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خانواده در افغانستان

تغییر اقلیم و منابع آبی 

جایگاه افغانستان
کنفرانس قلب آسیا در 
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محکمه غیابی باری!
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جنگ هویت های 
تمدنی

نامزدان  انتخاباتی  همایش های  در 
جمهوری خواه امریکا هم، شرکت کنند گان به 
مسلمانان  از  هراس شان  و  ترس  از  صراحت 
بریتانیا  در  می گویند.  سخن  اسالم  دین  و 
که  می نویسد  رخ نامه اش  در  آرایشگر  یک 
مسافرانی  نمی پذیرد.  مسلمان  مشتری  دیگر 
دنیا  فرودگاه های  در  دارند،  عربی  نام  که 
آن که  با  می گیرند.  قرار  جدی  بازرسی  مورد 
از  که  می کنند  تالش  غربی  دولت های 
اسالم هراسی فاصله بگیرند و شهروندان شان 
اما  کنند،  تشویق  مسلمانان  با  مدارا  به  را 
انفجارهای تروریستی اخیر سبب شده است 
آهسته  ولدرز  خیرت  مثل  کسانی  نظرات  که 
هم  دنیا  سوی  این  در  شود.  محبوب  آهسته 
را  غرب هراسی  مسلمان  افراط گرای  گروه های 

ترویج می کنند. 
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زنگ اول


امروز رییس جمهور برای شرکت در نشست قلب آسیا، 
کشور های  گفت  رییس جمهور  می رود.  اسالم آباد  به 
مختلف دنیا یکی پی دیگر از او خواستند تا به نشست 
قلب آسیا برود و در حاشیه  آن با مقام های  پاکستان 
خبرنگاران  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور  کند.  گفتگو 
گفت موضع افغانستان در نشست قلب آسیا را بسیار 
روشن مطرح می کند و با مقام های پاکستانی نیز موقف 
رییس جمهور  می گذارد.  میان  در  صراحت  به  را  کابل 
گفت در برگشت به کابل، با خبرنگاران دیدار می کند و 

معلومات الزم را در اختیار آنان می گذارد. 
که  برمی آید  غنی  رییس جمهور  صحبت های  از 
بار  بریتانیا  و  امریکا  جمله  از  ناتو،  عضو  کشورهای 
هم  به  را  اسالم آباد  و  کابل  تا  می کنند  تالش  دیگر  
اسالم آباد  و  کابل  نزدیکی  برای  تالش  سازند.  نزدیک 
بخشی  از تالش های کشورهای عضو ناتو، برای یافتن 
بارک  است.  افغانستان  جنگ  برای  سیاسی  راه حل 
اوباما، رییس جمهور امریکا، مدتی پیش وقتی برنامه اش 
یافتن   لزوم  بر  افغانستان توضیح می داد،  را در مورد 
کرد.  تاکید  افغانستان  جنگ  برای  سیاسی  راه حل  یک 
امریکایی ها با نوازشریف، نخست وزیر و راحیل شریف 
افغانستان  فرمانده ارشد ارتش پاکستان هم در مورد 

صحبت کرده اند. 
وساطت های جهانی سبب شد که رییس جمهور غنی با 
نوازشریف در نشست پاریس نیز مالقات کند و سفر 
جهانی  نتیجه  وساطت های  هم  اسالم آباد  به  امروزش 
آمدن  دنیا  به  بدو  از  پاکستان  و  افغانستان  است. 
هم دیگر  با   1947 سال  در  پاکستان  اسم  به  کشوری 
مشکل دارند. در سال اول تشکیل دولت پاکستان، این 
افغانستان بود که بر این کشور ادعای ارضی داشت. 
پس از تجاوز شوروی به افغانستان، پاکستان در قبال 
سرحد  تا  و  کرد  تهاجمی  اختیار  سیاست  افغانستان 
اشغال افغانستان در پوشش طالبان پیش رفت. حاال هم 
افغانستان  امنیتی هندمحور در قبال  پاکستان سیاست 
دارد و به همین دلیل از طالبان میزبانی می کند. در تمام 
این مدت کشورهای زیادی میان افغانستان و پاکستان 
زیاد  میانجی گری ها  این  اما  کرده اند،  میانجی گری 

ثمربخش نبوده است.
میان  ناتو،  عضو  کشورهای  هم  اخیر  سال های  در 
وساطت ها  این  اثر  از  و  کردند  وساطت  کشور  دو 
مالقات های زیادی میان مقام های افغانستان و پاکستان 
حکومت  آمدن  کار  روی  شروع  در  گرفت.  صورت 
میز  روی  تازه ای  ابتکار  غنی،  رییس جمهور  هم  جدید 
جنگ  جلو  خواست  اسالم آباد  از  و  گذاشت  پاکستان 
بهاری و تابستانی طالبان را بگیرد و این گروه را روی 
بهاری  جنگ  جلو  پاکستانی ها  اما  بیاورد.  مذاکره  میز 
در  هم چنان  پاکستان  نگرفتند.  را  طالبان  تابستانی  و 
کابل  با  مذاکره  میز  روی  را  کسانی  مری،  مذاکرات 
نمایند گی  محمدعمر  مال  از  می کردند  ادعا  که  نشاندند 
گذشته  در   2013 سال  در  نام برده  حالی  در  می کنند، 
بار  را  پاکستان  و  افغانستان  روابط  واقعیت  این  بود. 
دیگر سرد ساخت. حاال میانجی گران می خواهند دوباره 

این روابط را گرم سازند. 
کشورهای  که  است  این  دارد  وجود  که  مشکلی  اما 
ندارند.  زمان بندی شده  و  مدون  راه  نقشه  میانجی، 
پاکستان 14 سال است که یک جنگ اعالم ناشده را بر 
ایجاب می کند  بنابراین  افغانستان رهبری می کند.  ضد 
این  پایان  برای  برنامه ای  میانجی  گر،  کشورهای  که 
جنگ و ایجاد صلح میان افغانستان و پاکستان داشته 
باشند. کشورهای میانجی باید برنامه ای تدوین کنند که 
زمان بندی مشخص داشته باشد و براساس آن هر دو 
کشور موظف شوند تا تعهدات خود را در قبال یک دیگر 
عملی کنند. کشاندن طالبان روی میز مذاکره و انحالل 
باشد.  برنامه  این  جزو  باید  هم  نظامی  آنان  تشکیالت 
جهانیان همان طوری که برای حل بحران سوریه یک 
نقشه راه و یک جدول زمان بندی شده برون داده اند، باید 
برای افغانستان و پاکستان نیز چنین کاری بکنند. اگر 
جهانیان جدی نباشند و روی پاکستان فشار نیاورند، 
ارتش این کشور هم چنان وقت کشی خواهد کرد و در 
بهار آینده، بار دیگر دست طالبان را باز خواهد گذاشت 

تا مردم افغانستان را بکشند. 

میانجی گران باید برنامه و نقشه راه
 داشته باشند
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میدان هوایی جاغوری آماده نشست هواپیماهای کوچک

چهره  تاثیرگذار اجتماعی

86 شورشی در عملیات های نظامی به قتل رسیدند

نی:برگزاری نمایشگاه محصوالت الکترونیک در کابل

حکومت ثابت کند که دلیل 
سوءقصدها انتقاد از حکومت نیست

ده ها تن از افراد طالبان در یک 
درگیری میان گروهی در هرات 

کشته شدند 

هوایی  میدان  کابل:  8صبح، 
غزنی،  والیت  جاغوری  ولسوالی 
یک  در  قوس،   ۱۷ سه شنبه،  روز 
مراسم ویژه رسما مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
هوایی  میدان  این  افتتاح  مراسم  در 
ستاد  معاون  مراد  علی  مراد  جنرال 
حمیم  امان  محمد  ارتش،  مشترک 
اوپراسیون  رییس  غزنی،  والی 
جاغوری  ولسوال  داخله،  وزارت 
ولسوالی  این  بزرگان  از  شماری  و 

حضور داشتند.
مورد  هوایی  میدان  این  هرچند 
قرار  اما  گرفته،  قرار  بهره برداری 
وزارت  تخنیکی  تیم  توسط  است 
قرار  بررسی  مورد  نیز  ترانسپورت 
در  گفته اند  دولتی  مسووالن  گیرد. 
آزمایشی  پروازهای  نزدیک  آینده 
پکتیک  کوچک  طیاره های  توسط 
ولسوالی جاغوری  هوایی  میدان  در 

بلوچ  رومل  کابل:  8صبح، 
یکی  تبار  افغان  استرالیایی  زاده 
تاثیرگذاراجتماعی  چهره  از25 
است.  شده  شناخته  دراسترالیا 
مسوول  زاده  بلوچ  رومل  آقای 
دراسترالیا  محلی  رادیوی  یک 
است که مخاطبان آن شهروندان 
استرالیایی افغان تبارهستند. آقای 
بلوچ زاده درفعالیت های مدنی به 

نفع پناهنده گان نیزدخیل است. 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
امنیتی کشور در جریان یک شبانه 
از  تن  شش  و  هشتاد  گذشته،  روز 
به  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

قتل رسیده اند.
این وزارت می افزاید این عملیات ها 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که 
ننگرهار،  والیت های  در  شورشیان 
فاریاب،  کندز،  تخار،  سمنگان، 
پکتیا،  غزنی،  لوگر،  زابل،  بلخ، 

نمایشگاه  مرکز  کابل:  8صبح، 
اداره  همکاری  به  افغانستان 
آیسا،  سرمایه گذاری،  از  حمایت 
محصوالت  روزه  چهار  نمایشگاه 

غزنی آغاز می شود.
درجه  به صورت  هوایی  میدان  این   
دوم با طول حدود دو هزار و دوصد 
متر ساخته شده است. میدان هوایی 
نشست  ظرفیت  جاغوری  ولسوالی 
با  متوسط  طیاره های  برخواست  و 

ظرفیت انتقال 5۰ مسافر را دارد.
در  هوایی  میدان  این  ساخت  کار 
با  اما  بود  شده  آغاز   ۱39۱ سال 

هرات و هلمند راه اندازی شده بود، 
دیگر  شورشی  سه  و  چهل  آن  در 

زخمی شده اند.
سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
نیز  شورشیان  به  مربوط  مهمات  و 
بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده 

است.
نیروهای  دیگر،  خبر  یک  براساس 
امنیت ملی طی عملیاتی در والیت 
قندهار، نه تن از اعضای یک شبکه 

تروریستی را بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با اعالم 

هزینه  می رفت.  پیش  به  کندی 
کمک های  از  میدان  این  ساخت 

دولت هند تمویل می شود.
همچنین در مسیر ولسوالی جاغوری 
و شهر غزنی، هفت پوسته امنیتی نیز 
طی  پوسته ها  این  است.  شده  ایجاد 
موارد  افزایش  بدنبال  اخیر  روزهای 
این  در  گروگان گیری  و  آدم ربایی 

مسیر ساخته شده است.

