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فعاالن مدنی:

پرونده فرخنده شفاف و همه جانبه 
رسی شود بر

3

غنی:

کشور روح تازه بخشید سفر به امریکا به روابط میان دو 

افغانستان شده است.
اشرف غنی در دیدار با نماینده خاص 
از  کستان،  پا و  افغانستان  برای  آلمان 
میان  همکاری  دریچه  شدن  گشوده 
داده  خبر  نیز  کستان  پا و  افغانستان 
است. آقای غنی می گوید: »ما مشکل 
مطرح  واضح  به گونه  کستان  پا با  را 
کستان  پا که  است  این  آن  و  کردیم 

با  اعالم ناشده  خصومت  یک  در 
ما  کید  تا و  داشت  قرار  افغانستان 
میان  روابط  نخست  که  بود  این 
تا  برگردد  عادی  حالت  به  کشور  دو 
وی  شود.«  فراهم  همکاری ها،  زمینه 
کنون دریچه  هم چنین افزوده است: »ا
کشور  دو  میان  تازه  همکاری های 
گشوده شده و این همکاری به منفعت 
منطقه  تمامی  و  کستان  پا و  افغانستان 

می باشد.«
که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
گفتگوهای صلح  فرصت ها برای آغاز 
مساعد  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  نیز 
جامعه  اقشار  تمامی  با  مشوره  و  شده 
کید  تا وی  دارد.  ادامه  زمینه  این  در 
در  صلح  کرات  مذا از  مردم  که  کرده 
هیچ  و  گرفت  خواهند  قرار  جریان 
نخواهد  پنهان  آنان  انظار  از  چیزی 

بود.   

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
کوخ  کشور، در دیدار با مایکل  جمهور 
افغانستان  برای  آلمان  ویژه  نماینده 
سفر  که  است  گفته  کستان،  پا و 
به  افغانستان  دولت  رتبه  عالی  هیات 
ایاالت متحده امریکا، به روابط میان 
تازه بخشیده  امریکا روح  افغانستان و 

است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
آقای  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
عالی  هیات  سفر  که  گفته  غنی 
را  راه   امریکا،  به  افغانستان  رتبه 
میان  گسترده تر  همکاری های  برای 

افغانستان و امریکا هموار ساخت.
از  کشور  این دیدار، رییس جمهور  در 
سال  سیزده  طی  نیز  آلمان  کمک های 
کرده  اخیر به افغانستان ابراز قدردانی 
و خواهان ادامه ی همکاری های آلمان 
به  تخنیکی  بخش های  در  ویژه  به 

سرمایه گذاران در نمایشگاه صنایع:

رییس جمهور به اقتصاد اهمیت نداد
که در این نمایشگاه شرکت داشتند، دلیل خاصی  مقام های حکومتی 
برای خودداری رییس جمهور از سخنرانی در این نمایشگاه ارایه نکردند. 
که رییس جمهور پس از  گفت  مزمل شینواری، سرپرست وزارت تجارت 
کافی  کرد، به این دلیل وقت  از چندین غرفه دیدار  افتتاح نمایشگاه 
کند. ولی تاجران و سرمایه گذاران این  باقی نماند تا در تاالر سخنرانی 

عمل را »توهین« خواندند.
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زنگ اول


ديروز سه ساعت كامل خيابان هاى منتهى به دانشگاه 
پولى تخنيك كابل، مسدود بود. جناب رييس جمهور در 
آن دانشگاه يك نمايشگاه را افتتاح كردند. ايشان هيچ 
سخنرانى نداشتند و صرف براى افتتاح يك نمايشگاه 
به آن جا رفته بودند و كابل را فلج كردند. وقتى خيابان 
مى شوند  ناگزير  مردم  مى شود،  بسته  شهر  اصلى 
راه هاى طوالنى را براى رسيدن به مقصد انتخاب كنند، 
راه بندان ها  اين  مى شود.  راه بندان  سبب  مساله  همين 
به گزارش رسانه ها، سه روز  بعضا فاجعه مى آفريد. 
پيش دو كودك زخمى كه خون به آنان به موقع نرسيد 
به  راه بندان  به دليل  كودكان  اين  به  خون  شدند.  تلف 
موقع نرسيد. عامل راه بندان هم، نيروى ويژه حفاظت 
از رياست جمهورى بود. سه روز پيش رييس جمهور به 
عيادت آقاى گل پاچا مجيدى رفته بود و از اثر راه بندى 
ناشى از آن، به دو كودك زخمى خون به موقع نرسيد. 
پاچا  گل  جان  به  تروريستى  حمله  در  كودك  دو  اين 
مجيدى زخم برداشته بودند. ديروز هم كابل ساعت ها 
فلج بود و دليل آن حضور رييس جمهور در دانشگاه 
اين  به  مى توانست  رييس جمهور  بود.  پولى تخنيك 
دانشگاه و در اين نمايشگاه نرود. ايشان نه سخنرانى 
آن جا  در  ساعت  چند  كه  مى كرد  ايجاب  نه  و  داشتند 
باشند. سران حكومت وحدت ملى در زمان پيكارهاى 
ايراد  پيشين  رييس جمهور  كرزى  آقاى  به  انتخاباتى 
حضور  به خاطر  خيابان ها  ساعت ها  كه  مى گرفتند 
غيرضرورى او در يك محل بسته مى شود. اما امروز 
شهر  و  بستند  را  جاده ها  ساعت ها  خود،  بزرگواران 
را فلج كردند، بدون كه اين نياز جدى به حضورشان 

باشد. 
بايد  ايشان  از  حفاظت  ويژه  نيروى  و  رييس جمهور 
مى كردند  درك  بى گناه  كودك  دو  آن  مرگ  از  پس 
شوند.  مردم  مزاحم  اين  از  بيشتر  نمى كند  ايجاب  كه 
دولت به حمايت مردم نياز جدى دارد. بستن خيابان ها 
آن هم به دليل حضور غيرضرورى رييس جمهورى در 
دانشگاه پولى تخنيك، فاصله ميان حكومت و مردم را 
نمايشگاهى  هر  در  كه  ندارد  لزومى  مى دهد.  افزايش 
هزينه  به  آن هم  يابد.  حضور  شخصا  رييس جمهور 
هم  گزارش هايى  مردم.  و سرگردانى  خيابان ها  بستن 
غنى  رييس جمهور  جريان حضور  در  كه  دارد  وجود 
و  او  محافظان  ميان  كابل،  پولى تخنيك  دانشگاه  در 
درگيرى  اجرايى،  رياست  معاونان  از  يكى  محافظان 
شده  گزارش  هم  اين  از  پيش  گرفت.  صورت  فزيكى 
اجرايى و رييس جمهور  بود كه ميان محافظان رييس 
درگيرى  كرزى،  حامد  بين المللى  فرودگاه  در  پيشين 
فزيكى صورت گرفته بود. اگر اين درگيرى ها به شليك 
كه مشكل  داشت  آن وجود  احتمال  مى انجاميد،  گلوله 

بزرگ خلق شود. 
سران حكومت وحدت ملى بايد از اين مسخره بازى ها 
رييس جمهور،  كه  نيست  نياز  هيچ  كنند.  جلوگيرى 
معاونان  و  اجرايى  رييس  رييس جمهور،  معاونان 
رياست اجرايى، در هر همايشى حضور غيرضرورى 
داشته باشند. اگر مثال رييس جمهور يا رييس اجرايى 
كنند،  سخنرانى  مردم  براى  همايشى  در  بخواهند 
حضورشان موجه است، در غير آن هيچ لزومى ندارد 
سرگردان  را  مردم  ملى  وحدت  حكومت  سران  كه 
حكومت  سران  امنيتى  رژيم  مورد  در  هم چنين  كنند. 
وحدت ملى بايد تجديد نظر شود. برخوردهاى فزيكى 
محافظان سران حكومت وحدت ملى، نبايد تكرار شود. 
هيچ تضمينى وجود ندارد كه برخورد فزيكى محافظان، 

به مشكل كالن در سطح شهر بدل نشود. 
وعده هاى  نبايد  ملى،  وحدت  حكومت  سران 
بايد  بزرگواران  اين  كنند.  فراموش  را  انتخاباتى شان 
كار  به  مردم  حمايت  جلب  براى  را  خود  تالش  تمام 
با رفتارهاى ناشيانه، مردم را بيشتر  اين كه  ببرند، نه 
از اين ناراض بسازند. رييس جمهور و ديگر بلندپايگان 
به خاطر  بعد،  به  اين  از  كه  بدهند  اجازه  نبايد  نظام، 
ساعت ها  محل،  يك  در  آنان  غيرضرورى  حضور 

خيابان هاى كابل بسته باشد.

حضور غيرضرورى
و فلج سازى شهر

تركيب فهرست دوم
 با اول تفاوت ندارد
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حكومت  كابينه  نامزدوزيران  از  تن  شانزده 
در  مى روند.  مجلس  به  امروز  ملى،  وحدت 
مرحله نخست، صرفا هشت تن از نامزدوزيران 
مرحله  اين  در  شدند.  راى  اخذ  به  موفق 
موفق  ازبك تبار  و  هزاره  نامزدان  نخست 
زياد  عواملى  و  داليل  نشدند.  راى  اخذ  به 
مرحله  فهرست  بيان شد.  ناكامى ها  اين  براى 
با فهرست  از نظر تركيب سياسى  دوم كابينه 
افراد  تمام  اول  مرحله  در  ندارد.  تفاوتى  اول 
جريان  هشت  حداقل  به  وابسته  شده  معرفى 
فهرست  در  بودند.  قومى  رهبران  و  سياسى 
حداقل  آدرس  از  چهره ها  نيز  دوم  مرحله 
هشت چهره سياسى و قومى معرفى شده اند. 
رهبران  سنگين  سايه  هم  هنوز  ترتيب  اين  به 
خوبى  به  كابينه  فهرست  در  سياسى  و  قومى 
مشهود است. هرچند كه آقاى غنى در جريان 
كمپاين وعده داده بود كه كابينه را به شركت 
فعلى  تركيب  اما  كرد،  نخواهد  بدل  سهامى 
نشان مى دهد كه هريك از افراد معرفى شده 
وابسته به يكى از رهبران قومى و يا سياسى اند.

در مرحله اول، برخى افراد به اين دليل راى 
نياوردند كه رشته تحصيلى با حوزه مسوليت 
نيز  دور  اين  در  نداشت.  تناسب  نامزدوزير 
يك  نمونه  براى  دارد.  وجود  مشكل  همين 
استاد حقوق از فهرست وزارت عدليه حذف 
شده  معرفى  طب  داكتر  يك  آن  به جاى  و 
فهرست  در  نيز  زن  سه  اسامى  حداقل  است. 
وعده  غنى  آقاى  مى شود.  ديده  جديد 
زنان  بود.  داده  زنان  براى  را  وزارت  چهار 
معرفى شده زياد شناخته شده به نظر نمى رسند. 
تا در هنگام اخذ راى  امر سبب مى شود  اين 
چهره ها  اين  از  برخى  شود.  ايجاد  مشكالت 
در فهرست اول نيز حضور داشتند. اما داشتن 
تابعيت دوگانه سبب شد تا از فهرست حذف 
دوم  فهرست  در  افراد  همين  نيز  حاال  شوند. 

