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Call for expression of interest (EOI)
Tender Notification

Tender Reference no: 83200738

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is an interna-
tional cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations. It 
is implementing a Technical Cooperation measures on behalf of the Government of the 
Federal Republic of Germany (BMZ).
GIZ Office Kabul intended to look for reliable and cost efficient InternetServicefor its 23 Projects 
in Kabul and in provincial capitals (Kunduz, Faizabad, Mazar, Taluqan, Trinkot, Herat, Jalalabad)  
and around 16 private houses of international experts which are located in Kabul.
In this respect, GIZ Office Kabul is looking for some professional and technically capable ISP 
companies, which could provide service based on the below figures and  platforms:
• 28 connections over Wireless Fiber based solution in Kabul, with redundancy lines 
• Total amount of bandwidth required on Wireless solution 41 Mbps downlink / 33 Mbps Uplink
• Initial contract duration will be one year, start of contract will be 1st July 2015 End will be 
30 June 2016. Extension is possible and it will depend on satisfaction of GIZ with contracted 
service and if negotiation over internet prices was successful, due to the continuing price 
reductions in the ISP market.
Interested eligible ISP Companies can send the interest letter along with updated company 
profile and references to Matiullah.Sekandery@giz.de by 18 May 2015, at 16:00 pm Kabul 
local time.(GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghanistan)The EOI should 
demonstrate the company’s competencies and relevant past work experience. 
The ISP companies must meet the following minimum eligibility criteria in order to qualify 
for the short-listing.
• Must has / have the ISP license from  Afghan Telecom Regulatory Authority (ATRA)
• Must have at least 5 years ISP business experience on the ground and provide a reference 
letter from any International NGO or Similar entity. 
• Must have TIN and relevant registration certificates as well as tax clearance with the 
Government of Afghanistan. 
The outer cover for envelope shall be addressed to the abovementioned contact person 
and shall be clearly marked: “EXPRESSION OF INTEREST FOR Internet Serivce Provision”. 
The EOI must be either sent through email or delivered in a sealed envelope by registered 
mail or by hand.

مشاور دفتر شورای امنیت ملی:

کم رنگ زنان در سکتور امنیتی  حضور 
شرم آور است

کستانی طالبان  پاسپورت های پا
افغانی می شود
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افغان ها هیزم جنگ در سوریه
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وزیر داخله:

وریست خارجی سه هزار تر
در افغانستان می جنگند

2

دفتر همکاری  های انکشافی آلمان جی آی زيد GIZ يک نهاد دولتی کشور آلمان با ارايه برنامه  های 
از  با عملکردهای جهانی میباشد که  بین  المللی دوامدار  انکشافی و توسعه  همکاری در عرصه  های 
جانب دولت جمهوری فدرالی آلمان در ساير عرصه های انکشافی در افغانستان طی سیزده سال فعالیت 

مینمايد.
دفتر مرکزی GIZ در کابل در جستجو خدمات انترنتی بهتر که هم از نقطه نظر کیفیت و قیمت برای  
بیش از بیست و سی پروژه که در کابل و واليات بخصوص شهرهای فیض  آباد، تالقان، مزار، هرات، 
نیز در حدود شانزده منازل رهايشی متخصیصین بین  کندز، ترينکوت و جالل  آباد فعالیت دارند و 
المللی مقیم در کابل نیاز داشته و تعداد سیستم های انترنتی و مقدار آن که تا  فعاًل تحت استفاده قراد 

دااشته و تحت  داوطلبی مجدد گذاشته خواهد شد:
• تعداد بیست و هشت لین انترنتی Wireless Fiber based مقدار بندويت مجموع
41Mbps Downlink / 33Mbps Uplink میباشد در کابل تحت استفاده قرار دارد.

• مدت قررداد يک سال بوده و امکانات تمديد نیز وجود دارد در صورتیکه جی آز زيد GIZ از خدمات 
انترنت رضايت داشته و نیز گفتگو )چانه زنی( بر نرخ انترنت به علل کاهش نرخ عمومی انترنت در 

مارکیت  امکان پذير باشد.
در نخست هدف اين نامه دريافت شرکت های شايسته و واجد شرايط بوده و نیز عالقه مند اشتراک 

در پروسه داوطلبی  باشند.
بناً از آن عده کثیر از شرکتهای مجرب و فنی انترنتی دعوت به عمل میاوريم تا برای اشتراک در اين روند مناقصه، 
اسناد خودرا با پروفايل شرکت خود به محترم مطیع اهلل سکندری Matiullah.sekandery@giz.de الی 
۱8 می 2۰۱۵ قبل از ساعت 4 عصر بفرستید. آدرس دفتر GIZ کابل، سرک ۵ تايمنی خانه نمبر ۱۰ 

میباشد. اشتراک در داوطلبی بايد نماينگر تجربه و کارهای گذشته اين شرکت باشد.
 )Shortlist( بايد حداقل معیارهای و شرايط به منظورکوتاه فهرست شرکتهای دوطلب و عالقمند 

شدن را در نظر داشته باشند.
• بايد شرکت ثبت اداره تنظیم خدمات مخابراتی ATRA و يا جواز خدمات انترنتی را از اداره نامبرده 

داشته باشد.
 Reference Letter حداقل پنج سال تجربه در عرصه عرضه خدمات انترنتی داشته و نیز نامه سفارشی يا •

از يکی از دفاتر خارجی و يا پروژه های مشابه را داشته باشد.
• شرکت متذکره بايد دارنده TIN باشد و سند ثبت شده در اين رابطه و همچنین شفافیت مالی با 

دولت افغانستان را فراهم نمايد.

در پوش سند متذکره بايد شخص و آدرس که در باال ذکر شده است تحرير گردد. و اين متن نیز در 
پوش ذکر شود:

 "EXPRESSION OF INTEREST FORInternet Service provision for GIZ Afghanistan"
اشتراک در پروسه دواطلبی بايد از طريق ايمیل ثبت شده و يا به دست فرستاده شود.

ACKU



زنگ اول


در  برگشت.  كابل  به  ديگر  بار  ترور  و  انتحار  موج 
ملى،  وحدت  حكومت  آمدن  كار  روى  اول  هفته هاى 
كابل هر روز شاهد انفجار و انتحار بود. اما از مدتى 
و  مى برد  سر  به  نسبى  آرامش  در  كابل  اين سو،  به 
شدت  كندز  و  تخار  بدخشان،  در  جبهه اى  جنگ هاى 
مى دهد  نشان  اخير  روز  دو- سه  رويداد هاى  گرفت. 
اين  است.  برگشته  كابل  به  ديگر  بار  ترور  موج  كه 
وضعيت، مردم كابل را نگران ساخته است. انفجار در 
امنيتى  داد كه ضريب  كابل هم نشان  دانشگاه  درون 
نهادهاى تحصيلى نيز زياد باال نيست. سران حكومت 
وحدت ملى بايد كارى براى امن سازى پايتخت بكنند. 

رييس جمهور غنى مدتى پيش گفته بود كه گارنيزيونى 
براى هماهنگ سازى تمامى  فعاليت هاى امنيتى در كابل 
ايجاد مى شود. اما به نظر مى رسد كه اين طرح تا حال 
ناهماهنگى هاى  كه  است  روشن  است.  نشده  عملياتى 
امنيتى يكى از عوامل ناامنى در پايتخت است. اگر اين 
ناهماهنگى ها از بين برود و تمام سازمان هاى امنيتى 
با تشريك مساعى عمل كنند، هيچ برنامه تروريستى 
عملى نمى شود. كابل به لحاظ فرهنگى مدرن ترين شهر 
افغانستان است. ميزان حمايت اجتماعى از گروه هاى 
تروريستى در اين شهر بسيار كم است. همكارى مردم 
با نيروهاى امنيتى هم در اين شهر در سطح قابل قبول 
است. كميت بيشتر نيروهاى امنيتى هم در كابل مستقر 
امن  پايتخت را  بايد  بنابراين تمامى  عواملى كه  است. 
بسازد، در اين شهر وجود دارد. اگر مديريت نيرومند 
امنيتى وجود داشته باشد، هيچ طرح تروريستى عملى 

نمى شود. 
رييس جمهور و رييس اجرايى بايد در مورد امن سازى 
كابل با مردم سخن بگويند. بسيار ضرورى است كه 
اخير  موج  مورد  در  ملى  تمام سران حكومت وحدت 
ناامنى در پايتخت، به مردم افغانستان توضيح بدهند. 
در  مكافات  و  مجازات  اصل  كه  است  اين  ديگر  نكته 
قدمه هاى مختلف امنيتى پايتخت كم تر عملى مى شود. 
چند روز پيش رييس جمهور يك پيلوت چرخبال ارتش 
اقدامى  به جا بود. الزم است كه  اين،  را ستايش كرد. 
پايتخت  مختلف  امنيتى  قدمه هاى  در  چيزى  چنين 
اگر  قدمه اى  هر  در  امنيتى  مقام  هر  شود.  اجرا  نيز 
غير  شود.  مجازات  بايد  باشد،  كرده  سهل انگارى 
شاهد  ديگرى  مورد  در  فرخنده،  زجركشى  مورد  از 
هم چنين  نبوده ايم.  امنيتى  مختلف  قدمه هاى  مجازات 

مكافات نيز اصلى فراموش شده است. 
پايتخت  در  امنيتى  مختلف  قدمه هاى  كه  است  روشن 
مقرر  جناحى  و  سياسى  گوناگون  پادرميانى هاى  با 
پارلمان،  نمايندگان  سياستمداران،  همه  مى شوند. 
در  نحوى  به  ديگر  مقام هاى  و  وزيران  سناتوران، 
امر  اين  اما  دارند.  نقش  پايتخت  امنيتى  مقررى هاى 
بايد مانع تطبيق اصل مجازات و مكافات نشود. اصل 
شود.  عملى  بايد  صورتى  هر  در  مكافات  و  مجازات 
وقتى اصل مجازات و مكافات عملى نشود، خودسرى 
در  امنيتى  نيروهاى  و  بيشتر مى شود  و سهل انگارى 
مى شوند.  ناكام  تروريستى  فعاليت هاى  از  جلوگيرى 
جرم  به  كسى  هيچ  حال  تا  كه  است  اين  ديگر  نكته 
نشده  محاكمه  كابل،  در  تروريست  يك  از  ميزبانى 
كابل  در  انتحار  براى  بيرون  از  كه  تروريستى  است. 
مى آيد، حتما يا در مسافرخانه ها شب را مى گذراند يا 
به خانه يكى از حاميانش مى رود. اگر اشراف اطالعاتى 
الزم بر مسافرخانه ها وجود داشته باشد و ميزبانان 
تروريست ها محاكمه شوند، شمار حمالت انتحارى در 

كابل كاهش مى يابد. 
در  را  خودش  اقتدار  حكومت  كه  دارند  انتظار  مردم 
پايتخت به نمايش بگذارد، براى حفظ امنيت آن، بسيار 
تالش كند و با هر نوع سهل انگارى و ناكامى  در اين 
انتظار  افغانستان  مردم  كند.  جدى  برخورد  مورد 
دارند تا از سران حكومت وحدت ملى در مورد امنيت 
نيروهاى  وزارت خانه هاى  وزيران  بشنوند.  پايتخت 
كنند  پايتخت صحبت  امنيت  مورد  در  بايد  هم  مسلح 
پايتخت نشينان را كه سخت صدمه  امنيت  و احساس 
ديده است، به آنان برگردانند. امنيت بيشتر در پايتخت، 
سبب تقويت مشروعيت كاركردى حكومت خواهد شد.

برگشت موج انتحار به كابل
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8صبح، كابل: وزير داخله در روزهاى اخير 
به چين سفر كرده و تفاهم نامه اى را در زمينه 
همكارى هاى امنيتى بين دو كشور با مقام هاى 
چينى امضا كرده است. آقاى علومى پس از 
سفر به چين، روز گذشته در يك كنفرانس 
براى  چين  تعهد  از  و  يافت  حضور  خبرى 
همكارى در عرصه مبارزه با تروريسم سخن 

گفت.
تروريست   3000 حدود  گفت  داخله  وزير   
خارجى در افغانستان حضور دارند و در برابر 
نيروهاى امنيتى افغانستان مى جنگند. او گفت 
كه تمامى تروريستان خارجى باهم همكارى 
دارند و در ارتباط هستند. علومى گفت: «تمام 
آسيب  دهشت افكنى  از  منطقه  كشورهاى 
بايد يكجا كار  با آن  مبارزه  براى  ديده اند و 

كنند.»
است  قرار  داخله،  وزير  اظهارات  براساس 
چين 60 تن از ماموران پوليس كشور را براى 
علومى  دهد.  آموزش  نظامى  مهارت هاى 
و  تخنيكى  زمينه  در  كشور  اين  كه  گفت 
پيدا  عرصه هاى  در  خصوص  به  تكنولوژى 
كردن مواد انفجارى نيز با افغانستان همكارى 

خواهد كرد. 
نورالحق علومى گفت همه مواد انفجارى كه 
در جنگ افغانستان از آن استفاده مى گردد از 
نيروهاى  مرزهاى اين كشور وارد مى شود و 
تا  ندارند  اختيار  در  ابزارى  و  وسايل  امنيتى 
مانع ورود مواد منفجره شوند. علومى گفت 

افغانستان به همين دليل آسيب پذير است. 
كرد  سفر  چين  به  آن  از  پس  داخله  وزير 
كه رييس جمهور غنى در نخستين روزهاى 
خواهان  و  رفت  كشور  آن  به  كارش  آغاز 
بين دو كشور شد. پيش  بيشتر  همكارى هاى 
از سفر رييس جمهور غنى به چين، نهادهاى 
اختيار  در  را  معلوماتى  افغانستان  امنيتى 
امنيتى چين قرار دادند كه حكايت  نيروهاى 
در  ايغورى  جنگجويان  فعاليت  گسترش  از 

افغانستان داشت. 
اين اسناد سبب شد تا چين به خطرى كه از 
ناحيه تروريسم متوجه آن كشور است آگاه 
ده ها  حاضر  حال  در  ديگر  سوى  از  شود. 
با  كه  بدخشان  ولسوالى هاى  در  تروريست 
چين هم مرز است جابه جا شده اند و حمالت 
به  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  عليه  را  خونينى 
راه مى اندازند. اين تروريستان يك ماه پيش 
18 تن از سربازان اردوى ملى را سر بريدند و 
در يك حمله ديگر حدود 20 تن از ماموران 
تيرباران  وردوج  ولسوالى  در  را  پوليس 

كردند. 
جريان  در صفوف  كه  ايغورى  جدايى طلبان 
مى جنگند  شرقى  تركستان  تروريستى 
اين  هستند.  چين  امنيت  براى  مهمى  خطر 
تروريستان به سادگى مى توانند به چين نفوذ 
در  كه  اجتماعى  بستر  از  استفاده  با  و  كنند 
بيشترى  سربازهاى  دارند،  سنكيانگ  ايالت 

براى شان پيدا كنند. 