این خبر می گوید که این تروریستان 
قندهار-هلمند  شاهراه  مسیر  در 
انفجاری،  فعالیت های  مصروف 
کنار  در  ماین گذاری  تروریستی، 
قطارهای  باالی  حمله  و  جاده 
غیرنظامی  وسایط  و  اکماالتی 
شده  بازداشت  افراد  نزد  از  بودند. 
میل  یک  کالشینکوف،  میل  سه 
پیکا، چهار میل تفنگچه و یک پایه 

مخابره نیز بدست آمده است.
بازداشت  حالی  در  تروریستان  این 
گروهی  دوشنبه  شام  که  می شوند 
پوسته ی  باالی  مسلح  مهاجمان  از 
و  کرده  حمله  قندهار  شهر  در 
شدند.  درگیر  امنیتی  نیروهای  با 
شام  شش  ساعت  که  حمله  این 
دو  به  نزدیک  شد  آغاز  دوشنبه 
محلی  مقام های  کرد.  دوام  ساعت 
کشته  با  درگیری  این  که  گفته اند 
در  رسید.  پایان  به  مهاجمان  شدن 
این حمله دو تن از نیروها  زخمی 

شده اند.

رسانه ها  حمایت کننده  »نی«  دفتر  کابل:  8صبح، 
علیه  سوءقصدها  موارد  افزایش  از  افغانستان،  آزاد 
ابراز  شدیدا  حکومت  منتقدان  و  رسانه یی  فعاالن 
نگرانی کرده می گوید که حکومت افغانستان مکلف 
است تا ثابت بسازد که دلیل این سوءقصدها انتقاد از 

حکومت نیست.
با اشاره به موارد سوءقصدهای اخیر علیه  دفتر »نی«، 
اعالمیه ای  در  حکومت،  منتقدان  و  رسانه یی  فعاالن 
می گوید: »آن طوری که دیده می شود اکثر کسانی که 
مورد سوء قصد قرار گرفته اند منتقد حکومت و منتقد 
پالیسی پاکستان در قبال افغانستان هستند و حکومت 
که  بسازد  ثابت  تا  است  مکلف  و  مجبور  افغانستان 
دلیل این گونه سوء قصدها انتقاد بر حکومت نیست.«

فعاالن  جان  به  قصد  سوء  مورد  هفت  از  »نی«  دفتر 
رسانه یی و منتقدان حکومت طی سه هفته گذشته در 
کابل یاد آوری کرده می گوید که این نهاد بیشتر از 

این تحمل ترور و سوقصد را ندارد.
این نگرانی در حالی  بیان می شود که شام روز دوشنبه، 
اقای جاوید کوهستانی ادعا کرده بود که افراد مسلح 
به قصد حمله به جان وی در نزدیک خانه اش دیده 
رسانه یی  فعال  یک  وزیری  طوفان  هم چنین  شده اند. 
نیز لحظاتی پس از آن هدف سوء قصد قرار گرفت. 

آقای وزیری نیز از این سو قصد جان سالم بدر برد.
آگاهان  از  سعیدی  احمد  قصدها،  سوء  این  از  پیش 
سیاسی و منتقد حکومت نیز، در کابل مورد سوء قصد 
قرار گرفت. آقای سعیدی در این حمله شدیدا زخمی 
به  شده و هم اکنون برای تداوی به خارج از کشور 

سر می برد.
دفتر »نی« می گوید که حکومت افغانستان مسوولیت 
امنیت جانی  تامین  انتقاد،  عنصر  بخاطر رشد  تا  دارد 

منتقدان خود را در اولویت کاری اش قرار دهد.

8صبح، هرات: در پی نبرد شدیدی که میان هواداران 
مال صمد و مال ننگیالی دو فرمانده غیرمسوول محلی 
که از صبح روز دوشنبه در ولسوالی شیندند والیت 
از  تن   54 دستکم  سه شنبه  ظهر  تا  شده  آغاز  هرات 

طرفین کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند.
خوانده  خود  رهبر  رسول  مال  هوادار  ننگیالی  مال 
منصور  محمد  اختر  مال  طرفدار  صمد  مال  و  طالبان 

دیگر رهبر طالبان است.
درگیری  این  که  می گویند  هرات  در  محلی  منابع 
ادامه  شیندند  ولسوالی  زیرکوه  منطقه  در  کماکان 
دارد. تاکنون کشته شدن 4۷ نیروی مسلح مال ننگیالی 
و ۷ تن از افراد مال صمد تایید شده است. برخی از 
سوی  از  ننگیالی  مال  که  می گویند  هرات  در  منابع 
غرب  حوزه  در  طالبان  فرمانده  عنوان  به  رسول  مال 
مرگ  خبر  انتشار  از  پس  است.  مقرر شده  افغانستان 
شدید  درگیری  چندین  طالبان  رهبر  عمر  محمد  مال 
بر سر رهبری طالبان در شیندند هرات به وقوع پیوسته 

که در آن تاکنون ده ها نفر از آنان جان داده اند.
تازه ترین درگیری در منطقه زیر کوه به وقوع پیوسته 
از فرماندهان  است، جایی که محمد رسول یک تن 
مال  رهبری  عمر،  محمد  مال  مرگ  از  پس  طالبان 
منصور را نپذیرفت و خودش را رهبر طالبان خواند. 
مال  طرفداران  میان  این  در  گزارش ها  این  اساس  بر 
مخالف  که  طالبان  انشعابی  گروه  رهبر  عبدالرسول 
رهبری مال اختر منصور می باشند، در منطقه زیرکوه 
ولسوالی شیندند طی محفلی ضمن اعالم موجودیت، 
از احتمال صلح با دولت سخن گفتند و شرایطی را نیز 

مطرح کردند. 
بروز  از  پس  که  حاکیست  گزارش ها  همچنین 
اختالف بین هواداران مال اختر منصور و مالعمر رهبر 
سابق طالبان در ولسوالی شیندند هرات و کشته شدن 
ده ها نفر از طرفین، برخی از مسولین طالبان از کویته 
به این منطقه آمدند و بین دو طرف آتش بس برقرار 
کردند. اما به نظر می رسد که اختالف ها بر سر رهبری 
طالبان هنوز در شیندند پا برجاست. ولسوالی شیندند 
در هرات در غرب کشور طی دستکم در یک دهه 
اخیر یکی از مناطق اصلی تجمع مخالفان دولت بوده 
است. از ابتدای سال جاری طالبان ده ها حمله را باالی 

مرکز این ولسوالی انجام داده اند.

برگزار  کابل  در  را  الکترونیکی 
کرده اند.

روزسه شنبه،  که  نمایشگاه  این 
آن  در  شد،  افتتاح  قوس،   ۱۷

از شصت  الکترونیکی  محصوالت 
شرکت در نزدیک به هشتاد غرفه 

به نمایش گذاشته  شده اند.
نمایشگاه  این  برگزارکنندگان 
شرکت  پانزده  که  می گویند 
پنج  و  چهل  و  داخلی  تولیدی 
نمایشگاه  این  در  خارجی  شرکت 
برگزاری  از  هدف  دارند.  حضور 
معرفی  و  بازاریابی  نمایشگاه  این 
داخلی  شرکت های  محصوالت 
این  است.  مردم  به  خارجی  و 
جمعه  روز  تا  است  قرار  نمایشگاه 

بر روی بازدیدکنندگان باز باشد.
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جایگاه افغانستان
در کنفرانس قلب آسیا

 برگردان: ضیا صادق
کسپرس  منبع: اندین ا

والی غور معاون والیت و مستوفی را
به دادستانی معرفی کرد

معاون  غور  والی  جوینده،  سیما  هرات:  8صبح، 
والیت، مستوفی و شماری از مسووالن بخش تدارکات 
پولیس غور را به اتهام حیف و میل بیش از 117 میلیون 

کرد. افغانی در قراردادها، به دادستانی معرفی 
که این افراد در پی شکایت  گفته است  بانو جوینده، 
پروژه هاى  آن ها  که  اسنادی  جمع آوری  و  مردم 
دیگر  شماری  و  پولیس  فرماندهی  مربوط  ساختمانی 
با هزینه های  را بدون طی مراحل تدارکاتی  از پروژه ها 
به  بودند،  سپرده  ساختمانی  شرکت های  به  گزاف 

نهادهای عدلی معرفی شده اند.
معاون  توخی  محمد امین  اتهام،  این  به  غور  والی 
تاج محمد  مستوفی،  دانش یار  محمد یوسف  خود، 
از  شماری  و  غور  پولیس  تدارکات  مسوول  تالش، 
کمیته تدارکات پولیس را به سارنوالی  دست اندرکاران 

کرد. معرفی 
به گفته خانم جوینده، پنج پروژه ساختمانی فرماندهی 
از  شماری  به  افغانی  میلیون   117 هزینه  با  پولیس، 
که در آن یک متر  شرکت ها با نرخ بلند داده شده است 
که 1٨٠٠ تا ٢۵٠٠ افغانی است، به  کاری  مکعب سنگ 

چهار هزار افغانی محاسبه شده است.
کمیته  که رییس  که معاونش  کرد  خانم جوینده عالوه 

روز سه شنبه 17  استانبول،  پروسه  آسیا-  قلب  کنفرانس 
خلیل  حکمت  کرد.  کار  به  آغاز  اسالم آباد  در  قوس 
در  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معین  کرزی، 
گفت: »موج تروریسم  سخنرانی افتتاحیه این  کنفرانس 
نقاط  دیگر  و  منطقه  در  داعش  تروریستی  گروه  به ویژه 
روبه رو  آن  با  بشریت  که  است  تهدیدی  یادآور  جهان 
این  مقابل  در  واحد  موضع  یک  اتخاذ  به  نیاز  و  است 

تهدید شیطانی است.«
که هدف آن  کنفرانس متذکره می باشد  این پنجمین دور 
گفتگو روی همکاری های  به وجود آوردن زمینه ای برای 
کشورهای  منطقه ای به ویژه در رابطه با افغانستان است. 
کنفرانس، خود را متعهد به نتایج به دست آمده از  عضو 
تالش  که  قبلی  کنفرانس های  و  کنفرانس  این  برگزاری 
و  صلح آمیز  و  باثبات  افغانستان  یک  ساختن  برای 
توسعه صلح و امنیت در تمام منطقه می باشد می دانند. 
کنفرانس قلب آسیا- پروسه  کشورهای زیادی عضویت 

استانبول را دارند.
شامل  و  می رسد  کشور   14 به  عضو  کشورهای  تعداد 
قزاقستان،  ایران،  هند،  چین،  آذربایجان،  افغانستان، 
سعودی،  عربستان  روسیه،  کستان،  پا قرغز،  جمهوری 
امارات متحده عربی  و  ترکمنستان  ترکیه،  تاجیکستان، 
کنفرانس  این  از  دیگر  کشور   16 برعالوه،  می شود. 
مصر،  جاپان،  امریکا،  شامل  که  می کنند  پشتیبانی 
سازمان   1٢ هم چنین  است.  جرمنی  فرانسه،  بریتانیا، 
حمایت  کنفرانس  این  از  نیز  منطقه ای  و  بین المللی 
می کنند؛ مثل سازمان ملل متحد، ناتو، سارک، سازمان 
همکاری های  سازمان  و  شانگهای  همکاری های 

با مستوفی و چند عضو دیگر  تدارکات است و همراه 
کرده است. کمیته، در این پروژه ها اختالس  این 

که مبارزه با فساد اداری را ابتدا  بانو جوینده می گوید 
از دفتر خود آغاز می کند.