حضور دارند. 
معرفى  نخست  مرحله  در  مجلس  نمايندگان 
اعضاى كابينه بحث تابعيت را جدى گرفتند. 
نامزدوزيران  معرفى  نخست  مرحله  در 
چوكى هاى مجلس در هنگام سخنرانى خالى 
سخنرانى ها  به  كم تر  مجلس  نمايندگان  بود. 
گوش دادند. حتا تعدادى از نمايندگان براى 
دريافت پاسخ سوال هاى خود منتظر نماندند. 
براى  سخنرانى ها  و  برنامه ها  ارايه  نيز  حاال 
تعدادى از نمايندگان اهميت ندارد. تعدادى 
تصميم  دادوستد  مبناى  بر  نمايندگان  از 
ريزش  احتمال  نيز  دور  اين  در  مى گيرند. 
گذشت  با  دارد.  وجود  كابينه  فهرست  در 
ملى  كابينه حكومت وحدت  هنوز  ماه  شش 
كامل نشده است. اين امر سبب شده است تا 
جريان كار روزمره در ادارات دولتى متوقف 
اين  همه  انتظار  باشد. حاال  همراه  ركود  با  و 
است كه حكومت با سرعت بيشتر اداره هاى 
حكومتى را از حالت سرپرستى بيرون كرده و 

به اداره هاى ساكت جريان تازه بخشد.

وزارت داخله:
 عمليات مرزى مشترك با ايران راه اندازى نشده است

8صبح، كابل: وزارت امور داخله 
گزارش ها در مورد راه اندازى يك 
توسط  مشترك  مرزى  عمليات 
نيروهاى سرحدى افغانستان و ايران 

را رد كرده است.
نقل  به  رسانه ها  از  برخى  اخيرا 
پوليس  فرماندهى  امنيت  آمر  از 

عمليات  آغاز  از  نيمروز  واليت 
افغانستان  مرزى  نيروهاى  مشترك 
قاچاق  با  مبارزه  منظور  به  ايران  و 
كشور  دو  مرز  در  مخدر  مواد 

گزارش داده  بودند.
انتشار  با  داخله  امور  وزارت 
اعالميه اى راه اندازى اين عمليات را 

برنامه ريزى  رد كرده مى گويد كه 
با  مشترك  عمليات  هرگونه 
اين  است.  بى بنياد  ايرانى  نيروهاى 
وزارت افزوده كه از اظهارات آمر 
واليت  پوليس  فرماندهى  امنيت 

نيمروز تعبير نادرست شده است.
آمر  كه  مى گويد  داخله  وزارت 
نيمروز  پوليس  فرماندهى  امنيت 
در مورد عمليات مشترك نيروهاى 
پوليس  شامل  افغانستان  امنيتى 
ملى  امنيت  و  ملى  اردوى  ملى، 
سخن گفته اما از اظهارات او تعبير 
نادرست صورت گرفته و عمليات 
افغانستان  امنيتى  نيروهاى  مشترك 

و ايران تعبير شده است. 

شانزده نامزد وزير امروز به مجلس نمايندگان معرفى مى شوند

طرح قانون برگزارى مراسم عروسى  به كميسيون مختلط رفت

كه  مى رود  انتظار  كابل:  8صبح، 
رييس  سوى  از  وزير  نامزد  شانزده 
جمهور و يا يكى از معاونين رياست 
امروز  رسمى  به گونه  جمهورى 
چهارشنبه به نشست عمومى مجلس 

نمايندگان معرفى شوند.
دوم  معاون  احمدزى،  نذير  محمد 
سه  روز  كه  نمايندگان  مجلس 
در  خبرنگاران  از  شمارى  با  شنبه 
مجلس نمايندگان صحبت مى كرد، 
پيش  از  برنامه  بنياد  بر  كه  گفت 
تعيين شده اى اين مجلس، نامزدهاى 

باقى مانده معرفى خواهند شد.
جمهورى  رياست  گفت  احمدزى 
امور  در  دولت  وزارت  وسيله  به 
را  نامزد وزيران  فهرست  پارلمان 
و  كرده  ارايه  نمايندگان  مجلس  به 
به  وزيران  نامزد  چهارشنبه  روز  به 
خواهند  معرفى  عمومى  جلسه اى 

شد.
معاون دوم مجلس نمايندگان گفت 
اجراييه  رييس  و  رييس جمهور  كه 
ميان  در  كه  سپرده اند  تعهد  آنان  به 
افراد  جديد  وزير  نامزد  شانزده 
داراى تابعيت دومى و وزيران تكرار 

حضور نخواهند داشت.

8صبح، كابل: مجلس سناى كشور 
با تصويب و تعديل برخى ماده هاى 
مراسم  برگزارى  قانون  طرح 
عروسى ها خواهان برگزارى نشست 
براى  ملى  شوراى  مجلسين  مختلط 
حل اختالف نظر مجلس نمايندگان 

و مجلس سنا روى اين قانون شد.
مراسم  برگزارى  قانون  طرح 
چهار  در  پيش  ماه  سه  عروسى ها 
مجلس  سوى  از  ماده   23 و  فصل 
نمايندگان تصويب شده بود و براى 
سنا  مجلس  به  قانونى  مراحل  طى 

فرستاده شده بود.
مجلس  شنبه  سه  روز  نشست  در 
و  عدلى  تقنينى،  كميسيون  سنا، 
تعديل  با  را  ياد شده  قانون  قضايى، 
تصويب  براى  آن،  ماده هاى  برخى 
ارايه  سنا  مجلس  عمومى  نشست  به 

كرد.
اسالمى و حفظ ارزش هاى فرهنگى 
پسنديده،  سنت هاى  به  احترام  و 
و  گزاف  مصارف  از  جلوگيرى 
برگزارى  در  تسهيالت  فراهم آورى 
اسالمى  ارزش هاى  حفظ  محافل، 
شكست  و  انحراف  از  جلوگيرى  و 

با آن كه در ميان شانزده نامزد وزير، 
ديده  دفاع  وزارت  نامزد  نام 
مجلس  معاون  اما  نمى شود، 
نامزد  كه  اميدواراست  نمايندگان 
وزارت دفاع نيز شامل فهرست نامزد 
باقى مانده شده و يا هم در  وزيران 
هفته اى آينده به اين مجلس معرفى 

شود.
كشور  كابينه   كل  از  حاضر  درحال 
تنها 8 وزير و رييس عمومى امنيت 
ملى با راى تاييدى مجلس نمايندگان 
ساير  و  مى دهند  ادامه  خود  كار  به 
از  مستقل  اداره هاى  و  وزارتخانه ها 

سوى سرپرست ها اداره مى شوند.
با  همزمان  كه  گفت  احمدزى 
كميسيون هاى  وزيران  نامزد  معرفى 

تشكيل  زمينه  فراهم آورى  اخالقى، 
حفظ  همه،  براى  سالم  خانواده 
از  جلوگيرى  و  خانواده  شيرازه 
روابط  تامين  فاميلى،  خشونت هاى 
حسنه و پايدار ميان زوج و زوجه و 
خانواده هاى آن ها، از اهداف اصلى 

اين قانون گفته شده است.
مراسم  برگزارى  قانون  سوم  ماده 
و  دارد  بند   14 كه  عروسى 
تعريف  را  قانون  اين  اصطالحات 
لباس  بند چهاردهم آن  در  مى كند، 
چنين  را  اسالمى  شريعت  مغاير 
لباس  «پوشش  است:  كرده  تعريف 
از،  عبارت  اسالمى  شريعت  مغاير 
نيمه برهنه، شفاف و تنگ  لباس هاى 
را  بدن زن  برجستگى هاى  است كه 

نمايان مى سازد.»
دوازدهم  ماده  در  همين گونه،  به 
قانون يادشده كه بر ممنوعيت «لباس 
شده  تاكيد  اسالمى»  شريعت  مغاير 
آمده است: «1- پوشيدن لباس مغاير 
شريعت اسالمى در محافل براى زنان 
و  مردان   -2 ندارد.  جواز  مردان  و 
پسران جوان نمى توانند از لباس هاى 

زنانه استفاده به عمل آورند.

و  اسناد  نمايندگان  مجلس  ويژ ه 
سوابق كارى نامزد وزيران را بررسى 
و  تاييد  چگونگى  و  كرد  خواهند 
هفته ى  نشست هاى  در  آن ها  رد  يا 
مشخص  نمايندگان  مجلس  آينده 

خواهند شد.
نمايندگان  مجلس  دوم  معاون 
نمايندگان  كه  داشت  بيان  همچنين 
مجلس با توجه به تخصص، مسلك 
راى  آن ها  به  نامزد وزيران  تجربه  و 

اعتماد خواهند داد.
روحيه  كه  كرد  تاكيد  احمدزى 
ملى براى دادن راى اعتماد به نامزد 
كه  معيارى هايى  مطابقى  وزيران 
تعيين  نامزد وزيران  براى  مجلس 

كرده اند، وجود دارد.

تنها  قانون  اين  چهارم  ماده  در 
در  «عروسى»  مراسم  برگزارى 
هوتل ها جواز شمرده شده و محافلى 
لفظ گيرى،  و  شرينى خورى  مانند 
تخت  حنا،  محفل  خويش خورى، 
شش،  شب  پايوازى،  جمعى، 
كاكل گيرى  و  نام گذارى  سالگيره، 
بازگشت  سورى،  ختنه  كودك، 
از تحصيل  فراغت  و  و سفر  از حج 
در هوتل ها و سالن ها و رستورانت ها 

ممنوع شده است.
طرح  سناتوران  بحث هاى  نتيجه  در 
با  عروسى ها  مراسم  برگزارى  قانون 
ماده هاى  برخى  در  ايزاد  و  تعديل 
به تصويب  سنا  از سوى مجلس  آن 

رسيد.
جايى  آن  از  اساسى،  قانون  بنياد  بر 
مجلس  ميان  اختالف نظر  كه 
نمايندگان و مجلس سنا در ماده هاى 
قانون برگزارى مراسم عروسى ها به 
ميان آمده است، اكنون نياز است تا 
كميته مختلط از دومجلس براى رفع 
شده  ياد  قانون  مورد  در  اختالف ها 
تشكيل جلسه داده و قانون برگزارى 

مراسم عروسى ها را تصويب كند.

