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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2322   یک شنبه 2 حوت 1394   قيمت 20 افغاني

گزارش انکشاف بشری  چرا سومین 
افغانستان نشر نشد؟

نسرین صبری:

افراد باید به شعار های
»شهر ما دل ما« پایان دهند!

ناسیونالیسم حذف گرا ناامنی می زاید
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رییسجمهور:

آببایدعادالنهتقسیمشود
آیاپستهبادغیس

سهممردمخواهدشد؟

در  نظامی  عملیات  انجام  پی  در  دیروز 
دست کم  بادغیس  والیت  آبکمری  ولسوالی 
23 جنگجوی طالبان به شمول یک فرمانده 
پی  در  افراد  این  شدند.  کشته  آنان  ارشد 
والیت  در  مردان«  ابر  »نبرد  نام  زیر  عملیاتی 
ارتش،  سربازان  با  رویارویی  در  بادغیس 
شدند.  کشته  محلی  پولیس  و  ملی  پولیس 
دگروال شیر حمزه دربندی، فرمانده عملیات 
که در  گفته است در این نبردها  »ابر مردان« 
ولسوالی آبکمری والیت بادغیس راه اندازی 
شده است، 13 تن از افراد طالبان نیز زخمی 

شده اند.
جسد شیرعلی از فرماندهان ارشد طالبان در 
کشته  شدگان  میان  در  نیز  بادغیس  آبکمری 

دیده شده است.
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Co-soft # 83223064

Tender Notification Call for Expression of Interest:
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical Cooperation measures on behalf of the 
Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Afghanistan wants to tender the Driver Training in public bidding process. Therefore the HR-Development Unit in Kabul would like to invites 
experienced and financial solvent local companies for the support to HR-Development Unit on (Driver Training in soft skin vehicles and armored 
vehicles) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.
Objective:
All GC drivers need to be aware of regulations and have an advanced understanding of save driving and the related technical skills on soft skin and 
armoured vehicles.
Expected Outcome:
1. Improved security and safety of movements by cars for all GC staff.
2. To minimize risks and ensure safe and secure transportation for all GC personnel.
3. Increase the duration of material through improved maintenance.
Qualifications required:
This assignment requires committed and qualified local companies with insight knowledge of international best practices and experiences in the field of 
Driver Training; the contractor is expected to provide the following services:
 Basic Driver Training: 2 batches each batch 4 days.
 Advanced Driver Training: 4 batches each batch 3 days.
 Refresher Driver Training: 6 batches each batch 3 days.
 The courses are to be conducted by at least two experts with at least two years’ experience in conducting basic and advanced Driver Trainings.
 The training is to be held in local language (Pashto/Dari).
Note: To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the reference number (83223064) to tenders-afg@giz.de 
latest until 29.02.2016.
After the deadline GIZ – Office Kabul will review the interest letters and then invite the bidders for receiving their offers. The maximum time for 
collecting the offers will be no more than a week.
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اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

ج می گذاریم، باید پول افغانی  کشور را از صمیم قلب ار پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سرود ملی و بیرق ملی 
گذاشته و در دادوستد و خریدوفروش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را  ج  که نماد هویت ملی ما به شمار می رود، ار را 

ACKUادا نمائیم.



زنگ اول


وزارت دفاع در مورد عقب نشینی اردوی ملی از »نوزاد« و 
»موسی قلعه« والیت هلمند به افکار عمومی  توضیح نداده 
است. هلمند محل درگیری نیروهای امنیتی با طالبان است 
و سرنوشت جنگ در این والیت  به احتمال قوی، برنده 
می خواهند  طالبان  می سازد.  مشخص  را  جنگ  بازنده  و 
میز  روی  بتوانند  آینده  در  تا  کنند   اشغال  را  این والیت 
مدعی  که  افغانستان  مشروع  نظام  بگیرند.  امتیاز  مذاکره 
است نیروهای امنیتی اش مشروعیت الزم اجتماعی دارند، 
و  دارد  را  هلمند  از  دفاع  توان  که  کند  ثابت  می خواهد 

اجازه نمی دهد این والیت سقوط کند. 
از »نوزاد« و »موسی قلعه«  امنیتی  نیروهای  اگر عقب نشینی 
لشکرگاه  از  موثر  دفاع  و  قوت ها  بهتر  آرایش  هدف  به 
صورت گرفته باشد، کسی نمی تواند با آن مخالفت کند، 
اما اگر تخلیه »نوزاد« و »موسی قلعه« نتیجه یک معامله باشد 
و حکومت این مناطق را مثال به ریش سفیدان سپرده باشد، 
به  باید  حکومت  است.  کرده  نامشروع  و  غیرقانونی  کار 
افکار عمومی  توضیح بدهد که واقعیت چیست. در حال 
حاضر همه می دانند که تصمیم گیری های کالن امنیتی در 

افغانستان به مشوره مستشاران ناتو صورت می گیرد. 
از  و  دارد  کمکی  و  مستشاری  حضور  افغانستان  در  ناتو 
پشتیبانی  راهبردی  به صورت  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
یک  مبنای  بر  »نوزاد«  و  »موسی قلعه«  تخلیه  اگر  می کند. 
برنامه دفاعی صورت گرفته باشد و مشاوران ناتو خواستار 
چنین چیزی شده باشند، باز هم افکار عمومی  به آن تمکین 
بدترین حالت وقتی است که حکومت در  خواهند کرد. 
بی اعتمادی  نکند. در شرایطی که  این مورد موضع گیری 
سیاسی  متحدان  حتا  و  می کند  بیداد  کشور  در  سیاسی 
انتقاد  بزرگوار  دو  این  از  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
که  نیست  عاقالنه  می سازند،  متهم  را  آنان  و  می کنند 
رییس جمهور و رییس اجرایی خاموش بمانند و در مورد 

تحوالت امنیتی در والیت هلمند توضیح ندهند. 
قرار است تا هفته دیگر دور چهارم نشست های چهارجانبه 
اعالمیه وزارت خارجه  مبنای  بر  و  برگزار شود  در کابل 
مشخص  طالبان،  با  مذاکره  شروع  تاریخ  نشست،  این  در 
برگزاری  از  پیش  که  است  ضروری  بسیار  شد.  خواهد 
این نشست، حکومت در مورد تحوالت امنیتی در هلمند 
افکار  به  چهارجانبه  نشست های  به  مرتبط  موضوعات  و 
رییس جمهور  و  نشود  چنین  اگر  بدهد.  عمومی  توضیح 
مورد تحوالت  در  اجرایی زحمت سخن گفتن  رییس  یا 
هلمند و موضوعات مرتبط به نشست های چهارجانبه را به 

خود ندهند، بی اعتمادی سیاسی بسیار عمیق می شود. 
مالحظه  ای  هیچ  بدون  سیاستمداری  هر  شاید  وقت  آن 
متهم  بی کفایتی  به  را  حکومت  سران  و  کند  افشاگری 
سازد. روشن است که سیاستمدارانی که ساحه استراتژیک 
درون  راز های  از  دارند،  به دست  را  افغانستان  سیاست 
دولت به زودی آگاه می شوند و در صورتی که احساس 
که  است  ضروری  بسیار  می کنند.  افشاگری  کنند،  خطر 
نشست  به  رفتن  از  پیش  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
چهارجانبه، اجماع سیاسی ایجاد کنند و در مورد تحوالت 

در هلمند به مردم افغانستان توضیح بدهند. 
شایعه  بازار  که  می شود  سبب  حکومت  سران  خاموشی 
سبب  هم  سیاسی  بی اعتمادی  شدن  عمیق  شود.  گرم 
به  امر  این  و  کنند  باور  را  شایعات  مردم  که  می شود 
بود.  نخواهد  ملی  وحدت  حکومت  سود  به  هیچ وجه 
است که  این  فراموش کند،  نباید  را که حکومت  چیزی 
یا  سیاسی  جغرافیای  دو  که  نمی خواهند  افغانستان  مردم 
آید که  به وجود  در کشورشان  سیاسی  نوع حاکمیت  دو 
اداره کنند و  بر سر  یک بخش آن را تفنگ داران عمامه 
مورد  چیزی  چنین  باشد.  دولت  به دست  آن  دیگر  بخش 
قبول مردم افغانستان نیست. صلح باید به معنای نفی عنصر 
خشونت از سیاست افغانستان باشد. هر گروهی که دوست 
کنار  را  اسلحه  باید  کند،  افغانستان خدمت  مردم  به  دارد 
بگذارد، اصل رقابتی بودن سیاست را قبول کند و از طرق 

مسالمت آمیز اهدافش را پی گیری کند.

در مورد تحوالت هلمند 
توضیح بدهید
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وصل شدن برق کابل در هاله ای از ابهام 

زمان گفتگو با طالبان مشخص می شود

بازداشت شش تروریست در خوست 

رییس جمهور: 

آب باید عادالنه تقسیم شود با این که مسوولین شرکت برشنا شام 
روز جمعه را زمان وصل شدن برق 
عنوان  کابل  به  ازبکستان  شده  قطع 
ساعت   24 گذشت  با  ولی  کردند، 
از آن زمان وضعیت برق هنوز هم در 
مقام های  دارد.  قرار  ابهام  از  هاله ای 
پایه های  که  مناطقی  گفته اند  امنیتی 
برق تخریب شده در آن قرار داشت 
به تصرف آنان در آمده و کار باالی 
کیبل های  و  شده  تخریب  پایه های 
با  دارد.  جریان  شدت  به  شده  قطع 
وصل  کابل  به  برق  هنوز  این حال 
مسوولین  همین حال  در  است.  نشده 
شرکت برشنا گفته اند که برق کابل 
روز شنبه وصل خواهد شد. وحیداهلل 
توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به 
رادیو آزادی گفته است که آنان از 
باالی  کار  جمعه  روز  ظهر  از  بعد 
کیبل های  و  تخریب شده  های  پایه 
او  کرده اند.  آغاز  را  قطع شده 
نیرو های  توسط  ساحه  می گوید 
اگر  امنیتی پاک سازی شده است و 

افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
می گوید، قرار است در دور چهارم 
باره صلح  مذاکرات چهار جانبه در 
چگونگی  و  مکان  زمان،  روی 
مذاکرات با طالبان مسلح بحث شود . 
مذاکرات  آزادی   رادیو  از  نقل  به 
چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، 
در  سه شنبه  روز  به  امریکا  و  چین 
برگزار  کابل  در  حوت  ماه  چهارم 
می گردد. شکیب مستغنی سخنگوی 
گفته  آزادی  رادیو  به  وزارت  این 
روی  مذاکرات  دور  این  در  است، 
با  مستقیم  گفتگو های  چگونگی 
قبلی  نشست  سه  نتایج  و  طالبان 
شد.  خواهد  بحث  صلح  مورد  در 
چهار  هماهنگی  گروه  گفت:   وی 
شان را  مشترک  تالش های  جانبه 
گفتگو های  تاریخ  تعیین  جهت  در 
مستقیم میان نمایندگان با صالحیت 
طالبان  گروه  و  افغانستان  حکومت 
می رود  انتظار  و  داد.  خواهند  ادامه 
تا  مستقیم  گفتگو های  آغاز  تاریخ 

اواخر ماه فبروری تعیین شود. 
جانبه  چهار  مذاکرات  سوم  نشست 

از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
بازداشت شش تروریست مربوط به 
شبکه حقانی خبر می دهد. بر اساس 
ریاست  سوی  از  که  خبرنامه ای 
در  شده،  نشر  ملی  امنیت  عمومی 
پولیس،  مشترک  عملیات  یک 
مربوطات  در  ملی  امنیت  و  اردو 
ولسوالی های صبری و باک والیت 
خوست دو تن از سرگروه های شبکه 
افراد  این  شده اند.  بازداشت  حقانی 
که رحیم اهلل و ستار نام دارند، همراه 
خود  امر  زیر  افراد  از  چهار تن  با 

8صبح، کابل: اشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
می گوید که دهقانان کشور به تقسیم عادالنه آب 
»کنفرانس  چهارمین  در  دیروز  که  او  دارند.  نیاز 
سخن  افغانستان«  زراعتی  انکشاف  و  ترویج  ملی 
زمینه  در  دارد  وظیفه  دولت  که  افزود  می گفت، 

تقسیم آب میان دهقانان، عدالت را تامین کند.
چهارمین کنفرانس ملی ترویج و انکشاف زراعتی 
که روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار 
سکتور  دهقانان،  نمایندگان  آن  در  بود،  شده 

خصوصی و متشبثین نیز اشتراک داشتند. 
رییس جمهور در این کنفرانس به وزارت زراعت 
از  آب  عادالنه  تقسیم  مورد  در  که  داد  هدایت 
تجارب و دانش علما، بزرگان و مردم استفاده کند.

