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راهکارهای موقت برای بحران های 
بنیادین افغانستان

بررسی عضویت افغانستان
WTO در سازمان تجارت جهانی

2016، عبور از جنگ بر سر بقا؟
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2016
و دوام جنگ

کشورها،  این  منافع  و هم سویی در  تعادل  ایجاد 
می کند.  را  دیپلوماتیک  پیچیده ی  کار  ایجاب 
این  به  رسیدن  برای  کره  مذا که  نیست  روشن 
که  است  روشن  می کشد.  طول  چقدر  تعادل 
راه،  نقشه  این  ایجاد  در  می خواهد  کشوری  هر 
کند.  تامین  زیادی  تا حد  را  د  امنیتی خو  منافع 
کستان هیچ گاه  گر فشار چین و امریکا نباشد، پا ا
امریکا،  و  چین  که  نیست  روشن  نمی آید.  کوتاه 
کستان  پا بر  فشار  اعمال  به  حاضر  حدی  چه  تا 
که اسالم آباد آیا به  هستند. این هم روشن نیست 
گروه طالبان هم وضعیت  کوتاه می آید یا نه؟  واقع 
گروه دچار خالی رهبری است.  عادی ندارد. این 
را  منصور  اخترمحمد  زعامت  محمدرسول  مال 
گرم  با  نمی پذیرد. اخترمحمد منصور می خواهد 
کردن آتش جنگ، همه هواداران محمد رسول را 

کند. به سمت خودش جلب 
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زنگ اول


ملی  رهبران حکومت وحدت  به دستور  گزینش  کمیته 
به کار آغاز کرده است. این کمیته مکلف است فهرستی 
مدیریتی  احراز سمت های  برای  را  شرایط  واجدان  از 
تنظیم کند. فهرست  انتخاباتی  و اجرایی کمیسیون های 
از  او  تا  می شود  فرستاده  رییس جمهور  به  شده  تهیه 
آن میان، چهره های را برای احراز سمت های مدیریتی 

کمیسیون های انتخاباتی برگزیند. 
نیز  کرزی  حامد  ماموریت  زمان  در  گزینش  کمیته 
تشکیل شده بود. نقص کمیته  گزینش آن دوره در این 
و  بود  نیافته  راه  آن  به  مدنی  نماینده  جامعه  که  بود 
را  سیاسی  مصلحت های  بودند،  آن  عضو  که  کسانی 
نسبت به شایستگی ترجیح دادند. رییس جمهور پیشین 
کمیسیون های  در  مهم  سمت های  به  را  کسانی  هم 
با  سیاسی  و  شخصی  رفاقت  که  گماشت  انتخاباتی 
سبب  امر  همین  داشتند.  خودش  به  نزدیک  چهره های 
بحرانی  ریاست جمهوری سال 1393  انتخابات  که  شد 

شود. 
در کمیته گزینش کنونی، نمایند گان جامعه مدنی حضور 
باید تجربه  کمیته  گزینش حامد  این کمیته  فعال دارند. 
باید واجدان  نکند. کمیته گزینش فعلی  کرزی را تکرار 
شرایط را بدون در نظرداشت هر نوع مالحظه  سیاسی 
نظر  مد  باید  مالحظه  سیاسی  نوع  هیچ  کند.  فهرست 
نباشد و مسووالن کمیته  گزینش اصل حرفه ای بودن 

را در نظر بگیرند. 
کارهایش  در  را  سرعت  و  دقت  باید  گزینش  کمیته 
رعایت کند. نباید کار کمیته  گزینش خیلی طول بکشد. 
شود  تهیه  زودتر  هرچه  شرایط  واجدان  فهرست  باید 
آن  روی  غور  برای  کافی  فرصت  ریاست جمهوری  تا 
داشته باشد. اگر کار کمیته  گزینش خیلی طول بکشد، 

کار عقب می افتد. 
چهره های  و  جریان ها  تمام  با  باید  هم  رییس جمهور 
سیاسی در مورد زمان برگزاری انتخابات و چگونگی 
کند.  مذاکره  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  اعمال 
سیاستمدارانی که در شورای حراست از ثبات گردهم 
جمع شده اند، گفته اند که انتخابات پارلمانی و شوراهای 
شود.  برگزار  تابستان  یا  بهار  در  باید  ولسوالی ها 
حکومت وحدت ملی باید تفاهم سیاسی ایجاد کند و با 
چهره های سیاسی بیرون از حکومت هم در مورد زمان 

برگزاری انتخابات گفتگو کند. 
جدی  را  سیاسی  تفاهم  باید  ملی  وحدت  حکومت 
روی  سیاسی  چهره های  و  نیروها  تمام  باید  بگیرد. 
اصالحات  انجام  چگونگی  و  انتخابات  برگزاری  زمان 
و  چهره ها  بیشتر  کنند.  تفاهم  هم دیگر  با  انتخاباتی 
جریان های سیاسی خواستار اصالح نظام انتخاباتی و 
تنظیم جدول زمانی برگزاری انتخابات توسط کمیسیون 
جدید انتخابات هستند. صرف یکی دو سیاستمدار شاید 
که  است  بهتر  بنابراین  باشند.  امری  چنین  مخالف 

حکومت وحدت ملی اجماع سیاسی ایجاد کند. 
شاید عده ای غوغا ساالر بار دیگر راه بیفتند و مشروعیت 
مدیریت  در  تغییر  اعمال  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 
حکوت  ببرند.  سوال  زیر  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
باید وقعی به این ها نگذارد و در تماس با دیگر نیروها 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  فرایند  و چهره های سیاسی 
رهبری  در  تغییر  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کند.  دنبال 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  نهایت  در  و  کمیسیون ها 
را  دموکراسی  فرآیند  تدوام  ولسوالی ها،  شورا های  و 
تضمین می کند. این چیزی است که هم مردم افغانستان 

می خواهند و هم جامعه  جهانی. 
مشروعیت  این که  بر  عالوه  دموکراسی  روند  تعطیلی 
از  افغانستان  انزوای  سبب  می رساند،  را صدمه  نظام 
جامعه  جهانی نیز می شود. حکومت وحدت ملی مکلف 
است تا جرگه  قانون اساسی را فرا بخواند و تعدیالت 
الزم را در قانون اساسی کشور اعمال کند و این قانون 
در شرایط  که  کنند  فکر  عده ای  بسازد. شاید  بروز  را 
کنونی، نیاز به اصالحات سیاسی و دموکراتیک نیست، 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  بدانند  باید  این ها  اما 
همین حاال از ارزش های مندرج در قانون اساسی دفاع 
می کنند. به هیچ گرفتن این ارزش ها ما را پیروز میدان 

جنگ نمی سازد. 

شروع کار کمیته گزینش
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چهارده عضو داعش در ننگرهار به قتل رسیدند

ده گروگان در زابل از چنگ تروریستان آزاد شدند

پاکستان به مهاجران ثبت نام شده کاری ندارد

شورای حراست و ثبات: 

انتخابات بین فصل های بهار و تابستان برگزار شود

2016، عبور از جنگ
 بر سر بقا؟

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
کرده که در نتیجه حمالت نیروهای 
مراکز  باالی  افغانستان  هوایی 
جنگجویان گروه تروریستی داعش 
ننگرهار،  اچین والیت  ولسوالی  در 
تروریستی  این گروه  چهارده عضو 
زخمی  دیگر  تن  دوازده  و  کشته 

شده اند.
خبر  این  اعالم  با  دفاع  وزارت 
این  که  می  گوید  اعالمیه ای  در 
شبانه  یک  جریان  در  تروریستان 
روز گذشته کشته و زخمی شده اند.

از  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
جنگجویان  تجمع  اصلی  محالت 
شمار  به  داعش  تروریستی  گروه 
در  تروریستی  گروه  این  می رود. 
با  بارها  والیت  این  اچین  ولسوالی 

نیروهای امنیتی درگیر شده اند.

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت زابل ده نفر از غیرنظامیان 
که توسط تروریستان در این والیت 
به گروگان گرفته شده بودند، آزاد 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
این خبر می گوید که این گروگان ها 
روز پنجشنبه ، دهم جدی آزاد شدند.

مرزی  مناطق  و  ایالت ها  وزارت 
پایان  رغم  به  است  گفته  پاکستان 
کارت های  اعتبار  تاریخ  یافتن 
افراد  این  افغان،  پناهندگان  ثبت نام 
شدن  نهایی  زمان  تا  می توانند 
این  آنها در  قبال  سیاست دولت در 

کشور بمانند.
اعتبار این کارت ها روز پنجشنبه، ٣١ 
دسامبر ٢٠١٥، به پایان رسیده است.

به نقل از بی بی سی، این وزارت در 
دولت های  به  تازگی  به  که  نامه ای 
پنجاب،  ایالت های  پولیس  و  محلی 
و  جامو  پختونخوا،  خیبر  سند، 

و  کابل: شورای حراست  8صبح، 
عنوان  به  اخیرا  که  افغانستان  ثبات 
سیاسی  اپوزیسیون  بزرگ ترین 
کرد،  موجودیت  اعالم  دولت 
برگزاری  بجای  که  کرده  پیشنهاد 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
فصل های  میان  در  ولسوالی ها 
این  که  است  بهتر  و خزان،  تابستان 
و  بهار  فصل های  بین  انتخابات ها 

تابستان برگزار شود.
افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
در اعالمیه ای استدالل کرده که در 
و  خزان جنگ  و  تابستان  فصل های 
خشونت در افغانستان نسبت به سایر 
فصل ها شدت بیشتری می گیرد و از 

رییس جمهور غنی جنگ در سال ٢٠١٥ را، جنگ 
طالبان  سال  این  در  است.  نامیده  کشور  سربقای  بر 
کنند.  ایجاد  خود  برای  جغرافیا  تا  کردند،  تالش 
تالش طالبان برای تصرف والیت کندز ناکام ماند. 
اما حضور این گروه تا ختم سال گذشته میالدی در 
برخی ولسوالی ها محسوس است. سال ٢٠١6 با اعالم 
برای گفتگو های صلح  تالش ها  از  دور جدید  خبر 
آغاز شد. هنوز معلوم نیست که تا چه میزانی روند 
گفتگو ها می تواند مثبت و بر فضای جنگ اثر گذار 
باشد. به رغم تالش ها و خوشبینی ها برای دور تازه 
درنقاط  جنگ  تشدید  از  نگرانی ها  اما  گفتگو ها، 
مختلف کشور وجود دارد. طالبان برخالف سال های 
گذشته، جنگ را در فصل سرما نیز ادامه داده اند. هم 

