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کردن  عملیات نظامی برای وصل 
کابل آغاز شد لین برق 

2016 یا 1991؟

لمان خطاب به افغان ها: وزیر داخله آ

کشورتان بمانید در 
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وپا: نماینده ویژه اتحادیه ار

افراد پولدار از افراد فقیر 
دزدی می کنند
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استراتژی استفاده
از زمین های خشک

عملی می شود

مشخص  حدود  کشور  در  می گوید  زراعت  وزیر 
کشت  کشت للمی  وجود ندارد و این گونه  برای 
اخیر  اما در چند سال  تغییر است.  قابل  همواره 
کمک دولت استرالیا و تحت برنامه ای به نام  با 
»دافا«  استفاده بهتر و بیشتر از زمین های خشک 

در زراعت آغاز شده است. 
وزارت زراعت می گوید به صورت عموم در حدود 
خشک  ساحات  در  زمین  هکتار  میلیون  چهار 
گندم  آن  هکتار  میلیون   1.3 در  که  دارد  وجود 
استراتژی  این  افزود  ضمیر  آقای  می گردد.  کشت 
تطبیق  زراعت   وزارت  سوی  از  آینده  سال  در4 
که سفارت  شده و هزینه آن 25 میلیون دالر است 
استرالیا به  پرداخت آن تعهد سپرده است. این 
استراتژی در مراحل مختلف اجرا می گردد و در 

مرحله اول در 16 والیت تمرکز دارد.
چهار  از  گندم  در صد   45 می گوید  وزارت  این 
90 درصد  در مجموع  و  می آید.  به دست  والیت 

کشور را  همین 16 والیت  تولید می کنند. گندم 
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زنگ اول


می شد  گفته  کرزی  حامد  حکومت  اخیر  ماه های  در 
زمان  آن  در  دارد.  فرق  خیلی   1989 با   2014 سال  که 
بر  امنیتی  نیروهای   ،2014 سال  از  پس  که  می شد  گفته 
شاهراه ها و شهرهای کشور مسلط خواهند بود و تاسیسات 
استراتژیک را حفاظت خواهند کرد. اما به نظر می رسد که 
این خوشبینی تحقق نیافته است. کابل هفته ها می شود که 
بی برق است. در دند شهاب الدین والیت بغالن، پایه های 
برق را از بین برده اند و این امر سبب شده است که کابل 
تاریکی فرو رود. دند شهاب الدین در کنترول طالبان  در 

است. 
طالبان در بغالن مرکزی هم حضور قابل توجه دارند. در 
میزان  ماه  در  که  است  نیرومند  چنان  آنان  حضور  کندز 
قادر  دولت  دهند.  سقوط  را  والیت  مرکز  شدند  موفق 
نیست از پایه های برق کابل و شهرهایی مثل کندز حفاظت 
شاهراه  در  ندارند.  مطلوب  وضعیت  هم  شاهراه ها  کند. 
مشکل  ایجاد  هرازگاهی  می توانند  طالبان  قندهار  کابل- 

کنند. 
قلب  در  که  پلخمری  شهر  به  طالبان  هم  پیش  روز  دو 
شاهراه کابل- حیرتان قرار دارد حمله کردند و ساعت ها 
گاهی  طالبان  هم  تورخم  کابل-  شاهراه  در  جنگیدند. 
شبخون می زنند. خالفت تروریستی داعش هم بخش هایی 
کابل-  شاهراه  دارد.  کنترول  در  را  ننگرهار  والیت  از 

خوست هم در معرض تهدید جنگجویان طالب است. 
شبیه همین وضعیت در سال های بعد از خروج شوروی و 
حاکمیت داکتر نجیب بود. در حاکمیت داکتر نجیب هم 
حکومت تسلطی بر شاهراه ها نداشت و کابل تاریک بود. 
آن زمان  بندهای نغلو و سروبی برق کابل را تامین می کرد. 
مخالفان دولت داکتر نجیب با حمله به سروبی برق کابل 
استخبارات  طریق  از  وقت  دولت  بعد  می کردند.  قطع  را 
مخالف  فرماندهان  اختیار  در  گزافی  پول های  خودش، 

خود می گذاشت تا به پایه های برق حمله نکنند. 
اذهان  در  را  دوران  همان  کابل،  روزهای  این  وضعیت 
است  دلیل  همین  به  می کند.  تداعی  کشور  شهروندان 
ناامیدی در فضای جامعه مستولی شده است.  که ترس و 
برنامه ریزی  کشور  از  فرار  برای  مردم  بازار  و  کوچه  در 
بیشتر مقام های دولتی هم خانواده های شان را از  می کنند. 
کابل خارج کرده اند. مقام های میان پایه و حتا دون پایه های 
با کیسه های زر به دوبی و  پولدار هم خانواده های شان را 

ترکیه فرستاده اند. 
مقام های  هم  نجیب  داکتر  حکومت  آخر  سال های  در 
بلندپایه حزب حاکم تالش می کردند خانواده های شان را 
به خارج از کشور انتقال دهند. اقامت گزیدن خانواده های 
مقام های دولتی در خارج از کشور به خوبی می نمایاند که 
حتا بلندپایگان نظام به این نتیجه رسیده اند که وضعیت به 

شدت شکننده است.
کمک های ناتو هم حداقلی است. ناتو تا زمانی در جنگ 
معرض سقوط  در  مهم  که یک والیت  نمی کند  دخالت 
قرار گیرد. وقتی لشکرگاه و سنگین مواجه به سقوط بود، 
ناتو دخالت کرد و خطر سقوط را دفع کرد. برای نیروهای 
دلیل  به همین  پایان رسیده است.  به  افغانستان  ناتو جنگ 
پایگاه های مهم طالبان در جنوب  به  نیروها  این  است که 
اجرا  هم دیگر  شبانه  ناتو  عملیات های  نمی کنند.  حمله 

نمی شود. 
کابل،  بی برقی  دولتی،  مقام های  خانواده های  خروج 
مشروعیت  فزاینده،  ناامنی  و  نظامی  طالبان  تحرکات 
کارکردی حکومت وحدت ملی را زیر سوال برده است. 
حکومت  مقام های  شایستگی  و  صالحیت  بر  عام  مردم 
که  حکومتی  می شوند.  بی باور  روزبه روز  ملی  وحدت 
می کند  بدل  برق  صدور  منبع  به  را  کشور  می داد  وعده 
تامین  از  حاال  می کند،  اجرا  را  هزار  یک  پروژه  کاسا  و 
کابل  برق  نتواند  حکومت  وقتی  است.  ناتوان  کابل  برق 
کرد.  خواهد  تامین  را  تاپی  امنیت  کند، چگونه  تامین  را 
چگونه مثال در مذاکرات چهارجانبه چانه خواهد زد؟ باید 
رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد با مردم به روشنی 

صبحت کنند.

برقکابلراتامیننمیتوانید
از»کاسایکهزار«حرفمیزنید
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رادیو داعش در ننگرهار از بین رفت

فخری:گزارش شهرک هوشمند را به ریاست جمهوری دادیم

هفت سازمان دهنده حمالت انتحاری در کابل بازداشت شدند

 عملیات نظامی برای وصل 
کردن لین برق کابل آغاز شد

سناتور امریکایی: 

داعش نباید در افغانستان 
رشد کند 

محلی  مقام های  8صبح، کابل: 
که  کرده  اعالم  ننگرهار  والیت 
نیروهای  هوایی  حمالت  نتیجه  در 
این  اچین  ولسوالی  در  بین المللی 
خالفت  صدای  رادیو  والیت، 
داعش  تروریستی  گروه  به  مربوط 
از بین رفته و همزمان با آن بیست و 
نه عضو این گروه تروریستی به قتل 

رسیده اند.
والی  سخنگوی  خوگیانی  عطااهلل 
گفت  8صبح  روزنامه  به  ننگرهار 
که نیروهای بین المللی شب سه شنبه 
مواضع  علیه  هوایی  حمله  چهار 
گروه تروریستی داعش در ولسوالی 
این  نتیجه  در  که  دادند  انجام  اچین 
مرکز  و  رادیویی  دستگاه  حمالت، 
بین رفته است.  از  این گروه  انترنتی 
آقای خوگیانی می گوید که در دو 
تخریب  منظور  به  که  هوایی  حمله 
انترنتی  مرکز  و  رادیویی  دستگاه 
گرفت،  صورت  داعش  تروریستان 
این  کارمندان  از  تن  پنج  آن  در 

