
2293

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2293   یک شنبه 20 جدی 1394   قيمت 20 افغاني

کنار یک معتاد کت بار در  زندگی فال

تالش جهانی برای نجات زمین

نشست چهار جانبه اسالم آباد
یک فرصت طالیی است
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مقام های امنیتی:

جنگ در زمستان امسال
ادامه می یابد
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ملی گرایی قالبی و طالبی حامد کرزی

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

که  ج می گذاریم، باید پول افغانی را  کشور را از صمیم قلب ار ود ملی و بیرق ملی  پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم. گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار نماد هویت ملی ما به شمار می ر

خوشبینی های  محتاطانه رییس جمهور
را  ذهنیت  این  افغانستان  بزرگ  شهر  به  طالبان  گسترده  حمالت 
بلند  دیوارهای  پشت  عمده  به طور  خارجی  نیروهای  که  کرد  ایجاد 
پاسخگویی  قابلیت  افغانستان  ملی  پولیس  اما  و  مانده  خود  پایگاه 
نشان  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  دارند.  را  طالبان  حمالت  به 
راهی  موثر  جنگی  نیروهای  به  شدن  تبدیل  برای  گرچه  ا داده اند 
و  طالبان  خطر  دفع  برای  کافی  قدرت  از  اما  دارند  پیش  در  طوالنی 

داعش در شهرهای بزرگ افغانستان برخوردار هستند. 

کرزی، رییس جمهور پیشین، در یکی از بهترین دوره های تاریخی افغانستان به  که حامد  معموال قضاوت مردم این است 
کرزی با  قدرت رسید ولی تمام فرصت ها برای بازسازی افغانستان بعد از جنگ را از دست داد. برای همین، مصاحبه حامد 

کارنامه اش نبود؛ دفاعی مرکب از فرافگنی، عوام فریبی و دروغگویی.  کام از  بی بی سی چیزی فراتر از دفاع یک رییس جمهور نا
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کار اعضای انتصابی مجلس سنا تمدید شد مدت 
رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
مدت  فرمانی  صدور  با  کشور،  جمهور 
کار اعضای انتصابی مجلس سنا را تا 
ختم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان 
جدید  انتصابی  اعضای  تعیین  و 

کرده است. تمدید 
سنا  مجلس  اساسی،  قانون  براساس 
از  تن  چهار  و  سی  که  دارد  عضو   102
رییس  توسط  مجلس  این  اعضای 
شده  انتصاب  سال  پنج  برای  جمهور 
و متباقی آن از میان اعضای شوراهای 

می  انتخاب  سال  چهار  برای  والیتی 
شوند.

که  گفته  رییس جمهور در فرمان خود 
اعضای انتصابی مجلس سنا براساس 
تا  اساسی  قانون  چهارم  و  هشتاد  ماده 
ختم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان 
به  جدید  انتصابی  اعضای  تعیین  و 
زمان  می  تواند.  داده  ادامه  کارشان 
به  سنا  مجلس  انتصابی  اعضای  کار 
پایان  به  امسال  حوت  پانزدهم  تاریخ 

می رسد.
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زنگ اول


اعضای  ماموریت  تمدید  فرمان  غنی  رییس  جمهور  دیروز 
سران  که  نیست  روشن  کرد.  صادر  را  سنا  مجلس  انتصابی 
حکومت وحدت ملی چرا ماموریت اعضای انتصابی سنا را 
انتخابات  برگزاری  برای  که  است  تمدید کرده اند؟ درست 
انتخاباتی و موضوعات  نظام  امنیت، اصالح  به  نیاز  پارلمانی 
مشکلی  که  سنا  انتصابی  اعضای  تعویض  اما  داریم،  دیگر 
ندارد. کافی است رییس جمهور و مجری امور با هم بنشینند 
وروی یک فهرست جدید توافق کنند. قحط الرجال نیست 
که اعضای جدید برای مجلس سنا پیدا نشود. فرمان تمدید 

ماموریت مجلس سنا به هیچ وجه قانع کننده نیست. 
موفق  چندان  کدری اش  سیاست  در  ملی  وحدت  حکومت 
نیست. همین حاال بسیاری از ادارات دولتی رییس یا مسوول 
نهاد  یک  آن که  با  کابل  شهرداری  مثال  ندارد.  یک  درجه 
می شود،  اداره  با سرپرست  است،  پردرآمد  و  مهم  خدماتی 
یک  که  است  قحط الرجال  قدر  این  سرزمین  این  در  مگر 
شخص برای به دوش گرفتن مسوولیت شهرداری کابل پیدا 

نشود؟ 
ریاست  هرنامزد  برای  رییس جمهور  که  نیست  نیاز  هیچ 
با هر کسی  برگزار کند و خودش  امتحان  شهرداری جلسه 
مصاحبه کند. رییس اجرایی، معاونان رییس جمهور و هر مقام 
دیگر می تواند از عهده  پرسیدن چند سوال از نامزد ریاست 
باید رییس جمهور حکومتداری  شهرداری کابل برآید. چرا 
باید  رییس جمهور  دهد؟  تقلیل  بشری  منابع  مدیریت  به  را 
با  را  این وظیفه  و  افغانستان است  او رییس دولت  بداند که 

مثال ریاست کدر و پرسونل یکی نگیرد. 
منظوری  حال  تا  است.  افتضاح  هم  وزارت خانه ها  وضعیت 
مقرری بسیاری از معین ها نیامده است. چندین ماه است که 
وزارت خانه ها  در  فنی  معین های  از  بسیاری  مقرری  فرآیند 
از  رییس جمهور  تا  منتظراند  همه  و  است  نشده  تکمیل 
به  کسی  چه  است.  افتضاح  واقعا  این  بگیرد.  مصاحبه  آنان 
رییس جمهور مشوره داده است که وظیفه اش امتحان گرفتن 
قادر  باید  وزیری  هر  است؟  معینیت  سمت های  نامزدان  از 
باشد که با معین هایش مصاحبه کند و به این ترتیب مشکل 

برطرف شود. 
مشکالت سیاسی جناح های تشکیل دهنده  حکومت وحدت 
ایجاد  افغانستان  بیروکراسی  و  اداره  به  ملی هم ضربه جدی 
بسیاری  مقرری  مکتوب های  امور  اداره  مثال  است.  کرده 
هنوز  تا  را  اجرایی  ریاست  توسط  شده  مقرر  رییس های  از 
هم  وزیران  از  برخی  است.  نفرستاده  مربوطه  اداره های  به 
نامه های مقرری برخی از رییسان شان را قید کرده اند واجازه 

نمی دهند که درج اسناد رسمی شود. 
این وضعیت باید خاتمه یابد. رییس جمهور باید به وظایفش 
عمل کند. بهتر است که برای اعضای انتصابی سنا جاگزین 
مناسب جستجو شود. اما به هیچ وجه الزم نیست که معین های 
وزارت خانه ها منتظر این باشند تا رییس جمهور از آنان امتحان 
بگیرد. هرچه زودتر باید روند مقرری معین ها خاتمه یابد تا 

کار اداری در مسیر طبیعی آن قرار گیرد. 
رییس جمهور باید بداند که رییس دولت است. وظیفه رییس 
دولت رسید گی به معضالت استراتژیک است. رییس جمهور 
و مجری امور باید تالش کنند که مشروعیت سیاسی و حقوقی 
نظام را گسترش دهند. آنان باید پایه های مشروعیت مردمی 
نظام را مستحکم بسازند، نه این که برای مقرری یک رییس با 
هم مسابقه بدهند.رییس جمهور باید بداند که امتحان گیری از 
یک نامزد ریاست شهرداری، هیچ ربطی به وظایف  او ندارد. 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید در پی اصالحات سیاسی 
باشند. اصالحاتی که پیش از تحویل گیری قدرت با امضای 
نظام  باید  آنان  دادند.  وعده  افغانستان  مردم  به  سند  یک 
انتخاباتی را اصالح بسازند تا در تابستان یا خزان سال آینده، 
ولسوالی ها  شورا های  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمینه 
فراهم شود. اصالحات سیاسی سبب استحکام نظام می شود، 

نه دشوار کردن فرآیند مقرری یک رییس بلدیه.

به معضالت استراتژیک 
رسید گی کنید
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بامیانیها:برقمیخواهیم

وزیرصحتدرحملهیکمعتادآسیبندیدهاست

مریمحسینی

ایجادچهارونیممیلیونفرصتشغلیدرمیدانهایهوایی

نشست چهار جانبه اسالم آباد
 یک فرصت طالیی است

از  صدها تن  کابل:  8صبح،
راه اندازی  با  بامیان  شهروندان 
تغییر  به  والیت،  این  در  تظاهراتی 
کیلو  پنج صد  برق  لین  انتقال  مسیر 
ترکمنستان،  وارداتی  برق  وات 
آنان  که  می گویند  کرده  اعتراض 

برق می خواهند.
برق  وات  کیلو  پنج صد  است  قرار 
ترکمنستان موسوم به پروژه »توتاپ« 
از طریق افغانستان به پاکستان انتقال 

یابد.
شرکت  و  آب  و  انرژی  وزارت 
پروژه  این  که  دارند  نظر  در  برشنا، 
کابل  وارد  سالنگ ها  طریق  از  را 
کرده و به جنوب کشور امتداد یابد. 
که  می گویند  بامیانی  شهروندان  اما 
معتبر  کمپنی  یک  ارزیابی  براساس 
و  مصوون تر  بامیان  مسیر  آلمانی، 
وارداتی  برق  لین  تمدید  برای  بهتر 

ترکمنستان است.

8صبح،کابل: بدنبال انتشار خبری 
مبنی بر حمله یک معتاد مواد مخدر 
صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین  به 
عامه با استفاده از یک سوزن آلوده 
وزارت  »ایچ آی وی«،  ویروس  به 
صحت عامه این خبر را تایید کرده 
آقای  به  آن  در  که  می گوید  اما 

فیروز آسیبی نرسیده است.
روزنامه  در  خبری  شنبه،  دیروز 
حاکی بود  که  رسید  نشر  به  8صبح 
جریان  در  فیروز  فیروزالدین 
پل  زیر  از  معتادان  جمع آوری 
سوخته، هدف حمله یکی از معتادان 
با استفاده از سوزن آلوده به ویروس 
منبعی  است.  قرار گرفته  ایچ آی وی 
که این مساله را با روزنامه 8صبح در 
میان گذاشته، گفت که وزیر صحت 
این حمله  از  برای تداوی پس  عامه 

به هند رفته بود.
وزارت صحت عامه در اعالمیه ی با 
»درجریان  می گوید:  خبر  این  تایید 

سلطان زوی  داوود  کابل:  8صبح،
اشرف غنی  نزدیک  مشاوران  از 
انتقال  کمیسیون  اعضای  از  و 
از  هوایی  میدان های  مسوولیت  
حکومت  به  بین المللی  نیروهای 
که  است  کرده  پیش بینی  افغانستان، 
دولت افغانستان تا بیست سال آینده 
نیم میلیون فرصت  می تواند چهار و 
ایجاد  هوایی  میدان های  در  شغلی 

کند.
آقای سلطان زوی همچنین گفته در 
مطابق  افغانستان  دولت  صورتی که 
می تواند  ساالنه  کند،  عمل  برنامه 
این  از  دالر  میلیون  هفت  و  پنجاه 

طریق عاید بدست آورد.
موضوع  این  سلطان زوی  آقای 
در  جدی،   19 شنبه،  روز  را 

کمیته گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان که 
متشکل از نمایندگان نهادهای حقوق بشری و 
جامعه مدنی است، نشست چهارجانبه در مورد 
یک  را  آباد  اسالم  در  گفتگوهای صلح  آغاز 
که  می گوید  کرده  توصیف  »طالیی«  فرصت 
دولت افغانستان باید از این فرصت به نفع تامین 

صلح در کشور استفاده کند.
فهیم حکیم عضو این کمیته شنبه نوزدهم جدی 
از  کمیته  این  گفت  خبرنگاران  به  کابل  در 
نشست چهار جانبه ای که قرار است در روز های 
نزدیک با مشارکت امریکا و چین و افغانستان 
و پاکستان در اسالم آباد برای دستیابی به یک 
برگزار شود،  افغانستان  برای  طرح جامع صلح 

استقبال می کند. 
ناکامی  که  است  آمده  کمیته  این  بیانیه  در 
مذاکرات صلح در گذشته به دلیل نبود شفافیت 
در اهداف مذاکرات، نبود طرح فراگیر صلح و 
نادیده گرفتن خواست ها و توقعات مردم برای 