اکنون هلمند گواه خونین ترین نبرد ها می باشد. 
با این همه سال ٢٠١6 سال سخت و با مسوولیت های 
خواهد  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  برای  دشوار 
در  جنگ  ساحه  دارد.  زیاد  هزینه های  جنگ  بود. 
 ١٣ از  بیش  در  است.  یافته  وسعت  اخیر  سال های 
جنگ  تداوم  دارد.  جریان  جنگ  کشور  والیت 
ارتش  و  پولیس  سربازان  زیاد  قربانی های  با  همراه 
شود.  تمام  گران  مردم  و  حکومت  برای  می تواند 
تجربه سال گذشته نشان داد که حکومت در برخی 
این  ادامه  است.  بوده  ناتوان  جنگ  اداره  در  موارد 
وضع سبب می شود، تا حکومت در حفظ جغرافیای 
روبه رو  زیادی  مشکالت  با  خویش  کنترول  تحت 

باشد.
١- ادامه جنگ در نقاط مختلف کشور برای مردم 
تلفات  امار  دارد.  سنگین  هزینه های  حکومت  و 
جنگ  هزینه  و  رفته  باال  پولیس  و  ارتش  سربازان 
می شود.  تمام  سنگین  حکومت  خزانه  برای  نیز 
ادامه  با  حکومت  کنترول  تحت  جغرافیای  حفظ 
جنگ دشوار می شود. تجربه جنگ در سال گذشته 
میالدی نشان داد که مدیریت جنگ و بحران برای 
حکومت وحدت ملی دشوار است. تداوم جنگ در 
سال جاری میالدی برای حکومت و مردم هزینه های 

سنگینی به همراه دارد.
قرار  ملی  وحدت  حکومت  اعالمیه  براساس   -٢
و  پارلمانی  انتخابات  میالدی  جاری  سال  در  است 
شورا های ولسوالی برگزار شود. برگزاری انتخابات 
با توجه به شرایط امنیتی برای حکومت کار دشوار 
امکان  به  باور  از آگاهان  بسیاری  است. هرچند که 
وفصل  سال  از  وقت  این  در  را  انتخابات  برگزاری 
ندارند. اما حکومت بر اثر فشار نهادهای بین المللی 
ناگزیر به اعالم زمان کلی انتخابات شده است. نبود 
بودجه الزم برای برگزاری انتخابات، فقدان امنیت و 
مشکالت جدی در نهاد های برگزار کننده انتخابات 
و نبود احصاییه دقیق از مشکالت جدی دیگر برای 

برگزاری انتخابات در سال جاری می باشد.
بیشتر  روز  هر  حکومت  و  مردم  میان  فاصله   -٣
جوان  هزار   ٢٠٠ از  بیش  گذشته  سال  در  می شود. 
که اکثرا تحصیل یافته بودند کشور را ترک کردند. 
مردم حتا در شهر های امن مثل کابل، هرات، بامیان 
به  خوش بینی  فقدان  ندارند.  اینده  به  امیدی  و... 
بی باوری  میزان  تا  سیاسی کشور سبب شده،  آینده 
وحدت  حکومت  شود.  بیشتر  روز  هر  حکومت  به 
ملی تا اکنون در جلب اعتماد مردم ناکام بوده است.

4- در سال گذشته  نهاد های زیادی با سرپرستی اداره 
شد. در سال جاری نیز احتماال سرپرست بازی ادامه 
کابل  شهرداری  برای  حتا  حکومت  یافت.  خواهد 
شهرداری  مشکل  حداقل  تا  است  نیافته  را  کسی 
عمومی  ریاست  دفاع،  وزارت  می شد.  حل  کابل 
امنیت ملی، لوی سارنوالی و.... احتماال تا سال جاری 
نیز برای مدتی با سرپرست اداره شود. این وضعیت 
مشکالت زیادی را در مدیریت جنگ و غیر جنگ 

به وجود آورده است.
با  زیادی  نهاد های  احتماال  نیز  جاری  سال  در   -٥
قانونی  زمان  خواهدبود.  روبه رو  مشروعیت  خالی 
ندارد که  یافته و هیچ تضمینی وجود  پایان  مجلس 
تفاهم نامه رهبران  میعاد  پر شود.  به آسانی  این خال 
خاتمه  جاری  سال  در  نیز  ملی  وحدت  حکومت 
می یابد. با این وصف حکومت وحدت ملی نیز در 
صورتی که لویه جرگه قانون اساسی را برگزار نتواند 
شود  دیده  همه  این  با  می شود.  روبه رو  خال  این  با 
که پس از جنگ بر سربقا اکنون ایا حکومت سایر 
انجام داده می تواند  با موفقیت  کار خانگی خود را 

یا خیر؟

وزارت دفاع در یک اعالمیه دیگر 
هفتاد  شدن  زخمی  و  کشته  از 
گروه  به  مربوط  دیگر  تروریست 
وزارت  این  است.  داده  خبر  طالبان 
تروریست  پنج  و  سی  که  می گوید 
ملی  اردوی  عملیات های  نتیجه  در 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان  در 
ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 

ملی وضعیت  امنیت  دفتر مطبوعاتی 
را  شده  آزاد  گروگان های  صحی 
این  است.  کرده  توصیف  خوب 
بیشتری در این مورد  اداره جزییات 
ارایه نکرده اما گفته که آزادی این 
کاری  اولویت های  از  گروگان ها 

نیروهای امنیتی کشور بوده است.
در همین حال، برخی از منابع دولتی 

اسالم آباد،  شهرهای  و  کشمیر 
و  کویته  پیشاور،  کراچی،  الهور، 
خواسته  آنها  از  فرستاده  مظفرآباد 
تا در حال حاضر از ایجاد مزاحمت 
ثبت نام شده  افغان  پناهندگان  به 

خودداری کنند.
مرزی  مناطق  و  ایالت ها  وزارت 
این  دولت  که  است  گفته  پاکستان 
این  سیاست  تدوین  حال  در  کشور 
بازگشت  و  مدیریت  برای  کشور 
از  بعد  افغان  پناهندگان  داوطلبانه 

سال ٢٠١٥ است.
بیشتر  که  می دهد  نشان  برآوردها 

و  انتخابات سالم  برگزاری  همین رو 
و  تابستان  فصل های  بین  در  فراگیر 

خزان دشوار است.
است:  آمده  اعالمیه  این  در 
افغانستان  ثبات  و  حراست  »شورای 
مجلس  انتخابات  تا  می کند  پیشنهاد 
ولسوالی ها  شوراهای  و  نمایندگان 
سال  تابستان  و  بهار  های  فصل  بین 
این حال،  با  شود.  برگزار  آینده 
تدویر  برای  استوار  اراده ای  اگر 
باشد،  داشته  وجود  انتخابات  این 
خواهد  فرصت  ماه  شش  حداقل 
برگزاری  برای  مسووالن  تا  بود 
و  سراسری  شفاف،  انتخابات  یک 
هم چنین  بگیرند.  آمادگی  عادالنه 

غزنی و میدان وردک کشته و سی 
و پنج تن دیگر زخمی شده اند. در 
دیگر  تروریست  ده  عملیات ها  این 

بازداشت شده اند.
این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
سربازان  از  تن  چهار  عملیات ها 
اردوی ملی نیز شهید  و چهارده تن 

دیگر زخمی شده اند.

آزاد  گروگان های  که  گفته اند 
هستند  هزاره  قوم  به  مربوط  شده 
قبل  ماه  نیم  و  یک  به  نزدیک  که 
زابل  والیت  در  تروریستان  توسط 
بودند.  شده  گرفته  گروگان   به 
باشندگان  شده  آزاد  گروگان های 

اصلی والیت غزنی هستند.

مناطق  در  افغان  مهاجر  میلیون   ٣ از 
می کنند  زندگی  پاکستان  مختلف 
و  تنها حدود یک  تعداد  این  از  که 
نیم میلیون نفر ثبت نام شده اند و بقیه 
این کشور  به صورت غیرقانونی در 

حضور دارند.
نیز  بار دیگر  به حال سه  تا  پاکستان 
این  ساکن  افغان  مهاجران  اقامت 
کشور را تمدید کرده است. آخرین 
به مدت  و  مورد آن در سال ٢٠١٢ 
سه سال بود که روز گذشته به پایان 

رسید.

روند  آغاز  از  قبل  می گردد  تاکید 
مردم  میان  در  باید  انتخابات، 
افغانستان اعتمادسازی صورت گیرد 
رای  صندوق های  پای  به  همه  تا 

حضور یابند.«
جمهور  رییس  اشرف غنی  اخیرا 
انتخابات  که  کرد  اعالم  کشور 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در 
میان فصل های تابستان و خزان سال 
آینده برگزار خواهد شد. آقای غنی 
برای  افغانستان  حکومت  که  گفت 
آمادگی  انتخابات ها  این  برگزاری 

دارد.
افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
انتخابات  برگزاری  با  که  می افزاید 
خزان  و  تابستان  فصل های  بین  در 
قانون  جرگه  لویه  برگزاری  فرصت 
رفت.  خواهد  دست  از  نیز  اساسی 
که  می گوید  سیاسی  جریان  این 
رهبران  سیاسی  توافق نامه  براساس 
جرگه  لویه  ملی،  وحدت  حکومت 
قانون اساسی باید در ماه سبنله آینده 

برگزار شود.