32 پروژه انكشافى در غزنى افتتاح شد

رييس جمهور:

 در برابر تروريستان از استعمال مشروع قوه دريغ نمى كنيم

وزير داخله:

سه هزار تروريست خارجى
 در افغانستان مى جنگند

وزارت  مسووالن  كابل:  8صبح، 
مى گويند  دهات  انكشاف  و  احيا 
طريق  از  انكشافى  پروژه   32 كه 
بيش  هزينه  با  همبستگى ملى  برنامه 
در  افغانى  هزار   900 و  32 ميليون  از 
برخى از ولسوالى هاى واليت غزنى 

به بهره بردارى رسيده است.
برنامه ى  رسانه هاى  رياست 
و   احيا  وزارت  ملى  هم بستگى 
خبرنامه اى  نشر  با  دهات،  انكشاف 
پروژه   32 «روز گذشته،  است:  گفته 
احيا  وزارت  همبستگى ملى  برنامه 
ولسوالى هاى  در   و  انكشاف دهات 
از  برخى  و  مالستان  جاغورى، 
روستاهاى مركز غزنى افتتاح و مورد 

استفاده مردم قرار گرفت.»
كه  است  افزوده  رياست،  اين 
اعمار  شامل  ياد شده  پروژه هاى 
پلچك ها،  صالون اجتماعى، 

رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
تروريستى  حمله  كشور،  جمهور 
صبح روز يكشنبه در نزديكى ميدان 
محكوم  شدت  به  را  كابل  هوايى 
هيچ گونه  از  او  كه  مى گويد  كرده 
برابر  در  قوه  مشروع  استعمال 
كسانى كه مردم را بى گناه را به قتل 

مى رسانند، دريغ نمى كند.
صبح  انتحارى،  حمله كننده  يك 
مملو  موتر  ثور،   27 يكشنبه،  روز 
از مواد منفجره خود را در نزديكى 
جاده  در  خارجى  نيروهاى  كاروان 
ميدان  نزديكى  در  هواشناسى 
كرد  منفجر  كابل  هوايى  بين المللى 
داخله  امور  وزارت  گفته ى   به  كه 
نفر  سه  تروريستى  حادثه  اين  در 

محافظتى،  و  استنادى  ديوارهاى 
و  احداث  آبيارى،  كانال هاى 
حفر  و   سرك  جغل اندازى 
كه  مى باشد  آشاميدنى  چاه هاى آب 
از مزاياى اين پروژه ها حدود 3400 

خانواده مستفيد خواهند شد.
وزارت  ملى  همبستگى  برنامه 
شروع  از  دهات،  انكشاف  و  احيا 
 2057 تاكنون  خود   فعاليت هاى 

كشته شده و هجده تن ديگر زخمى 
شدند.

وزارت امور داخله پس از اين حمله 
كه  گفت  خبرى  اعالميه  يك  در 
ميان  در  سه كودك  و  خانم  هشت 

زخميان اين رويداد هستند.
كرده  اعالم  اروپا  اتحاديه  پوليس 
كننده  حمله  هدف  آنها  موتر  كه 
گفته ى  به  است.  بوده  انتحارى 
عضو  يك  اروپا،  اتحاديه  پوليس 
ديگر  تن  سه  و  كشته  نيروها  اين 
طالبان  گروه  شده اند.  زخمى  شان 
عهده  به  را  حمله  اين  مسووليت 
گرفته است. بيشتر قربانيان اين حمله 
تشكيل  غيرنظاميان  را  تروريستى 

مى دهند.

هزينه ى  با  را  انكشافى  پروژه ى 
ميليارد  يك  از  بيش  مجموعى 
افغانى  و سه صد و سى و پنج ميليون 
شبكه  ترانسپورت،  سكتورهاى  در 
كانال  برق،  انرژى  رسانى،  آب 
در  معيشت  و  آموزش  آبيارى، 
رسانيده  مصرف  به  غزنى  واليت 

است.

كشور،  جمهور  رييس  اشرف غنى 
كرده  محكوم  شديدا  حمله  اين 
به  غيرنظاميان  كشتار  كه   مى گويد 
نشان مى دهد  زنان و كودكان  ويژه 
نبرد  ميدان  در  تروريستان  كه 
كشور  امنيتى  نيروهاى  مقابل  در 

شكست خورده اند.
دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
شده،  منتشر  جمهورى  رياست 
آقاى غنى گفته است: «از هيچ گونه 
برابر  در  قوه  مشروع  استعمال 
به خصوص  بى گناه  مردم  آنانى كه 
به  را  سرزمين  اين  كودكان  و  زنان 
دريغ  مى كشانند،  خون  و  خاك 

نخواهيم كرد.»
شهر كابل طى روزهاى اخير شاهد 
بوده  تروريستى  رويداد  چندين 
است. پيش از حمله انتحارى ديروز 
ميدان هوايى كابل، در  نزديكى  در 
داخل  در  ماين  يك  انفجار  نتيجه 
دانشگاه كابل دو استاد اين دانشگاه 
روز  شام  ماين  اين  شدند.  زخمى 
ساينس  دانشكده  نزديكى  در  شنبه 
منفجر شد. مسووليت اين انفجار را 

كسى به عهده نگرفته است.

هجده طالب در عمليات هاى نظامى كشته شدند

طالبان و داعش در ننگرهار عليه هم ديگر مى جنگند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
از  تن   18 گذشته،  روز  شبانه  يك 

جنگجويان طالب كشته شده اند.
اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
مى گويد اين عمليات ها كه به منظور 
مردم»  «دشمنان  ونابودى  سركوب 
ننگرهار،  واليت هاى  مربوطات  در 
سرپل،  قندهار،  پكتيكا،  پكتيا، 
بغالن،  ارزگان،  كاپيسا،  جوزجان، 

به  امنيتى  منبع  يك  كابل:  8صبح، 
روزنامه 8صبح گفته است كه از تاريخ 
طالبان  گروه  افراد  تاكنون  حمل   20
واليت  ولسوالى  چندين  در  داعش  و 
دو  افراد  هستند.  درگير  باهم  ننگرهار 
اچين،  باال،  ده  ولسوالى هاى  در  گروه 
را  سنگينى  نبردهاى  سپين غر،  و  نازيان 

عليه همديگر به راه انداخته اند. 
اين  در  منبع،  اين  معلومات  براساس 
درگيرى ها 12 تن از افراد داعش كشته 

فارياب، بدخشان و كندز راه اندازى 
ديگر  طالب  پنج  آن  در  بود،  شده 

زخمى شده اند.
مقدارى  عمليات ها  اين  در 
نيروهاى  به دست  نيز  جنگ افزار 
امنيتى كشور افتاده و در حال حاضر 
عمليات  واليت ها  از  برخى  در 
سركوب  منظور  به  پاكسازى 

شورشيان به شدت جريان دارد.
در  ملى  پوليس  نيروهاى  هم چنين 
جريان يك شبانه روز گذشته از سه 

شده و 18 تن از جنگجويان اين گروه، 
اين  در  نيز  طالبان  برداشته اند.  زخم 
چنانچه  شده  متحمل  تلفاتى  جنگ ها 
اين گروه كشته شده، 3  افراد  از  7 تن 
تن زخم برداشته و 6 تن ديگر به دست 

جنگجويان داعش اسير شده اند.
عبداهللا  قارى  درگيرى ها  اين  نتيجه  در 
نام نهاد  ولسواالن  عبدالرحمن  قارى  و 
طالبان در ولسوالى دوربابا و اچين كشته 
شده اند. افراد طالبان از ساير ولسوالى ها 

مربوطات  در  ماين  انفجار  رويداد 
زابل  و  پروان  ننگرهار،  واليت هاى 

جلوگيرى كرده اند.
وزارت امور داخله مى گويد كه اين 
«دشمنان  سوى  از  تازگى  به  ماين ها 
تروريستى  اهداف  خاطر  به  مردم» 
جاسازى شده بود. نهادهاى امنيتى از 
گروه هاى طالبان و ديگر شبكه هاى 
مردم»  «دشمنان  عنوان  به  تروريستى 

ياد مى كنند.

به ولسوالى هاى اچين و نازيان در حال 
به  مربوط  داعش  افراد  و  هستند  تجمع 
نيز براى جنگ هاى بيشتر  قوم وركزى 

گردهم آمده اند.
اين منبع مى گويد در روزهاى اول كه 
طالبان  شد،  آغاز  گروه  دو  بين  جنگ 
در  جنگجو  تن   50 داعش  و  نفر   70
حاضر  حال  در  ولى  داشتند  اختيار 
تعداد افراد اين دو گروه، به صدها نفر 

مى رسد.

ACKU



3 دو شنبه 28 ثور 1394سال نهم    شماره مسلسل 2134

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

مجلس سنا:

امین اهلل امرخیل نباید به کابل 
فراخوانده می شد

مشاور دفتر شورای امنیت ملی:

حضور کم رنگ زنان در سکتور امنیتی 
شرم آور است

امین اهلل  جنرال  فراخوانی  که  است  گفته  سنا  مجلس 
این  کابل،  به  بغالن  پولیس  پیشین  فرمانده  امرخیل، 
در  حلقاتی  گویا  که  است  کرده  تقویت  را  شایعات 

حکومت در وخیم ساختن وضعیت شمال دست دارند.
که در نشست  محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا 
می کرد،  صحبت  مجلس  این  یک شنبه  روز  عمومی 
که  تماس هایی  در  بغالن  مردم  که  بیان داشت  هم چنین 
در  امنیتی  وضعیت  به  را  امرخیل  آقای  داشته اند،  وی  با 
بغالن مسلط دانسته و به حضور وی در سمت فرماندهی 

کرده اند. کید  پولیس بغالن تا
ایزدیار افزود: »حکومت در شرایط بسیار حساس، امرخیل 
کابل فرا می خواند و مسوولیت امنیت پولیس بغالن به  را به 
آمر امنیت این والیت سپرده می شود. این شخص در چنین 
کنترول  وضعیت احساس و دشوار نمی تواند سوق و اداره و 

وضعیت را به دست بگیرد.«
از  سناتوران  آن که  با  می گوید  سنا  مجلس  اول  معاون 
پشتیبانی  امنیتی  فرماندهان  و  سربازان  کاری های  فدا
گویا  که  کابل، شایعاتی را  می کنند اما فراخوانی امرخیل به 
گونه ی  حکومت در وظایف خویش غلفت می کند و یا به 

قصدی وضعیت را وخیم می سازد، تقویت می کند.
با  می توانند  ملی  شورای  اعضای  و  حکومت  او،  به گفته 
روحیه دادن نیروهای امنیتی و ایجاد انگیزه در میان آن ها 
مردم  از  دفاع  در  کشور  نظامی  نیروهای  تقویت  زمینه ی 

حضور  ملی،  امنیت  شورای  دفتر  مشاور  کر،  کا سلیمان 
توصیف  »شرم آور«  را  امنیتی  نهادهای  در  زنان  کم رنگ 
که دولت افغانستان نمی تواند حضور زنان  کرده می گوید 
درصد  بیست  به  میالدی   2020 سال  تا  نهادها  این  در  را 
توسط  قبال  که  اهدافی  براساس  او،  به گفته ی  برساند. 
گسترده تر زنان در نهادهای  دولت افغانستان برای حضور 
تا سال 2020 میالدی  زنان  بود، حضور  امنیتی طرح شده 

باید به بیست درصد برسد.
روز  نخستین  در  ثور،   27 یک شنبه،  روز  کر  کا سلیمان 
تحت  زنان  امور  وزارت  توسط  که  سه روزه ای  کنفرانس 
راستای  در  زنان  توانمندی  و  جندر  »گسترش  عنوان 
زنان  برای  ملی  کاری  برنامه  اهداف  به  دسترسی 
و  زن  حقوق  فعاالن  از  تن  ده ها  حضور  با  افغانستان« 
که  افزود  بود،  شده  برگزار  ادارات  دیگر  جندر  مسووالن 
کشور  امنیتی  نهادهای  در  زنان  حضور  حاضر  حال  در 
گفت:  کر  کا آقای  می رسد.  درصد  یک ونیم  به  نزدیک 
ک و شمولیت خانم ها را  که اشترا »دولت برنامه ای دارد 
درصد  بیست  حداقل  به   2020 سال  تا  امنیتی  سکتور  در 
که  گزارش ها چنین نشان می دهد  برساند. ولی، متاسفانه 
کاری ملی خود تا حال موفق نبوده  ایم. ارقام  ما در برنامه 
که فعال شمولیت در سطح 1.5 درصد است  نشان می دهد 

