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رییس اجرایی به هند رفت

ی در روابط  نقش امنیت و انرژ
کستان تاجیکستان و پا

سیاست طالبان
ی طالبان ایدیولوژ
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صندوق حمایت از قربانیان 
خشونت علیه زنان افتتاح شد

از  حمایت  وجهی  صندوق  کابل:  8صبح، 
زنان رسما توسط رییس  قربانیان خشونت علیه 

جمهور افتتاح شد.
اهدای  با  کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
که  است  گفته  صندوق  این  به  نقدی  کمک 
کرده اند تا پانزده درصد  کابینه نیز تعهد  اعضای 
کمک  صندوق  این  به  را  شان  دلو  ماه  معاش 

می کنند. 
افغانستان  حکومت  که  می افزاید  اشرف غنی 
متعهد است تا زنان را در راستای احقاق حقوق 
باید  که  کرده  کید  تا وی  کند.  کمک  شان 
شود.  گرفته  زنان  علیه  خشونت  نوع  هر  جلوی 
و  شرعی  حقوق  باید  که  می گوید  اشرف غنی 

قانونی زنان داده شود.
نوع  هیچ  که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
کسی که  خشونت علیه زنان قابل قبول نیست و هر 
خشونت را به مثابه رسم و رواج می پندارد، به راه 
که ادامه خشونت  غلط رفته است. او می افزاید 
ناهنجاری ها  آمدن  بوجود  باعث  زنان  علیه 
صندوق  افتتاح  مراسم  در  غنی  آقای  می شود. 
علیه  خشونت  قربانیان  از  حمایت  برای  وجهی 
که جامعه جنگ زده باید ارزش های  گفت  زنان 
گسترش  کند و نباید باعث  پیشین خود را درک 

گردد. رواج های نا پسند 
کشور نیز، از  در همین حال، روال غنی بانوی اول 
افتتاح صندوق وجهی برای حمایت از قربانیان 
که  می گوید  کرده  حمایت  زنان  علیه  خشونت 
صورت  جدی  مبارزه  باید  خشونت  محو  برای 
و  اسالم  دین  که  کرد  کید  تا اول  بانوی  گیرد. 
فرهنگ افغانی جایگاه ویژ ه ای برای زنان قایل 

است.

آیااوبامادربارهخروجسربازانش
ازافغانستانتجدیدنظرمیکند؟
که نیروهای امنیتی افغانستان، 4.1 میلیارد  این در حالی است 
این  و  داشته اند  هزینه  امریکایی  مالیه دهندگان  برای  دالر 
گذشته به تنهایی  نیروها، برای نخستین بار پس از 2001، سال 
خبرگزاری  به  ناتو  مقام های  رزمیدند.  شورشیان  مقابل  در 
که نیروهای افغان قدرت خود را نشان  گفته اند  اسوشتیدپرس 
داده، اما این نیروها، از تلفات دوامدار رنج می برند. 28 درصد 
افزایش در تلفات این نیروها در سال 2015 مشاهده شده است.
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زنگ اول


آن  براساس  که  کرد  صادر  فرمانی  رییس جمهور  دیروز 
قانون رسانه های  به  با رسانه ها مطابق  نهاد های دولتی  باید 
همگانی رفتار کنند. در این فرمان آمده است که مراجع 
نمی توانند خودسرانه کارمندان رسانه ها،  امنیتی  و  قضایی 
خبرنگاران یا مدیران رسانه ها را جلب کنند. هم  چنان در 
شکایات  بررسی  اصلی  مرجع  که  است  آمده  فرمان  این 
کمیسیون  رسانه ها،  مورد  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
رسید گی به تخلف های رسانه ای است. این کمیسیون در 
وزارت اطالعات و فرهنگ موقعیت دارد. هم چنان در این 
خبرنگاران  با  باید  امنیتی  نیروهای  که  است  آمده  فرمان 
اصول  به  مطابق  و  شایسته  برخورد  رسانه ها  کارمندان  و 

شهروندی داشته باشند. 
نکاتی که در فرمان رییس جمهورآمده است، خیلی مفید 
است و اگر تطبیق شود بیشتر مشکالت رسانه های کشور 
نمی دانند  هنوز  تا  حکومتی  مراجع  بیشتر  می شود.  حل 
به شکایت علیه رسانه ها کدام مرجع  که مرجع رسید گی 
مراجع  به  مستقیما  حکومتی  مقام های  از  برخی  است. 
از  برخی  و  می کنند  شکایت  رسانه ها  از  قضایی  و  عدلی 
رسانه ها  به  جلب  نامه های  هم  بی خبر  مدعی العموم های 

می فرستند. 
پایان  خودسری ها  این  به  باید  رییس جمهور  فرمان  این 
دهد و همه شکایت ها علیه رسانه ها را قانومند بسازد. نظام 
رسانه ای افغانستان هنوز خیلی جوان است و خطاهایی از 
آن سر می زند. برخی از خبر نگاران هم در مواردی قانون 
نکردن  مراعات  نمی کنند.  مراعات  را  رسانه های همگانی 
می شود  سبب  رسانه ای  فعالیت های  در  قانون  این  مفاد 
گاهی به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، افترا نسبت 
به  رسید گی  باصالحیت  و  قانونی  مرجع  اما  شود.  داده 
است  رسانه ای  تخلف های  بررسی  کمیسیون  تخطی،  این 
قانون رسانه های همگانی  ترکیب آن در  که شیوه کار و 

پیش بینی شده است. 
بر مبنای قانون هر کسی که از رسانه ها شکایت دارد، باید 
وزارت  در  که  رسانه ای  تخلف های  بررسی  کمیسیون  به 
اطالعات و فرهنگ موقعیت دارد، مراجعه کند. از این به 
بعد باید سارنوالی و دادگاه ها شکایات افراد و اشخاص در 
مورد رسانه ها را نپذیرند و آن را به کمیسیون تخلف های 

رسانه ای راجع کنند. 
کرده،  نگران  را  رسانه ها  روزها  این  که  دیگری  موضوع 
رسانه ها  تاسیسات  و  رسانه ای  فزیکی کارمندان  مصونیت 
حمله  موبی  رسانه ای  گروه  کارمندان  به  طالبان  است. 
نگرانی ها  امر  این  رساندند.  قتل  به  را  تن  هفت  و  کردند 
را افزایش داده است. رسانه ها راهی ندارند غیر از این که 

ازحکومت بخواهند تا امنیت آنان را تامین کند. 
شورای  که  گفت  دیروز  ریاست جمهوری  سخنگوی 
می کند  کار  رسانه ها  امنیت  تامین  طرح  روی  ملی  امنیت 
این هم خبر خیلی خوش  به تصویب کابینه برسد.  بعد  تا 
امنیتی،  نیروهای  تا  دارند  نیاز  رسانه ها  است.  رسانه ها  به 
امنیت تاسیسات و اموال آنان را بگیرند و برای کارمندان 
تا جان شان حفظ شود.  بدهند  امنیتی  نیز مشوره های  آنان 
بهره برداری  رسانه ها  ناگزیری  این  از  باید  حکومت  اما 
باشند که  این  پی  مراجع رسمی شاید در  از  برخی  نکند. 
با استفاده از ناگزیری های امنیتی رسانه ها، تالش کنند که 
زبان  بستن  بگیرند.  را  انتقادی  رسانه ای  مواد  پخش  جلو 
رسانه ها  انتقاد  نیست.  حکومت  سود  به  رسانه ها  انتقادی 
سازنده است، خالها را برمال می کند و حکومت را متوجه 
و  آزاد  رسانه های  فلسفه  وجودی  می سازد.  وظایفش 

کثرات گرا در یک جمهوری مدرن همین است. 
نداشته  وجود  منتقد  و  کثرت گرا  آزاد،  رسانه های  اگر 
بلی گوی  همه  و  می گیرد  شکل  تک صدایی  باشد، 
و  نمی بیند  را  نواقص و خیانت ها  می شوند؛ کسی خالها، 

نظام به قهقرا می رود.

از ناگزیری های رسانه ها 
بهره برداری نکنید
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وزارتمبارزهباموادمخدرمدغممیشود

رییساجراییبههندرفت

کمکیکمیلیارددالریامریکابهبخشساختمانی

فراغتچهارزن
ازیکبرنامهکارآموزی

کشتهوزخمیشدننزدیک
بههفتادتروریست

درعملیاتهاینظامی

وزارت  است  قرار  کابل:  8صبح،
مبارزه با مواد مخدر با معینیت مبارزه 
داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با 
وزارت  چوکات  در  و  شده  مدغم 

امور داخله فعالیت کند.
8صبح  روزنامه  به  موثق  منبع  یک 
موضوع  این  روی  که  می گوید 
بحث  جمهوری  ریاست  ارگ  در 
نهایی  تاهنوز تصمیم  و  جریان دارد 

در این مورد گرفته نشده است.
هویتش  افشای  از  که  منبع  این 
برای  که  می افزاید  کرد،  خودداری 
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  ادغام 
است.  شده  گرفته  نظر  در  طرح  دو 
این است که  اول  او، طرح  به گفته  
به  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
تغییر کرده و در چارچوب  ریاست 
و  کند  فعالیت  ملی  امنیت  شورای 
مواد  با  مبارزه  معینیت  با  این که  یا 
مدغم  داخله  امور  وزارت  مخدر 
کار  وزارت  این  چوکات  در  شده 

کند.

8صبح،کابل: داکتر عبداهلل عبداهلل 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
هیات  راس یک  در  افغانستان،  ملی 
شرکت  منظور  به  دولتی  رتبه  عالی 
هند  به  تروریزم  ضد  کنفرانس  در 

رفته است.
با  اجرایی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
آقای  که  می گوید  خبر  این  اعالم 
در  که  کنفرانس  این  در  عبداهلل 
می شود،  برگزار  هند  جیپور  شهر 
افغانستان  دولت  از  نمایندگی  به 

ساختمانی  شرکت های  اتحادیه 
می گوید که نهادهای کمک کننده 
امریکا اعالم کرده که در سال ۲۰۱۶ 
بخش  برای  را  دالر  میلیارد  یک 
خواهند  هزینه  افغانستان  ساختمانی 

کرد.
اتحادیه  رییس  یاسین،  نعیم 
افغانستان  ساختمانی  شرکت های 
دیروز در یک نشست خبری گفت 
که این نهادها تا سال ۲۰۲۰ میالدی 
بخش  در  دالر  میلیارد   ۵ از  بیش 

ساختمانی هزینه خواهند کرد.
به گفته او اداره توسعه ای بین المللی 
ارتش  انجنیری  بخش  امریکا، 
امریکا، سفارت این کشور در کابل 
در  فعال  امریکایی  نهادهای  سایر  و 
فراهم  را  متذکره  بودجه  افغانستان 

خواهند کرد.
یاسین  آقای  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
میلیارد   ۵ این  مجموع  از  که  گفت 
دالر یک میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ 
مصرف  به  ساختمانی  بخش  در 

خواهد رسید.
میلیارد   ۵ بودجه  این  که  گفت  او 
ساخت  بخش  در  بیشتر  دالری 

ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره  کابل:  8صبح،
برنامه  از  زن  اعالم کرده که چهار  امریکا  متحده 

کارآموزی انجنیری فارغ شده اند.
با  زنان  این  که  می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
را در  این دوره آموزشی، چانس خود  از  فراغت 
یافتن وظیفه در رشته موردنظرشان بیشتر ساخته اند.

امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
می افزاید که برنامه کار آموزی انجنیری برای زنان 
افغان از سال ۲۰۱۱ آغاز شده بود و تاکنون شانزده 

خانم از این برنامه مستفید شده اند.
بین المللی  انکشاف  اداره  رییس  اسمیت  هربرت 
که  می گوید  افغانستان،  در  امریکا  متحده  ایاالت 
متعهد  افغانستان  در  برابری جنسیتی  به  این کشور 
زنان  به  آموزشی  برنامه های  راه اندازی  و  است 
کمک می    کند تا مهارت های کاری آنان بهتر شود.

آقای اسمیت می گوید: »برنامه کارآموزی انجنیری 
برای زنان افغان مثال خوبی است از این که چگونه 
تحصیالت عالی و برابری جنسیتی را در افغانستان 
ترویج کنیم.« وی افزود: »این فرصت ها در بوجود 
که  زنانی  از  توانمند  و  قوی  اجتماع  یک  آوردن 
الگو  و  کشورشان  انکشاف  در  سهم گیری  برای 
کمک  آماده اند،  آینده  نسل های  برای  شدن 

می کند.«
در همین حال، ذروه فرهاد کار آموز سابق و مدیر 
کارآموزی  برنامه  »این  می گوید:  برنامه  این  فعلی 
برنامه  این  است.  داشته  زندگی ام  بر  بزرگی  تاثیر 
برایم امکان آن را فراهم کرد تا نقاط قوتم را بیابم، 
به توانایی هایم اعتماد کنم، و در انکشاف افغانستان 

سهم بگیرم.«
امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
به  آموزش  طریق  از  کارآموزان  که  می افزاید 
مشاهده  و  فعالیت ها  البراتوار،  افزار،  نرم  وسیله 
کارمند حین انجام وظیفه، آموزش شخصی توسط 
انجنیران مسلکی و بازدید از ساحه دانش کاربردی 

کسب می کنند.  

اعالم کرده که در  دفاع  8صبح،کابل: وزارت 
نتیجه عملیات های مشترک نیروهای امنیتی کشور 
در جریان یک شبانه روز گذشته، نزدیک به هفتاد 

تن از تروریستان کشته و زخمی شده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می گوید این عملیات ها 
والیت  دایمیرداد  ولسوالی های  مربوطات  در  که 
سنگین  کندهار،  والیت  میوند  وردک،  میدان 
والیت هلمند و دندغوری والیت بغالن راه اندازی 
شده بود، در آن چهل و چهار تروریست کشته و 

بیست و هفت تن دیگرشان زخمی شدند.
وزارت دفاع می افزاید که در این عملیات ها مقدار 
بدست  نیز  تروریستان  به  مربوط  مهمات  و  سالح 

نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
اردوی  از سربازان  تن  از شهادت سه  این وزارت 
ملی نیز خبر داده است. وزارت دفاع می گوید که 
و  داخلی  تروریستان  علیه  مبارزه  در  سربازان  این 

خارجی به شهادت رسیده اند.

این منبع گفت که دلیل اصلی ادغام 
وزارت مبارزه با مواد مخدر یا تقلیل 
آن به ریاست، ناکارایی این وزارت 
موثق  منبع  این  است.  شده  خوانده 
وزارت  این  ادغام  بحث  که  افزود 
وزیر  جمهوری،  ریاست  ارگ  در 
مواد  با  مبارزه  وزارت  رییسان  و 
در  آنان  و  ساخته  نگران  را  مخدر 
به  دفاعیه  طرح  روی  حاضر  حال 
منظور جلوگیری از مدغم شدن این 

اداره  این  می  کند.  سخنرانی 
می افزاید که قرار است آقای عبداهلل 
کنفرانس  این  شرکت کنندگان  از 
تروریزم  با  مبارزه  در  تا  بخواهد 

همکاری های جدی داشته باشند.
روزه  چهار  سفر  در  عبداهلل  عبداهلل 
خود به هند، با نارندرا مودی نخست 
امور  وزیر  سوراج  سوشما  وزیر، 
امنیت  خارجه، اجیت دووال مشاور 
ملی هند نیز دیدار و گفتگو می کند.

رییس اجرایی در دیدار با مقام های 

آموزشی  مراکز  نظامی،  واحدهای 
امنیتی و موارد مشابه  نیروهای  برای 

به مصرف خواهد رسید.
روشن  با  که  گفت  یاسین  آقای 
به بخش  امریکا  میزان کمک  شدن 
می رود  انتظار  افغانستان،  ساختمانی 

که سال ۲۰۱۶ سال پر از اُمید باشد.
 ۲۰۱۴ سال  در  ساختمانی  بخش 
برگزاری  دلیل  به   ۲۰۱۵ سال  و 
با  سیاسی  مشکالت  و  انتخابات 
که  بود  مواجه  رکود  و  چالش 
شرکت های  اتحادیه  رییس  اکنون 
این  که  است  امیدوار  ساختمانی 
بخش بعد از این رکود دوباره رونق 

گیرد.
از  حمایت  اداره  نیز  این  از  قبل 

هم چنین  او  می کنند.  کار  وزارت 
افزود که بیش از یک سال می شود 
مواد  با  مبارزه  وزارت  معینان  که 
مخدر معرفی نشده و دلیل تاخیر در 
معرفی معینان نیز احتمال مدغم شدن 

این وزارت است.
از  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
است.  تاسیس  تازه  وزارت خانه های 
این وزارت در سال ۱38۵ به منظور 

مبارزه با موادمخدر ایجاد شد.

دوجانبه  روابط  باره  در  هند  دولت 
بخش های  در  هند  و  افغانستان 
خواهد  گفتگو  اقتصادی  و  سیاسی 
به  اجرایی  رییس  سفر  در  کرد. 
رفع  منظور  به  نیز  تفاهم نامه ای  هند، 
ویزای سیاسی میان دو کشور نیز به 
تفاهم نامه  این  رسید.  خواهد  امضا 
اتاق های  مسووالن  میان  است  قرار 

تجارت افغانستان و هند امضا شود.
اجرایی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
در  عبداهلل  آقای  که  می افزاید 
مسووالن  با  مشترک  نشست  یک 
هند  و  افغانستان  تجارت  اتاق های 
در  کشور  آن  مقام های  هم چنین  و 
مورد چگونگی استفاده افغانستان از 
بندر چابهار نیز صحبت خواهد کرد.

عبداهلل عبداهلل را در این سفر همایون 
اتاق  اعضای  تجارت،  وزیر  رسا 
بازرگانان  از  شماری  و  تجارت 

کشور همراهی می کنند.

کرده  اعالم  آیسا،  گذاری،  سرمایه 
بود که سرمایه گذاری از سال ۲۰۱۱ 
نزولی داشته و در سال  تاکنون سیر 
یافته  کاهش  درصد  سی  نیز  جاری 
بیشترین  نهاد  این  گفته  به  است. 
کاهش در بخش ساختمان است که 
میلیون   ۲۰۰ حدود   ۲۰۱۴ سال  در 
میلیون   83 به  سال۲۰۱۵  در  و  بود 
درصد   ۵8 که  یافته  کاهش  دالر 

کاهش را نشان می دهد.
به گفته مسووالن عدم ثبات سیاسی 
ابهام اوضاع اقتصادی  و اقتصادی و 
و سیاسی در افغانستان باعث شده که 
کاهش  به  رو  سرمایه گذاری  میزان 

باشد.

ACKU
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و  تاجیکستان  روابط  در  انرژی  نقش  کلیدی:  گان  واژ
انرژی،  و  امنیت  کستان،  پا و  تاجیکستان  روابط  کستان،  پا

کستان تاجیکستان، پا
سال های  به  تاجیکستان  با  کستان  پا سیاسی  نوین  روابط 
کشور استقالل خود را از شوروی به دست  که این  دهه ۱۹۹۰ 
میان  تجاری  معامالت  حجم  نیز  اخیرا  برمی گردد.  آورد 
تا   1998 سال  در  دالر  میلیون   18 از  کستان  پا و  تاجیکستان 
بین  این  در  است.  یافته  افزایش   2014 سال  در  میلیون   89
وی  که  تاجیکستان  از  شریف  نواز  رسمی  سفرهای  از  بعد 
گفت  از آن به عنوان دروازه ورود به آسیای مرکزی نام برد و 
که اسالم آباد به دنبال تقویت بیش از پیش روابط با دوشنبه 
کنونی دو جانبه به روابط  است. در این حال به راستی نگاه 

چیست؟
کستان به تاجیکستان کنونی پا نوع رویکرد 

لحاظ  به  کستان  پا کنونی  شرایط  در  گفت  باید  پاسخ  در 
دروازه  به عنوان  تاجیکستان  به  چندی  متغیرهای  و  عوامل 
اقتصاد  یک سو  از  واقع  در  می نگرد.  مرکزی  آسیای  به  ورود 
کستان  پا بین  این  در  است.  کنونی  شرایط  در  مهمی  متغیر 
کمبود انرژی برق روبه رو هست و تامین  که با  سال ها است 
با رشدی چشمگیر  که  کستان  پا اقتصاد  برای  انرژی  امنیت 
به جلو می رود، از اهمیتی ویژه برخوردار و در فصل تابستان 
برق  )که   1000 کاسا  پروژه  بنابراین  می یابد.  بیشتری  نمود 
انتقال  کستان  پا به  افغانستان  طریق  از  را  تاجیکستان 
می دهد( به نوعی می تواند به تامین رشد اقتصادی و صلح و 
کاسا 1000 عمال  کند . به عبارتی  کمک  کشور  کامل در  ثبات 
خواهد توانست منبع مهمی برای واردات برق از آسیای مرکزی 
کستان  پا در  برق  کمبودهای  و  باشد  پایدار  رشد  جهت  در 
اقتصادی  روابط  دیگری  بعد  در  کند.  برطرف  حدی  تا  را 
کستان با تاجیکستان در مقایسه با رقیبان منطقه ای بسیار  پا
کم است. در این راستا لزوم افزایش همکاری های اقتصادی 
نگاه  از  است.  مهم  منطقه  در  مشترک  اقدامات  و  سویه  دو 
به  انسانی، دسترسی  منابع عظیم  دارای  کستان  پا اسالم آباد 
شریک  یک  می تواند  و  است  گوادر  بندر  و  آزاد  آب های 
بازار منطقه باشد .  به  و ورود  اقتصاد تاجیکستان  برای  مهم 
کشورهای منطقه می توانند با دسترسی به بنادر  از این نگاه 
مهمی  نقش  اقتصادی  و  تجاری  روابط  توسعه  در  کستان  پا
با  زمینی  و  هوایی  مسیرهای  گسترش  عالوه  به  کنند.  ایفا 
کشورهای  بین  تجارت  حجم  افزایش  موجب  تاجیکستان 
اخیر  دیدارهای  در  چنانچه  شد.  خواهد  کستان  پا و  منطقه 
کستان و تاجیکستان اجرای پروژه ساخت ، شرکت  رهبران پا
 ، کاسا1000  برق  پروژه  تکمیل  و  چین  اقتصادی  کریدور  در 
اتصال 3 جاده مهم چترال، خنجرآب و مرغاب برای اتصال 
روابط  و  ارتباطی  مسیرهای  گسترش  دوشنبه،  به  شاهراهی 