تامین صلح وثبات در کشور بوده است. 
از  مردم  صلح  گفتگو های  گرداننده  کمیته 
در  ضمن  تا  می خواهد  ملی  وحدت  حکومت 
نظر گرفتن منافع و پالیسی های ملی و منطقوی 
دیدگاه های  و  خواست ها  به  نظام  و  دولت 
کشور  در  پایدار  صلح  به  دستیابی  برای  مردم 
احترام کرده و برنامه ها را با دیدگاه های مردم 

هماهنگ کند.
در همین حال عزیز رفیعی، عضو هیات رییسه 
صلح  برای  مردم  گفتگو های  کاری  کمیته 
به خصوص  جهانی  اخیر  »تحوالت  گفت: 
خوش بینی  از  نوعی  جهانی  امنیتی  بحث های 
ما خیلی  منطقه  ایجاد فضای صلح در  برای  را 
اقتصادی جهان  بن بست  است.  مساعد تر کرده 
هم نشان می دهد که آینده بازار شمال و جنوب 
آسیا، گذرش باید از طریق افغانستان باشد. باور 
هم  پاکستان  داخلی  وضعیت  که  است  این  ما 
ایجاب می کند که یک  اقتصادی  نظر  نقطه  از 
فضای جدیدی در آن ایجاد شود تا تمامی منابع 
گذشته  سال  چهل  در  که  پاکستان  اقتصادی 
توسعه  اقتصاد  به  بوده  اقتصاد جنگی  بر  متکی 

یافته دوران گذر از جنگ تبدیل شود.« 
افغانستان  مردم  خستگی  افزود  هم چنان  وی 
شکست  و  منطقه  کل  و  جنگ  از  پاکستان  و 
آسیای  در  گسیخته  لجام  بسیار  بنیاد گرایی 
میانه هم نشان داد که وضعیت جهان به طرف 
یک  این  می رود.  صلح  طرف  به  امیدوارشدن 
بحث  این  زیرا  است  مساعد  بسیار  فرصت 
جهانی شده و چین و امریکا هم در این روند 
داخل شدند. باور بر این که وارد شدن این دوا 
بر قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی بر روند 
مزاکرات صلح افغانستان تاثیرات بسیاری دارد.
عزیز رفیعی گفت این یک فرصت طالیی برای 
رهبران افغانستان است که از این وضعیت به نفع 

صلح افغانستان استفاده کنند. 

معترضان بامیانی می افزایند که یک 
و  »فشنر«  بنام  آلمانی  معتبر  کمپنی 
این  اجرای  طرح  بررسی  مسوول 
مسیر  موثرترین  را  بامیان  پروژه، 
کیلو  پنج صد  برق  لین  تمدید  برای 
وات ترکمنستان به جنوب افغانستان 

ارزیابی کرده است.
متهم  را  دولت  بامیان  شهروندان 
کرده  تبعیض آمیز  برخوردهای  به 
لین  این  تمدید  با  که  می گویند 

کمپاین جمع آوری معتادان، شخص 
ورزیده  اشتراک  عامه  وزیر صحت 
از  یکی  صحبت  جریان  در  که  بود 
شب  تاریکی  از  استفاده  با  مریضان 
با سرنج دست داشته خود شانه وزیر 
می دهد  قرار  هدف  را  عامه  صحت 
معاینه واضح  از  بعد  که خوشبختانه 
به  آسیبی  هیچ گونه  که  گردید 
گونه  هیچ  و  نرسیده  وزیر  شخص 
از  خارج  به  جهت  این  از  سفری 

کشور صورت نگرفته است.«
با  مبارزه  و  وزارت های صحت عامه 

انتقال  کمیسیون  اعضای  جلسه  
با  هوایی  میدان های  مسوولیت های 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حضور 
و  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
نمایندگان شماری از نهادهای دیگر 

دولتی بیان کرده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
منتشر  اجرایی  ریاست  مطبوعاتی 
شده، داوود سلطان زوی گفته است: 
نزدیک  هوایی  میدان های  این  »در 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  یازده  به 
که  تعهداتی  براساس  و  است  شده 
جهانی  جامعه  با  افغانستان  دولت 
این  تاسیسات  باید  است،  کرده 
زون های  به  هوایی  میدان های 

اقتصادی تقسیم شوند.«
»در  است:  افزوده  همچنین  وی 

مرکزی  مناطق  سالنگ،  مسیر  از 
برق  صاحب  نیز  دیگر  دو دهه  تا 

نخواهند شد.
ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 
واکنش  باره  این  در  نیز  جمهوری 
وزارت  به  نامه ی  در  و  داده  نشان 
برشنا،  شرکت  و  آب  و  انرژی 
مزایایی انتقال لین برق پنج صد کیلو 
را  بامیان  طریق  از  ترکمنستان  وات 

تشریح کرده است.

برنامه جمع آوری  اخیرا  مواد مخدر 
معتادان از شهر کابل و انتقال آنان را 
به کمپ فینکس آغاز کرده اند. این 
پیش  روز  ده  به  نزدیک  که  برنامه  
آغاز شده بود، تاکنون صدها تن از 
معتادان مواد مخدر از زیر پل سوخته 
منتقل  جدید  محل  به  و  جمع آوری 
با  که  دارد  نظر  در  دولت  شده اند. 
شهر  سطح  از  معتادان  جمع آوری 
قرار  تداوی  تحت  را  آنان  کابل، 
برای  حرفه  آموختن  زمینه  و  داده 

شان مساعد سازد.

بتواند  افغانستان  دولت  صورتی که 
برنامه ای  اساس  بر  را  فعالیت هایش 
که تدوین شده است عملی کند، تا 
میدان های  این  از  دیگر  سال  بیست 
هوایی بیش از 57 میلیون دالر عواید 
و  چهارمیلیون  و  آمده  دست  به 
خواهد  ایجاد  شغل  هزار  پنج صد 

گردید.«
بیشتری در  اعالمیه جزییات  این  در 
سلطان زوی  داوود  پیش بینی  مورد 
میلیون  نیم  و  چهار  ایجاد  باره  در 

فرصت شغلی ارایه نشده است.
خواستار  کمیسیون  این  اعضای 
میادین  انتقال  برای  بیشتر  قاطعیت 
امنیتی  نیروهای  از  کشور  هوایی 
بین المللی به حکومت شده و هشدار 
می تواند  شرایط  تغییر  که  داده اند 
مسوولیت   انتقال  شیوه  و  زمان  در 
که  تاسیساتی  و  هوایی  میدان های 
قرار است به دولت افغانستان واگذار 

شود، تاثیر گذار باشد.
که  افزوده  کمیسیون  این  اعضای 
به  عالقمند  بین المللی  نیروهای 
دولت  به  هوایی  میادین  واگذاری 
زمان  هنوز  تا  اما  هستند  افغانستان 
این  کردن  عملی  برای  را  دقیقی 

برنامه مشخص نکرده اند.

ادامهدرصفحه6
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امنیتی می گویند برخالف  ارشد  کابل: مقام های  8صبح، 
افغانستان  در  تروریستی  گروه های  گذشته،  سال های 
امسال  زمستان  در  را  درگیری  و  جنگ  تا  گرفته اند  تصمیم 

ادامه بدهند.
خشونت های  میزان  معموال  گذشته  زمستان های  در 
جنگجویان  و  می یافت  کاهش  افغانستان  در  تروریستی 
کستان  طالبان در این فصل برای تقویت صفوف خود به پا
گروه های  که  می گویند  امنیتی  مقام های  اما  می رفتند. 
پیدا  منظور  به  تا  هستند  مصمم  امسال  زمستان  تروریستی 
کشور، به حمالت تروریستی خود ادامه  کردن پایگاهی در 

بدهند.
نورالحق  دفاع،  وزارت  سرپرست  ستانکزی،  معصوم 
علومی وزیر امور داخله و مسعود اندرابی سرپرست ریاست 
به منظور  نوزدهم جدی  روز شنبه،  که  امنیت ملی   عمومی 
ارایه توضیحاتی در مورد اوضاع امنیتی و چگونگی تجهیز 
شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس  به  امنیتی  نیروهای 
طالبان،  تروریستی  گروه  برعاله  که  کردند  اعالم  بودند، 
گروه تروریستی خارجی دیگر نیز در خشونت ها  بیست و دو 

در افغانستان دخیل هستند.
سرپرست وزارت دفاع، در جلسه عمومی مجلس نمایندگان 
امنیتی  خشونت های  میزان  اقلیم،  تغییر  باوجود  که  گفت 
با  افغانستان  این که  بر  کید  تا با  وی  است.  نیافته  کاهش 
قوای  که  »وقتی  افزود:  است،  روبه رو  »فرسایشی«  جنگ 
زمستان ها  در  که  بود  طوری  داشتند،  حضور  بین المللی 

در  زیادی  انعکاس  بی بی سی  در  کرزی  حامد  مصاحبه 
و  تکراری  حرف های  گویا  نداشت،  اجتماعی  رسانه های 
عجیب و غریبش دیگر چنگی به دل مردم نمی زند. همه 
کارنامه اش خبر دارند. به راستی چطور  او را می شناسند و از 
با خونسردی مطلق مسوولیت  که  را  می توان سیاستمداری 
گردن  و به  کرده  از خود سلب  را  هر نوع اشتباه و تقصیری 

گرفت؟ دیگران می اندازد، جدی 
کرزی،  حامد  که  است  این  مردم  قضاوت  معموال 
دوره های  بهترین  از  یکی  در  پیشین،  رییس جمهور 
فرصت ها  تمام  ولی  رسید  قدرت  به  افغانستان  تاریخی 
داد.  دست  از  را  جنگ  از  بعد  افغانستان  بازسازی  برای 
چیزی  بی بی سی  با  کرزی  حامد  مصاحبه  همین،  برای 
کارنامه اش نبود؛  کام از  فراتر از دفاع یک رییس جمهور نا
او  دروغگویی.  و  فریبی  عوام  فرافگنی،  از  مرکب  دفاعی 
را  افغانستان  دانست،  امریکا  توطیه  را  افغانستان  جنگ 
کشور تحت استثمار و استعمار خارجی خواند، و منکر هر 
را  آن  و  میالدی شد  و ۲۰۱۴   ۲۰۰۹ انتخابات  در  تقلب  نوع 
تبلیغات امریکاییان برای تضعیف حکومت خود و موجود 

افغانستان دانست.
فرصت های برباد رفته

موافقم  غنی  آقای  حکومت  طرفداران  تحلیل  این  با  من 
جای  به  خود  از  کامی را  نا میراث  کرزی  حامد  دولت  که 
کرزی رییس جمهوری همان حکومتی  گذاشت. اما، حامد 
که افراد شاخص حکومت وحدت ملی- اشرف غنی،  بود 
حکومت  بودند.  برجسته اش  وزیران  از  اتمر-  عبداهلل، 
که  است  مامورانی  و  سیاستمداران  از  متشکل  افغانستان 
دارند:  مشترک  وجه  چیز  دو  در  کرزی  حامد  با  معموال 
به  تقصیر  انداختن  و  خود  اشتباهات  بر  گذاشتن  سرپوش 

گردن دیگران، به خصوص خارجی ها. 
کرزی، تکنوکرات های ارشد، و رهبران قومی  و جهادی  حامد 
عهده  به  آن  از  بعد  و  بن  کنفرانس  در  را  حکومت  اختیار 
گرفتند. اما برای بازسازی افغانستان هیچ نوع برنامه ای روی 
دست نداشتند، ظرفیت های انسانی و ساختاری دولت را 
تقویت نکردند، و با زور و پول غربی ها یک دولت شکننده 
و ورشکسته را تا امروز سر پا نگهداشتند. طبقه سیاسی افغان 
پس  کشور  یک  ساختن  مهارت های  و  چشم انداز  تنها  نه 
اقتصادی  و  مالی  تقویت  برای  بلکه  ندارند،  را  جنگ  از 
گسترده  اداری  و  مالی  فساد  و  درونی  منازعات  وارد  خود 

سرحدی تمرکز دارند. آقای اندرابی افزود: »فعال دشمن در 
بدهد.«  دوام  فرسایشی  به جنگ  زمستان  در  که  دارد  نظر 
آینده  ماه  چهار  در  ما  »کل  کرد:  کید  تا هم چنین  وی 
کارخانگی داریم. چون دشمن به ادامه جنگ خود مصمم 
و  کنیم  نگاه  بخود  باید  آینده  ماه  چهار  در  حال  است. 
که از امسال آموختیم باید دو باره تکرار  درس های سختی 
و  بگیریم  آن درس  از  داشته ایم  که  کامیابی هایی  و  نکنیم 
نیروهای  به  منحصر  کارخانگی  این  کنیم.  تکرار  باره  دو 
کل برای دفع تهدید در شرایط دفاع  امنیتی نیست. بلکه در 
کنیم تا  کارهایی  مستقالنه تمام ما دست به دست هم داده 
که تروریستان دارند را خثنا سازیم.« برنامه های شوم و نیاتی 
کید  تا در عین  حال  ملی  امنیت  ریاست عمومی  سرپرست 
سطح  در  افغانستان  در  فعال  تروریستی  گروه های  که  کرد 
به  گروه ها  این  و  روبه رو اند  عمیق  اختالفات  با  رهبری 

