
Tender Notification - Call for expression of interest
Community Policing Project is funded and implemented by GIZ with close collaboration of Ministry of Interior “Directorate of Police-e-Mardumi” and provincial headquarter 
police in the provinces of Baghlan, Samangan and Bamyan.
The overall goal of the project is to increase people’s trust in the police by promoting dialogue, interaction and mutual cooperation between local population and the 
police 
In achieving the above mentioned, we consider the following objectives for this specific Expression of Interest:
 Produce and broadcast live radio shows twice in a month (for one hour each time excluding advertisement) and facilitate discussion between police (guest in the 
studio) and community (calling over phone) to interact with police in the provinces of Baghlan, Bamyan and Samangan. A police officer will be talking to people live on 
the radio and people call and interact with him/her. The total duration will be for 12 months starting from the date of signing contract.
 Broadcasting of produced 9 video clips (once every night starting from 07:00 Pm till 10:00 Pm). With due consideration of clips’ sequence, every 30 minute, 2.5 
minute of the clips need to be broadcasted. Total duration of video clips are 10 minutes, it will broadcast for 4 times between 07:00 till 10:00 Pm. The total duration 
will be for 12 months starting from the date of signing contract.
GIZ wishes to sign contract with one service provider who can provide both services (live radio show and broadcasting produced video clips) as per detailed TOR attached 
with this EoI.
To claim the tender documents for the bidding process, please send your expression of interest letter along with Company profile and references to Samir.sahil@giz.de 
by 16th of April 2015, at 16:00 pm Kabul local time. Please note that only those companies are eligible to apply, which have at least 5 years’ experience in the field of 
media (radio and TV) at same province or region. But having ongoing radio and TV programs on the cited provinces are a must.
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سونا خشک فنلندی
درمان مفصل ها با سونا

info@turkishmall.af  
www.turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

کردن بالون در اعتراض رها
گروگان گیری به 

داستان قرارداد اپتا
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هشت شهروند افغانستان توسط 
قاچاقچیان انسان در ایران به قتل رسیدند

7

مقام های امنیتی:

گسترده ای در بدخشان  عملیات 
راه می اندازیم

3

دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( پروژه "پولیس مردمی" را  تمویل و به همکاری نزدیک وزارت محترم داخله دولت  جمهوری اسالمی افغانستان  برای  همکاری و هماهنگی هرچه بهتر و بیشتر  مردم با پولیس در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان تطبیق مینماید. 

هدف کلی این پروژه، افزایش اعتماد  و همکاری  بین پولیس و مردم از طریق  ترویج گفتمان و همکاری متقابل میباشد.  و نیز این دارای اهداف کوچکتر نیر میباشد که باعث افزایش اعتماد بین پولیس و مردم میشود که قرار شرح 
آتی جهت آنعده عالقمندانی که که در مناقصه شرکت میکنند بیان میگردد ؛ 

۱.  تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی )دو بار در یک ماه  برای یک ساعت بدون اوقات که صرف اعالنات میگردد و  برای مدت ۱۲ ماه( و تسهیل گفتمان از این طریق، بین مسؤلین پولیس و مردم در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان.  

۲.  پخش و نشر کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( از طریق تلویزون محلی  هر شب بین ۰۷:۰۰  الی ۱۰:۰۰ شب به وقت محلی  به  مدت  ۱۲ ماه. 

قرارداد کننده ، خدمات از قبیل تسهیل، تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی و پخش کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( را به دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ(  با بهترین کیفیت تهیه و به دست نشر بسپارد. 
دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( عالقمند است که با یک شرکت که قابلیت خدمات هردو پیشنهاد متذکره را داشته  باشد و معیار های مناقصه را برآورده بتواند در این والیات برنامه های رادیویی و تلویزونی داشته باشند،و 
نیز عمال  قرارداد نماید.  بنا از شرکت های مجرب که حد اقل دارای ۵  سال تجربه کاری در بخش  تسهیل، تولید و پخش برنامه های صوتی و تصویری با رسانه های دا خلی و بین المللی  در والیات متذکره داشته باشند، دعوت به عمل 
می آورد تا جهت اخذ معلومات  اشتراک در  پروسه داوطلبی برای اراثه خدمات  ، درخواست عالقمندی ، اسناد پروفایل کمپنی، و معرفی نامه خویش را  الی تاریخ ۱6 ماه اپریل به ایمیل ادرس Samir.sahil@giz.de ارسال نمایند.  

Contract no: 83199550

ACKU



زنگ اول


ستاد  رياست  سرپرست  كريمى،  شيرمحمد  جنرال 
داخلى  امنيت  كميسيون  در  ديروز  ارتش،  مشترك 
پارلمان گفت كه ارتش هواپيما هاى جنگى براى مقابله 
آقاى  ندارد.  اختيار  در  طالبان  چريكى  حمله هاى  با 
كريمى خطاب به سران حكومت گفت «يا ما را تجهيز 
رييس  زبان  از  تسليمى  سرود  طالب.»  تسليم  يا  كنيد 
را  ارتش، كسى كه وظيفه مديريت كل عمليات ها  ستاد 
كريمى  جنرال  است.  تاسف بار  بسيار  دارد،  دوش  به 
بدهد و در مورد  را روحيه  اين كه سربازانش  به جاى 
كند،  صحبت  بدخشان  فاجعه بار  رويداد  واقعى  علت 
خطاب به دولت مى گويد كه ارتش را يا تجهيز كند يا 
تسليم طالب. گزينه تسليمى را رييس ستاد ارتش مطرح 
عمومى  فرمانده  جهان،  جاى  هيچ  در  شايد  مى كند. 
نكند.  مطرح  شوخى  به  حتا  را  تسليمى  گزينه  ارتش 
مى كرديم،  زندگى  هنجارمند  نسبتا  كشور  يك  در  اگر 
اظهارنظر خلع  نوع  اين  به دليل  كريمى  آقاى  بايد  حاال 
صالحيت و خلع لباس نظامى مى شد. روشن نيست كه 
جنرال كريمى، جنرالى و افسرى، در ارتش را چگونه 

تعريف مى كند. 
وظيفه متعارف يك فرمانده در هر جاى جهان اين است 
كه با كم ترين امكانات به هدف برسد. مديريت نظامى 
هم چيزى جز اين نيست. فرمانده عمومى بايد به گونه اى 
عمليات ها را رهبرى كند كه با كم ترين امكانات به نتايج 
مى كند،  تقاضا  بيشتر  منابع  كه  جنرالى  برسد.  بزرگ 
نيروهاى  است.  كرده  فراموش  را  خود  وظيفه  اصال 
طالب را همه مى شناسند. آنان ارتش منظم نيستند. نه 
تانك دارند، نه توپ نه هواپيماهاى بدون سرنشين. آنان 
با  تروريستى و گورياليى عمليات مى كنند.  به صورت 
را  آنان  برنامه هاى  تمام  مى توان  نظامى  دقيق  كشف 

خنثا كرد. 
عقب  به  جنگى  مهارت  اندكى  با  هم  آنان  عمليات هاى 
بايد  ارتش  عمومى  فرمانده  و  جنرال  مى شود.  رانده 
بگذارد.  نمايش  به  را  خود  مهارت  دشوار  شرايط  در 
فلسفه سلسله مراتب و جنرالى در وزارت دفاع همين 
در  مى بود  امكانات  بهشت  دنيا  ارتش هاى  اگر  است. 
به جنرال  نبود.  نيازى  رهبرى  و  مديريت  آن صورت 
و فرمانده عمومى ارتش به اين دليل تنخواه بسيار باال 
به گونه اى  بتواند  كه  مى شود  پرداخت  ملت  خزانه  از 
تلفات و ضايعات بيشترين  با كم ترين  رهبرى كند كه 
تهديد را دفع كند. به جنرال ها واسطه هاى نقليه، محافظ، 
زندگى آرام اعطا مى شود تا امنيت مردم را تامين كنند. 
بهترين  كه  مى شود  داده  كسى  به  جنرالى  رتبه  اصال 
مديريت نظامى را در شرايط دشوار به نمايش بگذارد. 
بهانه كمبود امكانات منطقى نيست. طرح گزينه تسليمى 

از سوى رييس ستاد ارتش اصال قابل باور نيست. 
اگر  ديگر  بى كفايت  جنرال هاى  و  كريمى  شيرمحمد 
كنند  لطف  بايد  عاجزاند  موجود  وضع  مديريت  از 
توانا  آدم هاى  براى  جا  تا  بدهند  استعفا  شرافتمندانه 
نيست.  سرزمين  اين  در  قحط الرجال  شود.  خالى 
كه شيرمحمد كريمى و  كند  ادعا  نمى تواند  هيچ كسى 
ندارند. در هر گوشه ى جهان  ديگر هم باروانش، بديل 
برآيد،  كارش  عهده  از  نتواند  كه  مقامى  است  معمول 
آن كه سرود  با  اين جا  اما  استعفا مى كند.  شرافتمندانه 
كرسى هاى شان  در  هم  هنوز  مى خوانند،  تسليمى 
از  و  مى فروشند  فخر  افغانستان  مردم  به  و  لميده اند 

جان باختن ده ها سرباز هم خمى به ابرو نمى آورند. 
رييس جمهور و رييس اجرايى بايد لطف كنند به حال 
سربازان وطن دل بسوزانند و هرچه زودتر روى وزير 
برسند.  توافق  به  ارتش  مشترك  ستاد  رييس  و  دفاع 
و  دفاع صاحب وزير شود  بايد وزارت  هرچه زودتر 
گردد.  مشخص  هم  كريمى  شيرمحمد  آقاى  جاگزين 
ادامه بالتكليفى در وزارت دفاع، غير از اين كه به شمار 

تلفات سربازان ما بيفزايد، سود ديگرى ندارد.

جنرال كريمى 
سرود تسليمى سر مى دهد
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8صبح، كابل: در نتيجه عمليات هاى مشترك 
پاكسازى نيروهاى امنيتى كشور در جريان يك 
دو  شمول  به  طالب  سيزده  گذشته،  روز  شبانه 

ماين گذار كشته شده اند.
مى گويد  اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
واليت هاى  مربوطات  در  كه  عمليات ها  اين 
زابل،  پكتيكا،  لوگر،  هرات،  لغمان،  ننگرهار، 
قندهار، كاپيسا، كندز، سرپل، تخار، جوزجان، 
فارياب، ارزگان و هلمند به همكارى نيروهاى 
بود،  امنيت ملى راه اندازى شده  اردوى ملى و 
ديگر  تن  دو  و  زخمى  شورشى  شش  آن  در 

توسط نيروهاى امنيتى كشور بازداشت شدند.
از  بعضى  پاكسازى  منظور  به  عمليات ها   اين   
مناطق كشور از وجود شورشيان و تامين امنيت 

بهتر راه اندازى شده بود .
نيز  جنگ افزار  مقدارى  عمليات ها  اين  در 

بدست نيروهاى امنيتى كشور افتاده است.
نتيجه  در  طالب  شورشى  دو  همين حال،  در 
انفجار ماين جاسازى شده خود شان در واليت 

ميدان وردك به قتل رسيدند.
اين رويداد بعد از چاشت روز دوشنبه هنگامى 
به وقوع پيوست كه اين دو تروريست مصروف 
كريم داد  منطقه  در  جاده  كنار  ماين  جاسازى 

ولسوالى نرخ بودند.
از سوى ديگر نيروهاى پوليس ملى در جريان 
يك شبانه روز گذشته، از هشت رويداد انفجار 
ماين در مربوطات ولسوالى ناوه واليت هلمند 

جلوگيرى كرده اند.
اين ماين ها به تازگى از سوى شورشيان طالب 

براى اهداف تروريستى جاسازى شده بود.

از  كشور  پيشين  جمهور  رييس  كرزى  حامد 
مورد  در  ملى  وحدت  حكومت  تالش هاى 
مذاكرات صلح با مخالفان مسلح دولت ستايش 

كرده است.
صداى  به  قندهار،  به  سفر  در  كرزى  حامد 
رييس  و  جمهور  رييس  اگر  كه  گفته  امريكا 
بخواهند،  ملى  وحدت  حكومت  اجرايى 
هر آنچه او در توان دارد به صفت يك شهروند 
كمك  افغانستان  در  صلح  آوردن  زمينه  در 

خواهد كرد.
آقاى كرزى بيش از يك دهه براى مذاكرات 
صلح با گروه طالبان تالش كرد اما تالش هاى 
از جنگجويان  بار ديگر  او  نرسيد.  به جايى  او 
گروه طالبان خواست تا سالح خود را به زمين  

بگذارند.
اما يك عضو شوراى عالى صلح مى گويد كه 
براى  كرزى  آقاى  زياد  تالش هاى  وصف  با 
تالش ها  اين  طالبان،  با  صلح  مذاكرات  آغاز 

بى ثمر بود و نتايج مثبتى در پى نداشت.
قاضى محمد امين وقاد به صداى امريكا گفته 
به صفت رييس شوراى  اگر حامد كرزى  كه 
عالى صلح تعيين شود، تالش هاى كنونى صلح 

كند و بى نتيجه خواهد شد.
آقاى وقاد گفت: «آقاى كرزى در دوران خود 
اما  كرد،  زياد  تالش  و  برادر خواند  را  طالبان 
كند.  گفتگو  يا  بگيرد  تماس  آنان  با  نتوانست 
اما  است،  مهم  او  مشوره هاى  صلح  زمينه  در 
شود،  داده  وى  به  صلح  شوراى  رياست  اگر 
مذاكرات  در  زيرا  باشد،  مفيد  كه  نكنم  فكر 

صلح با طالبان تجربه وى ناكام بود.»
مى گويند  كارشناسان  از  شمارى  اين حال  با   
در  پيشين  جمهور  رييس  ساختن  دخيل  كه 

مذاكرات صلح مفيد خواهد بود.