و این مساله قسما برای همه شرم آور است.«
که  کرد  کید  تا هم چنین  ملی  امنیت  شورای  دفتر  مشاور 

افغانستان را فراهم سازند. ایزدیار افزود: »باید قدر و عزت 
مردم  دشمنان  برابر  در  را  سینه های شان  که  را  سربازانی 

افغانستان سپر می کنند داشته باشیم.«
مخالفت  بنابر  امرخیل  آقای  که  دارد  وجود  گفته هایی 
والیت  در  حلقه هایی  و  والیتی  شورای  اعضای  از  برخی 
در  و  شده  فراخوانده  کابل  به  حکومت  سوی  از  بغالن، 
امنیت این  آمر  از سوی  امنیت بغالن  اداره ی  حال حاضر 

والیت به پیش برده می شود.
که آقای امرخیل از  در همین حال، وزارت داخله می گوید 
بغالن فراخوانده نشده بلکه او در یک رخصتی رسمی به 
سر می برد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، به 
که آقای  که اظهارات در مورد این  گفت  روزنامه 8صبح 
شده  فراخوانده  کابل  به  بغالن  والیت  از  قصدا  امرخیل 

باشد، نادرست است. 
آمدن  از  که پس  کرد  رد  نیز  را  موضوع  این  آقای صدیقی 
شده  بیشتر  بغالن  در  ناامنی ها  کابل،  به  امرخیل  آقای 
بغالن  والیت  در  کافی  نیروهای  گفت  صدیقی  است. 
که  حضور دارند و در برابر تروریستان می جنگند. او افزود 
داخل  در  حلقاتی  گویا  که  ندارد  واقعیت  اتهامات  این 
کردن شمال هستند. سخنگوی  حکومت در تالش ناامن 
که در حال حاضر آمر امنیت والیت  گفت  وزارت داخله 
بغالن به عنوان سرپرست قوماندانی امنیه در آن والیت تا 
وظیفه  می رسد،  پایان  به  امرخیل  آقای  رخصتی  زمانی که 

زنان  حضور  افزایش  برای  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
کامل دارند.  در نهادهای امنیتی و غیرامنیتی تعهد 

این  آغاز  در  زنان،  امور  وزیر  نظری،  دلبر  همین حال،  در 
که پررنگ بودن نقش زنان در خانواده ،  گفت  کنفرانس 
کردن زنان در بیرون از  کار  وجود باورهای منفی در مورد 
فرصت های  و  تکنالوژی  به  زنان  دسترسی  عدم  و  خانه 
زنان در نهادهای  تا حضور  آموزشی و شغلی باعث شده 
»پررنگ تر  گفت:  نظری  خانم  باشد.  کم رنگ  دولتی 
بیش  آنان  دایمی  نیاز  و  خانواده  در  زنان  نقش  بودن 
نقش  مورد  در  منفی  افکار  وجود  خانواده،  در  مردان  از 

اجرا می کند.
که در حال حاضر نیروهای امنیتی  گفته شده  از سویی هم 
جنگ  درگیر  والیت  این  ولسوالی ها  از  شماری  در  بغالن 
ضدونقیضی  گفته های  و  بوده  دولت  مسلح  مخالفان  با 
این  در مورد دست به دست شدن ولسوالی دهنه ی غوری 

والیت از سوی حکومت و طالبان موجود است.
که به  در همین حال، اعضای هیاتی از سناتوران مجلس 
کرده است، می گویند  کندز سفر  والیت های بغالن، تخار و 
که مسوولیت تامین امنیت والیت بغالن  کوماندو  فرمانده 
امنیتی  نیروهای  که  است  گفته  آن ها  به  است،  داشته  را 
گروه های  با  مبارزه  برای  بیشتر  افراد  و  تجهیزات  به  کشور 

مخالف مسلح دولت در این والیت نیاز دارند.
بیان داشت  محمد افضل شامل، یک عضو مجلس سنا 
مردم  امنیتی  وضعیت  به  باید  زودتر  هرچه  حکومت  که 
کند. این عضو مجلس سنا  کشور رسیدگی  والیات شمالی 
کشور و موجودیت  که با افزایش ناامنی ها در شمال  می گوید 
کافی، حکومت اجازه عملیات در برابر مخالفان  نیروهای 

مسلح دولت را نمی دهد.
است  مردم  حاصالت  زمان  دیگر  هفته ی  دو  او،  به گفته  
والیات  این  در  طالبان  بردن  بین  از  برای  دولت  هرگاه  و 
شامل  می رود.  بین  از  مردم  این  حاصالت  نکند،  اقدام 
جمع  والیات  این  از  را  طالبان  گلم  زودی  به  گر  »ا افزود: 
گندم و جو و  که حاصالت شان همان  نکنند، مردم دهقان 

کار، سطوح آموزشی نسبتا پایین تر زنان  کسب و  زنان در 
به دلیل دسترسی محدود به فرصت های آموزشی و شغلی، 
توسعه  برای  دولتی  بخش  در  محدودتر  فرصت های 
تکنالوژی  به  کارکن  زنان  کافی  نا دسترسی  مهارت ها، 
کم تر زنان به  خدمات حمایتی و اطالع رسانی، دسترسی 
مربوط  مسایل  ضعف  به دلیل  مردان  به  نسبت  اعتبارات 
در  منفی  نگرش  نیز  و  اعتبارات  کم  مقدار  و  ضمانت  به 
خصوص توان بازپس دهی متصدیان وام از جمله عوامل 
کم رنگ بودن حضور زنان در ادارات هستند.« وزیر امور 
تا  دارند  مسوولیت  دولتی  نهادهای  که  کرد  کید  تا زنان 

گونه، رییس مجلس  برنج است، آسیب می بیند.« همین 
که دسیسه هایی در برابر  کشور نیز به این باور است  سنای 
نظام و مردم افغانستان وجود دارد اما مسووالن حکومتی و 

کنند. کنونی پشتیبانی  اعضای شورای ملی باید از نظام 
برای  که  گفت  فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا 
مجلس  اعضای  همه ی  کشور،  امنیتی  نهادهای  تقویت 
که  گفت  مسلمیار  می کنند.  پشتیبانی  امنیتی  نیروهای  از 
کشور  هر چند ضعف هایی در اداره  های نهادهای امنیتی 
از  سناتوران  اما  است  موجود  کشور  امنیت  تامین  برای 
برابر  در  ملی  امنیت  و  ارتش  پولیس،  نیروهای  مبارزه ی 
این حال،  با  می کنند.  پشیبانی  افغانستان  مردم  دشمنان 
با  تا  خواست  حکومتی  مسووالن  از  سنا  مجلس  رییس 
کشور  در  ناامنی ها  افزایش  جلو  جنگ،  درست  مدیریت 

را بگیرند.

بیشتر  را  زنان  حضور  میزان  حکومت،  برنامه  براساس 
سازند. 

هم چنین سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی و پالیسی 
ملکی  خدمات  اداره  آمار  که  می گوید  زنان  امور  وزارت 
که در حال حاضر حضور زنان در نهادهای  نشان می دهد 
دولتی غیرنظامی به بیست وسه درصد می رسد. به گفته ی 
میزان  باید  کرده  تعیین  دولت  که  اهدافی  براساس  او، 
درصد  سی  به  دولتی  نهادهای  تمامی  در  زنان  حضور 
گفت: »ما درصدد این هستیم تا با تعدیالت  برسد. وی 
در  را  زنان  استخدام، حضور  روند  و  قوانین  از  در بعضی 
خانم  برسانیم.«  درصد  سی  به  حداقل  سکتورها  تمام 
وزارت  تنها  دولتی،  ادارات  میان  از  که  افزود  مصطفوی 
افغانستان  دولت  اهداف  به  که  است  توانسته  معارف 
در مورد میزان حضور زنان در ادارات دولتی دست یابد. 
در حال  وزارت،  این  در  زنان  میزان حضور  او،  به گفته ی 

حاضر به بیش از سی درصد می رسد.
میزان  که  افزود  زنان  امور  وزارت  پالیسی  و  معین مسلکی 
نیست  قناعت بخش  امنیتی  نهادهای  در  زنان  حضور 
در  منفی  باورهای  وجود  و  امن  محیط  نبود  احتماال  و 
کم رنگ  باعث  امنیتی،  نهادهای  در  زنان  حضور  مورد 
گفت:  بودن حضور زنان در این نهادها شده است. وی 
»وزارت امور داخله پنج هزار پست را برای زنان مشخص 
را  پست  هزار  دو  تنها  سال  سیزده  از  بعد  اما  بود،  ساخته 
کالن است و ما در  توانسته تکمیل بسازد. این یک چالش 
گمرکات، در شاهراه ها و در تمام جاها  میدان های هوایی، 
که در این راستا  به پولیس زن احتیاج داریم و امیدواریم 

برنامه های بهتری راه اندازی شود.«
که وزارت های امور زنان و  مژگان مصطفوی هم چنین افزود 
کمپاین مشترکی به منظور جلب  امور داخله در نظر دارند تا 
کنند.  و جذب زنان به صفوف نیروهای پولیس راه اندازی 
زنان  امور  کمیسیون  رییس  کوفی،  فوزیه   این حال،  با 
از  پس  زنان  امور  وزارت  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
کوتاه مدت  این نباید تنها به راه اندازی برنامه های آموزشی 
کند. به گفته ی  به منظور ارتقای ظرفیت و توانایی زنان اتکا 
برای  را  بهتری  زمینه های  تا  کند  تالش  وزارت  این  او، 
کید  رسیدن زنان به فرصت های خوب  مساعد سازد. او تا

که آموزش زنان نباید به خامک دوزی محدود شود. کرد 
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وساطت  به  کابل  است  قرار  حاال  موثق،  منابع  گفته های 
پاسپورت های  طالبان  نمایندگان  این  برای  کستان،  پا
باز  از  پس  که  می شود  گفته  کند.  صادر  افغانی  سیاسی 
نمایندگان  از  تن   180 حدود  قطر،  در  طالبان  دفتر  شدن 
کشور مستقر شدند. سران آزاد شده طالبان از  طالبان در آن 

گوانتانامو نیز مشمول همین نمایندگان هستند.  زندان 
که  را  خود  خردضابط  یک  پیش،  سال  امریکا  دولت 

در  که  گروه  این  رهبران  از  برخی  با  بود،  اسیر  طالبان  نزد 
کرد. در آن زمان واشنگتن  گوانتانامو زندانی بودند، مبادله 
کرده است  توافق  قطر  بر  کم  با خانواده حا که  کرد  اعالم 
امیرنشین،  این  پایتخت  در  طالبان  آزادشده ی  سران  تا 
پاسپورت های  هم  سران  این  به  است  قرار  شوند.  مستقر 
گروهی از سران طالبان هم به سرکردگی  سیاسی صادر شود. 
شمار  هستند.  مستقر  دبی  در  مالعمر،  داماد  آقا،  طیب 
منابع  گفته های  طبق  و  می رسد  تن  سی  به  هم  گروه  این 
منابع  پاسپورت سیاسی صادر می شود.  آنان هم  به  موثق، 
طالبان این خبرها را رد یا تایید نکرده اند. اجمل عابدی، 
تلیفونی  تماس  یک  در  رغنی  رییس جمهو  سخنگوی 
آقای  کرد.  رد  را  گزارش  این  صحت  8صبح  روزنامه  با 
کستانی موضوع صدور  کره با هیات پا گفت در مذا عابدی 
پاسپورت افغانی به نمایندگان طالبان مطرح نشده است. 
دستور  در  طالبان  سران  به  پاسپورت  صدور  او،  گفته  به 
نوازشریف  سفر  از  پیش  نیست.  حکومتی  نهاد  هیچ  کار 
سیاسی  تالش های  کند  پیشرفت  از  بسیاری ها  کابل،  به 
کی بودند. اما  کره شا کشاندن طالبان به پای میز مذا برای 
تالش های  می دهد  نشان  که  است  دردست  گزارش هایی 
در جریان  طالبان  و  کابل  میان  اعتمادسازی  برای  جدی 

است. 
رییس جمهور غنی  کستان«  پا با  تعامل  »سیاست  منتقدان 
طالبان  کشاندن  در  کستانی  پا جنرال های  که  می گویند 
با  می خواهند  صرف  و  نیستند  جدی  کره  مذا میز  پای  به 
کنون هیچ مقام  تا اما  را سرگرم بسازند.  کابل  این تالش ها 
حضور  در  اخیر،  تالش های  به  نسبت  حکومتی  ارشد 
و  کستانی  پا رسانه های  است.  نکرده  یاس  اظهار  رسانه ها 
به دلیل  را  غنی  رییس جمهور  هم  کشور  آن  سیاستمداران 
است،  نداشته  کستانی  پا ضد  نظر  اظهار  حال  تا  این که 
با  کره  مذا تالش های  که  می گویند  منتقدان  می ستایند. 
طالبان شفاف نیست و حکومت در این مورد اطالع رسانی 
نظر  این  به  اما  تالش ها  این  طرفداران  نمی کند.  دقیق 
که پیچیدگی وضع موجود ایجاب می کند تا مراحل  هستند 
هم  عده ای  بماند.  باقی  محرم  کره،  مذا تالش های  اولیه 
طالبان  به  حکومت  یک جانبه«ی  »امتیازدهی های  از 

نگران اند و آن را به نفع نمی دانند. 