تجاری با تاجیکستان مد نظر بود وبه توافقاتی نیز رسیدند.
با  را  خود  روابط  می کند  تالش  کستان  پا دیگری  بعد  در 
گسترش دهد و  کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان 
بین  مرکزی  آسیای  کشورهای  قدرت  توازن  در  را  خود  سهم 
این  کند. در  بین المللی حفظ  و  قدرت های مهم منطقه ای 
اقتصادی  پروژه های  موفقیت  که  داشت  توجه  باید  میان 
با  کشور  این  خوب  روابط  به  چین  با  کستان  پا مشترک 
تالش  کستان  پا و  دارد  بستگی  نیز  مرکزی  آسیای  کشورهای 
می کند تا با توجه به واقعیت هایی چون تالش هند در یافتن 
و  سیاسی  گون  گونا حوزه های  در  خود  برای  پایی  جای 
دیرپای  رقیب  و  دیرین  دشمن  برابر  در  منطقه ای  اقتصادی 
از  مانع  و  آورد  فراهم  تاجیکستان  در  خود جایگاهی درخور 
زمینه های  بردن  باال  و  هند  امنیتی  نظامی  و  روابط  افزایش 
حضور نظامی  و امنیتی در تاجیکستان )که نزدیک مرزهای 
گرفتن دغدغه های امنیتی  گردد و با در نظر  کستان است(  پا

کاری  وضعیت  بهبود  برای  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
رسانه ها، تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه ها، تقویت آزادی 
کشور،  اطالعاتی  منابع  به  خبرنگاران  دسترسی  تامین  و  بیان 
که تمام نهادهای دولتی در  گفته است  کرده و  حکمی صادر 

مرکز و والیات مکلف به اجرای این حکم هستند.
از  شماری  مسووالن  قبل  ماه  دو  نشست  به دنبال  حکم  این 
با  خبرنگاران  حقوق  حامی  و  صنفی  نهادهای  و  رسانه ها 
که چگونگی  رییس جمهور صادر شده و در بخشی از آن آمده 
برخورد نهادهای امنیتی با خبرنگاران و رسانه ها باید در نصاب 
گنجانده شود. در حکم رییس جمهور  تعلیمی نیروهای امنیتی 
بهتر  تعمیل  جهت  دفاعی  و  امنیتی  »نهادهای  است:  آمده 
فعالیت های  از  اطالعات  ارایه  مبنی  بر  قانون  مکلفیت های 
مربوط به حراست از وطن، نظام قانون اساسی و تامین امنیت 
امنیتی،  موجود  شرایط  بادرنظرداشت  کشور،  اتباع  حقوق  و 
برخورد  شیوه های  و  مربوط  نهادهای  مکلفیت های  و  حقوق 
نهادهای  درسی  نصاب  شامل  را  رسانه ها  کارکنان  با  مناسب 

آموزشی خویش سازند.«
منابع  به  اشرف غنی در حکم خود روی دسترسی خبرنگاران 
کرده می گوید: »وزارت ها و ادارات  کید  تا نیز  معلوماتی دولتی 
اطالع رسانی  قانونی  بهتر مکلفیت های  تعمیل  به منظور  دولتی 
و اصلی شرعی امر به معروف و نهی از منکر، تسهیالت قانونی 
رسانه های  کارکنان  معلومات  اخذ  و  تماس  جهت  را  الزم 
همگانی از مسووالن مربوط به شمول مرکز رسانه های حکومت، 
گاهی  آ و  ارتباط  و  مطبوعات  واحدهای  سخنگویان،  دفاتر 

کنند.« عامه با رعایت سلوک مناسب و سالم فراهم 
و  اطالعات  وزارت های  از  حکم  این  در  غنی  رییس جمهور 
اصالحات  مستقل  کمیسیون  هم چنین  و  عدلیه  و  فرهنگ 
اداری و خدمات ملکی نیز خواسته تا طرح اسناد تقنینی مربوط 
کنند.  به تصنیف و طبقه بندی اطالعات را تهیه و طی مراحل 
مسوولیت  نهادها  این  که  افزوده  خود  حکم  در  اشرف غنی 
دارند تا اطالعات را مطابق به معیارهای پذیرفته شده ملی و 
کدام  که چگونه اطالعات حفظ و  کرده  بین المللی تفکیک 

گذاشته شود. نوع آن در اختیار مردم 
پوشش  تحت  را  مشخص  بخش  سه  که  رییس جمهور  حکم 
پرونده های  به  رسیدگی  چگونگی  زمینه  در  آن  در  داده  قرار 
نیز اشاره شده  خشونت علیه خبرنگاران و تخلفات رسانه ای 
که رسیدگی به تخلفات رسانه ای  است. اشرف غنی می گوید 
رسیدگی  و  شکایات  سمع  کمیسیون   اصلی  صالحیت های  از 
به تخلفات رسانه ای است و لوی سارنوالی در مواردی می تواند 
کمیسیون  که پیگیری یک موضوع از سوی این  کند  مداخله 
در  غنی  رییس جمهور  باشد.  شده  داده  ارجاع  سارنوالی  به 
کمیسیون رسیدگی به  که به جز از  کرده است  کید  این حکم تا
تخلفات رسانه ای هیچ نهاد دیگری نمی تواند قضایای مربوط 
گر شکایت  به تخلفات رسانه ای را مورد پیگرد قرار دهد حتا ا

گرفته باشد. از سوی نهادهای دولتی صورت 
اشرف غنی در حکم خود در مورد رسیدگی به پرونده های قتل 
خبرنگاران نیز می گوید: »گزارش رسیدگی به دوسیه های مربوط 

امنیتی،  مسایل  تروریسم،  با  مبارزه  زمینه  در  تاجیک ها 
در  خود  نفوذ  گسترش  به  مخدر  مواد  قاچاق  از  جلوگیری 

کند. کمک  منطقه نیز 
کستان کنونی تاجیکستان به پا نوع رویکرد 

و  چند جانبه  همکاری های  گسترش  دوشنبه  نگاه  از 
از  کستان  پا اسالمی  جمهوری  با  حسنه  روابط  تقویت 
می رود  شمار  به  تاجیکستان  خارجی  سیاست  اولویت های 
موقعیت  کستان،  پا اقتصادی  و  تجاری  مناسب  بسترهای  و 
اسالم  جهان  و  جنوبی  آسیای  در  آن  نفوذ  و  ژیواستراتژیک 
امنیت  و  انرژی  مسایل  نگاه  این  در  می گردد.  ارزیابی  مهم 
کستان  پا و  تاجیکستان  مناسبات  در  محوری  موضوعات  از 
تاجیکستان  نمایندگان  این که مجلس  به  توجه  با  قرار دارد. 
اخیرا شش قرارداد پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای 
کرد، در صورت تکمیل  را تصویب   )1000-CASA( جنوبی
کیلووات  میلیارد  پنج  مجموع  در  ساالنه  پروژه  این  شدن 
به  قرقیزستان  و  تاجیکستان  در  شده  تولید  برق  ساعت 
قرار  راستا  این  در  شد.  خواهد  صادر  هندوستان  و  کستان  پا
است تاجیکستان ساالنه 150 میلیون دالر درآمد داشته باشد. 
عرصه  های  در  همکاری  دوشنبه  نگاه  از  نیز  این  کنار  در 
و  آهن  راه  خطوط  ساخت و ساز  زیرساختاری ،  و  انرژی 
انرژی،  پروژه های  اجرای  در  کستان  پا شرکت  جاده ها، 
تامین  برق،  انتقال  خطوط  آبی،  برق  نیروگاه های  ساخت 
تاجیکستان  در  متوسط  و  کوچک  صنایع  پروژه های  مالی 
توافقات  و  است  کشور  دو  همکاری  اولویت  حوزه های 
و  تجارت  اتاق  میان  مشترک  شورای  تاسیس  چون  خوبی 
و  تجارت  اتاق  فدراسیون  و  تاجیکستان  جمهوری  صنایع 
است.  آمده  به دست  این حوزه  در  نیز  و...  کستان  پا صنایع 
در  همکاری  تقویت  و  افراط گرایی  و  تروریسم  این  بر  عالوه 
زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، تقویت همکاری های 
تروریسم  با  مبارزه  زمینه  در  را  کستان  پا و  تاجیکستان  آینده 
تامین  مساله  مخدر،  مواد  قاچاق  افراط گرایی،  و  بین المللی 
مالحظات  از  نیز  افغانستان  قلمرو  در  امنیت  و  ثبات  سریع 
توجه داشت  باید  راستا  این  در  است.  دوشنبه  نظر  مد  مهم 
همانند  گروه هایی  تندرو  گرایش های  اخیر  سال های  در  که 
تاجیکستان  مردم  از  بر بخشی  توانسته اند  و داعش  القاعده 
تاجیکستان  که  شده  باعث  امر  همین  گذارند.  منفی  تاثیر 
خود  ک  خا در  داعش  نفوذ  و  حضور  بحث  با  یک سو  از 
مواجه باشد و از سوی دیگر، حضور اتباع تاجیک در صف 
گروه هایی همانند داعش را با نگرانی دنبال  تروریست های 
کوشیده است  گذشته  کند . در واقع تاجیکستان در یک سال 
تا با اتخاذ سیاست هایی داخلی، منطقه ای و بین المللی در 
تاجیکستان  در  آن  هوادار  نیروهای  و  داعش  حضور  مقابل 
بایستد. در این راستا در بعد داخلی دولت امامعلی رحمان 
و  بودجه   تامین  از  جلوگیری  همانند  رویکردهایی  کنار  در 
کمک اجتماع های اسالمی محلی توسط سازمان های خیریه  
سازمان های  فعالیت  کردن  محدود  یا  ممنوع  بین المللی، 
کشورهای  هماهنگی  است  کرده  و... تالش  اسالمی  خیریه  
سازمان هایی  و  روسیه  و  ایران  افغانستان،  چون  همسایه 
چون امنیت جمعی، شانگهای بر روند تحرکات تندروهای 
می کند  تالش  دوشنبه  باشد.  داشته  دقیقی  نظارت  افراطی 
داعش  چون  تندروی  گروه هایی  دقیق  کردن  رصد  با 
نگران تحرکات در مرز با افغانستان و جلوگیری از تشکیل و 
کستان  ک پا گروه های تندروی تاجیک در خا سازمان گیری 
کیلومتری تاجیکستان با افغانستان را امن تر نگه  هم  مرز 1400 
کستان مانع از توجه  دارد و با روابط خوب سیاسی امنیتی با پا
و  آموزش  به  کستان  پا و غیر دولتی مستقر در  نهادهای دولتی 
آن ها  گسیل  و  تندرو  سازمان های  تاجیکی  نیروهای  تقویت 

گردد. به تاجیکستان 

کارکنان رسانه های همگانی بدون در نظر داشت دلیل  به قتل 
است،  گردیده  ارتکاب  موقت  اداره  ایجاد  از  که  جرم  وقوع 
در  و  نهایی  وقت  اسرع  به  دوران  تحت  دوسیه های  و  منتشر 

