
والی غزنی: 
امسال ۱۶۰۰ تروریست داخلی 

و خارجی کشته شده اند

حوالی ساعت یک شب سه شنبه، شهر کابل و ۱۰ والیت 
کناری آن به یک باره تاریک می شوند. در روزگاری مدرن 
فناوری های  و  موبایل  اسکرین  با  مردمانش  که چشمان 
است.  ممکن  خبر  بدترین  برق  قطع  گرفته،  خو  برقی 
چنان که گویی برق برای آنان ارزش کم تری از آب و نان 

ندارد. پس از لحظه ای، کارمندان محلی...

از یک هفته به این سو بارش باران در بسیاری از بخش های 
والیت غور جریان دارد. بارش باران که در غور حکایت از 
زمستان زودرس این والیت دارد، مردم را وا داشته تا برای 
سرمای زمستان آذوقه جمع کنند و مسووالن دولتی به فکر 
آماده گی برای بازگشایی احتمالی راه های مواصالتی باشند. 
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ثبات و هم گرایی خواستار ابطال 
۳۰۰ هزار رای دیگر است

اصالحات چرااکثرمردمموفقنمیشوند؟
همه جانبه باشد

مماتی ۴۵ کارمند برشنا را ۲۴ شبانه روز 
در سرمای سالنگ میخ کوب کرد

آماده گی دولت برای زمستان 
زودرس غور کافی نیست
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»موفقیت« تنها داشتن پول زیاد نیست. ما افراد زیادی را دیده ایم که با پول های هنگفت زنده گی ناخوش و نامتعادلی دارند.
موفقیت چیزی است که شما به شکل دوام دار ثابت کنید، شما که هستید. چگونه زنده گی می کنید. چگونه خدمت می کنید و چگونه 

ارتباط برقرار می کنید.

دومین جشنواره 
فرهنگی- هنری صلح 

منطقه ای در کابل 
برگزار شد

از  دیگر  رأی  هزار  از ۳۰۰  بیش  ابطال  و هم گرایی خواستار  ثبات  انتخاباتی  دسته 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات شده است. نوررحمان اخالقی، سخنگوی این دسته 
انتخاباتی، روز دوشنبه، ۱۳ عقرب، در یک نشست خبری اعالم کرد که این آرا شامل 
۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی دیجیتالی می شود که قباًل کمپنی درمالوگ آن را قرنطین کرده 
بود. به گفته اخالقی، آرای دیگری که باید باطل شود، شامل ۱۰۲ هزار رأیی است که 
خارج از زمان رسمی رأی دهی استفاده شده است. اخالقی هم چنان افزود که حدود 
۷۰ هزار رأی نیز باید در نتیجه تصفیه عکس های تکراری رأی دهنده گان در سرور 
مرکزی باطل شود. به این ترتیب مجموع آرایی که دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی 

خواستار ابطال آن شده است، به ۳۰۹ هزار و ۶۳۰ رأی می رسد.

5

3

۸صبح، کابل: وحیداهلل کلیم زی، والی غزنی، می گوید 
که از آغاز سال جاری ۱۳۹۸ خورشیدی تاکنون یک 
هزار و ۶۰۰ »تروریست داخلی و خارجی«  در غزنی 

کشته شده اند.
والی غزنی که روز دوشنبه، سیزدهم عقرب، در مرکز 
صحبت  کابل  در  حکومت  رسانه های  و  اطالعات 
اداره محلی غزنی را در بخش  این که  می کرد، ضمن 
توسعه ای  برنامه های  اجرای  و  خوب  حکومت داری 
موفق ارزیابی کرد، گفت که در بخش تأمین امنیت و 
سرکوب گروه طالبان نیروهای امنیتی دست آورد قابل 

ستایش داشته  اند.
وحیداهلل کلیم زی در این نشست گفت تنها در جریان 
امسال ۵۷ فرمانده ارشد »تروریستان« در غزنی کشته 

شده اند.
طبق معلومات والی غزنی، ۲۶۰ نفر از اعضای گروه های 
تروریستی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی امسال 
سردسته های  از  نفر   ۴۵ و  شده اند  زخمی  غزنی  در 
»تروریست های داخلی و خارجی« دیگر نیز بازداشت 

شده اند.
والی غزنی گفت که عملیات هوایی و زمینی نیروهای 
امنیتی در والیت غزنی در حال حاضر نیز جریان دارد 
و این عملیات تا سرکوب کامل »دشمن« ادامه خواهد 