 حامد

ACKU
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که افراد زورمند، مردم  مسووالن اداره برق هرات می گویند 
افغانی  میلیون  اداره دولتی در مجموع 850  و 18  عادی 
گذشته در  صرفیه برق خود را طی نزدیک به یک دهه 
اداره های  میان  این  از  نکرده اند.  پرداخت  والیت  این 
برق  صرفیه  پول  از  افغانی  میلیون   162 هرات  دولتی 
خودرا پرداخت نکرده بودند، اما با فشارهای اداره برشنا 
در یک سال اخیر تنها 10 درصد از بده کاری های خود را 
کامرانی، سرپرست اداره  کرده اند. وحیداحمد  پرداخت 
که پرداخت نشدن بده کاری های  کید دارد  برق هرات تا
به  برق رسانی  روند  برای  را  کار  دولتی،  ادارات  و  مردم 

مردم در هرات سخت تر می سازد.
و  پول  مبلغ  این  گرفتن  برای  که  می گوید  کامرانی  آقای 
کشورهای ایران و ترکمنستان  جلوگیری از قطع دوامدار برق 
صادراتی شان  برق  پول  به موقع  دریافت  خواهان  که 
دولتی  نهاد های  از  برخی  برق  قطع  به  اقدام  هستند، 
که برخی  کید می کند  کرده اند. رییس اداره برق هرات تا
گمرک و مستوفیت نیز بخشی  از اداره های درآمدزا مانند 
کنون پرداخت نکرده اند. به گفته  از صرفیه برق خود را تا 
گمرک،  زراعت،  اداره های  هرات،  برق  اداره  رییس 
مستوفیت، هالل احمر و اطالعات و فرهنگ، از مجموع 
که بعد از قطع برق شان حدود ده  اداره های دولتی هستند 
افغانی بده کاری های شان  از مجموع 162 میلیون  درصد 

در  فرخنده  بی رحمانه  قتل  از  روز  دوازده  گذشت  با 
خشمگین،  مردان  توسط  کابل  شمشیره  دو  شاه  مسجد 
خواستار  مدنی  جامعه  نهادهای  و  فعاالن  از  شماری 
پی گیری شفاف، عادالنه و همه جانبه پرونده این دختر 

بیست وهفت ساله شده اند.
اتهام  به  حوت،  بیست وهشتم  پنج شنبه،  عصر  فرخنده 
مورد  ابتدا  خشمگین  مردان  توسط  قرآن کریم  زدن  آتش 
گرفته بعد به قتل رسید. این مردان  لت وکوب شدید قرار 
کرده و به  کشتن فرخنده، جسد او را زیر تایر موتر  پس از 
پس  فرخنده  که  است  کی  حا گزارش ها  کشیدند.  آتش 
از یک مشاجره لفظی با یک روحانی در باره خرافات، 
متهم به آتش  زدن قرآن کریم شد. نهادهای مسوول اتهام 
کرده  رد  را  فرخنده  مردان مهاجم علیه  توسط  وارد شده 
که او اقدام به آتش  که تحقیقات نشان می دهد  می گویند 

زدن قرآن نکرده است.
که  با این حال، فعاالن و نهادهای جامعه مدنی می گویند 
عمق  بلکه  نیست  جنایی  مساله  یک  تنها  فرخنده  قتل 
قانون شکنی  بحران  اوج  و  اجتماعی  اخالق  فروپاشی 
در  آنان،  به گفته ی  می گذارد.  نمایش  به  کشور  در  را 
قانونی  و  اجتماعی  اخالقی،  ابعاد  تمامی  به  صورتی که 
نشود،  پرداخته  دوامدار  صورت  به  فرخنده  قتل  قضیه 

آسیب های جدی متوجه مردم افغانستان خواهد شد.
یازدهم  سه شنبه،  روز  مدنی،  جامعه  نهادهای  و  فعاالن 
اعالمیه ای  انتشار  با  خبری  کنفرانس  یک  در  حمل، 
که قتل بی رحمانه فرخنده مردم افغانستان و جهان  گفتند 
آنان  است.  شده  عمومی  انزجار  باعث  و  داده  تکان  را 

کرده اند، اما 13 اداره دیگر حتا  را به اداره برق پرداخت 
کنون  یک درصد از صرفیه برق خود را در ماه های اخیر تا

تحویل نداده اند.
که  گفت  رییس اداره برشنا در هرات به روزنامه 8صبح 
که پول مصرفی  کرده اند  برخی از اداره های دولتی تعهد 

کرده  کید  تا روی تحقیق همه جانبه پرونده قتل فرخنده 
پرونده  پی گیری  خواهان  »ما  می گویند:  خود  اعالمیه  در 
همه جانبه  و  عادالنه  شفاف،  به گونه ی  فرخنده  قتل 
و  ابعاد  ریشه ها،  به  حکومت  می خواهیم  ما  هستیم. 
انگیزه های این فاجعه تاریخی شرم آور بپردازد و همه ی 
را  ک  وحشتنا جنایت  این  مسببین  و  محرکین  عامالن، 

کند.« کمه  به صورت علنی محا
هم چنین فعاالن و نهادهای جامعه مدنی در اعالمیه  خود 
کمیسیون حقیقت یاب خواست تا در پی گیری  از دولت و 
قضیه قتل فرخنده پنهان کاری نکنند. فعاالن مدنی روی 
کید  تا نیز  فرخنده  خانواده  اعضای  مصونیت  تامین 

او  می کنند.  پرداخت  آینده  ماه های  در  را  خود  برق 
دولتی  اداره های  از  برخی  برق  که  کرد  تایید  هم چنان 
قطع شده و الی پرداخت نشدن بده کاری های شان قطع 
خواهد ماند. در همین حال مسووالن اداره برق هرات به 
گفتند ده ها تن از افراد زورمند میلیون ها  روزنامه 8صبح 

کرده اند. در اعالمیه فعاالن و نهادهای جامعه مدنی آمده 
کمیسیون  است: »ما وظیفه حکومت، نهادهای عدلی و 
تاریخی  مسوولیت  درک  با  که  می دانیم  حقیقت یاب 
فرخنده  قتل  انگیزه های  و  ابعاد  همه ی  قانونی شان  و 
بگیرند.  را  پنهان کاری  هرنوع  جلو  و  کرده  بازگشایی  را 
خانواده  امنیت  تامین  مسوولیت  هم چنان  حکومت 

فرخنده را در همه حاالت به دوش دارد.«
کمه  محا که  می گویند  مدنی  جامعه  نهادهای  و  فعاالن 
فراقانونی  حرکت های  از  بخشی  صحرایی  و  خودسرانه 
و  است  اساسی  قانون  و  اسالم  دین  و هم چنین مخالف 
فراقانونی  حرکت های  جلو  تا  دارد  مسوولیت  حکومت 

افغانی از پول صرفیه برق خود را طی چند سال متمادی 
کنون  پرداخت نکرده اند. به گفته آنان اداره برق هرات تا
گرفتن حق این اداره از افراد زورمند ناتوان بوده، اما  در 
کرده و قرار  در روزهای اخیر فهرستی از این افراد را تهیه 
است با همکاری اداره های قضایی بده کاری های آنان را 
کامرانی، برخی از افراد زورمند  پس بگیرد. به گفته آقای 

تا دو میلیون افغانی به اداره برشنای هرات بده کاراند.
اداره برق هرات در حالی از بده کاری بیش از هشت صد 
می کند  نگرانی  اظهار  اداره  این  مشترکین  افغانی  میلیون 
کشور های  از سوی  هرات  در  برق مصرفی  کنون  ا که هم 
در  که  کشور هایی  می شود،  تامین  ترکمنستان  و  ایران 
صورت پرداخت نشدن به موقع پول برق صادراتی شان از 
سوی شرکت برشنا، احتمال می رود برقی صادراتی شان 

کنند. را قطع 
که در  از سویی دیگر این اداره به مردم هشدار داده است 
صورت پرداخت نشدن صرفیه برق، روند برق رسانی در 

هرات با مشکل مواجه خواهد شد.
هرچند انجنیر محمدسرور صدیقی، رییس پیشین اداره 
برق والیت هرات در یک نشست خبری در سال 1391 
کشورهای ترکمنستان  که اداره برق هرات به  اظهار داشت 
کامرانی،  و ایران  میلیون ها افغانی بده کار است، اما آقای 
8صبح  روزنامه  به  هرات  برشنای  اداره  فعلی  رییس 
کشور ترکمنستان و ایران بده کار  که این اداره به دو  گفت 

نیست.
نشدن  پرداخت  از  حالی  در  هرات  برق  اداره  مسووالن 
و  دولت  توسط  برق  صرفیه  پول  افغانی  میلیون   850
برق  قیمت  افزایش  که  دارند  شکایت  هرات  در  مردم 
هرات  در  را  گسترده ای  اعتراض های  اخیر  ماه های  در 
برشنا  اداره  از  هیاتی  اما  این هفته  اوایل  در پی داشت. 
هرات  باشندگان  برای  برق  کیلووات  هر  مصرفی  قیمت 

کرد. کز تجاری 10 افغانی تعیین  را 4 افغانی و برای مرا
وارد  ایران  و  ترکمنستان  کشور  دو  از  هرات  مصرفی  برق 

می شود.

آنان، در صورتی که جلو این  و تندروانه را بگیرد. به گفته 
گرفته نشود، مشروعیت حکومت با خطر مواجه  حرکت ها 

خواهد شد.
پارلمان  حکومت،  از  مدنی  جامعه  نهادهای  و  فعاالن 
فتواهای  جلو  تا  خواسته اند  نیز  کشور  قضاییه  قوه  و 
اشخاص  نگذارند  و  بگیرند  کشور  در  را  خودسرانه 
تندروی،  تبلیغ   به  دین  از  سوءاستفاده  با  گروه هایی  و 
خشونت و قانون شکنی بپردازند و به گفته  آنان نظام را از 
مدنی  جامعه  نهادهای  و  فعاالن  کنند.  تخریب  »بنیاد« 
از جادوگری، خرافات،  روی جلوگیری  اعالمیه  خود  در 
استفاده های ابزاری از دین و هم چنین برکناری مسووالن 
نیز،  ورزیده  غفلت  وظایف شان  انجام  در  که  حکومتی 

کرده اند. کید  تا
دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل  همین حال،  در 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«  موسسه  در  رسانه ها 
قتل  که  گفت  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  افغانستان، 
را  اجتماعی  مسایل  از  بسیاری  به  نگاه ها  نوع  فرخنده 
فرخنده  قتل  چگونگی  از  توحیدی  آقای  داد.  تغییر 
به عنوان یک »لکه ننگ« برای دولت افغانستان نام  برد 
که حکومت نباید بررسی پرونده فرخنده را تحت  گفت  و 

تاثیر رای گیری نامزدوزیران در پارلمان قرار دهد.
کمیته سیاسی زنان نیز، روی بررسی  کتر عالمه، رییس  دا
که  می گوید  کرده  کید  تا فرخنده  قتل  پرونده  همه جانبه 
نباید به این مساله تنها به عنوان یک موضوع جرمی نگاه 
قتل  تا قضیه  نهادهای مسوول خواست  تمام  از  او  شود. 