که قرار است حکومت 210  گفته اند  منابع موثق به 8صبح 
کند.  صادر  طالبان  رهبران  برای  سیاسی  پاسپورت  جلد 
که در سفر اخیر نوازشریف، نخست وزیر  گفته اند  این منابع 
کرده اند  توافق  کشور  دو  مقام های  کابل،  به  کستان،  پا
با  کره  مذا آن  از  هدف  که  تالش هایی  پیشرفت  برای  تا 
فهرست  از  گروه  این  رهبران  از  نام شماری  طالبان است، 
و  شود  خارج  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  سیاه 

از  تن   210 به  افغانستان در خارج،  نمایندگی های سیاسی 
کند. این اقدام  رهبران طالبان پاسپورت های سیاسی صادر 

ظاهرا در راستای اعتمادسازی صورت می گیرد. 
است  قرار  که  بود  نوشته  منابعی  از  نقل  به  8صبح  دیروز 
صادر  طالبان  سران  به  سیاسی  پاسپورت  یک صدوهفتاد 
که قرار است  گفته اند  شود، اما حاال منابع موثق به 8صبح 
که 180 تن  گاه می گویند  210 پاسپورت صادر شود. منابع آ
کستانی به قطر  که حاال با پاسپورت های پا از سران طالبان 
کستانی شان  پا پاسپورت های  است  قرار  دارند،  رفت وآمد 
را  سهولت  این  و  کنند  تعویض  وطنی  پاسپورت های  با  را 
کشورهای خاورمیانه  نمایندگی های سیاسی افغانستان در 

کرد.  فراهم خواهد 
کرزی،  آقای حکمت  که  گفته اند  به 8صبح  موثق  منابع 
پاسپورت  صدور  روند  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 
گاه  آ را هماهنگ می کند. منابع  افغانی به رهبران طالبان 
آن  به  پاسپورت دیگر هم  که سی جلد  گفته اند  هم چنان 
که حاال با پاسپورت  عده از رهبران طالبان صادر می شود 

کستانی به دبی رفت وآمد دارند.  پا
که  کره کنندگان معروف طالبان  از مذا آقا، یکی  مال طیب 
گفته می شود داماد مالمحمد عمر است، چند سال است 
که او پاسپورت  گفته می شود  که در دبی و قطر به سر می برد. 
کرزی  افغانی دارد و این پاسپورت در زمان حکومت آقای 
به  که  ایشان صادر شده است. سی رهبر دیگر طالبان  به 
این  به  کستانی  پا پاسپورت های  با  دارند،  رفت وآمد  دبی 

شهر سفر می کنند. 
کره بین نمایندگان طالبان و دولت امریکا، در سال 2011  مذا
در چند دور در قطر و آلمان برگزار شد. براساس توافق های 
قطر،  پایتخت  دوحه،  در  تا  یافتند  اجازه  طالبان  آنان، 
کنند. این روند به جریان قطر معروف شد.  یک دفتر باز 
کرات  کرزی در آن زمان، در جریان این مذا حکومت آقای 
رییس جمهور  یافت،  گشایش  رسما  قطر  دفتر  وقتی  نبود. 
به  قطر  کرات  مذا جریان  و  کرد  مخالفت  آن  با  پیشین 
که سران طالبان،  گفته می شد  بن بست رسید. در آن زمان 
به  کستان  پا فرودگاه های  از  کستانی  پا پاسپورت های  با 
همان  هم  حاال  طالبان  نمایندگان  کرده اند.  پرواز  دوحه 
مبنای  بر  دارند.  اختیار  در  را  کستانی  پا پاسپورت های 

 فردوس 
 میرویس

پاسپورت های پاکستانی طالبان 
افغانی می شود

افغان ها هیزم جنگ 
در سوریه

دیگر  بار  سوریه،  جنگ  در  افغان ها  حضور 
اعتراض های  از  بعد  است.  شده  خبرساز 
جنگ  یک  با  سوریه   ،2011 سال  در  داخلی 
جنگ  این  است.  روبه رو  داخلی  تمام عیار 
دارد.  ادامه  هنوز  تا  بی شمار،  قربانیان  رغم  به 
جدی  حاشیه های  با  سوریه  در  جنگ  کنون  ا
سوریه  جنگ  است.  شده  همراه  ک  خطرنا و 
و فرصتی  برای شکل گیری داعش  بستر اصلی 
کشور های  از  جنگجو  هزاران  حضور  برای 
است.  شده  نقطه  این  به  جهان  مختلف 
هزار  بیست  از  بیش  آمارها،  آخرین  براساس 
عراق  و  سوریه  در  جهان  کشور   90 از  جنگجو 
تن   3400 تنها  میان  این  از  نبرداند.  مشغول 
از  همه  باقی  غربی،  کشور های  و  امریکا  از 
کشور های اسالمی سرازیر شده اند. در این میان 
اصلی  تسهیل کننده  نقش  در  کشور ها  برخی 

جنگ به خصوص در بخش جنگ افزار و نیرو 
انسانی عمل می کنند. 

جمله  از  ایران  و  قطر  ترکیه،  عربستان، 
می کنند.  ایفا  را  نقش  این  که  کشور هایی اند 
افغان ها در جنگ سوریه  با این همه، حضور 

هرازگاهی در رسانه ها مطرح می شود. 
در  حضور  پیشینه  ایران  در  مقیم  افغان های 
این  برخی  دارند.  را  مختلف  جنگ های 
عراق  و  ایران  هشت ساله  جنگ  در  افغان ها 
برخی  گورستان  کنون  ا هم  داشتند.  حضور 
برخی  می خورد.  چشم  به  ایران  به  افراد  این 
سابقه  می روند،  سوریه  در  کنون  ا که  افراد 
حضور در جنگ ایران و عراق را دارند. برای 
حامد  ابو  به  معروف  توسلی،  علی رضا  نمونه 
فرمانده افغان در جنگ سوریه، سابقه حضور 
این  داشت.  را  ایران  و  عراق  جنگ های  در 
سلیمانی،  سر دار  اعتماد  مورد  فرد  فرمانده، 
فرمانده سپاه قدس بوده و در نبرد های سوریه 
گفته می شود وی یکی از فرماند هان  کشته شد. 
کارآزموده در جنگ بوده و از توان باالیی برای 
بوده  برخوردار  افغان ها  سربازگیری  و  جذب 
است. جمهوری اسالمی ایران در زمان جنگ 
آذربایجان و ارمنستان نیز در نقش تسهیل کننده 
افغان  نیز صد ها جوان  کرد. در آن زمان  عمل 
ایران به جنگ  اقامت در  و  در بدل پول نقد 

آذربایجان فرستاده شدند. البته فراموش نباید 
در  مقیم  جهادی  تنظیم های  برخی  که  کرد 
از  ایران  حاال  داشتند.  فعال  نقش  نیز  ایران 
فاقد  افراد  خصوصا  افغان ها،  گزیری های  نا
کرده و در بدل وعده اقامت  مدرک، استفاده 
تامین  و  »سرخ«  یا  »سبز«  اقامت  کارت  مثل 
در  اعزام شده  فرد  خانواده  تمام  برای  زندگی 
تالش اعزام افغان ها به جنگ سوریه می باشد. 
در برخی موارد، استفاده از احساسات مذهبی 
برای  است.  گرفته  صورت  مورد  این  در  نیز 
سوریه  در  کنون  ا که  فاطمیون«  »تیپ  نمونه 
افغان ها،  از  افرادی  شامل  دارد،  فعال  حضور 
مجاهدین  و  عراق  کتایب  لبنان،  حزب اهلل 
از  را  افراد هدف خود  این  کستان می باشد.  پا
کن  اما از  بیشتر دفاع  حضور در جنگ سوریه 
سال های  طی  می کنند.  ذکر  مذهبی  مقدس 

به  جوانان  این  از  زیادی  جنازه های  اخیر، 
است.  شده  تشییع  ایران  مختلف  شهر های 
در  افغان ها  است.  قضیه  بعد  یک  این  البته 
رویدادها  بیشتر  جنگ  هیزم  اخیر  سال های 
کنون در جبهه مخالف بشار اسد  بوده اند. هم ا
کستان اعزام  که از پا افغان هایی حضور دارند 

شده اند. 
اعزام  برای  به رهبری حکمتیار  حزب اسالمی 
کرده  آماد گی  اعالم  یمن  جنگ  به  افغان ها 
دستگاه های  میان  این  در  متاسفانه  است. 
کدام اقدام  که متولی امور مهاجرین اند،  اصلی 
افغان ها  اعزام  و  تجارت  از  جلوگیری  برای 
تا  دستگاه  این  نکرده اند.  سوریه  جنگ  در 
هم  یا  و  نداشته  تکمیلی  اطالعات  حتا  هنوز 
کتمان می کند.  به صورت هدفمند واقعیت ها را 
سفارت افغانستان در تهران و نمایندگی وزارت 
امور مهاجرین در این مورد با بی تفاوتی در نقش 
کرده اند. این نمایندگی ها بهتر  تماشاچی عمل 
است نقش فعال را در وضعیت مهاجرین ایفا 
کرده و نسبت به تجارت افغان ها صدای خود 
کنند. متاسفانه اعزام افغان ها به جنگ  را بلند 
کنون به یک تجارت بدل شده است  سوریه ا
و  با جذب  وافراد  زیارتی  برخی شرکت های  و 
سر بازگیری از افغان ها سهم خود را از نهاد های 

مختلف ایران نصیب می شوند.
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عمومی  باورهای  که   )۲۰۰۷( اینگلهارت  و  ویلزیل  و 
میانه روانه و روادارانه را از الزامات دموکراسی می دانند، 
»کنش  نظریه  چهارم  یافت.  تبلور  منسجم تری  به طور 
سرمایه داری  اقتصاد  موجودیت  دارد  باور  که  جمعی« 
بسیج  و  جمعی  کنش  فقدان  در  لیبرال،  شهروندان  و 
محرک  نمی تواند  دموکراسی،  راستای  در  اجتماعی 
گذار به دموکراسی باشد )پروزوسکی ۱۹۸۶(. و باالخره 
 )neoinstitutionalism( نونهادگرایی  نظریه های 
استراتژیک  برنامه ریزی  که  سیاسی  نهادهای  توسعه  و 
قوانین  و  نهادها  ایجاد  و  خارجی(  و  )داخلی  کنشگران 
اصلی  محرک های  از  را  کشور  یک  در  دموکراتیک 
می داند  دموکراتیک  جامعه  ایجاد  و  فرهنگ  ترویج 
عمدتا  دیدگاه  این   .)۱۹۶۵ هانتینگتون  ۲۰۰۴؛   )کمپبل 
در  دموکراتیک  به  اقتدارگرا  نهادهای  گذار  بررسی  به 
نظریه،  این  طبق  است.  پرداخته  سوم  جهان  کشورهای 
دموکراتیزاسیون در جهان سوم عجالتا به تاسیس نهادهای 
به  دستیابی  برای  انتظار  تا  است،  نیازمند  دموکراتیک 
علت  و  محرک  حیث  به  صنعتی  اقتصاد  و  فرهنگ 

دموکراسی. 
تکمیل  و  نقد  را  هم دیگر  یکسو  از  نظریه ها  این  پنج  هر 
جهان شمولی  و  عمومیت  بر  دیگر  سوی  از  و  می کنند 
با توجه به چنین تنوعی  یک دیگر خط بطالن می کشند. 
به طور  آشوری  مانند  روشنفکرانی  نظری،  حوزه  در 
نظریه ها،  کالسیک ترین  از  یکی  پایه  بر  گزینشی  خیلی 
چشم پوشی  با  و  نظریه  این  به  استناد  دالیِل  ذکر  بدون 
باره  در  نتیجه گیری  و  قضاوت  به  دیدگاه ها  سایر  از 
می پردازند.  خاص  کشور  یک  دموکراتیزاسیون  روند 
سیاسی  علوم  مختلف  نحله های  که  است  حالی  در  این 
باره  در  اجماع  یک  به  نزدیک شدن  تالش  در  معاصر 
و  دموکراسی  سنجش  نسبِی  و  اختالطی  روش  یک 

دموکراتیزاسیون اند. 
در  مطرح  نظریه  هر  که  است  این  نیز  تمایل  این  دلیل 
این زمینه صرف مبتنی بر مشاهدات ویژه بوده و قدرت 
بر  را  آن ها  نمی توان  بنابراین  و  ندارد  جهان شمولی 
به گونه  داد.  تعمیم  متفاوت  دینامیزم های  دارای  قضایای 
مدرنیزاسیون-  یا  سرمایه داری-دموکراسی  مدل  مثال، 
اروپایی  به توضیح دموکراسی های  قادر  تنها  دموکراسی 
نظریه  این  اما  است،  کالسیک  دموکراسی های  برخی  و 
در  اقتصاد صنعتی  چرا  که  ندارد  را  این  توضیح  توانایی 
عربی  بسا کشورهای  و  روسیه  و  چین  کشورهایی چون 
به دموکراسی نه انجامید یا چرا نهادهای دموکراتیک در 
هندوستان هنگامی که هنوز این کشور یکی از فقیرترین 
و مذهبی ترین کشورهای دنیا بود نهادینه شد. همین طور 
نظام های دیکتاتوری  به  خیزش های جمعی ای که عمدتا 
انجامید نظریه »کنش جمعی« را رد می کند، در حالی که 
کنش  فقدان  و  صنعتی  اقتصاد  )موجودیت  چین  قضیه 
جمعی در جهت دموکراسی( این نظریه را تایید می کند. 