یافت.
وحیداهلل کلیم زی از جانب دیگر گفت که گروه طالبان 
حتا  و  شده  سرکوب  گسترده  صورت  به  غزنی  در 

»محل های اخاذی« این گروه تخریب شده است.
ولسوالی های  دوباره  تصرف  از  هم چنان  غزنی  والی 
به عنوان  این والیت  ده یک، خواجه عمری و جغتوی 
یاد  امسال  جریان  در  دولتی  نیروهای  دست آورد 
کرد. او اطمینان می دهد که عملیات برای آزادسازی 

ولسوالی های دیگر غزنی نیز اجرا خواهد شد.
طبق معلومات اداره محلی، دولت در ولسوالی های ناوه 
چند  ندارد.  کنترل  نوع  هیچ  والیت  این  اجرستان  و 
ولسوالی دیگر این والیت نیز به دلیل حضور طالبان، از 

مرکز اداره می شوند.

شورای والیتی: 

مردی که همسرش را در 
حوزه دوم شهر کابل کشت 

بازداشت شد
۸صبح، کابل: مردی روز دوشنبه، سیزدهم 
است.  کشته  کابل  در  را  همسرش  عقرب، 
این  که  می گویند  داخله  وزارت  در  مقام ها 
نزدیکی  در  همسرش  سوی  از  ابتدا  خانم 
دوم  حوزه  مربوطات  در  خانواده گی  محکمه 
شهر کابل به ضرب چاقو زخمی شده و سپس 
کابل  پولیس  است.  باخته  جان  شفاخانه  در 

این مرد را بازداشت کرده است.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، 
به روزنامه ۸صبح گفت که این رویداد ساعت 
۱۲ چاشت روز دوشنبه در نزدیکی محکمه 

خانواده گی کابل به وقوع پیوسته است.
به گفته او، پولیس قاتل این خانم را بازداشت 

کرده است.
داخله هم چنان گفت  امور  وزارت  سخنگوی 
این  که  می دهد  نشان  ابتدایی  بررسی های 
بوده  خوانده گی  مشکالت  از  ناشی  رویداد 

است.
شوهر  و  زن  این  پولیس،  معلومات  طبق 
در  این  از  پیش  نیز  قضایی  جلسه  چندین 

مورد مشکالت شان داشته اند.

خانواده  یک  عضو  هشت  کابل:  ۸صبح، 
در  شده  کارگذاری  ماین  انفجار  نتیجه  در 
منطقه دند شهاب الدین والیت بغالن، جان 
باخته اند. پولیس بغالن می گوید که قربانیان 
شامل چهار کودک، دو زن و دو مرد هستند. 
یک  اعضای  و  غیرنظامیان  قربانیان  همه 

خانوده  بوده اند.
پولیس  سخنگوی  بشارت،  احمدجاوید 
به  عقرب،  سیزدهم  دوشنبه،  روز  بغالن، 
این  در  نفر  که شش  گفت  روزنامه ۸صبح 
انفجار زخمی شده اند. انفجار پس از برخورد 
موتر حامل این افراد با ماین کنار جاده ای رخ 

داده است.
طبق گفته های جاوید بشارت، انفجار صبح 
روستای  در  عقرب  سیزدهم  دوشنبه،  روز 
جایی  شهاب الدین،  دند  منطقه  »اکاخیل« 
وقوع  به  است،  طالبان  گروه  کنترل  در  که 

پیوسته است.
سخنگوی پولیس بغالن می گوید که ماین از 

سوی گروه طالبان جاسازی شده بود.
نیروهای  که  گفت  هم چنان  بشارت  جاوید 
امنیتی چندین ماین کارگذاری شده گروه 
طالبان را روز یک شنبه، دوازدهم عقرب، در 

دند شهاب الدین خنثا کرده اند.

واکنش  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 
نشان نداده است.