خوب  نمونه  را  آب  کاریزهای  رییس جمهور 
به مسووالن هدایت  تقسیم عادالنه آب دانست و 
منظور  به  ملی  همبستگی  برنامه  طریق  از  که  داد 
ترمیم  را  آب  کانال های  مزارع،  به  آب  رسیدن 
اساسی  شکل  به  را  کاریزها  و  جویچه ها  و  کرده 

آمده سازند.
رسانه ها  به  جمهوری  ریاست  که  اعالمیه ای  در 
مهم  »اولویت  عنوان  به  زراعت  از  فرستاده، 
حکومت« یاد شده است. در این اعالمیه به نقل از 
رییس جمهور آمده است: »رشد و ترویج زراعت 
ثبات  زیرا  است،  حکومت  مهم  اولویت های  از 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما به زراعت وابسته 

می باشد.«
در  دهقان  نقش  کنفرانس  این  در  رییس جمهور 
آنان گفت:  به  و خطاب  مهم خواند  را  فقرزدایی 
» شما اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می دهید، 
زیرا اکثر مردم ما به زراعت و مالداری مصروف 
می باشند. نقش دهاقین در جلوگیری از گرسنگی 

و فقر مهم و ارزشمند می باشد.«
از راه زراعت  افغانستان  با آن که اکثر شهروندان 
سبب  ناامنی  و  جنگ  اما  می کنند  معیشت  تامین 
زراعت  بخش  به  زیادی  توجه  که حکومت  شده 
غصب  دهقانان،  عمده  مشکالت  از  یکی  نکند. 
شده  گفته  روزمند  افراد  سوی  از  آنان  زمین های 
محصوالت  به  بازار  نبود  و  زمین  غصب  است. 
رو  شهرها  به  دهقانان  اکثر  تا  شده  باعث  زراعتی 
اما رییس جمهور غنی می گوید که هیچ  بیاورند. 
زورمندی نمی تواند زمین دهقان را غصب کند. در 
منظور  »به  است:  آمده  جمهوری  ریاست  اعالمیه 
به تمام والی ها هدایت  از غصب زمین  جلوگیری 
به  را دوباره  داده است که زمین های غصب شده 

مردم برگردانند.«
داد که  اطمینان  دهاقین  به  رییس جمهور  هم چنین 
جایدادهای آنان مصوون است و هیچ کس از راه 
نمی تواند غصب  را  آنان  زمین های  قدرت  و  زور 

کند. 
با آن که اکثر مردم در افغانستان زراعت پیشه اند اما 
دهقانان هنوز هم سنتی کار می کنند. دانشگاه های 
تربیه  دانشجو  مدرن  صورت  به  هنوز  افغانستان 
نمی کنند. رییس جمهور می گوید که برای ترویج 
زراعت  دانشکده های  باید  زراعت  انکشاف  و 
که  این  »تا  گردند  عیار  دهاقین  نیازهای  با  مطابق 

علم با عمل دهقان و باغبان ارتباط پیدا کند.«
در این کنفرانس که برای دو روز دیگر نیز ادامه 
زراعت  رشد  در  خصوصی  سکتور  نقش  دارد، 
رییس جمهور گفت که سکتور  مهم خوانده شد. 
با وزارت زراعت، در زمینه  خصوصی در مقایسه 
ترویج زراعت و کمک به دهاقین به مراتب مؤثر 

بوده است. 
او دهقان، سکتور خصوصی و دولت را سه شریک 
این  در  زراعت  وزارت  که  گفت  و  دانست  مهم 
میان تنها نقش ارایه کننده خدمات را ایفا می کند. 
انکشاف  وی عالوه کرد که در راستای ترویج و 
باید در  زراعت نقش همه وزارت ها مهم است و 

این زمینه بگونه مشترک همکاری کنند. 
اما  است  زراعتی  کشور  یک  افغانستان  که  آن  با 
باعث  دهقان  با  همکاری  و  سردخانه  بازار،  نبود 
شده که این کشور محصوالتی از چین و پاکستان 
گندم  زیادی  مقدار  ساالنه  افغانستان  کند.  وارد 
وارد می کند. در حالی که والیات شمال به عنوان 
زمینه  نبود  اما  شود  می  یاد  افغانستان  »کندوی« 
گرفته  کشور  دهقانان  از  را  فرصت  این  مناسب 

است. 

روز  کابل  برق  نیاید  پیش  مشکلی 
وصل  خبر(  گزارش  )زمان  شنبه 
تاخیر  نیز  امنیتی  مسوولین  می شود. 
در تصرف منطقه از دست طالبان را 
ملکی  افراد  جان  حفظ  برای  تالش 
عنوان کردند. آنان می گویند طالبان 
دند  در  را  سنگر ها  مستحکم ترین 
غور و دند شهاب الدین ایجاد کرده 
این  امنیتی  نیرو های  ولی  بودند، 

سنگر ها را تصرف کردند. 
طالبان از یک ماه طرف چندین پایه 

در  میالدی  جاری  ماه  ششم  در 
آن  در  و  شد  راه اندازی  اسالم آباد 
شد.  نهایی  صلح،  راه  نقشه  طرح 
غنی  جمهور  رییس  این  از  پیش 
به  رسیدن  راه  نقشه  که  بود   گفته 
مخالفان  تمامی  و  شده  ایجاد  صلح 
می توانند  افغانستان  حکومت  مسلح 
با استفاده از فرصت به میان آمده در 

گفتگو های صلح سهیم شوند. 
و  افغان ها  از  برخی  این  از  پیش 
به  توجه  با  ملی  شورای  اعضای 

بازداشت شده اند. 
نفر  از چهار  ملی  امنیت  در خبرنامه 
حقانی  شبکه  فرمان  تحت  افراد  که 
هستند بنام های میر فرزند خان میر، 
سیال میر فرزند خان میر، محمد امیر 
فرزند جنت و عبداهلل فرزند سید میر 

یاد شده است .
به نقل از این خبرنامه ، این افراد در 
انبار  یک  وجود  از  خود  اعترافات 
خبر  در والیت خوست  نیز  مهمات 
در  آنان  که  می شود  گفته  داده اند. 
باک  و  صبری  ولسوالی  مربوطات 

انجام  مصروف  خوست  والیت 
تروریستی،  تخریبی،  فعالیت های 
ماین گذاری و انتقال سالح و مهمات 

به گروه های تروریستی بوده اند.
که  است  نوشته  هم چنان  خبرنامه 
فعالیت این تروریستان برای حمله بر  
ترور علما،  نظامی،  و  ملکی  وسایط 

افراد و اشخاص تنظیم شده بود. 
اداره امنیت ملی گفته است که این 
با  باالفعل  حقانی  شبکه  عضو  شش 
میل  یک  کالشینکوف،  میل  پنج 
سالح چره یی، دوپایه مخابره و یک 

قاب دوربین بازداشت شده اند. 
خبرنامه ي امنیت ملی هم زمان نوشته 
ابتدایی  تحقیقات  در  آنان  است که 
آنان  مهمات  که  را  ساحه ی  خود 
که  کرده  فاش  بود،  جابجا  آن  در 
را  مهمات  این  ملی  امنیت  ماموران 

کشف کردند. 
مرمی  فیر   ۵4 مخفیگاه  این  در 
توپ  مرمی  فیر  بیست  میزاییل، 
سرگلوله  عدد   ۵۱ متری،  ملی   ۸2
سالح  مرمی  صندوق   ۸4 و  میزاییل 

خفیف بدست آمده است. 

شهاب الدین  دند  منطقه  در  را  برق 
برق  آن  نتیجه  در  کردند  تخریب 
وارداتی ازبکستان به شهر کابل قطع 
شد و مردم کابل حدود یک ماه را 
در تاریکی به سر بردند. مقدار کمی 
از برق تولیدی جنراتور های دیزلی و 
بند برق سروبی نیز کفایت نیاز شهر 
کابل را نکرده به همین خاطر بیشتر 
مناطق کابل در 24 ساعت کم تر از 

یک ساعت برق داشتند. 

چین  و  امریکا  کشور های  حضور 
باره صلح  در نشست چهار جانبه در 
ابراز امیدواری کرده بودند و گفتند 
مستقیم  مذاکرات  آغاز  برای  که 
هستند.   خوش بین  مسلح  طالبان  با 
نیز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
افغان ها  که  بود  گفته  پیش  چندی 
در  تغییر  شاهد  باید  دیگر  ماه  دو  تا 

ACKUموضوع صلح باشند. 
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نسرین صبری را درست هفت ماه قبل در وسط نواحی 
سرک سازی  پروژه  باالی  کار  مصروف  کابل  پنج  و  سه 
گام هایش استوار بود و این  کوته سنگی دیدم.  باغ باال- 
کار نشان  صفت او را زنی با عزم راسخ، شجاع و با پشت 
پیشبرد  به خاطر  او  از  کارگر   762 و  کارمند   66 می داد. 
کار و چگونگی نظم  کرده و به خاطر بهبود  کار ها اطاعت 
این سو  به  سال  چهار  از  او  می گیرند.  مشوره  او  از  کاری 
کابل را عهده دار می باشد  سمت ریاست سرسبزی شهر 
کارهایی را از آدرس این پست انجام  و به گفته خودش 
کارهای بیشتری را نیز به سر برساند. داده و تالش دارد تا 
کاری تان  گام های  که اولین  گردید  سوال از این جا آغاز 

کجا بوده است؟ چه وقت و در 
دو  موجودیت  با  ماستری  سویه  به  را  تحصیل  پاسخ: 
گام ها،  اتمام رسانیدم. در نخستین  به  طفل خرد سال 
آموزگار  حیث  به  زراعتی  کوپراتیف های  انستیتوت  در 
شهرداری  پالن  ریاست  در  سپس  کردم،  وظیفه  ایفای 
کابل و به تعقیب آن در ریاست سرسبزی به حیث مدیر 
گماشته شدم و از چهار سال  کار  حفاظت از نباتات به 
گذر شده  به این سو مسوولیت ریاست سرسبزی به من وا

است. 
چه  قدم  اولین  در  شدید،  رییس  که  روزی  8صبح: 

کار ی را انجام دادید؟ 
سرسبزی  ریاست  که  این  از  قدم  اولین  در  پاسخ: 
را به وظیفه  فاقد حضور زنان بود، یک تعداد خانم ها 
کنون در بخش های خیاطی و غیره  ا که همین  گماشتم 
سرک  در  چاه ها  حفر  با  بعدی  گام  در  دارند.  فعالیت 
آبیاری  که  کردیم  پیاده  را  نلدوانی  سیستم  داراالمان 
کار  قسمت بزرگی از شهر از همین طریق صورت می گیرد. 
کمپنی  کوته سنگی-  سرک  کیلو متر  دو  نلدوانی  بعدی 
که تا کنون جریان دارد. افزایش پرسونل، ایجاد  می باشد 
ایجاد  قوریه ها،  ایجاد  سبز،  خانه های  یا  گرین هاوس ها 
توجه  آن  به  که  می باشد  کار هایی  از  غیره  و  گلخانه ها 
گرین هاوس و در  گلخانه، 12  کنون 8  داشته ایم. همین ا
سال جاری 28 پارک جدید نیز در سطح شهر احداث 

شد. 
کابل  آبیاری شهر  برای  امکانات  و  آیا وسایل  8صبح: 

بسنده می باشد؟
است  کم  سرسبزی  ریاست  پرسونل  تاسف  با  پاسخ: 

در  آب  سطح  ندارد،  وجود  نیز  نلدوانی  امکانات 
آب  به  آب دهی  نقاط  در  تنها  ما  و  آمده  پایین  چاه ها 
چاه ها بسنده می کنیم و بس. در ضمن مشکل اساسی 
آبیاری  ساحه  یک  در  زمانی که  است،  این  ما  عمده  و 
برای  غیره  و  کلینیک  شفاخانه ها،  مکاتب،  می کنیم 
ما مزاحمت می کنند و موتر های شان را در ساحات سبز 
ساحات  تا  می شود  سبب  کار  این  و  می دهند  توقف 
با  که مداخله می کنیم  زمانی هم  کنند.  را تخریب  سبز 
با  تاسف  با  می کنند.  رفتار  تحقیر  و  توهین  خشونت، 
نه  طول  با  سرک   30 از  بیشتر  تقریبا  و  پارک   54 داشتن 
کمبود پرسونل واقعا مشکل ساز  کم تر یا بیشتر،  کیلو متر و 

می باشد.
پرسونل و وسایط ریاست سرسبزی چه تعداد  8صبح: 

است؟
کارگر  نفر  کارمند و 762  54 عراده وسایط، 66  پاسخ: 
دارم، از این جمله بیش از20 زن در چوکات این ریاست 
کار می کنند. ما بیشتر به نیروی مردانه نیاز داریم به همین 

کم  است. خاطر تعداد زن ها 
کاری می روید، آیا با  8صبح: زمانی که از دفتر به ساحه 

برخورد های منفی از سوی مردم روبه رو می شوید؟
خودم  اصال  می روم،  ساحوی  کار  به  زمانی که  پاسخ: 
به  توجه ام  اصال  می دانم.  مرد  همکاران  هم ردیف  را 
کار می باشد نه این که مردم چگونه  کیفیت  چگونگی و 

دیدی در برابر من دارند. 
8صبح: راز موفقیت تان را در چه می دانید ؟

معرض  در  را  خود  که  است  این  موفقیتم  راز  پاسخ: 
کار فرار نکرده ام،  کارهای مشکل قرار داده و هیچ گاه از 
گذار شده نیز صرف  کار های مشکل نیز به من وا گر  حتا ا

کنم این راز موفقیتم بوده است.  نظر نکرده ام. فکر 
که در چوکی ریاست نشستید، آیا برای  8صبح: روزی 
اطاعت  زن  یک  اوامر  از  که  نبود  مشکل  مرد  همکاران 

کنند؟
که اصال  پاسخ: نخیر من زمینه را طوری مساعد ساختم 
کارگر مطرح نگردد. در ضمن  کارمندان و  مساله رییس، 
همین همکاران مرد خود شان خواستند تا من رییس شان 
و  موقف  نه  است  مهم  کار  من  برای  هم چنان  باشم. 