گیرد.« اختیار عامه مردم قرار 
سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر  این حال،  با 
که صدور این حکم تعهد حکومت  ریاست جمهوری، می گوید 
کار  از  حمایت  برای  را  رییس جمهور  ویژه  به  ملی  وحدت 

کشور نشان می دهد. رسانه ها و تقویت آزادی بیان در 
مشترک  خبری  نشست  یک  در  یک شنبه،  روز  هاشمی  آقای 
که  گفت  خبرنگاران  صنفی  نهادهای  مسووالن  از  شماری  با 
خبرنگاران  برای  مشکلی  هیچ  نباید  کشور  قوانین  براساس 
حکومت  که  افزود  او  شود.  ایجاد  اطالع رسانی  آزاد  جریان  و 
سخنگوی  معاون  است.  متعهد  ارزش ها  این  به  افغانستان 
ریاست جمهوری می گوید: »این حکم خود نشان دهنده تعهد 
افغانستان، حکومت وحدت ملی و  دولت جمهوری اسالمی 
در  رسانه ها  آزادی  به خاطر  افغانستان  رییس جمهور  شخص 
به شکل  تا  کردیم  تالش  ما  است.  آن  تقویت  و  کشور  داخل 

کنش عمل  کنیم.« کنشی به جای وا
است  قرار  گفت  هم چنین  رییس جمهور  سخنگوی  معاون 
روی  رییس جمهور،  با  رسانه ها  مسووالن  بعدی  نشست  در 
که  افزود  آقای هاشمی  نیز بحث شود.  تعیین »خطوط سرخ« 
و  رسانه ها  مسووالن  سوی  از  مشخص  به صورت  خطوط  این 

حکومت مشخص خواهد شد.
ایجاد  برای  ریاست جمهوری  که  گفت  هاشمی  سید ظفر 
خبرنگاران  خانواده های  به  کمک  به  منظور  وجهی  صندوق 
به منظور  مشخص  بخش های  ایجاد  هم چنین  و  قربانی 
دسترسی خبرنگاران و مردم به اطالعات در نهادهای دولتی نیز 
گام هایی را برداشته است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
کمیسیونی در وزارت عدلیه توظیف شده تا روی  که  می گوید 
براساس  اطالعات  به  دسترسی  برای  مشخص  ادارات  ایجاد 

کند. کار  حکم قانون حق دسترسی به اطالعات 
در همین حال، مسووالن نهادهای صنفی خبرنگاران از صدور 
کاری  شرایط  و  وضعیت  بهبود  منظور  به  رییس جمهور  حکم 
صورتی که  در  می گویند  کرده  استقبال  رسانه ها  و  خبرنگاران 
کاری  وضعیت  شود،  دنبال  حکم  این  در  شده  یاد  موارد 

خبرنگاران بهبود خواهد یافت.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
حکم  این  »در  گفت:  خبری  نشست  این  در  افغانستان، 
گر تالش و پیگیری  که همه قابل تطبیق است. ا مواردی است 
آن داشته  برای تطبیق  را  تعهد الزم  صورت بگیرد و حکومت 
باشیم،   داشته  ان  تطبیق  به خاطر  الزم  پیگیری  هم  ما  و  باشد 
که  من چیزی را به دور از امکان در مواد این حکم نمی بینیم 

کنیم.« نتوانیم تطبیق 
اما رحیم اهلل سمندر، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، 
که برخی از مواد حکم رییس جمهور در قانون رسانه ها  می گوید 

تذکر شده و هم چنین بخشی از این حکم »گنگ« است. 
کاری  وضعیت  بهبود  چگونگی  مورد  در  رییس جمهور  حکم 
که اخیرا تهدیدها  خبرنگاران و رسانه ها در حالی صادر می شود 

کارکنان رسانه ای افزایش یافته است. علیه 

نقش امنیت و انرژی در روابط 
تاجیکستان و پاکستان

حکم رییس جمهور:

رسانه ها را خودسرانه جلب نکنید

کارشناس مسایل منطقه ای مرکز بین المللی مطالعات صلح   فرزاد رمضانی بونش- پژوهشگر و 

  ظفرشاه رویی

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096361: 

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

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

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

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

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادی

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

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

. 

ACKU
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امریکاییان  که  جنگ  سال  پانزده  بعد 
صحبت  آن  درباره  شماری  انگشت 
حال  در  افغانستان  در  وضعیت  می کنند. 
پایان روشن  امر مانع  این  بدتر شدن است. 
اوباما  رییس جمهور  که  می شود  ماموریتی 
را عملی  از ترک وظیفه آن  بود قبل  امیدوار 
حال  در  خشونت  این حال،  با  سازد. 
تازه ای  حمالت  طالبان  می باشد،  افزایش 
تالش  در  داعش  گروه  کرده اند،  آغاز  را 
کردن می باشد و از سوی دیگر،  جای پا باز 

چشم انداز صلح نیز تیره به نظر می رسد.
باقی  ک  خطرنا منطقه ی  هنوز  افغانستان 
مشکالت  دچار  کشور  این   است.  مانده 
سبب  موضوع  این  و  بوده  اقتصادی 
دولت  به  نسبت  مردم  اعتماد  تضعیف 
امنیتی  نیروهای  است.  شده  جدید 
افغانستان، پس از 13 ماه از خاتمه عملیات 
که  رسمی نیروهای ایتالف به رهبری امریکا 
کرده، تالش می کنند  کاهش پیدا  90 درصد 
اوباما قبل  کنند.  کشورشان محافظت  از  تا 
کارش را در ماه جنوری سال  از این  که دفتر 
کاهش  کند، برای بار دوم در باره  2017 ترک 
 5500 به   9800 از  کشورش  نیروهای  تعداد 
فرستاده  دابنز،  جیمز  می کند.  فکر  سرباز، 
کستان  پا و  افغانستان  امور  در  اوباما  ویژه 
برنامه ای  نزدیک  آینده  در  »من  می گوید: 
برای خروج نمی بینم.« او پیش بینی می کند 
رییس جمهور  به  را  تصمیم  این  اوباما  که 

کرد. گذار خواهد  بعدی امریکا وا
هم چنین  و  نظامی  ارشد  مقامات 
در  دموکرات ها  و  جمهوری خواهان 
که پیرایش نیروهای  کانگرس، فکر می کنند 
جریان  در  این  از  بیش  امریکا  نظامی 
خوب  چندان  اوباما  ریاست جمهوری 
مک کین،  جان  سناتور  نمی رسد.  به نظر 
روز  امریکا،  مسلح  نیروهای  کمیته  رییس 
افغانستان  در  »وضعیت  گفت:  پنج شنبه 
که  کسی  مک کین،  آقای  است.«  بحرانی 
انتقاد  اوباما  ملی  امنیت  پالیسی  از  بارها 
وضعیت  که  صورتی  »در  می گوید:  کرده، 
امنیتی در افغانستان رو  به خرابی برود، هیچ 
که  مفهوم استراتژیک و نظامی وجود ندارد 
روند خروج نیروها از افغانستان ادامه یابد.«
امنیتی  نیروهای  که  است  حالی  در  این 
برای  دالر  میلیارد   4.1 افغانستان، 
و  داشته اند  هزینه  امریکایی  مالیه دهندگان 
از 2001،  این نیروها، برای نخستین بار پس 
تنهایی در مقابل شورشیان  به  گذشته  سال 
خبرگزاری  به  ناتو  مقام های  رزمیدند. 
افغان  نیروهای  که  گفته اند  اسوشتیدپرس 
نیروها،  این  اما  داده،  نشان  را  خود  قدرت 
درصد   28 می برند.  رنج  دوامدار  تلفات  از 
نیروها در سال 2015  این  تلفات  افزایش در 

مشاهده شده است.
که به تازگی از سوی  جنرال جان نیکلسون 
عمومی  فرمانده  پست  احراز  برای  اوباما 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
مجلس  تاییدیه  جلسه  در  شده،  نامزده 
گفت، نیروهای  سنای امریکا روز پنج شنبه 
می رفت  انتظار  آنچه  از  »بیش  افغان 
هنوز  اما  جنگیدند«  شورشیان  مقابل  در 
سوالی  جواب  در  او  نمی باشند.  »خودکفا« 
در  امریکا  تالش های  آیا  این که  بر  مبنی 
زیان  یا  و  به  دست آوردها  منجر   2015 سال 
بر  را  حمالت شان  »طالبان  گفت:  شده 
که ما آن را  نیروهای افغان شدت بخشیده 

که در نشست مشورتی پگواش  آقایان  از  برخی 
روبه رو  طالبان  نمایند گان  با  و  کرده  شرکت 
که آدم تصور می کند  شده اند چنان ذوق زده اند 
نبرد  توقف  دستور  منصور  اخترمحمد  مال  فردا 
مشهور  روایت  می آید.  کره  مذا میز  به  و  می دهد 
در  طالبان  نمایند گان  از  یکی  که  است  این 
شرکت کنند گان  به  خطاب  پگواش  نشست 
و  می خواهد  صلح  گروه  این  که  است  گفته 
پیش شرط هایی  کره  مذا میز  روی  نشستن  برای 
از  گروه  این  رهبران  نام  حذف  جمله  از  دارد 
زندانیان  آزادی  و  بین المللی  فهرست های سیاه 

گوانتانامو. طالب از زندان های افغانستان و 
به گفته  برخی از شرکت کنند گان، نماینده  طالبان 
تعدیل  خواستار  آنان  که  است  گفته  هم  چنین 
و  رسانه ای  فعالیت های  و  اساسی اند  قانون 
که مطابق به شرعیت باشد،  تا جایی  را  مدنی 
چنان  را  عده ای  سخنان  این  دارند.  قبول 
از  و  دادند  کف  از  عنان  که  آورده  وجد  به 
گفته  کردند.  عذرخواهی  طالبان  نمایند گان 
نشست  در  که  پیشین  وزیران  از  یکی  می شود 
پگواش شرکت داشت، بابت رسمی  نشدن دفتر 
کمیت حامد  سیاسی طالبان در قطر در زمان حا
گروه معذرت خواست.  کرزی از نمایند گان این 

نزدیکان  جمله  از  هم  شرکت کنند گان  از  برخی 
گفتند.  رییس جمهور از »حقوق طالبان« سخن 
نام  به  جدیدی  دانش واژه  هم  دیگر  عده ای 
نام  حذف  و  کردند  ابداع  طالبان«  »حق 
گروه از فهرست سیاه شورای امنیت  رهبران این 
طالب  زندانیان  رها سازی  و  متحد  ملل  سازمان 

که باید  کردند. حقی  را »حق طالبان« توصیف 
آقایان  این  برسد.  حق دار  به  و  شود  استفاده 
جرم  به  زندانی  طالبان  که  کرده اند  فراموش 
کشتن سربازان و افسران اردو و پولیس افغانستان 