پی  در  نفر   ۱۱ نیز  جاری  هفته  شنبه  روز 
شهر  در  شده  کارگذاری  ماین  یک  انفجار 

پلخمری، مرکز والیت بغالن، زخمی شدند.
جاسازی ماین های کنار جاده ای و کارگذاری 
غیرنظامیان  از  موارد  بیش تر  در  که  شده 
قربانی گرفته است، پیش از این توسط هیأت 
معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما 
جنایت جنگی خوانده شده است. نهادهای 
حقوق بشری بیش تر گروه طالبان را مسوول 

جاسازی این نوع ماین ها می دانند.
کشور  جنگ  درگیر  والیات  از  یکی  بغالن 
است. جنگ جویان طالبان چندین بار تالش 
کرده اند تا شهر پلخمری، مرکز این والیت، 
را تصرف کنند، اما موفق نشده اند. یک حمله 
گسترده این گروه به شهر پلخمری در دهم 
نیروهای  که  شد  انجام  امسال  سنبله  ماه 
که  حمله  این  کردند.  دفع  را  آن  دولتی 
برای چند  کرد،  دوام  هفته  دو  برای حدود 
روز باعث انسداد مسیرهای پلخمری - مزار 
شریف، پلخمری - کابل و پلخمری - کندز 
شده بود. در حال حاضر نیز عملیات نیروهای 

دولتی در بخش هایی از بغالن جریان دارد.

انفجار ماین در بغالن جان هشت عضو یک 
خانواده را گرفت

در هفت ماه گذشته 
۱۴ سارنوال کشته شده اند 

موج ترور سارنواالن:



اعالم کرد که  پولیس کابل  ۸صبح، کابل: 
ناحیه  در  تیل  تانک  یک  در  آتش سوزی 
نیروهای  توسط  کابل،  شهر  سیزدهم 

آتش نشانی مهار شده است.
پترولیم«  »ورس  تیل  تانک  در  آتش سوزی 
دوشنبه،  روز  صبح  کابل  شهر  غرب  در 

سیزدهم عقرب، به وقوع پیوست.
از  ناشی  خسارت  میزان  از  تاکنون  پولیس 
نکرده  ارائه  دقیق  گزارش  آتش سوزی  این 
است. مالک این تانک تیل مدعی است که 
حدود دو میلیون افغانی خسارت دیده است.

 فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، به 
روزنامه ۸صبح گفت که آتش سوزی در این 
تانک تیل تلفات جانی در پی نداشته است.

ساحه  در  پترولیم«  »ورس  تیل  تانک 
در  عمومی  جاده  کنار  در  »بیست متره« 

ناحیه سیزدهم شهر کابل موقعیت دارد.

هم زمان  ناحیه  این  باشنده گان  از  برخی 
به  آتش نشانی  نیروهای  که  کرده اند  انتقاد 
کابل  غرب  باشنده گان  نرسیده اند.  موقع 
ایستگاه  ایجاد  خواهان  سیزدهم  ناحیه  و 

آتش نشانی در این منطقه شده اند.
کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
به  آتش نشانی  نیروهای  که  می گوید 
مهار  به  موفق  زود  خیلی  و  رسیده  موقع 

آتش سوزی شده اند. 
به گفته فردوس فرامرز، در اطراف این تانک 
تیل خانه های مسکونی و رهایشی موقعیت 
داشت و در صورتی که نیروهای آتش نشانی 
بروز  سبب  ممکن  نمی رسیدند،  موقع  به 

فاجعه می شد.
به  آتش سوزی  این  بقایای  از  که  تصاویری 
نشان  بلند  را  خسارت  میزان  رسیده،  نشر 

می دهد.

آتش سوزی در ناحیه سیزدهم 
شهر کابل مهار شد

کمیسیون شکایات 
انتخاباتی در حال 

بررسی گزارش مصارف 
مالی نامزدان است

به  غنی  جمهور  رییس  کابل:  ۸صبح، 
با  تا  است  داده  دستور  امنیتی  مسووالن 
جمع آوری  مانع  که  کسانی  و  »زورمندان« 
قانونی«  و  »جدی  برخورد  می شوند،  عواید 

صورت گیرد.
دوشنبه،  روز  صبح  غنی  محمداشرف 
سیزدهم عقرب، در یک کنفراس ویدیویی با 
مسووالن نظامی و غیرنظامی ۳۴ والیت در 
مورد نحوه جمع آوری عواید گفت وگو کرده 
این  در  نیز  والیت ها  از  برخی  والیان  است. 