کند. گفتمان حقوق بشری تبدیل  فرخنده را به یک 
قتل بی رحمانه فرخنده توسط مردان خشمگین در قلب 
ریاست جمهوری  ارگ  چندصدمتری  در  و  کابل  شهر 
کنش های  وا پولیس،  ماموران  از  شماری  حضور  در 
داشته  به دنبال  کشور  از  و خارج  در داخل  را  گسترده ای 
گذشته، هزاران تن از شهروندان  است. روز سه شنبه هفته 
گسترده  تظاهرات  به  دادگاه عالی دست  در پیش  کشور 
قتل  این  عامالن  کشاندن  دادگاه  به  خواستار  و  زدند 

شدند.
می گویند  داخله  امور  وزارت  و  لوی سارنوالی  مقام های 
و  پولیس  مامور  نوزده  فرخنده  قتل  به  پیوند  در  که 
و  شده  بازداشت  مهاجمان  از  نفر  بیست وهشت 
شده اند.  فرستاده  لوی سارنوالی  به  پرونده های شان 
دو  در  افراد  این  پرونده های  که  می گوید  لوی سارنوالی 
گرفته  گانه تا یک ماه دیگر مورد بررسی قرار  محکمه جدا

به پایان خواهد رسید.

850 میلیون افغانی صرفیه برق در هرات 
پرداخت نشده است

فعاالن مدنی:

ونده فرخنده شفاف و همه جانبه  پر
رسی شود بر

 وحید پیمان

ACKU ظفرشاه رویی



چهار شنبه 12 حمل 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2102 
قانون را بر مالهای 

کنید قانون شکن تطبیق 
جنگ سرد خاورمیانه و 

ورت بی طرفی افغانستان  ضر

مصونیت  آن  در  همه  و  است  دولت  بدون  قلمرو  کابل 
و خشونت دعوت  قتل  به  را  مردم  که  این مالیی  دارند. 
نیز  افغانستان  معارف  وزارت  رسمی  کارمند  می کند، 
که  است  نکرده  درک  حال  تا  محترم  مالی  این  است. 
شهروند یک جمهوری به نام افغانستان است. او تا حال 
که روابط او را با دولت و شهروندان دیگر، قانون  نمی داند 

کشور تضمین می کند.  اساسی افغانستان و دیگر قوانین 
و  کمه  محا صالحیت  عام  مردم  قوانین،  همین  مبنای  بر 
کسی مرتکب جرم  گر  کسی را ندارند. ا مجازات خیابانی 
کمه او را دارد. هیچ  کم رسمی صالحیت محا شود، محا
به هیچ  کم  را بکشد. صالحیت محا او  ندارد  کسی حق 
کم،  محا در  فساد  نمی کند.  انتقال  عام  مردم  به  صورتی 
هیچ کدام  قضات،  بودن  دزد  کم،  محا نفوذپذیری 
عام  مردم  به  کم  محا صالحیت  انتقال  مجوز  نمی تواند 
کم است. این  باشد. صالحیت قضایی در انحصار محا
یا  محترم  مالی  نمی کند.  انتقال  هیچ وجه  به  صالحیت 
می زند.  نافهمی  به  را  خود  و  می داند  یا  نمی داند  واقعا 
هیچ  در  نیست.  معقول  عذر  قوانین  از  او  بی اطالعی  اما 
از قانون عذر پنداشته نمی شود. قتل  دادگاهی بی خبری 
از این  برای ما است.  فرخنده درس عبرت بسیار جدی 
که قباحت  کسی اجازه داده نشود  به بعد، باید به هیچ 
به  دست  کسی که  هر  ببرد.  سوال  زیر  را  خیابانی  کم  محا
گیرد.  چنین رفتاری می زند، باید مورد پی گرد قانونی قرار 
قانون  کمیت  حا مستلزم  شهر،  امنیت  و  آرامش  حفظ 
که عده ای مردم را به خشونت  گر اجازه داده شود  است. ا
کمه های خیابانی  کنند، قباحت قتل و محا و قتل دعوت 
در ذهن و روان مردم از بین می رود. در آن صورت اثری 
جرقه  یک  نمی ماند.  باقی  شهر  در  نظم  و  آرامش  از 
پولیس  شود.  کشانده  آشوب  به  شهر  تمام  تا  است  کافی 
بی نظمی،  ریشه های  با  باید  قانون  تنفیذ  سازمان های  و 
گر قانون بر مالهای قانون شکن  کنند. ا آشوب و قتل مبارزه 
دیگر  فرخنده های  گرفتن  آتش  منتظر  باید  نشود،  تطبیق 
شهروند  هر  وظیفه  امنیت  و  آرامش  نظم،  حفظ  باشیم. 

است. 
که از قدرت اجتماعی و مذهبی برای برهم زدن  شهروندی 
و پی گرد  کمه  استفاده می کند، سزاوار محا آرامش  و  نظم 
تطبیق  با  باید  پولیس  و  است. دستگاه قضایی  قضایی 
کابل، اعالم حضور  قانون بر برخی از مالهای قانون شکن 
اجتماعی  استقبال  با  قانون شکنان،  بازداشت  کنند. 
مردم  شود.  توهم  دچار  نباید  کسی  می شود.  روبه رو 
قانون شکنان حمایت  کمه  و محا بازداشت  از  افغانستان 
از  را  قانون  تنفیذ  نباید سازمان های  کسی  هیچ  می کنند. 

کمه قانون شکنان بر حذر دارد. بازداشت و محا

دوره ها ایجاب می کند. 
پول های  براساس  افغانستان  این که  به  توجه  با 
فراوان ناشی از فروش منابع فسیلی و تکثر مذهب؛ 
پتانسیل خوبی برای رقابت و جنگ های نیابتی دو 
کشور عربستان و ایران را دارا بوده است و ظرفیت 
گونه جهت گیری  آسیب پذیری را دارد، بنابراین هر 
می تواند  خاورمیانه  منطقه  نوین  سرد  جنگ  در 
گسترش تنش ها و جنگ براساس مذهب  منجر به 
سعودی  عربستان  گردد.  منطقه  و  افغانستان  در 
نفتی  پول های  گذشته  دهه  دو  طول  در  ایران  و 
گسترش نفوذ خویش  فراوانی را در افغانستان برای 
جنگ های  آن ها  براساس  ما  و  کرده اند  مصرف 
کنون  ا به  تا  که  کرده ایم  تجربه  را  سختی  داخلی 

کنیم.  نمی توانیم خرابی آن ها را ترمیم 
گذشته با حضور جامعه  در طول بیش از یک دهه 
سیاست  اصل  براساس  ما  افغانستان  در  جهانی 
کثیر محور  خارجی اتحاد و ایتالف و دیپلوماسی 
کردیم. این روابط  با عربستان و ایران روابط برقرار 
و  مثبت  موازنه  با  می توانست  صلح  شرایط  در 

خاورمیانه  بازیگر  دو  این  با  ما  در  امتیاز  منفی  یا 
کند و از تنش های آن خویش را مصون نگه  تنظیم 
تعقیب  ایتالف سازی  و  جنگ  شرایط  در  داریم. 
این  انتظارات  افزایش  به  توجه  با  سیاستی  چنین 
کشور نمی تواند جوابگوی منافع ملی افغانستان  دو 
گسترش تنش  در درازمدت باشد. طبیعی است با 
احتمال  خاورمیانه،  حوزه  در  نیابتی  جنگ  و 
و  یک سو  از  دوستانش  و  عربستان  درخواست 
ایران در سوی دیگر برای همکاری در مقابل طرف 
که  است  الزم  اساس  این  بر  بگیرد.  شکل  مقابل 
میکانیزم ها  بر  کید  تا بی طرفی  با حفظ  افغانستان 

کند.  و نقش سازمان ملل متحد 
که اهمیت عربستان و ایران و  گفت  در پایان باید 
که تنش های آن ها  کشور در شرایطی  نقش این دو 
سلبی  ماهیت  بیشتر  است،  نبوده  اندازه  این  به 
برده ایم.  رنج  آن ها  منفی  تبعات  از  ما  و  داشته 
کشور و همپیمانان شان به  که روابط این دو  حاال 
بدترین شرایط در تاریخ رسیده است؛ نمی توانیم 
که اتحاد با یکی از آن ها تاثیر  انتظار داشته باشیم 
باشد.  داشته  افغانستان  ملی  منافع  برای  ایجابی 
که  گفت  باید  رهیافت تحلیلی  این رو در یک  از 
حفظ بی طرفی در معادالت خاورمیانه و همسویی 
و  امریکا  طریق  از  میانجی گرایانه  اقدامات  با 
حل وفصل مصالحت آمیز در جنگ یمن، می تواند 
کشورهای  ما را در فصل تازه رقابت و جنگ سرد 

منطقه و تبعات منفی آن ها مصون نگه دارد.

نرود.  از حافظه مان  باید  آدم سوزی بیست وهشت حوت 
و  برود  تاریخی  حافظه  به  باید  ک  وحشتنا رویداد  این 
فراموش  را  حادثه  این  گر  ا برسد.  نیز  آینده  نسل های  به 
کردیم، به تکرار آن محکوم می شویم. برای این که به تکرار 
آن حادثه محکوم نشویم، باید آن را به یاد داشته باشیم 
علت های  از  یکی  نگارنده  دید  از  کنیم.  ریشه یابی  و 
کابل، تبلیغ خشونت،  عمده رویداد بیست وهشت حوت 
کمه های خیابانی از تریبون های مساجد  خودسری و محا

کابل است. 
روشن  چنان  کابل،  مساجد  از  برخی  خطیبان  و  امامان 
که  می کنند  تجویز  را  قتل  و  صحرایی  کمه  محا عریان  و 
برخی  بدون دولت است.  قلمرو  کابل  آدم تصور می کند 
تصور  که  می گویند  سخن  چنان  کابل  مالامام های 
که تشنه خون است، به حرف آمده است.  می کنی، مردی 
کمه خیابانی را از ذهن  این نوع سخنرانی ها قباحت محا
است.  برده  بین  از  کابل  شهروندان  از  برخی  احساس  و 
می شنوند،  را  آنان  سخنان  وقتی  مالها  این  مخاطبان 
و  کمه  محا نام  به  چیزی  که  می رسند  نتیجه  این  به 
برخی  مالامامان،  بر  عالوه  ندارد.  رسمیت  اصال  قضا، 
مذهبی،  تبلیغ  پوشش  در  که  هست  هم  سازمان هایی  از 
سازمان ها  این  می کنند.  تشویق  را  بی قانونی  و  خشونت 
دینی  تبلیغ  و  گرفته اند  مجوز  عدلیه  وزارت  از  ظاهرا  که 
بر  مو  که  می گویند  مخاطبان شان  به  چیزهایی  می کنند، 
کابل  مالهای  که  متاسفانه  می شود.  راست  آدمی  اندام 
از تیغ انتقاد رسانه ای در این سیزده سال مصون بوده اند. 
که آنان هیچ اصلی را مراعات  همین امر سبب شده است 
افغانستان  قوانین  و  حقوقی  نظام  به  اصال  و  نکنند 
کمه  تکرار محا از  برای جلوگیری  باشند.  نداشته  توجهی 
کابل، الزم است تا مالهای افراطی و برخی  خیابانی در 
فعالیت  دینی  تبلیغات  پوشش  در  که  سازمان هایی  از 
که  شود  حالی  آقایان  این  به  باید  شوند.  مهار  می کنند، 
قانون شکنانه  رفتار  و  نیست  دولت  بدون  قلمرو  کابل 
مالهای  از  یکی  سخنرانی  ویدیوی  نمی شود.  تحمل 
فیسبوک دست به دست  در  روزها  این  در  کابل،  معروف 
می شود. در این ویدیو، این مالی محترم به مخاطبانش 
که از نظام به تاریخ پیوسته حزب  کسانی را  که  می گوید 