گل احمد حیدری، رییس دادستانی  در همین حال 

کنفرانس برسر آن به  که  اسالمی. از جمله موارد مهمی 
توافق رسیده است و بیشتر روی آن متمرکز است، موارد 

زیر می باشد.
و  افغانستان  برای  سیاسی  راه حل های  و  مشوره  ارایه   •

کشورهای همسایه دور و نزدیک آن؛
گرفتن رویکرد مستمر برای اجرای اقدامات  • در پیش 
گردیده  که در سند پروسه استانبول مشخص  اعتمادساز 

است؛
کمک و تالش برای انسجام بیشتر، در امور منطقه ای   •
ارتباط  افغانستان  به  که  مسایلی  به ویژه  بین المللی  و 

پنج  این  اسناد  که  خبرمی گوید  این  تایید  با  نیز  غور 
شمول  به  تدارکات  کمیته  اعضاى  نام هاى  و  پروژه 
والیت  مقام  سوی  از  مکتوبی  طی  کمیته،  آن  رییس 
دادستانی  سه نفره  هیات  و  رسیده  دادستانی  به  غور، 
کمیته  کار روی پرونده معاون والی، مستوفی و مسوول 

می گیرد.
استانبول  پروسه  پیش نویس  سند  در  که  موضوعاتی 
حوادث  مدیریت  از  عبارت  است  شده  داده  تذکر 
مواد  ضد  بر  مبارزه  تروریسم،  ضد  بر  مبارزه  طبیعی، 
مخدر، تجارت و سرمایه گذاری، زیربناهای منطقه ای و 
کنفرانس قلب آسیا  تحصیالت می باشد. نخستین دور 
به همین  گردید.  برگزار  ترکیه  استانبول  ٢٠11 در  در سال 
کنفرانس به نام »کنفرانس قلب آسیا- پروسه  دلیل این 
در  بعدی  کنفرانس  است.  گردیده  مسمی  استانبول« 
کنفرانس سال ٢٠13 در  کابل برگزار شد و  سال ٢٠1٢ در 

کرده اند. تدارکات را آغاز 
گر این افراد مجرم ثابت  گفت ا رییس دادستانی غور 
شوند، وظایف شان به تعلیق در آمده و مطابق قانون با 

آنان برخورد می شود.
از اعضای شورای والیتی غور  در همین حال شماری 
غور  والی  حرکت  این  از  والیت  آن  مدنی  جامعه  و 
از  اواخر  این  در  غور  مردم  می گویند:  کرده  استقبال 
و  آمده  به ستوه  والیت  درآن  گسترده  فساد  موجودیت 
در  فساد  عاملین  مجازات  و  بیشتر  شناسایی  خواهان 

ادارات محلی غور هستند.
اداره های محلی والیت غور  کثر  ا که در  گفته می شود 
که مبارزه با  کید دارد  فساد وجود دارد، و والی غور تا
فساد اداری را به صورت جدی از داخل دفتر خودش 
در  فساد  و  سهل انگاری  هرگونه  با  و  است  کرده  آغاز 
که باشد، در والیت غور با جدیت مبارزه  هر سطحی 

کرد. خواهد 
متهم  مرکزی  حکومت  که  والیت هایی است  از  غور 
راه های  با  والیت   این  است.  آن  به  توجهی  کم  به 
والیت های  دورافتاده ترین  از  یکی  به  صعب العبور 
کمیت دولت در مناطقی  افغانستان مشهور است و حا

کم رنگ است. از آن به شدت 
اتهام  به  غور  ابتدایی  دادگاه  رییس  نیز  پیش  چندی 
هیات  یک  توسط  اداری  فساد  در  داشتن  دست 

دادگاه عالی افغانستان بازداشت شد.
که مقامات ارشدی چون  اما این نخستین باری  است 
نهادهای  به  والیت  این  در  مستوفی  و  والی  معاون 

عدلی معرفی می شوند.
این  در  و مستوفی غور  والی  معاون  معرفی  پخش خبر 
به  رابطه  در  مردم  میان  در  را  امیدواری هایی  والیت 

مبارزه جدی با فساد اداری به میان آورده است.
که آیا روند مبارزه با فساد به همین شکل  اما دیده شود 
ادامه  افغانستان  غرب  در  دورافتاده  والیت  این  در 

خواهد یافت یا خیر.

کنفرانس  گردید. دور چهارم  شهر آلماتای قزاقستان دایر 
کنفرانس  و  برگزار شد  در شهر پکن چین  در سال ٢٠14 
کستان به صورت مشترک  که توسط افغانستان و پا پنجم 
اسالم آباد  در  دسامبر  نهم  و  هشتم  در  می گردد  میزبانی 
به  کنفرانس  این  نخست  روز  می گردد.  برگزار  کستان  پا
است.  یافته  اختصاص  آسیایی  ارشد  مقامات  دیدار 
که در نهم ماه دسامبر است، به  کنفرانس  روز دوم این 
اختصاص  اعالمیه ها  روی  بحث  برای  وزرا  کنفرانس 

یافته است.
کنفرانس  این  فعال  اعضای  از  یکی  هند  برعالوه 
 ٢٠15 تا   ٢٠1٢ سال های  جریان  در  این کشور  می باشد. 
باره  در  تخنیکی  گروه  شش  نشت  برگزاری  میزبان 
مرتبط  سرمایه گذاری  فرصت های  تجارتی،  موضوعات 
از  است.  بوده  در دهلی جدید  آسیا  قلب  کنفرانس  به 
قلب  کنفرانس  اصلی  تمرکز  انتظار می رود  سوی دیگر، 
گفتگوهای این  آسیا را وضعیت جاری در افغانستان و 
که  است  حالی  در  این  دهد.  تشکیل  طالبان  با  کشور 
از سوی دیگر  و  با مرگ مالعمر پیچیده تر شده  موضوع 
و  شده  منتشر  نیز  منصور  مال  مرگ  شایعه  روزها  این  در 

هنوز خبر دقیقی در این باره موجود نیست. 
گروه تروریستی داعش در افغانستان  افزایش فعالیت های 
تروریستی  گروه  که این  و آسیای مرکزی و نگرانی هایی 
محورهای  از  آورده،  به وجود  منطقه  کشورهای  برای 
می دهد.  تشکیل  را  کنفرانس  این  در  بحث  اصلی 
بر  منطقه ای  مسایل  کارشناسان  اغلب  گمانه زنی های 
است  فرا منطقه ای  پروژه ی  یک  داعش  که  است  این 
که موج دهشت  و امکان و نشانه های قوی وجود دارد 
کشورهای آسیای  گروه به  و فعالیت های تروریستی این  

مرکزی و ایران برسد.
شود،  بحث  آن  روی  است  ممکن  که  دیگری  موضوع 
دولت  زیرا،  است.  افغانستان  دولت  به  کمک  مساله 
انتظار  و  است  مالی  بحران  دچار  شدیدا  افغانستان 
خروج  باشد.  بیشتر  کمک های  جستجوی  در  می رود 
دولت  بین المللی  کمک های  کاهش  و  ناتو  نیروهای 
کرده است.  افغانستان را دچار مشکالت عدیده مالی 
بدوشک، ادامه چنین وضعیت برای دولت افغانستان 
کشورهای  از  بعضی  می رود  انتظار  بود.  خواهد  دشوار 
توسعه یافته تعهداتی را در قبال افغانستان در جریان این 

کنفرانس بدهند.
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انتخابات  در  جمهوری خواهان  نامزد  ترامپ،  دونالد 
مقام  به  گر  ا که  است  گفته  امریکا  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری برسد، دروازه ی امریکا را به روی مسلمانان 
در  اخیر  ترورهای  به  کنش  وا در  ترامپ  آقای  می بندد. 
این  متحده  ایاالت  خودش  کشور  جمله  از  غربی،  کشورهای 
که  سخن را بر زبان رانده است. اظهارات ترامپ نشان می دهد 
اسالم هراسی و ترس از مسلمانان در امریکا چنان ریشه دار شده 
که تروریست بالقوه خواندن مسلمانان، هزینه ی چندانی برای 

کار تحمیل نمی کند.  سیاستمداران محافظه 
اولین  برای  مسلمانان  روی  بر  غربی  کشورهای  دروازه  بستن 
هالند  پارلمان  راست گرای  نماینده  ولدرز،  از سوی خیرت  بار 
سخنرانی  غربی  مختلف  کشورهای  در  آقا  این  شد.  مطرح 
روی  به  را  دروازه های شان  خواست،  کشورها  این  از  و  کرد 
که  هستند  باور  این  به  ولدرز  مثل  کسانی  ببندند.  مسلمانان 
اسالم دین نیست، بلکه یک ایدیولوژی سیاسی شبیه نازیسم 

که داعیه ی تسخیر جهان دارد.  و استالینسیم است 
قایل  تفاوتی  هیچ  اسالم گرایی  و  اسالم  بین  ولدرز،  هم باوران 
دوروی  اسالم  و  اسالم  گرایی  که  می کنند  فکر  آنان  نیستند. 
و  غربی  کشورهای  به  مسلمانان  مهاجرت  و  است  یک سکه 
کشور های اروپایی، تهدید جدی برای  اجتماع های مسلمان 
به نظر  است.  اروپا  یهودی  مسیحی-  هویت  و  غرب  تمدن 
و  شکیبا  کثرت گرا،  امریکای  به  افکار  این  حاال  که  می رسد 
داعیه دار حقوق بشر هم راه یافته است. وقتی ترامپ می گوید 
دروازه ی ایاالت متحده را به روی مسلمانان ببندید، معنایش 
که بین دین اسالم و خوانش رادیکال و بنیادگرا از  این است 