کنفراس ویدیویی در ارگ حضور داشته اند.
اعالم  ریاست جمهوری در خبرنامه ای  ارگ 
عواید  غنی جمع آوری  آقای  که  است  کرده 
را در صحبت با مقام های نظامی و غیرنظامی 
برای  حکومت  مهم  اصل  یک  والیت،   ۳۴
و  کرده  توصیف  خودکفایی  به  رسیدن 
عواید  افزایش  برای  مضاعف  تالش  خواهان 

شده است.
که  است  گفته  هم چنان  غنی  محمداشرف 
افغانستان باید مانند هر کشور مستقل دیگر، 

بودجه اش را از عواید داخلی تأمین کند.
تأکید کرده است: »هیچ کسی نمی تواند  او 
در مقابل جمع آوری عواید در گمرکات مانع 

واقع شود و این یک وجیبه ی ملی است.«
رییس جمهور در این کنفرانس هم چنان به 
دستور  امنیتی  نهادهای  مسووالن  و  والیان 
به  عواید  جمع آوری  برای  که  است  داده 
صورت قانونی و به  موقع، روی فعالیت ها و 
بیش تر  نظارت  و  توجه  گمرکات،  شفافیت 

کنند.
رییس جمهور غنی در حالی بر جمع آوری 
تأکید  آن  نشدن  ضایع  و  عواید  شفاف 
مالی  سال  آغاز  از  مالیه  وزارت  که  می کند 
عواید  افغانی  میلیارد   ۱۶۰ تاکنون   ۱۳۹۸

ملی را جمع آوری کرده است.
به سال  امسال نسبت  میزان عواید  هرچند 
گذشته ۱۰ میلیارد افزایش یافته است، اما 
یافته ها نشان می دهد که تا رسیدن به سقف 
تعیین شده در سند ملی بودجه سال مالی 
۱۳۹۸ فاصله ای زیاد است. در سند بودجه 
سال مالی ۱۳۹۸ برای جمع آوری عواید ملی 
۱۸۸ میلیارد افغانی هدف تعیین شده است.

طبق معلومات وزارت مالیه، از جمله عواید 
جمع آوری شده در سال جاری، ۹۴ میلیارد 
آن از بخش عواید و ۶۶ میلیارد افغانی آن از 

بخش گمرکات به دست آمده است.

غنی خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که مانع 
جمع آوری عواید ملی می شوند

سه شنبه
شماره ۳۲۲۶
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همه ی طرح ها باید 
حال توحید شود در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 

بررسی گزارش مصارف مالی نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری است. مسووالن در این کمیسیون می گویند 
که پس از بررسی ها مشخص خواهد شد که چه کسانی 
و  انتخابات  قانون  آن،  از  گزارش  ارائه  و  مصارف  در 

کارشیوه های مرتبط را نقض کرده اند.
محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی این کمیسیون روز 
گفت  ۸صبح   روزنامه  به  عقرب،  سیزدهم  دوشنبه، 
ریاست  انتخابات  نامزدان  مالی  مصارف  گزارش  که 
جمهوری در جریان کارزارهای انتخاباتی، به کمیسیون 

شکایات انتخاباتی رسیده است.
در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  فیاض،  گفته  به 
ریاست  انتخابات  نامزدان  مالی  گزارش  بررسی  حال 
جمهوری در جریان کارزارهای انتخاباتی ششم میزان 
است و پس از این بررسی معلوم خواهد شد که کدام 
دسته انتخاباتی، طرزالعمل ها و کارشیوه های انتخاباتی 
و نیز قانون انتخابات را در جریان کارزارهای انتخاباتی 
مستقل  کمیسیون  به  آن  گزارش  ارائه  هم چنان  و 

انتخابات نقض کرده است.
انتخاباتی تصریح  معاون سخنگوی کمیسیون شکایات 
نامزدان  همه  مالی  گزارش  روی  بررسی ها  که  کرد 

انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان جریان دارد.
مالی  مصارف  گزارش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ریاست جمهوری را در هفتم عقرب  نامزدان 

نشر کرد.
ریاست  انتخابات  نامزد   ۱۸ از  گزارش،  این  طبق 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  نامزد   ۱۰ جمهوری، 
انتخاباتی  کمپین های  جریان  در  مالی شان  مصارف  از 

گزارش داده اند.
مصرف مجموعی ۱۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
 ۶۵۵ و  میلیون   ۲۴۱ به  انتخاباتی  کمپین های  برای 

هزار و ۲۹۰ افغانی رسیده است.
و  مصرف  بیش ترین  غنی  محمداشرف  میان  این  از 

غالم فاروق نجرابی کم ترین مصرف را داشته  است.
کارزارهای  ماه  دو  جریان  در  غنی  محمداشرف   
را  افغانی  انتخاباتی ۲۰۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۱۳ 