دموکراتیک خلق در رسانه ها دفاع می کنند، بکشند. 
که آنان را بکشد،  که هر  این مال با بی پروایی تمام می گوید 
کند،  امتناع  آنان  کشتن  از  کسی که  هر  و  می شود  غازی 
گفتن در فضای عمومی  بی همت است. این نوع سخن 
گوشه جهان، مورد پی گرد قانونی قرار می گیرد. حتا  در هر 
کسی مردم را به  کشورهای جهان هم، وقتی  در آزادترین 
گویی  کشتن وقتل دعوت می کند، بازداشت می شود. اما 

عربستان  و  ایران  نیابتی  جنگ های  و  رقابت ها 
وارد  یمن  و  سوریه  عراق،  بحرین،  در  سعودی 
این که  به  توجه  با  است.  شده  تازه ای  مرحله 
و  عربستان  رقابت  حوزه های  از  یکی  افغانستان 
در  که  می رسد  به نظر  است،  بوده  دیرباز  از  ایران 
این جریان، مجبور به جهت گیری خاصی در قبال 
است  الزم  این رو  از  باشد.  خاورمیانه  تازه  شرایط 
گونه جهت گیری  که دقت بیشتر در مورد اتخاذ هر 

در قبال این موضوع صورت بپذیرد.
رقابت های عربستان و ایران بر می گردد به سال های 
که در پی بهره برداری از منابع فسیلی  1991 تا 2001 
و تضعیف شدن قدرت های منطقه ای، توانمندی 
کشورهای منطقه پیدا  بیشتری برای اعمال نفوذ بر 
قدرت های  سرد،  جنگ  از  پس  دوره  در  کردند. 
با  اسراییل  و  ترکیه  عراق،  مصر،  نظیر  منطقه ای 
زمینه  این موضوع  روبه رو شدند.  تدریجی  سقوط 
و  سعودی  عربستان  نفوذ  و  توانمندی  گسترش 
نفوذ  گسترش  داد.  افزایش  حوزه  این  در  را  ایران 
مذهبی  اقلیت های  فسیلی،  منابع  فروش  براساس 

در  ایران  سوی  از  اسراییل ستیزی  و  اسالم گرایی  و 
کم تر شدید ادامه  خاورمیانه تا قبل از سقوط صدام 
به عنوان  که  عراق  در  صدام  سقوط  با  اما  یافت. 
ایفا  نقش  کشور  دو  مناسبات  در  حایل  کشور 
کشور  دو  این  تعامالت  در  تازه ای  فصل  می کرد، 

رقم خورده است. 
نفوذ  توازن  و  منطقه ای  نظم  صدام  سقوط 
برهم  را  خاورمیانه  مهم  بازیگر  دو  این  منطقه ای 
کشور با استفاده از نفوذ خویش در عراق  زد و دو 
سیاسی  ساختار  در  جایگاه  گسترش  برای  تالش 
کثریت شیعه در عراق،  کردند. با توجه به ا عراق 
برتری  کم تر در این رقابت توان  عربستان سعودی 
گروه  را دارا بود. از این رو با حمایت غیرمستقیم از 
عراق؛  دولت  مخالفین  با  همکاری  در  داعش 
کرده است. در سوی  ایران  نفوذ  کاهش  به  اقدام 
حمایت  و  حوثی ها  تصرفات  گسترش  دیگر 
رقابت های  اضالع  جمله  از  که  آن ها  از  ایران 
هر  از  بیش  می گردید،  محسوب  عربستان  و  ایران 
اساس  این  بر  کرد.  نگران  را  عربستان  دیگر  زمان 
هشت  از  متشکل  ایتالفی  در  سعودی  عربستان 
که  کستان در عملیاتی تالش دارد  کشور عربی و پا
کند.  جلوگیری  حوثی ها  به دست  یمن  افتادن  از 
و  عربستان  کستان،  پا با  افغانستان  اخیر  تعامالت 
کشورهای مهم در  که از جمله  در سوی دیگر ایران 
لزوم دقت در  افغانستان است،  سیاست خارجی 
سیاست گذاری خارجی افغانستان را بیش از دیگر 

 فردوس
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شفايى

اگر اقليم جهان گرم شود 
چه اتفاقي خواهد افتاد؟

افزايش گازهاى گلخانه اى باعث مى شود تا منابع طبيعى بيشترين آسيب 
را ببيند و كشورهاى كم تر توسعه يافته و فقيرى كه بيشترين اتكاى 
آن ها بر منابع طبيعى از قبيل كشاورزى و دامدارى است بيشترين 

صدمه را خواهند ديد. انجنير دوستى مى گويد: «وقتى كه درجه حرارت 
زمين باال مى رود، دو قطب جنوب و شمال از اين درجه حرارت تاثير 

مى پذيرد و قطب ها ذوب مى شود. سطح دريا باال مى آيد و كشورهايى كه 
همجوار با درياهايند آسيب زيادى مى بينند.»

اشاره  موسمى  بادهاى  تغيير  به  مى توان  مورد  اين 
آفات  توزيع علف هاى هرز،  اقليمى  تغييرات  كرد. 
مى دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  گياهى  بيمارى هاى  و 
سود  اقليمى  تغييرات  از  جهان  نواحى  از  برخى 
احتماال  جهان  نواحى  از  ديگر  برخى  و  مى برند 
متحمل مشكالت و نارسايى هاى جدى خواهند شد 
و در بسيارى از نواحى ممكن است اثرات شديدى 

بر سيستم هاى كشاورزى داشته باشد.
او مى افزايد كه گرم شدن زمين به اين معناست كه 
ميزان تبخير آب افزايش پيدا مى كند و رطوبتى كه 
خاك نياز دارد از بين مى رود و خاك حاصلخيزى 

و كاربرد خود را از دست مى دهد. 
زمانى كه خاك حاصلخيزى خود را از دست دهد، 
به  اتكاى آنان  بيشترين  مردم كشور هاى فقيرى كه 
فقيرتر  است،  دامدارى  و  كشاورزى  محصوالت 
مى شوند. زمانى كه فقر بيشتر گردد، امنيت نيز بدتر 
خواهد شد. جارى شدن سيل، كم آبى، گرماى بيش 
زمين  گرمايش  آثار  غذايى  مواد  كمبود  و  حد  از 
قرار  تاثير  تحت  را  طبيعت  و  انسان ها  كه  هستند 
و  قشرها  غذايى  امنيت  بر  اقليمى  تغييرات  مى دهد. 

كشورهاى فقير تاثير خواهد گذاشت.
وجود  فقير  ميليون  چندصد  نيز   2030 سال  در  حتا 
داشت  خواهند  تغذيه  كمبود  يا  كه  داشت  خواهد 
در  به ويژه  مردم  اين  بود.  آن خواهند  آستانه  در  يا 
برابر نوسان درآمد يا كمبود عرضه مواد غذايى در 
اثر كاهش توليد، خشك سالى و سيل بسيار حساس 

هستند. 
در  ساكن  كم درآمد  گروه هاى  ساير  و  كشاورزان 
مناطق مستعد خشك سالى، به علت باال آمدن آب 
كاهش  و  زيرزمينى  آب  منابع  شدن  شور  و  دريا 
درياها  آب  دماى  شدن  گرم  به دليل  آبزيان  ذخاير 
بيشترين آسيب را خواهند ديد. احتمال آثار تغييرات 
اكنون  بود كه هم  بيشتر خواهد  مناطقى  اقليمى در 
در  دارند.  قرار  فوق  پديده هاى  معرض  در  هم 
باال آمدن آب دريا  با خطر  مناطقى كه  از  بسيارى 
مواجه هستند، فقر اقتصادى وجود دارد و كشورها 

توان مقابله با اين پديده را ندارند. 
غذايى  ناامنى  برابر  در  آسيب پذيرى  افزايش  مساله 
در اثر تغييرات اقليمى در 30 تا 40 كشور شديدتر 
خواهد بود. اكثر اين كشورها در افريقا واقع هستند. 
براساس برخى برآوردها، حتا تا قبل از سال 2020 يا 
2030 تغييرات اقليمى باعث 2 تا 3 درصد كاهش در 
توليد غله منطقه افريقا خواهد شد كه به معنى قرار 
گرسنگى  معرض  در  ديگر  نفر  ميليون   10 گرفتن 
است. البته اين پيش بينى بدون در نظر گرفتن ساير 
عملكرد  در  افزايش  اندك  حتى  و  است  تغييرات 
جبران  را  يادشده  كاهش  است  ممكن  محصوالت 

كند.
در حال حاضر تغييرات جوى تاثيرات زيادى را بر 
اين تغييرات  اين كه  قاره ها و درياها گذاشته است؛ 
شدن  گرم  پيشرفت  و  شد  خواهد  وخيم تر  چقدر 
اثراتى بر زمين و انسان ها خواهد داشت،  زمين چه 

نزديك  آينده  در  انسان ها  كه  دارد  بستگى  اين  به 
چه اقداماتى براى توقف روند گرمايش زمين انجام 

خواهند داد.
مساله  اين  به  عميق تر  نگاهى  اگر  ديگر  سوى  از 
داشته باشيم، به اين نكته پى خواهيم برد كه انتشار 
گازهاى گلخانه اى احتمال بروز جنگ هاى داخلى، 
را  آينده  دهه هاى  در  سيل  شدن  جارى  و  قحطى 
بيشتر مى كند. وخيم تر شدن وضعيت آب و هوا در 
تاثير گذاشته  غذايى  مواد  قيمت  بر  مى تواند  جهان 
افزايش  دانشمندان  از  برخي  ببرد.  باالتر  را  آن  و 
نتايج  از  يكي  را  سهمگين  گردبادهاي  و  طوفان ها 

گرم شدن كره زمين قلمداد مي كنند.
روند  اين  كه  معتقدند  اقليمي  كارشناسان  اغلب 
بادهاي  سيل ها،  خشك سالي ها،  وقوع  به  مى تواند 
اين  در  شود،  منجر  مهيب تر  طوفان هاي  و  گرم 
راستا با افزايش دماي زمين چرخه گياهان نيز تغيير 
تغييرات آب  با كم ترين  به طوري كه  پيدا مي كند. 
باروري، طول عمر،  توليد،  باعث كاهش  هوايي  و 
مي گردد.  گياهان  در  زني  جوانه  كاهش  و  نارسي 
تغيير محل رويش طبيعي گونه هاي گياهي جنگلي 
گونه هاي  انقراض  و  مقاوم  گونه هاي  به خصوص 

نيمه مقاوم از نمونه هاي اين تاثيرات مي باشند. 
منجر  و  شده  آشفته  جنگلي  گياهان  طبيعي  رويش 
توليد چوب و محصوالت غيرچوبي در  به كاهش 
در  گياهان  مقدار  كاهش  اثر  در  مي شود.  جنگل 
از  نشانه اي  موارد  برخي  در  مي تواند  كه  جنگل ها 
براي  زيست محيطي  شرايط  باشد  بيابان زايي  شروع 
حيات وحش در مناطق جنگلي به سرعت نامساعد 