وزارت خارجه: 
شرايط براى آغاز گفتگوهاى صلح مساعد است

8صبح، كابل: همزمان با افزايش 
كشور  در  تروريستى  حمالت 
خارجه  امور  وزارت  مقام هاى 
مذاكرات  به دليل  مى گويند 
افغانستان  دولت  رهبران  «مثبت» 
جمله  از  همسايه  كشورهاى  با 
آغاز  براى  شرايط  پاكستان، 
و  دولت  ميان  صلح  گفتگوهاى 
مساعد  مخالف  مسلح  شورشيان 

شده است.
تمامى  مى افزايند  مقام ها  اين 
كشورهاى  شمول  به  دولت ها 
دولت  تالش هاى  از  همسايه 

افغانستان به منظور آغاز گفتگوهاى 
صلح اعالم حمايت كرده اند.

سخنگوى  مستغنى  احمدشكيب 
روز  خارجه،  امور  وزارت 
سه شنبه، 25 حمل، در يك نشست 
افغانستان  دولت  كه  گفت  خبرى 
با كشورهاى  مذاكرات گسترده اى 
و  داشته  پاكستان  جمله  از  همسايه 
اميدواركننده  مذاكرات  اين  نتيجه 
براى  «شرايط  گفت:  وى  است. 
است.  مساعد  صلح  گفتگوهاى 
شده  مساعد  شرايط  بخاطرى 
ساير  و  همسايه  كشورهاى  كه 

تالش هاى  از  همه  دنيا  كشورهاى 
اسالمى  جمهورى  حكومت 
افغانستان در راستاى صلح و آشتى 
رهبرى  به  صلح  روند  هم چنين  و 
حمايت  اعالم  افغان ها  مالكيت  و 
رهبرى  به  روند  اين  با  و  كرده اند 
هستند.»  همكار  افغان ها  مالكيت  و 
«گفتگوهاى  افزود:  مستغنى  آقاى 
رهبرى  ميان  تاحال  كه  گسترده اى 
افغانستان  اسالمى  جمهورى 
پاكستان  اسالمى  جمهورى  و 
خيلى  گفتگوهاى  گرفته،  صورت 
مثبت  و  سودمند  اميدواركننده، 
بوده است و هنوزهم اين گفتگوها 
كرده،  ايجاد  كه  اميدوارى هايى  با 
جمهورى  جانب  به  را  اميد  اين 
ما  و  بخشيده  افغانستان  اسالمى 
گام هاى  شدن  برداشته  اميدوار 

عملى در اين راستا هم هستيم.»
جديد،  حكومت  اخير  ماه هاى  در 
بيشتر  پاكستان  با  را  خود  روابط 
كه  است  اميدوار  و  داده  گسترش 
شدن  بخش  نتيجه  در  كشور  اين 

تالش هاى صلح همكارى نمايد.

معلوالن در بلخ دست به اعتراض زدند

اعالم آمادگى كرزى
 براى همكارى در پروسه صلح

سيزده طالب در عمليات هاى 
نظامى كشته شدند

شمارى  مزارشريف:  8صبح، 
شهر  در  معلوليت  داراى  افراد  از 
در  گردهمايى  با  مزارشريف، 
بلخ،  واليت  واليتى  شوراى  برابر 
بى توجهى  برابر  را در  اعتراض شان 
دولت در قبال معلوالن ابراز داشته و 
از دولت خواستند كه به خواست ها 
و نيازمندى هاى شان رسيدگى كند.

انجمن  مسوول  صفا  عبدالرحيم 
اين  در  مزارشريف كه  در  نابينايان 
رسانه ها  به  داشت  حضور  اعتراض 
گردهمايى  از  هدف  كه  گفت 
واليتى  شوراى  برابر  در  معلوالن 
اين است تا از دولت بخواهند كه به 

خواست هاى شان توجه كند.
تحصيالت  «مشكالت  گفت:  وى 
امتحان  در  ناشنوايان  و  نابينايان 
در  بايد  و  شود  رعايت  كانكور 
خاص  بخش  يك  كانكور  امتحان 

وجود  ناشنوايان  و  نابينايان  براى 
داشته باشد و امتحان آن ها همزمان 

با امتحان سراسرى باشد.»
بايد در زمينه  وى گفت كه دولت 
نيز  نابينايان  انجمن  تعمير  ساخت 

توجه جدى نمايد.
اما محمد ابراهيم خيرانديش رييس 
هر  مى گويد  بلخ  واليتى  شوراى 
كه  دارد  حق  جامعه  در  قشرى 
امتيازات  از  تا  كند  داد خواهى 
برخوردار  مساوى  گونه  به  دولت 

باشد.
گفت:  بلخ  واليتى  شوراى  رييس 
هم  ما  است  مشكالت  «متاسفانه 
مردم حق  اين هستيم كه  طرف دار 
است  نياز  اين  بخواهند.  را  خود 
و جنجال  در شورا  بيايند  مردم  كه 
كنند تا از يخن دولت گرفته نشود. 

دولت در خواب است.»

نياز  افغانستان  مردم  وى  گفته  به 
اعتراضى  حركت هاى  به  بيشترى 
اين  زمانى كه  تا  و  دارند  مدنى  و 
حركت ها نباشد دولت هيچ توجهى 

نمى كند.
ارايه  با  معلوالن  همين حال،  در 
قطع نامه اى از دولت خواستند تا در 
معلوالن  براى  مسكن  تهيه ى  زمينه 
جديت به خرج دهد و به اين قشر 

توجه بيشترى داشته باشد.
دولت  از  قطع نامه  از  بخشى  در 
سه  حضور  تا  است  شده  خواسته 
اداره هاى  در  را  معلوالن  درصدى 
يك  و  كرده  مراعات  دولتى 
گزارش كامل از اجراآت آن را به 

شوراهاى واليتى ارسال كند.
پيش از اين نيز معلوالن در واليت 
و  كارى  امكانات  نبود  از  بلخ 

تحصيلى شكايت كرده اند.

سردسته يك باند آدم ربا در كابل بازداشت شد

8صبح، كابل: نيروهاى امنيت ملى 
سردسته  خاص،  عمليات  يك  در 
در  را  حرفه اى  آدم ربايى  باند  يك 

شهر كابل بازداشت كرده اند.
دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
منتشر شده،  ملى  امنتى  مطبوعاتى 
گران آقا  شده  بازداشت  شخص 
ولسوالى  اصلى  باشنده  و  دارد  نام 

نجراب واليت كاپيسا است.
به نقل از اين اعالميه، گران آقا زمانى 
يك  مى خواست  كه  شد  بازداشت 
تاجر ملى را از مربوطات ناحيه دهم 

شهر كابل اختطاف نمايد.
ميل  يك  بازداشت شده  فرد  نزد  از 
«تفنگچه والتر خب كن دار»يك عدد 

سيم كارت،  قطعه  سيزده  ولچك، 
يك  و  تاپ  لپ  كمپيوتر  پايه  يك 
قطعه كارت حمل سالح نيز به دست 

آمده است.
گفته  ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر 
ربودن  قضاياى  در  گران آقا  كه 

فوايد  وزارت  معين  وحيد  احمدشاه 
عامه، يك تاجر ملى از ساحه كارته 
از  تن  يك  پول  سرقت  و  چهار 
صرافان از چهار راهى شهيد مربوط 
دست  نيز  كابل  شهر  دهم  ناحيه  به 

داشته است.

ACKU



مقام های امنیتی:

عملیات گسترده ای در 
بدخشان راه می اندازیم
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زودی  به  که  کرده اند  اعالم  افغانستان  امنیتی  مقام های 
و  داخلی  تروریستان  برابر  در  را  گسترده ای  عملیات 

کرد. خارجی در بدخشان راه اندازی خواهند 
رییس  کریمی،  شیرمحمد  داخله،  وزیر  علومی  نورالحق 
عمومی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  و  ارتش  مشترک  ستاد 
افزایش  به  پیوند  در  سه شنبه  روز  به  که  ملی  امنیت 
مشترک  نشست  به  بدخشان  به ویژه  اخیر  ناامنی های 
کمیسیون های دفاعی و امنیت داخلی مجلس نمایندگان 
که پیش بین رویداد  حضور یافتند، هم چنین بیان داشتند 
نتوانستند  عملیات ها  تعدد  به دلیل  اما  بودند  بدخشان 
جلو آن را بگیرند. مقام های امنیتی و شماری از نمایندگان 
که در نتیجه عملیات تروریستان در  مجلس مدعی شدند 
ارتش در روستای دهن آب  پاسگاه های  بر  صبح جمعه 
خستک ولسوالی جرم والیت بدخشان نزدیک به 50 تن 

کشته، زخمی و یا هم ناپدید شده اند.
به  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کریمی،  شیرمحمد 
از  امنیتی  مقام های  که  گفت  مجلس  نمایندگان 
ساختن  ناامن  برای  دولت  مسلح  مخالفان  تالش های 
که رهبری  گفت  کریمی  گاه بوده اند.  والیت بدخشان آ
ارتش خواهان ایجاد یک لوای تازه در بدخشان بود اما 
یک صدونودوپنج  به  ارتش  تعداد  بودن  تکمیل  به دلیل 
هزار، شورای امنیت ملی باید در مورد ایجاد لوای تازه و 

یا جابه جای لوای دیگر در بدخشان تصمیم می گرفت.
طالبان  زدن  کنار  برای  نظامی  عملیات  کریمی  به گفته ، 
و تروریستان از بدخشان پیش بینی شده بود اما به خاطر 
مصروفیت نیروهای ارتش در عملیات هلمند و راه اندازی 
عملیات های دیگر در فاریاب و برخی والیت های دیگر، 
تروریستان خارجی و داخلی با استفاده از نقطه ی ضعف 
نیروهای ارتش در بدخشان، به پاسگاه های ارتش در این 
گفت  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کردند.  حمله  والیت 
پاسگاه های  بر  شب  نیمه های  لباس سیاه  تروریست   250
کردند اما  ارتش در ولسوالی جرم والیت بدخشان حمله 
یادشده  پاسگاه های  در  ارتش  سربازان  که  آن جایی  از 
توسط  بودند،  مواجه  تجهیزات  و  امکانات  کمبود  با 

کشته و یا زخمی شدند. تروریستان 
گفت برای مبارزه با تروریستان در بدخشان و سایر  کریمی 

به منظور  کشور  والیت  یک  باشندگان  بار  نخستین  برای 
و  جشن  خود  شهر  تمدن  و  تاریخی  گذشته  از  قدردانی 
در  هرات  باشندگان  از  تن  هزاران  کردند.  برپا  شادمانی 
میان تدابیر ویژه امنیتی از »روز هرات« بزرگداشت به عمل 

آوردند.
 25 هرات  فرهنگیان  از  زیادی  شمار  گذشته  سال  اواخر 
 25 در  چند  هر  کردند.  نام گذاری  هرات«  »روز  را  حمل 
مهمی  و  خاص  اتفاق  هیچ  هرات،  در  سالی  هیچ  حمل 
ترس  اما  نیفتاده،  این والیت  هزار ساله  تاریخ چندین  در 
قومی،  یا  و  سمتی  سیاسی،  برچسب های  خوردن  از 
برگزارکنندگان را به انتخاب 25 حمل برای پاس داشت از 
که هیچ  فرهنگ و تاریخ این والیت واداشته است؛ روزی 

کشور نیفتاده است. اتفاق مهم سیاسی در 
معموال برای بزرگداشت از یک شهر در بسیاری از شهرهای 
نبود  شاید  می گیرند.  جشن  را  شهر  آن  تولد«  »روز  جهان 
تاریخ دقیق و موثقی از تولد این شهر، انتخاب این روز را 

در نهایت به دوش فرهنگیان هرات انداخته است.
دادن  نشان  هدف  به  که  می گویند  هرات  فرهنگیان 
زمینه  کردن  فراهم  و  خون ریزی  و  جنگ  از  انزجارشان 
گردشگری و شادمانی مردم، تصمیم به ایجاد این روز ویژه 
گرفته اند. به گفته آنان »جشن هرات« پیام بزرگی برای مردم 
و  همدلی  جشن،  این  پیام  و  دارد  افغانستان  سرتاسر  در 

وحدت بین همه اتباع افغانستان خواهد بود.
 برگزارکنندگان از دیگر هدف های اساسی از ایجاد این روز 
معرفی  و  افغانستان  مردم  آرام  زندگی  برای  انگیزه  رشد  را 