مصرف کرده است.
عبداهلل عبداهلل، ۲۰ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۶۴۵ افغانی، 
محمدحکیم تورسن، سه میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۳۹ 
هزار   ۲۳۸ و  میلیون  یک  پدرام،  عبداللطیف  افغانی، 
 ۹۷۳ و  میلیون  دو  علومی  نورالحق  و  افغانی   ۹۶۸ و 
انتخاباتی  افغانی را در جریان کارزارهای  هزار و ۸۱۰ 

مصرف کرده اند.
به همین ترتیب، غالم فاروق نجرابی، ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ 
و  هزار   ۸۹۵ و  میلیون  سه  حفیظ  عنایت اهلل  افغانی، 
 ۷۸۴ و  میلیون   ۶ جلیلی  سیدنوراهلل  و  افغانی   ۳۷۵
هزار افغانی، نوررحمان لیوال ۴۶۸ هزار و ۹ افغانی و 
دو  را  افغانی   ۱۳۱ و  هزار   ۷۱۲ محمدشهاب حکیمی 

ماه کارزارهای انتخاباتی هزینه کرده اند.
شیدامحمد  تمنا،  فرامرز  نبیل،  رحمت اهلل  هم چنان 
حکمت یار،  گلبدین  مسعود،  احمدولی  ابدالی، 
محمدابراهیم الکوزی، محمدحنیف اتمر و زلمی رسول 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  مالی شان  گزارش 

نفرستاده اند.
مبارزات  مالی  امور  تنظیم  داخلی  کارشیوه  بر اساس 
نامزدان مکلف اند  نامزدان ریاست جمهوری،  انتخاباتی 
در  را  انتخاباتی شان  کمپین های  مالی  مصارف  که 
به  نوبت  دو  در  انتخاباتی  کارزارهای  ماه  دو  جریان 
ماده  گزارش دهند. طبق  انتخابات  کمیسیون مستقل 
هفتم این گزارش نامزدان باید گزارش نخست مصارف 
انتخاباتی شان را در چهارم تا هشتم  مالی کمپین های 
تا  را در چهارم  سنبله سال جاری و گزارش دور دوم 

پنجم میزان گزارش می دادند.
ماه  دو  هزینه  سقف  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
مبارزه انتخاباتی را برای هر نامزد، حدود ۴۴۲ میلیون 

افغانی تعیین کرده بود.
این  از  برخی  بودند.  نامزد  نفر   ۱۸ انتخابات  این  در 
نامزدان که از نامزدی منصرف شده اند، به دلیل این که 
سر  پشت  را  انتخاباتی  کارزارهای  دوره  از  بخشی 
گزارش  ارائه  به  مکلف  کمیسیون  نظر  از  گذاشته اند، 

مالی شان هستند.
ریاست  انتخابات  نامزدان  انتخاباتی  کارزارهای 
جمهوری در ششم اسد امسال آغاز شد و تا سوم ماه 
میزان ادامه یافت. انتخابات ریاست جمهوری در ششم 

میزان برگزار شد.

ما بارها گفته ایم که حل سیاسی جنگ افغانستان، به اجماع 
نیاز دارد، نه به افتراق. از سر اتفاق آقای محمداشرف  غنی، 
برای  آلمان  ویژه   نماینده    با  دیدار  در  هم  رییس  جمهور، 
معنای  است.  کرده  یادآوری  را  موضوع  همین  افغانستان 
از توحید طرح هایی  اجماع سیاسی هم چیزی نیست غیر 
حال  در  است.  شده  همه گانی  صلح  به  رسیدن  برای  که 
این  از  یکی  است.  شده  همه گانی  صلح  طرح  چند  حاضر 
طرح ها، سندی است که  در روزهای اخیر شورای امنیت 
ملی ارگ آن را منتشر کرد. از این سند به عنوان طرح ارگ 
برای رسیدن به صلح نام برده شده است. طرح ارگ نقاط 
این طرح  بسیار مهم  از موارد  دارد. یکی  زیاد  بسیار  قوت 
این است که ایاالت متحده و ناتو خروج نیروهای شان را با 
نیروی دیگر.  با کدام  نه  افغانستان مذاکره کنند،  حکومت 
افغانستان  ملی  حاکمیت  شود،  محقق  چیزی  چنین  اگر 
قراردادهای  امریکا  و  ناتو  با  افغانستان  نمی رود.  زیر سوال 
امنیتی و دفاعی امضا کرده است و بر مبنای این قراردادها 
هم کشورهای عضو ناتو مکلف اند که موضوع خروج نیروها 
را  امنیتی  و  نظامی  امور  به  مرتبط  دیگر  موضوع  هر  یا 
اصل  مبنای  بر  امر  این  کنند.  مذاکره  افغانستان  دولت  با 