این دین تفاوتی وجود ندارد. 
مورد  فراوانی در  و مقاالت  کتاب ها  امریکا  ایاالت متحده  در 
کید  که بر تفاوت آن با دین اسالم تا اسالم گرایی نوشته است 
تروریستی  پی درپی  حمالت  که  می رسد  به نظر  اما  می کند، 
کشورهای غربی نظر های مطلق گرایانه را به شهرت رسانده  بر 
نیست.  ترامپ  آقای  به  محدود  اظهارنظر  نوع  این  است. 
هم،  امریکا  جمهوری خواه  حزب  دیگر  نامزد  یک  حداقل 
جمهوری خواه  حزب  دیگر  نامزد  یک  دارد.  نظری   چنین 
شهروند  یک  نیست  مناسب  اصال  که  است  گفته  امریکا، 

مسلمان، رییس جمهور ایاالت متحده شود.
دونالدترامپ حتا خواستار اعمال نظارت های امنیتی بیشتر بر 
شهروندان مسلمان ایاالت متحده  امریکا شده است. این آقا در 
گفت طرفدار توقیف های  یکی از سخنرانی های انتخاباتی اش 
این ها  همه  است.  تروریسم  به  مظنون  مسلمانان  غیرقضایی 
اسالم هراسی  است.  غرب  در  اسالم هراسی  نشانه  گسترش 
کشورهای غربی بدل  دیگر به یک پدیده  روزمره در امریکا و 
به  امریکایی  دانش آموز  یک  پیش  ماه  چندین  است.  شده 
آنچه این  که  بازداشت شد. بعدا روشن شد  ظن حمل بمب 
که یک ساعت دست ساز  بمب  نه  دانش آموز حمل می کرد، 

بود و ساخت این ساعت پروژه  صنفی این دانش آموز بود. 
در همایش های انتخاباتی نامزدان جمهوری خواه امریکا هم، 
از مسلمانان  از ترس و هراس شان  شرکت کنند گان به صراحت 
در  آرایشگر  یک  بریتانیا  در  می گویند.  سخن  اسالم  دین  و 
نمی پذیرد.  مسلمان  مشتری  دیگر  که  می نویسد  رخ نامه اش 

مورد  دنیا  فرودگاه های  در  دارند،  عربی  نام  که  مسافرانی 
بازرسی جدی قرار می گیرند. با آن که دولت های غربی تالش 
که از اسالم هراسی فاصله بگیرند و شهروندان شان را  می کنند 
تروریستی  انفجارهای  اما  کنند،  تشویق  مسلمانان  با  مدارا  به 
ولدرز  خیرت  مثل  کسانی  نظرات  که  است  شده  سبب  اخیر 

آهسته آهسته محبوب شود.
گروه های افراط گرای مسلمان غرب هراسی  در این سوی دنیا هم 
مخاطبان شان  به  مسلمان  بنیادگرایان  می کنند.  ترویج  را 
افراطیون  بیشتر  نبرد اند.  حال  در  غرب  با  آنان  که  می گویند 
که با غرب درگیراند، در مواد تبلیغاتی شان می گویند  مسلمانی 
که غرب دشمن اسالم است. به گفته  آنان تضاد غرب با دین 
اسالم، تضادی ازلی و ابدی است و به همین دلیل آنان وظیفه 
دنیای  در  بنیادگرا  گروه های  بجنگند.  غربی ها  با  تا  دارند 
کافر«  کشتن  اسالم مثل داعش، القاعده و دیگران به »فضلیت 
را یک  با غرب  افراطیون هم جنگ  از  برخی  دارند.  باور  نیز 
تا  دارند  وظیفه  که  می کنند  تصور  و  می دانند  شرعی  تکلیف 

تمام غربی ها را مسلمان بسازند. 
مسلمان  بنیادگرایان  جنگ  که  می دهد  نشان  واقعیت ها  این 
کمیاب نیست. مسلمان افراطی به این  با غرب، جنگ منابع 
کشورهای  گویا امریکا، نفت  که  خاطر به غرب حمله نمی کند 
افراطی هم چنان  اندک می خرد. مسلمانان  بهای  به  را  عربی 
اقتصادی  مناسبات  که  نمی جنگد  غرب  با  خاطر  این  به 
داعیه  مسلمانان  دهد.  تغییر  شرق  نفع  به  را  ناعادالنه  دنیا 
ضربه  می گویند  ایدیولوگ های شان  که  طوری  همان  افراطی 
تعبیر سید  به »جاهلیت معاصر« است. جاهلیت معاصر  زدن 
که در دوران جمال  قطب نظریه پرداز اخوان المسلمون مصر بود 
عبدالناصر به ظن تالش برای براندازی حکومت، اعدام شد. 
سید قطب تمدن غرب را جاهلیت معاصر می خواند. پیروان 
او هم فلسفه  عصر روشنگری و علوم انسانی را توطیه  یهود برای 

سلطه بر جهان می دانند. 
تعبیر جاهلیت معاصر را بعدا اسامه بن الدن رهبر شبکه  القاعده 
گرفت. بن الدن در اولین سالگرد حمالت تروریستی  به عاریت 
گفت »جوانان مسلمان به جاهلیت معاصر حمله  یازده سپتامبر 
کنش  کرده  اند.« جورج بوش، رییس جمهور وقت امریکا در وا
که القاعده می خواهد عقاید خود را بر  گفت  به این حمالت 
کند. کند، خالفت بسازد و تمدن غرب را نابود  امریکا تحمیل 
نظریه پرداز  هانتینگتون،  سامویل  پیشبینی  که  می رسد  به نظر 
که  است  درست  است.  یافته  تحقق  نحوی  به  امریکایی 
مسلمانان  مجموع  از  داعش،  تروریستی  خالفت  و  القاعده 
گروه ها  عالم نمایند گی نمی کنند و بیشتر مسلمانان دنیا با این 
گروه ها  این  که  است  حقیقت  هم  این  اما  هستند،  مخالف 
هویت  کردن  برجسته  با  و  تاریخی  و  تمدنی  کینه های  با 
غرب  تمدن  و  غربی  کشورهای  شهروندان  بر  خود  مذهبی 
حمله می کنند، دموکراسی، نظام دولت- ملت، حقوق بشر و 
حقوق شهروندی را نمی پذیرند و در عوض از بیعت، خالفت، 
کافر، سخن می گویند. ترویج  کشتن  کفار و فضلیت  نجاست 
کمک به  خوانش سازگار با دموکراسی و حقوق بشر از اسالم و 
کشورهای مسلمان نشین، می تواند  توسعه اقتصادی و فرهنگی 

گرایش جوانان مسلمان به بنیادگرایی را سد شود.  موج 

محکمه غیابی باری!
  فردوس

جنگ هویت های تمدنی

کمر بسته است تا برای رسانه های  باری جهانی 
چند  هنوز  کند.  ایجاد  مشکل  مستقل  و  آزاد 
سپری  فرهنگ  وزیر  تحلیف  مراسم  از  روز 
جهانی،  باری  جلب  فرمان های  که  بود  نشده 
مواصلت  روزنامه  دفتر  به  دیگری  از  پس  یکی 
از  روز ها  آن  در  جهانی  باری  نامه های  ورزید. 
جایگاه  که  می کرد  مواصلت  کمیسیونی  سوی 
قانونی نداشت. یک هفته پس از مکتوب های 
به  رسیدگی  کمیسیون  جهانی،  باری  جلب 
شماری  و  فرهنگ  وزیر  سنا،  مجلس  شکایات 
کمیسیون دعوت  از مسووالن رسانه ها را به این 
کرد. آقای باری جهانی در حضور زلمی  زابلی، 
مجلس  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  رییس 
سنا ارسال هر نوع مکتوب را از جانب خود رد 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات  کرد و وعده لغو 
رسانه ای را داد. پس از آن برای مدتی از جانب 

جلبی  حکم  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
مورد،  تازه ترین  در  نرسید.  روزنامه  آدرس  به 
و  8صبح  روزنامه   46 شماره  مکتوب  براساس 
روزنامه های جامعه باز و اطالعات روز متهم به 
هتک حرمت شده اند و توصیه نامه ای از سوی 
فرستاده  روزنامه ها  این  آدرس  به  جهانی  باری 
شده است. این توصیه نامه از چند جهت قابل 

تامل است:
کمیسیون  1- آقای باری جهانی به حیث رییس 
در  رسانه ای  تخلفات  و  شکایات  به  رسیدگی 
روزنامه  که  دهد  وضاحت  باید  نخست  قدم 
کدام  در  روزنامه،  شماره  کدام  در  8صبح 
و  خبر  گزارش،  مقاله،  عنوان  کدام  با  تاریخ، 
کدام نویسنده مرتکب جرم شده است.  توسط 
باری  آقای  توصیه نامه  در  وضاحت  نوع  هیچ 
که  جهانی داده نشده است. در ضمن عناوینی 
شماره  هیچ  در  است،  شده  ذکر  توصیه نامه  در 
روزنامه نشر نشده است. بنابراین هر نوع توصیه 

کامال بی معنا می باشد. در این رابطه 
روز نامه های  خود  توصیه نامه  در  وزیر  آقای   -2
تحقیر«  و  توهین  حرمت،  »هتک  به  را  یادشده 
نکرده  یاد  وزیر  جناب  اما  است.  کرده  متهم 
کدام  در  روزنامه،  شماره  کدام  در  که  است 

کدام سطر به افراد و اشخاص  عنوان مقاله و در 
قضاوت،  نوع  این  است.  گرفته  صورت  توهین 
که  آنهم در یک محکمه غیابی، نشان می دهد 
بر رسی  و  دقت  بدون  میزان  چه  تا  وزیر  جناب 
کرده  توصیه نامه  صدر  به  اقدام  همه جانبه 

است.
 45 ماده  به  خود  توصیه نامه  در  وزیر  آقای   -3
است:  کرده  استناد  همگانی  رسانه های  قانون 
»در این ماده آمده است: هتک حرمت، تحقیر 
حکمی  مجاز  و  حقیقی  اشخاص  توهین  و 
نمی باشد.« اما آقای وزیر مشخص نکرده است 
و  حقیقی  شخص  کدام  به  8صبح  روزنامه  که 
کرده است، تا  کدام نوشته توهین  حکمی  و در 

شامل حکم این ماده شود.
که جناب وزیر از باب آن که نشان   به نظر می رسد 
می دهم«  فرمان  پس  هستم،  وزیر  »چون  دهد: 