  شهریار

ACKU



افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  اداره 
گزارش ساالنه خود در مورد میزان خشونت ها  با انتشار 
را  میالدی   2015 سال  رسانه ها،  و  خبرنگاران  علیه 
»بدترین« سال برای خبرنگاران در افغانستان توصیف 

کرده است.
صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در اداره 
این  گزارش  ارایه  با  جدی،  دهم  پنج شنبه،  روز  »نی«، 
گفت  سازمان در مورد میزان خشونت ها در سال 2015، 
خشونت  مورد  پنج  و  نود  میالدی  گذشته  سال  طی  که 
توحیدی  آقای  است.  شده  اعمال  خبرنگاران  علیه 
و  خبرنگاران  برای  سال  بدترین   2015 »سال  افزود: 
میالدی   2015 سال  در  متاسفانه  است.  بوده  رسانه ها 
قرار  تهدید  مورد  به صورت مستقیم  رسانه   بیست و چهار 
بود  تهدیدی  رسانه ها  علیه  تهدید  بدترین  و  گرفته اند 
طالبان  جانب  از  یک  و  طلوع  تلویزیون های  علیه  که 

گرفت.« صورت 
در  که  گفت  »نی«  اداره  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول 
کشته،  خبرنگار  چهار  میالدی  گذشته  سال  جریان 
چهار تن زخمی شده و هم چنین بیست تن دیگر مورد 
خبرنگار  چهل  که  افزود  وی  گرفته اند.  قرار  لت و کوب 

گرفته اند. دیگر هم تهدید شده و هم مورد اهانت قرار 
سال های  برخالف  که  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
گذشته بیشترین موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی 
گروه تروریستی طالبان اعمال شده است. به گفته ی او، 
توسط  مورد  سی و دو  طالبان،  گروه  توسط  مورد  چهل 
منسوبین  سوی  از  هم  مورد  یک  و  حکومتی  مقام های 
ناتو اعمال شده است. بیست و دو مورد دیگر هم از سوی 

افراد ناشناس اعمال شده است.
خبرنگاران  که  می افزاید  رسان ها  دیده بان  مسوول 
اطالعات  به  دسترسی  مشکل  با   2015 سال  جریان  در 
که  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل  بوده اند.  مواجه  نیز 
کثریت  که ا تحقیق تازه دیده بان رسانه ها نشان می دهد 
گذشته میالدی به اطالعات  خبرنگاران در جریان سال 
که  این تحقیق  که در  گفت  نداشته اند. وی  دسترسی 
که بیش از  گرفته اند  سه صد خبرنگار مورد پرسش قرار 
که دسترسی به اطالعات  گفته   چهل و هفت درصدشان 
آقای  می رود.  شمار  به  عمده  مشکل  یک  به عنوان 
افغانستان  از حکومت  ما  »تقاضای  توحیدی می گوید: 
که با تطبیق قانون حق دسترسی به اطالعات  این است 
به  را  روزنامه نگاران  و  کامل دسترسی خبرنگاران  زمینه 
نافذ  قانون  مطابق  دولتی  مدارک  و  اسناد  اطالعات، 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق  کند.  شده فراهم 
دسترسی به اطالعات از توانایی و صالحیت های الزم 
دولتی  ذیربط  نهادهای  باشد  برخوردار  زمینه  این  در 
از نهادهای غیردولتی هم مجبور  مطابق قانون و برخی 
به ارایه معلومات به خبرنگاران و روزنامه نگاران شوند.« 
که  اطالعاتی  و  »معلومات  کرد:  کید  تا هم چنین  وی 
از ارایه آن به  در نهادهای دولتی اند و مسووالن دولتی 

آشفتگی  در  مختلف  دالیل  به  روزها  این  خاورمیانه 
قدرت  پنج  می برد.  سر  به  باری  تاسف  و  خونین 
اصلی خاورمیانه و دو قدرت جهانی همزمان در این 
منطقه در حال جنگ هستند. ترکیه، ایران، اسرائیل، 
ک خود و یا  کدام در خا عربستان سعودی و مصر هر 
جنگ  حال  در  دو  هر  در  یا  و  همسایه  کشورهای  در 
گستره ای  در  نیز  متحده  ایاالت  و  روسیه  هستند؛ 
مشارکت  سرزمین  این  جنگ های  در  خاورمیانه  از 

می کنند.
گاه وبی گاه در  که شاهد خشونت سیاسی  قرن ها است 
خشونت های  این  وقوع  امروز  اما  بوده ایم.  خاورمیانه 
پدیده ای  به  خاورمیانه  از  وسیعی  بخش  در  سیاسی 

روزمره تبدیل شده است. 
که دشمنان و عموم مردم را هدف قرار  خشونت هایی 
می دهند و غالبا انعکاس درگیری های فرقه ای هستند. 
این خشونت های سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت 
گروه های هدف، سازمان داده  در عموم مردم و بعضی 

می شوند.
خارجی،  و  داخلی  متعدد  عوامل  وجود  به دلیل 
است.  یافته  رواج  بسیار  منطقه  در  سیاسی  خشونت 
اهداف  به  رسیدن  برای  شورشی  و  مخالف  نیروهای 
منطقه ای خود دستاویز خشونت می شوند و به همین 
برای  گسترده تری  دامنه  تروریستی  گروه های  ترتیب 
دستیابی به اهداف خود دارند. قدرت های خارجی 
حمایت های  یا  و  مستقیم  حمالت  به صورت  نیز 
نظامی در خاورمیانه عملیات جنگی انجام می دهند. 
اجتماعی  اهداف  تحقق  برای  خشونت  از  بهره گیری 
شده  تبدیل  هنجار  یک  به  خاورمیانه  در  سیاسی  و 
است. این خشونت ها تقریبا همیشه با شکست مواجه 
شده و باعث بروز حرکت های ضد خشونتی شده اند 
که منجر به زوال و نابودی جوامع امروز خاورمیانه شده 
یا  و  فلسطین  به  اسرائیل  حمالت  مشاهده  با  است. 

می کنند  خودداری  معلومات  متقاضیان  یا  خبرنگاران 
اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون  با  کامل  مغایرت  در 
و  اطالعات  دارند.  قرار  افغانستان  اساسی  قانون  و 
کرده  که قانون منع  که وجود داشته باشند الی  معلوماتی 
باشد مال و حق مردم است و مردم باید از این معلومات 

کامل داشته باشند.« گاهی  آ
حکومت  رهبران  آنکه   با  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
از  حمایت  برای  کتبی  به صورت   ملی  وحدت 
اعمال  از  جلوگیری  هم چنین  و  رسانه ها  و  خبرنگاران 
برنامه  مشخصی  کنون  تا اما  خشونت تضمین داده اند، 
برای مصوونیت جانی خبرنگاران روی دست ندارند. 
از  نتواند  افغانستان  حکومت  صورتی که  در  گفت  وی 
کند،  را تضمین  خبرنگاران حمایت و مصوونیت شان 
دموکراسی  داعیه  از  حکومت  این  که  می دهد  نشان 
با  که  کرد  کید  تا توحیدی  آقای  نمی تواند.  کرده  دفاع 
عدم حمایت حکومت از رسانه ها و خبرنگاران، وجهه 
رفت.  خواهد  زیرسوال  نظام  این  بودن  دموکراتیک 
گفت: »آزادی  مسوول دیده بان رسانه ها در اداره »نی« 
حقیقت  این  مبین  افغانستان  در  رسانه ها  و آزادی  بیان 
که نسل جدیدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران  است 
کار شده و این نسل داعیه بزرگی از تامین عدالت  وارد 
چرخش  و  قانون  کمیت  حا بشری،  حقوق  اجتماعی، 
آزاد معلومات را دارند. این نسل نیازمند حمایت دولت 

افغانستان و جامعه جهانی است.«
در  خبرنگاران  که  افزود  هم چنین  توحیدی  صدیق اهلل 
سال 2016 میالدی نیز با خشونت ها و مشکالت زیادی 
که انتخابات های پارلمانی  گفت  مواجه خواهند بود. او 
برگزار  آینده  تابستان  اخیر  در  که  والیتی  شوراهای  و 

خواهند شد، به مسوولیت خبرنگاران می افزاید.
کشور  گاهان سیاسی  در همین حال، احمد سعیدی از آ
کابل مورد حمله مسلحانه  که نزدیک به دو ماه قبل در 
کشور  که هرگاه فعالیت  رسانه ها در  گرفت، می گوید  قرار 
محدود شود، حکومت وحدت ملی به دیکتاتوری روی 
گر همین رسانه ها  خواهد آورد. آقای سعیدی می گوید: »ا
فاشیست ترین  خراب ترین،  نباشند،  بیان  آزادی  و 
شما  و  بود  خواهد  نظام  همین  نظام  دیکتاتورترین  و 

کرده اید.« که مهار  )رسانه ها( هستید 
حمله  مورد  کابل  نو  شهر  منطقه  در  که  سعیدی  احمد 
پنجم  ستون  را  وی  که  می افزاید  گرفت،  قرار  مسلحانه 
آقای  است.  داده  قرار  حمله  مورد  حکومت  داخل  از 
بتواند  این که  برای   افغانستان  حکومت  افزود  سعیدی 
کند، برایش چند مکتوب رسمی فرستاده  وی را خاموش 
که نباید زیاد دید و بازدید داشته  و از وی خواسته است 
کند. آقای سعیدی  باشد و هم چنین جایی رفت و آمد 
از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا وی را بیش 
از این نترسانند و با نشان دادن ترس و تهدید نمی توانند 
او را خاموش سازند. هم چنان دفتر نی جایزه شجاعت 

زبیر حاتمی را به احمد سعیدی داد.