جهانی  جنگ  از  قبل  دموکراسی های  دیگر،  جانب  از 
بورژوازی  جوامع  و  صنعتی  اقتصادهای  در  عمدتا  دوم 
دموکراتیزاسیون  زمینه های  حالی که  در  افتادند،  اتفاق 
ناهمگون اند.  و  متنوع  کامال  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
طریق  از  عمدتا   ۱۹۷۰ تا   ۱۹۵۰ بین  دموکراتیزاسیون 
حالی که  در  شد،  انجام  مدرنیزاسیون  استراتژی های 
عوامل  از  میالدی   ۸۰ دهه  در  بین المللی  قرضه  بحران 
قرضه  نیازمنِد  کشورهای  برخی  دموکراتیزاسیون  مهم 
بین المللی به شمار می رود )گیدیز ۲۰۰۹(. این که چگونه 
با یک روش گزینشی توضیح  این همه تنوع را  می توان 
دهند.  پاسخ  آن  به  مدعیان  باید  که  است  سوالی  کرد، 
در  دموکراسی  به  گذار  توضیح  که  است  این  من  باور 
دینامیزم های  درک  نیازمند  مختلف  زمان های  و  جوامع 
در  قضیه  هر  در  دخیل  بین المللی  امکانات  و  بومی 
است  روشی  چنین  براساس  است.  متفاوت  زمان های 
را  خاصی  قضیه  می تواند  نظریه ای  چه  می دانیم  ما  که 
توضیح دهد. بنابراین، گزینش یک دیدگاه و تعمیم آن 
بر همه قضایا و در همه زمانه ها، با دورزدن تمام مباحث 
تقلیل گرایی  متنوع، جز  تجارب  از  و چشم پوشی  جاری 
 )selection bias( یکجانبه نگری  و  روش شناختی 

چیزی بیش نیست. 
2.  تجربه های دموکراسی

دیگر  مرحله  به  مرحله  یک  از  بشری  جوامع  گذار 
دموکراتیزاسیون،  نمی افتد.  اتفاق  یکسان  و  یگانه  به طور 
زمان ها  در  نهادسازی  اشکال  سایر  و  دولت سازی  مانند 
مبتنی  و  ناهمگون  روندهای  تابع  مختلف  مکان های  و 
به گونه  است.  قضیه  هر  در  دخیل  متنوع  دینامیزم های  بر 
به  دولت  دولت-  مرحله  به  قبیله  مرحله  از  گذار  نمونه، 
معنای یک سازمان فراقبیلوی نه به مفهوم وبری- محصول 
در  خاص  دینامیزم های  بر  مبتنی  و  مختلف  تحوالت 
جوامع ناهمگون است. دولت در اروپای غربی محصول 

عهده داِر  بیروکراتیِک  نهاد  تداوم  و  بزرگ  جنگ های 
۱۹۸۵(؛  تیلی  )چارلیز  بود  جنگ ها  این  خرج  و  دخل 
نظام  متمرکزسازی  و  قانون گرایی  چین  در  حالی که  در 
آموزشی در عصر حاکمیت سلسله »ژوی شرقی« و اعمال 
سلسله  حاکمیت  دوره  در  سراسری  رسمی  زبان  یک 
»هان« از عوامل عمده ایجاد دولت چینی به شمار می روند 

)فوکویاما ۲۰۱۱(. 
اتحاد  محصول  اسالم  جهان  در  دولت  ترتیب،  همین  به 
در  بود؛  دینی  فراقبیلوِی  آموزه های  لوای  تحت  قبایل 
و  وارداتی  پدیده  هند یک  شبه قاره  در  دولت  که  حالی 
نتیجه استعمار می باشد. هیچ دولت بومِی، از پادشاهی های 
اقتدار  اسالمی،  امپراتوری های  تا  گوپتا  و  موریا  هندوی 
نتوانست  شبه قاره  در  بریتانیایی ها  اندازه  به  را  مرکزی 
نهادینه سازد )فوکویاما ۲۰۱۱(. به این اساس روند گذار 
ناهمگون  متنوع،  دیگر  مرحله  به  مرحله  یک  از  جوامع 
از یک  بر دینامیزم های ویژه ای است که عمدتا  و مبتنی 
فرق  دیگر  زمان  تا  زمان  یک  از  و  دیگر  جای  تا  جای 
به  متعلق  با وجودی که خودم را  بنده  بنابراین،  می کنند. 
اردوگاهی می دانم که به جهان شمولی ارزش های مدرنیته 
تاکید می کند، باور دارم جوامع مختلف برای دستیابی به 
و  ممکنات  دایره  در  را  متفاوتی  روند های  ارزش ها  این 

فرصت های خویش طی خواهند کرد. 
دموکراسی  به  گذار  برای  نیست  محکوم  جامعه ای  هیچ 
بورژوازی  فرهنگ  و  جامعه  صنعتی،  انقالب  انتظار  در 
برعکس،  بنشیند.  شبه اروپایی  متوسط  طبقه  بنابراین  و 
ساخت وساز  که  می دهند  نشان  اخیر  قرن  نیم  تجارب 
نهادهای دموکراتیک می تواند به ایجاد فرهنگ و جامعه 
عام  معنای  به  دموکراتیزاسیون  به  نهایتا  و  دموکراتیک 
سیاسی  نهادهای  دموکراتیزاسیون  هندی ها  بینجامد. 
خویش را زمانی آغاز کردند که جامعه، اقتصاد و فرهنگ 
هند با هیچ یک از معیارهای جوامع اروپایی و پارامترهای 
سنجش دموکراسی اروپایی همخوانی نداشت. هند زمانی 
فقیرترین،  از  یکی  دارای  که  آورد  روی  دموکراسی  به 
زمین  کره  در  ممکن  جوامع  سنتی ترین  و  بی سوادترین 
بزرگ  قدرت  دومین  چین  مخالف،  جهت  در  بود. 
جوامع  باسوادترین  از  یکی  و  جهان  در  سرمایه داری 
آسیایی نه در نتیجه اقتصاد سرمایه داری دموکراتیزه شده 
و نه هم رغبتی برای دموکراتیزاسیون در سطح دولت و 

جامعه در آن به وجود آمده است. 
جمهوری  تا  روسیه  فدراتیف  از  می توانند  مثال ها  این 
چرا  این که  شوند.  بحث  امثالهم  و  ایران  اسالمی 
دموکراسی وارداتی در هنِد فقیر به بالندگی رسید و چیِن 
سوالی  می دهد  تن   اقتدارگرایی  به  کماکان  سرمایه دار 
است که باید نویسندگاِن فرزانه تقلیل گرا، قبل از تاکید بر 
جهان شمولِی تجربه اروپایی، به طور مسووالنه به آن پاسخ 
عمدتا  نابالغ  دموکراسی های  از  شماری  آن که  با  دهند. 
پایین  داخلِی  ناخالص  تولید  سرانه  دارای  کشورهای  در 
اقتدارگرایی عقب نشسته اند،  به سمت  اخیر  در یک دهه 
اما چنین عقب گردی عمومی، سراسری و دایمی نیست. 
سال  در  آزادی«  »خانه  که  کشوری   ۱۱۷ مجموع  از 
انتخاباتی« خوانده، یک  ۲۰۱۳ آن ها را »دموکراسی های 
پایین،  ناخالص  سرانه  دارای  عمده اش کشورهای  بخش 
بورژوازی  فرهنگ  فاقد  و  غیرصنعتی  نسبتا  اقتصادهای 

هستند. 
3.  دموکراسی افغانستان

برای  یگانه و جهان شمول  تحلیلی  از آن جایی که روش 
توضیح دموکراسی در همه زمان ها و مکان ها وجود ندارد، 
جنگ  از  بعد  جاپاِن  و  غربی  آلمان  با  افغانستان  مقایسه 
جهانی دوم، با اتکا به نظریه ای که مشاهدات آن مبتنی بر 
 explanatory( بیان فاقد قوت  تجارب ویژه می باشد، 
power( است. نظریه ای که روشنفکران طیف داریوش 
می کند  حکم  می کنند،  استدالل  آن  بنیاد  بر  آشوری 
سیاسی  نهادهای  دموکراتیزاسیون  از  قبل  افغانستان  که 
خویش، برای پختگی پایه های بومی دموکراسی، باید زیر 
نظام طالبان تا رسیدن به اقتصاد صنعتی و جامعه بورژوازی 

انتظار می کشید. 
شکی نیست که افغانستان یک اقتصاد عقب مانده، جامعه 
عمدتا غیرشهری و فاقد »وارداتی« در یک دهه گذشته، 
فرهنگ و جامعه افغانستان را متاثر کرده، فرهنگ انتخابات 
و بیان آزاد را به طور نسبی همگانی ساخته و جامعه مدنِی 
ناظر بر رفتار دولت را که همزمان در تالش تعدیل قدرت 
نهادهای سنتی در حوزه عمومی است به وجود آورده. و 
باالخره این روند سیاسیونی را که جز خشونت به روش 
پذیرفتن  به  مجبور  نداشتند  عادت  قدرت  انتقال  دیگر 
 theonly game in( بازی  قاعده  عنوان  به  انتخابات 

town( ساخته است. 
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آشکار  تقلیل گرایی  یک  نه،  اشتباه  یک  اگر  مکان ها  و 
روش شناختی است. نوشته حاضر می کوشد از دو جهت، 
به تجربه های  اشاره  نظریه های عمده دموکراسی و  طرح 
متفاوت  مکان های  و  زمان ها  در  دموکراتیزاسیون  متنوع 
است  این  بنده  نتیجه گیری  بپردازد.  مساله  این  ابعاد  به 
نویسندگان  پافشاری  برعکس  افغانستان،  دموکراسی  که 
در  آنچه  از  متفاوت تر  کامال  الزامات  به  آشوری،  طیف 

اروپای غربِی قرن نزدهم موردنظر بود، بستگی دارد. 
1.  نظریه های دموکراسی 

ادبیات  در  دموکراسی  باره  در  کالن  نظریه  پنج  حداقل 
کالسیک  نظریه  نخست  است.  مطرح  سیاسی  علوم 
و  صنعتی  اقتصادی  مستلزم  را  دموکراسی  که  اروپایی 
کشور  یک  نظریه  این  طبق  می داند.  بورژوازی  جامعه 
اقتصاد  و  متوسط  طبقه  بورژوازی،  جامعه  داشتن  از  قبل 
)شمپیتر  یابد  دست  دموکراسی  به  نمی تواند  صنعتی 
بر  محدود  عمده  به طور  دیدگاه  این  مشاهدات   .)۱۹۴۲
تجربیات اروپای غربی و سایر دموکراسی های کالسیک 
است. این دیدگاه در نظریه های مدرنیزاسیون که بر رابطه 
کارهای  در  می کند،  تاکید  دموکراسی  و  توسعه  علّی 
تعدیل شده  تا حدودی   )۱۹۵۱( مارتین الیپزیت  سیمور 
از  درجه ای  مستلزم  را  دموکراتیزاسیون  الیپزیت  است. 
الزاما  نه  عمومی،  مدرنیزاسیون حوزه  و  اقتصادی  توسعه 

بورژوازی و سرمایه داری مدل اروپایی، می داند. 
یا  دموکراسی  سرمایه داری-  دیدگاه  هرحال  به 
شیوه  از  درجاتی  به  رسیدن  دموکراسی  مدرنیزاسیون- 
زندگی اروپایی را قبل از دموکراتیزاسیون الزامی دانسته و 
بدون آن دموکراسی در هر جامعه ای را ناممکن می داند. 
دوم نظریه »فرهنگ شهری« در کارهای متفکرینی چون 
باور  متفکرین  این  است.  ویربا  سیدنی  و  الموند  گبریل 
سیاسِی  فرهنگ  به  دموکراتیک  نظام  یک  ایجاد  دارند 
دموکراتیک، شهروندان مسوول و آگاه و نهایتا درجه ای 
 .)۱۹۶۳ وربا  و  )الموند  است  نیازمند  شهری شدگی  از 
دموکراسی  پنج  به  محدود  نظریه  این  موردی  مطالعات 
قرن  تجارب  به  محدود  زمانی  لحاظ  از  و  غربی  باثبات 
جهانی  جنگ  از  بعد  متنوع  مشاهدات  و  بوده  هجدهم 
دوم در آن اساسا مورد بحث نیست. از این لحاظ، نظریه 
 external( بیرونی  اعتبار  فاقد  نیز  شهری«  »فرهنگ 
validity( است. همین طور نظریه »ثروت اجتماعی« در 
کار دانشمندانی چون رابرت پتنم، که به گونه ای ملهم از 
موردی  مطالعات  بر  متکی  است،  شهری  فرهنگ  نظریه 
امریکا  متحده  ایاالت  و  ایتالیا  تجارب  به ویژه  محدود 
است. سوم دیدگاه تجانس، که ابتدا در نظریات ارسطو و 
بعدا الکس دوتوکویل مطرح شد، دموکراسی را نیازمند 
یا  دموکراتیک،  عمومی  باور  و  دموکرات  شهروندان 
اینگلیهارت ۲۰۰۹(.  روح دموکراسی، می داند )ویلزل و 
باورهای  و  اقتدارگرا  شهروندان  با  دیگر،  عبارت  به 