روابط بین دولت ها نیز قابل توجیه است. 
است،  طرح  شده  همه گانی  صلح  برای  که  دیگری  طرح 
احزاب سیاسی است. در این طرح هم نقاط قوت و ضعف 
وجود دارد. یکی از مواردی که در این طرح برجسته است، 
جامعه ی  نهادهای  است.  پیش شرط  بدون  مذاکرات   آغاز 
مدنی افغانستان طرح مشخصی برای صلح بیرون نداده اند، 
ولی دیدگاه ها و نظراتی در خصوص رسیدن به صلح دارند 
که اگر منسجم شود، شکل یک طرح را به خود می گیرد. 
غیر از ارگ، جناح های دیگر تشکیل دهنده ی حکومت هم 
که  دارند  صلح  به  رسیدن  مورد  در  پراکنده  دیدگاه های 
آن را منسجم نکرده اند. برخی از طالب گرایان هم مطالبی 
برای صلح  را منتشر کرده اند و مدعی  اند که طرح طالبان 
است، ولی روشن نیست که واقعاً طالبان آن را قبول دارند 
قانون  و  جمهوری  حوزه ی  برای  که  چیزی  ولی  نه.  یا 
اجماع  این است که  اساسی در شرایط کنونی مهم است، 
بیاید.  وجود  به  به صلح  رسیدن  راه های  مورد  در  سیاسی 
را  آن  نیست که یک جناح سیاسی  صلح موضوع جناحی 
دنبال کند. موضوع صلح با طالبان، سرنوشت کل حوزه ی 
جمهوری و قانون اساسی را مسیر دیگر می دهد. به همین 
دلیل است که در موضوع رسیدن به صلح، همه به اجماع 

در حوزه ی قانون اساسی و جمهوری فکر کنند. 
جناح  ارگ،   احزاب،   طرح های  که  است  این  راه  بهترین 
ریاست اجرایی و نهادهای مدنی توحید شود. بهتر است که 
نهادهای جامعه ی مدنی دیدگاه های پراکنده  شان را در یک 
طرح بریزند و آن را همه گانی کنند. جناح ریاست اجرایی 
قالب یک  در  و  را منسجم کند  دیدگاه های خود  باید  هم 
طرح بریزد. پس از آن باید همه ی طرح ها توحید شود. در 
این طرح ها نقاط مشترک فراوان وجود خواهد داشت. باید 
شود  مذاکره  اجماع  به  رسیدن  برای  اختالفی  نکات  روی 
جمهوری  حوزه ی  شود.  توحید  طرح ها  همه ی  باألخره  تا 
برای  و جامع  توحید شده  باید یک طرح  اساسی  قانون  و 
بر مبنای آن مذاکره کند.  باشد و  رسیدن به صلح داشته 
طرح ها و دیدگاه های پراکنده، بی نظمی ایجاد می کند و به 

موفقیت نمی رسد. 
احتمال موفقیت وقتی زیاد می شود که حوزه ی جمهوری و 
قانون اساسی یک طرح واحد برای رسیدن به صلح داشته 
خارجی  بازی گران  با  طرح  همان  اصول  برمبنای  و  باشد 
بر  و  مختلف  نشانی های  از  مذاکره  کند.  مذاکره  داخلی  و 
روند  خوردن  کلید  سبب  متشتت،  برنامه ی  و  دید  مبنای 
نهادهای  سیاسی،   احزاب  نمی شود.  جنگ  سیاسی  حل 
جامعه ی مدنی، جناح های تشکیل دهند ه ی حکومت،  جناح 
حامد کرزی و دیگر نیروهای مربوط به حوزه ی جمهوری 
باید روی طرح واحد به نتیجه برسند. جرگه ی کوچکی که 
را  مکانیزمی  می تواند  می کند،  برگزار  است  گفته  حکومت 
همه ی  که  صورتی  کند،  در  تصویب  طرح ها  توحید  برای 

جناح ها از فریکسون بازی در موضوع صلح بپرهیزند.