دسته های متعددی در حال تقسیم شدن هستند.
می گوید  داخله  امور  وزیر  علومی  نورالحق  همین حال،  در 
و  تهدیدها  دفع  برای  واحد  استراتژی  امنیتی  نهادهای  که 
آقای  دارند.  تروریستی  گروه های  علیه  جنگ  پیش برد 
گفت  علومی در جلسه عمومی دیروزی مجلس نمایندگان 
حال  در  جنگ  این  پیش برد  برای  امنیتی  نیروهای  که 

بازسازی هستند. 
نیروهای  تجهیزات  که  گفت  هم چنین  داخله  امور  وزیر 
آینده  در  است  قرار  و  است  شدن  مدرن  حال  در  امنیتی 
کالشینکوف به این  نزدیک با دولت روسیه به منظور تهیه 

و  بهار  اوایل  و در  آرام می شد  و  کاهش می یافت  جنگ ها 
امروز شدت جنگ  تابستان ها جنگ ها شدت می گرفت. 
کاهش نیافته است. اقلیم  در بسیاری از مناطق افغانستان 
شرایط  ولی  است.  نیافته  کاهش  هم  جنگ  و  کرده  تغییر 
سیاسی،  بیشتر  استفاده  این  از  که  آمده  به وجود  جدیدی 

اوپراتیفی و امنیتی شده می تواند.«
گروه های  حضور  میزان  که  گفت  دفاع  وزارت  سرپرست 
تروریستی در جنگ های افغانستان بیشتر شده و امروز بیشتر 
گروه در این جنگ ها شرکت دارند. معصوم  از بیست و دو 
ستانکزی افزود: »امروز در افغانستان نه تنها طالب جنگ 
گروه تروریستی منطقوی  می کند، بلکه بیش از بیست و دو 
که در افغانستان جریان  به اشکال مختلف در جنگ هایی 

دارد، داخل هستند.«
سرپرست وزارت دفاع به جنگ اخیر در والیت هلمند نیز 
گروه های  و  نبوده  ساده  جنگ  این  که  گفت  کرده  اشاره 
غریب«  و  »عجیب  به صورت  والیت  این  در  تروریستی 

کمال و تجهیز می شدند. ا
نقطه  شش  افغانستان  کل  در  که  افزود  ستانکزی  آقای   
زیادی  اهمیت  استراتژیک  نگاه  از  که  دارند  وجود  »داغ« 
حضور  در  باره  این  در  بیشتر  جزییات  ارایه  از  او  دارند. 

کرد.  خبرنگاران جلوگیری 
عمومی  ریاست  سرپرست  اندرابی،  مسعود  هم چنین 
امنیت ملی نیز از ادامه خشونت های تروریستی در زمستان 
گروه ها به والیات  گفت این  امسال در افغانستان خبر داده 

نیز شدند. 
کرزی سلسله دار چنین حکومتی با چنین طبقه سیاسی  حامد 
کشور دیگری،  بود، و او در پرنسیب مانند رییس جمهور هر 
خود  حکومت  کامی های  نا و  شکست ها  اصلی  مسوولیت 
را به عهده دارد. او، به عنوان مثال، وقتی صحبت از فساد 
امریکایی ها  را  آن  عامل  می شود،  حکومتش  در  اداری 
کرزی اعضای خانواده و بسیاری  می داند. اما در زمان آقای 
از مقامات ارشدش به ثروت های هنگفتی دست یافتند. آیا 
که وزیران  کرزی به عنوان رییس جمهور نمی توانست  حامد 
کار برکنار  کرده بود، از  که خود مقرر شان  و روسای فاسد را 
وزیران  بی کفایتی  و  فساد  تقصیر  آیا  کند؟  مجازات شان  و 
امریکایی ها  دوش  به  هم  رییس جمهور  نزدیکان  و  فاسد 

است؟
خود  مقامات  فساد  از  کرزی  حامد  که  است  این  واقعیت 
تحکیم  برای  افغانستان  سیاست  میدان  در  ولی  بود  گاه  آ
و  فاسد  هرچند  همکارانی  و  متحدان  این  به  حکومتش 
قانون شکن نیاز داشت. برای حفظ جایگاه و پرهیز از رو در 
رویی های داخلی چشم خود را بر فساد مامورین حکومتی 
روز  به هر حال چار  قومی اش بست.  و متحدین سیاسی- 

کرزی بود. حکومت بی دردسر از آرزوهای حامد 
ملی گرایی قالبی 

فراتر از توجیهات خودساخته، نکته آزار دهنده در مصاحبه 
کرزی مشابهت های سیاسی اش با طالبان بود. درست  حامد 
حامد  مواضع  میان  فراوانی  مشابهت های  من  خواندید، 

کرزی و طالبان دیدم. قبل از همه طالبان برای رییس جمهور 
بلکه مردم عادی ای اند  تروریستی نیست  گروه  سابق یک 
در  یکسانی  صورت  به  کستانی ها  پا و  امریکایی ها  که 
کردن شان نقش داشته اند. به گفته رییس جمهور،  رادیکال 
طالبان  به  امریکایی  نیروهای  اذیت  و  آزار  خاطر  به  مردم 
افغانستان  که  افزود  آن  کنار  در  کرزی  آقای  پیوستند. 
چه  افغان ها،  تمام  داشته،  قرار  خارجی  استعمار  تحت 
طالبان و چه دیگران، به این استعمار پایان دهند. به این 
متحد شدن طالبان  کرزی  آقای  ترتیب، سناریوی سیاسی 
و  کستانی ها  )پا »خارجی ها«  علیه  افغانستان  حکومت  و 
را  کرزی  آقای  استدالل  این  گر  ا اما  است.  امریکایی ها( 
بپذیریم، طالبان در موضع درست تر و وطن پرستانه تری قرار 
گروه توسط طیاره های امریکایی  دارند. چون، امارت این 
که بادیگارد های امریکایی امنیت آقای  کرد و زمانی  سقوط 
دست  به  طالب  جنگجویان  داشتند،  دوش  به  را  کرزی 

کشته می شدند. نیروهای امریکایی 
توافق  هم  با  سیاسی  نکته  دو  باالی  طالبان  و  کرزی  آقای 
حکومت  و  شوند،  بیرون  افغانستان  از  غربی ها  دارند: 
جای  دو  در  اما  است.  خارجی ها  استعمار  تحت  موجود 
طالبان  دارد:  وجود  تفاوت  کرزی  حامد  و  طالبان  میان 
ولی  هستند،  امریکایی ها  علیه  مسلحانه  جنگ  خواهان 
ندارد.  را  غربی ها  علیه  مقاومت  بیان  جرات  کرزی  حامد 
نشانده  دست  و  نامشروع  را  موجود  حکومت  طالبان  دوم، 
در  طالبان  با  این که  با  کرزی  آقای  اما  می دانند  خارجی ها 

که  استعماری بودن حکومت توافق دارد ولی حاضر نیست 
کند.  به صراحت عدم مشروعیت حکومت موجود را اعالم 
از  پس  حکومت  تداوم  فعلی  حکومت  حال  هر  به  چون، 
بن است، و تمدید حضور امریکایی ها هم بر مبنای همان 
کرزی چندین ماه با  که آقای  گرفت  توافق نامه  ای صورت 
دادن  جمله  از  آن،  محتوای  و  امتیازات  سر  بر  امریکایی ها 

پایگاه نظامی، چانه زنی می کرد.
یک  را  طالبان  کرزی  حامد  این که  با  این جاست  جالب 
گروه حکومت موجود  گروه تروریستی نمی داند و همانند این 
کرزی  حامد  به  همواره  طالبان  اما  می خواند  استعماری  را 
تقبیح  در  هرگز  و  نگریسته  وابسته  رییس جمهور  به عنوان 
نوع  هیچ  از  افغانستان  حکومت  و  رییس جمهور  تحقیر  و 
دشمن  آن ها  حال،  هر  به  نکردند.  پرهیز  سخیفی  ادبیات 
حامد  آن ها  برای  نمی توانند.  کرده  فراموش  را  خود  دیرین 
که با نیروهای ویژه امریکایی در ارزگان  کسی است  کرزی 
با حمایت شدید  کنفرانس بن  امارت شان رزمید، در  علیه 
غربی ها، به ویژه امریکایی ها، به عنوان رییس اداره انتقالی 
گردید، و بیشتر از یک دهه با پول و حمایت نظامی   تعیین 
طالبان- علیه  و  کرد  حفظ  را  خود  حکومت  امریکایی ها 

خواسته یا نخواسته- جنگید.
به عنوان شهروند عادی حرف های موجود حامد  برای من 
و  منافع سیاسی  تفاوت  از  ناشی  بیشتر  علیه غربی ها  کرزی 
تحلیل غلط او از سیاست بین المللی و زد و بند های منطقوی 
افغانستان  که در  گاه است  آ کرزی به خوبی  آقای  است. 
افکار عامه نگاه بسیار انتقادی به نقش جامعه جهانی در 
که  دارند  باور  زیادی  اقشار  دیگر،  سوی  از  دارد.  ما  کشور 
طالبان، القاعده و داعش ابزار بازی امریکا برای حضور در 
کرزی  رو،  این  از  است.  چین  و  روسیه  محاصره  و  منطقه 
که با انداختن مشکالت جنگ جاری به دوش  می کوشد 
سازمان  فساد  و  ضعیف  حکومتداری  نقش  امریکایی ها 
و  جنگ  تشدید  و  طالبان  تقویت  در  خود  دولت  یافته 

کند. ناامنی را از نظر ها محو 
کرزی در  که حامد  از یاد برد  نباید  را  در نهایت این نکته 
را  حکومت  افغانستان  در  امریکایی ها  حمایت  با  زمانی 
نقشه  که  امریکایی  محافظه کاران  نو  که  گرفت  دست  به 
نظامی  و  مداخله  طریق  از  را  خاورمیانه  تغییر  سیاسی 
ایاالت  در  داشتند،  سر  در  نامطلوب  رژیم های  براندازی 
متحده در انتخابات پیروز شدند. در آن نقشه بزرگ حامد 
جمهوری خواهان  مطلوب  سیاسی  مهره های  از  یکی  کرزی 
کسانی مانند  که مشابه او در عراق پس از حمله امریکا  بود 
که امریکایی ها برای ایران  احمد چلبی بودند. ما نمی دانیم 
کدام چهره ها و بازیگران سیاسی را در نظر داشتند.  و سوریه 
مانع  عراق  باتالق  در  آن ها  ک  سهمنا شکست  حال  هر  به 
دلیل،  همین  به  شد.  ایران  مورد  در  مذکور  نقشه  ادامه  از 
که  کرزی همان قدر خنده دار است  امریکایی ستیزی حامد 

کتر نجیب. کارمل و دا روس ستیزی ببرک 

نیروها، تفاهم نامه یی به امضا برسد. وی می گوید: »در این 
امضا  روسیه  فدراتیف  جمهوری  با  پروتکل  آخرین  هفته 
کالشینکوف در اختیار ما قرار می دهد.  که اسلحه  می کنیم 
شود.  حل  ناحیه  این  از  ما  مشکالت  از  بخشی  ممکن 
که جامعه بین المللی با ما دارد، سالح ما مدرنیزه  تعهداتی 

می شود.«
که جامعه جهانی تعهد  سرپرست وزارت دفاع نیز می گوید 
بخش  در  دالر  میلیارد  دو و نیم  مبلغ  آینده  سال  دو  تا  کرده 
کرد.  سرمایه گذاری  افغانستان  هوایی  نیروهای  تقویت 
»دی-530«  هواپیمای  فروند  چند  نیز  امسال  که  گفت  او 
قرار  هم چنین  و  شده  کمک  هوایی  نیروهای  تقویت  برای 
معصوم  شود.  کمک  نیز  ثابت  بال  بیست و هشت  است 
که اشعه لیزر و امکانات  گفت: »طیاره بال ثابت  ستانکزی 
-A« نام  به  و  شده اند  نصب  آن  در  که  قوی  استخباراتی 

به  طیاره ها  این  از  بال  بیست و هشت  می شوند،  یاد   »29
به  رسیدن  حال  در  آن  بال  چهار  می شود.  داده  افغانستان 

افغانستان است.«
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  این حال،  با 
این  در  امنیتی  مقام های  توضحیات  از  پس  نمایندگان 
به منظور  برنامه هایی  امنیتی  نهادهای  که  گفت  مجلس، 
برنامه یی  اما  دارند،  امنیتی  نیروهای  احضارات  و  تجهیز 
کنترول طالبان در زمستان  برای بازپس گیری مناطق تحت 
این  توضحیات  که  گفت  وی  ندارند.  رویدست  امسال 

مقام ها برای اعضای مجلس قناعت بخش نبود. 

