها  سیاسی، 
است،  شکننده  بسیار  نهادها  این  در  زنان  وضعیت  اما 
نهادها  این  میان  تفاهم  ما  امروزی  بنابراین هدف نشست 
برای حضور یافتن زنان در عرصه های سیاسی به صورت 

گسترده است.«
رسیدن  نشست  این  از  آنان  هدف  که  کرد  تاکید  او 
زنان  به  پررنگ  نقش  دادن  سازمان ها جهت  میان  تفاهم 

بنا بر گزارش ها، یک نماینده ارشد دولت امریکا و هییتی 
از آغاز جنگ داخلی  بار  برای نخستین  او،  به سرپرستی 
در  ایتالف  با  و  کرده  سفر  کشور  آن  شمال  به  سوریه، 
حال نبرد علیه گروه حکومت اسالمی دیدار و گفت وگو 
دمکراتیک  سوریه  قوای  به  موسوم  ایتالف   . کرده است 
 . شده است  تشکیل  کرد  نیروهای  از  عمدتا  )ق س د( 
مک گرک  برت  سرپرستی  به  آمریکایی  هییت  دیدار 
در حالی انجام می شود که ایاالت متحده بر تمرکز خود 
افزوده  اسالمی  علیه گروه حکومت  مستقیم  نبردهای  در 

مشاور امنیت ملی:حضور یک هیات امریکایی در سوریه 
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و  نهادها  در  زنان  دیگر  تا  است  سیاسی  عرصه های  در 
سازمان ها حضور سبمولیک نداشته باشند.

نهاد  یک  در  بنام  زنان  نباید  »دیگر  نظری:  بانو  به گفته 
آنان  و حضور  نقش  بل  باشند،  داشته  سازمان حضور  یا 
عملی باشد و از توانایی و استعدادهای آنان استفاده شود.«
در  رییس جمهور  مشاور  ذکی،  فیض اهلل  حال،  همین  در 
این همایش گفت: »مشارکت سیاسی زنان بیشتر به ابزار 
و وسایل نیاز دارد که یکی از این وسایل احزاب سیاسی  

است.«
احزاب سیاسی که ستون دموکراسی شناخته  او،  به گفته 
اساسی  نقش  زنان  سیاسی  رشد  در  می تواند  و  می شود 
بازتاب  ما  نوپای  دموکراسی  در  متاسفانه  باشد،  داشته 

منفی داشته است.
آقای ذکی تاکید ورزید که اگر زنان افغانستان می خواهند 

باشند،  داشته  پررنگ  نقش  روی  پیش  انتخابات  در  که 
با کنار زدن دیدگاه احزاب ستیزی وارد میدان  باید  پس 

شوند.
کارزار  وارد  احزاب  طریق  از  زنان  اگر  وی،  باور  به 
می رسند،  مطلوب  نتیجه  به  بدون شک  شوند،  انتخاباتی 
اما حضور در انتخابات به صورت پراگنده دلخواه نخواهد 

داشت.
مشاور رییس جمهور می افزاید: »زنان به تنهایی نمی توانند 
به حقوق شان دست پیدا کنند، با مشارکت در احزاب و 
پیدا  دست  حقوق شان  به  می توانند  هم  آنان  با  همکاری 
کنند و هم حضور پررنگ سیاسی داشته و به پست های 

کلیدی و بلند دولتی دست پیدا کنند.«
در  زنان  حضور  از  »رییس جمهور  گفت:  ذکی  آقای 
در  آن  مشارکت  مشوق  و  کرده  سیاسی حمایت  عرصه 

سطوح رهبری ادارات دولتی بوده و است.«
زنان  امور  کمیسیون  رییس  کوفی،  فوزیه  حال  این  با 
»متاسفانه  گفت:  همایش  این  در  نمایند گان  مجلس 
راستای  در  که  بوده  این  زنان  وزارت  از  توقع  همواره 
کاهش خشونت علیه زنان کار کند. در حالی که وزارت 
برنامه های کاهش خشونت علیه  باید در کنار  امور زنان 
زنان، برای حضور زنان در سطوح رهبری ادارات دولتی 
گسترده ای  عملی  برنامه های  آنان،  سیاسی  مشارکت  و 

داشته باشد.«
برای  که  بدانند  باید  افغانستان  زنان  کوفی ،  بانو  به گفته 
رسیدن به هدف باید به ساحه آتش وارد شد و »تا زمانی 
نمی رسیم.«  جای  به  نکنیم  عبور  سرخ  خطوط  از  که 
زمانی که از کثرت گرایی صحبت می شود، زنان باید وارد 
به  رسیدن  برای  نمی شود  زیرا  شوند،  امنیتی  سکتورهای 
زنان  امور  وزارت  کارمند  و  بودن  معلم  به  بلند  اهداف 

بودن اکتفا کرد.
بانو کوفی تاکید کرد »ما زمانی به یک جامعه مرفه دست 
پیدا خواهیم کرد که کثرت مذاهب، اقوام و مرد و زن را 
تحمل کنیم و به این باور برسیم که این تفاوت ها باعث 

قوت ما می شود.«
که  برسد  رفاه  به  می تواند  زمانی  جامعه  کوفی،  به گفته 

زنان در آن نقش بارز داشته باشند.
قرار است در این نشست سه روزه، روی موضوعات نقش 
سهم  زنان،  وضعیت  تغییر  در  افغانستان  سیاسی  احزاب 
نقش  زنان،  مصالح  و  منافع  اجتماعی حامی  سازمان های 
سیستم های  جنسیت،  تساوی  در  مدنی  جامعه  نهاد های 
انتخاباتی و مشارکت سیاسی زنان و غیره موارد بحث و 

گفتگو صورت گیرد.