کلی از فرهنگ و تاریخ این والیت می دانند.
که  یک روزه  همایش  یک  در  گذشته  سال  حمل،   25
بود،  برگزار شده  و مدنیت هرات  تاریخ،  فرهنگ  پیرامون 
به نام »روز هرات« مشخص شد. برای نخستین بار هرات 
گذشته شب ویژه ای داشت. صدها تن از فرهنگیان  شب 
صحبت های  پای  والیات  سایر  از  مهمانان شان  و  هرات 
یک دیگر نشستند و جوانان زیادی سرور و شادمانی به راه 

در  است  نیاز  نظامی  جنگنده های  به  ناامن  والیت های 
تنها 4 بال جنگنده نظامی در  ارتش  نیروهای  که  حالی 
کشور است. رییس  که یک بال آن در شمال  اختیار دارند 
که سربازان و  ستاد مشترک ارتش هم چنین بیان داشت 
در  تروریستان  با  مقابله  هرگونه  آماده  ارتش  بریدمل های 
کندک سوم قول  بدخشان بوده اند اما به گفته  او فرمانده 
که مسوول ارتش در بدخشان بود، به گونه  اردوی شاهین 
آمده  کابل  به  بدخشان  رویداد  از  پیش  روز  دو  خودسر 

بود.
گفت با وجود تالش های آنان هنوز هم مشکالت  کریمی 
ارتش  ارتش  افسران  و  رهبری  سطح  در  ناهماهنگی  و 
کندک  فرمانده  که  کرد  کید  تا وی  است.  داشته  وجود 
ارتش  مقام های  بازپرس  زیر  بدخشان،  در  ارتش  سوم 
که مجرم پنداشته شود،  کابل قرار داشته و در صورتی  در 
علومی،  نورالحق  حال،  این  با  شد.  خواهد  مجازات 
که  بیان داشت  نمایندگان مجلس  به  کشور  وزیر داخله 
می شود  انجام  آن  از  پس  بدخشان  در  تروریستان  حمله 
ستان  وزیر  در  را  پایگاه های شان  خارجی  تروریستان  که 
کرده و با عبور از وزیرستان شمالی خودشان  جنوبی رها 
وزیر  می رسانند.  بدخشان  مرزی  ولسوالی های  به  را 
شماری  در  نفوذ  با  خارجی  تروریستان  که  گفت  داخله 
از ولسوالی های بدخشان، تالش دارند تا وضعیت امنیتی 

انداختند.
این جنش در ارگ اختیارالدین هرات برگزار شد.

می گوید  همایش  این  برگزارکنندگان  از  قتالی  وحید  سید 
از  را  مردم  نگرانی های  می تواند  روز  این  نام گذاری  که 
که بر سیمای شهر غم  بحران های امنیتی بکاهد. او افزود 
که با برگزاری  مستولی شده بود و فرهنگیان هرات خواستند 
تولد  تاریخی  جش  از  تجلیل  برای  را  روزی  همایش  این 

کنند. هرات تعیین 
مردم  همه  حمل   25 در  می گویند  روز  این  برگزارکنندگان 

کشور را ناامن سازند. در شمال 
افغان،  نظامیان  گذشته  عملیات های  در  او،  به گفته 
شماری از تروریستان خارجی همراه با خانواده های شان 
آن که  با  گرفته اند.  قرار  افغانستان  حکومت  اسارت  در 
زمان  در  بدخشان  پولیس  فرمانده  نبود  از  انتقادهایی 
که  گفت  داخله  وزیر  اما  است  شده  مطرح  رویداد 
بستری  قلبی  بیماری  به دلیل  بدخشان  پولیس  فرمانده 
بوده و دیروز دوباره به بدخشان رفته است. وزیر داخله 
ناامن  برای  تروریستان  تالش های  از  آنان  که  گفت  اما 
زمانی که  از  و  داشته اند  اطالع  بدخشان  والیت  ساختن 
بدخشان  پولیس  فرمانده  به عنوان  را  بابه جان  جنرال 
نیز  دست آوردهایی  داخله  وزارت  بودند،  کرده  تعیین 

داشته است.
میزان  این  از  پیش  داخله  وزارت  که  می گوید  علومی 
که  کرده بود  تهدیدهای مخالفان مسلح دولت را بررسی 
در این میان 11 والیت با تهدید باال و 9 والیت با تهدید 

متوسط مواجه اند.
که نیروهای امنیتی افغانستان  کرد  کید  وزیر داخله اما تا
بردن  بین  از  برای  را  گسترده ای  عملیات  به زودی 
فراخوانی  دارند.  دست  روی  بدخشان  در  تروریستان 
و  پرسش ها  با  نمایندگان  مجلس  در  امنیتی  مقام های 
انتقادهای تند نمایندگان مجلس نیز همراه بود. شماری 

را  خود  تاجیک  و  ترکمن  پشتون،  ازبک،  هزاره،  هرات، 
کرد و  شهروند افغانستان، باشنده هرات خطاب خواهند 
تا اختالفات قومی،  نمود  با هم عهد خواهند  یکبار دیگر 
سرزمین  این  در  شرایطی  هیچ  تحت  را  زبانی  و  مذهبی 

باستانی اجازه ندهند.
نصب  با  شهر  قسمت  های  بیشتر  گذشته  روز  چند  در 
این  ارگ  تاریخی  قلعه  و  شد  تزیین  مختلف  نمادهای 
در  است  جشن  این  برگزاری  اصلی  مکان  که  نیز  والیت 
شب جشن، چراغانی و تزیین شد. در حاشیه این جشن 

از نمایندگان خواهان استعفای مقام های امنیتی و برخی 
کید  تا اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  استعفای  بر  دیگر 
نمایندگان تالش های  از  برخی  در همین حال،  داشتند. 
اصلی  عامل  را  طالبان  با  مصالحه  برای  رییس جمهور 
و  طالبان  برابر  در  امنیتی  نیروهای  روحیه  آمدن  پایین 

تروریستان خواندند.
کمیسیون های  که بسیاری از اعضای  این در حالی  است 
که از فرماندهان سابق  دفاعی و داخله مجلس نمایندگان 
جهادی تشکیل شده است، بر ضرورت مسلح شدن مردم 

کردند. کید  در برابر تروریستان تا
کندک هفتم  در همین حال، فهیم فرمانده بلوک تولی اول 
که رویداد اخیر در ولسوالی  قول اردوی شاهین می گوید 

جرم ناشی از بی توجهی مسووالن ارتش بوده است.
کشته  که سربازان ارتش در آن  که منطقه ای  گفت  فهیم 
در  طرف  چهار  از  که  است  منطقه ای  شدند،  زخمی  و 
آن جا  در  را  ماه  سه  او  خود  و  بوده  ترورستان  محاصره 

کرده بود. سپری 
گفته ی او، به مسووالن اوپراسیون  های قطعات ارتش  به 
که پاسگاه های آن ها زیر تهدید طالبان   گفته بودند  بارها 
گفته ی او فرماندهان و مسووالن اپراسیون  قرار دارند اما به 

تولی، در آن جا به مشکالت آن ها رسیدگی نکرده اند.
کشته  که سربازان ارتش  که در پاسگاه هایی  گفت  فهیم 
اما  ارتش حضور داشته  تولی سرباز  اند دو  وزخمی شده 
که با توجه به موقعیت های پاسگاه های شان  کید می کند  تا
که  که در تهدید طالبان قرار داشت، دور از انتظار است 

کدام سرباز ارتش از آن جا زنده بیرون برآمده باشد.
کندک،  کالن در سوء اداره ی  فهیم افزود: »سهل انگاری 
کندک و آمر اپراسیون لوا  کندک، قومندان  آمر اوپراسیون 
کم  که چرا آن ها)سربازان( را با امکانات  و قول اردو است 
کشته شده  که این سربازان  که حدود 5 ماه می شود  بردند 

در آن جا بودند.«
فهیم افزود:»سربازان در آن جا نه نان درست دارند و نه هم 

تجهیزات درست دارند، حتا یونیفورم درست ندارند.«
این افسر ارتش مسووالن واحدهای باالتر از تولی در ارتش 
دریافت  به خاطر  زدوبندها  که مصروف  متهم می کند  را 

پول از ناحیه تیل و مهمات می باشند.

متنوعی  برنامه های  جشن  این  ک کنندگان  اشترا برای 
بود.  شده  گرفته  دست  روی  آن  برگزارکننده  سوی  از  نیز 
چندین نمایشگاه صنعتی در قلعه اختیارالدین به نمایش 
محصوالت صنعتی هرات پرداختند و زنان و مردان صنایع 

گذاشتند. دستی این والیت را به نمایش 
بسیاری از باشندگان هرات شب جشن هرات را با موسیقی 
کیک  کردند و  محلی هرات در ارگ اختیارالدین سپری 

کردند. بزرگ تولد هرات را به شهروندان هرات تقسیم 
هارون فوشنجی از دیگر مسووالن برگزارکننده این جشن در 
که برگزارکنندگان جشن »روز هرات« در  هرات نیز می گوید 
مردم  غم زده  چهره های  از  را  اندوه  نوعی  به  که  تالش اند 
رکود  اخیر  سال  چند  در  او  به گفته  بزدایند.  والیت  این 
اقتصادی، نابه سامانی های سیاسی، ناامنی های مضاعف 
و نبود نگرش بهتر و اصولی به وضعیت امنیتی این والیت، 

آنان را واداشته تا برای شادمانی مردم تالش  بکنند.
و  ظرفیت  هرات  جشن،  این  برگزاری  مسووالن  به گفته 
پتانسیل فوق العاده ای برای مطرح شدن دارد و با مدنیت 
امروز  اجتماعی  و  سیاسی  روند  اما  هزارساله اش  چندین 
افغانستان مهجور مانده است. به گفته آنان برگزاری چنین 
جشن های مدنیت و تاریخ این شهر را برای منطقه و جهان 
در  و  نزدیک  آینده  در  می تواند  هرات  و  می کشد  رخ  به 
توریستی  مهم  کز  مرا از  یکی  به  بهتر  امنیت  تامین  صورت 

جهان تبدیل شود.
می تواند  هرات  جشن  که  می گوید  فوشنجی  آقای 
را  جهانیان  دیدگاه  و  ببرد  باال  را  هرات  ظرفیت های 
دهد.  تغییر  هرات  باستانی  شهر  و  افغانستان  مورد  در 
که روز 25 حمل  برگزار کننده های این جشن به این باروند 
مذهبی  و  سیاسی  گذشته  مناسبت های  به  ربطی  هیچ 
برای  تنها  عمومی  فیصله  براساس  روز  این  و  ندارد  هرات 

قدردانی از تمدن هرات انتخاب شده است.
مختلف  مناطق  در  نیز  گذشته  در  که  دارند  کید  تا آنان 
افغانستان جشن های مشابهی برگزار شده، اما این جشن ها 
نخستین  این  و  گردیده  دیکته  حکومت  توسط  عمدتا 
که باشندگان یک والیت، خود برای برگزاری  باری است 

یک جشن بزرگ آستین باال زده اند.
که  اما در همین حال تعدادی از فرهنگیان هرات می گویند 
این جشن نباید مقطعی باشد و استفاده سیاسی نیز نباید 

گیرد. از این روز صورت 

مشق همدلی
 در قلعه اختیارالدین

25 حمل

 قدرت اهلل جاوید

 وحید پیمان، هرات
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تاخیر انتخابات و داستان قرارداد اپتا
چالش های جدید

الری های  هند،  و  افغانستان  میان  تجاری  حقوقی  قرارداد 
ک هند  کاال های بازرگانی افغان، حق قانونی ورود به خا حامل 
و  کرده  منتشر  اعالمیه ای  تازه  کابل  در  هند  سفارت  ندارند.  را 
کاروان های  که دولت متبوعش با ورود مستقیم  کرده است  اعالم 
انوارالحق  آقای  اما  ندارد.  مشکلی  کش  خا به  افغان  تجاری 
احدی، وزیر پیشین تجارت افغانستان می گوید، اعالمیه سفارت 
قرارداد حقوقی  تا یک  است  نیاز  و  نمی کند  را حل  این مشکل 
امضای  از  پس  برسد.  امضا  به  به زودی  هند  و  افغانستان  میان 
کستان  پا و  افغانستان  میان  آن  تطبیق  نحوه  در  اپتا،  قرارداد 
که  کستانی ها اجازه ندادند  کرد. مثال پا اختالف های جدی بروز 
کاروان تجاری  گه بروند. آنان  کاروان های تجاری افغانستان تا وا
افغان را در پشاور متوقف می کردند و تاجران افغان مجبور بودند 
قرارداد  گه  وا تا  اموال شان  انتقال  برای  کستانی  پا شرکت های  با 