غیره.
کدام  گام  گر روزی شهردار شوید، در نخستین  8صبح: ا

کار برای تان اولویت خواهد داشت؟
پاسخ: در اصل شهردار باید یک فرد مسلکی و با رشته 
مهندسی باشد و من ماستری در رشته زراعت دارم، اما 

کار های  که می کنم،  کاری  گر شهردار شوم اولین  باز هم ا
ساحات  در  بلند منزل ها  اعمار  از  کرد،  خواهم  تهدابی 
مزاحمت  و  تهدید  را  مردم  خانه های  که  رهایشی 
کرد. قیرریزی سرک ها را روی  می کنند، جلوگیری خواهم 
گرفت، در ضمن پارک های بسیار مدرن  دست خواهم 
سیستم  به  کرد،  خواهم  ایجاد  خانواده ها  برای  زیبا  و 
است،  فاجعه بار  کنون  ا همین  واقعا  که  کانالیزاسیون 
اشاره  من  که  کار هایی  این  کرد.  خواهم  جدی  توجه 
که باید از سوی شهردار ها  کمبوداتی است  کردم، واقعا 

گیرد. توجه جدی به آن صورت 
شهر  سرسبزی  زمینه  در  بعدی تان  پالن های  8صبح: 

چیست؟
را  سبز  ساحات  که  است  این  ما  آینده  پالن  پاسخ: 
کابل داریم  که ما در شهر  گسترش دهیم و این ساحاتی 
خواهیم  افزایش  را  تفریحی  پارک های  نیست.  بسنده 
داد تا اطفال با روحیه خوب پرورش یابند. در قدم اول 
کافی داشته باشیم، وسایط و وسایل مدرن  باید تشکیل 
مانند ماشین های شاخچه بری، وسایل تزیینی، وسایط 
که باید این خال ها  برای آبیاری و غیره از پالن هایی اند 
کارهای  از  گل نیز  کنیم. در ضمن تربیه و پرورش  را پر 
کار صورت  آینده روی آن  باید در سال  که  دیگری اند 

گیرد.
8صبح: فرهنگ شهرنشینی چگونه است؟

شهرنشینی  فرهنگ  قبل  سال  چهل  به  نظر  پاسخ: 
مسوول  را  خود  مردم  گذشته  در  است.  فاجعه بار  واقعا 
کثیف  و  کردن  ک  پا در  شهرداری  با  و  می دانستند 
مردم  مثال  به طور  داشتند.  همکاری  شهر  نساختن 
کوچه ها را عاری از زباله ها  هفته وار حشر می کردند و تمام 
و  نشده  مراعات  فرهنگ  این  کنون  ا اما  می ساختند، 
سرسبزی  قسمت  در  هرچند  می شود.  بد تر  روز  تا  روز 
مردم از سه سال به این سو ساحات سرسبزی را تخریب 
گل ها آسیب نمی رسانند. اما واقعا بسیاری  نمی کنند و به 
که از موترهای شان بقایای  از افراد در شهر دیده شده اند 
که باب از جمله نوشابه را بیرون می اندازند و شعار  خورا
»شهر ما دل ما و یا شهر ما خانه ما« به زبان می آورند. از 
که به شعار »شهر ما دل ما«  هم شهریانم خواهش می کنم 
کی شهر و حفاظت از سرسبزی، ما را  پایان دهند و در پا
ک نگه  که خانه های تان را پا یاری رسانند. همان طور 

می دارید، شهر را نیز خانه خود بدانید. 
و  نهال ها  ضایعات  تعداد  چه  ساالنه  8صبح: 

کنار جاده را دارید؟ گلدان های 
که خود سرسبزی غرس می کند، ساالنه  پاسخ: نهالی را 
که یک میلیون نهال  ضایعات آن به پنج درصد می رسد 
که  زیان هایی  و  ضایعات  اما  می گیرد.  بر  در  را  وگلدان 
ولگرد  افراد  ترافیک،  موضوع  رمه ها،  حمله  از  ناشی 
به  نیز  برمی گیرد  را در  و غیره  را قطع می کنند  نهال ها  که 
که  ضرر هایی  ضمن  در  می رسد.  در صد   20 از  بیش 
وسیله  به  گلدان ها  و  گل  تخریب  است،  نگرانی  قابل 
برخورد  گلدان ها  با  شب  هنگام  که  است  رانندگانی 
بدون  بعد  و  کرده  تخریب  را  گلدان  و  گل  و  می کنند 

پرداخت جریمه از ساحه فرار می کنند. 
و  حفظ  خاطر  به  مردم  از  خواست تان  8صبح: 

نگهداشت ساحات سبز چیست؟
نگهداری  و  حفظ  قسمت  در  این که  اول  پاسخ: 
ساحات سبز ما را همکاری و یاری رسانند، دوم این که 
که بدون مشوره افراد مسلکی  از مردمم خواهش می کنم 
نکنند،  غرس  سرانه  خود  را  نهال ها  سرسبزی،  ریاست 
که نهال ها قبل از سبز شدن  کار سبب می شود  چون این 

خشک شده و از بین بروند. 
8صبح: در اخیر پیام تان به دیگر زنان چیست؟

جمله  از  تالش  و  کار  پشت  تحصیل،   ، مبارزه  پاسخ: 
که موفقیت را به همراه دارد. چون بسیاری  ابزار هایی اند 
را  خود  می کنند،  کار  که  پستی  در  شاغل  خانم های  از 
زندگی  در  خاطر  همین  و  می کنند  تلقی  دوم  جنس 
این  خانم ها  دیگر  به  من  پیام  ندارد.  وجود  پیشرفت 
باالی  و  برده  باال  را  خود  نفس  به  اعتماد  زنان  است 
گر من چوکی ریاست را  کنند. ا توانایی های خود یقین 
کس نمی توانست مرا رییس  قبول نمی کردم، پس هیچ 
گرفته می شود نه  بسازد. پس حق خود را بگیرند و حق 

داده. 
قسمت  در  سرسبزی  ریاست  که  است  حالی  در  این 
پارک ها، حفظ  و نگهداری  ناحیه، حفظ  سرسبزی22 
قرغه،  بند  پغمان،  تپه  گلدان های جاده ها،  و سرسبزی 

کوه شیردروازه و غیره مسوولیت دارد. سبز سازی 

نمی باشد.  بسنده  نیز  تانکر های آب  از جمله  و وسایط 
از  کاری  آبیاری بخش  کار های  بهتر  انجام  به خاطر  ما 

کردیم تا از آبیاری عقب نمانیم.  طرف شب را پیاده 
احساس  موفق  پست  این  در  را  خود  چقدر  8صبح: 

می کنید؟
که از سوی مردم تایید  پاسخ: موفقیت آن زمان است 
شوم. هرچند تا حدی مردم تشویقم می کنند، اما زمانی 
و  موثر  کارهای  واقعا  که  می کنم  احساس  موفق  را  خود 
امکانات  به  نظر  دهیم.  انجام  شهریان  برای  بنیادی 
از  و  موثر  کارهای  تا  می کنم  تالش  دارد  وجود  که  کمی  
که تشکیل ریاست سرسبزی  تهداب انجام بپذیرد. با آن 
آن  نفوس  و  سبز  ساحات  و  است  قبل  سال   50 تشکیل 
گسترش یافته است. اما با این امکانات ناچیز توانسته ام 

کارهایی را انجام دهم.
مواجه  مشکالت  کدام  با  کاری  راستای  در  8صبح: 

استید؟
مسوولیت  را  ناحیه  یک  ناحیه  رییس  یک  پاسخ: 
چیزی  اما  می کنم.  رسیدگی  ناحیه   22 در  من  اما  دارد، 
کمبود امکانات  که می توان آن را مشکل دانست نبود و 
نداشتن  و  پرسونل  کمبود  به  امکانات  این  می باشد. 
است،  کم  واقعا  وسایط  می گردد.  بر  آبیاری  وسایط 

نسرین صبری:

افراد باید به شعار های
»شهر ما دل ما« پایان دهند!

  سهیال وداع خموش
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در عصر فیسبوک و دوست یابی های آنالین اما بعضی از مردان 
افغان هنوزهم برای عشق و دوست یابی در جستجوی راه های 
تماس  مرکز  به  کار  این  برای  آنان  ازمدافتاده اند.  و  قدیمی  
یلدا  فتانه  می زنند.  زنگ  پولیس«   119« اضطراری  خدمات 
که 27 سال دارد همانند سایر همکارانش در مرکز 119 پولیس 
او می گوید: »ما روزانه زنگ های زیادی دریافت  کار می کند. 
بخش های  در  دارم.«  دوستت  می گویند  ما  برای  که  می کنیم 
ترک  را  خود  خانه های  ندرت  به  زنان  افغانستان،  از  زیادی 
از  می کنند.  سر  به  برقع  که  استثنایی  موارد  در  مگر  می کنند، 
این رو، مردان فرصت زیادی نمی یابند تا با زنان تماس داشته 
ندارند  اجازه  زنان  از  زیادی  تعداد  که  زمانی  به ویژه  باشند؛ 
بزرگ،  شهرهای  در  تنها  شوند.  بیرون  خانه  از  محرم  بدون 

کرده اند. تعداد اندکی به رسانه های اجتماعی دسترسی پیدا 
جنس  با  می توانند  مردان  که  راه هایی  از  یکی  نتیجه،  در 
خدمات  مرکز  به  زدن  زنگ  کنند،  صحبت  مخالف شان 
که  می گویند  اداره  این  کارکنان  است.  کابل  پولیس  عاجل 
می کنند.  دریافت  این چنینی  زنگ   70 حدود  روزانه  آن ها 
بی سواد  بیشتر  می زنند،  زنگ  »کسانی که  می گوید:  یلدا  خانم 
که  می گوییم  برای شان  »ما  می افزاید:  او  روستاها یند.«  اهل  و 
نکنید.«  شلوغ  را  خط  لطفا  است،  پولیس   119 مرکز  این جا 
نمی شوند.  دلسرد  آسانی  به  افغان،  عاشق پیشه  مردان  اما 
جزییات  با  گزارش هایی  گفتگوها،  شدن  طوالنی  برای  آن ها 
گفتگوها  که  دارند  و تالش  می کنند  ارایه  آتش سوزی  مورد  در 
ساحه  به  آتش نشانی  مامورین  زمانی که  اما  کند.  پیدا  ادامه 
می روند، نشانه ای از آتش سوزی پیدا نمی کنند به جز مردانی 

با قلب های سوخته از دوستی.
گزارش در  کار می برند،  که این مردان به  از ترفندهای دیگری 
کسی  گم شدن حیوانات شان می باشد. ویدای 23 ساله،  مورد 
می گوید:  دارد  نام  یک  تنها  افغان ها  از  زیادی  تعداد  مثل  که 
گوسفند و  کسانی که زنگ می زنند برایم می گویند،  »بعضی از 
کسی آن ها را دزدی  گم شده، من از آن ها می پرسم چه  گاو ما 
که شما پولیس هستید و باید آن  است، آن ها جواب می دهند 