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی حکومت وحدت 
ملی میگوید  خوشبینی ها در مورد مذاکرات چهارجانبه 
با حضور کشور چین در این مذاکرات باال رفته است . 
آقای اتمر  دیروز  با آقای یوجینگ سفیر کشور چین در 
کابل مالقات کرد. در این دیدار روی همکاری های دو 
جانبه و تجهیز  نیروهای ملی دفاعی و امنیتی  افغانستان 
کشور،  ملی  امنیت  مشاور   . گرفت  صورت  بحث 
مردم چین  نظامی جمهوری  و  اقتصادی  های  همکاری 

با افغانستان را ستودنی دانسته و آنرا با اهمیت خواند .
گفتگوهای  در  چین  کشور  حضور  از  اتمر  آقای 
مطلب  این  ابراز  با  نموده،  امتنان  ابراز  چهارجانبه صلح 
امیدواری  گفتگوها  این  در  چین  کشور  حضور  با  که 
افزود: جمهوری  است،  گردیده  بیشتر  به صلح  رسیدن 
میتواند  و  دارد  زمینه  این  در  را  کلیدی  نقش  چین 
صلح  گفتگوهای  خود،  منطقوی  نفوذ  از  استفاده  با 
حال  همین  در   . برساند  مثبت  نتیجه  به  را  افغانستان 
آقای یوجینگ سفیر جمهوری چین نیزگفت کشورش 
متعهد به تداوم همکاری های خود با جمهوری اسالمی 
افغانستان در عرصه های اقتصادی و امنیتی میباشد. سفیر 
چین یکبار دیگر حمایت کشورش را از پالیسی دولت 
و  امنیت  تامین  جهت  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
ابراز داشت که  نمود. همچنان وی  تحکیم صلح اعالم 
مذاکرات چهارجانبه صلح به نتایج مثبت خواهد رسید   
. مذاکرات چهارجانبه میان افغانستان ، امریکا ، چین و 
پاکستان تالش دارد تا نقشه ای راهی برای برون رفت از 

بحران نا امنی افغانستان ایجاد کند . 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

دیروز کابینه به طور فوق العاده به خاطر 
تشکیل  کابل  در  بی برقی  مشکل 
ضمن  جلسه  آغاز  در  داد .  جلسه 
قدردانی و شاباش گویی به برادرانی 
که در پگواش توانستند روند صلح را 
از  برسانند ،  خوب  خوب  جا های  به 
اسبق  وزیر  نفر  یک  معذرت خواهی 
آن  از  پس  آمد .  عمل  به  تجلیل  نیز 
رییس جلسه سخنرانی خود را با این 

شعر زیبا چنین شروع کرد :
از کشاد او کشاد آسیاست 

وز کشاد او کشاد آسیاست . 
متاسفانه  عزیز !  خواهران  و  برادران 
باعث  اپیدمیک  به طور  برق  مشکل 
مقابل  در  خطیر  بس  چالش  ایجاد 
در  می خواهیم  که  ما  است .  شده  ما 
به  وارد کننده  از  سال  چهار  ظرف 
برق  اگر  شویم ،  تبدیل  صادر کننده 
دیروز  است .  بد  بسیار  باشیم  نداشته 
برای چهل و پنج ثانیه برق ما رفت و 
نزدیک بود سکته کنم . البته در مورد 
برق یک خبر خوب دارم و یک خبر 
مخالفان  که  است  این  بد  خبر  بد . 
هم  را  دیگر  برق  پایه  یک  سیاسی 
پراندند . ولی خبر خوب این است که 
مطمین نیستیم پایه سوم را هم پراندند 
راهکار های  روی  باید  حاال  نی.  یا 
رفع این معضل صحبت کنیم . در این 
لحظه وزیر محترم مربوطه دستش را 
من  رییس  جناب  گفت  و  کرد  بلند 
قرار  راهکار  روی  دقیقا  لحظه  همین 
نشان  را  آن  دهید  اجازه  اگر  و  دارم 
او  گفتند .  احسنت  وی  به  همه  دهم . 
اهدای  ضمن  کرده  صاف  را  گلو 
اقبال الهوری گفت :  به روان  شعری 
ما و شما می دانیم که مخالفان سیاسی 
بیشتر از این که به فکر پراندن پایه های 
ما  کردن  اذیت  فکر  به  باشند  برق 
اصال  که  دهیم  نشان  ما  اگر  هستند . 
از این عمل شان هیچ ناراحت نشدیم 
صلح  گفتگو های  اهمیت  بر  بیشتر  و 
و  مایوس شده  تاکید می کنیم . آن ها 
نمی کنند .  خراب  را  برق  پایه  دیگر 
همه از سرک تا پچک به این حسن 
همه  شد  قرار  و  گفتند  آفرین  تدبیر 
نشان  و  بنشینند  دست  روی  دست 
برق  پایه  تخریب  اثر  از  که  ندهند 
پایتخت به گورستان تبدیل شده است 
جلسه  نگران اند .  بابت  این  از  آنان  و 

بعدی کابینه را خدا نشان ندهد.

نقش زنان در نهاد ها 
شکننده است

جلسه اضطراری کابینه
 به خاطر برق 

 سهیال وداع خموش
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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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