در حال حاضر  که  یمن  در  عربستان سعودی  جنگ 
حمایت  نیز  امارات  و  قطر  و  بحرین  کویت،  سوی  از 
و  عراق  سوریه،  در  نظامی ایران  عملیات  و  می شود 
کردها، تشدید درگیری مصر  لبنان؛ جنگ ترکیه علیه 
با شبه نظامیان اسالم گرا و مداخله اش در جنگ سوریه 
و عربستان، همگی نشان از زوال و نابودی رو به رشد 

منطقه دارد.
معمول شدن مفهوم میلیتاریزم )نظامی گرایی( و مرگ 
به نظر  است.  شده  مشکل زا  خاورمیانه  در  سیاست 
شدت  و  اشاعه  حال  در  میلیتاریزم  این  که  می رسد 
گرفتن حضور تازه قطر و امارات  گرفتن است؛ با در نظر 
نظامی گرایی   . یمن  با  سعودی  عربستان  جنگ  در 
و  مشخص  مکانیزم  وجود  عدم  در  ریشه  هم چنین 
برای  بحث  و  کره  مذا به  سیاسی  عوامل  تمایل  عدم 
که در حل بحران  حل بحران های جدی دارد؛ روشی 
شد.  واقع  مفید  چشمگیری  طرز  به  ایران  هسته ای 
بخش ها -  تمام  تمایل  نشانگر  هم چنین  روند  این 
حکومت، شهروندان، قدرت های محلی و خارجی- 
ایجاد  نتیجه  در  و  اجتماعی  نظم  کردن  مختل  به 

حکومتی بی ثبات و شکننده است. 
هم چنین  و  غیر متمرکز  قدرت های  چند پارگی، 
گاهی  آ پایین  سطح  و  سیاسی  نامعلوم  هویت های 
حتا  و  دایم  انقباض  و  شدن  قطبی  اجتماعی، 
ملی گرای  حکومت های  گاه و بی گاه  فروپاشی های 
اخیر  دهه های  در  عرب  جهان  در  توسعه  حال  در 
حاصل این ویژگی های ذکر شده است؛ روابط علت 
که بعدها تاریخ نویسان و جامعه شناسان  و معلولی ای 
که نه تنها در حال  سیاسی شرح خواهند داد. وضعیتی 
گرفتن است.  عقب نشینی نیست بلکه در حال شدت 
نظامی  قدرت های  و عملیات  به خشونت ها  توجه  با 
منطقه و دو قدرت خارجی مشارکت کننده در اوضاع 

منطقه باید منتظر روزهای بدتر بود.

  ظفرشاه رویی

  سید محمد احسانی، استاد دانشگاه

نی:

2015 بدترین سال برای 
هنجار رایج در همسایگی ما!خبرنگاران و رسانه ها بود

خشونت
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موسسه بین المللی ورلدویژن به اجناس ذیل ضرورت دارد:
هرات،  والیات  در  و  بوده  بین المللی  خیریه  موسسه  یک  افغانستان  ورلدویژن  دفتر 
و  غذائی  تامین  مکاتب،  توسعه  و  انکشاف  زراعتی،  پروگرام های  در  غور  و  بادغیس، 

صحت فعالیت های ارزنده ای را ارائه می دارد. 
که: دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد 

1.  به تعداد 181 قلم ادویه و لوازم طبی مختلف النوع را خریداری نماید.
بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن الی روز 
دو شنبه  مورخ 21 جدی 1394 ساعت 04:00  بعد ظهر نرخ نامه خویش را به دفتر ورلد 

ویژن هرات تحویل نمایند. 
درباره  فورمه  اخذ  و  معلومات  جهت  می شود،  تقاضا  مناقصه  این  به  عالقمندان  از 
کیفیت،  مشخصات و تحویل دهی اقالم فوق الذکر به آدرس این دفتر مراجعه و  نوعیت، 

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:   799861210-0093 و یا   040-224568
dawood_habibi@wvi.org : ایمیل ادرس
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سال  به عنوان  می توان  را   ۲۰۱۵ سال 
تابوشکنی های  و  زنان  جنبش  شکل گیری 

کرد.  منطقه ای در تاریخ افغانستان ثبت 
با وجود چالش های فراوان و محدودیت های 
پدر ساالر،  جامعه  یک  متن  در  بیشماری 

زنان افغان تابو شکن شدند.
روز  هر  بیندازیم،  تقویم ۲۰۱۵  به  نگاهی  گر  ا
قلب  در  فاجعه ای  پیوستن  وقوع  به  شاهد 
بوده ایم .  اطراف  شهر های  و  کابل  تمدن 
بی رحمانه  فرخنده  کشتن  با  امسال  حمل 
مرد  صدها  حمله  می رفت  توقع  شد،  آغاز 
که  قرآن،  کشیدن  آتش  به  در پی  شهر نشین 
رسید،  اثبات  به  بی بنیاد  ادعایی  بعد ها 
که  کند  ایجاد  وحشتی  افغان  زن  دل  در 
اما  بگیرد،  او  از  را  کشیدن  نفس  توان  شاید 
از  هدفمند تر  و  ک  بی با زنانی  خوشبختانه 
و  افغانستان  تاریخ  در  بار  اولین  برای  پیش 
را  همجنس شان  تابوت  همجوار  کشورهای 
جزو  تعدادی  شاید  که  مرد  هزاران  انبوه  در 
دوش  به  تنهایی  به  بودند،  فرخنده  قاتلین 
هیچ  مبارزه  برای  کنند  ثابت  تا  کشیدند 

بربریتی نفس  گیر نخواهد شد . 

به  زنان  کشتار  پی،  در  پی  زدن های  شالق 
حتا  و  کشور  سراسر  در  مختلف  بهانه های 
تا  که  رخشانه ای  بی رحمانه ی  سنگسار 
می زد،  صدا  را  مادرش  و  خدا  نفس  آخرین 
اعتراضات  در  زنان  پر رنگ  حضور  مانع 

خیابانی و رسانه ای نشد.
مختلف  عرصه های  در  بی سابقه  زن  نقش 
سمبولیک(  )هر چند  حکومتداری  چون 
مدنی  جنبش های  هنر،  سینما،  ورزش، 
کشاورزی،  صنعت،  تجارت،  مردمی،  و 
هوانوردی و حتا پولیس و اردوی ملی مشت 
سنت های  و  ناباوران  زن  دهن  محکمی  به 

ته نشین شده ی جامعه مرد ساالر زد . 
شد،  کشته  افغان  زن  گذشت  که  سالی  در 
گریست ، تار نواخت،  سنگ و چوب خورد، 
کرد،  کرد ، نوشت، نقد  آواز خوانی  رقصید ، 
به ریش جهل خندید و هم چنان  و  جنگید 

به عنوان نیم پیکر جامعه استوار ماند و تاریخ 
ساخت.

که از هر جا بُبرند درست  باور من این است 
از همان جا دوباره جوانه خواهیم زد . 

یکی از بزرگ ترین چالش های موجود بر سر 
تبلیغ دروغ  زنان،  آزادی های  و  پیشرفت  راه 
مساجد  منبر  در  دینی  احکام  خودسازی  و 
آموزه های  که  است  حالی  در  این  و  است 
دینی، زن را در زیر چتر اسالم مصون و دست 
می داند.  انسانی  برابر  حقوق  تمام  به  یافته 
احکام  واقعی،  دین  میان  فاحشی  تضاد 
و  جاهل  مدعیان  طرفی  از  و  نخورده  دست 
که توجه  ادعاهای زن ستیزانه شان وجود دارد 
کنترول بیشتر حکومت را می طلبد. جدی و 

افغانستان  ناباور  زن  جغرافیای  دختران 
در  که  کردند  ثابت  شجاعت  و  صبوری  با 
تهدیدها  وجود  با  کشور  ترقی  و  پیشرفت 
نقش  پیش  از  بیش  گون  گونا موانع  و 
تاریخ  در  زنانگی  زیبای  فرهنگ  دارند. 
مبارزات   ، انسانیت  تمدن  خود،  معاصر 
که  کرده  درج  را  ستودنی  و  خستگی ناپذیر 
و  بین  واقع  گر  ا مخالف  جبهه  در  متاسفانه 

جهل  خشونت،  جز  چیزی  باشد  انتقاد پذیر 
کارنامه خود درج نکرده است.  کشتار در  و 

روز  هر  و  نمی ترسند  که  زنانی  برای  مبارزه 
روزمره  کار  زیباترین  می شوند،  قدرتمند تر 

است . 
این  بر  تکیه  با  ملی  وحدت  حکومت 
تروریسم  با  مقابله  در  می تواند  دست آوردها 
و  بگیرد  جدی  را  زنان  حضور  بین المللی 
جای بیشتری برای سفیران صلح، انسانیت 
کند. هم چنان  و تمدن در دستگاه خود باز 
و  عاملین  که  بود  نخواهد  لطف  از  خالی 
محرکین جنایت علیه زنان را برای اعتماد و 
صداقت در مورد نگرانی ها از وضعیت زنان 
کنیم عدالت  به اشد مجازات برساند تا باور 
که  جامعه ای  است.  قرار  بر  اجتماعی 
مبارز  و  دلیر  زنان  گاه  ناخودآ باشد  مرد ساالر 

تولید می کند.

یک سال
تاریخ

 بهار سهیلی
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واشنگتن  را در  اوباما حکومت  بارک  زمانی که 
دو  ختم  برای  بسیار  شتاب  گرفت،  به دست 
جنگ پرهزینه و بدنام در عراق و افغانستان از 
خود نشان داد. خروج سریع نیروهای امریکایی 
محبوب  خیلی  سیاسی  انتخاب  عراق  از 
انتخابات  طول  در  که  بود  اوباما  آقای  برای 
ریاست جمهوری روی آن مانور رفت و از خود 
تصویر  به  را  صلح طلب  دموکرات  یک  چهره 
جنگ  از  خسته  مردم  که  شخصیتی  کشید؛ 
صلح  جایزه  او  داشتند.  نیاز  آن  به  امریکا  در 
خوش  لیبرال  این  راستی  به  اما  گرفت  را  نوبل 
کنون می توان سلطان دران ها یا همان  سخن را ا
استراتژی  خواند:  بدون  سرنشین  طیاره های 
جنگ امریکا از لشکرکشی ها به اعزام نیروهای 
سرنشین  بدون  طیاره های  حمالت  و  ویژه 
پناهگاه های  و  جنگی  مناطق  به  پهپادها  یا 
است.  یافته  تغییر  مسلح  تروریستی  گروه های 
در  سهمگیری  به  باره  دو  اوباما  بار ک  کنون  ا

نبرد های افغانستان و عراق روی آورده است.
حضور  پایان  طرفدار  این که  با  امریکا  مردم 
عراق  همانند  افغانستان  در  خود  نیروهای 
و  دموکرات  سیاستمداران  ولی  بودند، 
کنگره  و  سفید  کاخ  در  جمهوری خواه 
که خروج مسووالنه از افغانستان از  می دانستند 
اهمیت فوق العاده ای برای امنیت ملی ایاالت 
ناحیه  از  به خصوص  منطقه،  ثبات  و  متحده 
با  اوباما  حکومت  است.  برخوردار  تروریسم، 
جمهوری خواهان  انتقادات  علی رغم  که  این 
جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی تا سال 
کرد، ولی در عین حال امیدوار بود  ۲۰۱۵ را تعیین 
که با اعزام سی هزار سرباز اضافی و روی دست 
را  نظامی  نقشه جنگ  استراتژی جدید  گرفتن 
به نفع خود و حکومت افغانستان تغییر داده، 
برای  تالش ها  تشدید  نظامی  و  فشار  اعمال  با 
پویایی  از  مشروع،  محلی  حکومتداری  ایجاد 
نظامی  و سیاسی طالبان بکاهد. این برنامه در 
نه  و  نیروها  افزایش  نه  خورد،  شکست  نهایت 
خطر  محلی  حکومتداری  روی  سرمایه گذاری 
گرفته  را  افغانستان  مخدر  مواد  رشد  و  طالبان 
به  کنون  ا افغانستان  شرق  برعالوه،  نتوانست. 
مامنی برای رشد داعش نیز تبدیل شده است.