پیش مدرن نمی شود دنبال دموکراسی رفت. 
بررسی  با  ایکستاین  هری  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
را  دولت  این  تجانس  نظریه  براساس  وایمار  جمهوری 
 .)۱۹۶۱ )ایکستاین  خواند  دموکرات  بدون  دموکراسی 
 )۱۹۷۳( دال  رابرت  کارهای  در  بعدها  تجانس  نظریه 

داریوش آشوری، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، به تکرار 
در چند سال اخیر در نوشته ها و مصاحبه هایش با تکیه بر 
یک روش کالسیک سنجش دموکراسی، یعنی مدل علّی 
را  افغانستان  در  دموکراسی  دموکراسی،  مدرنیزاسیون- 
فاقد پایه های مادی و الزامات اقتصادی و بنابراین ناممکن 
دانسته است. وی به طور نمونه در مصاحبه ای با بی بی سی 
فارسی زیر عنوان »ملت سازی: بحث اول، مفهوم ملت و 
دولت ملی« با تاکید بر انقالب صنعتی و زیرساخت های 
اقتصادی مدرن به عنوان عامل اصلی تشکیل دولت مدرن 
و دموکراتیزاسیون جوامع می گوید: »این است که به نظر 
در  این که  برای  کردند  امریکایی ها  که  کوششی  من 
ساده لوحانه  بسیار  بیاورند،  دموکراسی  عراق  و  افغانستان 
نداشت  وجود  واقعی  زیرساخت های  این که  به دلیل  بود. 
بعد  و  بیایند  کارخانه ها  و  جاده ها  و  آهن  راه  اول  یعنی 
را  کشورها  این  اقتصادی  مبادله  و  اقتصادی  ارتباط های 
دولت  یک  و  بکنند  به هم پیوسته  واحد  یک  به  تبدیل 
مقتدر نظم دهنده هم وجود داشته باشد که بتواند این ها را 
اداره بکند تا این که آهسته آهسته بتوانیم برسیم به مرحله 
دموکراسی و جامعه شهروندی.« رد پای این دیدگاه را در 
مقاله مستقل آقای آشوری، »درباره هویت ملی و پروژه 
ملت سازی«، نیز می توان سراغ کرد. نظریه ای که آشوری 
دموکراتیزاسیون  سنجش  ویژه ی  می کند،  تکیه  آن  به 
بر  مبتنی  عمدتا  نیز  آن  مشاهدات  و  بوده  غربی  اروپای 

تجارب کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری است. 
دارای  را  مدرن  جهان  که  تعمیم گرا  نگاه  نوع  این  البته 
را  همه  و  دانسته  صنعتی  انقالب  یعنی  یگانه  سرچشمه 
در همه زمان ها و مکان ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب 
محکوم به تکرار این تجربه می داند، مخصوص آشوری 
نیست. بخش اعظم روشنفکران کالسیک حوزه فارسی، 
با  مختلف،  به طیف های سیاسی  تعلق شان  از  نظر  صرف 
قاره ای،  اروپای  خردورزی  کالسیک  سنت  به  پابندی 
طیف  این  که  نظریه ای  پابندند.  روش  این  به  کماکان 
در  عمدتا  می کنند،  استدالل  آن  بنیاد  بر  روشنفکران 
شده  فرموله  شمپیتر  جوزف  چون  متفکرینی  کارهای 
و  جامعه  صنعتی؛  اقتصاد  بازتاب  را  دموکراسی  که 
لحاظ  از  که  را  و جوامعی  دانسته  بورژوازی  ایدیولوژی 
اقتصادی-اجتماعی به این مرحله رشد نرسیده اند، شایسته 

دموکراسی نمی داند. 
زیر  و  غربی  اروپای  به  نظریه  این  بودن  بر خاص   عالوه 
اروپایی  دموکراتیزاسیون  مدل  جهان شمولی  رفتن  سوال 
جنبش  نتیجه  در  تجربی  متنوِع  روش های  ظهور  به دنبال 
اجتماعی،  علوم  در   )behavioralism( رفتارگرایی 
تجارب عینی نیمه دوم قرن بیست نیز عمومیت این نظریه 
را در ادبیات علوم سیاسی بی اعتبار ساخته است. بنابراین، 
نشانه  دیگری،  چیز  هر  از  گذشته  روش،  این  به  پابندی 
دینامیزم  سیاسی،  علوم  ادبیات  با  نویسندگان  ناآشنایی 
تحوالت روش شناختی و تجارب متنوع دموکراتیزاسیون 

در نیم قرن اخیر است. 
به این دلیل، قضاوت براساس فرضیه ِعلّی مدرنیزاسیون- 
اساس  و  دموکراسی  سرمایه داری-  یا  دموکراسی 
زمان ها  همه  در  دموکراسی  سنجش  برای  آن  قراردادن 

تقلیلگراییروششناختی
درتحلیلدموکراسیافغانستان

 یعقوب ابراهیمی، نامزد دکترای علوم سیاسی در دانشگاه کارلتون 
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کرد که آگاهانه در انتظار مدرنیزاسیون موعوِد اروپایی و 
تکرار گام به گام تجربه تاریخی اروپایی ها برای رسیدن به 
فرهنِگ دموکراسی نشسته باشد. برعکس هر جامعه ای از 
هر فرصتی برای پویایی نهادهای سیاسی خویش استفاده و 

حتا تقلید می کند. 
خردورزی  کالسیک  سنت  در  که  است  حالی  در  این 
دارد-  یگانه ای  سرچشمه  مدرن  جهان  قاره ای  اروپای 
انقالب صنعتی- که نور و روشنایی از آن به اطراف ساطع 
می شود. طبق این سنت، هر کشوری برای رسیدن به نتیجه 
اما تحوالِت  به تکرار تجربه یکسان است.  مشابه محکوم 
خط  دیدگاه  این  عمومیت  بر  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
یگانه ای  مسیر  نیست  نیاز  می دهد  نشان  و  کشیده  بطالن 
روشنفکِر  بنابراین  شود.  مشابه طی  نتیجه  به  رسیدن  برای 
تجدید  بدون  خردورزی،  کالسیک  سنت  این  به  پابند 
و  اجتماعی  علوم  تحوالت  با  دیدگاه هایش  به روز  و  نظر 
و  تقلیل گرایی  شکار  می تواند  سادگی  به  عینی،  تجارب 

ساده انگاری شود. 
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و از جوانان خواست تا به خواندن کتاب عالقه گیرند.
افغانستان  ناشران  سراسری  اتحادیه  معاون  عازم،  اجمل 
نویسندگان  ناشران و  فراروی  از مشکالت  این محفل  در 
کتاب سخن گفت و افزود ناشران افغان با مشکالت جدی 
روبه رو هستند. وی افزود در صورتی که از ناشران کشور 
قانونی صورت گیرد، مشکالت شان حل خواهد  حمایت 

شد.
از  را صرفا  نشر و پخش کتاب  پیشرفت  بنیاد  عازم  آقای 
طریق تطبیق قوانین دانست و افزود: »در دهه 80 بیشتر از 
40 تا 50 هزار کتاب در افغانستان نشر شد و این رشد چند 
درصدی نیاز به تدوین قانون داشت و یکی از کارکردهای 
دولت در جریان 13 سال گذشته تدوین قانون کاپی رایت 
بود که فرهنگیان و ناشران افغان را نسبت به رشد فرهنگی 
امیدوار ساخت. اما متاسفانه ارگان های عدلی و قضایی در 

این عرصه کم تر توجه کرده اند.«
رشد  که  افزود  افغانستان  ناشران  سراسری  اتحادیه  معاون 
فرهنگی کشور ضمن این که ارزش بزرگ ملی محسوب 

می شود، حق مردم نیز می باشد. 
در  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده  مسعود،  احمدضیا 
امور اصالحات و حکومتداری خوب، نقش کتاب را در 
بردن ظرفیت های ذهنی جوانان و در مساعد ساختن  بلند 
زمینه های پیشرفت و ترقی یک مساله خیلی مهم و حیاتی 
دانست و افزود: »در شرایط امروزی همه اساسات زندگی 
اجتماعی مبتنی بر پرنسیب های علمی است و پرنسیب های 
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و  کند  پیدا  نظم  زندگی  جریان  که  می شود  سبب  علمی 
جامعه  یک  پیشرفت  و  تکامل  باعث  علمی  اساسات 
می شود، بنابراین برای این که زندگی با سعادت و پیشرفته 
داشته باشیم، مسلما باید از پدیده های جدید علمی استفاده 

بکنیم، البته از طریق خواندن کتاب.«
پویا دارند  باور آقای مسعود، در جوامعی که فرهنگ  به 
ذهنیت های جدید شکل می گیرد و همواره زمینه تحوالت 

عمیق اجتماعی و اقتصادی فراهم می باشد.
آقای مسعود از وزارت اطالعات و فرهنگ خواست که 
نزدیک داشته  نشر کتاب، رابطه  با فرهنگیان و موسسات 
باشند تا یک جنبش جدید فرهنگی در کشور شکل گیرد.

در  تا  خواست  هم چنان  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده 
سطح هر والیت و ولسوالی یک کتاب خانه بزرگ وجود 
داشته باشد تا از یک سو فرهنگ کتاب خوانی میان جوانان 
نهادینه شود و از سوی دیگر مصروفیت سالم برای جوانان 

ایجاد شود.
به باور احمدضیا مسعود، چاپ کتاب ها از طریق موسسات 
نشراتی داخل کشور به اقتصاد داخلی کشور کمک کرده 

و انگیزه جدید برای ناشران کشور به وجود می آورد.
اسداهلل غضنفر، مشاور فرهنگی رییس جمهور چاپ هزاران 
و  می داند  کشور  سطح  در  بزرگ  تحول  را  کتاب  جلد 
امروزه  پیشرفت است و  بنیاد ترقی و  می گوید که کتاب 

کتاب در کشور ما خوانندگان بیشتر دارد. 
افزایش  و  متوسط  طبقه  فرهنگی  رشد  بیان،  آزادی 
بازار  در  را  کتاب  خریدار  که  است  عواملی  دانشجویان 

بیشتر ساخته است.
بخش  را  کتاب  تا  خواست  خانواده ها  از  غضنفر  آقای 
تعداد  تا  خواست  دولت  از  و  بسازند  خانواده  الزمی 
افزایش دهد و  کتابخانه های عمومی را در سراسر کشور 
از نویسندگان و ناشران کتاب حمایت کند و برای این که 
فرهنگ کتاب خوانی نهادینه شود نیاز است تا نقد کتاب 

وجود داشته باشد.

امکاِن  نشانه های  از  یکی  افغانستان  تجربه  بنابراین 
دموکراتیزاسیون فرهنگ و جامعه از طریق دموکراتیزاسیون 
روش های کالسیک  با  تجربه  این  است.  قوانین  و  نهادها 
دموکراتیزاسیون  تجارب  و  قاره ای  اروپای  خردورزی 
برعکس،  نیست.  قیاس  و  سنجش  قابل  غربی  اروپای 
نظریه های نونهادگرایی و »تیوری توسعه نهادهای سیاسی« 
دهد.  توضیح  را  افغانستان  دموکراتیزسیون  می تواند  بهتر 
از این نقطه نظر، آینده روند گذار به دموکراسی در این 
کشور پیش از رسیدن به اقتصاد صنعتی و جامعه بورژوازی 
احزاب،  و  انتخابات  نظام  اصالح  استراتژی های  به 
حکومتداری؛  و  قانون گذاری  حوزه های  در  اصالحات 
دولتی  نهادهای  استحکام  و  ثبات  تامین  به  همه  از  مهم تر 
بستگی  با غرب  افغانستان  رابطه  به سرشت  مدتی  برای  و 
افغانستان پیش رو خواهد  از این جهت روندی که  دارد. 
دارد،  شباهت  هند  دموکراتیزسیون  روند  با  بیشتر  داشت، 
جنگ  از  بعد  جاپاِن  و  غربی  آلمان  چون  کشورهایی  تا 
نهادهای  ترویج  که  کردند  ثابت  هندی ها  دوم.  جهانی 
ممکن،  جوامع  ناسازگارترین  در  حتا  دموکراتیک، 
می تواند به دگرگونی جامعه، فرهنگ، اقتصاد و نهایتا به 

شکل گیری »بزرگ ترین دموکراسی جهان« بینجامد. 
4.نتیجهگیری

یک  جهان شمولی  بر  تاکید  و  روش شناختی  تقلیل گرایی 
قوت  فاقد  متنوع  قضایای  توضیح  برای  خاص  نظریه 
قبل  شاید حدود سی چهل سال  است. چنین روشی  بیان 
تحقیق  روش های  تحول  به دلیل  دیگر  اما  داشت،  اعتبار 
عینی  جهاِن  متنوِع  تجارب  هم چنان  و  اجتماعی  علوم  در 
بر  که  نظریه ای  بنابراین  است.  داده  دست  از  را  اعتبارش 
می کند  تاکید  دموکراسی  و  سرمایه داری  بین  علی  رابطه 
قادر به توضیح دموکراتیزاسیون در همه زمان ها و مکان ها 
مراتب  به  می کنیم،  زندگی  آن  در  ما  که  جهانی  نیست. 
قرن  غربی  اروپای  از  مغلق تر  و  نزدیک تر  درآمیخته تر، 
استفاده  با  می دهند  ترجیح  جوامع  امروز  است.  نزدهم 
دموکراسی های  سایر  از  تبعیت  به  و  امکانی  نوع  هر  از 
کنند.  دموکراتیزه  را  خویش  سیاسی  نهادهای  موجود 
سراغ  را  جامعه ای  حاضر  عصر  در  می توان  مشکل  به  بنا 