کنند، یا این که از خیر تجارت بگذرند. 
و  می کردند  بهانه  را  دیگر  مسایل  و  بیمه  مشکل  کستانی ها  پا
وزیر  احدی،  آقای  می ورزیدند.  امتناع  اپتا  قرارداد  تطبیق  از 
مورد  در  کشور  دو  کشور می گوید، اختالف های  پیشین  تجارت 
به گفته  داشت.  سیاسی  جنبه  بیشتر  اپتا،  قرارداد  تطبیق  نحوه 
در  اعالمیه  این  تطبیق  فنی  مشکل های  پیشین،  تجارت  وزیر 
مشکالت  اما  بود،  حل  قابل  کشور  دو  کارشناسان  میان  کره  مذا
تا  نمی داد  اجازه  کرزی  حامد  زمان  در  کشور  دو  میان  سیاسی 
گفت  8صبح  به  احدی  آقای  شود.  حل  فنی  مشکالت  این 
کشاندن پای تاجیکستان در قرارداد اپتا مخالف  کرزی با  حامد 
قرارداد  که  می خواست  کرزی  حامد  احدی،  آقای  به گفته  بود. 
پای  کشاندن  صورت  در  افغانستان  و  باشد  چهارجانبه  اپتا 
از طریق  با هند  کامل تجارت  امتیاز  اپتا  تاجیکستان در قرارداد 

کستان را به دست آورد.  پا
اجازه  کستان  پا اول  که  می خواست  کرزی  حامد  دیگر  بیان  به 
هند  ک  خا به  مستقیما  افغانستان  تجاری  کاال های  که  دهد 
بعدا  و  بیاروند،  افغانستان  ک  خا به  را  هندی  کاالی  و  بروند 
کستان  پا و  تاجیکستان  میان  تجارت  که  اجازه دهد  افغانستان 
گسترش یابد. اما رییس جمهور غنی در این  از طریق افغانستان، 
کره برای  که مذا باره نرمش نشان داده است و به این نظر است 
گیرشدن قرارداد اپتا و شمولیت تاجیکستان در آن شروع شود.  فرا
سازمان  سارک،  حقوقی  اسناد  مبنای  بر  می گوید  احدی  آقای 
کستان حق ندارد مانع تجارت هند با  کشورهای جنوب آسیا، پا
که با هند  دیگر اعضای این سازمان شود، اما به دلیل خصومتی 
کستان  پا احدی  آقای  به گفته  می زند.  اسناد سرباز  این  از  دارد، 
طریق  از  افغانستان  با  مستقیما  هند  که  ندهد  اجازه  هرگز  شاید 
کستان در صورتی  کند. به گفته آقای احدی پا کستان تجارت  پا
کنند  کش عبور  کاروان های تجاری هند از خا که  اجازه می دهد 
که  که روابط اسالم آباد- دهلی نو، حسنه شود. اما به نظر می رسد 
که بدون دریافت  گرفته است  حاال حکومت وحدت ملی تصمیم 
ک افغانستان، تاجیکستان را  امتیاز تجارت مستقیم با هند از خا
کاال های  تا  دهد  اجازه  کشور  این  به  و  سازد  اپتا  قرارداد  شامل 
افغانستان،  ک  خا طریق  از  کستانی  پا بندرهای  از  را  تجارتی 
کنش هایی در  کند. این نرمش حکومت وحدت ملی، با وا وارد 
که اول  کشور روبه رو شده است. عده ای به این بارواند  داخل 
به  دیگر  عده ای  اما  افغانستان.  بعد  بدهد  امتیاز  کستان  پا باید 
و آسیای  افغانستان  گسترش تجارت میان  که نفس  این نظراند 
کابل هیچ مانعی در  میانه، به نفع افغانستان تمام می شود و باید 
قریب الوقوع  سفر  در  که  می شود  گفته  نگذارد.  باقی  زمینه  این 
رییس جمهوری به هند، قرار است یک یادداشت تفاهم میان دو 
کاروان های تجاری افغانستان اجازه ورود  کشور به امضا برسد تا 

کنند. گه پیدا  ک هند را از طریق وا به خا

که رییس جمهور می تواند تا برگزاری انتخابات و 
کارش ادامه دهد. اعالم نتیجه به 

ترجیح عرف بر قانون
گفت  از سوی دیگر و در تحلیل دیگر نیز می توان 
شود.  شمرده  جدی  چندان  مساله  این  نباید  که 
عرف  یک  به  شکنی  قانون  که  کشوری  در  زیرا 
و  اجتماعی  سازوکارهای  در  و  است  شده  تبدیل 
سیاسی همواره عرف و آن هم عرف از نوع یا مبتنی 
ترجیح  قانون  بر  شخصی  تمایالت  و  اراده ها  بر 
اهمیت دهی  و  اهمیت انگاری  است،  شده  داده 
منظر  از  مشروعیت  خالی  یا  و  مشروعیت  به 
نباید  حکومت  کارکرد  بر  ناظر  و  قانون گذار  نهاد 
که  از همین رو است  چندان جدی شمرده شود. 
از انتخابات های  که هیچ یک  دیده شده است 
قانون  در  زمانی که  دوره های  براساس  افغانستان 
است  شده  تعیین  انتخابات  قانون  یا  و  اساسی 
که  امر  این  در  تاخر  و  تاخیر  و  نگردیده  برگزار 
انتخاباتی  مراجع  جابه جایی  در  تاخر  و  تاخیر 
تبدیل  به یک اصل  به دنبال داشته است،  نیز  را 
این که  افغانستان  در  کنون  ا یعنی  است.  شده 
یک  به  شود  برگزار  تاخیر  با  باید  انتخابات ها 
است  نشده  دیده  زیرا  است.  شده  تبدیل  اصل 
زمان بندی  براساس  انتخابات ها  از  هیچ یک  که 
برگزار شود و جابه جایی در مراجع  قانون اساسی 
پارلمان،  ریاست جمهوری،  چون  انتخاباتی 
شوراهای والیتی و غیره براساس زمان بندی تعیین 
گیرد. ترجیح عرف  شده در قانون اساسی صورت 
پارلمانی 1389 مورد عمل  انتخابات  بر قانون در 
با  پارلمانی 1389  انتخابات  این که  و  گرفت  قرار 
گردید با انتقاد مواجه نشد و به حیث  تاخیر برگزار 

بخشی از عرف سیاسی پذیرفته شد.
عدم خالی قانونی

توجه  موضوع  این  بر  می توان  نیز  دیگر  تحلیل  در 
صورت  تاخیر  با  پارلمانی  انتخابات  گر  ا که  کرد 
کار مجلس فعلی نیز از  گیرد و از سوی دیگر ادامه 
کشور  تایید نشود،  افغانستان  سوی ستره محکمه 
در  زیرا  نمی شود.  مواجه  قانون گذاری  خالی  با 
قانون اساسی به حکومت نیز اجازه و صالحیت 
که تحت شرایط خاص دست  است  داده شده 
گر مجلس فعلی  به تصویب قانون بزند. از این رو ا
با فرا رسیدن ماه سرطان رخصت شود و تا برگزاری 
انتخابات بعدی مجلسی وجود نداشته باشد نیز 
از نظر قانونی خالیی در جامعه به میان نمی آید. 
عدم  مساله  خصوص  در  کارشناسان  این  البته 
که بخش نظارتی  کید دارند  نظارت نیز بر این تا
پارلمان  از سوی  به عنوان یک مسوولیت  باید  که 
انتظار  با  متناسب  می گرفت،  قرار  توجه  مورد 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  اساسی  قانون  و  جامعه 
نبوده  حس  قابل  و  جدی  اندازه ای  به  و  است 
گر روزی پارلمانی وجود نداشته باشد،  که ا است 
خالی این بخش احساس شود. از این رو می توان 
که با رخصتی یک ساله  کرد  به این مساله توجه 
منتفع  دولت  اقتصادی  نظر  از  ملی  شورای 
کاهش  می شود. زیرا یک بخش از هزینه های آن 
می یابد و به عنوان مازاد بودجه به موجودی سال 

مالی بعدی منتقل می گردد. 
گزینه ها  این  از  یک  کدام  که  دید  باید  حال 
می تواند مورد توجه بازیگران سیاسی جامعه قرار 
این  در  دیگری  گزینه های  چه  این که  یا  و  گیرد 
گزینه ها  کدامین یک از  رابطه مطرح خواهد شد و 

گرفت. مورد عمل قرار خواهد 

به  اپتا،  قرارداد  به  تاجیکستان  پای  کشاندن  برای  افغانستان 
کرده است. در سفر اخیر رییس جمهور غنی  نوعی اعالم موافقت 
موانع  که  داد  وعده  کستان  پا به  افغانستان  جانب  کستان،  پا به 
تجاری میان افغانستان و آسیای میانه را می بردارد. قرارداد اپتا، 
کستان است  موافقت نامه ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پا
کستان  که در سال 2010، بین وزیران وقت تجارت افغانستان و پا
متحده  ایاالت  وقت  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  شد.  امضا 
کستان  امریکا، برای امضای چنین قراردادی میان افغانستان و پا
کرد. در حقیقت به وساطت او،  هالبروک و دیگر مقام های  تالش 
امریکایی، این قرارداد به امضا رسید. پیش از این در سال 1956 
کستان یک قرارداد ترانزیتی و تجارتی وجود  میان افغانستان و پا
امتیاز  افغانستان  تاجران   ،1956 سال  قرارداد  مبنای  بر  داشت. 
کستانی ها  پا اما  داشتند،  را  کستان  پا کراچی  بندر  از  کاال  ورود 
نمی توانستند با اتحاد شوروی وقت از طریق افغانستان تجارت 

کنند. 
که از  کستانی ها قایل نشده بود  قرارداد 1956، چنین حقی به پا
کستان واتحاد  کنند. آن زمان روابط پا طریق افغانستان تجارت 
کستان آن زمان، خط مقدم جبهه سرد  شوروی بسیار سرد بود. پا
که قرارداد  غرب بر ضد اتحاد شوروی بود و بسیار بعید می نمود 
کشور به امضا برسد. در قرارداد 1956 افغانستان  تجارتی میان دو 
که  است  کشوری  هند  کند.  تجارت  هند  با  نداشت  اجازه  هم 

کستان آن را دشمن خودش تعریف می کند.  پا
که  کستان در سال 1956 هم مثل امروز افغانستان را متهم می کرد  پا
به استخبارات هند اجازه داده است تا در قلمروش فعالیت های 
زمان  آن  کستان  پا که  می دهد  نشان  اسناد  کند.  کستانی  ضدپا
کستانی رادیو افغانستان،  که پشت سر تبلیغات ضد پا معتقد بود 
میان  تاریخی  مشکل  همین  است.  کابل  در  هند  سفارت 
کستان، سبب راه افتادن یک جنگ اعالم ناشده  افغانستان و پا

کشور شد.  میان دو 
گفت  کستان مدتی پیش  جنرال مشرف، رییس جمهور پیشین پا
کرزی  حامد  حکومت  تضعیف  برای  را  طالبان  کشورش  که 
دولتی  ضد  عناصر  از  کستان  پا هم  آن  از  پیش  کرد.  حمایت 
افغانستان حمایت می کرد. ریچارد  هالبروک، نماینده ویژه امریکا 
کستان در سال 2010، پیش از امضای قرارداد  برای افغانستان و پا
کستان، در یک مصاحبه  ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پا
مشکالت  معلول  افغانستان  در  جنگ  دوام  گفت،  تلویزیونی 
حل  مرور  به  مشکل  این  تا  و  است  اسالم آباد  کابل–  تاریخی 
بود  نظریه  برمبنای همین  افغانستان دوام می کند.  بحران  نشود، 
ترانزیتی، وساطت  و  تجارتی  قرارداد  امضا  برای  امریکایی ها  که 
گسترش تجارت و اقتصاد میان  که با  کردند. آنان تصور می کنند 
کشور، منافع مشترک به وجود می آید و این منافع مشترک مانع  دو 
انوارالحق احدی، وزیر تجارت  از جنگ استخباراتی می شود. 
اپتا موجود است می پذیرد  که امضایش پای سند  کشور  پیشین 
اپتا  قرارداد  شکل گیری  در  عمده  نقش  امریکایی ها  وساطت  که 

داشت. 
افغانستان  رابطه  بحث  بر  عالوه  گفت  8صبح  به  احدی  آقای 
به  آزاد  بازار  اقتصاد  نظرات  مبنای  بر  امریکایی ها  کستان  پا و 
موانع  یابد،  گسترش  کشورها  میان  تجارت  باید  که  باوراند  این 
از بین برود و به این ترتیب اقتصاد جهانی بیشتر بارور  تجارتی 
شود. به گفته وزیر تجارت پیشین، واقعیت های جدید روی زمین 
کستان قرارداد جدید  که میان افغانستان و پا هم ایجاب می کرد 
تجارتش  تا  نیاز داشت  کستان  پا امضا شود.  ترانزینی  و  تجارتی 
گسترش دهد و تاجران افغانستان هم خواستار  را با آسیای میانه 
زیادی  حد  تا  اپتا  قرارداد  در  بودند.  هند  با  تجارت  گسترش 
که نقص های قرارداد سال 1956 جبران شود.  تالش شده است 
آزادانه  تا  کستان داده شده است  پا به  امتیاز  این  اپتا  قرارداد  در 
این  مبنای  بر  تجارت  کند.  میانه  آسیای  با  افغانستان  ک  خا از 
میانه  آسیای  مرز  به  می توانند،  کستانی  پا کامیون های  قرارداد 
کاال های تجاری آسیای میانه  کنند و بعد  بروند، بار خود را خالی 
افغانستان  به  اپتا  قرارداد  انتقال دهند. در  کستان  پا ک  به خا را 
بازرگانی شان  کاال های  تاجرانش  تا  است  شده  داده  اجازه  نیز 
به  اپتا  قرارداد  در  اما  دهند.  انتقال  گه  وا بندر  در  هند  مرز  تا  را 
کاال های  مستقیما  تا  است  نشده  داده  اجازه  افغانستان  تاجران 
کاال های هندی را بارگیری  تجاری خود را به هند ببرند و از آن جا 
کاال های تجاری  کنند و به افغانستان بیاروند. الری های حامل 
افغانستان، بر مبنای قرارداد اپتا می توانند تا نقطه صفر مرزی در 