که اوباما در پایان دوره  طنز قضیه در این است 
جنگ های  در  باره  دو  ریاست جمهوری اش 
عراق و افغانستان درگیر شده است. دولت های 
گروه های  با  مستقل  مقابله  توانایی  کشور  دو 
عراق  در  ندارند.  را  تروریستی  و  شورشی 
قدرت  به  منجر  فرقه  ای  و  سیاسی  اختالفات 
حکومت  افغانستان  در  گردید؛  داعش  گیری 
جسارت  و  عمل  ابتکار  عبداهلل  و  اشرف غنی 
را  داعش  ظهور  از  جلوگیری  برای  سیاسی 
اوضاع  نظاره  به  تمام  انفعال  با  و  نداشته 
ایدیولوژی،  به خاطر  داعش  مشغول اند. 
میان  از  هم  مالی  قدرت  و  سیاسی  جذابیت 

طالبان و هم مردم محلی سربازگیری می کند.

این  که  است  این  داعش  مورد  در  مهم  نکته 
گروه در خالی حکومتداری در افغانستان رشد 
است  کرده  تالش  همواره  حکومت  می کند. 
حمایت های  از  ناشی  را  طالبان  موفقیت  که 
سوال  ولی  کند،  وانمود  کستان  پا همه جانبه 
در  حکومت  ناتوانی  پس  که  جاست  این 
می گیرد؟  منشا  چیزی  چه  از  داعش  برابر 
که  می دهد  نشان  افغانستان  در  داعش  ظهور 
گروه  حکومت مرکزی توانایی برخورد با هر نوع 
داخلی شورشی و تروریستی را از دست داده، و 
با حمایت خارجی و چه  گروه های مذکور چه 
کابل  که حکومت موجود در  بدون آن، قادر اند 

را به چالش بکشند. 
حضوری از روی ناچاری

حضور  خواهان  باره  دو  امریکایی ها  این که 
به خاطر  افغانستان  در  خود  محدود  نیروهای 
مبارزه با خطر داعش شده اند، برای حکومت 
زیرا،  است.  خوشایندی  خبر  عبداهلل  و  غنی 
تعهد  این  به  دیگر  زمان  هر  از  بیشتر  آن ها 
داخلی  فشارهای  که  حالی  در  دارند.  نیاز 
اصلی  جناح  دو  میان  سیاسی  اختالفات  و 
ساختار های  تقویت  و  تجدید  مانع  حکومت، 
نیروهای  است،  شده  افغانستان  در  دولت 
بحران  میانه  در  که  می توانند  امریکایی 
نظامی  و  مالی  لحاظ  به  را  کابل  حکومت 
با  حتا  و  کرده  حمایت  دیگر  چندی   برای 
میانجی گری سیاسی مانع درگیری های داخلی 

میان جناح عبداهلل و غنی نیز شوند.
نیروهای  گذشته،  تجربه یک دهه  به  توجه  با 
مالی  کمک های  با  که  هرچند  امریکایی 
نگه  سرپا  را  کابل  حکومت  خود  نظامی   و 
می دارند اما آن را از بحران های داخلی بیرون 
و  سیاستمداران  از  عده ای  نمی توانند.  کرده 
دارند  باور  عامه  افکار  از  وسیعی  تقریبا بخش 
توجیه  افغانستان  داخلی  بحران های  که 
در  امریکایی  نیروهای  حضور  برای  مناسبی 

منطقه،  در  کلی  سطح  یک  در  و  افغانستان، 
منطقه  و  افغانستان  در  غرب  نفع  اما  است 
فارغ  باثبات،  کنون در موجودیت دولت های  ا
آن  غیر دموکراتیک  و  دموکراتیک  ماهیت  از 
گزارش هایی در مورد تماس  است. برای همین، 
ایاالت متحده با حکومت بشار اسد در سوریه 
است:  ساده  محاسبه  این  مبنای  دارد.  وجود 
حکومت های مستبدی در دمشق و یا فاسدی 
کابل، بهتر از امارت های سیاه داعشی  مانند در 

و طالبی در افغانستان و سوریه- عراق است.
به استناد به تحوالت منطقه می توانیم بگوییم 
خطر  از  نیز  روس ها  بلکه  غربی ها  تنها  نه  که 
داعش در افغانستان نگران اند. این نگرانی تا 
با دور زدن حکومت  که روس ها  جایی است 
شده  مستقیم  تعامل  وارد  طالبان  با  افغانستان 
افغانستان  در  داعش  خطر  وسیله  این  به  تا 
گردد. البته، نکته غم انگیز این است  تضعیف 
تروریستی  گروه  با یک  که روس ها می خواهند 
گروه تروریستی و افراطی دیگر  ریشه های یک 
در  طالبان  به  که  حاضر اند  روس ها  برکنند.  را 
افغانستان امتیاز و مشروعیت بدهند تا سرطان 
از  فراتر  اما  داعش در آسیای میانه رشد نکند. 
طالبان  روس ها،  کتیکی  تا فرصت طلبی  این 
روسیه  ملی  امنیت  برای  بزرگ  خطر  هم چنان 
این  چون  بوده،  میانه  آسیای  جمهوری های  و 
گروه های جهادی و  گروه پیوند نزدیک با تمام 
گروه های  که به  سلفی منطقه داشته و حاضر اند 

کنند. کمک  اسالم گرای آسیای میانه 
به دنبال  روس ها  و  غرب  حال،  هر  به 
خطر  رفع  جهت  کوتاه مدت  راهکار های 
دو  زمانی که  تا  بلندمدت  در  ولی  داعش اند 
کلید  افغانستان  در  دولت سازی  پروژه  باره 
تروریستی  و  شورشی  گروه های  ظهور  نخورد، 
پروژه  از  منظور  البته،  است.  ممکن  هم چنان 
و  نظام ها  براندازی  از  عبارت  دولت سازی 
سوی  از  جدید  و  بی ریشه  دولت های  ساختن 
برای  سیاسی  طبقه  تعهد  بلکه  نیست  غرب 
نهاد های  اصالحات  و  بازسازی  روند  تسریع 
اهمیت  بودن  مسلم  علی رغم  که  است  دولتی 
را  خود  نفع  قدرتمند  جناح های  پروژه،  این 
مصونیت  ادامه  خاطر  به  دولت  تضعیف  در 
می بینند.  خود  اقتصادی  و  سیاسی  بقای  و 
که رشد سریع داعش در شرق  از یاد برد  نباید 
موثر  حکومت  فقدان  که  داد  نشان  افغانستان 
منطقه  و  افغانستان  ثبات  برای  میزانی  چه  تا 

فاجعه آور بوده می تواند.
تا  سیروم  یک  به عنوان  امریکایی  نیروهای 
را  افغانستان  حکومت  بی رمق  بدن  چندی 
قوت بخشیده می توانند ولی موضوع با اهمیت تر 
که آیا دلتمردان افغان خطر نهاد های  این است 
در  افغانستان  بقای  برای  دولت  ضعیف 
یا  و  می کنند  درک  را  مدت  میان  و  کوتاه مدت 
خیر. در حال حاضر ما تعهد روشنی در طبقه 
تقویت  و  بازسازی  برای  افغانستان  سیاسی 
آن ها  زیرا،  نمی بینیم.  را  دولت  نهاد های 
شدیدا درگیر رقابت های داخلی بوده، فساد و 
قانون شکنی در بین شان رایج است و به  جای 
گردن  به  را  تقصیر  که  می کوشند  امور  اصالح 
دیگران، به خصوص عوامل خارجی بیندازند. 
ضرورت  این که  جای  به  افغان  دولتمران 
برنامه های روشن و عملی دولت سازی را درک 
و  حکومتی  مناصب  تقسیم  مصروف  کنند، 
خود اند.  رسمی   تشریفات  و  ترتیبات  افزایش 
تمام این نشانه ها نمودی از زوال طبقه سیاسی 
حمایت  گر  ا که  طبقه ای  است؛  افغانستان 
خارجی را با خود نداشته باشد، یک شبه دود 

می شوند و به هوا می روند.

  سلیم آزاد

راهکارهای موقت برای 
بحران های بنیادین افغانستان

نیروهای امریکایی به عنوان 
یک سیروم تا چندی بدن 

بی رمق حکومت افغانستان را 
قوت بخشیده می توانند ولی 
ع با اهمیت تر این است  موضو

که آیا دلتمردان افغان خطر 
نهاد های ضعیف دولت برای 

کوتاه مدت  بقای افغانستان در 
و میان مدت را درک می کنند 
و یا خیر. در حال حاضر ما 

تعهد روشنی در طبقه سیاسی 
افغانستان برای بازسازی 

و تقویت نهاد های دولت را 
نمی بینیم. 