کنید. آن ها معموال برای ما دردسر درست می کنند.«  را پیدا 
کرده  کار  مرکز  این  در  سال  هشت  کسی که  فاروقی،  لیلما 
ادامه  زدن  زنگ  به  شوند  موفق  این که  بدون  مردها  می گوید، 
لذت  غریبه  زن  با  کردن  صحبت  از  آن ها  زیرا  می دهند، 
که  می برند. فاروقی می گوید: »آن ها زنگ می زنند و می گویند 
من صدایت را دوست دارم، بیا با هم دوست شویم و شماره 
تماس خودت را برایم بده.« او می گوید: »گوش هایم از چنین 
به  که  است  این  خدمات  مرکز  پالیسی  است.«  پر  کلماتی 
تمام زنگ ها به شکل مودبانه پاسخ داده شود، زیرا خط های 
گردیده و نباید  کمک ایجاد  ارتباطی برای موارد اضطراری و 

برای مدت طوالنی مصروف نگهداشته شود.
که  کرده  مشاهده  را  کسانی  لیست  ژورنال،  استریت  وال 
ک  کرده اند و شماره های شان بال همیشه به این مرکز مزاحمت 
شده است. یکی از دوکانداران در والیت غزنی به نام حسین 
نزده ام.«  زنگ  پولیس   119 مرکز  به  گاهی  هیچ  »من  می گوید: 
و  بودند  زده  زنگ  روستایی  مناطق  از  کسانی که  عده ی 
به  مزاحمت  شده اند،  ک  بال مرکز  در  تماس شان  شماره های 
که یک  مرکز 119 را رد می کنند، اما آن ها اعتراف می کنند زمانی 
تلیفون صحبت  در  بیشتر  با عالقه  بزنند،  برای شان زنگ  زن 
می گوید:  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  می کنند. 
»کسانی که به دنبال عاشقی اند، نباید از خط تلیفون دنبال آن 
باشند، این خط تنها برای موارد اضطراری استفاده می گردد.« 
کز برای جلوگیری از حمالت راه اندازی  او می افزاید: »این مرا

شده است.«
از شرق  که  کابل می گوید وقتی  از دانشجویان دانشگاه  یکی 
را  گفتگو  دختران  با  تا  کرده  تالش  آمده،  کابل  به  افغانستان 
کار او تصمیم می گیرد برای تمرین و از  کند. به خاطر این  آغاز 
مرکز خدمات  به  هرگز  اما  بزند،  زنگ  زنان  برای  روی شوخی 
او می افزاید در یک مورد  نزده است.  تلیفونی مثل 119 زنگ 
که  »خانمی  مرا با الفاظ زشت دشنام داد« این در حالی است 
کشور،  روستایی  مناطق  بیشتر  در  می کنند.  مزاحمت  نیز  زنان 
بیشتر زنان از زندگی در محیط های عمومی  به دور مانده اند. 
محسوب  خوش شانس  خیلی  می روند  مکتب  که  دخترانی 
که  شوند، زیرا دختران در مناطق روستایی زیر فشار قرار دارند 

باید در خانه بمانند و بیرون نروند.
کارکنان مرکز خدمات تلیفونی  در روزهای اخیر ذکراهلل، یکی از 

ترکیه  ارتش  افسران  انفجار واسطه  حامل  مسوولیت 
کردستان آزاد« به دوش  گروهی موسوم به »بازهای  را 
»کارگران  حزب  انشعابی  شاخه  گروه  این  گرفت. 
کرد های  حقوق  »احقاق  برای  که  است  کردستان« 
یا  کردستان  کارگران  حزب  می کند.  مبارزه  ترکیه« 
دست  مسلحانه  مبارزه  از  پیش  سال  چند  کا  پ کا
که وارد فاز مبارزات سیاسی شده  کرد  کشید و اعالم 
که مسوولیت قتل نظامیان ارتش  است. اما شاخه ای 
گرفت، ظاهرا به مبارزه مسالمت آمیز  ترکیه را به دوش 
حقوق  »احقاق  راه  تنها  می کند  فکر  و  ندارد  باور 
گوریالیی  کردها« جنگ با ارتش ترکیه به شیوه های 

و تروریستی است. 
پس  ساعاتی  ترکیه  دولت  که  است  این  جالب 
»یگان  گروه  نظامیانش  حامل  بس  انفجار  از 
حمله  این  مسوول  را  کردستان«  خلق  مدافعان 
نظامی   شاخه  گروه  این  کرد.  اعالم  تروریستی 
قلمرو سوریه  که در  کردها است  اتحاد دموکراتیک 
در  کردستان«  خلق  مدافعان  »یگان  دارد.  فعالیت 
گروه های عرب زبان مخالف داعش، علیه  اتحاد با 
قلمرو  در  داعش  تروریستی  خالفت  جنگجویان 
و  داشته  پیشرفت هایی  اخیرا  و  می جنگد  سوریه 

قلمرو بیشتری به دست آورده است. 
که ایاالت  کی است  گزارش های معتبر رسانه ای حا
گروه های  متحده امریکا از ایتالفی حمایت می کند، 
مختلف شبه نظامی سوریه از جمله »یگان مدافعان 
اصلی شان  هدف  و  هستند  عضو  کردستان«  خلق 
ترکیه  است.  داعش  تروریستی  خالفت  با  مبارزه 
سازمان  یک  را  کردستان«  خلق  مدافعان  »یگان 
که روابط سازمانی  تروریستی می داند و تصور می کند 
کردستان«  کارگران  گروه و »حزب  محکمی  میان این 
ترکیه و شاخه های انشعابی آن برقرار است. ترکیه بر 
»یگان های  کمیت  حا زیر  قلمرو  باور،  همین  مبنای 
گلوله باران می کند و تهدید  کردستان« را  مدافع خلق 
کرد.  که به این مناطق لشکرکشی خواهد  کرده است 
ایاالت  راهبردی اش  متحد  به  مورد  همین  در  ترکیه 
متحده هم هشدار داد. انقره به ایاالت متحده پیام 
گر امریکا ارسال اسلحه به »یگان های مدافع  که ا داد 
گروه را یک  کردستان« را متوقف نکند و این  خلق 
سازمان تروریستی نخواند، ترکیه پایگاه های نظامی 
کرد.   ایاالت متحده را در قلمرو ترکیه تعطیل خواهد 
که بارک اوباما، رییس جمهور  این هشدار سبب شد 
ترکیه تماس بگیرد  با رییس جمهور  امریکا، شخصا 
اوباما  گفتگوی  از  کند.  بحث  مورد  این  در  او  با  و 
است،  نشده  داده  بیرون  جدیدی  خبر  اردوغان  و 
ترکیه-  و  امریکا  روابط  که  است  این  واقعیت  اما 
کردهای سوریه،  روی موضوع  راهبردی-  متحد  دو 

دچار تنش شده است. 
که روابط سازمانی و فکری  در این تردیدی نیست 
کردی  گروه های  گون  گونا محکمی  بین شاخه های 
کشورهای ایران، سوریه، ترکیه و عراق فعالیت  که در 
مرام  گروه ها  این  تمام  تقریبا  است.  برقرار  دارند 
غایی شان،  هدف  و  دارند  مارکسیستی  سیاسی 
هم  این  در  است.  کرد زبان  کشور  یک  تشکیل 
گروه ها برای رسیدن  که برخی از این  تردیدی نیست 
کرده اند و  به اهداف شان، خشونت ورزی را اختیار 
گروه ها به راه انداخته اند، در  که این  از اثر جنگی  
کشته  بی گناه  مردمان  و  غیرنظامیان  موارد  از  برخی 
گروه ها سبب شده است  شده اند. مبارزه خونین این 
گون  گونا از دولت های منطقه شاخه های  که برخی 
به  رقیب شان  دولت های  علیه  را  کرد  سازمان های 

کار بگیرند. 
کرد های  عراق،  در  حسین  صدام  سقوط  از  پس 
به دست  بیشتری  خودمختاری  شدند  موفق  عراقی 
کنترول شان، انتخابات  بیاورند. آنان در مناطق زیر 
بدنه  از  استقالل  برای  روزی  شاید  و  کردند  برگزار 
قلمرو  کنند.  سازمان دهی  همه پرسی  یک  عراق 
کرد های  از  برخی  امن  بهشت  به  عراق،  در  کرد ها 
شبه نظامی  مخالف دولت ترکیه نیز بدل شده است. 

که  کرد. این خانم تالش داشت  از خانمی  زنگی را دریافت 
کارمند  خط تلیفون را هم چنان مصروف نگهدارد و برای این 
چه  »شما  گفت:  ذکراهلل  می گردد.  دوست  به دنبال  که  گفت 
گفت:  کردید.« اما زن  می کنید، شما برای ما مزاحمت ایجاد 
گفتم  »برایش  می دهد:  ادامه  ذکراهلل  نیست.«  چنین  »نخیر 
ما  برای  شما  می دارید،  نگه   مصروف  را  تلیفون  خط  شما  که 
مزاحمت می کنید. ما در این جایم تا به پیام های عاجل پاسخ 
کنیم.« اما این خانم برایش می گوید: »آیا  کمک  داده به مردم 
کپور، از ستارگان فلم هندی وصل سازید؟  می توانید مرا به انیل 
کرده و تلیفون را قطع می کند.« در اخیر او این خانم را سر زنش 
می گوید  دارد،  رنگ  عسلی  چشمان  و  سیاه  موی  که  ذکراهلل 
کار ممکن  کسی نداده، زیرا این  که او هیچ گاه شماره اش را به 
از  ویدا،  بانو  دیگر  سوی  از  سازد.  مواجه  خطر  به  را  او  است 
که از سر  کسانی  کارمندان مرکز خدمات می گوید: »بسیاری از 
دوست  را  صدایت  که  می گویند  ما  به  می زنند  زنگ  شوخی 
کنون چنین  »تا  اما  دارم و می خواهم همراهت دوست شوم.« 
دیگر  عده ای  است.«  نشده  واقع  کارگر  این جا  در  ترفندهایی 
می زنند  زنگ  پولیس   119 خدمات  مرکز  به  افغان  جوانان  از 
این  از  دیگر  بعضی  می شوند.  عاشقانه  مشوره های  خواهان  و 
جوانان نیز از مشکالت ازدواج خود قصه می کنند. آن ها برای 
کمک می کنند. آقای جنرال همایون  فرار از ازدواج در خواست 
عینی، مسوول مرکز خدمات 119 پولیس می گوید به طور مثال: 
او  که  فامیلش می خواهد  اما  را دوست دارد،  »دختری پسری 
ازدواج راضی  این  با  به شوهر دهد، دختر  کسی دیگری  به  را 
کمک  خواستار  و  می زند  زنگ  پولیس   119 مرکز  به  و  نیست 

می شود.«
محول  زنان  امور  وزارت  به  را  قضایا  چنین  معموال  مرکز  این 
که در سال 2007 از سوی برنامه  می کند. مرکز خدمات پولیس 
گردید و از سوی همین نهاد تمویل  توسعه ای ملل متحد ایجاد 
گذشته زنگ  در  با مشکالت است.  مقابله  می شود، هدفش 
افغانی هزینه  بود. حاال هر دقیقه زنگ زدن 1.5  رایگان  زدن 
دربر دارد. این مرکز در 24 ساعت 500 زنگ دریافت می کند. 
زنگ  مردان  از  بعضی  می گویند،  خدمات  مرکز  کارمندان 
می کنند.  معرفی  طالب  زن  کارکنان  برای  را  خود  و  می زنند 
و  کاری  کز  مرا در  باید  مردان  و  زنان  که  دارند  عقیده  طالبان 
که برای  کارکنان زن  تحصیلی از یک دیگر جدا باشند، آنان به 
چنین  این  می کنند.  ایجاد  اذیت  و  آزار  می کنند  کار  پولیس 

ک اند. شماره ها نیز بال
آنالین  اجتماعی  رسانه های  و  وبسایت ها  حاضر  حال  در  اما 
که  ساخته  مساعد  شهری  جوانان  برای  را  بهتری  گزینه های 
مردها  از  یکی  شوند.  تماس  به  یک دیگر  با  آنالین  به صورت 
کابل نشسته و لبخند بر لب  کافه ای در  که همراه نامزدش در 
کربرگ و یاهو مسنجر تشکری  دارد می گوید: »ما باید از مارک زا
این  کرده اند.  کمک  زیاد  را  ما  آن ها  که  خاطری  به  کنیم، 
از  قبل  و  کرده  مالقات  فیسبوک  طریق  از  را  هم دیگر  زوج  دو 
ارتباط  باهم  سال  یک  از  بیشتر  یک دیگر  با  دیدار  نخستین 
که  می گوید  خود  مخاطب  خانم  برای  »مرد  کرده اند.  برقرار 
لحظه  همان  که  خانم  باشم؟«  داشته  دوست  تورا  می توانم 
گفتم  برایش  که  می گوید  می کند،  قصه  را  یک دیگر  با  توافق 

»مشکلی وجود ندارد.«

به  کوهی موسوم  از  ترکیه به صراحت  رییس جمهور 
گفت  و  برد  نام  عراق  کردستان  سرزمین  در  قندیل 
که شبیه آن در قلمرو سوریه نیز شکل  اجازه نمی دهد 
کرد های مخالفش  گر  که ا بگیرد. ترکیه تصور می کند 
کشور  این  شوند،  قدرت  صاحب  هم  سوریه  در 
گرفت و  کرد ها قرار خواهد  به   نحوی در محاصره 

تهدید امنیتی جدی متوجه آن خواهد شد. 
ترکیه شاید برای جلوگیری از تحقق چنین سناریویی 
قلمرو  در  حاال  و  عراق  قلمرو  در  مسلح  کرد های  با 
سویه درگیر است. حمله تروریستی اخیر در انقره هم 
کردها  که ترکیه در قلمرو خودش هم با  نشان می دهد 
ترکیه  که  است  دلیل  همین  به  شاید  است.  درگیر 
جبهه النصره  و  داعش  با  مبارزه  به  چندانی  عالقه 
کردهایی  مانع  گروه ها  این  که  می کند  فکر  و  ندارد 

که برای امنیت ترکیه تهدیداند.  می شوند 
است  حاضر  مسلح،  کرد های  با  مبارزه  برای  ترکیه 
است  حاضر  کشور  این  بپردازد.  کالنی  هزینه های 
با حمایت غیرمستقیم از جبهه النصره و شاخه های 
شود.  خدشه دار  بین المللی اش  حیثیت  داعش، 
هم چنان ترکیه از درافتادن با ناتو و امریکا- متحدان 
راهبردی انقره- نیز ابایی ندارد و می خواهد امریکا 
کردهای سوریه را تروریست  را زیر فشار قرار دهد تا 
نمی خواهد  هزینه،  همه  این  رغم  به  اما  بخواند. 