مي گردد. 
درجه حرارت، ميزان و فصل بارندگى فاكتورهايى 
قابل  دام هاى  و  محصول  نوع  كه  هستند  كليدى 
بر  اقليمى  تغييرات  مى كنند.  تعيين  را  پرورش 
اثر  دام ها  و  مرتعى  گونه هاى  زراعى،  محصوالت 

مى گذارد.
در گزارش مجمع بين المللى تغييرت اقليمى كه زير 
نظر سازمان ملل فعاليت مى كند آمده است كه تاثير 
تغييرات آب و هوايى هم اكنون در تمام قاره ها و 
اقيانوس ها قابل مشاهده است. در اين گزارش تاكيد 
شده كه به داليل مختلف، جهان آمادگى كافى براى 
مقابله با اين تغييرات به ويژه مساله گرم شدن زمين را 

ندارد، اما هنوز فرصت هايى باقى مانده است. 
انسان  فعاليت هاى  كه  است  آمده  گزارش  اين  در 
بر روى كره زمين، بر گرم شدن هوا و ذوب شدن 
طبيعى  سيستم هاى  و  داشته  چشم گير  تاثيرى  يخ ها 
مشكالت  با  را  اقليمى  وضعيت  كنترل  و  مهار 
در  تغييرات  اين  تاثير  است.  كرده  روبه رو  جدى 
زير  درياها،  آب  آمدن  باال  جمله  از  زمينه ها،  همه 
و  درياها  آب  تركيب  تغيير  خشكى ها،  رفتن  آب 
اقيانوس ها، انتقال محيط زيست گياهان و جانوران و 
و آب  غذايى  منابع  و  كاهش كشاورزى  نتيجه  در 

آشامينى، نگران كننده است. 
گزارش مجمع بين المللى تغييرات اقليمى، بخش هاى 
مختلف آسيب پذيرى مانند: اكوسيستم هاى زمينى و 
اقيانوس ها، سواحل، مناطق شهرى و روستايى، منابع 
تاثير  انرژى و صنعت، و  آب شيرين، مواد غذايى، 
آن بر سالمت و معيشت و امنيت انسان را در مركز 

توجه قرار داده است.
حوزه هاى پژوهش و استنتاج در اين گزارش شامل: 
افريقا، اروپا، آسيا، استراليا، شمال امريكا، امريكاى 
و  جزاير  قطبى،  مناطق  امريكا،  جنوب  و  مركزى 

اقيانوس هاست.
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شدن  آب  باعث  تنها  جوى  «تغييرات  مى گويد:  او 
اكوسيستم ها  بلكه  نمى شود،  طبيعى  يخچال هاى 
جانورى  گونه هاى  انقراض  به  و  مى دهد  تغيير  را 
غذايى  مواد  تهيه  هم چنين  تغييرات  اين  مى انجامد. 

براى انسان ها در سراسر دنيا را سخت تر مى كند.»
منابع  تا  مى شود  باعث  گلخانه اى  گازهاى  افزايش 
كم تر  و كشورهاى  ببيند  را  آسيب  بيشترين  طبيعى 
توسعه يافته و فقيرى كه بيشترين اتكاى آن ها بر منابع 
طبيعى از قبيل كشاورزى و دامدارى است بيشترين 
مى گويد:  دوستى  انجنير  ديد.  خواهند  را  صدمه 
«وقتى كه درجه حرارت زمين باال مى رود، دو قطب 
جنوب و شمال از اين درجه حرارت تاثير مى پذيرد 
و  مى آيد  باال  دريا  مى شود. سطح  قطب ها ذوب  و 
با درياهايند آسيب زيادى  كشورهايى كه همجوار 

مى بينند.»
او ادامه مى دهد كه در زمستان  ما انتظار بارش برف را 
داريم اما زمانى كه درجه حرارت زمين باال مى رود، 
بارش برف اتفاق نمى افتد و يا يك بارش غيرمنتظره 

در فصلى كه نبايد ببارد را خواهيم داشت. 
مى كند.  تغيير  برف  و  باران  بارش  ميزان  اين رو  از 
بارش برف كم مى شود و برف بيشتر به شكل باران 
است كه همه اين ها از نشانه هاى تغيير اقليم به شمار 

مى آيد.
او معتقد است كه بارش برف و باران هاى غيرمنتظره 
مى سازد.  وارد  انسان ها  زندگى  به  را  صدماتى 
و  طبيعى  منابع  بر  صدمات  اين  تاثير  بيشترين 
عواقب  وضعيتى  چنين  ادامه  مى باشد؛  كشاورزى 
است  ممكن  بارندگى  تغيير  داشت.  نخواهد  خوبى 
در  اقليمى  تغييرات  باشد.  اقليمى  تغيير  مهم ترين 
مقياس جهانى ممكن است به طور ويژه بخش هايى 
از جهان در حال توسعه را تحت تاثير قرار دهد كه 
تامين معيشت مشكالتى دارند. در  هم اكنون براى 

رفته  باال  زمين  حرارت  درجه  اخير  سال هاى  در 
تغيير  از  ناشى  و  زمين  كره  گرم شدن  نشانه  اين  و 
پژوهشگران  و  دانشمندان  كه  چيزى  است؛  اقليم 
و  داشته اند  فراوان  مطالعات  اخير  دهه هاى  در 
و  عوامل  از  را  مردم  و  دولت مردان  تا  كوشيده اند 

عواقب تغيير اقليم باخبر سازند. 
زمين  دماى  متوسط  ميالدى  نوزده  قرن  اواخر  از 
0/5 درجه سانتى گراد افزايش يافته است. برخى از 
دانشمندان معتقدند متوسط دماى كره زمين تا سال 
افزايش  سانتى گراد  درجه  شش  تا  يك  بين   2100
ناگهانى  تغييرات  باعث  دما  افزايش  اين  مى يابد. 
زندگى  به  زمين  شدن  گرم  مى گردد.  جهان  اقليم 
انسان ها آسيب فراوان مى رساند و شيوع بيمارى هاى 
ناشناخته از جمله اين آسيب ها است. دانشمندان در 
سازمان بهداشت جهانى، معتقداند كه افزايش دماى 
زرد،  تب  ماالريا،  شيوع  باعث  مى تواند  زمين  كره 
بيمارى ها گردد. عوامل  استخوان شكن و ساير  تب 
مانند  مشابه  موارد  ساير  و  بيمارى ها  اين  گسترش 
رشد  مرطوب  و  گرم  محيط هاى  در  بيشتر  پشه ها 
مى كنند. خود عوامل بيمارى زا نيز در شرايط گرم و 

مرطوب عمر بيشترى مى كنند. 
انجنيرى محيط زيست در  استاد  عبدالعظيم دوستى، 
يا  خواسته  به صورت  «انسان  مى گويد:  زمينه  اين 
زمين  اقليم و گرم شدن كره  تغيير  باعث  ناخواسته 
در  را  دانشمندان  اخير  محاسبات  اگر  مى گردد. 
بگيريم، متوجه مى شويم كه  نظر  اخير در  دهه هاى 
به همان ميزانى كه استفاده انسان ها در كارخانه ها از 
مواد سوختى فسيلى بيشتر شده است، به همان ميزان 

نيز باعث انتشار بيشتر گازهاى گلخانه اى شده اند.»
را  آسيب  بيشترين  گلخانه اى  گازهاى  افزايش 
همين  و  مى گردد  اقليم  تغيير  باعث  و  مى رساند 
مى شود.  زمين  كره  شدن  گرم  باعث  اقليم  تغيير 
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 دای چوبانی

در  افغانی  مهاجرین  بچه های 
سریع  رشد  خیلی  غربی  کشورهای 
از  یکی  می بینیم  روز  یک  دارند. 
دوستان مان مقیم در خارج در صفحه 
کمک  به  که  می نویسد  فیسبوکش 
فرزند  صاحب  خداوند  همکاری  و 
نیک و صالح شده است. شش ماه بعد 
عکس فرزندش را می گذارد که دارد 
برگر می خورد. یک سال بعد عکس 
اولین روز مکتبش را می گذارد. یک 
اکاونت  پسرش  بعد  ماه  سه  و  سال 
از  کم  کم  و  می سازد  فیسبوکی 
انتقاد  افغانستان  داخلی  سیاست های 
را  سالگی اش  سه  هنوز  می کند. 
نازدانه  پسر  این  که  نمی گیرند  جشن 
می گذارد  یوتیوب  در  ویدیو  یک 
فرخنده،  حقوق  از  دفاع  درضمن  و 
برای ما غیرت افغانی و فلسفه اسالمی  
شده  اصالح  پیاز  می دهد.  درس  را 
که  ندارد  رشد  قدر  این  هالندی 
بچه های افغان متولد در خارج دارند. 
اصالح  مهاجرین  این  آدم  که  اول 
خود  »خسک«  اوالدهای  با  را  شده 
مقایسه می کند، کمی دلخور می شود؛ 
با مرور زمان پی می برد که رشد  اما 
چقدر  فکری  رشد  با  فزیکی  سریع 
اصالح  همین  از  یکی  دارد.  فاصله 
»اپریل  را  ما  امروز  خواسته  شده ها 
فیسبوکش  صفحه  در  کند.  فول« 
افغانستان  »رییس جمهور  است  نوشته 
مردم  دارد  توقع  درگذشت«.  دیشب 
آقا  بگویند  و  شوند  شوکه  افغانستان 
کار  چه  حاال  شد،  ما  سر  بر  خاک 
بچه های  از  یکی  برعکس،  کنیم؟ 
قدر  این  »ما  نوشته  آمده  داخلی 
گمشو  »برو  نوشته  دیگری  طالع؟«، 
را  بد  بادنجان  دروغت.  خبرهای  با 
که  این جاست  نمی زند.«  بال  هیچ 
خود  داخلی  »خسک«  اوالد  به  آدم 
شکر می کشد. من دیگر واقعا کم کم 
جوان  نسل  این که  می شوم.  امیدوار 
افغانستان می تواند حرف های دروغ را 
از راست جدا کند، خود پیشرفتی ست 
بس سترگ. فقط نمی دانم که چرا با 
وجود این قابلیت، نسل جوان داخلی 
و  قومی   سیاسیون  دروغ های  به  هنوز 
باور  اخالصمندانه  قدر  این  مذهبی 
به پای دروغ آن ها  دارند و حاضرند 
کمی  اینجایش  اگر  بدهند.  جان 
 اصالح شود، تولیدات داخلی خود ما 

به مراتب متوازن تراند.    