8صبح، کابل: اداره عالی مبارزه با 
فساد اداری اعالم کرده که این نهاد 
شهرک  مورد  در  تحقیقاتش  نتیجه 
عملکرد  چگونگی  و  هوشمند 
حقوقی  مشاور  محمدی  عبدالعلی 
به  نزدیک  را  جمهور  رییس  پیشین 
جمهوری  ریاست  به  قبل  ماه  یک 

فرستاده است.
این  رییس  فخری  غالم حسین 
کار  اساس  که  می گوید  اداره 
منظور  به  هوشمند  شهرک  ساخت 
بنابر  بانک  کابل  قرضه های  حصول 
مسوول  مراجع  اما  بوده  »حسن نیت« 
مساله،  این  در  درگیر  مقام های  و 
قانون عمل کرده اند.  خالف احکام 
ماه  یک  »ما  گفت:  فخری  آقای 
مقام  به  را  گزارش خود  و  نظر  قبل 

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
ملی هفت تن از اعضای یک شبکه 
حقانی  شبکه  به  مربوط  تروریستی 

که  کرده  اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
نیروهای امنیتی کشور عملیات شان به منظور وصل 
در  کابل،  به  ازبکستان  وارداتی  برق  لین  کردن 

والیت بغالن را آغاز کرده اند.
این  که  می گوید  اعالمیه ای  در  دفاع  وزارت 
عملیات نظامی تحت نام »خورشید 20« در والیت 
در  منطقه  از  تروریستان  و  شده  راه اندازی  بغالن 
حال فرار هستند. وزارت دفاع می افزاید: »نیروهای 
امنیتی افغانستان برای وصل نمودن برق شهر کابل 
آغاز  بغالن  والیت  در  را   20 خورشید  عملیات 
ولسوالی  در  را  تلفات  بیشترین  طالبان  و  کرده اند 
متحمل  بغالن  والیت  غوری  دهنه  و  غوری  دند 

شده اند و در حال فرار می باشند.«
طالبان  تروریستی  گروه  به  مربوط  جنگجویان 
اخیرا یک پایه برق وارداتی ازبکستان به کابل را 
تخریب  بغالن  والیت  دندشهاب الدین  منطقه  در 
هفته  به یک  نزدیک  پایه،  این  تخریب  با  کردند. 
است.  رفته  فرو  تاریکی  در  کابل  شهر  که  است 
کرد  اعالم  بریشنا  شرکت  دوشنبه  روز  هم چنین 
که یک پایه دیگر برق وارداتی ازبکستان به کابل 

توسط طالبان در والیت بغالن اره شده است.
نیروهای  بیشتر  توجه  که  می گوید  دفاع  وزارت 
و  دندغوری  ولسوالی های  در  طالبان  علیه  امنیتی 
وارداتی کابل  برق  پایه های  دهنه غوری، جایی که 

از آن مناطق می گذرد، متمرکز است. 
بودند  گفته  بریشنا  شرکت  مسووالن  این  از  پیش 
طالب  تروریستان  وجود  از  منطقه  زمانی که  تا 
تصفیه نشوند، کارمندان این شرکت قادر به ترمیم 
گفته  به  شد.  نخواهند  برق  شده  تخریب  پایه های 
این شرکت در ساحه  بریشنا، کارمندان  مسووالن 
حضور دارند و هرگاه مقام های امنیتی اجازه ورود 
وارد  پایه ها  ترمیم  برای  فورا  بدهند،  را  منطقه  به 

عمل خواهند شد.

و  جمهوری خواه  سناتور های  از  کروکر،  باب 
رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایاالت 
تروریستی  گروه  که  می گوید  امریکا،  متحده 

داعش نباید در افغانستان و لیبیا رشد کند.
آقای کروکر در مصاحبه با صدای امریکا گفته که 
اقدامات ایاالت متحده در مقابله با گروه تروریستی 
وجوه  همچنین  و  نگرفته  صورت  موقع  به  داعش 
مالی کافی را برای مبارزه بر ضد تروریستان داعش 

اختصاص نداده است.
باب کروکر می گوید: »ما در اقدامات نا وقت عمل 
اختالف  مورد  در  کسی  می کنم  فکر  و  کرده ایم 
قوای  کردم.  سفر  افغانستان  به  اخیرا  ندارد.  نظر 
نظامی ما  در آنجا می توانستند بر ضد القاعده اقدام 
کنند، اما نمی توانستیم بر ضد گروه دولت اسالمی 

اقدام کنیم، این مضحک است.«
آقای کروکر می گوید که دالیل مختلفی در مورد 
وجود  داعش  تروریستی  گروه  فعالیت  گسترش 
دارد. این سناتور امریکایی گفت: »چیزهای زیادی 
باشند  جاهایی  در  }داعش{  آنان  تا  شد  موجب 
که حاال هستند. می توانیم به تاریخ نظر بی اندازیم. 
به وجود آمد  در عراق  در سال 2011  خالی که 
در  سال  اقداماتی که   است.  عوامل  این  از  یکی 
شکست  ندادیم،  انجام  اسد  بشار  ضد  بر   201۳

بزرگی بود که در آنجا خال به وجود آمد.«

انترنتی  مرکز  کارمند  سه  و  رادیو 
داعش به قتل رسیده اند. 

که  افزود  ننگرهار  والی  سخنگوی 
در دو حمله هوایی دیگر که در شب 
بیست  نیز،  گرفت  شنبه صورت  سه 
به  مربوط  تروریستان  از  تن  یک  و 

داعش به قتل رسیده اند.
والیت  در  داعش  تروریستی  گروه 
دستگاه  یک  راه  اندازی  با  ننگرهار، 
علیه  خود  تبلیغات  به  رادیویی، 

ریاست جمهوری روان کردیم و در 
است  درست  که  دادیم  تذکر  آنجا 
انگیزه اصلی حصول پول ضایع شده 
اجراآتی  اساس  و  بوده  بانک  کابل 
حسن نیت  بنابر  گرفته  صورت  که 
مقامات  مسوول،  مراجع  اما  بوده، 
این  ادارات و نهادهای درگیر در  و 
کرده اند  اجراآتی  متاسفانه  قضیه 
ما  است.  قانون  احکام  مغایر  که 
گرفته  صورت  که  را  مغایرت هایی 
به صورت مشخص  بود و روی آن 
نظر دادیم و بیشتر از آن نه وظیفه و 

نه صالحیت داشتیم.«
فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  رییس 
مورد  در  بیشتری  جزییات  اداری 
و  نکرد  ارایه  اداره  این  تحقیقات 
ریاست  حکم  براساس  که  گفت 

انتحاری در  را که در چندین حمله 
بازداشت  داشتند  دست  کابل  شهر 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  خبر  این 
انتحاری  بازداشت شده در حمالت 
هواشناشی،  ساحات  در  اخیر 
دروازده وردی میدان هوایی و مسیر 
میدان  الی  صحت عامه  راهی  چهار 
از  افراد  این  داشتند.  دست  هوایی 
نهم  ناحیه  مربوط  هودخیل  منطقه 

شهر کابل بازداشت شده اند.
بازداشت  تروریستان  مخفی گاه  از 
شده 140 کیلوگرام مواد انفجاری و 
مقداری مهمات و ادوات تروریستی 

دیگر نیز بدست آمده است.
 دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
تصمیم  بازهم  تروریستان  این  که 

امنیتی آغاز کرد.  دولت و نیروهای 
پس از چند روز نشرات این رادیو، 
که  کردند  اعالم  امنیتی  مقام های 
نشرات آن قطع شده است. اما اخیرا 
رسانه های  حمایت کننده  »نی«  دفتر 
آزاد افغانستان اعالم کرد که نشرات 
رادیو داعش با پخش برنامه هایی به 
لسان های دری و پشتو از سر گرفته 
شده و قرار است این رادیو نشراتش 

به لسان انگلیسی را نیز آغاز کند.

تا  داشت  صالحیت  تنها  جمهوری، 
با  اقدام های صورت گرفته  مغایرت 

قانون را بررسی کنند.
با  بود  قرار  که  هوشمند  شهرک 
فیروزی  خلیل اهلل  سرمایه گذاری 
در  بانک  کابل  اصلی  سهام دارن  از 
شهر کابل ساخته شود، جنجال های 
قرارداد  آورد.  بدنبال  را  زیادی 
تاریخ  به  شهرک  این  ساخت 
وزارت  میان  عقرب  سیزدهم 
امضا  به  فیروزی  آقای  و  شهرسازی 
رسید، اما چند روز پس از آن، این 
قرارداد توسط ریاست جمهوری لغو 

شد.
قرارداد ساخت شهرک  لغو  از  پس 
هوشمند، ریاست جمهوری به اداره 
تا  داد  دستور  اداری  فساد  با  مبارزه 
این  در  دخیل  اشخاص  اجراآت 
را  محمدی  عبدالعلی  ویژه  به  قضیه 
مورد بررسی قرار دهد. غالم حسین 
قبل  ماه  یک  که  می گوید  فخری 
ریاست  به  شان  بررسی های  نتیجه 
هنوز  اما  شده  فرستاده  جمهوری 
جمهوری  ریاست  که  نیست  معلوم 
در پی بررسی های اداره عالی مبارزه 
باره  اداری چه تصمیمی در  فساد  با 
شهرک  قضیه  در  دخیل  اشخاص 

هوشمند می گیرد.