کند. کشور جستجو  ریشه مشکل را در داخل این 
پس  که  ترکی  ناسیونالیسم  که  است  این  واقعیت 
گرفت،  شکل  عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  از 
گیر نبود. ناسیونالیسمی  ناسیونالیسم همه شمول و فرا
گرفت ملی گرایی  که ترکیه مدرن به اساس آن شگل 
حذف گرایانه بود. دولت ترکیه مدرن از ناسیونالیسم 
است  روشن  داد.  ارایه  زبانی  قومی  و  تعریف  ترکی 
کردها،  برای  جایی  ناسیونالیسمی   چنین  در  که 
گروه های قومی  و زبانی  ارمنی های مسیحی و دیگر 
دولتی  هویت  در  باید  یا  گروه ها  این  ندارد.  وجود 
حتا  کنند.  ترک  را  کشور  یا  و  شوند  رسمی  حل  و 
حکومت رجب طیب اردوغان اسالم گرا هم به این 

مساله توجه اساسی نکرد. 
سلطان  یک  هیات  در  را  خود  که  اردوغان  آقای 
است  نشده  حاضر  هنوز  تا  می کند،  حس  عثمانی 
به  و  بشناسد  رسمیت  به  را  کرد ها  زبانی  هویت  که 
که به زبان خود  کشور اجازه دهد  کرد آن  شهروندان 
چندی  باشند.  داشته  رسانه  و  دانشگاه  آموزشگاه، 
قانون  که  ترکیه  پارلمان  نماینده  کرد  پیش یک زن 
گرفت تا  اساسی ترکیه را هم قبول دارد، زیر فشار قرار 
که »ترک« است. او زیر بار این فشارها نرفت  بگوید 
که شهروند جمهوری مدرن ترکیه است،  کرد  و اعالم 
اما »ترک« به معنای تباری و زبانی آن نیست. حتا 
که قانون اساسی ترکیه را پذیرفته است،  نماینده ای 
کند.  انکار  را  خود  زبانی  هویت  تا  است  فشار  زیر 
تا  است.  اجتناب ناپذیر  جنگ  وضعیتی  چنین  در 
می کند،  ترویج  که  ناسیونالیسمی   از  ترکیه  زمانی که 
حداقل  نکند،  ارایه  گیر  فرا و  همه شمول  تعریفی 
خواهند  دوام  مسلحانه  مبارزه  به  کرد ها  از  بخشی 

داد. 
»افغان«  از  که  هستند  حلقاتی  هم  افغانستان  در 
این  نظر  از  می دهند.  ارایه  زبانی  و  تباری  تعریفی 
جمهوری  شهروند  فرد  میثاقی  نام  »افغان«  حلقات 
که دولت در برابر تعلقات تباری،  افغانستان مدرن 
بلکه  نیست،  است،  بی طرف  او  زبانی  و  فرهنگی 
افغانستان است  اسم  به  تبار رسمی  دولتی  »افغان« 
نمی دانند،  تبار  این  به  متعلق  را  که خود  کسانی  و 
جالب  کنند.  ترک  را  کشور  باید  و  هستند  بیگانه 
که ناسیونالیسم حذف گرایانه از ترکیه به  این است 
که  افغانستان وارد شد. حلقات تبارگرا باید بدانند 
رسمی  برای دولت،  تبار  تراشیدن یک  و  تبارگرایی 
است  انجامیده  بحران  به  خاستگاهش  همان  در 
امنیت  است،  نیرومند  خیلی  آن که  با  مدرن  ترکیه  و 
ندارد. بنابراین راه دیگری وجود ندارد غیر از این که 

گیر باشد. ملی گرایی افغانی، همه شمول و فرا
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رهنمود های  فقط  این گزارش  در  است.  آینده کشور 
بود.  آب  خوب  حکومتداری  و  دولت  برای  مشخص 
هر چند این گزارش یک گزارش کامل نبود اما یک 
را  آن  باید  بعدی  نسل های  که  بود  خوب  گزارش 

تکمیل می کرد.«
است  این  می شود  مطرح  این جا  در  که  پرسشی  اما 
آبی  منابع  روی  گزارش  این  در  این که  به  توجه  با 
افغانستان هیچ گونه بحث سیاسی صورت نگرفته و این 
منابع صرفا از دیگاه علمی  و تخنیکی مورد مطالعه قرار 
گرفته اند، چرا حساسیت های سیاسی را به وجود آورده 
به صورت  گزارش  این  نشر  مانع  که  حدی  تا  هم  آن 

گسترده شده است. 
تخنیکی  آدم  یک  اصوال  »من  می گوید:  اقرار  نعیم 
را  چیز  یک  می خواهم  ولی  نیستم  سیاسی  و  هستم 
بخش آب  در  قبلی  فضای  از  فعلی  فضای  که  بگویم 
به مراتب بهتر است. در آن زمان برای نشر این گزارش 
به لحاظ  پیش آدم های فوق العاده مهم رفتیم و گفتیم 
خدا این گزارش را یک بار بخوانید و ببینید که در متن 
این گزارش چه است که به دولت و به سیاست خارجی 
دولت بر بخورد. من نمی خواهم که نام آن ها را به شما 
بگویم. اما آن ها در همین لحظه در قدرت های درجه 
یک و درجه دوی مملکت هستند. ما به آن ها مراجعه 
کردیم که دست کم این گزارش را بخوانند ولی کسی 
آن مصرف شده  روی  که  گزافی  پول  با  نشد.  حاضر 
بود و با پس زمینه ای بسیار قوی که این گزارش تجزیه 
و تحلیل شده و در سطح بین المللی یک گزارش کامال 

قابل قبول بود، اما متاسفانه نشر نشد.« 
مورد  در  کسی  زمان  آن  »در  می افزاید:  اقرار  نعیم 
توان  زیر زمینی  چه  و  سطحی  چه  سرحدی  آب های 
گپ زدن را نداشت. من به عنوان یک استاد می گویم 
»شرم آور« است که آدم آمار و ارقام را پنهان کند. آمار 
و ارقام باید در اختیار همه گذاشته شود. این نورم دنیا 
چرا  دنیا  است.  ما  منفی  نکته های  از  یکی  این  نیست. 
عالقه نمی گیرد چون ما هیچ گونه دیتا و آمار و ارقام 
نداریم. حتا دیتا و ارقامی  که یک دانشجو برای ماستری 
نمی گیرد.  قرار  او  اختیار  در  آمار  این  دارد،  نیاز  خود 
وقتی تا این حد فضا بسته باشد، شما چگونه انتظار یک 

پروژه زیر بنایی آب را می توانید داشته باشید.« 
اداره  ماستر  کاکر،  خواگه  که  است  حالی  در  این 
وقتی  می گوید  گزارش  این  تهیه  بورد  رییس  و  عامه 
اداره  سابق  رییس  شد،  نشر  برای  آماده  گزارش  این 
صراحت  با  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  انکشافی 
بین  موضوع  این  سر  نمی خواهیم  »ما  که  گفت  لهجه 

افغانستان و ایران و پاکستان تنش ایجاد شود.«

از  پس  که  افغانستان  بشری  انکشاف  گزارش  سومین 
دو سال تحقیق در سال 2012 آماده شد، تا اکنون نشر 

نشده است.
در این گزارش 357 صفحه ای موضوعات مختلف از 
قرار  تحقیق  و  مطالعه  مورد  افغانستان  آبی  منابع  جمله 
گرفته است. این گزارش توسط شماری از متخصصان 
به همکاری  دانشگاه کابل  استادان  داخلی، خارجی و 
است.  شده  تهیه  متحد  ملل  سازمان  انکشافی  اداره 
برخی از تهیه کنند گان سومین گزارش انکشاف بشری 
افغانستان می گویند این گزارش به دلیل به وجود آمدن 
احتمالی تنش ها میان افغانستان، ایران و پاکستان روی 

منابع آبی منتشر نشده است.
در  می گویند  هم چنان  گزارش  این  تهیه کنندگان 
نفوذ  دارای  قبلی  حکومت  در  که  افرادی  زمان  آن 
دارند،  قرار  حکومتی  نهادهای  راس  در  فعال  و  بودند 
افغانستان  انکشاف بشری  برای  این گزارش را  هرچند 
شدند.  گزارش  این  انتشار  مانع  اما  می دانستند،  الزم 
تهیه کنندگان  از  دیگر  برخی  که  است  حالی  در  این 
انتشار  برای  مانع تراشی  که  می کنند  ادعا  گزارش  این 
سومین گزارش انکشاف بشری افغانستان از سوی اداره 

انکشافی سازمان ملل متحد صورت گرفته است. 
از  و  کابل  دانشگاه  استاد  اقرار،  نعیم  پوهنوال 
گزارش  این  می گوید  گزارش  این  تهیه کنندگان 
یکی از گزارش های منبع بود. به این معنا که در حال 
حاضر اگر با هر یکی از متخصص های آب در سطح 
سال  منابع  از  را  ارقام  و  آمار  بزنید،  حرف  افغانستان 
2004 ارایه خواهد داد. از 2004 به این طرف هیچ گونه 
آمار و معلومات وجود ندارد. این گزارش می توانست 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غنی  منبع  یک  به عنوان 
شد.  مصرف  زیاد  فوق العاده  پول  گزارش  این  روی 
آن  رابطه  که  بود،  آب  گزارش  دراین  توجه  محراق 
آبرسانی،  زراعت، حفظ الصحه،  محیط زیست،  فقر،  با 
حکومتداری خوب وآب های مرزی مورد مطالعه قرار 
گرفته است. این گزارش یک گزارش کامال تخنیکی، 
علمی  و یک پروژه تحقیقاتی بود که بسیار کم روی 

موضوعات سیاسی آن بحث شده بود. 
بحث  هیچ گونه  این گزارش  »در  می گوید:  اقرار  نعیم 
سیاسی نشده بود. ما صرفا خواستیم که دست کم بدانیم 
کشور ما چقدر آب دارد. این منابع در کجا هستند و 
به کدام سمت می روند. با چه چالش هایی بعدی شاید 
از 10  بیشتر  این بحث  باشیم و راه حل چیست.  مواجه 
شامل  را  357 صفحه ای  گزارش  این  از  12 صحفه  تا 
خوبی  بسیار  رهنمود های  گزارش  این  در  نمی شد. 
برای  این گزارش یک کار بسیار بزرگ  وجود دارد. 

که  ما  برای  سوال  این  »پاسخ  می افزاید:  کاکر  خواگه 
آن  در  نیست.  واضح  هم  تهیه کردیم  را  این گزارش 
وقت به ما وعده هایی مبنی بر پخش گزارش داده شد. 