گه بروند.  وا
یک  نبود  به دلیل  که  کردند  استدالل  زمان  آن  در  کستانی ها  پا

اجرایی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
حکومت  اداره  در  غنی  آقای  شریک  و  دولت 
انتخاباتی  نظام  در  اصالح  از  ملی  وحدت 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  قبل  افغانستان 
قابل  دیگر  سوی  از  اما  است.  گفته  سخن 
انتخاباتی  نظام  در  اصالح  که  است  پیش بینی 
انتظار  نمی توان  این که  یعنی  می باشد.  بر  زمان 
برگزار  زودی  به  پارلمانی  انتخابات  که  داشت 
شود. چندی پیش آقای سرور دانش، معاون اول 
در  و  کرده  اشاره  مساله  این  به  ریاست جمهوری 
نمایندگان  اعضای مجلس  به  نشست ها  از  یکی 
یک  با  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  که  بود  گفته 
می رسد  به نظر  شد.  خواهد  برگزار  تاخیر  سال 
گریز ناپذیر  تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی 
که  انتخاباتی  جنجال های  زیرا  حتمی  است.  و 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شروع  از 
کرده و  شده و در انتخابات پارلمانی 1389 رشد 
در انتخابات ریاست جمهوری 1393 به اوج خود 
برگزاری  که  است  گردیده  باعث  است،  رسیده 
غیرقابل  امر  یک  به  اصالحات  بدون  انتخابات 

پذیرش درآید. 
و  سال  یک  با  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
که  می شود  باعث  تاخیر  سال  یک  حدود  یا 
خالی  با  کشور  آقای  که  بیاید  پیش  سوال  این 
براساس  شد.  نخواهد  روبه رو  قانون گذاری 
گرفته  صورت  اساسی  قانون  در  که  تصریحی 
شورای  کاری  دوره  که  است  شده  گفته  است، 
ملی در سرطان سال پنجم پایان می یابد. برخی 
ماه  فرارسیدن  با  که  دارند  کید  تا کارشناسان  از 
شورای  قانونی  و  حقوقی  مشروعیت  سرطان، 
کاری  دوره  رسیدن  پایان  با  می یابد.  پایان  ملی 
به عنوان  مرجعی  چه  که  پرسید  باید  پارلمان، 
کارکرد نهادهای اجرایی  مصوب قانون و ناظر بر 
در  و  قانون  منظر  از  کرد.  خواهد  کار  دولت 
قوا  بر تفکیک  مبتنی  که در نظام  چوکات بندی 
قانون گذاری  گرفته است،  افغانستان صورت  در 
گرفته  کارکرد دولت به پارلمان تعلق  و نظارت بر 
برگزار  پارلمانی  انتخابات  شود  قرار  گر  ا است. 
کاری  که به احتمال زیاد نمی شود و دوره  نشود 
موضوع  می یابد،  که  یابد  پایان  هم  ملی  شورای 
کارکرد  خالی مرجع تصویب کننده قانون و ناظر بر 

دولت به میان می آید.
مددجویی از ستره محکمه

که برای  کردن این پرسش  به نظر می رسد با مطرح 
دوره یک زمانی یک ساله بعد از ماه سرطان سال 
باعث  که  اندیشید  می توان  چاره ای  چه   1394
ایجاد خالی قانونی در نظام مبتنی بر تفکیک قوا 
در  نیز  پاسخ هایی  می توان  نگردد،  افغانستان  در 
کرد. به عنوان یکی از راه ها می توان  این زمینه ارایه 
ستره محکمه  از  مددجویی  و  استفتا  با  که  گفت 
چاره جویی برای این مشکل سهل و ساده و آسان 
دهد  حکم  ستره محکمه  گر  ا زیرا  گردید.  خواهد 
کار خود ادامه دهد، مشکل  که همین مجلس به 
حقوقی  خالی  و  می شود  حل  قانونی  و  حقوقی 
که  نمی آید. چنان چه  پیش  مشروعیت  و خالی 
نظام سیاسی  با  افغانستان  تاریخ 13 ساله  به  گر  ا
در  کار  این  که  می شود  دیده  شود،  توجه  جدید 
گرفته  صورت  ستره محکمه  سوی  از  نیز  گذشته 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  وقتی  است. 
با  ستره محکمه  گردید،  برگزار  تاخیر  با   1388
کرد و اعالم نمود  صدور فتوایی این معضل را حل 
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براساس يافته دانشمندان 
همان طور كه اقليم خشك تر 
مى شود، نايتروجن خاك كم تر 
و فسفر آن افزايش مى يابد. 
هر دو اين مواد براى رشد 

گياه ضرورى اند و اجزاى اصلى 
كود محسوب مى شوند، اما 
اين مواد در صورتى مفيد 

واقع شده و اثر بخش خواهند 
بود كه در مقادير مناسب و 
درستى به كار گرفته شود. 
سرزمين خشك جايى است 
كه ميزان رطوبت در آن كم 
باشد. در حالى كه 41 درصد 

از سطح سياره زمين را خشكى 
تشكيل مى دهد و مردمى  
كه به اكوسيستم مرطوب 
براى كشاورزى، سوخت و 

فيبر وابسته هستند شاهد 
محدود شدن سريع منابع خود 

خواهند بود. 

پيامدهاى تغييرات اقليمى
  بر كشاورزى

فقر، آلودگى هاى مختلف محيط زيستى همه و همه از 
پيامدهاى تغيير اقليم است. 

سعادت مى گويد: «افغانستان كشورى است كه بيشترين 
درآمد مردم آن بر پايه كشاورزى است. همان طور كه 
مى دانيد در ديگر كشورهاى جهان صنعت كشاورزى 
هم  هنوز  ما  در كشور  متاسفانه  اما  است.  يافته  توسعه 
صورت  قديمى   و  عنعنوى  به صورت  كشاورزى 
هكتار  هزاران  ساالنه  كه  سيالب ها  پيدايش  مى گيرد. 
زمين كشاورزى را از بين مى برد و باعث ركود درآمد 

كشاورزى مى گردد. باران هاى بى موقع، گرم شدن هوا، 
بروز خشك سالى باعث از بين رفتن سرسبزى در سطح 

زمين و از بين رفتن زمين هاى كشاورزى مى گردد.»
جارى  قرن  چالش هاى  مهم ترين  از  يكى  اقليم  تغيير 
گرماى  و  سرما  باال،  شدت  با  سيل هايى  وقوع  است. 
بى موقع، تكرار بيشتر خشك سالى ها، باال آمدن سطح 
آب درياها، طغيان آفات و بيمارى هاى گياهى، كاهش 
ذوب  و  هوا  جهانى  شدن  گرم  ازون،  اليه  ضخامت 
شدن يخ هاى دايمى  از جمله مواردى است كه بحث 
تغيير اقليم را در دهه هاى جارى در جهان بيشتر مطرح 
مى دهد  روى  اقليم  در  كه  ديگرى  تغيير  است.  كرده 
اين است كه نوسانات اقليمى  بيشتر خواهد شد، براى 
و  تگرگ  بارش  سيل،  گردباد،  مثل  پديده هايى  مثال 
خشك سالى با شدت بيشتر و در فواصل زمانى كم تر 
روى خواهد داد. در نتيجه توليد محصوالت كشاورزى 
نيز دچار نوسان خواهد شد و اختالالتى در تامين مواد 

غذايى در سطح محلى روى خواهد داد. 
اين در حالى است كه مناطق خشك جهان، خشك تر 
نيست  عامل كم شدن محصوالت  تنها  مى شوند. آب 
بلكه سطوح مواد مغذى در خاك نيز احتماال از خشك 
شدن زمين متاثر مى شود. دانشمندان مى گويند: «اغلب 
17 ماده مغذى كه گياهان براى رشد خود به آن ها نياز 
دارند، مانند نايتروجن و فسفر، منابع خاكى هستند كه 

مى توانند تحت تاثير تغييرات اقليم قرار گيرند.»
براساس يافته دانشمندان همان طور كه اقليم خشك تر 
افزايش  آن  فسفر  و  كم تر  خاك  نايتروجن  مى شود، 
مى يابد. هر دو اين مواد براى رشد گياه ضرورى اند و 
اجزاى اصلى كود محسوب مى شوند، اما اين مواد در 
صورتى مفيد واقع شده و اثر بخش خواهند بود كه در 
كار گرفته شود. سرزمين  به  درستى  و  مناسب  مقادير 
خشك جايى است كه ميزان رطوبت در آن كم باشد. 
در حالى كه 41 درصد از سطح سياره زمين را خشكى 
مرطوب  اكوسيستم  به  كه  مردمى   و  مى دهد  تشكيل 
شاهد  هستند  وابسته  فيبر  و  سوخت  كشاورزى،  براى 

محدود شدن سريع منابع خود خواهند بود. 
كره  روى  بر  انسان  فعاليت هاى  مى گويند  محققان 
و  گلخانه اى  گازهاى  سطح  افزايش  موجب  خاكى 
افزايش دماى زمين شده است؛ رويدادى كه منجر به 
ديگر  و  انسان  زندگى  و  شده  اقليم  در  تغييراتى  بروز 
گياهان و جانوران را به خطر انداخته است. با اين حال 
كشورهاى  و  قشرها  غذايى  امنيت  اقليمى  بر  تغييرات 
فقير تاثير خواهد گذاشت. حتا در سال 2030 نيز چند 
كمبود  يا  كه  داشت  خواهد  وجود  فقير  صدميليون 
تغذيه خواهند داشت يا در آستانه آن خواهند بود. اين 
عرضه  كمبود  يا  درآمد  نوسان  برابر  در  به ويژه  مردم 
سيل  و  توليد، خشك سالى  اثر كاهش  در  موادغذايى 

حساس هستند.
آقاى سعادت ادامه مى دهد كه براى مقابله با تغييرات 
بگيرد.  نظر  در  را  راهكارهاى جدى  بايد  دولت  اقليم 
استفاده از نيروى متخصص در اين عرصه، داشتن سهم 
فعال در كنوانسيون ها و هم چنين معرفى افراد متخصص 
به اين كنوانسيون ها، و توجه جدى به اين نكته و وضع 
از جمله راهكارهايى است كه  قوانين و اعمال قوانين 
معيارى  اداره  يك  وجود  بگيرد.  نظر  در  بايد  دولت 
از مسايلى  بررسى كودهاى وارداتى يكى ديگر  براى 

است كه بايد به آن توجه جدى كرد.
اين است كه در  نكته ديگرى كه قابل توجه مى باشد 
حال حاضر در كشورهاى توسعه يافته در پى اين هستند 
كه در طبيعت از نباتات و يا درختانى استفاده شود كه 
در مقابل تغيير اقليم مقاومت داشته باشد. اين در حالى 
است كه متاسفانه هم چنين چيزى در كشور ما صورت 
نگرفته است. دولت بايد مديريت و پاليسى روشنى در 
اين زمينه داشته باشد. به هر حال توجه هر چى بيشتر و 
جدى دولت در اين زمينه باعث مى شود تا از تاثيرات 

تغيير اقليم كاسته شود.
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نيست بلكه يك موضوع فرامنطقه اى است. به طور مثال 
كشورهايى كه در نزديكى بحر هستند هميشه، از باال 
باال  زمانى سطح آب  هستند.  نگران  آمدن سطح آب 
مى آيد كه به علت گرماى زياد يخ قطب ها و يخچال ها 
نيز  بحرها  اين صورت سطح آب  ذوب مى گردد؛ در 
باال مى آيد. اين كشور ها هميشه در هراس از زير آب 
زمين هاى كشاورزى  از  بسيارى  و ساالنه  رفتن هستند 