مقام های امنیتی:

جنگ در زمستان امسال ادامه می یابد

ملی گرایی قالبی و طالبی حامد کرزی
  سلیم آزاد
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انتقال«  غیرقابل  واحد  »رای  انتخاباتی  نظام 
کشور  پارلمانی  گذشته  انتخابات های  در  که 
که  عمده ای  نواقص  به دلیل  شده،  استفاده  ما 
کارا  پارلمان  تضمین کننده  نتوانست  داشت 
حتا  انتخاباتی  نظام  نوع  این  در  باشد.  موثر  و 
می گیرد  قرار  سوال  زیر  نیز  کثریتی  ا مردم ساالری 
توسط   2010 سال  در  که  بررسی ای  چنانچه 
افغانستان«  ارزیابی  و  تحقیق  »واحد  دفتر 
کنونی  پارلمان  که  شد  مشخص  گرفت  صورت 
افغانستان منتخب 38% مردم افغانستان است. 
آرای مردم  کثریت  ا پارلمانی 2009  انتخابات  در 
پارلمان  به  هرگز  که  شد  استفاده  کسانی  برای 
از  سیستم  نوع  این  دیگر  جانب  از  نیافتند.  راه 
در  امروز  که  حزبی  پارلمان  یک  شکل گیری 
جلوگیری  است  بدهی  امر  یک  کشورها  تمام 
و  آرا  تشدد  نباشد،  حزبی  که  پارلمانی  می کند، 

بی برنامگی در آن افزایش می یابد. 
کمیسیون  که  بود  چالش ها  این  به  توجه  با 
انتخاباتی  نظام  ابتدا  انتخاباتی  نظام  اصالح 
پارلمانی  آینده  انتخابات های  برای  را  موازی 
کرد. در این نظام انتخاباتی رای دهنده  پیشنهاد 
برای  را  یکی  کند  استفاده  رای  دو  دارد  حق 
کاندید مستقل مورد عالقه خود و دیگری را برای 
سهم  به دلیل  نظام  نوع  این  نظرش.  مورد  حزب 
کرسی ها به احزاب می تواند زمینه  دادن بعضی 
کند و از  کشور فراهم  ثبات و رشد احزاب را در 
جانب دیگر تا حدی جلو ریزش آرا را نیز بگیرد. 
احزاب  برای  کرسی ها  سوم  یک  دادن  هرچند 
که الزم است دارای  گونه  نمی تواند پارلمان را آن 
آنهم  با  اما  بسازد  رقابتی  و  مشخص  برنامه های 
موثر  گام  پارلمان  شدن  حزبی  روند  آغاز  برای 

بود. 
انتخاباتی  نظام  که  مزیت های  این  کنار  در 
انتقادهای  بعضی  دارد  افغانستان  برای  موازی 
زدن  برهم  آن  اصلی ترین  که  داشت  وجود  هم 
با  پارلمان می باشد.  در  نمایندگی والیات  توازن 
نظام انتخاباتی موجود سهمیه هر والیت با توجه 
که نظام  به نفوس آن مشخص است. در صورتی 
که سهمیه  موازی شود، ممکن است  انتخاباتی 
بعضی والیت ها با توجه به لیست احزاب بیشتر 
شود. چون هر والیت یک لیست نامزدان مستقل 
والیت  آن  سهم  به  مطابق  که  داشت  خواهد 
صورت  در  دیگر  جانب  از  شد  خواهند  برنده 
آن  به  وابسته  افراد  از  بیشتر  یا  یکی  شدن  برنده 
والیت در لیست احزاب، سهمیه آن والیت هم 
شامل  هم  و  بود  خواهد  مستقل  نامزدان  شامل 
گر والیت دیگر تنها  که ا لیست احزاب. در حالی 
دریافت  را  مستقل  کاندیدان  مشخص  سهمیه 
لیست  در  والیت  آن  از  فردی  نبود  به دلیل  کند 
محروم  آدرس  این  از  کرسی  داشتن  از  احزاب 

می شود.
اساس  به  پارلمان  در  کرسی  داشتن  عمل  در 
زیادی  منفی  یا  مثبت  تاثیرات  نتوانسته  نفوس 
گر  ا کند.  حوزه  یک  یا  و  والیت  یک  متوجه  را 
رقابتی  برای احزاب یک حوزه  افغانستان  تمام 
گردد مشکل برهم خوردن توازن نمایندگی  تعیین 
انتقاد  این  اما  آمد،  خواهد  به وجود  والیات 
گر تعداد  راه حل های فنی خود را دارد، چنانچه ا
تناسب  به  والیات  تمام  در  احزاب  کرسی های 
کرسی  گردد و در هر والیت تعدادی  نفوس تعیین 
متناسب به نفوس آن به احزاب اختصاص بیابد 
کاندیدان  همانند  احزاب  میان  رقابت  حوزه  و 
حل  معضل  این  گردد  تعیین  والیت  مستقل 
تقسیم  به دلیل  دیگر  جانب  از  شد.  خواهد 
احزاب مطرح به چهار ساحه نفوس جغرافیایی 
هر  و غرب شده  که شامل شمال، جنوب، شرق 
کنار داشتن  یک از این حوزه های جغرافیایی در 
نیز  احزاب  لیست  از  می توانند  مستقل  کاندید 
گونه تا حدی انتقاد  کنند. و این  سهمیه دریافت 

افغانستان  در  طالبان   2015 سال  در 
تعدادی  اما  داشتند،  دست آوردهایی 
ناشده  پیش بینی  زنجیره ای  حوادث  از 
تازه ای  گروه  و  آمد  به وجود  کشور  در  نیز 
دست آورد  که  کرد  ظهور  داعش  نام  به 
 2015 سال  در  برعالوه،  نداشت.  چندانی 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  با  همزمان 
این  از  ناشی  اقتصادی  نتایج  افغانستان 
حال  این  با  می شد.  احساس  نیز  خروج 
نیز  افغانستان  رهبری  در  خوشبینی هایی 
موجه  خوشبینی ها  این  آیا  دارد.  وجود 
از  هنوز  ناخوشایند  خبرهای  است؟ 
افغانستان شنیده می شود. چالش های مکرر 
با آن مواجه می باشد،  افغانستان  که دولت 
فصل های  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
رزمیده اند.  شورشیان  با  سختی  به  جنگ 
ک،  خطرنا چالش های  این،  بر  عالوه 
چشم انداز مثبت رییس جمهور غنی درباره 

آینده افغانستان هنوز وجود دارد.
گرچه این چالش ها دشوار معلوم می شود،  ا
وجود  نیز  فرصت هایی  افغانستان  برای  اما 
دهد،  انجام  را  منطقه ای  بسیج  که  دارد 
که  پیشرفت های  روی  این که  به جای 
است  شده  انجام  اخیر  سال  سیزده  در 
منابع  از  می توانیم  کنیم،  سرمایه گذاری 
از  که  منبع  دو  هر  افغانستان  طبیعی 
کارکردهای نیروهای ایتالف و منابع طبیعی 
و سود  کرده  استفاده  افغانستان وجود دارد 
قابل  کوتاه مدت  و  آسانی  به  که  ببریم 
چه  این که  درباره  تمرکز  می باشد.  دسترس 
اهدافی  مورد  در  گیرد،  صورت  باید  کاری 
افغانستان  در  را  ثبات  و  امنیت  ممکن  که 
کشور را به صورت آرام به راه  نگهدارد و این 

مثبت سوق دهد، بسیار مهم است.
افغانستان،  از  ایتالف  نیروهای  خروج 
با  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  فرماند هان 
که این  کمبود در سیستم مبارزه با مشکالت 
حمایت  مثل  می کرد،  تکیه  آن ها  به  نیروها 
کمک های طبی و سیستم  نزدیک هوایی، 
کرده  روبه رو  ایتالف  نیروهای  استخباراتی 
از  دفاع  در  ارتش  نیروهای  عملکرد  است. 
بنا،  است.  بوده  تی  مشکال دارای  نیز  کشور 
کندز توسط طالبان و بعدا  در تصرف والیت 
بازپس گیری آن توسط نیروهای افغانستان، 
خوب  برخاستند،  دفاع  به  آن ها  که  زمانی 
پولیس  نیروهای  کرده اند.  عمل  موفقانه  و 
کابل و اخیرا در قندهار  چندین آزمون را در 

داده اند.
بزرگ  شهر  به  طالبان  گسترده  حمالت 
که  کرد  ایجاد  را  ذهنیت  این  افغانستان 
پشت  عمده  به طور  خارجی  نیروهای 
اما  و  مانده  خود  پایگاه  بلند  دیوارهای 
پولیس ملی افغانستان قابلیت پاسخگویی 
به حمالت طالبان را دارند. نیروهای امنیت 
برای  گرچه  ا داده اند  نشان  افغانستان  ملی 
راهی  موثر  نیروهای جنگی  به  تبدیل شدن 

شش  می توان  که  است،  انتخاباتی  نظام های 
وارد  انتخاباتی  نظام  نوع  این  بر  را  کلی  انتقاد 

دانست:
اول: یکی از معیارهای اصلی انتخاب نظام های 
سهولت  به  رای دهنده  که  است  این  انتخاباتی 
انتخابات  در  را  خود  رای  و  خواست  بتواند 
بعدی  چند  انتخاباتی  نظام  در  کند.  مشخص 
با توجه به سطح سواد در افغانستان رای دهنده 
اوال بسیار به دشواری خواهد توانست هدف رای 
درست  نحو  به  را  آن  ثانیا  و  کند  تعیین  را  خود 

کند.  استفاده 
عدالت  نقض  زمینه  نظام  نوع  این  در  دوم: 
انتخاباتی بیشتر مساعد هست. چگونه مجموع 
باشد  برابر  می تواند  مستقل  کاندید  یک  ارای 
لیست  یک  در  فرد  چندین  آرای  مجموع  به 
برای  را  رای  هزار   5 تنهایی  به  که  فردی  دیگر؟ 
خود اختصاص می دهد نباید برابر باشد با چهار 
بیشتر  یا  هزار   5 آن ها  آرای  مجموع  که  فردی 

می باشد.
که عدالت انتخاباتی را نقض  سوم: مورد دیگری 
دلیل  به  رای دهنده  است،  رای  انتقال  می کند 
مشخص  لیست  در  فرد  یک  به  عالقه مندی 
که  برای او رای می دهد، آیا او حاضر خواهد بود 
رای وی بدون توجه به خواست و اراده اش برای 

کند؟ فردی دیگری در همان لیست انتقال 
چنین  از  برآمده  پارلمان  نهایت  در  چهارم: 
دارای  گذشته  پارلمان های  همانند  انتخاباتی 
که  تشدد آرا و افکار خواهد بود. زیرا وکیل های 
آدرس های  از  می شوند  انتخاب  پارلمان  برای 
که خود را متعهد  متفاوت و متضاد خواهند آمد 
مشخصی  اصول  و  برنامه  هیچ  پیگیری  به 

نخواهند دانست. 
چند  نظام  در  انتخابات  برگزاری  هزینه  پنجم: 
رای دهی  برگه های  از  استفاد  به دلیل  بعدی 
افزایش  برگه ها،  حجم  افزایش  متفاوت، 
)به دلیل  کمیسیون  در  آرا  شمارش  هزینه های 
دشوار شدن و تقسیم آرا در این نظام( و افزایش 

هزینه های تبلیغاتی بیشتر خواهد شد. 
زمینه های  می تواند  آرا  گونه  این  شمارش  ششم: 
کند،  مساعد برای بحران های انتخاباتی را فراهم 
بسیار  انتخاباتی  نظام  نوع  این  در  نظارت  زیرا 
کاندیدان  دشوار و پیچیده خواهد بود و قناعت 
کشور ما  با توجه به سابقه بحران های انتخاباتی 

به مشکل فراهم خواهد شد. 
نظام  هر  که  نیست  شک  جای  هیچ  این  در 
خود  معایب  بعضی  مزایا  کنار  در  انتخاباتی 
در  انتخاباتی  نظام  نوع  گزینش  اما،  دارد  نیز  را 
اجتماعی  سیاسی،  وضعیت  بر  مبتنی  کشور  هر 
می تواند  که  است  کشور  همان  جغرافیای  و 
کم ترین معایب را داشته باشد.  بیشترین مزیت و 
با  ملی  وحدت  حکومت  که  است  الزم  پس 
انتخاباتی  نظام  نوع  افغانستان  شرایط  به  توجه 
که بتواند تضمین کننده انتخابات  کند  گزینش  را 
و  باشد،  افغانستان  در  شفاف  و  عادالنه  ازاد، 
موثر در  و  کارا  پارلمانی  نیز شکل گیری  آن  برایند 
اساسی  قانون  در  شده  تعیین  اهداف  راستای 

شود.