و  انتحاری  حمالت  تا  داشتند 
کابل  شهر  در  گسترده  انفجاری 

راه اندازی کنند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
انتحارکننده  یک  بازداشت  از  نیز 
است.  داده  خبر  کنر  والیت  در 
این  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
انتحارکننده که محکم خان نام دارد، 
بازداشت  هدفش  به  رسیدن  از  قبل 
»این  می گوید:  داخله  وزارت  شد. 
دلو(   1۳ )سه شنبه  امروز  صبح  فرد 
انتحاری  حمله  قصد  که  هنگامی 
نرنگ  ولسوالی  مربوطات  در  را 
والیت کنر داشت، در یک عملیات 
اوپراتیفی و هدفمند نیروهای پولیس 
قوماندانی  جنایی  جرایم  با  مبارزه 
گردیده  بازداشت  کنر  والیت  امنیه 

است.«

ACKU
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اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  میلبن،  مایکل  فرانک 
در  اداری  فساد  با  مبارزه  کند  روند  از  افغانستان،  در 
که افراد پولدار در  کرده می گوید  افغانستان انتقاد شدید 
آزاد  هم  زندگی  و  می کنند  دزدی  فقیر  مردم  از  کشور  این 

دارند.
با  مبارزه  کند  روند  که  می افزاید  هم چنین  میلبن  آقای 
کمک های جامعه جهانی به  فساد اداری در افغانستان 
براساس  قرار داده است.  تهدید  را در معرض  کشور  این 
در  اروپا  اتحادیه  هیات  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای 
گفته  میلبن  مایکل  فرانک  آن  در  شده  منتشر  افغانستان 
است: »در راستای مبارزه با فساد در افغانستان اقدامات 
بسیار ناچیز و بطی انجام می شود. ما از دولت می خواهیم 
که پول مردم فقیر  تا اقدامات بیشتری را در برابر فسادی 
می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  امنیت  و  ثبات  می دزد،  را 
گیرد.« نماینده ویژه اتحادیه برای افغانستان  روی دست 
کمک های  هم چنین می افزاید: »میزان نهایت بلند فساد، 
جامعه جهانی به ملت افغانستان را تهدید می کند و این 
مساله به نگرانی روزافزون برای اتحادیه اروپا مبدل شده 
را  افغانستان  مردم  تا  داریم  حضور  این جا  در  ما  است. 
ادامه   2020 سال  الی  را  خود  کمک های  و  کنیم  کمک 
داریم  توقع  کمک کنندگان  دیگر  و  ما  ولی  داد.  خواهیم 
تا دولت افغانستان در برابر فساد بایستد. افراد پولدار از 

افراد فقیر دزدی می کنند و آزاد زندگی می کنند.«
سازمان  اخیر  گزارش های  به  اشاره  با  اروپا  اتحادیه 
بین المللی دیده بان شفافیت و بنیاد آسیایی در باره فساد 
نظر  در  اتحادیه  این  که  می افزاید  افغانستان،  در  اداری 
کرده تا  کمپاین مبارزه با فساد اداری را راه اندازی  دارد تا 
توجه را به برخی از چالش های مرتبط به فساد اداری در 

کند. افغانستان جلب 
نیز نسبت  افغانستان  در همین حال، مقام های حکومت 
کرده  کشور ابراز ناامیدی  به ریشه کن شدن فساد اداری در 
کمک  مساجد  امامان  مال  از  آن  موارد  کاهش  برای  اما 

خواسته اند.
فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  رییس  فخری،  غالم حسین 
کشور را غیرممکن  اداری، ریشه کن شدن فساد اداری در 
تمام  باید  زمینه  این  در  که  می گوید  کرده،  توصیف 

نهادهای دولتی و مردم باهم همکاری داشته باشند.
که روز سه شنبه، 13 دلو، در مراسم امضای  آقای فخری 
و  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  میان  تفاهم نامه ای 
امامان  مال  ساختن  بسیج  به منظور  اوقاف  و  حج  وزارت 
اداری  فساد  موارد  کاهش  به  کمک  به منظور  مساجد 
این که  برعالوه   افزود  می کرد،  صحبت  افغانستان  در 
گسترش  باعث  سیاسی  و  امنیتی  اقتصادی،  مشکالت 
در  ریشه  مساله  این  است،  شده  کشور  در  اداری  فساد 
وزارت  تفاهم نامه،  این  براساس  دارد.  نیز  مردم  فرهنگ 
حج و اوقاف مال امامان مساجد را دستور می دهد تا در 

کنند. گرفتن رشوه تبلیغ  زمینه خودداری مردم از دادن و 
غالم حسین فخری نسبت به از بین رفتن فساد اداری در 

و  تحقیق  واحد  پنسلوانیا  دانشگاه  کابل:  8صبح، 
ارزیابی افغانستان، »AREU« را به عنوان یکی از ده نهاد 

تحقیقاتی برتر در آسیای مرکزی شناخته است.
نهادهای  »برنامه  عنوان  تحت  ساله  همه  رده بندی  این   
تحقیقاتی و جامعه مدنی« صورت می گیرد. این رده بندی 
پالیسی  عرصه های  در  که  نقش هایی  بررسی  منظور  به 
صورت  می کنند،  تاثیرگذار  و  کیفیت  با  تحقیقات  عامه 

می گیرد.
نشان  شد،  منتشر  هفته  این  که  بندی  رده  این  گزارش 
که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از جایگاه  می دهد 
چهاردهم در سال 2014، به جایگاه نهم در سال 2015 ارتقا  گفت: »از بین بردن و مهار  کرده  افغانستان ابراز ناامیدی 

کنونی امکان پذیر  کامل فساد اداری متاسفانه در شرایط 
نیست.«

فساد  که  افزود  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  رییس 
بلکه  بین نمی رود  از  فرمان  با صدور یک  افغانستان  در 

کنند.  در این زمینه باید تمام نهادها به ویژه مردم مبارزه 
وزارت  مالی  و  اداری  معین  عابد،  داعی الحق  هم چنین 
در  اداری  فساد  با  مبارزه  که  می گوید  اوقاف  و  حج 
گفت: »فساد  کار ساده ای نیست. آقای عابد  افغانستان 
اداری یک پدیده منفی، غیرشرعی و خالف ارزش های 
ملت  و  دامن گیر دولت  متاسفانه  امروز  که  است  اسالمی 
منفی  پدیده  این  علیه  مبارزه  است.  شده  افغانستان 
که همه ی دستگاه  کار ساده نیست، اما نیاز است  گرچه  ا
مبارزه  مشترکا  زمینه  این  در  افغانستان  مردم  و  دولت 

کنند.«
گسترش  روبه  روند  و  امنیت  نبود  از  پس  اداری  فساد 
به  افغانستان  دولت  روی  فرا  چالش  بزرگ ترین  فقر، 
در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  هرچند  می رود.  شمار 
کشور  کارشان روی مبارزه جدی با فساد اداری در  آغاز 
که اخیرا از سوی سازمان  گزارشی  کرده بودند، اما  کید  تا
که حکومت  شفافیت بین المللی منتشر شد نشان می دهد 
کام بوده و  افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نا
شناخته  جهان  فاسد  کشور  سومین  به عنوان  کشور  این 
که در ماه  گزارش سال 2015 بنیاد آسیایی  شد. هم چنین 
نیز،  شد  منتشر  افغانستان  در  اداری  فساد  درباره  نوامبر 
گسترش  کشور روبه  که فساد اداری در این  نشان می دهد 
شهروند  سه  هر  از  که  است  کی  حا گزارش  این  است. 
کرده، دو نفرشان  افغانستان هرگاه به شهرداری ها مراجعه 
بپردازند.  پول  کارهایش  انجام  برای  تا  شده اند  مجبور 
کسانی که بنیاد آسیایی با آنان مصاحبه  هم چنین نیمی از 

کرده مجبور شده تا به پولیس رشوه بدهند.