زنده باد »خسک«
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برای  خدمات  و  کاالها  انسان ها،  گذرگاه  و  انرژی 
کشورهای منطقه ما مبدل شود. افغانستان و جمهوری 
مردم چین هر دو از ارتقای افغانستان به مرکز وصل 

منطقه سود خواهند برد.
بر  تنها راه غلبه  انتگراسیون منطقوی  یا  همگرایی و 
بی امنیتی و عقب ماندگی اقتصادی است. انتگراسیون 
منطقوی، گام اول به سوی همگرایی بزرگ آسیایی 
این یک  می باشد.  ما  قاره  مناطق گوناگون  پیوند  و 
قرن  بیست ویکم،  قرن  که  است  پذیرفته شده  امر 
و  به گونه خودکار  قرن آسیا  اما  قاره آسیا می باشد. 
نخواهد  بدل  واقعیت  به  اقتصادی  ارتقای  با  تنها  یا 
شد. اوج گیری تروریسم و بحران دولت های ملی در 
از طریق سیستم جمعی  باید  مسایلی اند که  ما،  قاره 
امنیت آسیایی به آن پاسخ گفت. طرح امنیت جمعی 
به واقعیت  ایده ها  تبدیل  نیست.  نوی  آسیایی، طرح 
همیشه زمان گیر بوده  است. اما زمینه مادی تحقیق آن 
با در نظرداست ارتقای اقتصادی کشورهای آسیایی 
و نیاز به همگرایی منطقوی هرگز چنین عاجل نبوده 

است.
پاسخ درست به تهدیدهای امروزی در جهان معاصر، 
پناه بردن به چتر محافظتی قدرت های برون از قاره 
باید خود بر مشکالت مان غلبه کنیم و  ما نیست. ما 
تفاوت ها را با توسل به شیوه های مسالمت آمیز حل 

کنیم.
مهمانان عزیز،

وقتی که من مسوولیت امور سیاست خارجی کشور 
ما را در سال2006 بر عهده گرفتم، تداوم و تعمیق 
ارکان  از  یکی  به  چین  مردم  جمهوری  با  دوستی 
سیاست  این  یافت.  ارتقا  ما  خارجی  سیاست  اصلی 

هم چنان ادامه دارد.
به همین دلیل هم است که مواضع افغانستان در برابر 
و  دست  یک  همیشه  چین  مردم  به  مربوط  مسایل 
ثابت بوده است. تداوم سیاست دفاع از چین واحد، 
جمهوری  با  استوار  همکاری  و  سیاست ها  از  دفاع 
مردم چین در امر مبارزه با تروریست های ترکستان 
شرقی، دفاع از مواضع چین در مسایل تبت همواره 

بخشی از سیاست خارجی ما بوده اند. 
اما، من بر این باورم که هنوز همکاری عملی میان ما 
پایین تر از امکانات موجود میان دو کشور و ایجابات 
دوجانبه  و  منطقه ای،  بین المللی،  سیاسی  و  امنیتی 

می باشد.
بعد  در  استراتژیک،  و  امنیتی  نیازهای  بر  افزود 

توسعه  برای  خوبی  بسیار  فرصت های  نیز  اقتصادی 
روابط دو کشور داریم. افغانستان یکی از کشورهای 
منطقه  این  در  بزرگ  زیرزمینی  منابع  دارای  و  غنی 
می باشد. سرمایه گذاری جمهوری مردم چین در این 
بخش به سود هر دو کشور می باشد. از این رو من بر 
این باورم که باید سرمایه گذاری چین در افغانستان 
افزایش یابد و این سرمایه گذاری باید در عرصه های 

استراتژیک به سود هر دو کشور صورت بگیرد.
منابع  و  انرژی  انتقال  مسیر  مساعدترین  افغانستان 
انرژی زا، از آسیای میانه به چین می باشد. حل مشکل 
تروریسم و همکاری با کشورهای همسایه می تواند 
این  به عنوان یک فرصت مساعد در  این منطقه  در 

رابطه تلقی شود.
خانم ها و آقایان،

تا حدودی  ما  منطقه  تهدید داعش در  به گمان من 
بیشتر از آنچه که هست بزرگ جلوه داده می شود. 
اما با این هم این تهدید بسیار جدی است. هر آنچه 
را که تاکنون در رسانه ها در مورد داعش خوانده ام، 
پدیده  این  ظهور  علت های  کشف  در  من  برای 
ناکافی بوده اند. اما یک چیز را می خواهم با صراحت 
یک بار دیگر بگویم که این پدیده را نمی توان جدا 
و  خاورمیانه  در  دولت ها  ویران سازی  سیاست  از 
شمال افریقا و هم چنین تداوم حمایت از افراط گری 
شناسایی  خاورمیانه  دولت های  از  برخی  توسط 
بدون  تروریسم،  با  مبارزه  که  می کنم  تاکید  کرد. 
نابودی پناهگاه ها و پایان دادن به سیاست حمایت از 
تروریسم توسط دولت ها به پیروزی نخواهد رسید. 

جمهوری  تا  است  رسیده  آن  زمان  من،  باور  به 
افغانستان و منطقه ما  مردم چین در تامین امنیت در 
مسوولیت بیشتر را بر عهده بگیرد. چین یک قدرت 
جهانی و یک قدرت آسیایی است؛ امنیت جمعی که 
ما خواهان آن می باشیم و هم چنین تهدید تروریسم 
ایجاب  کشور  دو  هر  داخل  در  و  مرز ها  کنار  در 
می کنند تا جمهوری مردم چین در این راستا نقش 

مهم تری را به عهده بگیرد.
من می دانم که دوستی میان مردم و دولت های ما هر 
باید  را هم می دانم که  این  و  می یابد  روز گسترش 
جهان  ایجابات  و  الزامات  تا  باشند  سیاستمدارانی 
نوین را درک کنند و با وضاحت به مردم ما بگویند 

که ما آسیایی هستیم و آینده ما در آسیا است.
از این که به من فرصت سخنرانی دادید، از لطف شما 

سپاسگزارم.

جناب استاد رهین،
آقای دینک، سفیر جمهوری مردم چین در کابل،

اعضای محترم انجمن دوستی افغانستان و جمهوری 
مردم چین،

مهمانان عزیز،
خانم ها و آقایان،

این  در  می توانم  که  است  مسرت  جای  من  برای 
در  با  این جا  در  من  کنم.  صحبت  صمیمی  محفل 
کهن  تمدنی  پیوندهای  از  وقت،  کمبود  نظرداشت 
تاریخ نگار  آن،  بر  افزون  می گذرم.  کشور  دو  میان 
در  تسانگ،  هیوان  چینی،  زایر  که  بگویم  تا  نیستم 
قرن هفتم میالدی چه نقشی را در معرفی مردمان ما 
ادا کرده است و یا گذرگاه ابریشم و ایستگاه های آن 

در کشورهای چین و افغانستان را شرح دهم.
خانم ها و آقایان،

مناسبت  به  امسال  می دانید،  که  طور  همان 
میان  دیپلوماتیک  روابط  پایه گذاری  سال  شصتمین 
تاسیس  می شود.  برگزار  محافلی  ما  کشورهای 
معنی  به  کشور  دو  میان  مدرن  دیپلوماتیک  روابط 
یک چرخش کیفی در روابط ملت های ماست. دو 
ضداستعماری،  عمیق  سنت های  با  آسیایی  کشور 
بدون در نظرداشت تفاوت های ایدیولوژیک شصت 
بنای  و  می کنند  تاکید  مشترکات شان  بر  پیش  سال 
تعمیق  روز  هر  می گذارند که  را  مستحکمی  روابط 
و گسترش می یابد. رهبران دو کشور در دهه پنجاه 
کشور  دو  میان  مشترک  ارزش های  بر  گذشته  قرن 
الی،  چوئن  سخنرانی های  وقتی  داشتند.  تاکید 
افغانستان  از  را در جریان دیدارش  صدراعظم چین 
و هم چنین سخنرانی های صدر اعظم وقت کشور ما 
قرن  پنجاه  دهه  در  پکن  در  چه  و  کابل  در  چه  را، 
نیرومند  مشترکات  به  می گذرانیم،  نظر  از  گذشته 
همان گونه  برمی خوریم.  دولت  دو  و  ملت  دو  میان 
که در گذشته ما مشترکات فراوانی داشته ایم، امروز 
نیز دارای مشترکات فراوان می باشیم. این مشترکات 
بی مانند  نیت  حسن  با  همراه  امروزی،  و  تاریخی 
یک دیگر  به  نسبت  دو کشور  دولت های  و  مردمان 
و روابط سیاسی کامال عاری از بدبینی و تنش، همه 
پیش شرط های بی مثالی برای گسترش روابط میان دو 

کشور را در یک دورنمای تاریخی می سازند.
آقای سفیر، خانم ها و آقایان،

بیشتر  است.  بوده  مستعمرات  قاره  آسیا،  قاره 
این که  یا  و  بوده اند  مستعمره  یا  ما  قاره  کشورهای 
به  تا  داده اند  خونین  مصاف های  استعمارگران  با 

استقالل شان رسیده اند.
سلطه استعمار و یا در مورد افغانستان و چین، تالش 
شکست خورده برای استقرار این سلطه، موجب شد تا 
ما از زمین لرزه های سیاسی که دولت های پسااستعمار 

متاثر می باشند به درجات گوناگون رنج ببریم.
اقتصادی جهان  قدرت  دومین  امروز  این که چین  با 
نگاه  لحاظ  از  ما  این است که  واقعیت  اما  می باشد، 
خود به معضالت جهانی و از منظر فرهنگ و ادبیات 
سیاسی خود متعلق به خانواده کشورهای روبه توسعه 

می باشیم.
چین، به سخن رهبران آن کشور، در معرض تهدید 
سه ناهنجاری: تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی 
قرار دارد. افغانستان نیز در معرض تهدید تروریسم و 

افراط گرایی قرار دارد.
بااهمیت  موقعیت  دارای  آسیا،  قلب  در  افغانستان، 
افغانستان  دیگر  سخن  به  می باشد.  ژیوپولیتیک 
عقب ماندگی،  که  جهان  به سوی  است  چارراهی 
بی امنیتی و مداخالت ویرانگر موجب شده  است تا 
این چارراه هنوز به روی مردم افغانستان و مردم دنیا 

برای پیوند بیشتر بسته بماند.
انتقال  دهلیز  به  و  وصل  نقطه  به  می تواند  افغانستان 

» داعش بزرگ جلوه داده می شود«
سخنرانی داکتر رنگین دادفر سپنتا، در سیمینار »روابط افغانستان و چین«
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سرمایه گذاران در نمایشگاه صنایع:

تاجران دیگری که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، گفتند 
امید زیادی داشتند تا رییس جمهور در این نمایشگاه سخنرانی 
کند و برنامه هایش را برای رشد صنعت داخلی تشریح کند ولی 

این انتظار آن ها نادرست بود و »همه ناامید شدند«.
تاجران گفتند که آن ها مشکالت خیلی زیادی دارند که حکومت 

باید به آنان رسیدگی کند. نبود زمین، نبود برق و هزینه هنگفتی 
که سرمایه گذاران برای برق می دهند. نبود قرضه های درازمدت 
از مشکالت صنعت کاران است. آن ها گفتند حکومت وحدت ملی 
در زمان کمپاین، وعده های چرب و نرمی به مردم داده بود ولی 
حاال حتا چند دقیقه وقت خود را برای سرمایه گذاری و صنعت 

اختصاص نمی دهد. 