خود را از دست مى دهند. 
وجود  جهان  در  هيچ كشورى  اكنون  هم  وى  به گفته 
اما  باشد.  نديده  اقليم آسيبى  تغيير  اثرات  از  ندارد كه 
اقليم  تغييرات  در  چقدر  ما  كه  اين جاست  مهم  بحث 
كشورى  افغانستان  كه  مى دهد  ادامه  او  داريم.  سهم 
اقليم  تغيير  پيدايش  بر  را  تاثيرات  كم ترين  كه  است 
تغيير  تاثيرات  از  را  آسيب  بيشترين  متاسفانه  اما  دارد. 
اصال كشور صنعتى  ما  كه  است  معتقد  او  دارد.  اقليم 
به  نسبت  ما  وارداتى.  هستيم  كشورى  ما  بلكه  نيستيم 
ديگر كشورهاى سطح جهانى كم تر گازات گلخانه اى 
منابع  درصد   70 كشورها  ديگر  در  مى كنيم.  توليد  را 
آبى آنان صرف مصارف صنعتى مى شود اما در كشور 
ما اين ميزان آب صرف كشاورزى مى گردد. اما با اين 
وجود ما بيشتر از هر كشور ديگرى آسيب پذير هستيم. 
در تمام كشورها زمانى كه تحقيقات صورت مى گيرد، 
در  آن ها  مى شود.  اولويت بندى  حساس  فاكتورهاى 
به  و  مى جويند  را  راهكار  يك  اقليم  تغييرات  مقابل 
همان ترتيب قوانين سختى دارند. اما متاسفانه در كشور 
ما هيچ گونه راهكارى به خاطر روبه رويى با اثرات تغيير 
اقليم نيست. در حال حاضر به علت مديريت نادرست، 
نبود دانش كافى، تخصص كافى و نبود سرمايه كافى 
سبب شده است تا ما يك راهكار درست در قبال اين 

مساله نداشته باشيم.
ما  را  محيط زيست  بر  بى توجهى  اثرات  ما  اين حال  با 
همه جانبه مى بينيم. بى توجهى به محيط زيست از ديرباز 
كوچ هاى  است.  شده  زيادى  پيامدهاى  باعث  تاكنون 
اجبارى مردم از اطراف به مركز يكى ديگر از داليل 
تغيير اقليم است. باران هاى بى موقع كه باعث پيدايش 
شديد  شدن  گرم  دگر  سوى  از  مى گردد،  سيالب ها 
باعث  همه  خشك سالى  بروز  و  باران  نباريدن  و  هوا 
زندگى  قريه ها  و  اطراف  در  مردمى  كه  كه  مى شود 
و  نموده  ترك  را  خويش  زندگى  محل  مى كنند 
به  مردم  بى اندازه  هجوم  بياورند.  هجوم  پايتخت  به 
ناامنى،  مى آورد.  بار  به  را  زيادى  مشكالت  پايتخت 

اقليم  تغيير  مهم  موضاعات  به  پيش  شماره هاى  در 
اقليم مساله اى است جهانى كه تنها به  پرداختيم. تغيير 
نمى شود؛  مربوط  منطقه خاص  به يك  يا  يك كشور 
بلكه امرى است فراگير كه به مرورزمان دامنگير تمام 
در  با  تا  اين رو كوشش كرده ايم  از  است.  جهان شده 
قبال  اين  به موضوعات مهم در  اين مساله  نظر گرفتن 
باال  را  مردم  آگاهى  زمينه  اين  در  بتوانيم  تا  پرداخته 

ببريم.
كشاورزى  صنعت  بر  اقليم  تغيير  تاثيرات  از  ادامه  در 
درآمد  درصد   85 كه  آن جايى  از  زد.  خواهيم  سخن 
نكته  اين  دانستن  است  كشاورزى  پايه  بر  افغانستان 
آسيب  چه  اقليم  تغيير  تاثيرات  بدانيم  كه  است  مهم 
بخش  دارد.  ما  كشاورزى  صنعت  بر  ضررهايى  و 
كشاورزى يكى از اصلى ترين بخش هاى متاثر از تغيير 
از آن  ناشى  پيامدهاى  و  است. گرمايش جهانى  اقليم 
بسيارى از متغيرهاى اقليمى  موثر در رشد و نمو گياهان 
به  پاسخ گياهان  و  قرار مى دهد  تاثير  را تحت  زراعى 

اين امر تابع شدت و الگوى تغييرات مى باشد. 
در  محيط زيست  دانشگاه  استاد  سعادت،  آصف  سيد 
مهم  عامل  سه  كلى  «به صورت  مى گويد:  مورد  اين 
در تغيير اقليم نقش دارد. در ابتدا وضعيت خود زمين 
مى توان  است.  خورشيد  دور  به  زمين  چرخش  يعنى 
ثابت  به دور خورشيد  زمين  زاويه چرخش  گفت كه 
اين  و  است  تغيير  حال  در  هميشه  زاويه  اين  و  نيست 
در  تغييرات  كه  مى شود  باعث  تغييرات  و  نوسانات 
موقعيت  تغييرات  باشد.  آفتاب  نور  از  انرژى  جذب 
زمين در نور آفتاب، اين تغييرات هر چهار هزار سال 
و  نيست  مهم  بسيار  فاكتور  مى گيرد،  صورت  يكبار 
اقليم  تغيير  ديگر  دليل  شود.  نگرانى  باعث  نمى تواند 
خود زمين است. يعنى فاكتورهايى كه در داخل زمين 
است،  اقليم  تغيير  مهمى  براى  فاكتور  اين  دارد.  قرار 
كه  مذاب هايى  و  دارد  وجود  كه  آتشفشان هايى  زيرا 
از آن ها به بيرون سرازير مى شود گرماى فراوانى دارد. 
اين آتشفشان ها حرارت بسيار زيادى را توليد مى كند 

كه باعث تغيير اقليم مى گردد. 
كاركردهاى  يعنى  است.  انسانى  دليل  سوم  دليل 
است.  اقليم  تغيير  داليل  از  درصد   95 از  بيش  انسان 
موترها  و  ماشين ها  انواع  آالينده ها،  انواع  كارخانه ها، 
پيدايش تغيير  و سوخت هاى فسيلى همه و همه باعث 

اقليم گرديده است.»
او ادامه مى دهد كه بحث تغيير اقليم تنها بحث منطقه اى 

 شفايى
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 دای چوبانی

درست یک سال قبل گروه بوکو حرام 
حدود دوصد دختر را در نیجریه ربودند. 
دخترها،  این  ربودگی  سالگی  یک  در 
تماس  افغانستان طی یک  رییس جمهور 
رییس جمهور  بخاری،  آقای  با  تلیفونی 
نیجریه، اظهار همدردی نمود و وعده داد 
که در رهایی این دوصد دختر با دولت 
ویدیوی  کرد.  خواهد  همکاری  نیجریه 
به  ارگ  از  تلیفونی  تماس  این  از  که 
نشر رسیده صدا ندارد؛ اما گفتگوی دو 

رییس جمهور احتماال چنین است.
لطفا  جمهور!  رییس  جناب  افغانستان: 
نشرمید. هر کمکی که از ما ساخته است 

بگویید. ما با تمام نیرو! درخدمتیم.
نیجریه: تشکر جناب رییس جمهور! شما 
برای خود آش ببرید، ما برای خود. شما 
سی و یک نفر خود را رها کنید، در حق 

ما لطف بزرگ کرده اید. 
رییس  می کنم  خواهش  افغانستان: 
از  دارید.  قرار  اولویت  در  شما  صیب! 
از شما دوصد  نفراند،  ما فقط سی ویک 
مرد اند،  ما  ربوده شده های  نفر. درضمن، 
که  می شود  سال  یک  دختر.  شما  از 
بیشتر  بوکوحرام اند.  نزد  شما  دخترهای 
از این خوب نیست ناموس آدم در گرو 
کمک  دهید  اجازه  لطفا  باشد.  مردم 

کنیم. 
نیجریه: اصرار نکنید جناب رییس جمهور! 
به  شما  می کنیم.  حل  را  قضیه  خودمان 

کارهای خود رسیدگی کنید. 
قضیه  شما  ندارد  امکان  افغانستان: 
چه  برای  من  کنید.  حل  خودتان  را 

رییس جمهور افغانستان هستم؟ 
من  غنی!  جناب  نکنید  شله گی  نیجریه: 
خیلی  و  شده ام  رییس جمهور  جدیدا 
مرغ  تخم  مسایل  بروم  باید  دارم.  کار 
فرصت  اگر  کنم.  را حل  ارگ  عسل  و 
هم  پولیس  به حوزه های  بار  کردم یک 
یک سر می زنم. اگر ناراحت نمی شوید، 

می خواهم تماس را قطع کنم. 
افغانستان: پس اجازه دهید به حمایت از 
درحد  فقط  کنم.  نشر  اعالمیه  یک  شما 

سه خط. 
نیجریه: آقای غنی، آیا شما خبر دارید که 
رییس اجرایی امروز وزیر دفاع را بدون 

مشوره شما به پارلمان معرفی کرده؟ 
افغانستان: چه؟ وزیر دفاع تقسیمی خودم 
بود. اتمر! اتمررر!. ببخشید جناب بخاری، 
جهت رسیدگی به مسایل داخلی من باید 

تلیفون را قطع کنم.

دوصد دختر را 
نجات می دهیم

رها کردن بالون در اعتراض به گروگان گیری
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طالب  شورشیان  دیگر،  طرف  از  است.  نکرده  تغییر 
تنگ تر  را  حضورشان  حلقه  عینک  مس  اطراف  در 
کرده اند، آن ها بعد از تهدیدها و حمالت راکتی، سال 
گذشته، شرکت چینانی مجبور شد، کار گرانش را از 
کمپی که در نزدیکی معدن مس ایجاد گردیده است، 
باستانی بودایی که در ساحه  البته، منطقه  نماید.  خارج 
است.  مهم  حفظ شان  باستان شناسی  نظر  از  دارد،  قرار 
باید  این موضوع باعث کندی کار شده است. نخست 
در این ساحات کندن کاری صورت بگیرد تا کارگران 
معدن بتوانند به کارشان ادامه دهند. معدن مس عینک 
یک ساعت با موتر از پایتخت کشور فاصله دارد. این 
توسه چین در  فعال و در حال  نقش  بیان کننده،  پروژه 
باره  در  است  قرار  که  کشوری  می باشد،  افغانستان 

گفتگو های صلح با طالبان نیز نقش بازی کند.
آقای صبا می گوید، در جریان دیدار رییس جمهور غنی 
از چین، پکن خواستار کاهش در قیمت قرارداد معدن 
مس عینک شده است. بر این اساس، حدود 10 درصد 
از 19.5 درصد مقدار یادشده باید کاهش پیدا نماید. به 
ادعای چینایی ها، و جزییاتی که ارایه نموده اند، ساالنه 
114 میلیون دالر از درآمد دولت افغانستان کاسته خواهد 
با در نظرداشت قیمت امروزی، ظرفیت استخراج  شد. 
می رسد.  تن   197000 به  ساالنه  عینک  مس  معدن 
که  است،  کرده  پیش بینی  چین،  آهن  ذوب  شرکت 
تن در یک  به 343000  از معدن مس  استخراج  میزان 
سال خواهد رسید. این کار به صورت غیرمستقیم برای 

ده ها هزار نفر شغل ایجاد خواهد نمود.
نیمه اول مالی سال 2014 میالدی، کمپنی  در گزارش 
در  پیشرفت  به خاطر  »کارشان  که  است  گفته  متذکره 
ادامه  افغانستان  دولت  با  معادن  استخراج  قرارداد های 
استخراج  حق  متذکره  شرکت  کرد.«  خواهد  پیدا 
در  با  دارد.  سال   30 مدت  به  را  متذکره  معدن  از 
برای  چین  عالقه ی  و  دیگر،  گزینه های  نظرداشت 
رییس جمهور  افغانستان،  در  بیشتر  سرمایه گذاری های 
از  قرار دارد متذکره را فسخ کند.  بعید است که  غنی 

و  کنند  تامین  را  امنیت  تا  دادند  رای  عبداهلل  و  غنی  به 
وضعیت زندگی مردم را بهبود ببخشند ولی حاال »کسی 
صورتی  در  گفت  او  تواند.«  نمی  برامده  اش  خانه  از 

دست  و  بزرگ  معادن  دارای  افغانستان  دیگر،  سوی 
مس  و  طال  آهن،  شامل،  معادن  این  است.  نخورده 

می شود.
بعد از سرنگونی طالبان در سال 2001 میالدی، وضعیت 
امنیتی کشور در حال حاضر نگران کننده است. ساخت 
بنابراین  است.  کرده  پیدا  کاهش  حداقل  به  زیربناها 
برای  افغانستان،  طبیعی  ثروت  از  عمده  بخش  یک 
اگرچه  ماند.  باقی خواهد  درازی دست نخورده  سالیان 
به گفته داوودشاه صبا، تا به حال پیشرفت هایی صورت 
گرفته است. سال گذشته، شرکت چینایی مطالعاتی را 
انجام  باره معدن مس عینک  تاخیر در  از سه سال  بعد 
جهانی،  بانک  مشوره  به  افغانستان  دولت  و  است  داده 
شامل  که  است  شده  زمینه  این  در  مطالعات  خواستار 
مطالعات موثر در محیط معدن می شود. حاال، افغانستان 