بازداشت شده اند. 
است  شده  نگاشته  دنیا  حقوقی  متن  کدام  در 
شبه نظامی  بر  مجموعه  یا  گروه  یک  حق  که 
مجموعه  این  توسط  که  اشخاصی  و  افراد  حق 
کشته شده اند، برتری دارد؟ چرا باید زندانیانی 
جرم  مرتکب  افغانستان  قوانین  به   مطابق  که 
شده اند و علیه امنیت داخلی و خارجی اقدام 
کرده اند، بدون هیچ  نوع ضمانتی زیر نام »حق 
فرآیند  که در  طالبان« رها شوند؟ درست است 
مبادله  و  آتش بس  به  باالخره  کره  مذا و  آشتی 
رها سازی  اما  می شود،  توافق  هم   زندانیان 
در  نبرد،  میدان  از  شده  بازداشت  زندانیان 
این که  تنها  نه  آشتی،  شفاف  روند  یک  فقدان 
منطقی نیست بلکه برخالف قوانین افغانستان  

نیز است. 
وجد  به  طالبان  آشتی طلبی  از  که  آقایانی 
کنار  در  طالبان  رهبر  که  بدانند  باید  آمده اند، 
گر  ا می کشد.  یدک  را  امیرالمومنین  لقب  نامش 
به  و  می دانند  گروه  یک  را  خودشان  طالبان 
بودن  جمهوری  و  سیاست  بودن  رقابتی  اصل 
رهبرشان  چرا  کرده اند،  پیدا  باور  حکومت 
گروه  خودش را امیرالمومنین می خواند؟ چرا این 
که صادر می کند خودش  در تمام اعالمیه هایی 
نه  می کند،  معرفی  »امارت«  و  شبه حکومت  را 

نتوانستیم  بنا،  بودیم.  کرده  پیش بینی  قبال 
باید  که  حالی  در  باشیم  داشته  پیشرفتی 

پیشرفت می کردیم.«
شهر  شورشیان  گذشته،  سال  خزان 
شمال  در  کندز  نفری  سه صدهزار 
نخستین  این  دادند.  سقوط  را  افغانستان 
که به تصرف طالبان پس  مرکز والیت بود 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  مداخله  از 
کندز  در آمد. هم چنان در جریان جنگ 
امریکایی ها به صورت اشتباه، در عملیات 
خیریه  بیمارستان  یک  خود  هوایی 
کتران بدون سرحد را بمباران  مربوط به دا
جان شان  نفر   42 آن  نتیجه  در  که  کردند 
محب،  حمداهلل  دادند.  دست  از  را 
امریکا  متحده  ایاالت  در  افغانستان  سفیر 
کندز یک شکست  که سقوط  کرد  اذعان 
گفت این موضوع  محسوب می شود. اما او 
یک بار دیگر، برای افغان ها زندگی تحت 
گفت:  او  کرد.  یاد آوری  را  طالبان  سیطره 
نوع  آن  به  نمی خواهند  دیگر  »افغان ها 

زندگی برگردند.« 
کشور، واحد های نیروهای امنیتی  در جنوب 
چندین  برای  هلمند  والیت  در  افغانستان 
ماه با طالبان به شدت درگیر شدند. هلمند 
که شورشیان ساالنه 3 میلیارد  جایی است 
دارند.  در آمد  مخدر  مواد  درک  از  دالر 
نیروهای ارتش افغانستان در هلمند، دچار 
از  بخشی  بودند.  ضعف هایی  و  کاستی ها 
این مشکالت مربوطه به فساد میان افسران 
که  می شد  والیت  این  در  نظامی  بلند پایه 
معاشات  پول  از  سوءاستفاده  به  متهم 
تجهیزات  و  سوخت  مواد  غذا،  سربازان، 
بوده اند. در هفته های اخیر فرماندهان ارشد 
این  در  کشور  دفاع  وزارت  سوی  از  نظامی 

والیت تبدیل شدند.
امریکایی  و  افغان  نیروهای  دیگر،  سوی  از 
از اعضای  200 تن  الی  گذشته 150  در سال 
یک  در  افغانستان  جنوب  در  را  القاعده 
این  بردند.  بین  از  آموزشی  بزرگ  کمپ 
والیت  همسایگی  در  تونل هایش  با  کمپ 
کسی که  گردید. سیت جان،  کشف  قندهار 
در  امریکایی  نیروهای  با  مشاور  به عنوان 
که در  گفته است  افغانستان خدمت می کند 
کار دولت بارک اوباما، امریکایی ها  آغاز به 
کم تر از 100تن از اعضای  در باره موجودیت 
می کردند.  صحبت  افغانستان  در  القاعده 
باره  در  ما  قندهار  والیت  در  تنها  اما »حاال 

200 تن از این افراد صحبت می کنیم.«
ماه  در  گزارشی  طی  امریکا  دفاع  وزارت 
گفت،  کشور  این  کانگرس  به  گذشته 

کشور  از  زیادی  بخش های  در  خشونت 
می رود  احتمال  و  بوده  افزایش  حال  در 
کنند. در حالی  طالبان چالش هایی ایجاد 
قرار  دفاعی  حالت  به  افغان  نیروهای  که 
که این موضوع تونایی های شان را  داشته اند 
محدود می سازد، تا دنبال طالبان در بعضی 
مختلف  گزارش های  در  بروند.  مناطق  از 
اداره  رسیده،  هفته  این  در  کانگرس  به  که 
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان 
که طالبان در حال حاضر بیش  گفته است 
این سو،  به   2001 سال  از  دیگر  زمانی  هر  از 
کنترول خویش دارند. مناطق بیشتری را در 

از  نامی  نخواست  که  افغان  مقام  یک 
ارتش  که  است  کرده  اذعان  شود  برده  او 
شکست های  جاری  سال  در  افغانستان 
گفت، بعد از آنی  زیادی داشته است. اما او 
که  کرد  اعالم  امریکا  رهبری  به  ایتالف  که 
آن ها به عملیات نظامی خود در 31 دسامبر 
تالش  طالبان  می دهند،  خاتمه   2015 سال 
کنند  تصرف  را  بیشتری  مناطق  تا  کردند 
اما آن ها موفق نشدند و ما مناطق زیادی را 
که  افزود  هم چنان  او  گرفتیم.  پس  دوباره 
برنامه هایش  در  تغییراتی  افغانستان  دولت 
تغییراتی  آورد »در سال 2016 شاهد  خواهد 

خواهیم بود.« 
سربازان  شمار  گذشته  سال  اوباما  بود  قرار 
سرباز   5500 به  افغانستان  در  را  امریکایی 
کاهش دهد، و سپس تعداد این سربازان در 
کند. اما  کاهش پیدا  سال 2016 به هزار تن 
گذشته، اوباما نظرش را تغییر  در خزان سال 
که وضعیت هنوز شکننده باقی  گفت  داد و 
که به تعداد 9800  کرد  مانده است. او اعالم 
باقی   2016 سال  اخیر  تا  امریکایی  سرباز 
برنامه  بیشتر  نیروها  این  البته  خواهند ماند. 
به  را  تروریسم  ضد  بر  مبارزه  و  دهی  مشوره 

عهده خواهند داشت.
که طالبان در بعضی از مناطق بر  در حالی 
گروه داعش می جنگند، نیروهای افغان  ضد 
ستیزه  جویان  شمار  نگران اند  امریکایی  و 
 3000 الی   1000 به  آن ها  تعداد  که  داعش 
کنترول  به  موفق  می شود  زده  تخمین  نفر 
بی ثباتی های  سبب  و  شوند  بیشتری  قلمرو 
هم چنان  گردند؛  افغانستان  در  بیشتری 
جدید  پایگاه  به عنوان  افغانستان  از  آن ها 
برای حمله به اهداف خود به سرزمین های 
کنند. دولت اوباما اخیرا به  مغرب استفاده 
به شکل  که  داد  دستور  کشور  این  نیروهای 
داعش  ستیزه جویان  گسترده  و  تهاجمی 
قرار  حمله  مورد  افغانستان  در  را  القاعده  و 

دهند.

طالبان  وقتی  نظامی؟  سیاسی-  مجموعه  یک 
گروه ندانند بلکه امارت بدانند  خودشان را یک 
و رهبرشان را امیرالمومنین بخوانند، روشن است 
کثرت گرایی  و  جمهوریت  نام  به  چیزی  که 

سیاسی را نپذیرفته اند. 
نمایند گان  از  پگواش  نشست  در  کسی  هیچ 
رهبر  چرا  که  نپرسید  طالبان  سر  بر  ریشووعمامه 
چرا  و  دارد  لقب  امیرالمومنین  هنوزهم  آنان 
می خواند.  امارت  را  خودش  هنوزهم  گروه  این 
طالبان  از  کدام  هیچ  ذوق زده  آقایان  هم چنان 
هنوز  تا  طالبان  گروه  چرا  که  نکردند  سوال 
غربی  تمدن  با  که  را  بنیادگرایانی  با  روابطش 
ایمن الظواهری  نکرده اند.  قطع  دارند،  دشمنی 
هنوز  تا  دارد.  بیعت  منصور  اخترمحمد  مال  به 
داعیه  این  و  القاعده  طالبان،  گروه  رهبری 
توجه  با  است.  نکرده  نکوهش  را  سازمان 
باور  می توان  چگونه  واقعیت ها  این  تمام  به 
موضع گیری شان  در  طالبان  نمایند گان  که  کرد 

صادق اند. 
پگواش  نشست  شرکت کنند گان  حافظه های 
این  حافظه های  گر  ا است.  شده  تعطیل  حتما 
از  حتما  نمی داشت،  مشکل  شرکت کنند گان 
در  امیرالمومنین  لقب  که  می پرسیدند  طالبان 
طالبان  و  است  معنا  چه  به  آنان  رهبر  نام  کنار 
و  جمهوریت  میان  نسبتی  می توانند  چگونه 

کنند.  امارت برقرار 
موضع گیری های  که  است  این  واقعیت 
نمایند گان طالبان در نشست های پگواش جنبه 
این  باورهای  و  سیاست ها  و  دارد  کتیکی   تا

گر افکار  گروه، به صورت راهبردی تغییر نکرده. ا
طالبان تغییر می کرد، آنان دیگر به رهبرشان لقب 
امارت  را  امیرالمومنین نمی دادند و سازمان شان 

نمی خواندند. 
موضع گیری های  پیدایش شان،  بدو  از  طالبان 
گون داشته اند. آنان در سال های  گونا کتیکی  تا
که علیه فرماندهان خودسر  1374 ادعا می کردند 
و  راه ها  گشودن  قصد شان  و  کرده اند  قیام 
خودسراست  افراد  جنگ افزار های  جمع آوری 
کابل  دروازه های  به  وقتی  کردن.  حکومت  نه 
از  سلطنت  احیا گران  را  خودشان  رسیدند 
کابل  وقتی  دادند.  لقب  دست رفته  درانی ها 
اعالم  سرپرست  حکومت  کردند،  اشغال  را 
که طالبان ظاهرشاه  کردند. آن زمان تبلیغ می شد 
را می آورند. اما هیچ چیزی تغییر نکرد. طالبان 
تمدن  جنگ  به  و  کردند  ایتالف  القاعده  با 
را  افغانستان  تاریخی  آثار  آنان  رفتند.  معاصر 
که مخالفان شان نفوذ  کردند و در مناطقی  نابود 
کردند. داشت، سیاست زمین سوخته را تطبیق 