دختران جغرافیای زن ناباور افغانستان با صبوری و شجاعت ثابت 
گون  گونا کشور با وجود تهدیدها و موانع  که در پیشرفت و ترقی  کردند 

بیش از پیش نقش دارند. فرهنگ زیبای زنانگی در تاریخ معاصر 
کرده  ج  خود، تمدن انسانیت ، مبارزات خستگی ناپذیر و ستودنی را در
گر واقع بین و انتقاد پذیر باشد چیزی  که متاسفانه در جبهه مخالف ا

ج نکرده است.  کارنامه خود در کشتار در  جز خشونت، جهل و 
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5500 سرباز در سال 2017 میالدی کاهش خواهد داد. 
در حال حاضر، نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان 
نیروهای  با  قسمت  یک  شده اند.  تقسیم  دسته  دو  به 
به صورت  که  داشته  حضور  ناتو  یا  شمالی  اتالنتیک 
را  و مشوره  برنامه آموزش، کمک  مشترک عملیات 
چارچوب  در  که  می کنند  اجرا  افغانستان  نیروهای  با 
آن ها  تعداد  که  دارند  قرار  قاطع«  »حمایت  ماموریت 
نیروهای  دیگر  بخش  اما  می رسد.  سرباز(   6800( به 
تروریسم  با  جنگ  نام  تحت  افغانستان  در  امریکایی 
به  کمبل  اقای  که  است  حالی  در  این  دارند.  حضور 
ارشد  مقامات  با  تا  شد  خواهد  واشنگتن  وارد  زودی 
درباره  و  افغانستان  امنیتی  وضعیت  باره  در  امریکا 
حضور و شمار سربازان امریکایی در افغانستان گفتگو 

کند. 
در سال 2014 میالدی مسوولیت تامین امنیت افغانستان 
و ماموریت جنگی بر ضد تروریستان به عهده نیروهای 
سربازان  برای  سال  این  شد.  گذاشته  افغانستان  امنیتی 
ارتش و پولیس افغانستان سال سختی بود. این نیروها 
متحمل  را  سنگینی  تلفات  طالبان،  گروه  با  در جنگ 
گردیدند. طالبان والیت شمالی کندز را سقوط دادند 
در  هلمند  در  را  زیادی  جنگ های  اواخر  این  در  و 
نیروهای  اما  انداخته اند.  راه  به  نیز  افغانستان  جنوب 
کمک  به  حمالتی  راه  اندازی  با  توانستند  افغانستان 
نیروهای هوایی ایتالف طالبان را در جریان چند روز 
این حال جنگ در والیت  با  ازین شهر خارج کنند، 
هلمند هنوز هم جریان دارد. برعالوه، گروه داعش نیز 
در شرق افغانستان شروع به فعالیت کرده، و القاعده نیز 

در تالش تصرف مناطقی در داخل افغانستان هستند.
زمانی  افغانستان  در  امریکا  نیروهای  افزایش  ادعای 
رییس جمهور  ویژه  فرستاده  که  می گیرد  صورت 

به خرچ  نیز چنین تالشی  امریکا  و  گرفته شود، چین 
خواهند داد و روشن است که افغانستان هم منافع خود 

را مطرح خواهد کرد. 
ایجاد تعادل و هم سویی در منافع این کشورها، ایجاب 
نیست  روشن  می کند.  را  دیپلوماتیک  پیچیده ی  کار 
طول  چقدر  تعادل  این  به  رسیدن  برای  مذاکره  که 
در  می خواهد  هر کشوری  که  است  روشن  می کشد. 
ایجاد این نقشه راه، منافع امنیتی خو د را تا حد زیادی 
پاکستان  نباشد،  امریکا  و  چین  فشار  اگر  کند.  تامین 

هیچ گاه کوتاه نمی آید. 
روشن نیست که چین و امریکا، تا چه حدی حاضر به 
اعمال فشار بر پاکستان هستند. این هم روشن نیست که 
اسالم آباد آیا به واقع کوتاه می آید یا نه؟ گروه طالبان 
خالی  دچار  گروه  این  ندارد.  عادی  وضعیت  هم 
اخترمحمد  زعامت  محمدرسول  مال  است.  رهبری 
با  منصور را نمی پذیرد. اخترمحمد منصور می خواهد 
گرم کردن آتش جنگ، همه هواداران محمد رسول را 
به سمت خودش جلب کند. گروه تروریستی داعش 
هم مزید بر علت شده است. رهبران طالبان شاید نگران 

ریزش در صفوف نیروهای شان باشند. 
مذاکره  اگر  که  می کنند  فکر  طالبان  رهبران  شاید 
را  داعش  تروریستی  خالفت  علم  صفوف شان  کنند، 
به سادگی  به دالیلی که گفته شد،  بلند خواهد کرد. 
طالبان  میالدی،  جاری  سال  در  کرد  حکم  می توان 
والیت  دو  یکی  تا  کرد  خواهند  را  خود  تالش  تمام 
خواهد  تالش  هم چنان  گروه  این  بدهند.  سقوط  را 
کرد تا حمالت تروریستی بیشتری بر اهداف دولتی و 

دیپلوماتیک در کالن شهرها سازمان دهی کند. 
آغاز  معنای  به  هم  مذاکره  شروع  این که  بر  عالوه 
جریان  در  آتش بس  روی  توافق  نیست.  آتش بس 
صورت  زیاد،  چانه زنی های  از  پس  هم  آن  مذاکره 
مذاکره،  شروع  در  مذاکره.  شروع  در  نه  می گیرد، 
جنگ شدید می شود. طرف ها با شعله ور کردن میدان 
می دهند.  افزایش  را  خود  چانه زنی  قدرت  جنگ، 

شاهد  میالدی،   2016 سال  روز  اولین  در  کابل  شهر 
یک انفجار تروریستی بود. این انفجار تروریستی نشان 
نیرو های  برای  دشواری  سال  هم   2016 که  می دهد 
امنیتی افغانستان خواهد بود. گرچه عده ای با تو جه به 
اجالس چهارجانبه چین، پاکستان، امریکا و افغانستان 
این  در  طالبان  با  مذاکره  که  می کنند  خوشبینی  ابراز 
به  که  برمی آید  قراین  از  اما  شد،  خواهد  شروع  سال 
ثمر نشستن تالش های صلح و مذاکره حداقل در بهار 

سال جاری میالدی بعید است. 
اعالمیه هایی  تازه  شد،  برده  نام  که  کشوری  چهار 
منتشر کرده اند و از آرزوهای خود برای کشاندن پای 

ایتالف  نیروهای  کارکرد  افغانستان،  امور  در  روسیه 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  رهبری  به  تروریسم  ضد 
ویژه  فرستاده  کابلوف  ضمیر  است.  خوانده  ناکام  را 
رییس جمهور روسیه در امور افغانستان، در گفتگویی 
با خبرگزاری تاس، گفته که ماموریت نیروهای امریکا 
کابلوف  آقای  است.  بوده  ناکام  افغانستان  در  ناتو  و 
کار  نتایج  از  گرفته  صورت  »ارزیابی های  گفت: 
نیروهای بین المللی یاری امنیت )ایساف( در افغانستان 
کامال  افغانستان  در  آن ها  ماموریت  که  می دهد  نشان 
نهایی  »هدف  کابلوف:  گفته  به  است.«  بوده  ناکام 
و  بود  تروریسم  مهار  افغانستان  در  ایتالف  نیروهای 
یک  آمدن  به وجود  سبب  روند  این  می رفت  انتظار 
که  افغانستان گردد  در  مرکزی«  و  دموکرات  »دولت 

این هدف تا هنوز بر آورده نشده است.«
برعالوه، کابلوف با اشاره به ماموریت کنونی نیروهای 
ابراز  قاطع«  »حمایت  نام  تحت  افغانستان  در  ایتالف 
داشته  قبال  در  اندکی  نتایج  نیز  برنامه  این  که  داشت 
است. هدف برنامه حمایت قاطع، بلند بردن مهارت های 
این  به  مشوره دهی  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  رزمی 
کرده  ادعا  کابلوف  آقای  هم چنان  می باشد.  نیروها 
ناکافی،  به دلیل آموزش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
نداشتن تجهیزات جنگی، توان تغییر وضعیت را ندارند. 
سپتامبر،  ماه  اواخر  کندزدر  استراتژیک  شهر  سقوط 
با  می باشد.  ادعا  این  تایید  بیانگر  افغانستان  شمال  در 
تاکید کرد که روسیه آماده  این همه، آقای کابلوف 
این  تا  می باشد  افغانستان  با دولت  و همکاری  کمک 
دامن گیر  که  امنیتی  مشکالت  عهده  از  بتواند  کشور 
آن می باشد بیرون شود. کابلوف تاکید کرد، روسیه از 
پروسه صلح دولت افغانستان پشتیبانی می کند. به قول 
کابلوف قرار است روسیه در ماه جنوری سال 2016 
میالدی 10000  میل اسلحه همراه با تجهیزات جنگی 

دیگر به افغانستان کمک کند.
از سوی دیگر، فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان 
دولت  با  روسی  مقامات  گفتگوهای  آغاز  از  خبر 
را  افغانستان  به  هلی کوپتر  تحویل  برسر  افغانستان 
ماه  اواخر  در  روسیه  کابلوف،  به گفته  هم چنان  داد. 
اکتوبر، به تعداد 57 عراده موتر نوع کاماز را به صورت 
بالعوض به افغانستان کمک کرد که ارزش مجموعی 

آن 2.5 میلیون دالر می شود.

تالش  طرف  دو  که  است  سالی   ،2016 سال  بنابراین 
خواهند کرد، برتری نظامی  خود را نسبت به هم دیگر 

اثبات کنند. 
سران حکومت وحدت ملی باید در کنار آن که برای 
مدیریت  به  را  خود  توجه  می کنند،  تالش  مذاکره 
نیروهای  فرماندهان  باید  کنند.  معطوف  نیز  جنگ 
امنیتی هم متوجه این واقعیت ها باشند و لحظه ای غفلت 
فرماندهان  و  دولتی  نیروهای  همه  که  نکته ای  نکنند. 
جنگ باید به آن توجه کنند این است که گروه طالبان 
دیگر چانس ندارند تا به قدرت برسند و کل افغانستان 
را اشغال کنند. اشغال افغانستان توسط طالبان دیگر به 
تاریخ پیوسته است و این رویداد دیگر تکرار نخواهد 
نظامی  و دولتی  تبلیغات  این چیزی است که در  شد. 