منتظر دریافت نتیجه مطالعات می باشد.
چین برای به تعویق افتادن کار پروژه مس عینک لیستی 
نموده است.  ارایه  افغانستان  برای دولت  را  از دالیلش 
تهیه  برای  ارایه شده، کمبود زغال سنگ  به دالیل  نظر 
برق معدن، کود ناکافی فسفات، که برای تصفیه مس 
استفاده می گردد، قیمت ایجاد یک کارخانه ذوب آهن 
و ساخت راه آهن می باشد. برعالوه کار باستان شناسان 
بزرگ ترین  نیز  مذکور  ساحه  در  داخلی  و  خارجی 
این  می باشد.  مذکور  شرکت  کار  راه  سر  بر  مشکل 
مورد  و  تهدید شده اند  طالبان  از سوی  بارها  کارگران 
هشت  جون،  ماه  در  گرفته اند.  قرار  راکتی  حمالت 
فردی که مشغول پاک نمودن ساحه اطرف مس عینک 
بودند، کشته شدند. نیروهای افغان ده ها پوسته را ایجاد 
در  ریگ،  از  پر  کیسه های  از  دیوار هایی  و  نموده اند، 

اطراف ساحه ایجاد نموده اند.
به  که  است  این  می شود  مطرح  که  سوالی  نتیجه،  در 
است؟  شده  باز  حساب  متذکره  پروژه  بر  اندازه  چه 
غیرمترقبه  به شکل  فبروری  ماه  در  غنی،  رییس جمهور 
از مس عینک دیدار نمود. برعالوه، رییس جمهور غنی 
در سفرش به چین تعهد نمود که تعداد پولیس محافظ 
ساحه را به 1750 تن افزایش می دهد. این نیروها شاید 
به وعده های  به ساحه اعزام گردند. نظر  بهار  در فصل 
از مس عینک،  از دیدار رییس جمهور  بعد  داده شده، 
داده  ساحه  در  را  بیشتر  نیروی  اعزام  دستور  حتا  وی 
است. عزیز وفا، کسی که مسوولیت یک تیم کوچک 
می گوید:  دارد،  عهده  به  را  افغان  باستان شناسان  از 
ساحه  به  دوباره  امنیتی  وضعیت  بهبود  با  »می خواهم 
برگردم، با تمام خطرات مقابله نمایم و حفاری هایم را 

شروع کنم.«

کنند:  اقدام  خود  مجبورند  مردم  نکند  اقدام  حکومت 
»اگر دولت غم ما را نخورد و مسافران ما را آزاد نکند 
تاکنون فکر می  ما  باال شویم.  به کوه  ما مجبوریم که 
کردیم که دولت است و رییس جمهور داریم اما حاال 

از مجبوریت به کوه باال می شویم.«
از  ماه  دو  حدود  گذشت  با  گویند  می  مدنی  فعاالن 
مورد  این  در  اقدامی  هیچ  این گروگان گیری، دولت 
نکرده است. این فعاالن می گویند اعتراض مدنی آن ها 
ادامه یافت تا زمانی حکومت اقدام کند. انجنیر یونس 
اختر فعال مدنی گفت: »با رها کردن این بالون ها می 
برسانیم  را  پیام  این  افغانستان  به مردم جهان و  خواهیم 
که حکومت در قبال مصوونیت شهروندانش مسوولیت 

دارد و باید این مسافران را آزاد کند.«
که گروگان  اند  گفته  زابل  والیتی  نمایندگان شورای 
 12 آزادی  خواهان  مسافران  این  رهایی  برای  گیران 
تروریستی شده که در زندان به سر می برند اما حکومت 
این خواست را هنوز قبول نکرده است. نگرانی اصلی 
این است که گروگان گیری به یک رسم تبدیل نشود 
و شورشیان با چنین اعمالی دست به جنایت های بیشتر 

نزند.

هنوز  مختلف  دالیل  به  عینک  مس  استخراج  موضوع 
معدن  است.  نشده  حل  چین  و  افغانستان  دولت  بین 
مس عینک، به ارزش 3 میلیارد دالر، که استخراج آن 
شده  داد  قرار  »ام سی سی«  چین  آهن  ذوب  شرکت  با 
داد  قرار  در  تخفیف  خواستار  چینایی،  شرکت  است. 
این  است.  گرفته  صورت  کشور  دو  بین  قبال  که  شده 
شرکت می خواهد که قرار داد متذکره به نصف کاهش 
پیدا نماید. از سوی دیگر کابل، بر ادامه کار تالش دارد 
بزرگ خارجی  به عنوان شریک  و می خواهد که چین 

افغانستان به کارش ادامه دهد.
بوداییان  معبد  که  باستانی ای  ساحه  در  عینک  مس 
می باشد واقع گردیده است و یکی از بزرگ ترین معادن 
دست نخورده مس در جهان است. بعد از آن که شرکت 
ذوب آهن چین در سال 2007 برنده داوطلبی گردید، 
تا به حال کار روی استخراج این معدن را آغاز نکرده 
است. با این حال، بهره برداری از منابع طبیعی افغانستان 
که ارزش آن به میلیاردها دالر می رسد در اولویت های 
بزرگ کاری رییس جمهور غنی قرار دارد. این معادن 
میلیارد دالری کشورهای خارج،  با سرمایه گذاری  تنها 

در جریان سال های آینده ممکن خواهد بود.
دالیل  این کشور  چین،  به  غنی  رییس جمهور  سفر  در 
واضح توقف کار این معدن را برای رییس جمهور غنی 
و  موجود  خشونت های  چینایی ها،  به گفته  نمود.  بیان 
جنگ، بزرگ ترین مانع بر سر راه استخراج این معدن 
به  مواد  انتقال  برای  آهن  راه  نبود  برعالوه  می باشد. 
خارج از کشور، نبود امنیت در شاهراه های مواصالتی و 
کاهش 40 درصد قیمت مس، از سال 2011 به این سو 
از دالیل تاخیر کار می باشد. داوودشاه صبا، وزیر معدن 
پروژه مس  بن بست  افغانستان، در مصاحبه ای در مورد 
عینک می گوید: »مدت زیادی می شود توافقی صورت 
چینایی ها،  و  داریم  را  خود  تصمیم  ما  است.  نگرفته 
حرف خودشان را دارند« او می افزاید: »من فکر می کنم 

که یک بخش زیاد مشکالت قابل حل است.«
هنوز  موجود  وضعیت  معدن  وزارت  مقامات  به گفته 

فعاالن  و  مسافر   31 های  خانواده  کابل:  8صبح، 
نهادهای مدنی صدها بالون را که در آن ها عدد »31« 
در  و  زرنگار  پارک  در  گذشته  روز  بود  شده  نوشته 
پهلوی خیمه اعتراض به فضا رها کردند. این مراسم به 
رسم اعتراض انجام شد و فعاالن مدنی گفتند »این کار 
قدمی  ریاست جمهوری که در چند  تا  دادند  انجام  را 
های  خانواده  درد  و  غم  از  دارد  قرار  اعتراض  خیمه 

مسافران با خبر شود.«
خیمه های اعتراض نه روز پیش در پارک زرنگار که 
های  خانواده  شدند.  برپا  دارد،  قرار  ارگ  نزدیکی  در 
گذرانند  می  ها  خیمه  این  در  را  روز  و  شب  مسافران 
برای آن ها بدهد. مادری که  تا حکومت خبر خوشی 
خواب  ها  شب  که  است  ها  گروگان  بین  در  پسرش 

ندارد و »گلیم غم در خانه اش فرش شده است.«
عبدالحسین باشنده غزنی که پسرش در جمع گروگان 
در  کسی  هیچ  ربایی  آدم  این  از  پس  گفت  است  ها 
او گفت مردم  شاه راه ها احساس مصونیت نمی کند. 

چرا کار معدن مس عینک آغاز نمی شود؟
برگردان: ضیا صادق

منبع: خبر گزاری رویترز
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مقام های وزارت امور خارجه می گویند هشت تن 
رویای  به  که  افغانستان  شهروند  سیزده  میان  از 
باندهای  فریب  اروپایی  کشورهای  به  رسیدن 
این  توسط  بودند،  خورده  را  انسان  قاچاقچیان 
قتل  به  ایران  زاهدان  از  مناطقی  قاچاقچیان در 

رسیده اند.
امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  احمدشکیب 
خارجه، روز سه شنبه، 25 حمل، در یک نشست 
که قاچاقچیان انسان سیزده نفر از  گفت  خبری 
شهروندان افغانستان را به دشت هایی در مناطق 
کشانده  کستان  پا و  ایران  افغانستان،  سرحدی 
بگیرند.  بیشتری  باج  آنان  از  می خواستند  و 
که می خواستند  به گفته  او، این شهروندان افغان 
اروپایی  کشورهای  به  را  خود  ایران  مسیر  از 
از  که  انسان  قاچاقچیان  از  تن  سه  با  برسانند، 
آنان محافظت می کرده درگیر شده و این سه نفر 
که  را به قتل رسانده اند. آقای مستغنی می افزاید 
کشته شدن سه تن از چاقاقچیان انسان،  پس از 
شهروند  سیزده  باالی  باندها  این  عمده  رهبران 
قتل  به  را  تن شان  هشت  و  کرده  حمله  افغان 
هموطنان  از  نفر  »سیزده  گفت:  وی  می رسانند. 
با  انسان  قاچاقچی  باندهای  توسط  قبال  که  ما 
کشورهای  که آنان را از طریق ایران به  این وعده  
طریق  از  و  خورده   فریب  می فرستند،  اروپایی 
مرزی  دشت های  به  کشور  مرزی  دشت های 
کستان منتقل شده و بعدا به مناطق  بلوچستان پا
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ک  خا شامل  مرزی 
کرده  سپری  کوهستانی  مناطق  در  هم  را  مدتی 
بودند.« سخنگوی وزارت امور خارجه هم چنین 
افزود: »در این جا بحث باج گیری مطرح بوده و 
که در اول با این سیزده  قاچاقچیان خالف آنچه 
کرده بوده، تقاضای پول بیشتر می کنند  تن توافق 
و بعدا اختالفات به میان می آید و این سیزده تن 
کسانی که به عنوان محافظ به شکل  باالی سه نفر 
مسلح به همراه شان توظیف شده بودند، حمله 
کرده و هر سه تن شان را به قتل می رسانند. سپس 
و  زن  و  شده  باخبر  حادثه  از  قاچاقچی  رهبران 
مرد باالی این سیزده تن حمله آورده و هشت تن 
از این سیزده نفر را به شهادت می رسانند و آنان 
به چاهی می  اندازند؛ پنج تن دیگر از این سیزده 

نفر فراری و متواری هستند.«
که اجساد  گفت  سخنگوی وزارت امور خارجه 
زاهدان  در  چاهی  از  افغانستان  شهروندان  این 
بیرون  کشور  آن  امنیتی  نیروهای  توسط  ایران 
کنسولی  جنرال  او،  به گفته   است.  شده   کشیده 
ایران  دولت  مسووالن  با  زاهدان  در  افغانستان 
به  اجساد  این  انتقال  و  هویت  تثبیت  برای 

تیم   40 روسیه،   2018 مقدماتی جام جهانی  مرحله  قرعه کشی  انجام  با 
به  صعود  راه  در  خود  رقبای  افغانستان،  شمول  به  آسیا  قاره  در  حاضر 

مراحل نهایی جام جهانی را شناختند.
برای  آسیا  سوم  سید  تیم های  میان  در  که  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
قرار  روسیه   2018 جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  رقابت های  در  حضور 

داشت، رقبای خود برای صعود به جام جهانی را شناخت.
گرفت.  قرار  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  پنجم  گروه  در  افغانستان 
کمبودیا، سنگاپور، سوریه و جاپان نیز دیگر تیم های حاضر در  تیم های 

گروه هستند. این 
که  این مساله است  افغانستان،  بازی های  مورد  قابل نگرانی در  نکته 
فوتبال  فدراسیون  البته عدم همکاری دولت،  و  امنیتی  به دلیل مسایل 
به  و  بگیرد  اختیار  در  را  بازی ها  میزبانی  که  است  نشده  موفق  کشور، 
کشور دیگر برگزار  ناچار باید بازی های به میزبانی افغانستان، در یک 

شود.
این  که  گفت  فوتبال  فدراسیون  جنرال  سکرتر  آقازاده،  علی  سید 
کشورهای  ترتیب  به  که  کرده است  انتخاب  را  گزینه  فدراسیون چهار 
رایزنی،  از  که پس  و هندوستان می باشند  تاجیکستان  امارات،  ایران، 
دیدارهای  میزبان  به عنوان  اولویت ها  براساس  کشورها  این  از  یکی 

مستغنی  احمدشکیب  می کند.  کار  افغانستان 
ایران  دولت  از  افغانستان  دولت  که  گفت 
همه جانبه  تحقیقات  زمینه  این  در  تا  خواسته 
را  رویداد  این  اصلی  عامالن  و  داده  انجام 

بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. 
تن  که  امور خارجه می افزاید  وزارت  سخنگوی 
دادن به فریب و حرف های دروغین قاچاقچیان 
گوار  نا پیامدهای  به  منجر  هرازگاهی  انسان، 
مال  و  رسانه ها  تمام  از  هم چنین  او  می شود. 
پیامدهای  مورد  در  تا  خواست  مساجد  امامان 
راه های  و  قانونی  اسناد  بدون  مسافرت های 