با موضوع »چرا نهادهای  یافته است. رده بندی امسال، 
تحقیقاتی برای پالیسی سازان و مردم اهمیت دارند؟« در 

کشور انجام شده است. بیش از شصت 
افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  رییس  نادری،  نادر 
را در جهت  »پالیسی ها نمی توانند زندگی مردم  می گوید: 
تحقیقات  مبنای  بر  که  زمانی  تا  بدهند  تغییر  مثبت 
اساس  اند،  شواهد  بر  استوار  که  مستقلی  و  بی طرف 
سال های  در   AREU افغانستان،  در  نشوند.  گذاشته 
تحقیقات  چنین  آوری  فراهم  در  را  پیشتازی  نقش  اخیر 
پالیسی  پالیسی سازان داشته و سهم فعالی در فضای  به 

کرده است.« سازی بازی 
شواهد  بر  مبتنی  تحقیقاتی  »ما  می افزاید:  نادری  آقای 
شکل  به  را  آن  نتایج  هم چنین  و  کرده  تولید  و  تهیه  را 
همه جانبه با پالیسی سازان، جامعه مدنی و مردم شریک 
می سازیم تا بتوانیم سهمی در ایجاد یک افغانستان بهتر 

داشته باشیم.«
مستقل  نهاد  یک  افغانستان،  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 
و  اطالع رسانی  آن  هدف  که  است  کابل  در  تحقیقاتی 
تاثیرگذاری بر پالیسی ها از طریق اجرای تحقیقات مرتبط 

با فضای پالیسی است. 
در  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  تاسیس  زمان  از 
گزارش  شش صد  از  بیش  نهاد  این  حاال،  تا   2002 سال 
سیاسی،  اقتصاد  و  دولت داری  عرصه های  در  تحقیقی 
قانون اساسی، جنسیت، منابع طبیعی، معیشت بدیل و 

کرده است. حفاظت عامه منتشر 

وپا: نماینده ویژه اتحادیه ار

افراد پولدار از افراد فقیر 
دزدی می کنند

زیابی افغانستان واحد تحقیق و ار
یک نهاد برتر در آسیای مرکزی شناخته شد

  ظفرشاه رویی

 

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 

. 

Registration #: 83222154 

Tender Invitation call for expression of interest, GIZ PCP inviting the experience internet service provider 
companies for the provision of 10 MB internet connection for one year to GIZ PCP office in Kabul To 
claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest along with 

2016 at 04:00 pm. latest by 09 February afg@giz.de-tenderEmail Company profile and past contracts to  

 

ایم  ۱۰دعوت به عمل می اید تا جهت اشتراک پروسه داوطلبی  مجرب کابل از شرکت هایجی آی ذید مقیم  دفتر  اطالعیه داوطلبی
بی انترنت برای یک سال به دفتر جی ای ذید پی سی پی کابل شرکت های واجد شرایط میتواند برای درخواست اسناد داوطلبی پرفایل 

 ۹تا به تاریخ  afg@giz.de-tenderس کمپنی و کاپی قرارداهای فبلی در این ساحه با اورګانهای دیګر داشته باشد به ایمل ادر
 ارسال کرده حضور خود را تضمین نماید.   بعد از ظهر ۴ساعت  فبروری

Registration #: 83222154 

Tender Invitation call for expression of interest, GIZ PCP inviting the experience internet service provider 
companies for the provision of 10 MB internet connection for one year to GIZ PCP office in Kabul To 
claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest along with 

2016 at 04:00 pm. latest by 09 February afg@giz.de-tenderEmail Company profile and past contracts to  

 

ایم  ۱۰دعوت به عمل می اید تا جهت اشتراک پروسه داوطلبی  مجرب کابل از شرکت هایجی آی ذید مقیم  دفتر  اطالعیه داوطلبی
بی انترنت برای یک سال به دفتر جی ای ذید پی سی پی کابل شرکت های واجد شرایط میتواند برای درخواست اسناد داوطلبی پرفایل 

 ۹تا به تاریخ  afg@giz.de-tenderس کمپنی و کاپی قرارداهای فبلی در این ساحه با اورګانهای دیګر داشته باشد به ایمل ادر
 ارسال کرده حضور خود را تضمین نماید.   بعد از ظهر ۴ساعت  فبروری

ACKU
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پیشین  وزیر  داوودزی،  عمر  عذرخواهی  خبر  آن که  از  پس 
کنش های  وا با  پگواش،  نشست  در  طالبان  از  داخله 
مستقل  نوشته  یک  در  داوودزی  آقای  شد،  رو  به رو  فراوان 
زیر عنوان »در پگواش چه  منتشر شده در روزنامه   8صبح، 
کند. عذرخواهی  توجیه  را  کارش  تا  کرد  گذشت؟« تالش 
کرده  نقل  گونه  این  ک،  پژوا خبرگزاری  را  داوودزی  آقای 
و  ایران  در  افغانستان  داخله، سفیر  وزیر  به عنوان  »من  بود: 
طالبان  به  آزاری  گر  ا کرزی،  حامد  دفتر  رییس  و  کستان  پا
از  پس  می خواهم.«  معذرت  گروه  این  از  باشم،  رسانده 
کنش رسانه های اجتماعی  و وا این خبر  گسترده ی  بازتاب 
و مردمی به این مساله، نخست دفتر سیاسی عمر داوودزی 
گویی  کرد؛ به دنبال آن  خبر عذرخواهی اش از طالبان را رد 
در  را  کارش  و  برده  قلم  به  دست  خود  داوودزی  آقای 
که این نوشته خود در درونش  کرده است  نوشته ای توجیه 
معروف  مصداق  به  و  دارد  عذرخواهی  از  جالب تر  نکات 

گناه« می ماند.  »عذر بدتر از 
که از پگواش نوشته است، خالف  آقای داوودزی در روایتی 
هم کاروان  شده،  اصالح  گروه  به عنوان  را  طالبان  حقیقت 
ترقی، باورمند به ارزش های دموکراتیک، باورمند به حقوق 
کرده است. نوشته ی آقای  زنان و تشنه ی صلح و ثبات معرفی 
که متن آن نمونه ی  داوودزی، در چهاربند ترتیب شده است 
کارهای سیاه  آشکار از قباحت زدایی از طالبان و سفیدسازی 
کرده است تا  گروه است. در این توجیه نامه وی تالش  این 
کمیت  گروه سیاسی مدعی ایجاد حا طالبان را به عنوان یک 
کند.  گذشته شان معرفی  کشور با تغییر جدی در رویکرد  در 
که  گفتم  بند نخست نوشته ی داوودزی: »خطاب به طالبان 
مردم افغانستان از شما و عملکردهای شما، به شدت ناراض 
کی و نگران هستند. موضع گیری شما در  و در عین حال شا
نگرانی  عامل  بشری،  حقوق  مسایل  و  زنان  جوانان،  قبال 
جدی مردم افغانستان بوده و امیدواریم در این زمینه ها تغییر 
که خوشبختانه آنچه از جانب طالبان در این  موضع دهید 
کامال متفاوت از موقف و موضع گیری های  راستا مطرح شد، 
که دیدگاه ما نسبت  کردند  گروه بود. طالبان اذعان  قبلی این 
و  کرده  فاحش  تفاوت  گذشته  از  زنان،  کار  و  تحصیل  به 
فعالیت های  هم  یا  و  کنند  تحصیل  که  دارند  حق  نیز  آنان 
با  همزمان  طالبان  که  آن  حا ال  باشند.«  داشته  اجتماعی 
کارمندان  حامل  موتر  به  حمله  با  پگواش،  نشست  برگزاری 
کابل، هفت زن و مرد این رسانه را همراه با  تلویزیون طلوع در 

شماری دیگر از غیر نظامیان به شهادت رسادند. 
کندز، از  طالبان دست کم در همین سال روان در سقوط شهر 
هیچ عمل تروریستی و جنایت در حق مردم دریغ نکردند. 
و  غور  در  با سنگسار رخشانه  طالبان  زن،  در بحث حقوق 
که به هیچ اصلی  چند دادگاه صحرایی دیگر، نشان دادند 
این  پس  ندارند.  باور  زنان  حقوق  و  مدنی  ارزش های  از 
است؟  کدام  می برد،  نام  آن  از  داوودزی  آقای  که  تغییری 
گذشته،  هرچند سفیدسازی پرونده سیاه طالبان در 14 سال 
گردانش پیوسته ادامه داشته است  کرزی و شا توسط حامد 