بر هم خوردن توازن نمایندگی والیتی حل خواهد 
شد.

کمیسیون  که  بود  انتقاد  همین  به دلیل  شاید 
در  نیز  را  دیگری  گزینه  انتخاباتی  نظام  اصالح 
کنار نظام موازی اضافه  بسته پیشنهادی خود در 
که به نام »نظام انتخاباتی چند بعدی« یاد  کرد 
نامانوس  زیاد  که  انتخاباتی  نظام  این  می شود. 
در  را  استفاده  کم ترین  شاید  می رسد  به نظر 
انتخاباتی  نظام  این  در  باشد.  داشته  کشورها 
می تواند  که  دارد  را  رای  یک  حق  رای دهنده 
کند.  انتخاب  را  یکی  گزینه  چهار  میان  از 
به  دارند  قرار  رای دهنده  برابر  در  که  گزینه های 

شرح ذیل است:
کاندید مستقل،  -1

2- لیست حزبی،
3- لیست ایتالف احزاب، و 
4- لیست ایتالف مستقل ها.

کرسی های  تعداد  انتخاباتی  نظام  این  در 
کنونی ثابت می ماند، و در  پارلمان به وضعیت 
کسب  برای  می توانند  افراد  و  احزاب  والیت  هر 
رقابت  هم  با  شده  تعیین  قبل  از  کرسی های 
تمام  در  گزینه  چهار  این  موجودیت  البته  کنند 
در  که  زیرا ممکن است  نیست،  والیات حتمی  
کنند  کاندیدان مستقل رقابت  تنها  یک والیت 
که  آنچه  باشد.  نداشته  وجود  دیگری  گزینه  و 
تقویت  نظام  این  در  را  لیست ها  موجودیت 
کاندید دریافت  که هر  می کند تعداد رای است 
کاندیدان داخل  می کند و در مجموع تعداد آرای 
کاندیدان آن  یک لیست می تواند به نفع یکی از 
کرده(  که بیشترین رای را دریافت  لیست )فردی 
گردد و وی را برنده سازد. به طور نمونه  حساب 
سه  داشتن  حق  که  والیتی  یک  در  حزب  یک 
معرفی  لیست  یک  در  را  فرد  چهار  دارد  کرسی 
می کند و رای دهنده رای خود را به یکی از این 
نهایت  در  که  می دهد  لیست  داخل  نفر  چهار 
به طور نمونه نفر اول این لیست 100 رای دریافت 
نفر  و  رای   150 نفر سوم  رای   50 دوم  نفر  می کند، 
که مجموع آرای چهار نفر در  چهارم نیز 50 رای، 
کاندید  که  این لیست 350 می شود، در صورتی 
رای   300 تنهایی  به  والیت  همان  در  مستقل 
کرده باشد، یکی از افراد داخل لیست  دریافت 
می شود  شناخته  کرسی  برنده  سوم(  )نفر  حزب 
چون مجموع آرای وی )که شامل ارای افراد دیگر 
مستقل  کاندید  از  بیشتر  است(  لیست  داخل 
اساس  بر  می توانند  لست ها  هم چنان  شده. 
کرسی برای خود اختصاص  فیصدی رای خود 
شکل  به  کامیابی  سطح  افزایش  به دلیل  دهند. 
که  می کنند  تالش  نیز  مستقل  کاندیدان  گروهی 
نهایت  در  و  دهند  تشکیل  واحد  لیست  یک 
افراد  از  یکی  حداقل  چانس  شدن  برنده  برای 
داخل لیست را افزایش دهند، زیرا آرای چندین 
از  یکی  شدن  برنده  برای  لیست  داخل  کاندید 
کوچک  گونه احزاب  آن ها انتقال می کند. همین 
احزاب  برابر  در  که  داشت  خواهند  فرصت  نیز 
آرای  مجموع  از  و  دهند  تشکیل  ایتالف  بزرگ 

کنند.  کرسی دریافت  خود 
نوع  پیچیده ترین  از  انتخاباتی  نظام  نوع  این 

کافی  قدرت  از  اما  دارند  پیش  در  طوالنی 
برای دفع خطر طالبان و داعش در شهرهای 

بزرگ افغانستان برخوردار هستند. 
جنگ  و  محمد عمر  مال  مرگ  خبر  اعالم 
گروه طالبان بر سر جانشینی  داخلی در بین 
او روی حمالت طالبان در افغانستان تاثیر 
گذاشته و هم چنان سبب فرار سرمایه  منفی 
کاهش سرمایه گذاری  کشور شد؛  و مغزها از 
و فرار نیروهای انسانی نخبه، پتانسیل رشد 
داد.  کاهش  افغانستان  در  را  اقتصادی 
گسترش قاچاق مواد مخدر درآمد طالبان را 
تخریب  را  محلی  جوامع  می دهد،  افزایش 
و  افغانستان  میان  اعتماد سازی  میزان  و 
کاهش می دهد. اثرات  کشورهای همسایه را 
عامه،  صحت  بر  ک  تریا کشت  بلند مدت 
رشد  مانع  اجتماعی  بافت های  و  معارف 

اقتصادی قانونمند در افغانستان شده اند.
همسایگان  و  متحد  کشورهای  تعهد 
کشور  پیشرفت  به  کمک  برای  افغانستان 
کنون در حد صحبت  گون تا ا گونا در ابعاد 
گفتگو باقی مانده و اقدام عملی صورت  و 
کستان در اپریل ۲۰۱۵ وعده  نگرفته است؛ پا
کند  کامل از افغانستان حمایت  کرد به طور 
گرم  اما در سپتامبر سال ۲۰۱۵ روابط به ظاهر 
اعتماد  عدم  به دلیل  افغانستان  و  کستان  پا
حمایت  به  یکدیگر  کردن  متهم  و  مداوم 
در حالی  کستان  پا گردید.  تیره  تروریسم  از 
که  می جنگند  کستانی  پا طالبان  علیه 
در  افغانستانی  طالبان  حضور  به  نسبت 
کشور موضع جدی  پناهگاه های امن در این 

اتخاذ نکرده است.
خواهان  که  است  گفته  نیز  ایران  هم چنان 
کشور  این  اما  می باشد،  باثبات  افغانستان 
خودش  استراتژی  کردن  پیاده  به  متهم 
و  غنی  رییس جمهور  دولت  هردو  برای 
افغانستان  رهبران طالبان در شمال و غرب 
میانه  آسیای  کشورهای  می باشد. 
که صلح سراسری در افغانستان  می خواهند 
برقرار شود اما اراده قاطع برای سرمایه گذاری 
در همسایه جنوبی خود را ندارند و بدتر از 
که مبارزه  کنند  همه این که نمی خواهند قبول 
مستلزم  طالبان  و  داعش  تروریستی  گروه  با 

همکاری های شدید مرزی می باشد.
نوامبر  در  چین  به  سفرش  در  اشرف غنی 
نامه  تفاهم  کشور  این  با  سال۲۰۱۴ 
کرد. براساس  همکاری های درازمدت امضا 
»یک  دیدگاه  بود  قرار  تفاهم نامه  این 
کمربند، یک جاده« رییس جمهور چین در 
این  پایه  بر  شود.  عملی  ابریشم  جاده  مورد 
تفاهم نامه قرار بود جاده ابریشم در شمال از 
به عنوان  کستان  پا از  و  کند  افغانستان عبور 
امریکا  شود.  استفاده  دریا  سوی  به  دهلیز 
گوهای  و  گفت  از  پس  متحدانش  دیگر  و 
کردند به مدت تنها یک سال  طوالنی توافق 

کنند. از افغانستان حمایت های نظامی  
ادامه در صفحه 7

  زلگی سجاد

کریگتون و مارتین فلیزچیر   نویسندگان: جیمز ال 
برگردان: ضیا صادق

منبع: دیپلومات

حکومت در دو راهی 
گزینش نظام انتخاباتی

خوشبینی های  محتاطانه 
رییس جمهور

ACKU



فضا  به  اتموسفیر  طریق  از  زمین،  سطح  بر  خورشید 
درجو  گلخانه ای  گازهای  غلظت  می شود.  خارج 
خارج  جو  از  نتواند  گرما  این  که  می شود  موجب 
گردد. در نتیجه، حرارت در سطح زمین تراکم نموده، 
باعث گرمی  روزافزون زمین می گردد. تحقیقات نشان 
می دهد که از میان گازهای گلخانه ای گازهای کربن 
آن  است. %18  اخیر جهان  روند گرمای  عامل %63 
مربوط به متان، 6% آن مربوط به اکسید ازت و %13 
مقدار  به  که  است  دیگر  گاز  چندین  به  مربوط  بقیه 
اکسید کربن عمدتا  کم تری در جو وجود دارد. دی 
در اثر تولید برق، گرمایش، حمل و نقل و فعالیت های 
ازت  اکسید  و  متان  برعکس،  می شود.  تولید  صنعتی 
از  متان  می شوند.  رها  کشاورزی  اثر  در  عمدتا 
شالیزارهای برنج و دام ها و اکسید ازت در اثر کاربرد 

کودهای شیمیایی ازته وارد جو می شود.
اصلی  عامل  که  کاربن،  اکساید  دای  جوی  غلظت 
تغییر آب و هوا است در حدود سال 1760 که انقالب 
میلیون  در  قسمت   280 به  نزدیک  شد  آغاز  صنعتی 
)ppm( بود و تا سال 2008 به 386 قسمت در میلیون 
افزایش یافت. افزایش ساالنه غلظت جوی دی اکساید 
کاربن، که اکنون یکی از قابل پیش بینی ترین روندهای 
زیست محیطی جهان است، ناشی از انتشار چنان مقادیر 
ظرفیت  می شود  موجب  که  است  کربن  عظیمی  از 
طبیعت برای جذب آن مختل شود. براساس تحقیقات 
انجام شده، در سال 2008 حدود 7/9 میلیارد تن کربن 
تن  میلیارد   1/5 و  فسیلی  سوخت های  احتراق  اثر  در 
در اثر جنگل زدایی منتشر شد که مجموع آن بر 9/4 
تنها  طبیعت  که  جایی  آن  از  اما  شد.  بالغ  تن  میلیارد 
اقیانوس ها،  طریق  از  را  کربن  تن  میلیارد   5 حدود 
خاک و پوشش گیاهی زمین جذب می کند، بقیه آن 
در جو زمین باقی می ماند و غلظت گاز کربنیک جو 
است  ممکن  کربنیک  گاز  می برد.  باال  را  زمین  کره 

یک قرن یا بیشتر در جو کره زمین باقی بماند. 
و  اقلیم  تغییر  نام  به  پدیده ای  با  ما  که  است  این جا  از 
 25 می شود؛  گفته  می شویم.  مواجه  زمین  گرمایش 
هستند  جهان  شده  ثبت  سال های  گرم ترین  که  سالی 
همگی از سال 1980 بدین سو بوده اند و از سال 1880 
ده  کنون  تا  شد  آغاز  درجه حرارت جهانی  ثبت  که 
سالی که گرم ترین سال ها بوده اند همگی بعد از سال 
روی  بسیاری  پیامدهای  روند  این  داده اند.  رخ   1996

محیط زیست و حیات انسانی دارد.
اگر جهانیان به کسب و کار طبق معمول همیشگی ادامه 
دهد، افزایش پیش بینی شده در گزارش سال 2007 پنل 
اقلیم )IPCC ( برای میانگین درجه  بین دولتی تغییر 
حرارت کره زمین؛ یعنی 1/1 تا 4/6 درجه سانتی گراد 
است.  محتمل  کامال  حاضر  قرن  خالل  در  افزایش 
در  مطالعه  ماساچوست طی یک  تکنالوژی  انستیتوت 
سال 2009 اعالم کرد که درجه حرارت کره زمین طی 

بلکه 2/5 درجه  نه 4/2 درجه سانتی گراد  قرن حاضر 
سانتی گراد افزایش خواهد یافت.