پروژه که به پایان رسید، گزارش نشر نشد.«
گزارش های انکشاف بشری در سطح جهان به سه دسته 
مشکالت  که  است  گزارش هایی  اول  می شود.  تقسیم 
قرار  مطالعه  مورد  را  جهان  سطح  در  بشری  انکشاف 
نوع  و  است.  منطقوی  گزارش های  دیگری  می دهد. 
می کند.  تهیه  کشور  هر  که  است  گزارش هایی  سوم 
و  است.  خاص  شاخصه های  دارای  گزارش ها  این 
این  دارد  وجود  کشور  یک  در  که  معلوماتی  به  نظر 

شاخصه های درست می شود. 
افغانستان در  خواگه کاکر می گوید موضوع آب های 
هماهنگی با دانشگاه کابل و 11 دانشگاه دیگر انتخاب 
افغانستان  انکشاف  برای  این یک موضوع حیاتی  شد. 
بود که روی آن تحقیقات و کارهای آگاهی صورت 
نگرفته بود. این گزارش در سطح عالی تهیه شد. و در 
ملل  سازمان  انکشافی  اداره  گزارش  این  تهیه  جریان 
گزارش  این  تهیه کنندگان  برای  خوب  همکار  متحد 
بود اما وقتی کار به پایان رسید، کندی و مشکل تراشی 
در قسمت نشر آن از سوی خود این اداره به وجود آمد.

با  من  که  صحبت هایی  »در  می گوید:  کاکر  خواگه 
وانمود  را  برخی حساسیت ها  »UNDP« داشتم آن ها 
می ساختند. مثال می گفتند چون موضوع آب افغانستان 
شود  فرستاده  نیویارک  به  باید  گزارش  این  است 
که  ببینند  و  کنند  مرور  را  گزارش  این  متخصصان  تا 
نشر این گزارش باعث ایجاد تشنج  در بین کشورهای 
مورد  در  گزارش  این  در  آن که  با  نشود.  همسایه 
روی  تمرکز  بود.  نشده  صحبتی  فرامرزی  آب های 
صحی،  آشامیدنی  آب  )فقر(،  غربت  با  آب  ارتباط 
بودن  حساس  به دلیل  اما  بود  میراب  سیستم  و  زراعت 

موضوع از نشر عمومی  باز ماند.«
نشان  این گزارش  خواگه کاکر می گوید: »تحقیق در 
شده  قبول  شاخصه های  بعضی  ما  اگر  که  می دهد 
بین المللی را تحلیل کنیم، افغانستان کشوری است که 
و  صنعت  اقتصاد،  زندگی،  مصارف  برای  کافی  آب 
محیط زیست دارد. اما اگر این تحلیل را به حوزه های 
آبی ببریم ما به یک تصویر دیگری دست پیدا می کنیم. 
و آن این است که در بعضی حوزه های آبی افغانستان 
آب کافی وجود دارد اما بعضی از آن ها حالت بسیار 
این  در  ما  یعنی  دارند.  آب  داشتن  نظر  از  خطرناکی 
گزارش بحث سیاسی و یا بحثی که بتواند به تشنجات 
در منطقه دامن بزند صورت نداده ایم. یگانه پیام عمومی  
افغانستان کشوری است که در منطقه  بوده که  این  ما 

استفاده  نظر  از  پایین  بسیار  سطح  در  جهان  در  حتا  و 
که  گفتیم  این گزارش  در  ما  دارد.  قرار  آبی  منابع  از 
افغانستان ضرورت به بند های بزرگ و کوچک دارد.«

انکشاف  گزارش های  »وقتی  می گوید:  کاکر  خواگه 
بشری در سطح ملی تهیه می شوند مالکیت آن گزارش 
را مردم همان کشور دارند و این حق مردم است. مردم 
و دولت همان کشور حق دارند که در مورد آن تصمیم 
مردم  نیاز  و  خواست  بر اساس  گزارش ها  این  بگیرند. 
تهیه می شوند، »یو ان دی پی« فقط در این گزارش نقش 
تسهیل کننده را داشت و نه تصمیم گیرنده اما برای من 
ملل  انکشافی  پروگرام  یا  »یو ان دی پی«  که  بود  جالب 
و  برود  نیو یارک  به  باید  گزارش  این  می گفت  متحد 
حساسیت برانگیز  تا  گیرد  قرار  مطالعه  مورد  آن جا  در 
نباشد. با آن که می توانستند این کار را در دفتر کابل هم 
انجام دهند. من خودم یک روز یادم می آید با رییس 
»یوان دی پی« در کابل دیدم و پا فشاری برای نشر آن 
داشتم. و به رییس سابق »یو ان دی پی« گفتم این گزارش 
زیاد  آن مصرف  است. روی  افغانستان  مردم  خواست 
شده و سال ها برای تهیه آن زحمت کشیده شده است. 
من گفت  به  قهر  بسیار  با  »یوان دی پی«  رییس  باالخره 
من نمی خواهم که با نشر این گزارش ایران و پاکستان 
کند.  ایجاد  این گزارش حساسیت  نشر  و  شوند  »دق« 
برای  نام آب هم گرفته می شد،  در آن وقت اگر حتا 

بعضی ها و حتا دونرها هم حساسیت بر انگیز بود.«
خواگه کاکر می گوید شرایط کنونی فضای مساعد تر 
آورده  به وجود  گزارش  این  نشر  برای  را  آزاد تری  و 
است. این گزارش در سال 2012 تهیه شد. متخصصین 
و کسانی که در این زمینه کار می کنند به این گزارش 
این گونه گزارش ها  تهیه  از  اما هدف  دارند.  دسترسی 
بحث هایی  آن  روی  باید  بلکه  نیست  آن ها  نشر  تنها 
صورت  آن  مورد  در  عامه  آگاهی  و  بگیرد  صورت 
بگیرد؛ کاری که درباره محتوای این گزارش صورت 

نگرفته است.
این در حالی است که بدون این گزارش که سال ها از 
تهیه آن می گذرد، هیچ گونه تحقیقاتی مبنی بر این که 
منابع آبی افغانستان تا چه اندازه می تواند روی معادالت 
سیاسی در منطقه تاثیر گذار باشد، صورت نگرفته است. 
مورد حتا  این  در  دارد.  نیاز  پول گزاف  بندها  ساختن 
می گویند  آن ها  نیستند.  عالقه مند  چندان  هم  دونرها 
کشورهای  با  را  آب  حق  مساله  اول  باید  افغانستان 
با  باید  بندها  برای ساختن  زیرا  همسایه خود حل کند 
کشورهای همسایه مذاکره صورت گیرد. اما این مساله 

هنوز برای افغانستان مشکل زا است. 
در همین حال نعیم اقرار تا کید می کند در کشوری که 
تحقیق و بررسی های دوامدار علمی  نباشد، چگونه باید 

روی برنامه های انکشافی توجه کرد. 
این  فعلی  دولت  منفی  نکات  از  »یکی  می گوید:  وی 
این دولت هیچ گاه روی بخش های تحقیقی  است که 
است.  نکرده  توجه  عطف  طبیعی  منابع  پروژه های 
بر   1980 1970و  سال های  به  آب ها  درباره  دیتا  تمام 

می گردد.« 
در سال های اخیر به مساله آب های فرامرزی افغانستان 
به صورت پراکنده توجه شده است. و این عمدتا به دلیل 
حساسیت زا بودن آب های فرامرزی است. روند ساخت 
کشورهای  هم  پی  کارشکنی های  و  کندی  با  بند ها 
کما کان  تعلیق  و  تاخیر  با  داخلی  عوامل  یا  و  همسایه 

پیش می رود.
از  یک  هیچ  عضو  افغانستان  دیگر  سوی  از 
منابع آبی  انکشاف و مدیریت  بر  ناظر  کنوانسیون های 
با  سه جانبه ای  و  دوجانبه  پیمان های  نیست.  فرامرزی 
ندارد.  ایران  جز  به  همسایه  کشورهای  از  هیچ کدام 
در حالی که همسایگان افغانستان با دقت هر چه تمام تر 
و  می کنند  مراقبت  زمینه  این  در  آمار  و  اطالعات  از 
نزدیک درباره  از دیگر رقبای دور و  را  گوی سبقت 
دولت  می آید  به نظر  اما  می ربایند  افغانستان  آبی  منابع 
خود  آبی  منابع  استراتژیک  اهمیت  به  هنوز  افغانستان 
انکشاف  به  می تواند  که  منابعی  است؛  نشده  واقف 

دوامدار این کشور منجر شود.

مریم حسینی 
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به سردبیر محترم روزنامه 8صبح!
با تقدیم احترامات

شما  1394روزنامه  دلو   24 مورخ  شنبه  روز  منتشره  مقاله 
قرارداد  از  آریانا  دالری  میلیون  هفت  »زیان  عنوان  تحت 
بدین وسیله خاطر نشان  نمودیم.  را مطالعه  ناس«  با کمپنی 
بوده  واقعیت  خالف  کامال  یادشده  مقاله  که  می سازیم 
مقاله  نویسنده  بر آن  بسیار غیر منصفانه می باشد. عالوه  و 
ادعا نموده است که به خاطر برقراری تماس با کمپنی ناس 
برقراری  به  موفق  ولی  گرفت  صورت  تالش  افغانستان 
تماس نشده اند، باید گفت که این ادعا نیز کامال خالف 
کمپنی  مسوولین  با  خبر نگاری  هیچ  چون  است  واقعیت 

ناس افغانستان تماس نگرفته است. 
شما  منتشره  مقاله  به  پاسخ  در  را  ذیل  توضیحات  اینک 
ارایه می نماییم تا طبق مقررات نافذ و اصول ژورنالیسم در 
مورد اجراات صورت گیرد. کمپنی ناس، از زمان انعقاد 
کمپنی  و  شرکت  هوایی  افغان  دآریانا  مابین  فی  قرارداد 
است.  نموده  عمل  خود  تعهدات  تمام  به  اکنون  تا  ناس 
از  شرکت  هوایی  افغان  دآریانا  که  می دانیم  تذکر  قابل 
مدرک این قرارداد بیشتر از چهار میلیون دالر مفاد خالص 
به دست آورده است. افزون بر این، کمپنی ناس افغانستان 
معادل بیشتر از دو میلیون دالر را از مدرک این قرارداد، 
درک  از  عالوتا  است.  پرداخته  مالیه  افغانستان  دولت  به 
وسایط وارداتی خویش، این کمپنی به مقدار یک میلیون 
محصول  افغانستان  دولت  به  دالر  هزار  دوصد و پنجاه  و 
که  مبالغی  مجموع  ترتیب  بدین  است.  پرداخته  گمرکی 
بتاسی از قرارداد، از جانب این کمپنی به دولت افغانستان 

پراخته شده است بیشتر از هفت میلیون دالر می شود. 
و  وسایط  خدمات،  قسمت  در  ناس  کمپنی  ضمن  در 
افغانستان  هوایی  میادین  در  هندلنگ  گروند  تجهیزات 
عرضه  وسایط  تمام  است.  عظیمی  نموده  سرمایه گذاری 
معتبر  براندهای  از  و  جهانی  استندردهای  به  مطابق  شده 
داده  قرار  افغانستان  مردم  خدمت  در  و  خریداری  جهان 
برای  آماده  و  متعهد  افغانستان  ناس  کمپنی  است.  شده 
سرمایه گذاری های بیشتر در میادین هوایی افغانستان و در 
کل در سکتور مربوطه می باشد. چون سرمایه گذاری در 
بیشتر شده و  ایجاد فرصت های کاری  باعث  این سکتور 
محاط  کشور  یک  که  افغانستانی  برای  را  تجارت  زمینه 
ناس  این کمپنی  بر  می سازد. عالوه  مهیا  است  به خشکه 
خدمات  ارایه  بخش  در  پیشتاز  کمپنی  یک  به عنوان 
گروند هندلنگ در سطح منطقه، می خواهد استندردهای 
در  و  بیاورد  توسعه  حال  در  کشورهای  به  را  بین المللی 
رو به  کشورهای  در  بین المللی  استندردهای  پیاده سازی 
همانا  ناس  کمپنی  فعالیت  بنا  دارد.  تخصص  انکشاف 
را  هوایی  خدمات  تنها  نه  ناس  است.  استندردسازی 
بلکه همواره  ارایه می کند،  معیاری و جهانی آن  به شکل 
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تالش می کند تا ظرفیت حرفه ای نیروی کار را در عرصه 
خدمات گروند هندلینگ باال ببرد. کمپنی ناس افغانستان 
به وجه  مشتریان خویش  و  با کارمندان  تا  تالش می کند 