 2015 در سال  افغانستان  از شهروندان  تن  هزار   250
پناهند گی  درخواست  دنیا  صنعتی  کشورهای  از 
اعالم  مهاجران  وزارت  دیروز  را  خبر  این  کرده اند. 
برنامه  مردم  تنها  روزها  این  کشور  از  مهاجرت  کرد. 
دولتی  میان پایه  و  بلندپایه  مقام های  نیست.  عام 
اروپایی  کشورهای  به  را  خانواده های شان  نیز 
سنا  و  پارلمان  نمایند گان  بیشتر  فرستاده اند. 
کشور  از  خارج  به  را  خود  خانواده  اعضای  هم 
هم،  پایه  پولدار  دون  مقام های  حتا  فرستاده اند. 
دبی  و  ترکیه  به  را  خود  خانواده های  اعضای 
فرستاده اند. برخی از مقام های دولتی هم اعضای 
خانواده خود را به هند فرستاده اند تا از آن جا مجوز 
کشورهای اروپایی دریافت  الزم برای مهاجرت به 
که در سیزده سال  کنند. آن عده از مقام های دولتی 
گسترده شده در افغانستان  گذشته از خوان یغمای 
و  خریده اند  آپارتمان  ترکیه  در  حاال  بردند،  بهره 
نگارنده  داده اند.  انتقال  را  خود  خانواده های 
که برخی از روسای پیشین وزارت مالیه  اطالع دارد 
در ترکیه خانه خریده اند و اعضای خانواده خود را 

کرده اند. منتقل 
و  اجرایی  رییس  رییس جمهور،  خانواده های 
این  و  مقیم اند  خارج  در  دیرباز  از  معاونان شان 
که همه در مورد آن اطالع دارند. این  چیزی است 
نجیب  کتر  دا کمیت  حا پایانی  سال های  وضعیت 

را در اذهان تداعی می کند. در سال 1989 شوروی 
فرسایشی  جنگ  سال  ده  از  پس  را  خود  نیروهای 
شوروی  نیرو های  خروج  کرد.  خارج  افغانستان  از 
کتر نجیب زیر فشار شدید  که حکومت دا سبب شد 
کتاب های  در  بگیرد.  قرار  مخالفش  تنظیم های 
که در  کم وقت آمده است  خاطرات سران حزب حا
سال های 1989 و 1990بیشتر مقام های حکومتی در 
کابل بودند.  کردن خانواده های شان از  تالش بیرون 
نوشته  نجیب  کتر  دا حکومت  مقام های  از  یکی 
که در سال 1990 مقام های حکومتی زیر نام  است 
ادامه  تحصیل، درمان و دیپلومات شدن به خارج 
برنمی گشتند. در آن زمان طبقه متوسط  می رفتند و 
بیرون  برای  راهی  جستجوی  در  هم  شهرنشین  
که 2014، 1989  گفته می شد  کشور بودند.  شدن از 
به همان سمت  که وضع  اما دیده می شود  نیست. 

می رود و اوضاع سال 2016 شبیه سال 1991 است.
برای  مردم  خیابان  و  خانه  در  ندارد.  برق  کابل 
کشورهای دیگر، برنامه ریزی می کنند.  مهاجرت به 
یافته  پایان  وظیفه شان  که  دیپلومات های  بیشتر 
بورسیه  که  آنانی  حتا  برنگشته اند.  کشور  به  است 
همان  برنمی گردند.  دیگر  بودند،  کرده  دریافت 
هم  دولتی  مقام های  شد،  داده  توضیح  که  طوری 

کرده اند.  کشور خارج  خانواده های شان را از 
افزایش  نیز  طالبان  نظامی  تحرکات  این ها  کنار  در 
جنوب  در  تنها  این  از  پیش  طالبان  است.  یافته 

نشست های  سردفتر  طالبان،  از  قباحت زدایانه  ادبیات  و 
که طالبان  بدهند  نشان  تا  بوده  مهره هایش  و  کرزی  خبری 
طالبان  روز،  هر  گذشت  با ولی  نیستند؛  دیروز  طالبان  امروز 
که  ساختند  ثابت  تازه،  تروریستی  اعمال  انجام  با  خود 
سخنان حامیان درون نظام شان در پیوند به تغییر در رویکرد 

گروه، واقعیت ندارد.  این 
حمالت  قربانیان  خون  به  بزرگ  بی حرمتی  که  روند  این 
تضعیف  جز  بود،  مردان  و  زنان  کودکان،  از  اعم  طالبان 
مردم  بی باوری  و  امنیتی  دلیر  نیروهای  سربازان  روحیه ی 
نسبت به عملکرد دولتمردان، نتیجه   دیگری در پی نداشت. 
روند  راستای  در  نیز  داوودزی  آقای  توجیه نامه ی  چنان که 
گرفت و طالبان  سفیدسازی پرونده ی سیاه طالبان صورت 
نشان  رسانه گران،  کشتار  با  پگواش،  نشست  به  پیوست 
گروه، حقیقت  که حرف آقای داوودزی در مورد این  دادند 

ندارد. 
که  پیشین  داخله    وزیر  به عنوان  داوودزی  عمر  که  هنگامی 
و  طالبان  با  جنگ  در  پولیس  سرباز  هزاران  فرمانش  زیر 
نشست  در  رسیده،  شهادت  به  تروریستی  گروه های  دیگر 
از عمل  که من  با قاتالن مردم و سربازان، می گوید  رو  به  رو 
کردم به عنوان وزیر داخله، سفیر و رییس دفتر رییس جمهور، 
معذرت می خواهم، آیا این جز بی حرمتی به خون قربانیان 
امنیتی  نیروهای  برابر  در  طالبان  جنگ  دانستن  برحق  و 
چیزی دیگری معنا می شود؟ هرچند آقای داوودزی، در بند 
از  عنوان  هیچ  به  »من  است:  نگاشته  توجیه نامه اش  پایانی 
فرد  هر  گفته ام  بلکه  نکرده ام.  معذرت خواهی  طالبان  گروه 
کرده  کسی ظلم  که در جنگ های افغانستان بر  و جناحی 
کند؛  که باید از مردم افغانستان معذرت خواهی  وقتش آمده 
در  که  صورتی  در  می شود.  نیز  من  حال  شامل  موضوع  این 
کسی ظلم و ناحقی شده باشد من از مردم  زمان ماموریتم، بر 
داوودزی  آقای  از  من  اما  می خواهم.«  معذرت  افغانستان 
را  خود  و  دارید  باور  مردم  قضاوت  به  شما  گر  ا می پرسم، 
پیشگاه  در  حکومتی،  مسوول  و  سیاستگر  یک  به عنوان 
کابل انجام  مردم مقصر می دانید، چرا این عذرخواهی را در 
کرزی،  حامد  دفتر  رییس  به عنوان  که  وقتی  شما  ندادید. 
این  و  کردید  دریافت  سیاه  پول  پیشین،  رییس جمهور 
که  وقتی  شما  نکردید؟  عذرخواهی  چرا  شد،  فاش  مساله 
عذر  چرا  آمد،  پیش  ناامنی  مشکالت  و  بودید  داخله  وزیر 
از یک  بلکه  نه  افغانستان  از مردم  نه، شما  اما  نخواستید؟ 
تعلق  شما  با  فقط  که  خواسته اید  معذرت  تروریستی  گروه 
است  تروریست  تروریست  که  داریم  باور  ما  دارند،  قومی 
و  به خوب  را  تروریست  زبان،  و  تبار  و  قوم  به خاطر  نباید  و 
که باید مبارزه با تروریسم،  کنیم. ما باور داریم  بد تفکیک 
گیرد، همان گونه  به صورت جدی و به دور از تعلقات صورت 
گذشته سیاست طالب پروری با نگرش قومی،  که در 14 سال 
هم،  این  از  پس  نداشت،  پیامدی  خشونت  و  تباهی  جز 
نتیجه ای  تروریستی،  گروه های  و تقویت  گرایی قومی  وا جز 

نخواهد داشت.