که طالبان همیشه روی آن ثابت قدم  تنها چیزی 
بوده اند، تمدن ستیزی و مخالفت با جمهوریت، 
نقش  و  سیاسی  کثرت گرایی  دموکراسی، 
زنان است. طالبان مطابق  و سیاسی  اجتماعی 
و  می کنند  عمل  دیوبندی  مالهای  فتوا های  به 
گر آنان واقعا  فراتر از آن چیزی را قبول ندارند. ا
کنار  تغییر فکر داده اند، لقب امیرالمومنین را از 
را  سازمان شان  دیگر  و  بردارند  خود  رهبر  نام 

امارت نخوانند.
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سیاسی این گروه ها صورت گرفته است. به این اساس 
گروه هایی که استفاده از خشونت در برنامه سیاسی شان 
با  سیاسی  قدرت  کسب  به  متمایل  و  نداشته  اولویت 
شیوه های آرام اند در دسته گروه های نهادباور و میانه رو 

دسته بندی شده اند. 
اخوان المسلمین  ترکیه،  آق پارتی  مانند  گروه هایی 
دسته بندی  این  شامل  آن  امثال  و  تونس  النهضه  مصر، 
به عنوان  خشونت  از  که  گروه هایی  برعکس  می شود. 
اسالم گرایان  دسته  در  می گیرند  کار  ابزار عمل  یگانه 
شامل  دسته  این  دارند.  قرار  تندرو  و  جهادباور 
و  الشباب  طالبان،  القاعده،  داعش،  چون  گروه هایی 
عمل،  ابزار  در  تفاوت  وجود  با  اما  می شود.  آن  امثال 
اشتراک  نقطه  اولویت ها  تعریف  و  سازمانی  ساختار 
که  معنا  این  به  است.  آن ها  ایدیولوژی  دسته  هردو 
تمام گروه های اسالم گرا بدون کم و کاست از اسالم 
سیاسی به حیث رهنمود فکری خویش کار می گیرند. 
این ایدیولوژی به طور عموم بر سه اصل استوار است: 
مدرنیته  با  بر شریعت، ستیز  اسالمی  مبتنی  بنای دولت 
دموکراسی  نهاد  و  فرهنگ  به ویژه  آن  فراورده های  و 
و همبستگی فراملی با گروه های مشابه )فواز جرجیس 
2005؛ یوسف کویری 2010؛ بسام طبی 2012(. تمام 
گروه های اسالم گرا مخلصانه به این سه قاعده سر نهاده 
و آن را مانیفیست هستی شناختی خویش می پندارند. از 
این لحاظ بین داعش و اخوان المسلمین و آق پارتی و 

طالبان تفاوت ایدیولوژیک وجود ندارد.
گروه های اسالم گرای تندرو یا جهادی عمال از اصول 
ایدیولوژیک خویش به حیث برنامه عمل و شعارهای 
اصلی کار می گیرند. برپایی »دولت اسالمی،« »خالفت 
اسالمی،« و »امارت اسالمی« به ترتیب شعار گروه های 
داعش، القاعده و طالبان است. اسالم گراهای »میانه رو« 
به  اتکا  از  ملی  سیاسی  برنامه های  داشتن  وجود  با  نیز 
رهبران  نکاسته اند.  فرو  خویش  ایدیولوژیک  اصول 
آق پارتی، همانند بغدادی و مال عمر در محافل عمومی 
 و خصوصی از آرمان خالفت اسالمی  و رسیدن فرصت 

الزم برای بنای آن سخن گفته اند. 
و  حزب  این  ایدیولوگ های  از  گل اوغلو  داوود 
روش  از  صراحت  به  بارها  ترکیه  فعلی  صدراعظم 
»نوعثمانی« خود و اعاده »امپراتوری« در بالکان سخن 
ستیز  این،  بر  عالوه   .)101  ،2012 )طبی  است  گفته 
اسالم گراهای تندرو مانند طالبان و داعش با مدرنیته و 
به ویژه فرهنگ و نهاد دموکراسی کامال مبرهن است، 
ناسازگاری   نتوانسته اند  نیز  »میانه رو«  اسالم گراهای  اما 

ترکیب  در  یا  ازبک  و  کشمیری  چیچنی،  عرب، 
آن ها  کنترول  تحت  مناطق  در  یا  دارد  حضور  طالبان 
متفکرین  این  بر  فعالیت می کنند. عالوه  بدون دردسر 
مال  و  ظواهری  تا  قطب  سید  از  اسالم گرا  رهبران  و 
عمر از آنچه صحبت نکرده اند، کثرت باوری و جامعه 
مبتنی بر احترام به »دگربودگی دیگری« است. برعکس 
بنای دولت و جامعه  ایشان  تمام کار فکری و فزیکی 
مردساالر در اداره یک نیروی تمامیت خواه است. من 
که  نشنیده ام  طالب  رهبر  هیچ  از  سخنی  هیچ  هنوز  تا 
دموکراسی در افغانستان را پدیده غربی و ضد اسالمی 
با  طالبان  سیاسی  آمدن  کنار  بنابراین  باشد.   نخوانده 
دولت افغانستان به این معنا نخواهد بود که این گروه با 
تجدید نظر ایدیولوژیک مسخ دموکراسی شده است. 

موفقیت  معنای  به  طالبان  آمدن  کنار  برعکس 
به قدرت سیاسی  برای وارد شدن  این گروه  تاکتیکی 
برنامه های  تطبیق  امکان  به  این طریق دست یافتن  از  و 
سایر  و  افغانستان  دولت  بنابراین  است.  ایدیولوژیک 
گروه هایی که برنامه مصالحه را پیش می برند مسوولیت 
دارند توضیح دهند که تا چه حدی حاضر به کنارآمدن 
را  خود  حساب  مردم  بعد  تا  طالبان اند،  ایدیولوژی  با 

بفهمند. 
ایدیولوژی  حدود  در  که  سیاسی ای  نظام  و  جامعه 
معاصر  انسان  نیازهای  پاسخگوی  بگیرد  شکل  طالبان 
نیست. وارد شدن طالبان به روند سیاسی و حتا رسیدن 
معنای  به  آینده  در  انتخابات  طریق  از  قدرت  به  آن ها 
وارد شدن یک گروه ایدیولوژیک و دارای برنامه های 
سیاسی  نظام  در  اجتماعی  سیاسی-  مهندسی  کالن 
افغانستان بوده و تبعات عمیقی باالی زندگی و آینده 
بدانند  دارند  حق  مردم  بنابراین  دارد.  افغانستان  مردم 
موضعی  چه  طالبان  ایدیولوژی  مورد  در  دولت شان 
است:  ضروری  سوال  سه  طرح  زمینه  این  در  دارد. 
»امارت«  یا  بنای دولت  درباره  افغانستان  موضع دولت 
ایدیولوژی  اول  رکن  که  شریعت،  بر  اسالمی  مبتنی 
دارد  وجود  تضمینی  چه  دوم،  چیست؟  است،  طالبان 
که طالبان در صورت کنار آمدن از انتخابات به حیث 
استفاده  تمامیت خواه  نظام  یک  تحقق  سیاسی  اسباب 
ندارد  وجود  مثالی  هیچ  حالی که  در  کرد؟  نخواهند 
که نشان دهد این گروه از بدو پیدایش به دگرپذیری 
چه  سوم،  باشد.  نهاده  گردن  دموکراسی  فرهنگ  و 
به  شدن  وارد  از  بعد  طالبان  که  دارد  وجود  تضمینی 
کنار گذاشته  را  فراملی خویش  روند سیاسی خصلت 
و با برادران چندگانه عرب، چیچنی، کشمیری و ازبک 
این  نیست  بعید  که  حالی  در  گویند؟  وداع  خویش 
سیاسی  قدرت  به  کامل  شدن  وارد  از  پس  حتا  گروه 
شاخه نظامی  خویش را از کشمیر و باجور و بلوچستان 
در  »طالبان  که  ندارد  وجود  تضمینی  نیز  و  کند  جمع 
قدرت« به پناهگاه جهادی های ازبک و چچینی و عرب 

در کابل و قندهار و خوست مبدل نشوند. 
طالبان  ایدیولوژیک  ماهیت  با  که  سواالتی اند  این ها 
طالبان  سیاسی  شروط  به  مقایسه  در  و  داشته  رابطه 
با  کنارآمدن  از  پیش  بنابراین  دارند.  حیاتی  اهمیت 
طالبان باید به این سوال ها پرداخته شود. هرچند طالبان 
همانند هر گروه اسالم گرا از تاکتیک  »سیاست محض« 
برای وارد شدن به روند سیاسی در کوتاه مدت استفاده 
حدود  در  صرف  گروه  این  عمل  برنامه  اما  می کنند، 
ایدیولوژی آن قابل تعریف است. از این لحاظ طالبان 
این که  اال  شد،  نخواهند  ای  سیاسی  روند  هیچ  وارد 
یقین کنند آن ها را به بنای »امارت اسالمی« نزدیک تر 
می سازد. از این لحاظ گفتگو با طالبان گفتگوی محض 
خیلی  ابعاد  دارای  است  روندی  بلکه  نیست.  سیاسی 
مغلق و پیچیده و دارای تبعات کالن فرهنگی، سیاسی 

و اجتماعی. 
کالن  برنامه  یک  روی  طالبان  سیاسی  برنامه 
کارشناسانه  به گونه  باید  که  شده  نوشته  ایدیولوژیک 
گروه  این  ایدیولوژیک  خواست های  و  شده  کاویده 
برخورد سیاسی محض  داده شود.  توضیح  مردم  برای 
با یک گروه ایدیولوژیک، خوشبینی در مورد این که با 
وارد کردن این گروه در روند سیاسی مساله ختم بخیر 
خواهد شد، و اتکای محض به دیدگاه ها و برنامه های 
کوتاه مدت در روندی که تبعات دراز مدت دارد پیامد 

خوشایندی نخواهد داشت.