باید گنجانیده شود. 
کشورهای  و  جهانی  جامعه  که  است  این  نکته  دیگر 
است.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  متحد  ناتو،  عضو 
سازمان استخبارات نظامی  پاکستان و حلقات بنیادگرا 
متحد  درگیری  این  در  خلیج  حوزه  کشورهای  در 
امنیتی  نیروهای  کنار  در  بقیه  دنیا،  ولی  هستند  طالبان 
دولت  رهبران  باید  را  پیام  این  دارد.  قرار  افغانستان 

افغانستان به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان بدهند. 
واقعیت دیگری که دولت باید به مردم افغانستان اعالم 
کند این است که طالبان، ظرفیت براندازی استراتژیک 
نظام حاکم بر افغانستان را ندارند. این درست است که 
گروه طالبان توان حمله به شهر های کشور را دارد، اما 
این گروه نمی تواند نظام افغانستان را به صورت بنیادی 

و راهبردی سقوط بدهد. 
که  است  اصلی  جنگ،  پایان  برای  تالش  و  مذاکره 
کسی با آن مخالفتی ندارد، اما این تالش ها نباید سران 
حکومت را ذوق زده یا اغفال کند. جامعه جهانی هم 
باید  نباشد،  بحران  کانون  افغانستان  می خواهد  اگر 
خرچ  به  پاکستان  بر  فشار  اعمال  برای  بیشتری  تالش 

دهد. 

طالبان به میز مذاکره سخن گفته اند. این نشان می دهد 
که بحث مذاکره هنوز در مرحله آرمان است. به  بیان 
آغاز  روندی  می خواهند  گوناگون  جهت های  دیگر 
شود که نتیجه آن کشاندن پای طالبان به میز مذاکره 
باشد. این روند تا حال آغاز نشده است. برای این روند 

باید یک نقشه راه ساخته شود.
قرار است در همین ماه جنوری، نمایند گان کشورهای 
افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روی ایجاد این نقشه 
راه گفتگو کنند. ایجاد نقشه  راه برای رسیدن به صلح، 
فرآیندی خیلی زمان گیر است، پاکستان در ایجاد این 
نظر  در  امنیتی اش  منافع  تا  کرد  خواهد  تالش  نقشه 
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ما  که  نمی داشتم  باور  من  »اگر  گفت:  کمبل  آقای 
و  مشوره  آموزشی،  ماموریت  برنامه های  می توانیم 
بنا  کنیم،  عملی  را  تروریسم  ضد  ماموریت  کمک، 
می دادیم که  پاسخ  ارشد خود  مقامات  به  آن  از  باید 
بر گردیم. حاال سوالی که  به عقب  بود دوباره  ممکن 
نیاز داریم؟ و  به چه  این است که ما  مطرح می گردد 
آن فرستادن نیروی بیشتر و بیشتر به افغانستان می باشد.« 
امریکا  که  بود  کرده  اعالم  اوباما  رییس جمهور  قبال، 
به  سرباز   9800 از  را  افغانستان  در  نیروهایش  شمار 

افغانستان  در  امریکا  متحده  ایاالت  ارشد  جنرال  یک 
در مصاحبه ای که هفته گذشته نشر شد گفته است که 
افغانستان  در  خود  نیاز  مورد  سربازان  تعداد  امریکا، 
فرستادن  خواهان  نیاز  صورت  در  و  کرده  حفظ  را 
جان  جنرال  شد.  خواهد  افغانستان  به  بیشتر  نیروهای 
کرد  تاکید  تودی،  یو  اس اي  با  مصاحبه ای  در  کمبل، 
که: »به تعداد نیروهایی که در افغانستان نیاز باشد، این 
نیروها در افغانستان و برای مدت طوالنی باقی خواهند 

ماند.«

امریکا در تالش فرستادن نیروی بیشتر 
به افغانستان

2016 و دوام جنگ

  نویسنده: رویان برون

  فردوس

  برگردان: ضیا صادق

  منبع: سی ان ان 
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همسایه  کشورهای  با  را  صادراتی  کاالهای  ترانزیت 
تجارت  دایمی سازمان  پاکستان که هم عضو  مخصوصا 
جاده  بین الملل  حمل ونقل  کنوانسیون  در  هم  و  جهانی 
تاحال  که  کند  حل  می تواند  دارد  عضویت   »TIR«
پیمان های ترانزیتی زیادی برای انتقال کاالهای افغانستان 
را  آن  بارها  اما  رسیده  امضا   به  پاکستان  طریق خاک  از 

پاکستان نقض کرده است. 
که  خویش  جدید  فشار  وسیله  از  افغانستان  بار  این 
می تواند  کرده  استفاده  می باشد  جهانی  تجارت  سازمان 
خود  مسوولیت های  از  یکی  هم  سازمان  این  که  چرا 
در  اختالفات  حل  و  مقررات  تفاهم نامه ها،  اجرای  را 
جذب  همه  این  با  می داند.  سازمان  مقررات  چارچوب 
سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه گذاری، کاهش احساس 
و  ثبات  ایجاد  و  کشور  داخل  در  سرمایه  ریسک  پذیری 
تعامل با دولت ها و شرکت ها، زمینه برای جذب سرمایه 

خارجی به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت.
افزایش فرصت های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای 
بیشتری  تعداد  برای  اشتغال  امکان  خدمات،  و  تولیدات 
را  این  اما  شد.  خواهد  فراهم  کشور  داخل  در  مردم  از 
فراموش نکنیم که در صورت عدم رشد صنعت و تولید 
با وجود باز بودن دروازه ها بروی واردات و عدم توانایی 
بد  امتعه های وارداتی وضع  با  رقابت شرکت های داخلی 
کار  ارزان  و  فروان  نیروی  وجود  می تواند.  بدترشده  و 
و  می دهد  برای مان  را  دیگر  کشورهای  با  رقابت  امکان 
درضمن موجودیت منابع و نیروی کار توجه شرکت های 
به  هم  سازمان  توصیه  و  می کند  جلب  نیز  را  ملیتی  چند 
دارند  تکنالوژی  و  کشورهای که مشکل کمبود سرمایه 
و  ملیتی  چند  شرکت های  جذب  با  که  است  همین 
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف 
قوانین مدرن  نیازمند  باز هم  ما  اما در آن صورت  کنند. 

کابل/10 جدی 1394
از  تأسی  به  که  شود  می  رسانیده  عزیز  هموطنان  اطالع  به 
حکم فقرۀ)1( مادۀ سوم و فقرۀ)1( مادۀ بیستم قانون تشکیل، 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  های  صالحیت  و  وظایف 
نامزدان  فهرست  است  قرار  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 
کمیتۀ گزینش،  از سوی  انتخاباتی،  های  کمیسیون  اعضای 
تهیه و به ریاست محترم جمهوری اسالمی افغانستان، پیشنهاد 

گردد.
به اطالع عموم رسانیده می شود که عالقه مندان واجد  بنًأ 

شرایط ذیل، می توانند ثبت نام نمایند.
شرایط عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، بر اساس حکم 

مادۀ هفتم و فقرۀ)3( مادۀ بیستم قانون متذکره، عبارتند از:
1-داشتن تابعیت تنها افغانستان؛

2-داشتن تحصیالت عالی حد اقل لیسانس؛
پنج  اقل  تجربۀ کاری حد  و  نیک  اهلیت،شهرت  3-داشتن 

سال در ادارات دولتی و غیر دولتی؛
4- تکمیل حد اقل سن 35 ساله گی؛

5- عدم محکومیت به جنایات ضد بشری و جنایت؛
6- عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه.

تکنالوژی شرکت های  از سرمایه و  استفاده  با  هستیم که 
چند ملیتی با ادغام مواد اولیه و نیروی کارخودمان تولید 
که  است  حالی  در  همه  واین  کنیم  پیدا  صدوررا  قابل 
اقتصاد جهان درحال تحت کنترول آمدن این شرکت ها 
است ولی برای جذب آن ها ما حد اقل یک ماده قانون هم 
نداریم چه رسد به داشتن قوانین مدرن هم سطح جهان، 
نیاز  مورد  تکنالوژی  و  سرمایه  جذب  در  ناتوانی  همین 
موجب می شود که روند ضعف در تولید، بی کاری، پایین 
بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار گردد. 
دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت ها 
و شرکت های بین المللی و طرح ها و مناقشه های مشترک 
بین المللی موجب کسب تجارب و انتقال فناوری به داخل 

کشور خواهد شد.
با این همه فرصت  ها، معایبی هم عضویت در این سازمان 
دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح بازار کار اثرات 
اقتصاد کشور شده می تواند چرا که  منفی زیادی متوجه 
را  اصولی  باید  کشورها  سازمان  این  در  عضویت  برای 
محصوالت  کلیه  واردات  آزادی  جمله  از  که  بپذیرند 
صنعتی و کشاورزی، لغو محدودیت بر واردات خدمات، 
بر واردات محصوالت صنعتی و  حذف حقوق گمرکی 
از صنایع  بسیاری  باعث می شود  و...است که  کشاورزی 
نوپا در رقابت با تولید خارجی تعطیل شود و در نتیجه آن 
بی کاری افزایش پیدا کند که این پیامدها را شوک های 
که  دانست  می توان  آزاد سازی  سیاست  اجرای  از  ناشی 
توازن  نکته  ایجاد  و  نکات  این  به  دولت  کامل  توجه  با 

می توان از این اثرات منفی جلوگیری کرد.
بین المللی  قوانین  با  داخلی  تجارت  قوانین  یکسان سازی 
قانون  تدوین  و  مطالعه  رشته،  این  حقوق دانان  توسط 
وظیفه ای است که فقط از عهده یک حقوقدان بر می آید 
و هم چنان جذب حقوق دانان متخصص در زمینه تجارت 
بین الملل در وزارت خارجه و وزارت تجارت و صنایع به 
عنوان دیپلومات های تجاری برای مسایل حقوقی و تنظیم 
که  چرا  است  الزمی  بین المللی  قراردادهای  و  معاهدات 
امروز در میدان رقابت در بازار آزاد جهانی، کشورهای 
انگلستان،  سنگاپور ،  مانند  بین الملل  تجارت  در  مدعی 
امریکا و چین موفقیت های خود را در بازار آزاد مدیون 
محافل دانشگاهی می دانند و حتا به جرات می توان گفت 
نقش  بین الملل  تجارت  علمی  توسعه  در  کشورها  همین 
خوب  ارتباطات  داشتن  برای  هم  ما  داشته اند.  سزایی  به 
تجاری که در عین حال مفاد اعظمی را از آن برده بتوانیم 
و  داریم  مدرن  حقوق  به  سنتی  حقوق  از  گذر  به  نیاز 
به  که  رسند  حدی  به  باید  دانشگاه های مان  پژوهشگران 
جای ترجمه آثار خارجی خود با در نظر داشت احوال و 
اوضاع کشور خودمان تولید علم کنند. تا باشد که پس از 
این از فرصت های پیش آمده همچو عضویت در سازمان 

تجارت جهانی استفاده بهینه را توان داشت.