و  شمال  به  جنگ  میدان  حاال  اما  می جنگیدند، 
کندز  فاریاب،  است.  یافته  گسترش  شمال شرق 
همان  است.  نا امن  اندازه  هلمند  به  حاال  بغالن  و 
کنترول  در  هملند  کجکی  برق  بند  که  طوری 
بند  در  گون شده  برق  واژ پایه های  است،  طالبان 
شهاب الدین را هم طالبان در اختیار دارند. طالبان 
که پایه های  که با مهندسانی  گفته اند  به بی بی سی 

کنند، مشکل ندارند.  برق را ترمیم 
معامله های  تداعی گر  هم  طالبان  پیام  این 
مخالفانش  با  نجیب  کتر  دا دولت  استخباراتی 
است. حتما طالبان هم می خواهند در بدل پول یا 
که مهندسان شرکت برشنا  معامله  دیگر اجازه دهند 
که  نمی رسد  به نظر  بروند.  شهاب الدین  دند  به 
طالبان بدون دریافت امتیاز به مهندسان برق اجازه 
 ورود به دند شهاب الدین بدهند. این وضعیت در 
حکومت  که  است  شده  تحمیل  کشور  به  حالی 
وحدت ملی از تطبیق پروژه  کاسا یک هزار، عملیاتی 
کشورهای خارجی  کردن پروژه  تاپی و صدور برق به 
سخن می گفت. وقتی حکومت نمی تواند پایه های 
پروژه  کاسا  می تواند  چگونه  کند،  ترمیم  را  برق 
به  قادر  حکومت  وقتی  کند.  تطبیق  را  هزار  یک 
تسخیر دند شهاب الدین نیست، با چه پشتوانه ای 
کرات  مذا و  چهارجانبه  نشست های  در  می خواهد 

احتمالی با طالبان، چانه بزند. 

اپوزیسیون حکومت وحدت  که  این است  جالب 
طرح  وضعیت  این  از  رفت  بیرون  برای  هم  ملی 
موسس  مهم  اعضای  از  یکی  ندارد.  مشخصی 
نمایند گان  با  نشست  در  ثبات،  و  حراست  شورای 
است.  سرداده  تسلیمی  سرود  دوحه،  در  طالبان 
امارت  را  آن که می  داند طالبان خودشان  با  آقا  این 
می خوانند و رهبرشان را امیر المومنین، چنان سخن 
گویی طالبان هیچ مشکلی با او ندارند.  که  می گوید 
غیر از تسلیمی توصیف دیگری برای این رفتار رسا 

نیست. 
جاری  سال  بهار  در  که  می گویند  ناتو  جنرال های 
است.  راه  در  طالبان  تهاجمی  حمالت  میالدی 
حمایت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  ناتو  آن که  با 
راهبردی می کند، اما جنگ برای این سازمان پایان 
یافته است و هدف قرار دادن پایگاه های طالبان، 

دیگر بخشی از ماموریت ناتو نیست. 
افزایش مهاجرت های مردم عام و فرار خانواده های 
تحرکات  و  کابل  تاریکی  کنار  در  دولتی  مقام های 
وحدت  حکومت  کارکردی  مشروعیت  طالبان، 
رییس جمهور  هنوز  تا  است.  برده  زیر سوال  را  ملی 
مردم  با  موضوعات  این  مورد  در  اجرایی  رییس  و 
رییس جمهور  که  است  آن  وقت  نگفته اند.  سخن 
نظام  مقام های  قدرتمند ترین  که  اجرایی  رییس  و 
که  واقعیت های  مورد  در  مردم  با  افغانستان اند، 

گفته شد به صراحت سخن بگویند. 

  آثار حکیمی

  فردوس

2016 یا 1991؟عذر بدتر از گناه
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خروج آن ها از کشور شد.
وزیر داخله آلمان گفت: »ما با مقام های افغان به تفاهم 
و  نشده  پذیرفته  آلمان  در  که  اشخاصی  رسیده ایم. 
کشورشان  به  دوباره  کرده اند  دریافت  منفی  جواب 
برگشتانده شود، این بازگشت نخست داوطلبانه خواهد 
اخراج  نیز  اجباری  شکل  به  نیاز،  صورت  در  اما  بود، 
از  که  کسانی  دیمیزیر،  آقای  به گفته  شد.«  خواهند 
مناطق امن افغانستان و یا از ایران به آلمان می آیند که 
بهتر اند،  زندگی  به دنبال  تنها  و  ندارند  امنیتی  مشکل 
شانس ماندن شان در آلمان بسیار کم است. او گفت ما 
افغانستان کمپاین آگاهی عامه را در  با دولت  مشترکا 

مورد مهاجرین راه اندازی خواهیم کرد. 

بود. 
وزیر زراعت گفت طرح استراتژی استفاده از زمین های 
خشک از جمله برنامه های مهم این وزارت است. در 
گذشته کشت للمی  در کشور بدون در نظر داشت هیچ 
تنها  بارندگی ها  و  می گرفت  صورت  قانونی  و  قاعده 
للمی  برای سیراب کردن ساحات کشت  امید زارعین 
 به شمار می رفت. اسداهلل ضمیر هم چنان گفت زارعین 
در این شیوه زراعتی، هیچ گونه تدبیر برای کشت  در 

توماس دیمیزیر، وزیر امور داخله آلمان که جهت بحث 
و گفتگو درباره مسایل سیاسی و موضوع مهاجرین به 
نشست مشترک  در  آمده، شامگاه روز دوشنبه،  کابل 
افغانستان  داخله  امور  وزیر  علومی،  نورالحق  با  خبری 
افغانستان  با  همکاری  به  مصمم  آلمان  که  کرد  تاکید 
افغانستان  مردم  در کنار  باشد  نیاز  زمانی که  تا  و  است 
به  »پیامم  آلمان گفت:  داخله  وزیر  ماند.  خواهد  باقی 
شما افغان ها این است تا زمانی که نیاز باشد ما در این جا 
خواهیم ماند و توقع ما از مردم افغانستان این است که 
در کشور خود بمانند.« وی گفت در مذاکراتی که با 
مقام های افغان داشته است در مورد جوانانی که بخش 
بزرگ از جمعیت کشور راتشکیل می دهند، باید مانع 

که  می گوید  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
زراعت،  در  خشک  زمین های  از  بهتر  استفاده   برای 
استراتژی ای را طرح کرده که به کمک تخنیکی دولت 

استرالیا مورد اجرا قرار می گیرد.
اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، سه شنبه 
استراتژی،  این  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  دلو،   13
گفت که برای استفاده بهتر و بیشتر از زمین های خشک 
نیاز  در مناطق مختلف کشور به طرح چنین استراتژی 

مهاجرین  برای  که  آلمان  مالی  کمک های  هم چنان 
راستای  در  بیشتر  شد،  خواهد  انجام  بازگشت کننده 
کاریابی، تهیه مسکن و زیر ساخت ها متمرکز می باشد 
و مستقیما به خود اشخاص پول داده نمی شود. از سوی 
افغان ها  که  کرد  تاکید  دیمیزیر  توماس  آقای  دیگر، 
نیاز  زمانی که  تا  ناتو  و  آلمان  زیرا  باشند،  نگران  نباید 
برعالوه،  ماند.  خواهند  افغانستان  مردم  کنار  در  باشد 
اعالم  مطبوعاتی  اعالمیه  طی  مهاجرین  امور  وزارت 
کرد که سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین 
مهاجرت  از  آلمان  خارجه  امور  وزیر  با  دیدار  در 
افغان ها به خارج از کشور ابراز نگرانی کرده است. این 
وزارت، برای جلوگیری از مهاجرت شهروندان افغان 

کمپاین آگهی دهی راه اندازی کرده اند.
از  جلوگیری  قانون  از  مهاجرین  امور  وزیر  هم چنان 
متذکره  قانون  حاضر  حال  در  داد.  خبر  انسان  قاچاق 
زیر کار قرار داشته و در صورت نهایی شدن آن شاهد 
تغییراتی بر روند پدیده مهاجرت خواهیم بود. وزارت 
امور مهاجرین افغانستان به این نظر است که کمک های 
که  پناهجویانی  عده  آن  برای  آلمان  دولت  تشویقی 
می تواند  می گردند  بر  کشور  به  داوطلبانه  به صورت 
با  دیدار  در  مهاجرین  امور  وزیر  هم چنان  باشد.  موثر 
روند  که  است  کرده  تاکید  آلمان  داخله  امور  وزیر 
صورت  داوطلبانه  به شکل  افغان  مهاجرین  عودت 
بین المللی در روند بررسی  گیرد و تمام قوانین ملی و 

مزارع خود نمی توانند بگیرند.
وزارت زراعت می گوید هوای غیر ثابت، بارندگی های 
نا کافی، خشک سالی متداوم، کم آبی، درجه حرارت، 
مناطق خشک  در  همگانی  فقر  و  سریع جمعیت  رشد 

سبب  تخریب زمین و تبدیل آن به صحرا می شود.
وزیر زراعت می گوید در کشور حدود مشخص برای 
همواره  کشت  این گونه  و  ندارد  للمی  وجود  کشت 
قابل تغییر است. اما در چند سال اخیر با کمک دولت 