فهیم امین

ثبات و هم گرایی 
خواستار ابطال 
۳۰۰ هزار رأی 

دیگر است

وجود مشکل در سیستم خود قادر به شناسایی کامل 
آرای این چنینی نبوده است. او افزود که این موضوع 
گذاشته  میان  در  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  با 
شده است و این کمیسیون تا کنون تصمیم خود را 

درباره ابطال این شمار رأی اعالم نکرده است. 
نوررحمان اخالقی هم چنان گفت که آرای دیجیتالی 
تفکیک  هنوز  »جی پی اس«  معلومات  اساس  بر 
درمالوگ  کمپنی  باید  را  موضوع  این  و  است  نشده 
به گفته  انتخابات روشن کنند.  و کمیسیون مستقل 
او، کمپنی درمالوگ تعهد کرده بود که »جی پی اس« 
و  فعال  رأی دهی  روز  در  را  بایومتریک  دستگاه های 
را  دیگر  محل  به  محل  یک  آرای  انتقال  آن،  مطابق 
تعهد  این  طبق  که  افزود  اخالقی  کرد.  خواهد  رصد 
باید آرایی که از یک محل به محل دیگر منتقل شده 
باطل شود.  و  از طریق »جی پی اس« شناسایی  است 

کاری که به ادعای اخالقی تا هنوز نشده است.
از  دیگر  جانب  از  هم گرایی  و  ثبات  سخنگوی   
کمیسیون مستقل انتخابات خواست که توضیح بدهد 
بایومتریک مفقود  چرا ۷۰۰ کارت حافظه و دستگاه 
شده است. او هم چنان بر زیر پیگرد قرار دادن کسانی 
دستگاه  و  حافظه  کارت  شمار  این  که  کرد  تأکید 

بایومتریک از دست آن ها خارج شده است.
گفت  هم چنان  هم گرایی  و  ثبات  سخنگوی  این 
عکس  رویت  با  دیجیتالی  آرای  تصفیه ی  مسأله  که 

دسته  این  معلومات  طبق  است.  نشده  تکمیل  روند  این 
کمپنی  که  دیجیتالی  رأی   ۶۳۰ و  هزار   ۱۳۷ انتخاباتی، 
درمالوگ قباًل آن را قرنطین کرده بود، فاقد اعتبار است 
کشیده  بیرون  سالم  آرای  جمع  از  زودتر  هرچه  باید  و 
به  را  دیجیتالی  رأی  شمار  این  درمالوگ  کمپنی  شود. 
این دلیل قرنطین کرده است که در یک محل رأی دهی، 
بر خالف طرزالعمل، در دو دستگاه بایومتریک ثبت شده 
بود. طبق طرزالعمل، در هر محل رأی دهی تنها استفاده 
و در صورت  است  بوده  بایومتریک مجاز  از یک دستگاه 
کارکنان  توسط  موضوع  این  باید  دومی  دستگاه  به  نیاز 
که  می گوید  هم گرایی  و  ثبات  می شد.  گزارش  انتخابات 
چنین گزارشی تا هنوز در دست نیست و طبق معلومات 
ناظران آن، در هیچ محل رأی دهی هم نیازی به استفاده 
اولی  کارت حافظه دستگاه  انتقال  یا  و  از دستگاه دومی 
دلیل،  همین  به  است.  نداشته  وجود  دومی  دستگاه  به 
نوررحمان اخالقی تأکید کرد که ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی 
قرنطین شده از اعتبار ساقط است و باید باطل شود. به 
گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات وعده کرده است که 
این موضوع را ابتدا بررسی و بعداً تصمیم خود در باره آن 

را اعالم خواهد کرد.
تا  بین ۱۰۲  است که  و هم گرایی هم چنان مدعی  ثبات 
۱۱۲ هزار رأی دیجیتالی خارج از زمان رسمی رأی دهی 
استفاده شده است. نوررحمان اخالقی گفت که این رقم 
دلیل  به  درمالوگ  کمپنی  که  است  چشم گیر  حالی  در 

هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته 
هزار   ۳۰۰ از  بیش  ابطال  خواستار 
کمیسیون  سوی  از  دیگر  رأی 
است.  شده  انتخابات  مستقل 
این  سخنگوی  اخالقی،  نوررحمان 
 ۱۳ دوشنبه،  روز  انتخاباتی،  دسته 
عقرب، در یک نشست خبری اعالم کرد 
که این آرا شامل ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی 
قرنطین  را  آن  درمالوگ  کمپنی  قباًل  که  می شود  دیجیتالی 
باید باطل شود،  کرده بود. به گفته اخالقی، آرای دیگری که 
شامل ۱۰۲ هزار رأیی است که خارج از زمان رسمی رأی دهی 
استفاده شده است. اخالقی هم چنان افزود که حدود ۷۰ هزار 
رأی نیز باید در نتیجه تصفیه عکس های تکراری رأی دهنده گان 
در سرور مرکزی باطل شود. به این ترتیب مجموع آرایی که 
دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی خواستار ابطال آن شده است، 