احسن برخورد و رفتار نماید.
افغانستان  ناس  کمپنی  تدارکاتی،  مراحل  طی  نظر  از 
شفاف  و  آزاد  داوطلبی  طریق  از  را  فوق الذکر  قرارداد 
نسبت  داوطلبی،  موقع  در  شرکت  این  است.  شده  برنده 
برنامه  و  کاری  پالن  خویش  تدارکاتی  رقبای  تمام  به 
مراحل  تمام  شده  یاد  قرارداد  و  نمود  ارایه  بهتری  مالی 
بحث  موضوع  قرارداد  است.  نموده  طی  را  خود  قانونی 
مالیه،  وزارت  معین  جانب  از  ابتدایی  مراحل  طی  از  بعد 
عمومی   معاون  ملکی،  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر 
د  محترم  رییس  ملکی،  هوانوردی  مستقل  اداره  عملیاتی 
آریانا افغان هوایی شرکت و مدیر ارشد اجرائیوی کمپنی 
ناس به امضا رسیده است. تمام امضا کنند گان نماینده های 
به صراحت  و  می باشند  افغانستان  دولت  مختلف  ادارات 
بیان داشته اند که این قرارداد در مطابقت با تمام قوانین و 
مقررات دولت جمهوری اسالمی افغانستان منعقد گردیده 
است. در ضمن تذکر داده شده است که مسایل مربوط به 
داوری و حکمیت در قرارداد تابع اتاق تجارتی بین المللی 
اداره  آن  مقررات  و  قوانین  به  مطابق  و  بوده   )ICC(

بین المللی به موضوع رسید گی می شود.
پیرامون  مختصری  معلومات  قسمت  این  در  دهید  اجازه 
نماییم.  ارایه  افغانستان  ناس  کمپنی  کرد  کار  و  ساختار 
دارد  کارمند   317 حاضر  حال  در  افغانستان  ناس  کمپنی 
که 99 درصد آن را افغان ها تشکیل می دهند، پرسونل ما 
نمایندگی از تمام اقوام این کشور می نماید. کمپنی ناس 
افغانستان صرف چهار کارمند خارجی دارد که دوشادوش 
کمپنی  می نمایند.  وظیفه  اجرای  خویش  افغان  همکاران 
را  مسلکی  آموزش های  فرصت  و  زمینه  افغانستان  ناس 
پیشرفته  و وسایط  و وسایل  نموده  فراهم  برای کارمندان 
را در اختیار آن ها قرار داده است تا خدماتی با کیفیت و 

معیاری را برای مشتریان و مسافرین ارایه نمایند. 
خویش  هنگفت  سرمایه  و  وقت  افغانستان،  ناس  کمپنی 
از  یکی  است.  نموده  کارمندان  آموزش  راصرف 
این  افغانستان  ناس  کمپنی  مهم  فوق العاده  پیشرفت های 
سازمان   )ISAGO( آیساگو  آدیت  پروسه  که  است 
نموده  سپری  موفقانه  را   )IATA( هوانوردی  بین المللی 
است )این اداره از چگونگی تطبیق و عملکرد استندردهای 
و  تفتیش  زمینی  خدمات  کمپنی  های  سوی  از  بین المللی 
البته در  نظارت می نماید که خیلی مهم و حیاتی است(. 
طول تاریخ کشور این اولین بار است که افغانستان آدیت 
)ISAGO( را موفقانه سپری می نماید و ما از این دست 
آورد بزرگ خیلی خرسند هستیم. از طرف دیگر، کمپنی 
هوایی  شرکت های  سوی  از  منظم  به طور  افغانستان  ناس 

متعدد  تقدیرنامه های  افغانستان  در  خارجی  و  داخلی 
دریافت نموده و همه ایرالینها از اجراآت و فعالیت های 
کمپنی ناس افغانستان کامال راضی هستند. در ماه گذشته، 
اجراات  و  فعالیت ها  از  نیز  شرکت  هوایی  افغان  دآریانا 
این  برای  و  نموده  خرسندی  ابراز  افغانستان  ناس  کمپنی 
آن  مسلکی  برخورد  و  معیاری  اجراات  به خاطر  کمپنی 
تقدیرنامه ارایه نموده است. هم چنان کمپنی ناس افغانستان 
همکاری  خیلی  جاری  سال  در  حجاج  انتقال  پروسه  در 
بدون  پروسه  این  تا  مساعد ساخت  را  آن  زمینه  و  نموده 
هیچ نوع معطلی و مشکل به وجه احسن به پیش برود، البته 
قدردانی  مورد  عرصه  این  در  ما  همکاری  امر  نهایت  در 

مقامات قرار گرفت. 
در مورد اتهام وارده در خصوص شفاف نبودن حسابات 
ماه  هر  پانزدهم  تاریخ  به  که  کرد  عرض  باید  داد  قرار 
پروازها،  مالی،  حساب  صورت  افغانستان  ناس  کمپنی 
آن  جزییات  تمام  با  را  موارد  غیره  و  کارمندان  معاشات 
می سازد.  شریک  شرکت  هوایی  افغان  دآریانا  همرای 
مورد  اسناد  ماهوار  به صورت  افغانستان  ناس  کمپنی 
در  و  داده  قرار  آریانا  شرکت  دسترس  در  را  ضرورت 
امضای  آن  در  که  دارد  در دست  کافی  اسناد  مورد  این 
ناس  کمپنی  است.  موجود  نیز  آریانا  شرکت  مسوولین 
افغان  دآریانا  مالی  ریاست  رسمی  از  مکاتیب  افغانستان 
نموده است که صحت حسابات  هوایی شرکت دریافت 
و  تایید  را  افغانستان  ناس  کمپنی  حسابات  سایر  و  مالی 

تصدیق نموده است.
که  می رسد  به نظر  فوق،  تشریحات  به  توجه  با  و  بنا 
نشر رسیده  به  از طریق روزنامه 8صبح  اخیر که  گزارش 
شاید در واقع نماینگر زدو بندهای ذات البینی در داخل د 
افغانستان  ناس  کمپنی  باشد.  شرکت  هوایی  افغان  آریانا 
کمپنی  این  شود،  بازی ها  همچو  قربانی  نمی خواهد 
به  ارزش دهی  و  خدمات  ارایه  باالی  تمرکز  خواستار 

سکتور هوایی افغانستان و مشتریان آن می باشد. 
که  هستیم  کمپنی  اولین  ما  که  گفت  باید  خاتمه  در 
می خواهیم  ما  که  می توانیم  گفته  صراحت  به  برای تان 
افغانستان جدیدی را در عرصه خدمات گروند هندلنگ 
برای آینده پیشکش  کنیم. ما در رفتار و برخورد خویش 
صادق هستیم، به کارمندان خویش احترام خاص داریم و 
فعالیت ها و اجراات ما معیاری است و در راه استندردسازی 
امور خویش کوشا هستیم. این ها تنها شعار نیست، ما در 
شما  از  صمیمانه  و  مشتاقانه  بنا  داریم.  ثبوت  مورد  این 
واقعیت ها  مطابق  و  معلومات درست  تا  دعوت می نماییم 

را به خوانندگان روزنامه و مردم افغانستان ارایه نمایید. 
بااحترام

استیفن ایرل ایروین
مدیر عمومی

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

اجرایی  بسیار  ضرب المثل  یک  بنده 
زمانی شنیده بودم که می گفت احتیاج 
زمانی که  شما  یعنی  است.  ایجاد  مادر 
فکر  که  را  چیزی  هر  شوید،  محتاج 
کنید ایجاد خواهید کرد. اسحق نیوتن 
او  نبود.  جاذبه  کشف  فکر  به  اصال 
بیچاره در همان لحظات به شکل بسیار 
شدیدی محتاج به یک عدد سیب بود. 
قوه  مجبور کرد  را  او  احتیاج  همین  و 
مستقیما  سیب  و  کند  را کشف  جاذبه 
ورنه  بیافتد.  مبارکش  دهان  روی  بر 
احتماال سیب جایی دیگر می افتاد. حتا 
به فکر  می گویند زکریای رازی اصال 
خماری  را  ایشان  نبود.  الکول  کشف 
بد رقم بیتاب کرده بود، هر چی چرت 
زد نه چرسی گیرش آمد و نه تریاکی، 
هرویین هم که هنوز اختراع نشده بود، 
الجرم الکول را کشف کرد که کمی 
برای خود سرخوشی ایجاد کند. حاال 
این بزرگواری که در بامیان برق را از 
کچالو به دست آورده است ، اصال نیاز 
نداشت.  کچالو  از  برق  استحصال  به 
کچالو ها  نمی توانست  تاریکی  در  او 
به دست  برق  کچالو  از  ناچار  بپزد.  را 
به  همه  ما  فعلی  وضعیت  در  آورد. 
شدت به برق محتاج هستیم. حاال چرا 
دست روی دست بگذاریم که طالبان 
به رحم بیایند و منطقه پایه های تخریب 
امنیتی  نیرو های  یا  کنند  رها  را  شده 
منطقه  از  را  طالبان  و  شوند  عصبانی 
فراری بدهند تا ما صاحب برق شویم. 
برق  تولید  لوازم  از  پر  چهار طرف تان 
زیادی  برق  ملی  از  می گویند  است. 
چیزی  خوب  آورد.  به دست  می توان 
می باشد.  ملی  است  زیاد  کابل  در  که 
بگیرید  برق  ملی  از  و  برزنید  آستین 
ملی  که  همسایه تان  به  هم  لین  یک  و 
بهترین  شلغم  حتا  بدهید.  انتقال  ندارد 
گزینه برای تولید برق است. آخر شب 
هم که دیگر نیاز به برق نبود می توانید 
نوش  را  کچالوی تان  و  ملی  و  شلغم 
روی  لحظه  همین  خودم  کنید.  جان 
پوزش  تمرکز کرده ام.  هم اتاقی ام  پوز 
خیلی شبیه توربین برق است. احساس 
می کنیم می شود دو سه کیلوواتی ازش 
برق کشید. حتا شنیدم که رییس جمهور 
می خواهد از عصای سرپرست وزارت 
برق  امنیت  شورای  مشاور  و  دفاع 
برق دار  می خواهید  خالصه  بگیرد. 
شوید، شلغم و زردک و ملی سرخک 

و کدو را از یاد نبرید.

جوابیه ناس افغانستان

از ملی برق بگیرید 
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برای  جدیدی  محدودیت های  جمعه  روز  از  اتریش 
کرد. بر این اساس  کشور برقرار  ورود پناهجویان به این 
و  مستقیم  به صورت  پناهندگی  متقاضی   ۸۰ تنها  روزانه 
ک اتریش  ۳۲۰۰ نفر از طریق ترانزیت می توانند وارد خا

شوند. 
گرفته  این تصمیم مورد انتقاد مقامات اتحادیه اروپا قرار 
محدودیت های  اروپا  کمیسیون  رییس  به گفته  است. 
این وجود  با  اروپایی است.  مقررات  بر خالف  جدید 
گفت: »ما یک هدف داریم و آن هم  وزیر داخله اتریش 
باید  کشور  قانونی است. هر  کاهش شمار مهاجران غیر 
گرفته ایم  که  تصمیمی  از  من  و  بگیرد  تصمیم  خودش 

ک  بارا که  کرد  اعالم  دلو   ۳۰ جمعه  روز  سفید  کاخ 
با  تلیفونی  تماسی  در  امریکا،  رییس جمهوری  اوباما، 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، خواستار 
در  خلق  مدافع  یگان  نیروهای  و  ترکیه  خویشتن داری 

سوریه شده است. 
بیانیه ای  در  سفید  کاخ  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
اوباما  ک  بارا تلیفونی  کرده است: در این تماس  اعالم 
اصلی  )نیروی  خلق  مدافع  یگان  نیروهای  کرد،  کید  تا
کردهای سوریه( نباید از موقعیت پیش آمده سو استفاده 
کرده و به تصرف مناطقی خارج از قلمرو خود در سوریه 
کنند و ترکیه نیز می بایست خویشتنداری متقابل  اقدام 
گلوله باران مناطق شمال سوریه را متوقف  نشان داده و 

کند. 
روز چهارشنبه در یک حمله انتحاری به بس نظامیان 
کشته و ۶۰ نفر  در انقره پایتخت ترکیه، دست کم ۲۸ نفر 
حزب  و  خلق  مدافع  یگان های  ترکیه  شدند.  زخمی 
کرده است  متهم  را  ترکیه، پ ک  ک،  کردستان  کارگران 
که  که این حمله را انجام داده اند.  این در حالی است 
روز  کردستان«  آزادی  »بازهای  نام  به  کرد  گروه  یک 
است.   گرفته  برعهده  را  حمله  این  مسوولیت  جمعه 
گفتگوی  این  در  اوباما  ک  بارا می گوید،  سفید  کاخ 