پیامدهای تغییر اقلیم
زمینه  پیش  سند  به عنوان  مستقل  به طور  که  گزارشی 
در   2009 دسامبر  در  اقلیم،  تغییر  بین المللی  نشست 
موضوع  این  بر  بود،  شده  تهیه  دانمارک،  کپنهاک 
تاکید کرد که باید همه تالش کنند تا افزایش درجه 
حرارت جهان را به حد اکثر 2 درجه سانتی گراد باالتر 
از سطح دوران پیش از صنعتی شدن محدود کنند. اگر 
از این نقطه فراتر رویم تغییر خطرناک آب و هوا دیگر 

اجتناب  ناپذیر خواهد بود.
اثرات افزایش درجه حرارت کره زمین بسیار فراگیر 
محصوالت  عملکرد  حرارت  درجه  افزایش  است. 
محصوالت  کمبود  می دهد،  کاهش  را  زراعتی 
زمین  حاصل دهی  سطح  آمدن  پایین  و  کشاورزی 
که  را  کوهستانی  یخچال های  می شود،  باعث  را 
در  می کند،  ذوب  می کنند  تامین  را  رودخانه ها  آب 
توفان های  می آورد،  تغییر  باران  بارش  چگونگی 
سیل  را  شدت  می کند،  ایجاد  مخرب تری  و  شدیدتر 
می بخشد،  شدت  را  خشک سالی  می دهد،  افزایش 
برای  آب  کمبود  و  آشامیدنی  صحی  آب  کمبود 
جنگالت  رفتن  بین  از  صحراگرایی،  کشاورزی، 
آتش  باعث  دارد،  پی  در  را  وحش  حیات  نابودی  و 
سوزی های خودبخود فزون تر و ویرانگرتری می شود 

و باالخره در ترکیب اکو سیستم تغییر وارد می کند. 
گزارشی که در سال 2009 توسط اکادمی  ملی علوم 
میزان  اگر  که  کرد  اعالم  شد،  منتشر  متحده  ایاالت 
قسمت   385 از  کربن  اکساید  دای  جوی  غلظت 
افزایش  میلیون  در  قسمت   600 تا   450 به  میلیون  در 
فصل  بارندگی  جهان  از  متعددی  نواحی  در  یابد، 
خواهد  کاهش  برگشتی  غیرقابل  به طور  سال  خشک 
دانشمندان  سوی  از  که  دیگر  گزارش  یک  یافت. 
نشر  به  متحده  ایاالت  زراعت  وزارت  جنگل  بخش 
رسیده است پیش بینی می کند که اگر درجه حرارت 
 11 در  یابد  افزایش  سانتی گراد  درجه   6/1 تابستان ها 
ایالت غربی آن کشور گستره منطقه آتش سوزی های 

خود به خودی دو برابر خواهد شد.
با  و  پیوسته  قطبی  یخ های  حرارت،  درجه  افزایش  با 
نتیجه  در  می باشند.  شدن  آب  حال  در  زیاد  سرعت 
مطالعات  می آید.  باال  پیوسته  نیز  دریاها  سطح  آن، 
جدید حاکی از آن است که تا پایان قرن حاضرسطح 
آب دریاها بین 90 تا 180 سانتی متر باال خواهد آمد. 
غربی  بخش  یخ  شدن  آب  با  که  می شود  پیش بینی 
قطب  این  بخش  آسیب پذیرترین  که  جنوب  قطب 
است و پیوسته در حال آب شدن می باشد، سطح آب 
نتیجه،  در  که  رفت،  خواهد  باال  متر   87/4 تا  دریاها 
بسیاری از شهرهای ساحلی جهان به زیر آب خواهند 
جهان  ساکنان  از  میلیون  شش صد  از  بیش  و  رفت 
گزارش  شد.  خواهند  آشیانه  و  خانه  ترک  به  مجبور 
 Arctic( موسسه بررسی اثرات تغییر اقلیم قطب شمال
Climate Impact Assessment(  حاکی از آن 
است که به هر اندازه یخ دریا کاهش می یابد شیرهای 
دریایی ساکن یخ ها نیز به خطر می افتند. این گزارش 
عواقب  دریاها  یخ  عقب نشینی  که  می کند  اشاره 
به گونه ای  دارد  قطبی  خرس های  بر  ویران کننده ای 
که بقای آن ها به خطر افتاده است. این گزارش عالوه 
ممکن  قطبی  خرس های  جمعیت  دوسوم  که  می کند 

است تا سال 2050 کامال از بین بروند.

5سال نهم    شماره مسلسل 2293 یک شنبه 20 جدی 1394     

نبودند، گرما از زمین خارج  می کنند. اگر این گازها 
می داد.  از دست  را  زیست  قابلیت  زمین  و  می گردید 
گرمای سطح زمین ناشی از تابش اشعه آفتاب بر آن 
است. گرمایی که از سطح زمین به اتموسفیر انعکاس 
در  موجود  گلخانه ای  گازهای  جذب  قسما  می کند، 
اتموسفیر شده، و مجددآ به سطح زمین باز می گردد. 
این روند به گرمایش زمین و تروپوسفیر که الیه زیرین 
زیست  قابل  را  زمین  کرده،  کمک  است  اتموسفیر 

می سازد.
وارد  آفتاب  از  برخاسته  انرژی  هنگامی  که  کل،  در 
آن،  سوم  یک  حدود  در  می گردد،  زمین  اتموسفیر 
از اتموسفیر به فضا بر می گردد. قسمتی از آن جذب 
الیه های  از  آن  اعظم  بخش  می شود،  اتموسفیر 
زمین  می گردد.  زمین  جذب  کرده،  عبور  اتموسفیر 
بازتاب  فضا  به  دوباره  را  در خود  شده  انرژی جذب 
از  باید  فضا،  به  یافته  بازتاب  انرژی  این  اما  می دهد. 
گلخانه ای  گازهای  از  متشکل  که  اتموسفیر  الیه های 
انرژی  از  قسمتی  جریان،  این  در  کند.  عبور  است 
بازتاب یافته از زمین مجددا جذب اتموسفیر می شود 
و قسمتی دیگر به فضا بر می گردد. انرژیی که در این 
بار دیگر بر سطح زمین  روند، جذب اتموسفیر شده، 

بازتاب پیدا می کند. 
و  مهم  نقش خیلی  اساس، گازهای گلخانه ای  این  بر 
تعامل  اگر  دارند.  زمین  در  حیات  وجود  در  اساسی 
یابد،  ادامه  خود  طبیعی  به شکل  گلخانه ای  گازهای 
مشکل آفرین نیست. در این روند، حد متوسط درجه 
مشکل  می باشد.  سانتی گراد  درجه   33 زمین  حرارت 
گلخانه ای  گازهای  غلظت  که  می شود  هنگامی  پیدا 
طبیعی  روند  که  یابد  افزایش  سطحی  دراتموسفیردر 
افزایش  انرژی را مختل ساخته، موجب  قبض و بسط 
در  گلخانه ای  گازهای  غلظت  گردد.  زمین  گرمای 
اتموسفیر کامال پایین است و در کل کم تر از یک در 
صد کل گازهای موجود در جو می باشد. نگرانی از آن 
جا ناشی می شود که افزایش انتشار گازهای گلخانه ای 
از حد  بیش  استفاده  قبیل  از  انسانی  مداخالت  اثر  در 
اتموسفیر  در  گازها  این  غلظت  باعث  فسیلی  مواد  از 
از  بسیاری  فراهم آورد.  را  اقلیم  تغییر  موجبات  شده، 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  موجب  انسانی  فعالیت های 
آن  و  جنگل زدایی  زراعت،  به خصوص  می گردند، 
انرژی اند.  از  استفاده  مستلزم  فعالیت هایی که  از  دسته 
سوخت  )مواد  نفت  و  گاز  زغال سنگ،  از  استفاده 

فسیلی( موجب تولید کربن دای اکساید می گردد . 
تابش  از  ناشی  گرمای  از  قسمتی  شد،  گفته  چنانکه 

مقدمه
تغییر اقلیم یکی از موضوعات مهم قرن حاضر می باشد. 
این یکی از بزرگ ترین چالش های محیط زیستی است 
شواهد  است.  مواجه  آن  با  جهانی  جامعه  امروز  که 
روند  در  انسانی  فعالیت های  که  می دهد  نشان  علمی  
تغییر اقلیم نقش مهم داشته و اگر با آن مواجهه درست 
زندگی  و  ایکوسیستم  باالی  شدیدی  تاثیرات  نگردد 
عمومی  سازمان  مجمع  این جهت،  از  می گذارد.  بشر 
مشترک  »نگرانی  به عنوان  را  اقلیم  تغییر  متحد،  ملل 
بشریت« شناخته است؛ زیرا اقلیم یکی از موقعیت هایی 
به آن بستگی  است که زندگی بشری در روی زمین 
جامعه  که  می کند  ایجاب  نگرانی،  چنین  یک  دارد. 
موقع  به  علمی  و  برخورد  اقلیم  تغییر  پدیده  با  جهانی 
با  را  بشری  زندگی  که  روند  این  تشدید  از  کرده، 

تهدید مواجه می سازد بکاهد.
تغییر اقلیم مشکلی است که مشخصات خاص خود را 
این یک مشکل جهانی و دراز مدت است که  دارد. 
سیاسی،  اقتصادی،  محیط زیستی،  اقلیمی،  فرایندهای 
اجتماعی و تکنالوژیکی را به هم مرتبط می سازد. یک 
عالوه  اقلیم  تغییر  که  می شود  موجب  ویژگی،  چنین 
موضوع  به یک  امروز  زیستی،  محیط  ابعاد  داشتن  بر 
اساس،  این  بر  تبدیل گردد.  نیز  انکشافی  و  توسعه ای 
گرفته  درنظر  چالش  این  با  مقابله  برای  که  تدابیری 

می شود، نیز باید جهانی، درازمدت و همه جانبه باشد.
ما در این نوشتار نخست تغییر اقلیم را تعریف و سپس 
و  داده  توضیح  را  زمین  گرمایش  روند  چگونگی 
این  با  مقابله  برای  جهانی  اقدامات  و  تدابیر  سرانجام 

چالش را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.
تعریف تغییر اقلیم و تبیین روند گرمایش زمین

تغییر اقلیم عبارت از هر تغییر در وضعیت آب و هوا 
صورت  طبیعی  به شکل  یا  زمان  جریان  در  که  است 
می گیرد و یا در اثر فعالیت های انسانی اتفاق می افتد. 
معني   به   اقلیم  »تغییر  اقلیم،  تغییر  کنوانسیون  براساس 
یا  مستقیم   به صورت   که   هواست   و  آب   در  تغییری 
که   می باشد   بشری  فعالیت هاي   از  ناشی  غیرمستقیم  
از  جدا  و  شده   جهان   جو  ترکیب   کردن  متغیر  باعث  
تغییرات  طبیعی آب  و هواست  که  در دوره های  زمانی  
اقلیم  تغییر  دیگر،  عبارت  به  مي آید.«  پدید  مختلف  
به دلیل  موقعیتی است که درجه حرارت زمین در آن 
افزایش گازهای گل خانه اي ناشی از سوختاندن مواد 
فسیلی مانند زغال سنگ و نفت تغییر می کند و باعث 

گرمایش زمین می شود. 
چگونگی  گلخانه ای،  گازهای  تاثیرات  علمی   تئوری 
که  می دهد  توضیح  این گونه  را  زمین  گرمایش  روند 
تعدادی از گازها که معروف به گازهای گلخانه ای اند 
گرمای ناشی از تابش آفتاب برزمین را در خود جذب 

نگاهی کوتاه به:
پدیده تغییر اقلیم و موافقت نامه پاریس

تالش جهانی
برای نجات زمین

 تهیه شده توسط: داکتر عباس بصیر

 بخش اول 
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لوازم  و  اسباب  زودی  این  به  خانه  صاحب  که  نمی کرد 
خانه اش را که به یک تخته فرش کهنه، دوسه دانه کمپل 
خالصه  المونیمی  ظرف  عدد  چند  و  پاره  پاره  لحاف  و 

می شد، بیرون از خانه در کوچه بریزد. 
زن که از وضعیت پیش آمده درمانده و حیران شده بود، 
اصال مغزش قد نمی داد که با کودکانش به کجا برود و 

به کی پناه ببرد. 
را  خانه  کرایه  بودند  نتوانسته  که  می شد  ماه  چهار  آنان 

)مبلغ 3500 افغانی( بپردازند.
می گوید:  کرده  معرفی  مستعار(  )نام  نازیه  را  خودش 
»مدت هشت سال می شود که شوهرم به اعتیاد رو آورده 
است. او در اول چرس می کشید، سپس تریاک و اکنون 
پودر استفاده می کند. او که قبال دریور ملی بس بود اکنون 
حتا نمی تواند مصرف اعتیاد خود را به دست بیاورد، او مرا 

با اوالد هایم در وضعیت بدی قرار داده است.«

کشور  در  پایدار  صلح  متضمن  می تواند  نظام  و  اقتصاد 
باشد.