نمایشگاه  سومین  کتاب خوانی،  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
ملی کتاب تحت عنوان »کتاب و کتاب خوانی« در کابل 
احمدضیا  شرکت  با  که  نمایشگاه  این  در  شد.  برگزار 
شورای  مشاور  رییس جمهور،  خاص  نماینده  مسعود، 
امنیت ملی و ناشران داخلی از سراسر کشور به روز شنبه 
26 ثور به خاطر ترویج فرهنگ کتاب خوانی در بین جوانان 
و شهروندان برگزار گردیده بود، بیش از ده هزار عنوان 

کتاب با موضوعات مختلف به نمایش گذاشته شد.
کتاب  هفته  در  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی، 
بهتر  آینده  داشتن  به خاطر  تا  خواست  خانواده ها  از 
رشد  خانواده  در  را  کتاب خوانی  فرهنگ  فرزندان شان، 

دهند.
آقای غنی هم چنان از اداره های فرهنگی و موسساتی که 
مسوول چاپ کتاب هستند خواست تا در راستای صنعت 
تالش های  کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج  و  کتاب  چاپ 

فراوان کنند.
کشور  فرهنگ  اطالعات  وزیر  جهانی  باری  هم چنین 
نگرانی اش را از عدم نهادینه شدن فرهنگ کتاب خوانی در 
کشور ابراز کرد و گفت: »به باور من فرهنگ کتاب خوانی 
نهادینه نشده است و مستلزم  به صورت درست در کشور 
تالش های فروان می باشد. باید تصریح گردد که هرگونه 
تالش بدون عالقه مندی جوانان به کتاب ثمربخش نخواهد 

بود.«
آقای جهانی کتاب را کلید خزانه های علوم و فنون خواند 

گزینه  دو  مردم  شمالی  کوریای  در 
به کیم  یا  انتخابات  در  ندارند:  بیشتر 
جونگ اون رای می دهند یا به رییس 
دولت فعلی که همان کیم جونگ اون 
خوشحال  می خواهند  وقتی  است. 
باشند، یا باید برای فتح کیم جونگ 
اون خوشحال باشند یا برای شکست 
می خواهند  وقتی  کیم.  دشمنان 
کیم  میل  طبق  باید  یا  کنند،  زندگی 
زندگی کنند یا مطابق میل بقیه مردم 
زندگی  کیم  میل  طبق  نیز  آن ها  که 
از کیم جونگ  می کنند. مردم وقتی 
اون خسته می شوند، برای خودکشی 
خواب  از  وقتی  می خوابند.  کمی 
توسط  یا  می بینند  می شوند،  بیدار 
ضد  آتش  با  یا  شده  خورده  سگ 
هوایی به هوا پرتاب شده اند. براساس 
توافقی که میان مردم و کیم جونگ 
برای  خودش  کیم  شده،  امضا  اون 
انتخاب  »اپوزیسیون«  خود  حکومت 
وظیفه  دولتی  نفر  یک  به  می کند. 
می دهد که به عنوان رهبر اپوزیسیون 
از اقدامات دولت کیم حمایت کند. 
چون در کوریای شمالی کیم اون از 
نمایندگی  مردم  آرای  درصد  صد 
این  شامل  نیز  اپوزیسیون  و  می کند 
صد درصد می شود، کسی حق ندارد 

اپوزیسیون غیردولتی بسازد. 
که  دموکراسی،  مدل  این  ظاهرا 
کم  کم  باشد،  دولتی  اپوزیسیون 
می افتد.  جا  نیز  دیگر  کشورهای  در 
مدل  دموکراسی،  مدل  نوع  این  به 
این جا  یعنی  می گویند.  نمد«  در  »مو 
است  جنس  همان  از  اپوزیسیون 
اپوزیسیون  عمل،  در  حکومت.  که 
مشوره  دولت  اجرایی  رییس  با 
می کند و طرح انتقادی خود را به او 
این  با  اجرایی  رییس  اگر  می سپارد. 
کرد،  راحتی  احساس  انتقادی  طرح 
رهبر اپوزیسیون به صحنه می آید و از 
دولت سخت انتقاد می کند که تقریبا 
ممکن  است.  حمایت  به  شبیه  خیلی 
افغانستان  مثل  کشورهایی  در  است 
اپوزیسیون  و  حکومتداری  مدل  این 
داری به اندازه کوریای شمالی رقیق 
نباشد؛ اما آغاز این ماجرا ما را به یاد 
همان دو گزینه کره شمالی می اندازد.

مدل جدید دموکراسی

تقلیل گرایی روش شناختی
 در تحلیل دموکراسی افغانستان

سومین نمایشگاه ملی کتاب 
نگینهنیازمنددر کابل
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از  سوءاستفاده  متحد،  ملل  سازمان  تعریف  براساس 
قدرت فساد تلقی می شود. 

اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  پیچیده  پدیده  فساد 
متاثر  را  کشور ها  تمام  افغانستان  شمول  به  که  است 

می سازد. 
را  افغانستان  فساد  زیاد  بی نهایت  میزان  بنابراین، 
فوق العاده  فساد  بایستاد.  آن  برابر  در  تا  می سازد  مجبور 
هدف  را  عادی  افغان  هر  زندگی  تقریبا  و  است  عمیق 
شعاع  تحت  را  دولت  مشروعیت  فساد  می دهد.  قرار 
هدف  را  دموکراتیک  نهاد های  بنیاد  می دهد،  قرار 
عدالت  فساد  می زند.  دامن  را  بی ثباتی  و  می دهد  قرار 
اجتماعی را صدمه می زند، نظم و قانون را متاثر می سازد 
که موجودیت  و بی نظمی  عمیق را ایجاد می کند؛ چیزی 

آن یگانه دلیل برای ترویج رشوه است. 
تجارت های  است.  اقتصادی  رشد  بازدارنده  فساد 
متکی  آن  باالی  بیشتر  افغانستان  اقتصاد  که  کوچک 
فساد  به دلیل  را  فعالیت  آغاز  هزینه  نمی توانند  است، 
موجود بپردازند. فساد نه تنها به اقتصاد افغانستان به طور 
را  افغانی  جامعه  کل  در  بلکه  می رساند،  صدمه  جدی 

متضرر می سازد. 
کشور های زیادی در جهان از فساد رنج می برند. اعضای 
البته  نیستند.  امان  در  واقعیت  این  از  اروپا هم  اتحادیه 
کشور  یک  از  کیفیت  و  کمیت  لحاظ  به  فساد  میزان 
روی هم رفته  اما  می کند،  تفاوت  دیگر  کشور  به  اروپایی 
فساد  می سازد.  متاثر  را  اروپا  اتحادیه  اعضای  تمام 
حکومتداری خوب، مدیریت درست پول مالیه دهندگان 
موارد  در  می دهد.  قرار  هدف  را  تجارتی  رقابت های  و 
باالی  اروپایی  شهروندان  اعتماد  فساد  جدی،  خیلی 
نهاد ها و روند های دموکراتیک شان را نیز مورد تهدید قرار 

می دهد. 
گزارش ضد فساد  کمیسیون اروپا در سال 2014 نخستین 
کشور های  که براساس آن هزینه فساد در  کرد  خود را نشر 
یورو  میلیارد  از 120  به بیش  اروپا هر سال  اتحادیه  عضو 
این  از  اروپا  شهروندان  می رسد.  دالر(  میلیارد   126(
نیمی   از  بیش  نگران اند.  عمیقا  و  گاه  آ کامال  موضوع 
که میزان فساد در سه سال  باوراند  این  به  اروپایی ها  از 

کشورشان افزایش یافته است.  گذشته در 
بخش های  در  بهبود  برای  را  پیشنهاداتی  گزارش  این 
کشور های همکار،  از  ارایه می کند. در شماری  مختلف 

که چندی پیش از حضور در  تیم ملی والیبال افغانستان 
رقابت های قهرمانی آسیا انصراف داده بود، برای شرکت 

در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا راهی بنگله دیش شد.
در  حضور  برای  افغانستان  والیبال  تیم  نفره   18 کاروان 
را  کابل  آسیا  مرکز  والیبال  قهرمانی  رقابت های  اولین دوره 

کرد.  به مقصد بنگله دیش ترک 
گفته دست اندرکاران این فدراسیون، تیم ملی از سه ماه  به 
پیش تمرینات آمادگی خویش را برای حضور پرقدرت در 

کرده است. این رقابت ها آغاز 
که به پیشنهاد  اولین دوره رقابت های قهرمانی جنوب آسیا 
کا  دا شهر  در  جوزا  دوم  از  یابد،  می  تدویر  افغانستان 

پایتخت بنگله دیش آغاز خواهد شد.

امیدهای  محمدی  حمیرا  و  عباسی  رومان  حذف  با 
کسب مدال، در بیست ودومین دوره جام  افغانستان برای 

جهانی تکواندو از دست رفت. 
کیلوگرام زنان،  حمیرا محمدی تکواندوکار وزن منفی 53 
دور  از  و  باخت  سه  بر  هفت  خود  اردنی  حریف  برابر 
کننده  شرکت  دیگر  عباسی  رومان  رفت.  کنار  رقابت ها 
با  مردان  کیلوگرام  سه  و  شصت  منفی  وزن  در  افغانستان 
از  حریفی  مقابل  یک  بر  دوازده  سنگین  شکست  قبول 
کنار رفت تا افغانستان برای دومین  تایوان از دور رقابت ها 

کسب مدال بازماند. دوره پیاپی از 
تکواندو  جهانی  مسابقات  در  افغانستان  مدال  آخرین 

یک  برپایی  با  افغانستان  ورزش  در  فساد  به  معترضین 
رییس جمهور  حقیقت یاب  هیات  مطبوعاتی  کنفرانس 
و  بدنی  تربیت  فاسد  مسوولین  با  شدن  سهیم  به  متهم  را 

کردند.  ورزش افغانستان 
که بیش از دو ماه از تعیین هیات حقیقت یاب  در حالی 
از سوی  افغانستان  ورزش  برای حل دوسیه های فساد در 
کنفرانس مطبوعاتی،  ریاست جمهوری می گذرد، امروز در 
سهیم  را  شکایات شان  به  رسیدگی  موقع  به  اعالم  عدم 
فاسد  مسوولین  با  حقیقت یاب  هیات  اعضای  شدن 

تربیت بدنی و المپیک افغانستان دانسته اند.

دومین روز از مسابقات جام دوستی در جمنازیوم ریاست 
که در مهمترین بازی تیم  تربیت بدنی و ورزش ادامه یافت 
بر  با نتیجه 44  برتر موفق شد  یونایتد بانک در یک بازی 

است.  اصلی  مشکل  افغانستان،  مانند  تدارکات،  روند 
کاهش  سبب  سیاسی  احزاب  تمویل  کشور ها  دیگر  در 
یا  و  محلی  مقام های  سطح  در  فساد  می شود.  شفافیت 
خدمات  دریافت  به منظور  بیماران  پرداختن  رشوه  هم 

بهتر صحی می تواند مثال دیگری باشد. 
راه حل هایی  گزارش  این  موارد  این  از  یک  هر  برای 
که  پیشنهاد می کند. برخی از این پیشنهادات با وجودی 
تطبیق  قابل  افغانستان  و  اروپا  در  بین المللی اند،  اصول 

است؛
• معیار های پیشرفته حساب دهی و شفافیت؛

• میکانیزم قابل اعتماد نظارت از صالحیت های عامه؛
که در تضاد منافع قرار دارند؛ • برکناری مقام هایی 

شرکت های  و  محلی  سطوح  در  فساد  فوری  مجازات   •
دولتی؛

از  حفاظت  میکانیزم  و  پولیس  و  کم  محا موثریت   •
کنندگان؛ افشا

• انکشاف وسایل ابتکاری تکنالوژی معلوماتی به منظور 
تقویت شفافیت؛

کشور های دیگر و تالش برای  کردن رشوه در  • محدود 
شفاف ساختن البی ها.

می کنند:  دنبال  را  هدف  یک  تنها  اقدامات  این  تمام 
این که سوءاستفاده از قدرت به منظور اهداف شخصی از 
که به منظور از  بین برود. اروپایی ها بنابر تجربه می دانند 
بین بردن میراث حمایت و اختالس، به اراده سیاسی و 
اقدامات مصمم نیاز است. حاال، زمان آن رسیده است تا 
دولت افغانستان اراده مشابه سیاسی و اقدامات مصمم 
که آن را رییس جمهور  را از خود نشان دهد تا باالی آنچه 

غنی شرم ساری ملی خوانده است غالب شود. 