پرونده های پناهجویان در نظر گرفته شود. 
نیز  افغانستان  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق  هم چنان،   
هم پیمانان  طرف  از  که  حمایت هایی  بر  تاکید  ضمن 
نیروهای  که  گفت  دارد  وجود  افغانستان  بین المللی 
تمام  شهروندان  امنیت  تامین  برای  افغانستان  امنیتی 
تمام  از  »ما  او گفت  به خرج می دهند.  را  تالش خود 
در  و  می گیرد  صورت  مهاجرین  برای  که  اقداماتی 

چوکات قانون قرار دارد حمایت می  کنیم.«
موج  شاهد  میالدی   2015 سال  جریان  در  افغانستان 
بود.  از کشور  به خارج  بزرگ مهاجرت شهروندانش 
مهاجرت افغان ها به خارج از کشور فکتورهای زیادی 
کشور ،  در  نا امنی ها  افزایش  آن،  مهم ترین  که  دارد 
به  نسبت  افغان ها  نا امیدی  و  جوانان  برای  کار  نبود 
هم  هنوز  نماند  که  نا گفته  برد.  نام  می توان  را  آینده 
روند مهاجرت افغان ها از کشور ادامه داشته و احتمال 
می رود با گرم شدن هوا این روند شدت بیشتر کسب 
کند. مهاجرت افغان ها به خارج از کشور که اکثریت 
آن ها را جوانان تشکیل می دهند، نگران کننده است و 
می تواند افغانستان را به چالش های جدی مواجه سازد.

دولت آلمان اخیرا، اعالم کرد که در سال گذشته 1.1 
میلیون پناهجو وارد این کشور شده اند که از این جمله 
154 هزار تن آنان را شهروندان افغان تشکیل می دهند. 
از  بعد  آلمان  در  مهاجرین  تعداد  نگاه  از  افغانستان 

سوریه در مقام دوم قرار دارد.

و  بهتر  استفاده  »دافا«   نام  به  برنامه ای  تحت  و  استرالیا 
بیشتر از زمین های خشک در زراعت آغاز شده است. 
حدود  در  عموم  به صورت  می گوید  زراعت  وزارت 
وجود  خشک  ساحات  در  زمین  هکتار  میلیون  چهار 
کشت  گندم  آن  هکتار  میلیون   1.3 در  که  دارد 

می گردد.
آقای ضمیر افزود این استراتژی در4 سال آینده از سوی 
وزارت زراعت  تطبیق شده و هزینه آن 25 میلیون دالر 
است که سفارت استرالیا به  پرداخت آن تعهد سپرده 
است. این استراتژی در مراحل مختلف اجرا می گردد 

و در مرحله اول در 16 والیت تمرکز دارد.
این وزارت می گوید 45 در صد گندم از چهار والیت 
به دست می آید. و در مجموع 90 درصد گندم کشور 

را  همین 16 والیت  تولید می کنند.
در حدود  سال گذشته  که  می گوید  زراعت   وزارت 
اما  شده  تولید  کشور  در  گندم  تن  میلیون  چهار و  نیم 

گندم مورد نیاز کشور نزدیک به 6 میلیون تن است.
وزیر زراعت افزود: »تا پیش از این  پروژه های زیادی 
در کشور تطبیق می شد اما برنامه هایش واضح نبود اما 
تطبیق این استراتژی، دید گاه روشنی به ما می دهد که 
و دونرهای خارجی می توانند در بخش  باید کرد  چه 
زراعت درافغانستان روی این استراتژی سرمایه گذاری 

کنند و به صورت انفرادی کار نکنند.«
در همین حال وزیر زراعت می گوید قرار است با تطبیق 
برنامه ملی گندم و تطبیق این  استراتژی  کشور از نظر 

تولید گندم به خودکفایی برسد و یا نزدیک شود.
کابل  در  استرالیا  سفیر  اندرسن،  مت  حال  همین  در 
که  است  کشوری  چهار  از  یکی  افغانستان  گفت 
آن  در  زراعت  بخش  در  دارد  عالقه  استرالیا  دولت 

سرمایه گذاری کند.
افغانستان  خشک  مناطق  در   2005 سال  از  استرالیا 
برنامه های آموزشی و ترویجی  در بخش زراعت داشته 
و در کنار آن فارم نمایشی زراعت در مناطق خشک به 

وسعت 35 جریب زمین نیز ایجاد کرده است.
ادامه  همکاری های  به  استرالیا  سفیر  اندرسن،  مت 

کشورش در بخش زراعت در افغانستان اطمینان داد.

 در کشورتان بمانید

استراتژی استفاده از زمین های خشک
عملی می شود

وزیر داخله آلمان خطاب به افغان ها:

 ضیا صادق

 مریم حسینی  

افغانستان در جریان سال 2015 میالدی شاهد موج بزرگ مهاجرت 
شهروندانش به خارج از کشور بود. مهاجرت افغان ها به خارج از 
کشور فکتورهای زیادی دارد که مهم ترین آن، افزایش نا امنی ها 

در کشور ، نبود کار برای جوانان و نا امیدی افغان ها نسبت به 
آینده را می توان نام برد. نا گفته نماند  که هنوز هم روند مهاجرت 
افغان ها از کشور ادامه داشته و احتمال می رود با گرم شدن هوا 

این روند شدت بیشتر کسب کند.
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شمارش دقیق و بررسی نتایج تاکنون به دست آمده هیچ 
تردیدی نسبت به پیروزی هیالری کلینتون در انتخابات 
»آیووا«  ایالت  در  آمریکا  دموکرات  حزب  مقدماتی 

نیست.
مدیر کارزار انتخاباتی هیالری کلینتون همچنین افزوده 
در  بتواند  ساندرز  برنی  سناتور  اینکه  امکان  که  است 
تغییر  خود  سود  به  را  وضع  آرا  نهایی  شمارش  نتیجه 

بدهد وجود ندارد.

به  آشپزی  سفید  کاله  که  حالی  در  ساله   13 حیات اهلل 
سرش بزرگی می کند، در یکی از رکشاهای سرپوشیده 
سیار مصروف پخت غذا های زود پز است. وی رکشای 
مانند  خوراکه هایی  انواع  تصویر  که  را  خود  مخصوص 
برگر، بیف برگر، گوشت مرغ و غیره در آن درج است، 
در کنار جاده عمومی چهارسرکه میدان هوایی- باغ باال 
توقف داده و سرگرم پخت و پز و فروش این نوع غذا ها 

گروه انتخاباتی هیالری کلینتون پیروزی او را با اختالفی 
اندک در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات امریکا در 
ایالت »آیووا« بر رقیب اصلی وی، برنی ساندرز، اعالم 
کرد. با این حال، حزب دموکرات امریکا تصریح کرده 
انتخابات مقدماتی این حزب  است که شمارش آرا در 

در »آیووا« ادامه دارد.
در  کلینتون  هیالری  انتخاباتی  کارزار  مدیر  پل«،  »مت 
از  بعد  اعالم کرد که  ای  بیانیه  انتشار  با  »آیووا«،  ایالت 

پیروزی ضعیف هیالری کلینتون در ایالت »آیووا«
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می باشد.
آن  گواه  حیات اهلل،  استخوانی  جسم  و  آفتاب زده  چهره 
است که قبل از این، کارهای زیادی را در هوای گرم و 
سرد سال، تجربه کرده است و به گفته خودش هنوز هفت 
سال عمر داشت که دست به کار های سنگین و شاقه زد، 

ولی این کارش خیلی آسان و بدون درد سر می باشد.
کردم،  آغاز  قبل  ماه  سه  را  کار  این  »من  می گوید:  او   

زمانی که پدرم در یکی از شرکت های غذاهای زودپز به 
فعالیت آغاز کرد و او خواست تا من نیز در شرکت شان 

در غرفه سیار غذا های زودپز کار کنم.«
راحت   واقعا  سیار  غرفه  این  در  کردن  کار  او،  به گفته 
می باشد. چون از یکسو سرمای زمستان را حس نمی کند 

و از سوی دیگر معاش و درآمد خوبی نیز دارد.
از  کار،  این  انجام  بابت  از  وی  که  می افزاید  حیات اهلل 
شرکتی که او کار می کند، ماهانه مبلغ هشت هزار افغانی 
دریافت می کند که یک کمک بزرگ برای خودش و 
پدرش  برای  را  پول  مقدار  این  او  می باشد.  خانواده اش 