این کمیته در  در همین حال سونیا صاحبیان عضو دیگر 
این نشست خبری نقش زنان در روند مذاکرات صلح را 
را  برجسته  و  فعال  زنان  باید  دولت  گفت  و  خواند  مهم 
در روند مذاکرات سهیم بسازد تا این مذاکرات موثریت 
توافقات  در  هم  و  کارها  راه  کردن  درپیدا  هم  بیشتری 

داشته باشند.
کمیته کاری گفتگو های صلح مردم افغانستان هم چنان از 
دولت می خواهد تا به مساله تلفات و کشتار غیر نظامیان، 
غیر دقیق  و  کتنرول  غیرقابل  از سالح های  استفاده  توقف 
و آتش بس در تدویر یک نقشه صلح اولویت داده شود. 

صلح  پیرامون  افغانستان  مردم  گفتگوهای  کاری  کمیته 
و  صلح  فعالین  مدنی،  نهاد های  از  تعدادی  از  متشکل 
کمیسیون حقوق بشر می باشد. این کمیته از چهار سال به 
این سو با راه اندازی برنامه های نظر خواهی پیرامون صلح با 

همه  آورد  رو  عمل  این  به  شوهرم  »وقتی  می گوید:  او 
خویش و اقوام نزدیک از ما رو برگشتاندند و ما را ترک 
کردند. اکنون که صاحب خانه کوچ و بار ما را به کوچه 
کار  چه  و  بروم  کجا  به  اطفالم  با  نمی دانم  است،  ریخته 

کنم.«
اکنون  همین  شوهرش  نمی داند  اصال  که  می افزاید  او 
زندگی  شهر  کثیف  محل  کدام  در  و  پل  کدام  زیر  در 
خوب  وضعیت  از  او  که  می داند  قدر  همین  اما  می کند. 

صحی برخوردار نیست.
نازیه می گوید: »آخرین باری که شوهرم به خانه آمد، ده 
نان  از من  و  بود  او آن شب خیلی گرسنه  بود،  قبل  روز 
خواست، اما در خانه هم چیزی برای خوردن پیدا نمی شد 
که بخورد. بسیاری وقت ها حتا طفل هایم با شکم گرسنه 
شب را به روز و روز را به شب می رسانند. وقتی شوهرم 
چنین دید در همان نیمه شب از خانه بیرون شد و دگر به 

خانه بر نگشت. حال خیلی پریشان هستم که کجا باشد.«
نازیه 25 ساله می گوید: »پدر و مادرم برایم شرط گذاشتند 
که شوهرم را با پنج اوالدم رها کنم و به خانه آنان بروم 
اطفالم  از  من  اما  بدهند،  را  زندگی ام  مصارف  آنان  تا 
نمی توانم بگذرم، چون آن ها بدون پدر زندگی می کنند 
و نمی خواهم بی مادر شوند. بعد از آن پدر و مادرم نیز مرا 

ترک کردند و از آن پس دگر احوالم را نگرفتند.« 
اوایل  در  می  باشد،  نیز  پسر عمه اش  شوهرش  او،  به  گفته 
زندگی او مرد پر کار و زحمتکش بوده است، اما همین که 
به پاکستان جهت پیدا کردن کار رفته اند، او با دوست ها و 

رفقای بد سر دچار شد و به اعتیاد رو آورد.
که  حالی  در  گذشته  تلخ  خاطرات  یاد آوری  با  نازیه 
لحظات  »سخت ترین  می گوید:  می گریست  شدت  به 
می دوزم  دروازه  به  چشم  روز  ها  که  است  این  زندگی ام 
تا یکی از همسایه  ها دروازه را بزند و برای اوالد هایم غذا 

بیاورد، اما همسایه ها نیز از این وضعیت خسته شده اند.« 
او در پاسخ به سوالی که چگونه اطفالش را اعاشه می کند، 
که  می شوند  پیدا  خیرخواه  مردمان  هم  »هنوز  می گوید: 
گاه گاهی به ما کمک می کنند و غذا می آورند و من نیز 
برای  مانند جیره  تقسیم کرده و  اوقات مختلف  به  را  آن 

اوالدهایم می دهم تا از گرسنگی نمیرند.«
او بزرگ ترین آرزویش را در پیدا شدن شوهر و بهتر شدن 
زندگی کودکانش خالصه کرده می گوید: »شاید شوهرم 
باشد خیلی  این طور  اگر  باشد،  برده  تداوی  به  را دولت 
خوب است. چون وقتی اعتیاد را ترک کند می تواند کار 

کرده و به اوالد هایم غذا پیدا کند.« 
زمانی که  و  می داد  شب  به  را  جایش  آهسته  آهسته  روز 
از نازیه و کودکانش دور می شدم، او هنوز هم در انتظار 
رهگذری به سر می برد تا از روی ثواب او و کودکانش را 

به خانه اش راه دهد.

بیش از شش هزار تن ازاقشار گوناگون شهروندان گفتگو 
کرده و به دریافت های مشخصی پیرامون صلح دست یافته 

است.
این یافته ها در دو گزارش عمده روی عوامل منازعه، در 
طرح نقشه ده ماده ای و سی و چهار نقشه والیتی برای صلح 

فراهم آمده و به دولت و جامعه جهانی ارایه شده است.

نیمه تاریک،  کوچه های  در  مشخص  نشانی  کردن  پیدا 
از  یکی  شاید  کابل  مراد خان  ده  کم عرض  و  مارپیچ  
با مشکل  را  تازه وارد  باشد که هر  سخت ترین کار هایی 

روبه رو کند.
روشنی  در  حتا  که  سرپوشیده  و  قدیمی  کوچه های  این 
هزاران  زندگی  شاهد  می رسند،  به نظر  ترسناک  نیز  روز 
خانواده ای اند که مردمان آن به انحای مختلف شب و روز 

را در این محل سپری می کنند. 
در وسط یکی از این کوچه های نیمه تاریک و کم عرض 
نیم  قدش به چشم می خورد که  با پنج کودک قد و  زنی 
در عقب دروازه چوبی به روی زمین گل آلود زانو زده 
بود.  چهار ماهه اش  به کودک  دادن  شیر  مصروف  و  بود 
ساعت سه بعد از ظهر را نشان می داد. هوا نسبتا سرد بود و 

به راحتی تا به استخوان بدن رسوخ می کرد.
تصور  اصال  می گریست  سختی  به  که  حالی  در  زن 

این کمیته تاکید می کند الزم است تا حین ایجاد هر نوع 
نقشه  صلح برای افغانستان باید به همه عوامل منازعه اعم 
و حضور  رویکرد ها  مانند  منطقه ای  و  عوامل خارجی  از 
حرکت افراطی، انسداد مجاری تمویل و تجهیز و هم چنان 
در  پایدار  صلح  آوردن  به وجود  برای  داخلی  عوامل 
افغانستان توجه شود. این کمیته می گوید باید تضمین های 
معتبر تحقق واقعی هر نوع صلح در افغانستان در آینده مد 

نظر گرفته شود.
اعضای این کمیته می گویند با وجود چالش های فراوان، 
حکومت  عرصه  در  مهمی  دست آورد های  به  افغانستان 
داری، اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق مدنی و سیاسی 
شهروندان و مشارکت سیاسی و اداری زنان دست یافته اما 
این ارزش ها باید در ایجاد هر نوع راهکاری برای رسیدن 

به صلح در اولویت قرار داده شوند.
و  فعال  مشارکت  تنها  است که  آمده  این کمیته  بیانه  در 
مسالمت آمیز همه اقشار مردم افغانستان در اداره، سیاست، 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

حکومت  یک  می گویند  این که 
تحلیل ها  تیوری ها،  اساس  بر  باید 
به  تیورسن ها  منطقی  راهکار های  و 
است.  مفت  حرف  یک  برود  پیش 
هیچ حکومتی نباید بدون یک پیشگو 
حکومتداری کند. زیرا یک حکومت 
تنها از گذشته خویش خبر دارد. ولی 
نیز  را  آینده  می تواند  پیشگو  یک 
کنار  چراغ های  مثل  حکومت  برای 
جاده روشن سازد. فایده پیشگو ها در 
این است که می توانند چیز های را که 
حتا حکومت در خواب هم نمی بیند 
دهد.  نشان  بیداری  در  برای شان 
هستند  قوی  چنان  پیشگو ها  بعضی 
چهار  می توانند  طیاره  یک  از  که 
میلیون دالر فایده کنند. حتا پیشگو ها 
یک  در  را  حاجی  تا  هزار  می توانند 
دارد  گنجایش  نفر  سه صد  که  طیاره 
خیلی  پیشگویی  خالصه  بدهند.  جا 
این  اگر  خصوصا  است.  خوبی  چیز 
عاشق  یعنی  باشد.  هم  عاشق  پیشگو 
خوشبختانه  خدمت گذاری.  و  کار 
حد  در  داریم  پیشگو  یک  هم  ما 
تنها  نه  می تواند  که  نوستراداموس 
آینده را پیشگویی کند. بلکه می تواند 
برخالف چرخه  بسازد. حتا  را  آینده 
بخواهد  کاری  هر  روزگار  طبیعی 
بزرگی  پیشگوی  چنان  او  می کند. 
که  پیشگویی کرد  بر خود  که  است 
ولی  می شوم.  انتخابات  نامزد  من 
نفع  به  نمی شوم  پیروز  می دانم  چون 
یک  بنا  می گذرم.  دیگر  کس  یک 
پیشگویی اش  این  از  که  دیگر  کس 
المشاور  مختار  را  او  آمد.  خوشش 
تو  الال  برو  گفت  حتا  و  ساخت. 
به  نیاز  چی  هستی  فرمان  خودت 
حاال  خالصه  داری.  استخدام  فرمان 
این پیشگوی بزرگ پیشگویی کرده 
که ما تا چند سال آینده می توانیم نه 
تنها از میدان های هوایی طیاره پرواز 
بدهیم، بلکه می توانیم نان های خود را 
نیز در این میدان های هوایی در روغن 
چوکه کنیم. خالصه این که خدا شر 
سرما  از  هرگز  را  پیشگو ها  این گونه 
باعث می شوند  این ها  کم نکند. زیرا 

دیگر شر ها به نظر ما خیر بیایند. 

هر حکومتی باید
 یک پیشگو داشته باشد

زندگی فالکت بار 
در کنار یک معتاد

نشست چهار جانبه اسالم آباد 
یک فرصت طالیی است

  سهیال وداع خموش

  ادامه از صفحه 2
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096139: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” printing of technical books such as carpentry, metal works 
beautician and etc. For TVET project in 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 11 January 2016, 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   
کتاب آموزش فلز کاری، نجاری قبیل چاپ و انتقال کتب مختلف النوع از  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  TVETبرای پروژه غیره  آرایشگری وو

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2016  جنوری11بجه 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:   

دیگر  سال  یک  برای  هم پیمانانش  و  امریکا 
از  بعد  کار  این  اما  داده اند،  نظامی   تعهد 
سکتگی  گرفت.  صورت  طوالنی  گفتگو های 
کمک های محدود امریکا و ناتو سبب شده  در 
بروز  برای  الزم  توانایی  غنی  ریس جمهور  تا 
الزم  دیدگاه  و  کوتاه مدت  در  نفس  به  اعتماد 
از  باشد.  نداشته  را  بلند مدت  پروژه های  برای 
کشورهای  از سوی  تعهد الزم  سوی دیگر عدم 
منطقه نسبت به افغانستان، باعث شده است 
مطمن  افغانستان  در  اقتصاد  رشد  درباره  که 

نباشیم.
این موضوع در باره حکومتداری خوب و پروسه 
می کند،  صدق  نیز  کشور  داخلی  توسعه  کند 
کابینه بعد از یک سال تشکیل شد و  چنانچه 
انتخابات شوراهای ولسوالی نیز به تاخیر افتاده 
مقام های  انتخابات  در  شک  و  تاخیر  است. 
حکومتی مانع از تدوین و تطبیق سیاست های 
موجود  چالش های  است.  شده  توسعه طلبانه 
گردید تا رییس جمهور  سیاسی و قبیله ای سبب 
نتوانند  عبداهلل  عبداهلل  اجرایی  رییس  و  غنی 
حکومت  داخل  در  را  توازن  و  الزم  هماهنگی 
کنند، بنا فساد در الیه مختلف حکومت  حفظ 
به نظر  حاال  دولت  اما  می شود.  دیده  هنوز 
که به سرعت بیشتر حرکت می کند، تا  می رسد 
افراد شایسته، جوان و متخصص را برای شروع 
کلیدی جایگزین  پروسه توسعه در وزارت های 