کوریای جنوبی  توسط روح اهلل نیکپا در جام جهانی 2011 
عملکردی  با  نیکپا  مسابقات  آن  در  بود.  آمده  دست  به 

کسب مدال برنز جهان شده بود. قابل قبول موفق به 

تکواندوی  فدراسیون  پیشین  رییس  ربانی،  ربانی  غالم 
که این هیات در طول بیشتر از دو ماه  افغانستان می گوید 
گفتگو داشته  کمتر با ورزشکاران متضرر دیدار و  گذشته، 

است.
که به ورزش و  به گفته وی، در ترکیب این هیات، افرادی 
مسایل ورزشی آشنایی داشته باشند، وجود ندارد و همین 
که نتوانند به خوبی از پس مشکالت  مساله باعث شده 

موجود در ورزش برآیند.
دارد،  ادامه  حالی  در  افغانستان  ورزش  بدنه  در  بحران 
 2016 المپیک  مسابقات  آغاز  به  روز   400 از  کمتر  که 
ستارگان  کناره گیری  از  پس  است.  مانده  فرصت  برازیل 
روح اهلل  چون  ملی  تیم  از  افغانستان  تکواندوی  پرافتخار 
حسن  سید  و  کریمی  مسعود  حیدری،  محمود  نیکپا، 
کسب مدال در  رضایی امیدهای ورزش افغانستان را برای 

کم رنگ ساخته است. المپیک 2016 برازیل 
کسی قادر به نجات ورزش افغانستان از  حال باید دید چه 
گردآب تاریک و رساندن آن به ساحل امید می باشد. این 

28 از سد تیم تاجیکستان بگذرد.
امروز  بازی  اولین  در  تربیه  و  تعلیم  تیم  بازی  این  از  پیش 
20 به 10 موفق شد انستیتوت تربیت بدنی را از پیش روی 

بردارد.
اولین  در  تاجیکستان  ها،  رقابت  این  دیدارهای  اولین  در 
منتخب  مقابل  تیم  این  بود.  شده  مغلوب  هم  خود  دیدار 

کابل با نتیجه 49 بر 34 شکست خورده بود.
که در یک دیدار نزدیک و با نتیجه  کابل موفق شد  جوانان 

28 بر 27 از سد پولی تخنیک بگذرد.
در ادامه این رقابت ها انستیتوت تربیت بدنی مقابل جوانان 

گرفت.  کابل قرار خواهند  کابل و هرات برابر منتخب 

سوءاستفاده از قدرت برای 
منفعت شخصی

والیبال افغانستان به دنبال قهرمانی جنوب آسیا

تداوم بی مدالی افغانستان در جام جهانی تکواندو

زشی  اتهام به هیات حقیقت یاب ور

شکست تاجیکستان در جام دوستی 
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Hasht e Subh

شش پیکارجوی اسالم گرا در مصر اعدام شدند

درخواست سازمان ملل برای تمدید آتش بس در یمن 

وپا  وهای وابسته به داعش به ار قاچاق نیر

کمک ایران وارد خلیج عدن شد  کشتی حامل 

که شش پیکارجوی اسالم گرا  کرده اند  مقامات مصری اعالم 
را دار زده اند.

افراد  این  گذشته  سال  گست  ا ماه  در  نظامی  دادگاه  یک 
کشتن دو تن مجرم  به دلیل حمله به یک موتر نظامی و  را 

شناخته بود.
گروه  اعضای  از  پیکارجو  شش  این  بی بی سی،  از  نقل  به 

اسالم گرای انصار بیت المقدس بودند.
 ۲۰۱۱ سال  ناآرامی های  از  پس  را  فعالیت هایش  گروه  این 
مبارک،  حسنی  حکومت  سقوط  به  که  مصر  در  میالدی 

کرد. کشور منجر شد، آغاز  رییس جمهور سابق این 
کثر عملیات نظامی در  گروه انصار بیت المقدس مسوولیت ا
نظامیان  از  کشته شدن شماری  باعث  که  را  صحرای سینا 

مصری شده، برعهده داشته است.
بیعت  به دولت اسالمی )داعش(  گروه موسوم  با  گروه  این 

سازمان ملل متحد در پایان پنجمین روز از آتش بس برقرار 
شده در یمن خواستار تمدید این آتش بس شده است.

این درخواست سازمان ملل روز یک شنبه و در آخرین روز 
گذشته برای  که از سه شنبه  از آتش بسی مطرح شده است 

توقف جنگ در یمن اعالم شده بود.
این آتش بس با توافق طرفین درگیر در یمن و به منظور ارسال 
غذا، دارو و سوخت به غیرنظامیان در مناطق جنگی برقرار 

شد.
معاون  بحاح،  خالد  رابطه  همین  در  بی بی سی،  از  نقل  به 
»ما  است:  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  یمن  رییس جمهور 
بلکه  روز  چند  برای  نه  هستیم،  بس  آتش  تمدید  خواستار 
ما  دارد.  موجود  اوضاع  به  بستگی  بس  آتش  این  تمدید 

نیروهای  که  است  گفته  بی بی سی  به  لیبیایی  مقام  یک 
گروه های  توسط  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه 

قاچاقچی در مدیترانه به اروپا انتقال داده می شوند.
است  لیبیا  دولت  مشاوران  از  که  هارون،  عبدالباسط 
که قاچاقچیان، نیروهای داعش را در قایق های  می گوید 
که بسوی اروپا می فرستند، جا می دهند. مملو از مهاجران 

صاحبان  با  گفتگوهایش  اساس  بر  را  اظهارات  این  او 
در  که  افریقا  شمال  از  بخش هایی  در  قایق ها  این گونه 

کرده است. کنترول ستیزه جویان مسلح است، اظهار 
که داعش به این قاچاقچیان در  آقای هارون ادعا می کند 

کنترول نیمی از درآمدشان، اجازه فعالیت می دهد. ازای 
گفتگو با شبکه رادیویی بی بی سی ۵،  این مقام لیبیایی در 
که داعش »از این قایق ها برای نیروهای خود  گفته است 
که  چرا  می کند؛  استفاده  بفرستد  اروپا  به  می خواهد  که 
که در بین این مهاجران  ک اروپا نمی داند  پولیس در خا
کسی واقعا مهاجر  کسی وابسته به داعش است و چه  چه 

است.«

کشتی »ایران شاهد«  گزارش ها درباره ورود  همزمان با انتشار 
ناو  یک  که  داده  خبر  فارس  خبرگزاری  عدن،  خلیج  به 
 ۵ به  دریایی«  دزدان  با  مقابله  برای  »ایتالف  عضو  جنگی 

کند. کشتی آمده است تا آن را همراهی  مایلی این 
کمک های  تن   ۲۵۰۰ حامل  که  شاهد«  »ایران  کشتی 
انسان دوستانه مانند آب، غذا و دارو برای مردم یمن است و 
کشتی »نجات« نام می برند،  رسانه های ایران از آن به عنوان 

گذشته از بندرعباس به راه افتاد. دوشنبه هفته 
کشتی  گزارش خبرگزاری فارس، این  به نقل از رادیو فردا و به 
صبح روز یک شنبه ۲۷ ثور، وارد آب های خلیج عدن شده و 
قرار است با عبور از تنگه باب المندب و ورود به دریای سرخ 

در بندر حدیده یمن پهلو بگیرد.
کشتی برای ادامه حرکت به سمت یمن در حالی  برنامه این 
که آتش بس پنج روزه بشردوستانه اعالم شده از سوی  است 

عربستان در یمن، روز یک شنبه به پایان می رسد.
کشتی  ورود  از  که پس  داد  فارس هم چنین خبر  خبرگزاری 
که عضو  کشتی جنگی  »ایران شاهد« به خلیج عدن یک 
به  است  عدن«  خلیج  دریایی  دزدان  با  مقابله  »ایتالف 

کشتی آمده و آن را همراهی می کند. فاصله ۵ مایلی این 
فارس  خبرگزاری  به  شاهد«  »ایران  کشتی  مسووالن  از  یکی 
عضو  کشتی های  و  نیست  مهمی  موضوع  »این  گفته است: 
در  تجاری  کشتی های  از  حفاظت  برای  معموال  ایتالف 
نزدیکی آن ها حضور می یابند تا در صورت وقوع اتفاقی علیه 

دزدان دریایی وارد عمل شوند.«
ناو  این  که  نکرده  اشاره  خود  گزارش  در  خبرگزاری  این 
با  مقابله  »ایتالف  اعضای  از  یک  کدام  به  متعلق  جنگی 

دزدان دریایی خلیج عدن« است.

کرده است.
روز شنبه دادگاهی در مصر محمد مرسی رییس جمهور سابق 
و  زندان  یک  به  حمله  سازماندهی  اتهام  به  را  کشور  این 
فراری دادن چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به اعدام 

کرد. محکوم 

کید  تا آتش بس  این  تمدید  ضرورت  بر  دولت  جانب  از 
می کنیم.«

در  که  نشستی  جریان  در  هم  یمن  در  ملل  سازمان  نماینده 
که  گفت  ریاض درباره بررسی اوضاع یمن در جریان است 

این آتش بس موقت باید به آتش بس دایمی تبدیل شود.
بخش های  در  بس  آتش  گذشته  روز  پنج  در  حالی که  در 
ادامه  از  گزارش ها  اما  است،  شده  گذاشته  اجرا  به  وسیعی 
وقوع درگیری  در برخی از نواحی بین شورشیان شیعه حوثی و 

نیروهای دولتی حکایت دارد.
کرده بر اثر حمالت هوایی عربستان  سازمان ملل متحد اعالم 
که  باخته اند  جان  نفر   ۱۴۰۰ کنون  تا متحدانش  و  سعودی 

نیمی از آن ها شهروندان غیرنظامی بوده اند.

در  نفر  هزار   ۶۰ که  می زند  تخمین  متحد  ملل  سازمان 
کرده اند تا به اروپا وارد شوند. سال جاری میالدی تالش 

که  می شوند  زده  تخمین  کنون  تا میالدی  سال جاری  در 
که در قایق های غیرقابل استفاده، تالش  بیش از ۱۸۰۰ نفر 

کرده  تا به اروپا برسند، جان خود را از دست داده اند.
در  دوره  همین  با  مقایسه  در  آمار  این  گزارش ها  اساس  بر 

گذشته میالدی ۲۰ برابر شده است. سال 
قایق  پی غرق شدن یک  در  اروپا  اتحادیه  آپریل  ماه  در 
مهاجر   ۸۰۰ از  بیش  شدن  کشته  به  که  پناهجویان  حامل 
منجر شد، نشستی اضطراری برای رسیدگی به این بحران 

کرد. برگزار 
کردند  رهبران اتحادیه اروپا در جریان این نشست موافقت 
و  تجسس  عملیات  انجام  برای  را  اتحادیه  این  بودجه  تا 

کنند. نجات مهاجران سه برابر 
انجام  ضرورت  بر  هم  ملل  سازمان  پناهندگان  آژانس 
اقداماتی بیشتر برای مقابله با بحران مهاجرت در آب های 

کرده است. کید  مدیترانه تا

شاهد  ایران  کشتی  همراهی  درباره  فارس  خبرگزاری  گزارش 
که ایران  کشتی خارجی در حالی منتشر می شود  توسط یک 
البرز و  از ناوشکن  ناوگروه سی و چهارم ارتش خود متشکل 
روزه   ۹۰ ماموریتی  برای  روز ۱۹ حمل  را  بوشهر  پشتیبانی  ناو 
گفته  به  و  کرده  اعزام  باب المندب  تنگه  و  عدن  خلیج  به 
کشتی  مقامات نظامی ایران، این ناوگروه وظیفه حفاظت از 

»ایران شاهد« را برعهده خواهد داشت.
سه شنبه  روز  که  بود  داده  خبر  ایرنا  خبرگزاری  این  از  پیش 
بین المللی  آب های  در  »ناشناس«  هلی کوپتر  یک  ثور،   ۲۲
کشتی »ایران شاهد« پس از طی  دریای عمان با عبور از روی 
کشتی  کنار  مسافتی دور زده و دوباره »با فاصله بیشتری« از 

کرده است. عبور 
گفته خبرگزاری ایرنا، ظهر همان روز هم چنین »چند فروند  به 
کشتی در مسیر دریای عمان به  هواپیمای جنگی« بر فراز این 
کشتی ها »به  پرواز درآمده و اقدام به »شناسایی و رهگیری« 

کرده بودند. کشتی »ایران شاهد«  ویژه« 
که این »چند  گزارش خود اشاره نکرده بود  این خبرگزاری در 

کشور بوده است. کدام  فروند هواپیمای جنگی« متعلق به 
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موسسه بین المللی ورلدویژن به یک پایه جنراتور ضرورت دارد.
والیات  در  و  بوده  بین المللی  خیریه  موسسه  یک  افغانستان  ورلدویژن  دفتر 
مکاتب،  توسعه  و  انکشاف  زراعتی،  پروگرام های  در  غور  و  بادغیس،  هرات، 

تامین غذائی و صحت فعالیت های ارزنده ای را ارائه می دارد. 
دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد تا یک پایه جنراتور 

FG-Wilson, Parkins 65KVA – 52 KW  را خریداری نماید.
بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل می آید تا از تاریخ نشر اعالن 
الی روز دو شنبه  مورخ 4جوزا1394 ساعت 04:00 بعدازظهر نرخ نامه خویش را به 

دفتر ورلد ویژن هرات تحویل نمایند. 
از عالقمندان به این مناقصه تقاضا میشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره 
این  آدرس  به  الذکر  فوق  تحویل دهی جنراتور  و  کیفیت،  مشخصات  نوعیت، 

دفتر مراجعه و یا به ایمیل آدرس زیر مکاتبه فرمایند.
فروشنده های عالقمند به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته 

باشند.
1. باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.

کاری در این خصوص باشند. 2. دارای حداقل 2 سال سابقه 
نمبر تماس: 040- 22 45 68

 Mostafa_Obide@wvi.org Or Dawood_habibi@wvi.org : ایمیل ادرس
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