غیرقانونی، به مردم هشدار بدهند.
جنگ اعتقادی افغان ها در یمن و سوریه

می گوید  خارجه  امور  وزارت  همین حال،  در 
کشورها  سایر  و  ایران  از  که  افغان  مهاجران 
و  انگیزه  با  می روند،  یمن  و  سوریه  جنگ  در 
جنگ ها  این  به  خودشان  شخصی  اعتقادات 
گفت  مستغنی  احمدشکیب  می کنند.  شرکت 
خارجه  امور  وزارت  توسط  که  تحقیقاتی 
که این افراد به دلیل  گرفته نشان می دهد  صورت 
مجبوریت ها و یا به اجبار به جنگ های سوریه 
و یمن فرستاده نشده اند. او افزود: »گزارش هایی 
که  که برخی از افغان هایی  هم به ما رسیده اند 
براساس  آن ها  دارند،  شرکت  سوریه  جنگ  در 
در  خودشان  شخصی  انگیزه های  و  اعتقادات 
کسانی  بیشتر  این ها  کرده اند.  شرکت  جنگ 
کن  سا سوریه  در  قبل  مدت ها  از  که  هستند 

هستند.«
که  بود  شده  منتشر  گزارش هایی  این  از  پیش 
توسط  ایران،  در  افغان  مهاجران  از  شماری 
اسد  بشار  رژیم  از  حمایت  به  کشور  این  دولت 
کشور  این  جنگ  به  سوریه،  رییس جمهور 

فرستاده می شوند. 
گذشته، شماری از  در نیمه دوم ماه حوت سال 
که جنازه هفت  گزارش دادند  ایران  رسانه های 
که در جنگ سوریه  تن از شهروندان افغانستان 
ایران دفن  مشهد  در شهر  بودند،  رسیده  قتل  به 
کشته شده  شدند. رسانه های ایران از افغان های 
در جنگ سوریه به عنوان »شهدای مدافع حرم 

کرده بودند. حضرت زینب« یاد 
پیش از آن روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده 
که ایران با پرداخت مبلغ پنج صد دالر در ماه  بود 
و دادن مجوز اقامت در ایران به هزاران پناهنده 
افغان، آنان را برای جنگ در سوریه در حمایت 
استخدام می کند. شبکه  اسد  بشار  از حکومت 
منتشر  را  گزارشی  چین  نیز  سی ان ان  تلویزیونی 

کرده بود.

افغانستان مشخص خواهند شد.
مقدماتی  رقابت های  در  اولین دیدار خود  در  کشور  فوتبال  ملی پوشان 
قرار  سوریه  ملی  تیم  برابر  در  جون  یازدهم  تاریخ  به  باید  جهانی  جام 
کشور  کشور، در یک  که این دیدار به دلیل مشکالت امنیتی دو  بگیرد 
بر عهده  را  این دیدار  میزبانی  افغانستان  البته  برگزار خواهد شد.  دیگر 
برگزاری  محل  فوتبال،  فدراسیون  توافقات  با  مطابق  و  داشت  خواهد 

بازی مشخص خواهد شد.
کمبودیا و به  دومین دیدار افغانستان 16 جون سال جاری در برابر تیم 

کشور خواهد بود. میزبانی این 
کشور،  و دیدار بعدی  استراحت دارد  افغانستان  بازی ها،  روز سوم  در 
کشور سوم، به تاریخ هشتم سپتامبر  بازهم به میزبانی افغانستان و البته در 

در برابر جاپان خواهد بود.
آخرین دیدار افغانستان در دور رفت مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 
کتوبر به میزبانی  در برابر تیم ملی سنگاپور خواهد بود. این بازی هشتم ا

سنگاپور برگزار می شود.
کمبودیا،  در دور برگشت هم افغانستان به ترتیب در برابر تیم های سوریه، 
کشورمان  گرفت. آخرین دیدار ملی پوشان  جاپان و سنگاپور قرار خواهد 

در این مرحله، 29 مارچ 2016 به میزبانی افغانستان خواهد بود.
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وند افغانستان  هشت شهر
توسط قاچاقچیان انسان در 

ایران به قتل رسیدند

افغانستان در مسیر جام جهانی به جاپان خورد

       ظفرشاه رویی

 

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 purchasing of technical 
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” purchasing of different subject of  technical books for TVET 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 15 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 عیهاطال  

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  النوع تخنیکی درکابلتهیه و انتقال  کتب مختلف  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 5151  اپریل51 بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

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

گـــــــــهی آ
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شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ای علیه حوثی های یمن 
را مورد بررسی قرار می دهد.

رای گیری  به  امنیت  شورای  جلسه  در  که  یمن  جنگ  به  مربوط  قطعنامه  در 
گذاشته شده از نیروهای حوثی و متحدان آنها خواسته شده است مناطقی را 
کنند و از جامعه جهانی می خواهد رهبران این  کرده اند تخلیه  که اخیر تصرف 

گروه را مشمول تحریم تسلیحاتی و سفر خارجی قرار دهند.
امنیت  شورای  غیردایم  عضو  عنوان  به  اردن،  ابتکار  به  قطع نامه  پیش نویس 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تهیه و تسلیم شورای امنیت  و 
کثر اعضای شورا برخوردار است.  کشورهای غربی و ا شده است و از حمایت 
که خواستار تحریم تمامی طرف های درگیر در  با این همه، احتمال دارد روسیه 
کند و با استفاده از حق وتو، مانع  جنگ بوده است با این قطعنامه مخالفت 

از تصویب آن شود.
که به  گروه موسوم به انصاراهلل معروف به حوثی ها  کنونی در یمن،  در جنگ 
کشور وابسته است، از حمایت ایران برخوردار است  اقلیت زیدی مذهب آن 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس،  در حالی که عربستان سعودی، 
کشور دیگر و همچنین ایاالت متحده از دولت  کستان، ترکیه، مصر و چند  پا
کشور به رهبری عبد ربه منصور هادی، رییس جمهور، طرفداری می کنند  این 

و سازمان ملل هم دولت او را دولت قانونی یمن می داند.
که از چند سال پیش عملیات مسلحانه علیه دولت مرکزی  شورشیان حوثی 
گذشته توانستند صنعا، پایتخت  کرده بودند، در ماه سپتامبر سال  یمن را آغاز 
کنند و عمال قدرت را در دست بگیرند. تصرف پایتخت باعث شد  را تصرف 
تا منصور هادی به بندر عدن در جنوب یمن بگریزد اما با پیشروی نیروهای 
را ترک  کشور  ک یمن،  از خا این بخش  برای تصرف  و متحدان شان  حوثی 
کرد. منصور هادی در حال حاضر در ریاض، پایتخت عربستان به سر می برد. 
رییس  جدید  معاون  تحلیف  مراسم  ریاض  در  یمن  سفارت  در  دوشنبه  روز 

جمهور با حضور منصور هادی برگزار شد.

گروه بوکوحرام،  کودکان سازمان ملل، می گوید  یونیسف، صندوق حمایت از 
کودک را ربوده و  کنون هشت هزار  که مخالف تحصیل به شیوه غربی  است، تا

کرده است. از خانه و خانواده  شان 
گذشته  کودکان پناهنده در نیجریه، در یک سال  این سازمان می افزاید تعداد 

دو برابر شده است.
کودکان حدود نیمی از جمعیت یک و نیم میلیونی شهروندان نیجریه ای را  این 
گروه اسالم گرای بوکوحرام بی خانمان  که با به قدرت رسیدن  تشکیل می دهند 

شده اند.
گذشته در حمله شبه نظامیان اسالم گرا به یک مکتب شبانه روزی در  سال 

شمال شرقی نیجریه، نزدیک به ۳۰۰ دانش آموز دختر ربوده شدند.
که تجربه اسارت  کودکانی  گزارش یونیسف می گوید  از بی بی سی،  به نقل 
و  تابوت  مسلح،  مردان  نقاشی هایشان  در  دارند  را  بوکوحرام  گروه  دست  در 

موترهای در حال انفجار را به تصویر می کشند.
که از سوی بوکوحرام ربوده می شوند اغلب »در معرض انواع خشونت  کودکانی 
از جمله خشونت جنسی و قتل های بی رحمانه قرار می گیرند و مجبور می شوند 

تن به ازدواج با آدم ربایان بدهند.«
یکی از پر سر و صداترین این آدم ربایی ها یک سال قبل روی داد و طی آن 

بیش از ۲۱۹ دختر از شهر چیبوک ربوده شدند.
آن  از  نفر   ۵۰ از  بیش  که  گفته است  بی سی  بی  به  عینی  کنون یک شاهد  ا

دختران را سه هفته پیش زنده دیده است.
از  نیجریه پیش  گوزا در شمال شرقی  را در شهر  که دختران  گفته  این شاهد 

عقب نشینی بوکو حرام از آنجا توسط نیروهای منطقه ای دیده است.
که »این دختران  گفته بود  ابوبکر شیکاو، رهبر بوکو حرام پس از آن آدم ربایی 
به جای مکتب رفتن باید ازدواج می کردند.« او افزوده بود: »خدا به من دستور 
داده آنها را بفروشم، آنها اموال خدا هستند و من دستورات او را اجرا می کنم.«

کتور  رآ دو  بازگشایی  از  جاپان،  فوکویی  در  دادگاهی 
کرده است. کشور جلوگیری  اتومی این 

که در روز سه شنبه، ۲۵ حمل، اتخاذ  تصمیم این دادگاه 
علیه  اخیر  سال  یک  طول  در  قضایی  حکم  دومین  شد 
برق  شرکت  به  متعلق  هسته ای  کتورهای  رآ فعالیت 
رادیو  مواد  نشت  حادثه  از  قبل  تا  که  است  کانسایی 
دیگری  شرکت  هر  از  بیش  یوکوشیما،  نیروگاه  از  کتیف  ا

در جاپان برای تولید برق به انرژی هسته ای متکی بود.
اوایل ماه مارچ ۲۰۱۱، وقوع زمین لرزه و سونامی در جاپان 
گداخت  و  فوکوشیما  هسته ای  نیروگاه  به  آسیب  باعث 
نیروگاه و نشت  این  کتور  رآ از شش  کتور  رآ هسته ای سه 
این  پی  در  شد.  اطراف  محیط  به  کتیف  ا رادیو  مواد 
کاهش اتکای بخش  حادثه، فشار بر دولت جاپان برای 
کشور به انرژی هسته ای افزایش یافت و دولت  انرژی این 
ایمنی  تدابیر  تاسیسات،  این  فعالیت  تعلیق  ضمن  نیز 
جدیدی را به منظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در 

کرد. آینده تصویب 
جاپان  دولت  اخیر،  سال های  در  بی بی سی،  گزارش  به 
هسته ای،  نیروگاه های  ایمنی  به  نسبت  اطمینان  ابراز  با 
در صدد بوده است بخش انرژی اتومی را بار دیگر فعال 
در  واقع  کانسایی،  شرکت  کتورهای  رآ بود  قرار  و  کند 
اجرای  از  پس  جاپان،  غرب  در  فوکویی  والیت  سواحل 
کسب پروانه از اداره نظارت  توصیه های ایمنی دولت و 

بگیرد.  سر  از  را  خود  کار  جاپان،  هسته ای  تاسیسات  بر 
برنامه  بر  مهم  ضربه ای  را  دادگاه  رای  جاپان  رسانه های 

کرده اند. دولت در بخش انرژی توصیف 
کنان والیت فوکو با مراجعه به دادگاه، خواستار صدور  سا
گفته  و  شده  کتور  رآ این  فعالیت  سرگیری  از  منع  حکم 
کامل منطقه  که شرکت در زمینه تخلیه  که تدابیری  بودند 
کافی  کرده  بینی  پیش  اتومی  حوادث  بروز  صورت  در 

کرد. نیست. دادگاه با درخواست آنان موافقت 
شدت  به  قضاییه  قوه  در  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
محافظه کار جاپان، رییس دادگاه فوکویی به عنوان یک 
سال  می  ماه  در  که  می شود  شناخته  »انقالبی«  قاضی 
کتورهای  رآ از  دیگر  یکی  کار  به  آغاز  علیه  هم  گذشته 

هنگام  وی  بود.  داده  رای  کانسایی  شرکت  به  متعلق 
صدور رای، مدیریت بخش انرژی هسته ای جاپان را به 

شدت مورد انتقاد قرار داد.
امکان  بررسی  مشغول  جاپانی  قضات  حاضر،  حال  در 
»موقت«  تعلیق  آن،  براساس  که  هستند  حکمی  صدور 
کتور هسته ای قابل استفاده  فعالیت تمامی چهل و سه رآ

کشور به طور نامحدود تمدید خواهد شد. این 
قرار است هفته بعد، دادگاه دیگری درخواست جلوگیری 
کیوشو در جنوب  برق  کتورهای شرکت  رآ کار  به  آغاز  از 
شرکت  این  مدیران  و  دهد  قرار  بررسی  مورد  را  جاپان 
ابراز  کتورهای  کار این رآ نسبت به صدور حکم آغاز به 

کرده بودند. امیدواری 

احتمال تحریم حوثی ها 
توسط شورای امنیت 

کودک توسط بوکوحرام  هشت هزار 
ربوده  شده اند

وگاه هسته ای جاپان داده نشد گشایی نیر اجازه باز
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