وزارت  این  می زند.  کار  چنین  اقدام  به  دست 
کار ها بهتر  به جای مصروف ساختن خود به این 
کار های  و  سالیانه  بودجه  مصرف  روی  است 
در  که  کند  فکر  خود  خانگی  و  عقب مانده 
بودجه  مصرف  کم ترین  دولتی  ادارات  میان 
به جای  وزیر  آقای  است.  داشته  را  انکشافی 
بهتر  سنگ اندازی در مسیر رسانه های مستقل، 
که بدون مجوز  برود  است به سراغ رسانه هایی 
کرده و هر روز پیام نفرت نشر می کنند.  فعالیت 
جدید  ترکیب  و  کمیسیون  شکل گیری  از  ما 
تصمیم  و  فیصله ها  اما  می کنیم،  حمایت  آن 
را  ما خود  گیرد.  غیابی صورت  نباید  کمیسیون 
همیشه مکلف به پیروی از قانون دانسته، و در 
کمیت قانون به یک ارزش  تا حا تالش هستیم 
هر  بی قانونی  اقدام های  برابر  در  اما  شود،  بدل 
ایستادگی  توان  تمام  با  وزیر،  جناب  ولو  کسی، 
کرد. ما تاسف خود را از رفتار های وزیر  خواهیم 
وزیران  می کنیم.  اعالم  دیگر  بار  یک  فرهنگ 
فرهنگ در طول 14 سال مانند یک دیوار بلند 
کثر  ا کرده اند.  عمل  رسانه ها  و  حکومت  میان 
دایمی  مزاحم  و  رسانه ها  رشد  مانع  وزیران  این 
و  نیز مثل رهین  باری جهانی  بوده اند.   رسانه ها 

گرفته است. خرم در ستیز با رسانه قرار 

 شهریار



 به نظر می رسد که جناب وزیر از باب آن که نشان دهد: »چون وزیر هستم، 
پس فرمان می دهم« دست به اقدام چنین کار می زند. این وزارت به جای 

وی مصرف بودجه سالیانه و  وف ساختن خود به این کار ها بهتر است ر مصر
کار های عقب مانده و خانگی خود فکر کند که در میان ادارات دولتی کم ترین 
ی در  مصرف بودجه انکشافی را داشته است. آقای وزیر به جای سنگ انداز
ود که بدون  مسیر رسانه های مستقل، بهتر است به سراغ رسانه هایی بر

وز پیام نفرت نشر می کنند.  مجوز فعالیت کرده و هر ر

ACKU



آب بیشتری مورد نیاز است. این یک مشکل است که 
آیا افغانستان می تواند برای نفوس خود غذایی تولید 
افغانستان  نشود.  مواجه  آبی  منابع  کمبود  با  که  کند 
در جهان از نظر حفظ الصحه محیطی بعد از کشوری 
افریقایی چاد و از نظر وقوع سیالب ها در مقام چهارم 

قرار گرفته است. 
این استاد دانشگاه این درجه بندی های علمی اما منفی 
درباره افغانستان را رقت بار خواند و گفت تا پیش از 
نیم قرن کسی در مورد آب های زیر زمینی افغانستان 
می کردند  استفاده  جویبارها  از  مردم  نمی کرد.  فکر 
روی   1957 سال  در  آن  از  بعد  بود.  پاک  محیط  و 
صورت  برنامه ریزی  زمینی  زیر  آب های  از  استفاده 
پاک  جاری  آب های  و  وجود  پاک  محیط  گرفت. 
دیگر وجود ندارد تغییراقلیم باعث وقوع سیالب ها در 
نمی بارد.  موقعش  در  بارندگی ها  می شود.  افغانستان 

نقاط برف گیر کشور دیگر وجود ندارد.
به  مردم  توجه  حاضر  حال  در  می گوید  اقرار  نعیم 
یک بارگی به استفاده از آب های زیرزمینی معطوف 
گزند  از  سال  میلیون ها  ذخایر  این  است.  شده 
یک بارگی  به  اکنون  اما  بود  امان  در  امروزی  انسان 
مورد  که  آبی  مقدار  است.  گرفته  قرار  حمله  مورد 
بهره برداری قرار می گیرد با آنچه که پس به طبیعت 
داده می شود یک سان نیست. براساس یک آمار در 
قندهار و مزار شریف هر سال دو متر سطح آب های 

زیر زمینی در حال پایین رفتن است.
بررسی  و  تحقیق  نظر  از  »افغانستان  افزود:  اقرار  نعیم 
درباره آب های زیر زمینی مانند یک ورق سفید است 
کشور  بخش های  کدام  در  که  نمی دانیم  ما  هنوز  و 
منابع آب های زیرزمینی با چه کیفیتی وجود دارد و 
ندانیم  ما  برای چه مدت کفایت خواهد کرد. وقتی 
برای  می توانیم  ما  چگونه  داریم  چه  و  کجا  در  که 

آینده و برای انکشاف کشور خود برنامه ریزی کنیم 
و این یک نقطه ضعف بزرگ است.«

آبی  منابع  روی  داوود خان  زمان  »در  گفت:  وی 
افغانستان برخی پروژه ها روی دست گرفته شد که از 
جمله پروژه پروان، کتواز، مقر ، پروژه قالت، زابل و 
دشت ژری در قندهار و دشت بکواه در فراه به شکل 
 20 الی   18 تنها  است  ما  اختیار  در  که  ارقامی  بود. 
اما  است.  افغانستان چه گپ  در  که  می دانیم  درصد 
چه  که  می دانیم  کابل  در  فقط  سیستماتیک  به شکل 
گپ است. به دلیل این که در کابل پروژه های کالنی 
که انجام شده ما می دانیم که در کجا با چه کیفیت 
و چه مقدار و برای چه زمانی آب وجود دارد اما در 

جاهای دیگر به شکل نقطه وار ما آمار داریم.«
نعیم اقرار گفت بر اساس گزارشی که در سال 2011 
از طرف »یوان دی پی« چاپ شد اما نظر به مالحظات 
آب های  درصد   50 افغانستان  نشد.  نشر  سیاسی 
در حال حاضر  از دست می دهد.  را  زیر زمینی خود 
متر مکعب  بیلیون   18 افغانستان  آب های  منابع  مقدار 
است و این مقدار تا سال 2050 به 9 بیلیون مترمکعب 

آب کاهش می یابد. 
وی افزود: »اطالعات و داده های آماری در افغانستان 
معلومات  این  و  بر می گردد  پیش  قرن  نیم  به حدود 
تکرار  را  ارقام  این  ما  و  نشده  به روزرسانی  آماری 
می کنیم. ما هنوز در گرو همان ارقام سابق هستیم. ما 
از آب های زیر زمینی یک ارقام دقیق نداریم. در سال 
2003 و 2004 یک تحقیق از سوی وزارت انکشاف 
 9 جمله  از  آن  اساس  بر  که  گرفت  صورت  دهات 
دو  طی  کاریز  صد   5 و  هزار   3 کاریز  صد  هزارو5 
پروژه های  قسمت  در  افغانستان  شدند.  خشک  سال 
متوقف  نباید  پروژه ها  این  است.  متوقف  تحقیقاتی 

شوند تا ما بدانیم که در کدام حالت قرار داریم.« 
این استاد زمین شناسی دانشگاه کابل و عضو شورای 
در  افغانستان  آبی  منابع  تاکید می کند که  عالی آب 
حال کم شدن است و این یک بحران است. هرچند 
سال  میلیون ها  طی  زیرزمینی  آب های  منابع  که 
به  وجود آمده اند و میلیون ها سال طول خواهد کشید 
شدن  کم  سرعت  روند  اما  داد  دست  از  را  آن ها  تا 

آن ها زیاد شده است.
مردم  درصد   5 تنها  افغانستان  کل  در  افزود  وی 
منابع  به  فاضالبش  که  دارند  دسترسی  سیستمی  به 
درصد   95 و  نمی کند  رسوب  زیر زمینی  آب های 
آلوده  را  زیرزمینی  آبی  منابع  فاضالب ها  مابقی 

می کنند.
پالن  رییس  همایون،  محمد کاظم  حال  همین  در 
محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره  محیط زیستی 
کشور با نگاهی به تاریخ ازدیاد جمعیت جهان به تاثیر 
اساس  بر   و گفت  اشاره کرد  اقلیم  تغییر  بر  جمعیت 
آمارها جمعیت جهان تا سال 2017 به 8 میلیارد نفر 
تصاعدی  به صورت  جهان  جمعیت  رسید.  خواهد 
تصاعد  اساس  بر  غذا  میزان  اما  می رود.  باال  هندسی 
حسابی آماده می شود و این یک زنگ خطر و پدیده 

منفی انقالب صنعتی است. 
روی  جمعیتی  فشار  این  افزود  همایون  محمد کاظم 
فرسایش خاک و آب تاثیر سوء می گذارد. وی گفت 
آهنگ رشد جمعیتی افغانستان 3 است و این آهنگ 
رشد جمعیتی به این مفهوم است که پس از 24 سال 
بر اساس فرمول، جمعیت افغانستان دو برابر می شود. 
مشکالت  روستا ها  در  جمعیت،  رشد  نرخ  این  با 
است. رشد  زمین کم  زیرا  داد  زیادی تر رخ خواهد 
جمعیت در روستا و کمبود زمین باعث نزاع ها بر سر 
آب و زمین می شود. و باالخره روستاییان بیشتری به 

شهرها رجوع می کنند. 
از  بعد  افغانستان در نشست خبری که  رییس جمهور 
برگشت از اشتراک در نشست تغییر اقلیم در پاریس 
افغانستان  اروپایی در کابل داشت گفت  و سفرهای 
به دلیل تغییر اقلیم در 7 سال پیش مجبور به خرید یک 

میلیارد دالر گندم شده است. 
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سالیان بی پایان دیگر برطرف سازند.
کل  برای  دسترس  قابل  شیرین  آب  مقدار  این  از 
اختیار  در  آن  از  درصدی  چه  یا  میزان  چه  بشریت ، 
ساکنان افغاستان قرار دارد؟ و این منابع در حال حاضر 
در چه وضعی به سر می برند؟ رفتار فردی و جمعی 
ساکنان افغانستان با این منابع گران بها و سرنوشت  ساز 
و رفاه آور چگونه است؟ و موضوع مهم دیگری که 
باید به آن توجه اساسی اما غیر پروژه ای شود، پدیده 
 تکان دهنده ی تغییر اقلیم و اثرات منفی آن روی منابع 

آبی افغانستان است. 
گفتگوی  دومین  افغانستان  محیط زیست  دیده بان 
و  دانشجویان  حضور  با  قوس   12 در  را  خود  سبز 
زیست محیطی  مسایل  آگاهان  و  دانشگاه  استادان 
اصلی  تمرکز  نشست  این  در  کرد.  برگزار  کابل  در 
بحثی که  افغانستان صورت گرفت؛  منابع آبی  روی 
سال های  از  سیاسی  به دالیل  اما  دارد  وسیع  دامنه ای 
سال به این سو کم تر به آن پرداخت شده و یا عمدا 
مورد غفلت سیاسی قرار گرفته است. عالوه بر آن، 
منابع  درباره  تصمیم گیری  سیاسی  استقاللیت  نبود 
آبی در افغانستان، کمبود متخصص در عرصه آب و 
کم تجربگی نهاد های جامعه مدنی مبنی بر دادخواهی 
بر  زمینه  این  در  سالم  فعالیت  و  اطالع رسانی  و 