کنند.
کوتاه  به عنوان نتیجه، دولت افغانستان باید در 
گروه داعش  مدت، با طالبان داخلی و بیرونی و 
بجنگد. در عین زمان باید برای به دست آوردن 
نیز  کشورهای همسایه و هم پیمانانش  حمایت 
گرچه با وجود مشکالت سخت،  کند. ا تالش 
رییس جمهور غنی در درازمدت نسبت به آینده 
وی  عقیده  به  می باشد.  خوشبین  افغانستان 
استراتژی توسعه اقتصاد منطقه ای برای آسایش 
بر  رییس جمهور  می باشد.  حیاتی  درازمدت 
ضرورت تمرکز روی زیرساخت ها، منابع طبیعی 
دولت  می رسد  نظر  به  دارد.  کید  تا جوانان  و 
افغانستان در جستجوی راه های مبتکرانه برای 
افزایش سرمایه به جای پروژه های مورد انتقادی 
گردیده  قبول  و  شده  برنامه ریزی  اخیرا  که 

می باشد.
شرایط  تسهیل  زمین،  مالکیت  قانون  اصالح 
اعطای قرضه، بهبود قوانین بانکی و ارتقا سطح 
پس انداز  افزایش  و  بانکی  سیستم  در  اعتماد 
دیگر  از  قرضه  اعطای  توان  افزایش  منظور  به 
افغانستان  دولت  می باشد.  دولت  اقدامات 
کار برای بهبود سرمایه گذاری، از طریق  درحال 
مساعد ساختن زمینه برای آن می باشد. تالش 
کمک  و  دولتی  و  خصوصی  بخش های  در 
و  کارکردها  از  بتوانند  که  شرکت ها  به  کردن 

زیر ساخت های خود سود ببرند جریان دارد.
به  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  افغانستان 
شود،  بیرون  کارها  عهده  از  نمی تواند  تنهایی 
کشورهای  حمایت  و  منطقه ای  هماهنگی  بنا 
حیاتی  درازمدت  موفقیت  برای  هم پیمان 
روی  را  پالیسی  ملی  وحدت  دولت  می باشد. 
موجود  فرصت های  از  بتواند  تا  بگیرد  دست 
خاطر  به  ضمن  در  بکند  را  استفاده  بیشترین 
سطح  در  تاریخی  مشکالت  بر  شدن  چیره 

کند.  منطقه و جهان اعتماد سازی 
در  و  پیگیری  برای  افغانستان  مقامات  سفر 
پروژه  کار  به  آغاز  انداختن  جریان  به  نهایت 
به  کاسا-۱۰۰۰  پروژه  و  ترکمنستان  به  تاپی 
تاجیکستان و تالش برای حل معضالت دیرین 
دولت  تالش  از  نشان  همه  و  همه  کستان  پا با 
وحدت ملی برای انکشاف و توسعه افغانستان 
تاریخچه  داشت  نظر  در  با  دولت  دارد. 

ادامه  در  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
این  میان  تنش  کاهش  برای  ایران  تالش های 
به  حمله  از  پس  سعودی  عربستان  و  کشور 
جواد  محمد  تهران،  در  کشور  این  سفارتخانه 
اسالمی  جمهوری  امورخارجه  وزیر  ظریف، 
کل سازمان ملل  ایران، با ارسال نامه ای به دبیر 
با  تنش  افزایش  خواستار  ایران  که  است  گفته 

عربستان سعودی نیست.
نامه ای  در  هم چنین  ظریف  محمد جواد 
همکاری  سازمان  کل  دبیر  برای  گانه  جدا
میان  با وی در  را  ایران  این خواست  اسالمی، 
این  در  ایران،  خارجه  امور  وزیر  است.  نهاده 
ایران  بین  اخیر  تاسف آور  »تحوالت  به  نامه ها 
کرده  وعربستان سعودی در روزهای اخیر اشاره 
که برخی  گفته است: نشانه هایی وجود دارد  و 
کردن تمام  گرفتار  کار  در عربستان سعودی در 

شمالی  کوریای  بین  لفظی  تنش های  دنبال  به 
شنبه،  روز  یانگ  پیونگ  جنوبی،  کوریای  و 
با  مقابله  آن  هدف  که  کرد  منتشر  را  ویدیوی 
تبلیغات سیاسی سیول می باشد. این ویدیو پرتاب 
و  زیردریایی  یک  از  بالستیک  موشک  آزمایشی 
که در حال  کوریای شمالی را نشان می دهد  رهبر 
کوریای شمالی ادعا  مشاهده این آزمایش است. 
که این آزمایش به تازگی انجام شده اما  کند  می 
ویدیوی مذکور  مونتاژ خواندن  با  کوریای جنوبی 
و  نیست  جدید  آزمایش  این  تصاویر  می گوید 

مربوط به سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است.
کارگران  حزب  مرکزی  کمیته  دبیر  نام٬  کی  کیم 
کوریای شمالی با انتقاد از سیول به دلیل فعالیت 

کاالهای مورد نیاز  کردن  کشمکش ها بر سر وارد 
تجارت  و  ترانزیت  طریق  از  افغانستان  مردم 
جدید  راه های  کنون  ا کراچی  تا  کستان  پا مرز 
کاال از طریق ایران و ترکمنستان را باز  واردات 

کرده است.
عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی 
سبب  بین المللی  منطقوی  سازمان های  و 
برای  افغانستان  ثبات  درباره  اعتماد  افزایش 
تبدیل شدن به یک همکار اقتصادی باثبات 
زیر ساخت های موجود،  شده است. شناخت 
کمک خواهند  منابع زیرزمینی و ظرفیت ها همه 
کوتاه مدت برای رشد ایجاد  کرد تا فرصت های 
که در جریان 13 سال  گردد. هزاران مایل سرک 
خوبی  کیفیت  ممکن  و  شده  اعمار  گذشته 
نداشته باشند، ولی شبکه اساسی مورد نیاز را 
برای هزاران موتر بجا مانده از نیروهای ایتالف 

مهیا خواهد ساخت تا از آن استفاده شود.
هوایی،  میدان های  ترتیب،  همین  به 
کارخانه های  بازسازی،  ظرفیت های 
نیز  سخت  زیر ساخت های  و  سمنت  سازی 
کار  آفرینان  برای  و  مانده  به جا  نیروها  این  از 
افغانستان  می کند.  ایجاد  را  فرصت های 
ذخایر  و  نفتی  وسیع  میدان های  داشتن  با 
کوتاه مدت  در  می رود  انتظار  طبیعی،  گاز 
این  اما  باشد،  داشته  زیادی  دست آوردهای 
دولت  که  است  امکان پذیر  صورتی  در  مهم 
کرده و فضای موثر تجارتی  وضع امنیتی را بهتر 

کند. را ایجاد 
بتواند  که  قابلیت های  و  رهبری  ظرفیت 
وجود  کند  حل  کوتاه مدت  در  را  مشکالت 
اهداف  روی  تمرکز  که  حالی  در  دارد، 
رییس جمهور  می باشد.  باقی  هنوز  درازمدت 
بتواند  که  است  کرده  ارایه  را  استراتژی  غنی 
درازمدت  توسعه  آوردن  به دست  سبب 
کوتاه مدتی  موانع  است  ممکن  اما  گردد، 
دولت  موجودیت  باشد.  داشته  راه  برسر  را 
روی  که  بهتر،  راه حل های  چشم انداز  با  موثر 
سبب  و  کرده  تمرکز  اقتصادی  فرصت های 
به دست آوردن اعتماد مردم نیز شود، می تواند 

اهداف منطقی را نیز در پی داشته باشد.
همکاری های  تحصیالت،  دولتداری،  بهبود 
خوب  عملکردهای  اعتماد سازی  و  منطقه ای 
می آورد  به وجود  را  راه هایی  و  دارد  پی  در  را 
کوتاه مدت و درازمدت می توانیم  که به صورت 
آوریم. حال دیده  را به دست  اهداف خویش 
که رییس جمهور غنی می تواند استراتژی  شود 
جامعه  و  مردم  حمایت  و  کرده  پیاده  را  خود 
را  قدرت  این  او  آیا  آورد.  به دست  را  جهانی 
استراتژی خویش و  و  بین چشم انداز  که  دارد 
مختلف،  قبایل  با  کشور  داخل  در  هم چنان 
مذاهب و حوزه های سیاسی و هم چنین جامعه 
در  کند؟  ایجاد  موثر  ارتباط  یک  بین المللی 
به  خودش  را  کارها  بیشتر  قسمت  که  حالی 

عهده دارد.
افغانستان  آیا دولت  که  این است  مبهم  نکته 
با چشم انداز  که همگام  دارد،  را  این ظرفیت 
پیش  به  غنی  رییس جمهور  برنامه های  و 
مانع  به عنوان  منطقه ای  خصومت های  برود. 
افتادن  عقب  سبب  می توانند  و  پابرجاست 
که  چند جانبه ای  و  دوجانبه  همکاری های 
افغانستان  اهداف  به  یافتن  دست  برای 
نهایی  موفقیت های  گردد.  می باشند  ضروری 
رییس جمهور  استراتژی های  به  افغانستان 
که  است  این  سوال  است.  خورده  گره  غنی 
ساختن  پیاده  برای  الزم  فشار  می تواند  او  آیا 
کند، و این که جامعه  برنامه های خود را ایجاد 
جهانی حمایت خود را از این موضوع حساس 

ادامه خواهد داد.

کنار  منطقه دربحران هستند و بیم  آن دارند با 
هسته ای،  ایران  تهدید  تصنعی  ابرهای  رفتن 
که توسط افراطیون و  تهدیدات واقعی جهانی 

حامیانشان پدید آمده است برمال شود.
وزیر امور خارجه ایران، در نامه های خود می 
گرفتن  باال  به  میلی  یا  هیچ عالقه  »ما  نویسد: 
همه  ما  نداریم؛  خود  همسایگی  در  تنش 
افراط گرایان  تهدیدات  مقابل  در  نیازمندیم 
واقع  در  شویم.  متحد  خودمان  علیه 
از  پس  روزهای  اولین  از  من،  و  ریس جمهور 
انتخابات، پیام های عمومی و خصوصی مبنی 
ثبات  زمینه سازی  و  گفتگو  برای  آمادگی  بر 
افراط گرایی،  و  خشونت  با  مبارزه  و  منطقه ای 
سعودی  عربستان  کردیم.  ارسال  عربستان  به 
بزند؛ آن ها  انتخابی بسیار مهم  به  باید دست 
می توانند به حمایت از تروریست های افراطی 

کوریای شمالی  دوباره بلندگوهای تبلیغاتی علیه 
گفت: »امریکا و حامیانش اوضاع منطقه  در مرز 
را به سوی جنگ سوق می دهند. حسادت آن ها 
نسبت به آزمایش موفقیت آمیز بمب هایدروجنی 
موجب شده تا پخش تبلیغات سیاسی از طریق 

بلندگوها از سرگرفته شود.«
تجمع  با  جنوبی  کوریای  کهنه  سربازان  همزمان 
در سیول خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه 

همسایه شمالی شدند.
باال  آن  از  پس  کوریا  جزیره  شبه  در  اخیر  تنش 
تبلیغاتی  بلندگوهای  جنوبی  کوریای  که  گرفت 
کار  به  دیگر  بار  را  کوریای شمالی  مرز  در  مستقر 
صورت  آن  از  پس  سیول  اقدام  این  انداخت. 

و ترویج نفرت فرقه ای ادامه دهند یا راه حسن 
درثبات  سازنده  نقش  ایفای  و  همجواری 
کنند؛ امیدواریم عربستان  منطقه ای را انتخاب 
متقاعد  خرد  راه  پیمودن  به  نسبت  سعودی 

شود«. 

که پیونگ یانگ روز چهارشنبه از آزمایش  گرفت 
موفقیت آمیز بمب هایدروجنی خبر داده بود.

خوشبینی های محتاطانه...
یر خارجه ایران: ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست وز

کوریای شمالی: امریکا و حامیانش منطقه را به سوی جنگ سوق می دهند

 از صفحه4

ACKU



Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2293   Sunday  10 January, 2016    Price: 20 Afs

Daily

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