عالی  هیات  میان  فشرده  کرات  مذا روز  دو  پایان  در 
که  شد  اعالم  انگلستان  نخست وزیر  و  اروپا  شورای 
دو طرف پیرامون شرایط ماندن بریتانیا در چارچوب 
کامرون،  دیوید  رسیده اند.  توافق  به  اروپا  اتحادیه 
انتشار  با  کرات  مذا پایان  در  انگلستان،  نخست وزیر 
با  کره  مذا دوره  دو  طی  که  داشت  اعالم  بیانیه ای 
در  ماندن  شرایط  مورد  در  اروپا،  اتحادیه  رهبران 

اتحادیه به توافق اصولی دست یافته اند.
مورد  در  دوطرف  انگستان   نخست وزیر  به گفته 
عمده ترین شروط دولت لندن ، مانند »پرداخت های 
رفاهی« به توافق های اصولی دست یافته اند.  نخست 
توافق های  مفاد  براساس  است،  گفته  انگلستان  وزیر 
داخلی  معاهده های  در  تغییراتی  انجام  با  تازه، 
بر  بنا  توانست،  خواهد  لندن  دولت  اروپا  اتحادیه 
تصمیمات  از  برخی  از  پیروی  از  انگلستان،  مصالح 

این اتحادیه معاف شود.
انجام  انگلستان  دولت  خواست های  از  دیگر  یکی 
اروپا  پولی  واحد  پولی  حوزه  ساختار  در  تغییراتی 

ما  که  بگیرند  نظر  در  را  نکته  این  باید  همه  راضی ام. 
محدودیت های  با  را  خود  نهایی  هدف  نمی توانیم 
کنیم، به بیان دیگر باید محدودیت ها را  موجود عملی 

کاهش دهیم.«
نگرانی  ابراز  اتریش  جدید  اقدام  از  نیز  یونان  همزمان 
یونان  نخست وزیر  سیپراس،  الکسیس  به گفته  کرد. 
هزاران  سرگردانی  موجب  جدید  محدودیت های 
کشور خواهد شد.  وی پیش تر  این  ک  پناهجو در خا
تا  را  جدید  مقررات  اجرای  که  بود  خواسته  اتریش  از 
نشست اتحادیه اروپا با ترکیه در ششم مارچ به تعویق 

بیندازد.

کردن حمله »تروریستی« انقره، با  تلفنی ضمن محکوم 
کرده است. طبق این  قربانیان این حادثه ابراز همدردی 
از  حمایت  بر  ترکیه  و  امریکا  جمهوری  روسای  گزارش 
توافق مونیخ برای پایان دادن به خصومت ها در سوریه 

کردند.  کید  تا
کاخ سفید می گوید، بارک اوباما و رجب طیب اردوغان 
جمله  از  تروریسم  با  مقابله  برای  همکاری  ضرورت  بر 
ترکیه  زمینه،  همین  در  کردند.  کید  تا پ ک ک  گروه 
در  امریکا  رییس جمهوری  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر 
خود  از  دفاع  در  ترکیه  حق  از  تلیفونی  گفتگوی  این 

کرده است.  کید  تا

کرات  که دراین مورد هنوز نتایج مذا »یورو« بوده است 
روشن نیست.

یا  ماندن  موضوع  که  است  سال  یک  از  بیش  کنون  ا
بحث های  کانون  در  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج 
قرار  انگلستان  داخل  در  موافقین  و  مخالفین  شدید 

دارد. 
که در مورد ماندن یا  کرده است  کامرون اعالم  دیوید 
از اتحادیه اروپا دولت وی در ماه جون آینده  خروج 

کرد. همه پرسی برگزار خواهد 
که خود خواستار  نخست وزیر محافظه کار انگلستان، 
شب  اروپاست،  تحادیه  درا  انگلستان  حضور  ادامه 
توانسته  که  داشت  اعالم  کرات  مذا پایان  در  گذشته 
کرات  مذا در  خود  شده  اعالم  اهداف  به  است 
ماندن در  به  مثبت  رای  و خواستار دادن  یابد  دست 

چارچوب این اتحادیه خواهد شد.
بیستم  بروکسل، شنبه  از  بازگشت  از  بود پس  قرار  وی 
اختیار  در  را  گذشته  شب  توافق های  متن  فبروری، 

نمایندگان پارلمان قرار دهد.

ود پناهجویان محدودیت های تازه اتریش برای ور

کرد کردهای سوریه را به خویشتن داری دعوت  امریکا، ترکیه و 

وپا توافق انگلستان و اتحادیه ار
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دولت افغانستان به تازگی در حالی عملیاتی را در منطقه آشوب زده 
که طی  کرده  آبکمری در دل جنگالت پسته بادغیس راه اندازی 
گذشته پسته زارهای این والیت به عنوان یکی از  نزدیک به ده سال 

منابع بزرگ عایداتی طالبان در غرب افغانستان شناخته می شود.
که پس از بیرون راندن  کردند  مسووالن محلی در بادغیس فیصله 
پاسگاه  دو  دستکم  بادغیس،  پسته زارهای  در  مناطقی  از  طالبان 
ولسوالی  در  بزبای«  »کوتل  و  ولی بای«  »کوتل  مناطق  در  را  امنیتی 
آزادسازی  برای  که  می گویند  منتقدان  اما  کنند؛  ایجاد  آبکمری 
جنگالت پسته و ایجاد امنیت در این مناطق باید یک مرکز بزرگ 
موقت  عملیات های  و  شود  ایجاد  آبکمری  ولسوالی  در  نظامی 

دست آورد بزرگی را به  همراه نخواهد داشت.
و  پسته  رسیدن  ثمر  به  صورت  در  که  شد  آورد  بر  گذشته  سال 
سهم گیری مردم در جمع آوری آن 42 میلیون دالر عاید ملی به وجود 

که مردم به صورت مستقیم از آن نفع می برند. خواهد آمد 
که نه نصیب دولت شده و نه مردم در  اما این عاید سال ها است 
تا  بهار  اواخر  از  دولت  مخالفان  حضور  معموال  دارند.  سهمی  آن 
اواسط تابستان در پسته زارهای بادغیس تا 50 درصد افزایش پیدا 
و  کسب  را  زیادی  پول  پسته  فروش  و  با جمع آوری  آن ها  می کند؛ 
به گفته منابع محلی برای خود اسلحه و مهمات خریداری می کنند.

آغاز عملیات »نبرد ابر مردان«
والیت  آبکمری  ولسوالی  در  نظامی  عملیات  انجام  پی  در  دیروز 
فرمانده  به شمول یک  طالبان  23 جنگجوی  بادغیس دست کم 
کشته شدند. این افراد در پی عملیاتی زیر نام »نبرد ابر  ارشد آنان 
مردان« در والیت بادغیس در رویارویی با سربازان ارتش، پولیس 
دربندی،  حمزه  شیر  دگروال  شدند.  کشته  محلی  پولیس  و  ملی 
در  که  نبردها  این  در  است  گفته  مردان«  »ابر  عملیات  فرمانده 
ولسوالی آبکمری والیت بادغیس راه اندازی شده است، 13 تن از 

افراد طالبان نیز زخمی شده اند.
جسد شیرعلی از فرماندهان ارشد طالبان در آبکمری بادغیس نیز 

کشته  شدگان دیده شده است. در میان 
براساس اظهارات شیر حمزه دربندی، بر عالوه جان باختن یک 
نیروی مردمی، 3 تن از سربازان ارتش، 5 مامور پولیس محلی و 2 

سرباز پولیس ملی نیز در این عملیات زخم برداشته اند.
گذشته در منطقه  که طی چند سال  این بزرگ ترین عملیاتی است 

آشوب زده آبکمری در غرب والیت بادغیس راه اندازی می شود.
که بر عالوه ایجاد یک پایگاه  منابع محلی اما به 8صبح می گویند 
بزرگ نظامی در ولسوالی آبکمری والیت بادغیس، باید شماری از 
گشت و گذار  که در این ولسوالی آزادانه  فرماندهان مخالف دولت 

می کنند به پنجه قانون سپرده شوند.
سبحان،  رییس  عصمت،  مال  سردار،  مال  شالن،  مال  آنان  به گفته 

و  کسار  خا مال  علیزایی،  سعدالدین  مولوی  پهلوان،  اسحاق 
از  تا  ساختند  مسلح  را  افرادی  که  کسانی اند  محمد  عیدی  مال 
جنگالت  به  مسلح  گروه های  سایر  حتا  و  عادی  مردم  دسترسی 

کنند. پسته بادغیس جلوگیری 
که در بین جنگالت  که این افراد از مردمی  مردم محل می گویند 
پسته  ذکات،  و  عشر  به عنوان  نیز  می کنند  زندگی  بادغیس  پسته 

جمع آوری می کنند.
چهره های  از  چهارتن  نام های  8صبح  روزنامه  پیش  چندی 
جمع آوری  از  مردم  سهم گیری  مانع  که  را  محلی  طالبان  تاثیرگذار 

کرد. پسته در ولسوالی آبکمری می شوند فاش 
دو  طالبان  فرمانده  چهار  این  میان  از  که  است  دریافته  8صبح 
حکومت  با  نبرد  در  یک  تن شان  پیوسته اند،  دولت  به  نفر شان 
ادامه  حکومت  با  مخالفت  به  هنوز  دیگر  تن  یک   و  شده  کشته 

می دهد.
ضرر اقتصادی مردم و حکومت

درصد  که  است  بادغیس  والیت  بزرگ  ولسوالی های  از  آبکمری 
کالنی از جغرافیای آن را جنگالت پسته پوشانده است. پسته تا 
اقتصادی  درآمدهای  برای  خوبی  منبع  پیش،  دهه  یک  از  کم تر 
که به منبع خوبی برای حمایت  مردم بادغیس بود، اما سال هاست 

مالی مخالفان دولت مبدل شده است.
با  گذشته  در  بادغیس  مردم  اقتصادی  مشکل  از  بزرگی  بخش 

چیدن پسته حل می شد.
توجه  با  شوند  رانده  بیرون  بادغیس  پسته زارهای  از  طالبان  گر  ا
محروم  والیت  این  در  مردم  اقتصادی  نامناسب  وضعیت  به 
که بخشی از مشکالت اقتصادی آنان  افغانستان، به نظر می رسد 

در تابستان امسال با جمع آوری پسته مرفوع خواهد شد.
چندی پیش احمد  عرفان، رییس منابع طبیعی والیت بادغیس 
هیچ  اخیر  سال  ده  طی  دولت  که  بود  گفته  8صبح  روزنامه  به 
کنترولی در ساحات جنگالت پسته بادغیس نداشته است و این 
در  کشور  زراعت  و  داخله  وزارت های  مسووالن  با  بارها  موضوع 
کنشی از خود نشان  کوچک ترین وا گذاشته شده، اما آن ها  میان 

نداده اند.
از  پسته  ُتن   ۳۳۷۵۰ ساالنه  مسلح  افراد  که  گفت  عرفان  آقای 
کیلوگرام آن را  جنگل های پسته بادغیس جمع آوری می کنند و هر 
با توجه به خام و یا پخته بود آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ افغانی در بازار به 

فروش می رسانند.
جمع آوری پسته توسط طالبان تنها نگرانی اداره زراعت بادغیس 
که تا هرات و مرز  و مردم این والیت نیست، پسته زارهای بادغیس 
ترکمسنان امتداد می یابد، بزرگ ترین جنگل پسته افغانستان است 
که ساحه ای بیشتر از ۳۰ هزار هکتار زمین را پوشانیده  است. این 
گذشته  جنگل تا یک قرن قبل ۹۵ هزار هکتار بود و طی یک قرن 
به ویژه در سی  سال اخیر توسط زورمندان تخریب شده و دو سوم 

جنگالت پسته از بین رفته است.
که جنگل پسته بادغیس را شدیدا تحت تاثیر قرار  از دیگر مواردی 
داده است، تخریب جنگل است. به دلیل عدم حضور حکومت 
کمیت دولتی در آبکمری، ساالنه درختان صدها هکتار  و نبود حا
جنگالت پسته در این منطقه قطع و از آن برای سوخت استفاده 

 شود.
وضعیت  گر  »ا که:  می دهند  هشدار  بادغیس  در  محلی  مسووالن 
به همین منوال پیش برود، تا ده سال دیگر جنگل پسته بادغیس 
اخیر  سال های  » در  آنان:  به گفته  شد.«  خواهد  نابود  کل  به طور 
گسترده ی تبلیغاتی را به خاطر  مسووالن محلی بادغیس تالش های 
جلوگیری از قطع جنگالت بادغیس به راه انداختند ولی هرگز این 

تبلیغات چاره ساز نبوده است.«
از  پیش  آنان  تخریب  از  جلوگیری  و  پسته  جنگل  از  مواظبت 
کودتای ۷ ثور به عهده یک نیروی نظامی ویژه با نام »کندک سبز« 

بود.

آیا پسته بادغیس 
سهم مردم خواهد شد؟

 8صبح
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