چالش های مدیریت منابع آبی نیز افزوده است.
پروفیسور نعیم اقرار، استاد زمین شناسی دانشگاه کابل 
در این نشست درباره تاثیر تغییر اقلیم روی آب های 
تنها  افغانستان  در  گفت  و  کرد  صحبت  زیر زمینی 
ازدیاد  بلکه  دارد  اهمیت  که  نیست  اقلیم  تغیر  مساله 
نفوس نیز یک مساله عمده است. وقتی جمعیت زیاد 
و  است  نیاز  جدید  غذایی  منابع  آن   برای  می گردد، 
به همین ترتیب برای فراهم آوری منابع غذایی مقدار 

اقلیم  در این روزها نشست جهانی کاپ 21 یا تغییر 
این  در  است.  برگزاری  حال  در  فرانسه  پاریس  در 
نشست جهانی سران 195 کشوری که پیمان کیوتو را 
امضا کرده اند، گرد هم آمده و درباره کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای و نگه داشتن گرمایش زمین تا دو 

درجه بحث های همه جانبه ای را ترتیب داده اند.
سیاسی  سران  سخنرانی  به  نشست  این  اول  روزهای 
نشست  این  در  شد.  سپری  کشورهای شرکت کننده 
نیز  بار  اولین  برای  افغانستان  رییس جمهور  که 
فرصت های  افغانستان  در  بود، گفت  کرده  اشتراک 
انرژی های پاک وجود  انتقال  برای استفاده و  خوبی 
خود  به  تخصصی  حالت  بحث ها  آن،  از  بعد  دارد. 
گرفت تا این که پیش نویس این نشست در 150 ماده 
تعهدات  روی  چانه زنی ها  وقت  اکنون  و  شد  آماده 
مواد  اجرایی شدن  برای  بودجه  تخصیص  و  سیاسی 
این پیش نویس فرارسیده است؛ امری که تا روزهای 

آینده باید منتظرش ماند.
تغییر  با  سازگاری  طرح  با  نشست  این  در  افغانستان 
در  و  منفی آن شرکت کرده  اثرات  و کاهش  اقلیم 
این راستا خواهان 17 میلیارد دالر شده تا بتواند تا سال 
2030 با پدیده تغییر اقلیم مبارزه کند. اما در این که 
چگونه افغانستان این طرح ها را با چه شیوه و روشی 

عملی می کند، بحث های زیادی هنوز وجود دارد.
اهمیت  افغانستان حایز  آبی  منابع  مساله  میان  این  در 
درصد  نیم  دو  تنها  جدید  داده های  بر اساس  است. 
 7 هستند.  شرب  قابل  و  شیرین  جهان  کل  آب های 
انسان در کره زمین متوجه همین مقدار آب  میلیارد 
شیرین هستند. یعنی 7 میلیارد انسان چشم به این مقدار 
آب شیرین دوخته اند و با این مقدار قصد دارند تمام 
برای  را  زراعتی خود  و  اولیه، صنعتی  نیازمندی های 

تغییر اقلیم 
و منابع آبی 

 مریم حسینی 

در این میان مساله منابع آبی 
افغانستان حایز اهمیت است. 
بر اساس داده های جدید تنها 

دو نیم درصد آب های کل جهان 
شیرین و قابل شرب هستند. 
7 میلیارد انسان در کره زمین 

متوجه همین مقدار آب شیرین 
هستند. یعنی 7 میلیارد انسان 
چشم به این مقدار آب شیرین 
دوخته اند و با این مقدار قصد 

دارند تمام نیازمندی های 
اولیه، صنعتی و زراعتی خود 

را برای سالیان بی پایان دیگر 
برطرف سازند.

از این مقدار آب شیرین قابل 
دسترس برای کل بشریت ، 

چه میزان یا چه درصدی از آن 
در اختیار ساکنان افغاستان 
قرار دارد؟ و این منابع در 
حال حاضر در چه وضعی به 
سر می برند؟ رفتار فردی و 

جمعی ساکنان افغانستان با این 
منابع گران بها و سرنوشت  ساز 

و رفاه آور چگونه است؟ 
و موضوع مهم دیگری که 

باید به آن توجه اساسی اما 
غیر پروژه ای شود، پدیده 

 تکان دهنده ی تغییر اقلیم و 
اثرات منفی آن روی منابع آبی 

ACKUافغانستان است. 
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است،  کرده  ازدواج  دیگری  فرد  با  انتظارات شان  و 
تالفی  خود،  شرایط  برابری  یا  و  برتری  اثبات  هدف   با 
کردن، فرار از احساس حقارت و بی انصافی می خواهند 
مهم  خیلی  افراد  این  برای  واقع  در  کنند.  ازدواج  سریع 
نیست با چه کسی ازدواج کنند، آنچه مهم تر است رقابت 
برتری  اثبات  او،  از  نماندن  قبلی،  عقب  با طرف عاطفی 
خود نسبت به او و یا فرار از افکار و خیاالت آزار دهنده 
ازدواج  انگیزه ها،  این گونه  است.  قبلی  عاطفی  ارتباط 
مورد نظر را شدیدا با آسیب مواجه می کند. بعد از مدتی 
که فرد از فضای رقابت، اثبات و یا افکار مزاحم رها شد، 
متوجه فردی که با او ازدواج کرده می شود. در این مواقع 
خیلی فرق نمی کند که همسر فرد چه ویژگی های مثبت 
و یا منفی دارد؛ در هر صورت او همسر مطلوبی نخواهد 
یک  نه  بوده  اضطرار  شرایط  انتخاب  او  که  چرا  بود 
معموال  اضطرار  شرایط  در  انتخاب های  طبیعی.  انتخاب 

انتخاب های طبیعی و باثباتی نیستند.
نکته بسیار مهمی  که باید در این رابطه به آن توجه داشت 
ازدواج  به  تصمیم  نباید  فرد  دو حالت  در  است که  این 

محمد آغه تخریب کرده است.
انکشاف  و  احیا  »وزارت  گفت:  دهات  انکشاف  وزیر 
دهات به منظور جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی 
استنادی  دیوار  متر   3500 حدود  رهایشی،  خانه های  و 
افغان،  شیر  بینی  خیل،  خودی  محمودان،  روستاهای  در 
میرکی خیل، روستای گیلی خیل و عبید خیل ولسوالی 
محمد آغه می سازد. ما امروز رسما مرحله اول این پروژه 
که 1622 متر طول دارد به ارزش بیش از 25میلیون افغانی 

آغاز کردیم.«
ملی  برنامه  توسط  پروژه  این  اول  مرحله  که  است  قرار 
انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات به کمک 
مالی بانک انکشاف آسیایی طی شش ماه آینده تکمیل 

بگیرد. اول در حالتی که شکست در یک رابطه عاطفی 
را به تازگی تجربه کرده است؛ چرا که انتخاب های او در 
این شرایط کامال واکنشی، اضطراری و با هدف کاهش 
احساس آزاردهنده شکست عاطفی است و به هیچ  وجه 
در  دوم  باشد.  طبیعی  تصمیم  و  انتخاب  یک  نمی تواند 
شرایطی که خودمان به هر دلیل دیگری در یک حالت 

روانی نامتعادل قرار داریم.
افسردگی های  مانند  روانی  اختالالت  دچار  که  افرادی 
عمیق و اساسی، اختالالت وسواسی شدید یا اختالالت 
که  زمانی  تا  نباید  هیچ وجه  به  هستیم،  بدبین  شخصیت 
ازدواج  به  تصمیم  نشده ایم  درمان  توجهی  قابل  حد  در 

بگیریم.
شود،  گرفته  جدی تر  باید  اختالالت  این  بین  در  آنچه 

 اختالالت شخصیتی است. 
خودشان  معموال  دارند  شخصیتی  اختالل  که  افرادی 
این  نیستند.  آگاه  چندان  دارند  اختالل  این که  به  نسبت 
برای  قابلیت های الزم  این که شخصیت شان  به دلیل  افراد 
خانوادگی  خصوصا  و  جدید  زندگی  یک  با  سازگاری 
به  همسری  نقش  عهده  از  نمی توانند  معموال  ندارند،  را 

خوبی برایند.
هیچ  در  دارند  شخصیتی  اختالل  که  افرادی  با  ازدواج 
حالتی توصیه نمی شود و فرد باید تا زمانی که در حد قابل 
توجهی درمان نشده است،  از تصمیم برای ازدواج صرف 
اختالالت  برخی  افغانستان  در  می رسد  به نظر  کند.  نظر 
اختالل  )بدبینی(،  پارانویید  شخصیت  مانند  شخصی 
اختالل  و  مرزی  شخصیت  اختالل  وابسته،  شخصیت 
شخصیت اسکیزویید شایع تر باشد. پرداختن به نشانه های 
این اختالالت شخصیتی و اثر آن ها در زندگی مشترک 

را در مقاله دیگری مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آنچه باید خانواده ها و جوانان در نظر بگیرند این است که 
چیزی به نام ازدواج درمانی وجود و اثر ندارد. این تفکر 
که فردی بعد از ازدواج شخصیتش تغییر خاصی خواهد 
یا تشویش های  افسردگی و  بی مسوولیتی،   تنبلی،   و  کرد 
است.  نادرستی  کامال  تصور  شد،  خواهد  حل  بزرگش 
از ازدواج را  از ازدواج، همان حالت های قبل  بعد  افراد 
به صورت شدت یافته تری تجربه خواهند کرد. فردی که 
قبل از ازدواج افسردگی حاد داشته است،  بعد از ازدواج 
هم همان افسرده خواهد ماند با استرس ها و بی ثباتی های 
برایش  ازدواج  مشکالت  و  مسایل  که  دیگری  خلقی 
شخصیتش  کردن  ازدواج  با  کسی  است.  کرده  فراهم 
از  قبل  که  فردی  صورت  همین  به  نمی شود.  دگرگون 
ازدواج  از  بوده،  بعد  مسوولیت پذیر  و  نشاط  با  ازدواج 
و  نشاط تر  با  و  یافت  ویژگی هایش شدت خواهد  همین 
رویه  و  فرهنگ  متاسفانه  شد.  خواهد  مسوولیت پذیر تر 
ازدواج درمانی بسیاری از جوانان و خانواده های آنان را 
از چاله به چاه انداخته است و باعث شده است مشکل فرد 

با شدت بیشتر به خانواده دیگر سرایت کند. 