از گفتگوهای صلح با طالبان بر می آید که هم دولت 
افغانستان و هم حامیان بین المللی اش گروه طالبان را در 
خویش  محاسبه  و  داده  تقلیل  سیاسی  گروه  یک  حد 
محدود  طالبان  »سیاسی«  شرط های  و  برنامه ها  به  را 
کرده اند. از این لحاظ ماهیت و برنامه های ایدیولوژیک 
ندارد. در حالی  این گروه در هیچ محاسبه ای حضور 
که محاسبه طالبان مانند تمام گرو ه های دارای ماهیت 
این  است.  ایدیولوژی  اصول  حدود  در  ایدیولوژیک 
گفتگو  وارد  زمانی  صرف  سیاسی  سطح  در  گروه ها 
می شوند که یقین کنند روند سیاسی آن ها را گامی  به 
هدف ایدیولوژیک نزدیک تر می سازد. بنابراین تقلیل 
دادن طالبان به یک گروه محض سیاسی و گفتگو با آن 
در همین چارچوب شاید به صلح کوتاه مدت بینجامد، 
اما در درازمدت به معنای وارد کردن گروهی در نظام 
بازبینی  برای  تمایلی  هیچ  هنوز  تا  که  است  سیاسی 

اصول ایدیولوژیک خویش نشان نداده است. 
و  سیاسی  مهندسی  کالن  برنامه های  گروه  این 
است  سیاسی ای  رژیم  ابداع  پی  در  و  دارد  اجتماعی 
تعریف  قابل  طالبان  ایدیولوژیک  نظام  در  فقط  که 
گروه  مشخص  به طور  طالبان  اسالمی.«  »امارت  است: 
هستی شناسی اش  که  است  گروهی  یا  »اسالم گرا« 
یا  سیاسی«  »اسالم  به  معروف  ایدیولوژی ای  بر  مبتنی 
اسالم  برخالف  ایدیولوژی  این  است.  »اسالم گرایی« 
فرهنگ  و  دموکراتیک  صلح  کثرت گرایی،  با  سنتی 
دموکراسی سر سازگاری نداشته و شبیه دستگاهی است 
که کار اصلی اش دینی سازی سیاست و سیاسی سازی 
است  تمامیت خواهانه  ایده آل های  توجیه  برای  دین 

)بسام طبی، 2012(. 
سازمانی،  ساختار  نظر  از  اسالم گرا  گروه های  هرچند 
متفاوت اند،  هم  از  عمل  ابزار  و  سیاسی  اولویت های 
است.  »اسالم گرایی«  آن ها  تمام  فکری  آبشخور  اما 
بنابراین گروه هایی مانند طالبان و القاعده هرچند از نظر 
ساختار و ابزار عمل از گروه هایی مانند اخوان المسلمین 
و آق پارتی ترکیه متفاوت اند، اما از لحاظ ایدیولوژیک 

با هم همسان اند. 
دو  به  را  اسالم گرا  سیاسی گروه های  علوم  دانشمندان 
کرده اند:  تقسیم  مختلف  نام های  با  اما  عمومی،  دسته 
)طبی  جهادباور  اسالم گرایان  و  نهادباور  اسالم گرایان 
میانه رو  اسالم گرایان  و  تندرو  اسالم گرایان  2012(؛ 
محلی  اسالم گرایان  1994(؛  نارتون  1992؛  )اسپوزیتو 
2005؛  جرجیس،  )فواز  بین المللی  اسالم گرایان  و 
2012(. این دسته بندی در عموم براساس نوعیت ابزار 

خویش با د موکراسی را پنهان کنند. نویسنده هایی که 
باور به سازگاری دموکراسی و اسالم گرایی دارند و از 
وارد شدن گروه هایی مانند اخوان المسلمین، حماس و 
می کنند  ادعا  و  می آورند  مثال  انتخابات  در  آق پارتی 
به روند  وارد شدن  قابلیت  نیز  طالبان  مانند  گروه هایی 
دموکراتیک را دارند، دموکراسی را در حد انتخابات 
تقلیل می دهند. در حالی که دموکراسی فرهنگ سیاسی 
یا  پلورالیسم  و  مدنی  سیاسی-  آزادی های  بر  مبتنی 
و  دیگری«  »دگربودگی  شناختن  رسمیت  به  فرهنگ 
ثالثه  قوای  استقالل  و  تفکیک  بر  مبتنی  سیاسی  نهاد 

دولتی است. 
اسالم گراهایی که از طریق انتخابات به قدرت رسیدند 
پابندی  دموکراسی  نهاد  و  فرهنگ  به  مثالی  هیچ  در 
به  رسیدن  قدرت  به  از  پس  آق پارتی  ندادند.  نشان 
پاک سازی  و  ترکیه  سکوالر  اساسی  قانون  اصالح 
نهاد قضا که استقالل آن رکن اصلی دموکراسی است 
اردغان رهبر  مثال طیب  برجسته ترین  یازید. در  دست 
ساخت:  شبیه  آهن  قطار  به  را  دموکراسی  حزب  این 
»دموکراسی مثل قطار آهن است، سوارش می شویم و 
پیاده می شوی«  آن  از  مقصود  منزل  به  از رسیدن  پس 
مجرد  به  حماس  همین طور   .)102  ،2012 )طبی، 
در   2006 سال  انتخابات  طریق  از  رسیدن  قدرت  به 
»سازمان  اعضای  خویش،  سیاسی  مخالفین  تمام  غزه 
آزادی بخش فلسطین«، را بدون محاکمه زندانی کرد. 

در  انتخابات  طریق  از  مکررا  که  وجودی  با  حزب اهلل 
مناطقی  هنوز  می شود،  کرسی  صاحب  لبنان  پارلمان 
لبنان  ارتش  نه  لبنان در کنترول دارد که  را در خاک 
طیاره های  هم  نه  و  دارد  را  آن  به  شدن  داخل  حق 
مورد  تازه ترین  در  را.  آن  فضای  بر  پرواز  دولتی حق 
مصر  در  حکومتش  سال  یک  طی  اخوان الملسلمین 
تمامیت خواهانه  برنامه های  طرح  و  قدرت  انحصار  به 
دست یازید که نهایتا کودتای نظامی  کارش را یکسره 
کرد. از این لحاظ مبصرینی که با تکتیک های سیاسی 
گروه های اسالم گرا اغوا می شوند، اسالم گرا ها را فقط 
سوار قطار آهن می بینند، و پیاده شدن ایشان در »منزل 

مقصود« را فراموش می کنند. 
همین گونه تمام گروه های اسالم گرا همبستگی فراملی 
با گروه های مشابه خویش داشته و در صورت لزوم یا 
برده اند. آق پارتی  پناه  به آن ها  یا  داده اند  پناه  به آن ها 
اخوان المسلمین  مختلف  شاخه های  با  حسنه  روابط 
متعلق  از گروه های اسالم گرای  ترکیبی  القاعده  دارد، 
جنگجوی  هزاران  نهایتا  و  بوده  مختلف  ملت های  به 
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به گفته وزارت خارجه ترکیه، انقره سفیر روسیه در ترکیه 
مسووالنه  غیر  اقدام  این  عواقب  به  نسبت  و  احضار  را 
روسیه به او هشدار داد. همگام با ترکیه، سازمان ناتو نیز 
برای  موثر  اقدامات  از روسیه خواست  ای  بیانیه  انتشار  با 

جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را اتخاذ کند.
شنبه شب گذشته، وزارت خارجه روسیه اتهام نقض حریم 
هوایی ترکیه را رد کرد و اظهارات مقام های ترکیه را » 
تبلیغات بی پایه « خواند. اتهام نقض دوباره حریم هوایی 
ترکیه توسط روسیه در حالی مطرح می شود که نیروهای 
هوایی روسیه مرتبا نیروهای داعش و سایر مخالفان مسلح 
قرار  را هدف حمالت هوایی  اسد در سوریه  بشار  رژیم 

میدهند.

او  می باشد.  بازار  ترکش  فروشگاه  حسابدار  یگانه  شبانه 
را در محل کارش پیدا کردم. وی در حالی که پشت میز 
فروش  بابت  از  پول  مقدار  قید  و  جمع  مصروف  کارش 
اجناس بود، تا حد توان تالش می کرد کارش را با دقت 
ندهد.  رخ  اشتباهی  کردن  در حساب  و  دهد  انجام  تمام 
شبانه را دختری با استعداد و کارفهم یافتم. به همین خاطر 
وی  از  را  پرسش  نخستین  و  نشستم  صحبت هایش  پای 

این گونه آغاز کردم:
زمینه حسابداری کار  در  این سو  به  از چه مدت  پرسش: 

می کنید و اولین گام های تان را از کجا آغاز کردید؟
پاسخ: من این احساس را از همان دورانی که متعلم مکتب 
مکتب  از  زمانی که  گرفتم  تصمیم  و  کردم  پیدا  بودم، 
باشم و کار  فعالیت داشته  فارغ شوم در راستای تجارت 
می باشد.  تجاری  کار های  اساسی  رکن  نیز  حسابداری 
اولین گام هایم را از یک و نیم سال قبل از فروشندگی در 
به  بازار  کفایت مارکیت آغاز کردم و سپس در ترکش 

حیث محاسب فعالیت می کنم.
پرسش: در کار حسابداری چه چیز دارای اهمیت می باشد 

و کدام مورد خودت را موفق ساخته است؟

ترکیه و سازمان ناتو روسیه را به نقض دوباره حریم هوایی 
پایه  بی  تبلیغات  را  اتهام  این  روسیه  کردند.  متهم  ترکیه 
خوانده است. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 
روز شنبه در اظهاراتی گفت در صورتی که روسیه به نقض 
حق حاکمیت ترکیه ادامه بدهد باید عواقب آن را بپذیرد.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، رییس جمهور ترکیه 
تاکید کرد که چنین اقداماتی از سوی روسیه به نفع روابط 
روسیه با سازمان ناتو و به سود صلح در منطقه و جهان تمام 
نخواهد شد. اندکی قبل از این اظهارات آقای اردوغان، 
از نقض حریم هوایی ترکیه توسط  امور خارجه  وزارت 
روز  در  روسیه   ۳۴ سوخوی-  جنگنده  هواپیمای  یک 

جمعه گذشته خبر داده بود.

انفجار ها در دمشق دست کمروسیه متهم به نقض حریم هوایی ترکیه شد 
 ۴۵ کشته برجای گذاشت
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و  دقت  اندازه  به  چیز  هیچ  حسابداری  کار  در  پاسخ: 
صداقت  و  دقت  محاسب  فرد  اگر  نیست.  مهم  صداقت 
داشته باشد، می تواند موفق ترین انسان باشد. من نیز چون 

صداقت دارم، تالش می کنم در کارم موفق باشم. 
پرسش: روزانه تا چه مبلغ را جمع و قید می کنید؟ 

فروشگاه  این  در  فروشات  به  نظر  پول  حساب  پاسخ: 
می باشد، اما حد اوسط ۳0 الی 70 هزار افغانی را در یک 
روز وارد سیستم ساخته و بعد از ثبت آن در کامپیوتر، در 

ختم روز به مسوول این فروشگاه تحویل می دهم. 
پرسش: حسابداری برای یک دختر خانم در چنین شرایط 

کار مشکل نیست؟ 
پاسخ: هرچند حسابداری در حقیقت کار مشکل نیست، 
واقعا خطرناک  معتاد  افراد  در موجودیت  اما حسابداری 
است،  ساخته  بیمناک  مرا  واقعا  که  چیزی  می باشد. 
آنان  حد  از  بیش  گشت وگذار  و  معتاد  افراد  موجودیت 
در منطقه کوته سنگی است جایی که محل کارم می باشد. 
کار حسابداری برای یک زن مشکل نیست، در صورتی 
بیم هر  تاسف در چنین شرایط  با  باشد.  تامین  امنیت  که 
حادثه ای می رود و این ترس خودش یک مشکل بزرگی 

است که اکثر فروشندگان با آن روبه رو اند. 
کدام  با  بیشتر  می کنید،  کار  اجتماع  در  وقتی  پرسش: 

مشکل روبه رو می شوید؟
پاسخ: هرچند در ساحه کاری کدام مشکل وجود ندارد، 
محل  به  می خواهم  و  می شوم  بیرون  خانه  از  وقتی  اما 
برایم خیلی  مردم،  از  برخی  ناسالم  برخورد  بروم،  وظیفه 
آزار دهنده می باشد. چون در مسیر راه از سوی برخی از 
افراد مورد توهین، تحقیر و حتا اذیت و آزار قرار می گیرم 
و  روحی  فشار  نوع  یک  واقعا  برخورد ها  این گونه  که 
آن گرفته  اگر جلو  و  می کند  وارد  زنان  باالی  را  روانی 
نشود،  زنان به حاشیه کشیده خواهد شد. این، مشکل تمام 