می دهد تا مصرف کند. 
او می گوید: »ما در خانه ای کرایی که کرایه اش ماهانه دو 
این  از  افغانی است، زندگی می کنیم و معاشی که  هزار 
شرکت می گیرم، خیلی از مشکالت ما را حل می کند و 
مانند گذشته ها مجبور نیستم در میان گرد و خاک و در 

روی جاده ها کار کنم.«
الی   1500 مبلغ  روزانه  که  می گوید  ساله   13 پسر  این 
2000 افغانی فروش دارد و در ختم روز پول را به شرکت 
هفت  ساعت  از  او  کار  آغاز  که  می کند  تسلیم  متذکره 

صبح و ختم کارش هفت شام می باشد.
کار  مصروف  آن  در  او  که  شرکتی  حیات اهلل  به گفته 
جاده  به خصوص  کابل  شهر  مختلف  نقاط  در  می باشد، 
از  زیادی  تعداد  و  داشته  فعالیت  هوایی  میدان  عمومی 
کار  به  شرکت  این  سوی  از  سالش  و  همسن  کودکان 

گماشته شده اند.
سوی  از  صبح  اول  معموال  سرد  »غذا های  می گوید:  او 
شرکت برای ما در محل کار می رسد و سپس زمانی که 
مشتری به غرفه مراجعه می کند، به طور عاجل غذای مورد 
نیازش را سرخ کرده و آماده می سازم. غذا هایی که من 
آن را آماده می کنم عبارت از برگر، چکن برگر، شورمه 

و غیره می باشد.«
 اعضای خانواده حیات اهلل را هفت نفر تشکیل می دهد که 
از جمله این تعداد، تنها او و پدرش کار می کنند و پول 

به دست می آورند.
که  است  این  سرمایه گذاران  و  تاجران  از  او  خواست 
کاری  زمینه  تا  یابد  افزایش  تولیدی  شرکت های  تعداد 

برای افراد مهیا گردد.
کودکان  دیگر  یابد،  افزایش  فابریکه ها  اگر  او،  باور  به 
مجبور نیستند دست به کار های شاقه بزنند و یا از مکتب 
باز مانند. چون این کار به حدی آسان و ساده است که به 

جسم و روح اطفال صدمه وارد نمی گردد. 
حیات اهلل می گوید که وی با این غرفه سیارش گاهی در 
و  می کند  کار  کابل  دیگر  نقطه  در  زمانی  و  نقطه  یک 
خوبی این کار این است که مانند کراچی های دیگر، گرد 

و خاک روی غذا ها نه نشسته و صحی می باشد.

مقدماتی  انتخابات  در  »آیووا«  کوچک  ایالت  آرای 
امریکا نقش مهمی در پیروزی نهایی نامزدهای انتخابات 
سناتور چپگرای حزب  دارد.  امریکا  ریاست جمهوری 
ای  توجه  قابل  بخش  ساندرز،  برنی  امریکا،  دموکرات 
از آرای درونی حزب دموکرات را به خود جلب کرده 
هیالری  برای  سخت  چالشی  و  رقیب  دلیل  همین  به  و 
کلینتون به شمار می رود که برای دومین بار بخت خود 
را به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا 

می آزماید.
رییس حزب دموکرات امریکا در »آیووا« تاکید کرده 
 ۶۹۹،5۷ آرای  کلینتون  هیالری  که  حالی  در   : است 
ایالت  این  در  را  دموکرات  درون حزب  در  نمایندگی 
 ۶۹5،۴۹ به  سانذرز  برنی  آرای  است،  آورده  دست  به 
کلینتون  خانم  پیروزی  نتیجه  در  و  رسد  می  نمایندگی 
به  با اختالفی اندک تاکنون  بر رقیب درون حزبی اش 
دست آمده است. او در عین حال تاکید کرده است که 
به همین دلیل نتیجه انتخابات مقدماتی حزب دموکرات 
امریکا در ایالت »آیووا« در کل تاریخ انتخابات مقدماتی 

این حزب در امریکا بی سابقه است.
انتخابات مقدماتی حزب  از  همزمان در نخستین مرحله 
کروز،  تد  »آیووا«،  ایالت  در  امریکا  خواه  جمهوری 
با کسب 2۷,۷ درصد آرا  سناتور بشدت محافظه کار، 
بر رقبای خود، دونالد ترومپ و مارکو ربیو پیروز شد. 
ترومپ 2۴,3 درصد و ربیو 23,1 در صد آرا را بدست 

آوردند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

الو! سالم مرتضی جان خوب هستی. مه 
نام  می گیرم.  تماس  روزنامه 8صبح  از 
در  عکست  شدی.  مشهور  بسیار  خدا 
نشر شده. می شه  روزنامه های خارجی 

یک مصاحبه همراه شما داشته باشم. 
مرتضی: شالم بسیال ببخچین مه همی 
لحظه پیش کاکا لییش جمهول هستم. 
با هم جلشه دالیم بعدش هم میلم پیش 
کنیم.  جلشه  که  اجرایی  رییس  کاکا 
ناتو  سفیر  که  میلم  هم  اونجه  از  بعد 
در افغانستان را مالقات کنم. شما صبا 
یک زنگ بزنین باز همراه تان مصاحبه 

می کنم. 
روزنامه  از  مه  جان  مرتضی  سالم  الو! 
8صبح مزاحم شدم. بسیار معذرت که 
گفتین  دیروز  شدم.  وقت تان  مزاحم 
که فردا زنگ بزنم. می شه حالی با هم 

مصاحبه کنیم. 
زنگ  وقت  خوب  بچیش  مرتضی: 
نزدی مه همراه نماینده خاص سرمنشی 
ملل متحد در امور افغانستان و پاکستان 
در رابطه به مذاکرات چهارجانبه جلسه 
قبلی  از سکرترم وقت  لطفا  دارم. شما 
بگیرین باز با هم صحبت خواهیم کرد. 
الو! سالم بنده از روزنامه 8صبح هستم 
می توانم با جاللت ماب جناب مرتضی 

جان صحبت کنم. 
بفرمایید  می شود  سالم  سکرتر: 

مصاحبه تان در مورد چی است. 
مرتضی  انگیزه  به  رابطه  در  مصاحبه ام 
پالستیکی  خریطه  پوشیدن  برای  جان 
است.  میسی  لیونل  پیراهن  شماره  با 
می خواستم در این مورد صحبت کنم. 
شما  روزنامه نگار  آقای  سکرتر: 
می خواهید  کسی  چی  با  می دانید 
از  لحظه  همین  ایشان  کنید.  مصاحبه 
اوباما  بارک  با  کنفراس  ویدیو  طریق 
تنش های  و  سوریه  بحران  مورد  در 
آنان  برای  و  دارند  صحبت  خاورمیانه 
مشوره می دهند. آن وقت شمای پچل 
می خواهید در مورد خریطه پالستیکی 

صحبت کنید. )تلیفون قطع می شود( 
مرتضی  حضرت  با  می شود  الو! 
روزنامه نگار  بنده  کنم.  صحبت  خان 

واشنگتن پست هستم. 
ایراد  حال  در  ایشان  نخیر  سکرتر: 
سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد 
اقلیمی  تغییرات  پیامدهای  مورد  در 

هستند. بعدا زنگ بزنید. 
الو! عاجزانه می خواهم صدای مرتضی 

جان را بشنوم. من مادرش هستم. 
روزی ات  خدا  جان  خاله  برو  سکرتر: 
حضرت  کند.  حواله  دیگر  جایی  را 
ایشان همین لحظه با استیون هاوکینگ 
جدل  انشتین  نسبیت  نظریه  مورد  در 
الو امکان  الو  دارند. برو پشت کارت. 

دارد با مرتضی... 
با حضرت  لحظه  ایشان همین  سکرتر: 

....

آشپز کوچک سیار

مرتضی هم جلسه ای شد 

 سهیال وداع خموش

چهره آفتاب زده و جسم استخوانی حیات اهلل، گواه آن است که قبل از این، 
کارهای زیادی را در هوای گرم و سرد سال، تجربه کرده است و به گفته خودش 
هنوز هفت سال عمر داشت که دست به کار های سنگین و شاقه زد، ولی این 

کارش خیلی آسان و بدون درد سر می باشد.
 او می گوید: »من این کار را سه ماه قبل آغاز کردم، زمانی که پدرم در یکی 
از شرکت های غذاهای زودپز به فعالیت آغاز کرد و او خواست تا من نیز در 

شرکت شان در غرفه سیار غذا های زودپز کار کنم.«
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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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according given drawing and specification;  
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