یادداشت:
- اسناد تحصیلی متقاضیان باید به تصدیق وزارت تحصیالت 
مربوط  ادارۀ  تصدیق  به  شان،  کاری  سوابق  اسناد  و  عالی 

رسیده باشد.
- تحصیالت عالی متقاضیان عضویت در کمیسیون شکایات 

انتخاباتی، باید در علوم حقوقی و فقهی باشد.

زمان:
واجدین شرایط می توانند از تاریخ  13  /  جدی   / 1394 
الی   23  /  جدی   / 1394 از ساعت      صبح الی      بعد از 
ظهر فورم های ثبت نام را دریافت، تکمیل و ضمیمۀ اسناد 
ذکر شده به شمول کاپی تذکرۀ تابعیت، به داراالنشای کمیتۀ 

گزینش، تسلیم نمایند.
مکان:

واقع  گزینش،  کمیتۀ  داراالنشای  در  نام  ثبت  های  فورم 
جمهوری  ریاست  امور  ادارۀ  عمومی  ریاست  ساختمان 

اسالمی افغانستان و ویب سایت:
http//aop.gov.af

قابل دسترسی است.

اقتصاد  جمله  از  اجتماعی  امور  همه  شدن  جهانی  روند 
سه گانه  تخصصی  سازمان های  که  شد  باعث  تجارت  و 
بانک  پول،  صندوق  بین المللی  سازمان  مثل  اقتصادی 
جهانی و سازمان تجارت جهانی تحت حمایت گسترده 
سازمان ملل متحد جهت هماهنگ کردن و جهانی سازی 
بیایند. هماهنگی واهداف  سیاست های اقتصادی به وجود 
طرف  از  آن  توجیه پذیری  و  سازمان  سه  این  مشترک 
زیادی  کشورهای  که  گردید  باعث  متحد  ملل  سازمان 
و  درآیند  سازمان ها  این  عضویت  به  مدتی  اندک  در 
کشوری که هم اگر تمایل به عضویت را نداشته باشد از 
این  اقتصادی  تاثیر پذیری سمت و سو دادن سیاست های 
سازمان ها در جهان، خود را در امان نخواهند دید و حتا 
ناخواسته می خواهند که عضویت این سازمان ها را گرفته 

تا از مزایای آن بهره مند شوند.
جنگ  از  بعد  و  جریان  در  سیاسی  تالش های  نتیجه  در 
جهانی که سازمان ملل متحد به وجودآمد و در کنار آن 
عمومی  موافقت نامه  در1947  اقتصادی  تالش های  اثر  از 
تعرفه و تجارت »گات« تشکیل شد. بسیاری از کشورها 
به تجارت چند جانبه خود  قرن مسایل مربوط  نیم  حدود 
می کردند.  پی گیری  موافقت نامه  همین  چارچوب  در  را 
اما پیچیدگی روز افزون مسایل تجارتی و هم چنان عدم 
باعث  موافقت نامه  حقوقی  مبنای  یک  از  برخورداری 
 World Trade( جهانی  تجارت  سازمان  که  گردید 
به عنوان  سال1995  در   )Organaization-WTO
جایگزین  یافته  سازمان  و  دایمی  بین المللی  سازمان  یک 
بر  نظارت  و  مدیریت  همچو؛  اهداف  و  گردیده  گات 
تجاری  مذاکرات  برای  مجمعی  موافقت نامه،   28 اجرای 
چند جانبه، مکانیسم حل و فصل اختالفات تجاری، بررسی 
دیگر  با  همکاری  اعضا،  تجاری  سیاست های  ارزیابی  و 
سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی و 
کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال 
گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه 

را تعقیب کند. 
اکثریت  کمی  مدت  در  که  توانست  سازمان  این 
کشورهای جهان را در خود جذب کند که تا 30 نوامبر 
2015 رقم کشورهای عضو به 162 می رسید و با عضویت 
افغانستان در 17 دسامبر 2015 و کشور لیبریا این رقم به 
164 کشور رسیده است. افغانستان با درخواست عضویت 
به این سازمان از 21 نوامبر2004 به بعد به حیث عضو ناظر 
این سازمان بود و حال که عضو فعال و دایمی این سازمان 
می باشد مسوول اصالح سازی تمامی قوانین تجارتی خود 
و تطابق آن با معیارهای سازمان تا پنج سال آینده است. 
قانون  افغانستان مخصوصا  قوانین  این در حالی است که 
تعدیالت  با  تنها  حال  تا   1336 از  که  افغانستان  تجارت 
اندکی قابل تطبیق است اما تغیرات و پیچید گی های بیش 
با قانون تجارت ما هیچ  با مقایسه  از حد تجارت جهانی 
که  است  مکلف  افغانستان  دولت  و  نیست  تطبیق  قابل 
قوانین خود را تا پنج سال آینده سروسامان داده و خود را 

با معیارهای سازمان تجارت جهانی برابر کند.
با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان با عضویت به 
این سازمان بر عالوه این که تعرفه های گمرکی کشورها 
تمامی  به  آسان  دسترسی  می یابد،  تقلیل  افغانستان  برای 
تجارت  روان سازی  باعث  کشورعضو   )163( بازارهای 
صادرات  افزایش  در  مولفه  این  از  افغانستان  که  شده 
خود نیز استفاده مزیدی کرده می تواند در ضمن مشکل 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

حالی  در  کرده  دریشی  و  شیک  نو  سال 
نیز  را  خود  رنگ  گالبی  نیکتایی  که 
جاده  آخر  طرف  به  بود،  بسته  محکم 
ناگهان  جاده  وسط  در  بود.  حرکت  در 
به  و  پوش  ژنده  و  مفلوک  پیرمرد  یک 
دلش  جوان  آمد.  روبه رویش  ریخته  هم 
گدا  کرد  فکر  و  سوخت  پیرمرد  این  به 
دست  کف  پولی  تا  خواست  و  است 
را  پول  این که  محض  به  گذارد.  پیرمرد 
پیر  فریاد  گذاشت،  پیرمرد  دست  کف 
برابر  نیستم. 365  باال شد. اوهوی مه گدا 
از تو پیسه دار تر هستم. جوان با وارخطایی 
ایطو  چرا  هستی  دار  پیسه  ایقه  اگه  گفت 
از  آهی  پیرمرد  است.  خراب  روزگارت 
دل کشیده گفت، بچیش چرت نزن آخر 
سال تو هم همین طور خواهی شد. جوان 
پیرمرد  هستی.  کی  تو  گفت  شد  واخطا 
جواب داد. مه سال کهنه هستم که میرم به 
سوی تمام شدن بیا تحویل بگیر زمان را. 
این  چرا  پس  بیشتر گفت  تردید  با  جوان 
طور شدی. سال کهنه با پوزخند گفت. تو 
آورده اند.  روزم  به  چی  انسان ها  نمیدانی 
حال و روز من که این طور کرده اند حاال 
فکر کن سر خود شان چی آورده اند. سال 
با وارخطایی گفت، پدر جان ترا قسم  نو 
بده  توضیح  کمی  یک ساله ات  تجربه  به 
من چیکار کنم به روز شما گرفتار نشوم. 
هیچ  هرچند  گفت :  تلخی  با  کهنه  سال 
گریزی از این وضعیت نداری ولی از من 
می شنوی طرف خاور میانه، آسیای جنوب 
امریکا  جای  چند  و  افریقا  شمال  غربی، 
جنوبی نروی، سال نو گفت : خی چی رقم 
زمان در آن جا بگذرد. سال کهنه گفت، 
کسی  کال  جا  این  در  نزن.  چرت  اصال 
آنجا  اصال  نمی شود.  زمان  گذر  متوجه 
باور کن در یک جایی  نمی گذرد.  زمان 
به نام افغانستان بعضی مردم فکر می کنند 
که ظاهر شاه هنوز هم پادشاه است. سال 
نو گفت به من توصیه شد که به آدم های 
نشوم.  نزدیک  دارند  بلند  ریش های  که 
مال  مساله  این  گفت  خنده  با  کهنه  سال 
گد  چیز  همه  حالی  بود،  قبل  سال های 
ود شده حتی بدون ریش ها هم می توانند 
به  کس  هر  از  خالصه  باشند.  خطرناک 
طرف تو خطر متصور است. رنگ از روی 
سال نو پرید. گفت پدر جان مره تیر سال 
گفت  کهنه  سال  نمی گیرم.  تحویل  را  نو 
دیگه دیر شده. عصای خود را انداخت به 
گردن سال نو و او را به طرف آخر کوچه 
راند. سال نوهم گریه کنان رفت که 365 

روز با آدم ها سر کند. 

بیا تحویل بگیر 

بررسی عضویت افغانستان
WTO در سازمان تجارت جهانی 

  روح اهلل رحیمی ـ دانشجوی فوق لیسانس بخش حقوق دانشگاه کوجاییلی ترکیه

  اطالعیه

ACKU
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sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
فريدون آژند  0797416062 دبير بخش سياسی: 

رستگار، وحيد پيمان، ضيا صادق، سهيال وداع خموش، مريم حسينی    خبرنگاران:         

سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
احمدضيا محمدي وبسايت:         

0708144047 پذيرش اعالن:    
صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 
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Call for expression of interest (EOI) 
Tender Notification

Tender Reference no: 83218352   

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 in-
cludes 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 supporting 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 develop-
ment 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 
03.01.2016 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 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 83218352”. The EOI must be sent through email. 
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