همکارانم می باشد. 
را  اجتماعی، چقدر خود  نابه سامانی های  از  پرسش: جدا 

در کار تان راحت احساس می کنید؟
پاسخ: حسابداری هرچند کار حساس و مشکل است، اما 
از این که عشق به کار دارم، برایم خیلی خوشایند می باشد، 
به خصوص این که در بسیاری از موارد متوجه می شوم که 
می شوند  مشکل  دچار  پول  هنگام حساب  در  مرد ها  حتا 
انجام می دهم و خیلی احساس  به راحتی  را  ولی من آن 
بالندگی می کنم. از سوی دیگر کار در کنار 9 دختر خانم 
دیگر که در این فروشگاه کار می کنند، برایم آرام بخش 

است.
پرسش: در جریان کار، آیا با خاطره تلخ روبه رو شده اید؟ 
به کار حسابداری  بار شروع  اولین  برای  پاسخ: زمانی که 
کردم در جمع و قید کار را اشتباه کردم و این اشتباه منجر 
به زیان مالی شد و متضرر شدم و پس از آن تا حد امکان 

تالش می کنم کارم را به دقت انجام دهم.
پرسش: آرزو و هدف تان در آینده چیست؟

و  قوی  بسیار  تاجر  یک  می خواهم  آینده  در  پاسخ: 
هدف  این  به  رسیدن  راه  کوتاه ترین  و  باشم  هدفمند 
نه  هدفم  یافتم.  حسابداری  سپس  و  فروشندگی  در  را 
این  از  می خواهم  بلکه  است،  تاجر شدن  به  منحصر  تنها 
در ضمن  و  کنم  کار  تجارت پیشه  خانم های  برای  طریق 

می خواهم یک تاجر موثر و مفید برای کشورم باشم.
ذی ربط  ارگان های  و  دولت  از  خواست تان  پرسش: 

چیست؟
وزارت خانه های  از  به خصوص  دولت  از  خواستم  پاسخ: 
زنان و تجارت این است که سهولت های کاری را برای 
زنان ایجاد کرده و در ضمن یک بازار ویژه برای خانم ها 
لحاظ  از  هم  و  امنیت  لحاظ  از  هم  زنان  تا  آید  به وجود 

فروشات آسوده خاطر باشند.
پرسش: در اخیر اگر کدام پیام خاص داشته باشید؟

جوانان  از  می شود.  جوانان  متوجه  من  پیام  پاسخ: 
در  خانم ها  اذیت  و  آزار  پی  در  که  جوانانی  به خصوص 
را  دختران  و  زنان  لطفا  که  می خواهم  می باشند،  اجتماع 
در اجتماع نیش زبان نزنید و با این کار زنان را به حاشیه 
می خواهم  امنیتی  ارگان های  به خصوص  دولت  از  نبرید. 

که به این امر توجه جدی کنید.

مقامات سوری می گویند سه انفجار در نزدیکی آرامگاه 
زینب، در دمشق، دست کم ۴۵ کشته و ۴0 زخمی برجای 
گذاشته است.  به گزارش الجزیره »داعش« مسوولیت این 
سوریه  داخله  وزارت  است.  گرفته  برعهده  را  حمالت 
می گوید یکی از انفجار ها توسط موتر بمب گذاری شده 

صورت گرفته است. 
مورد حمالت  نیز  سال ۲0۱۵  فبروی  در  زینب،  آرامگاه 
انتحاری قرار گرفت که در پی آن چهار نفر کشته شدند 
بس  ماه  همان  در    شدند.   زخمی  هم  دیگر  نفر   ۱۳ و 
گروه  حمله  مورد  زینب«  »حرم  به  لبنانی  زایران  حامل 
حمله  این  در  نفر   9 دست کم  گرفت.  قرار  النصره  جبهه 
می گیرد  صورت  حالی  در  انفجار ها  این  باختند.  جان 
نمایندگان  بشار اسد و  که اصلی ترین گروه های مخالف 
دولت سوریه برای مذاکرات صلح در ژنو به سر می برند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

نا پسند  و  زشت  عمل  یک  خودکشی 
خود  مسلم  حق  انسان  یک  زیرا  است. 
شما  شاید  خوب  می گیرد.  خود  از  را 
بگویید چی فرقی می کند، حق خودش 
ما  ولی  نمی کند.  استفاده  و  است 
حق  می گوییم  ما  نمی گوییم.  این گونه 
استفاده  خودش است ولی مجبور است 
که  را  ما  حق های  دیگر  حداقل  کند. 
را  همین حق  چرا  حاال  نمی دهند.  ما  به 
کنارش  در  می گیرند.  ما  از  گاهی  که 
خوب  می گیریم.  خود  از  هم  ما  خود 
زیاد به حاشیه رفتیم. اصال مساله در این 
موقعیتی  دچار  انسان ها  گاهی  که  است 
راهی  هیچ  خود کشی  جز  که  می شوند 
پیش روی شان وجود نمی داشته باشد. در 
خودکشی  به  رسیدن  راه های  افغانستان 
دند  در  شده  جمع  طالب های  تعداد  به 
بغالن است که هر چی عملیات  غوری 
چهارده  شب  مهتاب  و  هفت  خورشید 
انجام  یمانی را روی شان  و ستاره سهیل 
با  نیست.  شدنی  کم  هم  باز  می دهند ، 
جدید  راه  چند  توانسته ایم  ما  حال  این 
میسر  را  خودکشی  که  کنیم  کشف  را 
راه های  هم  این  و  شما  این  می سازد. 

جدید خودکشی. 
خودکشی  وقت  چی  وزیر  یک  الف: 
افغانستان  در  ندرت  به  هرچند  می کند : 
بودیم  شاهد  را  وزیری  خودکشی 
تشکیل  دستور  وقتی  تازگی ها  ولی 
جلسات کابینه به گوش وزیر  ها می رسد 
گلوی  زیر  را  تفنگچه  بار  بیست و هشت 
این  شر  از  را  خود  تا  می برند  خود 
بدون  و  متوالی  و  روزه  چند  جلسات 
که  است  همین  دهند.  نجات  حاصل 
اگر  است  قوی تر  آن ها  در  جان دوستی 
کابل  در  وزیر  مقبره  هفتاد  حاال  تا  نه 

داشتیم. 
ریاست  وزارت ،  برای  نامزد  یک  ب : 
والیت ،  یک  شهرداری  عمومی ، 
حوزه  ماموریت  نرخ ،  تنظیم  مدیریت 
خودکشی  وقت  چی  پولیس  چهاردهم 
می کند : دقیقا وقتی برایش خبر می دهند 
با  شخصا  رییس جمهور  است  قرار  که 
از  بهتر  چیزی  هیچ  کند.  مصاحبه  وی 
روزگار  بدبخت  این  برای  خودکشی 
هشت  هفت-  انتظار  از  ندارد.  وجود 
ماهه برای یک مصاحبه همان خودکشی 
وقتی  داشتیم  مورد  یک  است.  بهتر 
دهد  انجام  مصاحبه  که  بود  رفته  طرف 
رییس جمهور  دوره  از  سال  سه  گفتند 
الال.  آمدی  دیر  گذشته.  مصاحبه کننده 

حاال شما می گویید خودکشی نکن. 
خودکشی  وقت  چی  ملت  یک  ج : 
پای  است  قرار  که  وقتی  می کند : 
و  بشیند  رییس جمهور  صحبت های 
بشنود که در ظرف چهار سال افغانستان 
حالت  به  وارداتی  و  مصرفی  حالت  از 
می شود.  تبدیل  صادراتی  و  تولیدی 
بخش  لذت  چنان  خودکشی  خدا  به 
زغر  روغن  از  ازبکی  قابلی  که  می شود 

چنان لذت بخش نباشد.

شبانه احساس بالندگی
 می کند

چرا خودکشی می کنیم؟

 سهیال وداع خموش
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Call for expression of interest (EOI)
Tender Notification 

Tender Reference no: 83221554
Short description of the project:
The Ministry of Energy and Water (MEW) is the responsible Ministry for the development of the energy sector in Afghanistan. 
This includes the design of policies, strategies and sector plans as well as to bring them to decision making processes established 
on governmental side. Additionally, MEW has to encourage the different actors on public and private side to implement the policies 
and strategies, is to say to amplify the energy offer satisfying with that the increasing demand of energy by the population, industry, 
commerce and transport. This includes the energy production by traditional energy sources as well as the use of renewable energies, 
which is coordinated by the Renewable Energy Department (RED) of the Ministry is the main technical body responsible for sup-
porting the REN sector in Afghanistan. Otherwise, the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) coordinates with 
the MEW the use of renewable energies for rural development within a specified capacity and defined institutional agreement.

On behalf of the BMZ (Federal Ministry for Cooperation and Economic Development) the German Development Cooperation a joint 
FC/TC-Program for the Energy Sector was established in 2014. Whilst the financial cooperation (FC) is financing projects for energy 
sector infrastructure (transmission lines, substations, transformations etc.) the technical cooperation (TC) supports the institutional 
development and transition processes of lead institutions in the energy sector. Therefor the program was agreed as “Institutional 
Development for Energy in Afghanistan” (IDEA). Besides the strengthening of institutional performance of key public institutions 
of energy sector like MEW, DABS or MRRD (component 1), IDEA intends to link the interventions at the micro, meso and macro 
level (component 2), to promote awareness of renewable energy and energy efficiency including networking between the public and 
private sectors and vocational training for maintenance of power plants (component 3) and to integrate private sector into energy 
production and transmission (component 4).
1) Objective.
    Distribution network extension of Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages of Chall district of Takhar provice.
2) Responsibilities
a) Distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages according given drawing and specification;
b) The following Major activities are included in distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages.
   i) Delivery and installation of work of Iron electrical poles.
   ii) Excavation work.
   iii) Concrete work of electrical poles foundations.
   iv) Installation of electrical equipment such as electric cables, Transformers, Switch boards, Lightening arresters, Disconnect     
        switches, Meter boxes, insulators etc.
3) Qualification of company.
a) Experience in Works of Comparable Nature;
   i) Applicants shall provide evidence that they have successfully executed at least two construction projects of comparable nature  
      and complexity to the proposed contracts within the last five years had a certified value of at least 16,000,000 AFN.
b) Personnel Resources
    i) The applicant shall provide suitably qualified personnel to fill as a minimum the following key positions. For each position the  
 applicant will  supply information on a first choice candidate and an alternate, each of whom should meet the experience   
 requirements specified below:
         (1) Project Manager (at least 5 years’ experience in comparable nature)
         (2) Site Engineer (at least 5 years’ experience in comparable nature)
         (3) Surveyor (at least 5 years’ experience in comparable nature)
a) Applicant’s Equipment
   i) The applicant shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing    
       equipment, or other means), of key items of equipment for execution of the work.

Interested eligible Construction Companies can send the interest letter along with updated company profile and references to  
tenders-afg@giz.de by 03.02.2016 at 16:00 pm Kabul local time. (GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghani-
stan) The EOI should demonstrate the company’s competencies and relevant past work experience.

The outer cover for envelope shall be addressed to the abovementioned contact person and shall be clearly marked: “EXPRESSION 
OF INTEREST FOR Distribution Electrical Network Extension 83221554”. The EOI must be sent through email.
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