گذشته در نمایشگاه ملی  که روز  کابل: صدها تن از تاجران و سرمایه گذارانی  8صبح، 
کرده بودند، پس از ساعت ها انتظار برای شنیدن سخنرانی رییس جمهور  صنایع شرکت 
کشور، ناامید شدند، زیرا رییس جمهور  در رابطه به حمایت از صنایع و سرمایه گذاری در 

در این نمایشگاه سخنرانی نکرد. 
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری همه ساله نمایشگاه صنایع در سطح ملی برگزار می کند 
از والیات هرات، ننگرهار، قندهار، مزارشریف و  با تحمل زحمایت زیاد  و صنعت کاران 

کابل می آورند تا در معرض نمایش بگذارند.  سایر والیات محصوالت شان را به 
گفتند با امید زیادی به این نمایشگاه آمده بودند تا برنامه های رییس جمهور  صنعت کاران 
آغاز  را  کشور  در  و سرمایه گذاری  بشنوند  در عرصه صنعت  به سرمایه گذاری  رابطه  در  را 
کنند ولی به دلیل بی توجهی رییس جمهور به صنعت گران، دیگر تمایلی به سرمایه گذاری 

ندارند. 
گذشته جاده باغ باال به دلیل دیدار رییس جمهور از این  که صبح روز  این در حالی است 
کابل ساعت ها در جاده ها منتظر نشستند تا  نمایشگاه ساعت ها مسدود بود و باشندگان 

این جاده دوباره باز شود. 
که در این  مقام های حکومتی 
داشتند،  شرکت  نمایشگاه 
دلیل خاصی برای خودداری 
رییس جمهور از سخنرانی در 
نکردند.  ارایه  نمایشگاه  این 
سرپرست  شینواری،  مزمل 
که  گفت  تجارت  وزارت 
افتتاح  از  پس  رییس جمهور 
غرفه  چندین  از  نمایشگاه 

کند. ولی تاجران و  کافی باقی نماند تا در تاالر سخنرانی  کرد، به این دلیل وقت  دیدار 
سرمایه گذاران این عمل را »توهین« خواندند.

راه  ساعت ها  »ببینید  گفت:  نمایشگاه  این  ک کنندگان  اشترا از  ولی زاده،  سیرت  شکریه 
را به خاطر رییس جمهور بستند. همه مردم سرگردان شدند. این اولین نمایشگاه صنعت 
در دوران حکومت وحدت ملی بود. حداقل یک خوش آمدید می گفت. ما و شما شاهد 

کام خواهد شد.« سیاست بدون اقتصاد را خواهیم دید. این سیاست نا
تا  داشتند  زیادی  امید  گفتند  بودند،  کرده  نمایشگاه شرکت  این  در  که  تاجران دیگری 
کند و برنامه هایش را برای رشد صنعت داخلی  رییس جمهور در این نمایشگاه سخنرانی 

کند ولی این انتظار آن ها نادرست بود و »همه ناامید شدند«. تشریح 
که حکومت باید به آنان رسیدگی  که آن ها مشکالت خیلی زیادی دارند  گفتند  تاجران 
نبود  می دهند.  برق  برای  سرمایه گذاران  که  هنگفتی  هزینه  و  برق  نبود  زمین،  نبود  کند. 
گفتند حکومت وحدت ملی  قرضه های درازمدت از مشکالت صنعت کاران است. آن ها 
کمپاین، وعده های چرب و نرمی به مردم داده بود ولی حاال حتا چند دقیقه وقت  در زمان 

خود را برای سرمایه گذاری و صنعت اختصاص نمی دهد. 
از  را  آن ها  مشکالت  رییس جمهور  تا  داشتند  توقع  که  گفتند  صنعت کاران  از  بسیاری 
که  گفت  نزدیک بشنود و برای آن ها راه حل هایی دریابد. اما سرپرست وزارت تجارت 
قرار است روز جمعه آینده نمایندگان صنعت کاران به ارگ بروند و مشکالت شان را رودررو 

با رییس جمهور در میان بگذارند.

کریکت استرالیا در اولین حضور افغانستان پنجمین قهرمانی جهانی 

گلدان دوم آسیا  برف، مانع صعود افغانستان به 
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رییس جمهور به 
اقتصاد اهمیت نداد

دو  در  کریکت  جهانی  جام  دوره  یازدهمین 
قهرمانی  با  حالی  در  استرالیا  و  نیوزیلند  کشور 
کریکت  که تیم ملی  تیم استرالیا به پایان رسید 
این  در  حضورش  دوره  اولین  افغانستان 

کرد. رقابت ها را تجربه 
این  در  افغانستان  کریکت  ملی پوشان 
نیوزلند،  استرالیا،  تیم های  با  مسابقات، 
اسکاتلند  و  بنگالدیش  سریالنکا،  انگلیس، 
مقابل  دیدار  در  شد  موفق  که  بود  گروه  هم 

کند. اسکاتلند به پیروزی دست پیدا 
ملبورن  در  که  رقابت ها  این  فاینل  دیدار  در 
دار  )رکورد  استرالیا  تیم  شد،  برگزار  استرالیا 
 183  -  186 نتیجه  با  جهانی(  جام  قهرمانی 
بار  پنجمین  برای  و  گذشت  نیوزیلند  سد  از 

قهرمان شد.

ملی  تیم های  میان  دوستانه  مسابقه 
افغانستان و قرغیزستان لغو شد.

ساعت  گذشته  روز  بود  قرار  مسابقه  این 
کابل انجام شود، اما به علت  2:30 به وقت 
برفباری شدید در قرغیزستان و انجام نشدن 
پرواز از شهر بیشکک به شهر اوش، مسابقه 

گردیده است. لغو 
بدین ترتیب، تیم ملی افغانستان به دبی باز 

و   2003  ،1999  ،1987 سال های  در  تیم  این 
2007 هم قهرمان جهان شده بود.

)مدافع  هند  تیم های  رقابت ها  این  در 
مشترک  سوم  جنوبی  افریقای  و  قهرمانی( 

شدند.
استرالیا  از  استارک  میچل  رقابت ها  پایان  در 

برترین بازیکن معرفی شد.
 5 با  استرالیا  تیم  کریکت  جهانی  جام  در 

راهی  مربیان  و  بازیکنان  سپس  و  می گردد 
خانه خود خواهند شد.

سلوان  حضور  اولین  قرغیزستان  با  بازی 
می توانست  افغانستان  برای  اسکلیزیچ 

باشد.
قرعه کشی  در  افغانستان  بازی،  این  لغو  با 
آسیا  حوزه  در  جهانی  جام  مقدماتی 
افغانستان  می گیرد.  قرار  سوم  گلدان  در 

قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورددار است و 
تیم های هند و جزایر وست ایندیز با 2 قهرمانی 
هستند.  مشترک  دوم  نایب قهرمانی  یک  و 
بار  یک  نیز  سریالنکا  و  کستان  پا تیم های 
بار  اولین  برای  نیوزیلند  تیم  شده اند.  قهرمان 

به فینال راه یافته بود.
میزبانی  به  رقابت ها سال 2019  این  آتی  دوره 

مشترک انگلیس و ولز برگزار خواهد شد.

گلدان  به  پیروزی،  صورت  در  می توانست 
کند. دوم صعود 

گلدان اول آسیا برای  در همین حال تیم های 
جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  انتخابی 
مشخص شد و طبق این جدول، افغانستان 
کوریای  جاپان،  ایران،  تیم های  از  یکی  با 
جنوبی، استرالیا، امارات، ازبکستان، چین 

گروه خواهد شد. یا عراق هم 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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 for printing of books  with 
delivery to project location in Kabul 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” 
printing of books for BEPA project Kabul.  

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 05 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

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   
در  شرایط قراردادیبا توجه با   کابل 4کارته چاپ و انتقال کتب برای تربیه معلم  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5105  اپریل 5بجه تاریخ  4به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   
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Hasht e Subh

کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده، می گوید امریکا از برنامه  اشتون 
مشترک،  نظامی  نیروی  یک  تشکیل  برای  عربی  کشورهای 
امنیتی در خاورمیانه،  افزایش  با تهدید های رو به  برای مقابله 

حمایت می کند.
که منافع مشترکی  گون هر جایی  گفته وزیر دفاع امریکا پنتا به 
کشور و اعراب باشد، با این نیروی نظامی همکاری  میان این 

می کند.
کارتر  گزارش خبرگزاری رویترز، آقای  به نقل از رادیو فردا و به 
کرده است. وزیر  گفتگو با خبرنگاران مطرح  این موضوع را در 
که  ایاالت متحده  نظامی  فرماندهان  گفته است  امریکا  دفاع 
می گویند  داشته اند،  دیداری  کویت  در  او  با  پیش  هفته  چند 
علیه  امریکا،  رهبری  به  ایتالفی  در  که  منطقه  کشورهای 
در  که  ترغیب شوند  باید  مبارزه می کنند،  اسالمی«  »حکومت 

صورت امکان، دست به اقدامات بیشتری بزنند.
آن ها  گر  ا می کنم  فکر  این،  بر  »بنا  است:  گفته  کارتر  اشتون 
در  نمونه  برای  دهند،  انجام  بیشتری  اقدامات  هستند  مایل 
که در نهایت این  کار خوبی ست. چرا  این مورد در یمن، این 
منطقه آن هاست… تمایل طرف ها در آنجا )خاورمیانه( برای 
انجام دهند، نشانه  بیشتری  کارهای  ثبات،  برای  آن که خود، 

این  دلیل  به  و  بوده  برق  قطع  شاهد  ترکیه  مختلف  شهرهای 
چون  شهرهایی  در  عمومی  نقل  و  حمل  خدمات  قطعی، 

استانبول و آنکارا متوقف شده اند.
تاثیر  مناطق  این  هوایی  میدان های  خدمات  بر  برق  قطعی 
تا هواپیماهای عازم این میدان ها  گذاشته و باعث شده است 

به سایر میدان های هوایی ترکیه هدایت شوند.
گیر  آسانسورها  و  قطارها  در  مردم  از  شماری  که  شده  گزارش 

افتاده اند.
گفته شده در ۲۵ شهر ترکیه روی داده باعث بروز  که  قطعی برق 

اختالل در زندگی روزمره شده است.
که دولت در  گفته است  احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه 

خوبی ست.«
کشورهای  که سران  گفته ها چند روز پس از آن بیان می شود  این 
عربی در نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر، از تشکیل 

کردند. گفته و از آن حمایت  نیروی نظامی مشترک سخن 
قوای  تشکیل  به  حمل  نهم  اتحادیه،  این  پایانی  بیانیه  در 
امنیتی« خوانده  آنچه »رشد تهدیدات  با  برای مقابله  مشترک 

شده، اشاره شده است.
طی  نظامی  نیروی  این  ساختار  است  قرار  گزارش ها  بر  بنا 
کشورهای  ماه های آینده مشخص شود. شرکت در آن نیز برای 

عضو اتحادیه عرب داوطلبانه است.

حال رسیدگی به این موضوع است و تحقیق در این زمینه آغاز 
شده است.
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Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

وی نظامی مشترک اعراب آمادگی  امریکا برای همکاری با نیر

و رفت ترکیه در تاریکی فر
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