شود. به گفته وزارت احیا و انکشاف دهات، با راه اندازی 
مرحله اول این پروژه، 17هزار روز کاری الی شش ماه 

برای باشندگان ولسوالی محمد آغه مساعد می شود.
در همین حال، محمد حلیم فدایی والی لوگر  می گوید 
در  حکومت  پروژه های  گذشته،  سال  چند  طی  که 

والیت ها به شکل متوازن تطبیق نشده است.
آقای فدایی گفت: »متاسفانه طی چند سال گذشته، اصال 
اجتماعی  عدالت  وزارت خانه ها  انکشافی  پروژه های  در 
در  حکومت  مثال  است.  نشده  گرفته  نظر  در  توازن  و 
بودجه مالی سال 1394، برای والیت لوگر 0.038درصد 
از  بود؛ در حالی که بودجه برخی  آن  را اختصاص داده 

والیت های دیگر چند برابر بودجه لوگر می باشد.«
سال  چند  طی  که  می گوید  لوگر  والی  هم،  سوی  از 
گذشته، کار 78 پروژه انکشافی و زیربنایی در بخش های 
و  بوروکراسی  دلیل  به  برق  انرژی  و  معارف  صحت، 
دخالت شماری از زورمندان در این والیت متوقف مانده 

است.
نیز  سنا  مجلس  دوم  معاون  صدیقی،  آصف  محمد 
انکشافی  پروژه های  حکومت  که  صورتی  در  می گوید 
در  آن  تطبیق  دهد،  افزایش  امن  نا  مناطق  در  را  خود 
راستای کاهش فقر، بی کاری و تامین امنیت نقش اساسی 

دارد.
آقای صدیقی گفت: »با تطبیق پروژه های انکشافی امنیت 
تامین می شود، کار برای هزاران تن مساعد می شود؛ اما 
متاسفانه طی چند سال گذشته در والیت لوگر کم ترین 
پروژه های انکشافی تطبیق شده و در عین حال از آن نیز 

محافظت صورت نگرفته است.«

فرهنگ  افغانستان،   در  ازدواج  موضوع  در  دیگر  نکته 
ازدواج درمانی است. بارها از مراجعان خود شنیده ام که 
می پرسند: آقای داکتر اگر دخترمان را نامزد کنیم خوب 
یا اگر پسرمان را زن بدهیم خوب نمی شود؟  نمی شود؟ 
این سواالت را معموال افرادی می پرسند که در خانواده 
خلقی،  مشکلی  دچار  که  دارند  جوانی  یا  نوجوان  خود 
 رفتاری و یا حتا روانی شده و خانواده ازدواج را به عنوان 
یکی از راه های چاره در نظر می گیرد. گذشته از این که 
ازدواج  که  دارند  باور  ما  جامعه  در  مردم  از  بسیاری 
می تواند یک راه درمان برای اختالالت خلقی،  رفتاری 
تحمل  و  مسوولیت  انتقال  باشد،  فرزندشان  روانی  و 
انگیزه های  از  همسرش  خانواده  به  فرزندشان  مشکالت 

دیگر طرح این روش می باشد.
برخی از دختران و پسرانی که در موضوع عاطفی آسیب 
دیده اند و توان رهایی و یا فراموشی شکست عاطفی خود 
را ندارند نیز از ازدواج به عنوان راهی برای رهایی از افکار 
و خاطرات آزاردهنده خود یاد می کنند. بسیاری از این 
جوانان وقتی می بینند طرف عاطفی شان علی رغم وعده ها 

8صبح، کابل: مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات، 
در  افغانی  136میلیون  ارزش  به  را  انکشافی  پروژه   94
بهره برداری  به  لوگر  والیت  ولسوالی های  از  برخی 

سپردند.
روز  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی،  احمد  نصیر 
این  افتتاح  ضمن  لوگر  والیت  به  سفری  در  سه شنبه، 
در  را  استنادی  دیوار  بزرگ ترین  ساخت  کار  پروژه ها، 
پل  شهر  در  را  پل  یک  ساخت  و  آغه  محمد  ولسوالی 

علم آغاز کرد.
به دلیل  آقای درانی می گوید که طی چند سال گذشته 
نبود دیوارهای استنادی، دریای لوگر صدها جریب زمین 
ولسوالی  مختلف  روستاهای  در  را  خانه  ده ها  و  زراعتی 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

جابلقا  بالد  اندر  مردی  روزگاری 
جهانی  باری  را  او  که  می زیست 
جهانی  این  که  کنند  روایت  گفتندی. 
و  بالد  اندر  بودی  زیاد  مریدان  را 
بیرون بالد. مریدان نخستین بار از وی 
تخلصات  سبب  شیخ  یا  که  پرسیدند 
رو  چی  از  باشد.  چی  منحصرانه تان 
جهانی  چرا  گویید؟  باری  را  خویشتن 
جهانی  شیخ  کرده اید؟  مضاف  آن  بر 
و  بدانید  مریدان  ای  بداد:  جواب 
بار  کودکی  اندر  من  که  باشید  آگاه 
گاه  که  آن چنان  کرده ام .  کش  زیاد 
بهر  از  مرا  گویا  که  پنداشتمی  چنین 
بزرگ  چون  پس  آفریده اند.  بارکشی 
شدم کار ها بکردم که جهانیان انگشت 
حیرت به دندان حسرت بگزیدند. پس 
گفتند: این پسر الیق یک بالد نیست. 
آن جایی  از  باشد.  گلوبال  باید  این 
واژگان  دشمن  باری ام،  شیخ  من  که 
و همی  مادری هستم  زبان  اندر  بیگانه 
دری  به  را  فارسی  زبان  که  خواهم 
من  بر  گلوبال  لقب  پس  برگردانم. 
و  بساختم  جهانی  را  آن  و  آمد  گران 
از  مریدان  جهانی.  باری  شدم  حاال 
خشتک  بود  نزدیک  سخن  این  هیبت 
اندر  تنبان  سعادت شان  از  که  بدرانند 
پس  ندرید.  خشتک شان  و  نداشتند  پا 
از  حیرت  دامن  تا  حسرت  گریبان 
یا  هم دریدند و در شیخ آویختند که 
رسیدی .  مقام  این  بر  چی گونه  شیخ 
گفت ساده مردی مرا زنگ زد و گفت 
خواهی وزیر شوی . گفتم آری و شدم 
این سخن  از  مرید  پنج  و  هفتاد  وزیر. 
بر  و  افتادند  هالکت  خاک  به  جا  در 
نخاستند. آنان که زنده ماندند با ترس 
یا شیخ سوالی داریم  از شیخ پرسیدند 
که  گو  ساده تر  پریشان،  زلف  به  ترا 
گفتند:   . بپرسید.  بگفت:  نکنیم.  غش 
حال  در  بگفت  کنی؟.  چی کار  حاال 
پرسیدند:  توصیه ام.  کار  اندر  حاضر 
را  بگفت: هرکه  توصیه دهی؟  را  کی 
بهانه  گفتند  دهند.  دستور  فارلمانیان 
چی  بهانه  داد؟  جواب  کنی؟  کجا  از 
است  روایت  بهانه ایم.  خود  ما  باشد... 
و  کنند  تحمل  نتوانستند  مریدان  که 
فنا و شیخ  به  همه در جا واصل شدند 

ما بی مرید اندر وزارت بماند. 

اندر بیان توصیه های وزیر 

خانواده
در افغانستان

 قسمت دوم )ازدواج درمانی(
 سید روح اهلل رضوانی

بهره برداری ده ها پروژه انکشافی در والیت لوگر
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سیاه  مخابره ای  و  بود  تنش  به  نظامی   یونیفورم  که  حالی  در  را  او 
رنگ نیز در دستش خودنمایی می کرد، در صحن حویلی مصروف 
هدایت دادن به زیر دستانش یافتم. یگانه چیزی که او را از دیگران 
به  او  نظامی  است.  لباس های  و  عملکرد  شیوه  ساخته،  متمایز 
کنار زندانیان با مشقت فراوان  استثنای شب، هفت روز هفته را در 
کار  کنار این که مادر پنج فرزند است، از عهده  به سر می برد. او در 
تالش  پر  مدیر  را  او  و  آمده  بدر  خوبی  به  نظامی  نیز  طاقت فرسای 
ساخته است. وی تالش می کند تا حد امکان نظم را در زندان پیاده 
دیدگاه های  با  مجرم  متخلف،  انسان های  آن  در  که  جایی  کند. 
به  و  است  یوسفی  رحیمه  نامش  شده اند.  آزادی  سلب  متفاوت 

کار می کند.  کابل  صفت مدیر عمومی  زندان زنانه بادام باغ 
به  و عاشق  پر تالش  استعداد،  با  زن صمیمی،  را  او  دیدار  اولین  در 
وظیفه پولیسی یافتم. این که او چطور توانسته این صفات را به خود 
پای  است،  پیموده  را  موفقیت  پله های  چطور  و  دهد  اختصاص 

صحبت هایش می نشینیم.
انتخاب  را  پولیسی  مسلک  تا  شد  سبب  انگیزه ای  چه  پرسش: 

کنید؟
شنیدن  داد،  را  شدن  پولیس  انگیزه  برایم  بیشتر  که  چیزی  پاسخ: 
شعار هایی پولیسی مانند »پولیس د تولنه خدمتگار« بود و در ضمن 
خواندن داستان های پولیسی از نویسندگان ایرانی و دیگر نویسندگان 
که تصمیم  سبب شد تا حس پولیسی را در من زنده سازد. همان بود 

گرفتم درس نظامی بخوانم.
کردید؟ کدام سال آغاز  کجا و از  کار پولیسی را از  پرسش: 

کادمی  پولیس فارغ شدم،  که از ا کارم را از سال های 1358  پاسخ: 
کادمی  پولیس شدم و بعد به عنوان افسر  کردم. سپس راهی ا شروع 
شورای  منشی  معاون  وقت  حکومت  در  شدم.  نظام  داخل  پولیس 
ویزه  شعبه  در  کابل  هوایی  میدان  در  سپس  داخله،  وزارت  زنان 
در  سپس  و  کابل  پلچرخی  زندان  در  بعد  کردم.  کار  قاچاق  و 
در  همان طور  و  شدم  گماشته  کابل  دروازه  چهار  چک پاینت های 
زنانه  زندان  مدیر  صفت  به  کنون  ا و  داخله  وزارت  دیگر  دفتر های 
بیست ساله  کاری  وقفه  مدت،  این  در  اما  می دهم.  ادامه  کارم  به 
که این امر سبب شد نسبت به دیگر هم دوره هایم عقب  نیز داشتم 

بمانم.
که شما بیست سال از وظیفه به دور بمانید؟ پرسش: چه سبب شد 

وظیفه  از  سال   20 همسرم  خواست  به  کردم  ازدواج  وقتی  پاسخ: 
در  ماندم.  دور  بود،  کشورم  و  مردم  به  خدمت  همانا  که  مقدس 
کنار  و در  پولیسی  لباس  را در  که خودم  نبود  این مدت هیچ شبی 
من  که  می دیدم  می شدم  بیدار  خواب  از  وقتی  نبینم  هم سنگرانم 

نخستین  برای  پکن  شهر  در  هوا  آلودگی  تشد  پی  در 
است. کرده  اعالم  سرخ«  »وضعیت  چین  دولت  بار 
دود  پنج شنبه  تا  سه شنبه  روز  از  شهر،  مقام های  به گفته 
را  شهر  آسمان  سراسر  هوا  آلودگی  از  ناشی  غلیط  غبار  و 
می پوشاند. وضعیت سرخ در پکن تا ظهر پنج شنبه برقرار 

خواهد ماند.
مدارس شهر پکن تعطیل شده  اند یا به دانش آموزان این 
که در صورت تمایل در خانه ها  اختیار داده شده است 
وضع  محدودیت هایی  موترها  رفت  و آمد  برای  بمانند. 
کارخانه ها دستور داده شده،  از  شده است و به برخی 
کنند. شهر پکن با ۲۲ میلیون  فعال فعالیت خود را متوقف 
جهان  کشور  پرجمعیت ترین  پایتخت  جمعیت،  نفر 
شناخته  جهان  شهر  آلوده کننده ترین  به عنوان  و  است 
بندی  درجه  سیستم  که  قبل  سال  چهار  از  می شود. 
چهارگانه برای اعالم وضعیت آلودگی در چین راه افتاد، 
کشور  که سطح آلودگی در این  این برای اولین بار است 

سرخ اعالم می شود.

 16 دوشنبه  روز  منصورهادی  عبدربه  یمن  رییس جمهور 
ملل  سازمان  کل  دبیر  کی مون  بان  به  نامه ای  در  قوس 
آتش بس  از  عربستان  رهبری  به  ایتالف  که  است  نوشته 
که از 15 ماه دسامبر آغاز می گردد.  7  روزه خبر داده است 
گفته  گزارش رویترز، عبدربه منصور هادی در این نامه  به 

پایان  به  روز سه شنبه  بغداد  آنکه ضرب االجل  با وجود 
نظامی  نیروهای  خروج  بر  مبنی  نشانه ای  هیچ  رسید، 
ترکیه از شمال عراق دیده نمی شود. در پی ورود نیروهای 
ک عراق و استقرار آن ها در پایگاهی  نظامی ترکیه به خا
 ۱۵ یک شنبه  روز  از  عراق  خارجه  وزارت  موصل،  در 
کرد و  قوس، ضرب االجل ۴۸ ساعته را برای ترکیه تعیین 
کشور خارج  ک این  از انقره خواست نیروهایش را از خا
ترکیه  کرده است درصورت خودداری  کند. بغداد اعالم 
این کشور،  کمیت  حا نقض  ادامه  و  نیروهایش  تخلیه  از 
شورای  جمله  از  بین المللی  مراجع  طریق  از  را  موضوع 

کرد. امنیت سازمان ملل پی گیری خواهد 
کنش به  معاون نخست وزیر ترکیه عصر روز دوشنبه در وا

ازدواجم  از  زیادی  مدت  هرچند  هستم.  خانه  دیواری  چهار  در 
کار در عرصه  می گذرد، اما هنوز هم با مخالفت خانواده ام در زمینه 
مردم  برای  تا  کنم  مبارزه  هستم  ناچار  اما  می باشم.  روبه رو  نظام 
که زنان تا چه حد مظلوم  کردم  کنم. بعد از ازدواج درک  خدمت 

هستند و تاچه حد نیازمند حمایت .
کاری چیست؟ پرسش: راز موفقیت تان در امور 

در  تا  است  شده  سبب  دارم  کار  به  که  عالقه ای  و  تالش   : پاسخ 
کار می کنم،  با  که در این سمت  کنون نیز  کاری موفق باشم. ا امور 
که آنان ولو هر  زنان مختلف روبه روام و طوری با آنان رفتار می کنم 
که دارند، مانند اعضای یک خانواده در این زندان بسر  فعلی هم 
کردن در این پست خیلی سخت و مشکل است،  کار  گرچه   ببرند. 
که از سوی وزارت به این پست انتخاب شدم، در اولین  اما همین 
دیدار با زندانیان جلسه ای ترتیب دادم و در آن به زندانیان وعده 
کرد.  که حامی  حقوق زن هستم و از حقوق شان دفاع خواهم  سپردم 
کردم  کاری تالش  بعدا از مشکالت شان پرسیدم و در اولین روز های 
کار ها تا حدی در  کنم این  کنم. فکر  تا مشکالت شان را بر طرف 

موفق بودنم نقش داشته اند.
پرسش: در زندان با چه موانع روبه رو هستید؟

پاسخ: »با آن که مطابق به قانون با زندانیان برخورد می کنم، اما هنوز 
هم بسیاری از افراد دست به توطیه و تخریبم می زنند. از شماره های 
واقع  در  نمی ترسم.  هیچ گاه  من  اما  می رسد،  برایم  اخطار  ناشناس 

کسی بترسد.« پولیس نباید از 
که شهامت دارید؟  پرسش: چه وقت دانستید 

پاسخ: زمانی که یونیفورم را به تن می کنم، احساس می کنم یک شیر 
شهامت  می توان  را  احساس  این  می روم.  شکار  به دنبال  و  هستم 
نمی شود.   فعالیتم  مانع  کس  هیچ  می کنم  فکر  چون  پنداشت، 
گردم و در موقف های باال دست یابم. می خواهم از این بیشتر موفق 

احساس  موفق  و  راحت  را  خود  چقدر  پست  این  در  پرسش: 
می کنید؟

پاسخ: این پست قبال نیز برایم پیشنهاد شده بود، اما از ترس این که 
کرده بودم،  کار مشکل است، آن را رد  مسوول زندان بودن خیلی 
همه  پذیرفتن  با  بعد  شد،  پیشنهاد  بار  دومین  برای  که  همین  اما 

کردم. کار شروع  کرده و به  مشکالت آن را قبول 
کاری تان در این زندان چه ساعت است؟ پرسش: زمان 

کرده و ختم آن بستگی به حجم  کار شروع  پاسخ: از هفت صبح به 
از  کار می کنم. بعد  یا هشت شب در دفتر  تا هفت  کثرا  ا کار دارد، 
کار های خانه نیز سهم می گیرم. این که از دفتر به خانه رفتم در انجام 

پرسش: خاطره جالب تان از ایام وظیفه  چیست؟
که باید  پاسخ: یک روز صبح زود برای ما از باال وظیفه سپرده شد 
که در یکی از  کنیم. برای ما راپور رسیده بود  پالن عملیاتی را اجرا 
گهان با  کردیم، نا خانه ها اسلحه وجود دارد. وقتی به تالشی شروع 
چیزی عجیب روبه رو شدم. در حال جستجوی رخت های خواب 
گهان دیدم یک زن در میان یکی از بستره های خواب  که نا بودم 
کرده است. متعجب شدم چون در آن زمان زنان  خودش را پنهان 
در  که  شدم  متوجه  بعد  می شدند.  نظامی  پنهان  نیروهای  از  کم تر 
دست زن سالح، بمب های دستی و دیگر وسایل جنگی است. این 

خاطره برایم جالب بود.
پرسش: خاطره  تلخ تان از زندگی چیست؟

زندگیم جا  در  از خاطره های خوب  بیشتر  تلخ  پاسخ: خاطره های 
گفتنش عاجز می باشم. دارد، اما این یک راز است و از 

پرسش: از زندگی شخصی تان بگویید؟
می باشم.  دختر  دو  و  پسر  سه  یعنی  فرزند  پنج  صاحب  پاسخ: 
کل مصروف تحصیالت عالی و نیمه عالی می باشند.  اوالد هایم در 
سختی  وظیفه  کنار  در  توانسته  ام  که  است  آرزویم  بزرگ ترین  این 

کنم. چون پولیسی اوالد های تحصیل کرده به اجتماع تقدیم 
پرسش: پیام تان به دیگر زنان چیست؟

خرچ  به  جرات  باید  دارند،  عالقه  پولیسی  مسلک  به  گر  ا پاسخ: 
کدام  شدن  پولیس  بپیوندند.  پولیس  صفوف  به  بیایند  و  دهند 
انسان  نترسند.  می باشد.  افتخار  باعث  برعکس  و  نیست  عیب 
یک روز به دنیا می آید و یک روز هم از دنیا می رود. پس پذیرای 

خطر باشند.

داریم  قصد  که  دادم  اطالع  ایتالف  رهبری  به  است: 
کنیم. آتش بس در یمن را از ۱۵ دسامبر تا ۲۱ دسامبر آغاز 

آتش بس  این  است:  کرده  کید  تا یمن  رییس جمهوری   
کرات صلح یمن خواهد بود و در صورت  همزمان با مذا

پایبندی حوثی ها این آتش بس می تواند تمدید شود.
درحالی عبدربه منصور هادی از برقراری آتش بس یک 
کرات صلح در سوییس خبر داده  هفته ای همزمان با مذا
فرستاده  احمد،  شیخ  ولد  اسماعیل  پیش تر  که  است 
در  درگیری  طرف های  توافق  از  متحد،  ملل  سازمان 
کرات صلح ژنیو  جنگ داخلی یمن برای حضور در مذا

خبر داده بود.
کرات  که در این مذا گفته بود  فرستاده سازمان ملل متحد 
منصور  عبدربه  دولت  نمایندگان  از  مرکب  هیات  یک 
گروه شبه نظامی  هادی و از طرف دیگر هیاتی مرکب از 
کنگره خلق یمن، وفادار به علی  حوثی و هیاتی رسمی از 
خواهند  حضور  پیشین،  رییس جمهور  صالح  عبداهلل 
کرات صلح سوییس هیچ  گفته وی برای مذا داشت. به 
که الزم  کرات تا جایی  جدول زمانی تعیین نشده و مذا

باشد ادامه خواهد داشت.

گفت: »نیروهای ترکیه در عراق  این تصمیم دولت عراق 
برای  کشور  تا به آموزش شبه نظامیان این  حضور دارند 
نسبت  عراق  دولت  اما  بپردازند.  تروریسم  علیه  جنگ 
به این موضوع بسیار حساس شده است. احتماال دولت 
عراق موضع خود را پس از دریافت نامه نخست وزیر ما 
کشور در این زمینه با یک دیگر  و پس از آنکه وزرای دو 

تشکیل جلسه دهند، تغییر خواهد داد.«
نیروهای  کنترول  در  کنون  ا هم  موصل  شمالی  مناطق 
گذشته میالدی سربازان ترکیه در  داعش است و از سال 
گفته  به  و  منطقه موصل در شمال عراق مستقر شده اند 
آموزش داوطلبان عراقی  و  ارایه مشاوره نظامی  به  انقره، 

در جنگ علیه داعش می پردازند. 

پولیس شدن 
از خواب تا واقعیت

لودگی هوا خ در پکن در پی تشدید آ اعالم وضعیت سر

کرات صلح و آتش بس در یمن برگزاری مذا

حضور نظامیان ترکیه در عراق باوجود پایان یافتن ضرب االجل 
48 ساعته بغداد ACKU
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