به ۳۰۹ هزار و ۶۳۰ رأی می رسد.
در  بایومتریک شده  آرای  سقف  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ششم میزان را یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رأی 
اعالم کرده بود. این کمیسیون به دنبال تصفیه این آرا توسط 
کمپنی درمالوگ، ۸۶ هزار و ۲۲۶ رأی را باطل اعالم کرد. به 
این ترتیب، یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی دیجیتالی از 

دید کمیسیون مستقل انتخابات معتبر است.
آرای  تصفیه  روند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  حالی  در 
یافته  پایان  را  کمیسیون  این  مرکزی  سرور  در  دیجیتالی 
هنوز  که  می گوید  هم گرایی  و  ثبات  دسته  است،  کرده  اعالم 

یکی  است.  بوده  همراه  فنی  با مشکالت  رأی دهنده گان 
از مشکالت به گفته نوررحمان اخالقی، تعیین وجه شبه 
۶۵ درصد بین یک عکس و دو یا چند عکس دیگر است. 
او گفت که به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده 
است که این معیار را تا سطح ۵۰ درصد در نظر بگیرد، 
تشخیص  برای  جهانی  معیار  یک  این  او،  گفته  به  زیرا 
عکس های مشابه است. نوررحمان اخالقی تأکید کرد در 
صورتی که این معیار از ۶۵ به ۵۰ درصد تغییر کند، در 
آن صورت حدود ۷۰ هزار رأی دیگر نیز به دلیل تکرار و 

کاپی از روی عکس دیگر باطل خواهد شد.
می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حال،  این  با 
تکمیل  از  پس  و  دارد  بررسی  زیر  را  مطالبات  این  که 
کرد.  خواهد  اتخاذ  تصمیم  آن  درباره  خود  معلومات 
مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  ابراهیمی  عبدالعزیز 
انتخابات به روزنامه ۸صبح به ویژه در باره ۱۳۷ هزار و 
۶۳۰ رأی قرنطین شده گفت که این موضوع برای خود 
این کمیسیون نیز تا هنوز مبهم است و آن ها خواستار 
ابراهیمی  شده اند.  درمالوگ  کمپنی  سوی  از  وضاحت 
زمینه،  این  در  بررسی ها  تکمیل  از  پس  که  کرد  تأکید 
تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات درباره سرنوشت این 

شمار رأی اعالم خواهد کرد.
خواستار  هم گرایی  و  ثبات  مشکالت،  این  به  توجه  با 
تعویق روند بازشماری آرا در محالت رأی دهی از سوی 
کمیسیون مستقل انتخابات شده است. قرار بود این روند 
که  می گوید  اخالقی  نوررحمان  شود.  آغاز  گذشته  روز 
نیاز  مشکوک،  محالت  آرای  بازشماری  شروع  از  پیش 
است تا روند تصفیه آرای دیجیتالی تکمیل شود، در غیر 
آن صورت کار بازشماری آرا به دور دوم کشیده خواهد 
کمیسیون  سخنگویان  از  ابراهیمی  عبدالعزیز  اما  شد. 
مستقل انتخابات در این باره گفت که قرار است تیم های 
فنی این کمیسیون برای بازشماری آرا امروز سه شنبه به 
کارکنان  آموزش  و  استخدام  کار  شود.  فرستاده  والیات 
این بخش قباًل توسط کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل 
شده است. ابراهیمی تصریح کرد که زمان شروع رسمی 
دقیق  رقم  هنوز  شد.  خواهد  مشخص  بعداً  بازشماری 
محالت و مراکزی که نیاز به بازشماری آرا دارد، مشخص 

نیست.
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری  تا زمان اعالم نتیجه 
که  مشکالتی  به  توجه  با  است.  مانده  باقی  روز  نُه  تنها 
بازشماری  و همین طور  دیجیتالی  آرای  تصفیه  روند  در 
کمیسیون  که  می رسد  نظر  به  می شود،  مشاهده  آرا 
 ۲۳ در  ابتدایی  نتیجه  اعالم  به  قادر  انتخابات  مستقل 
عقرب نخواهد بود؛ هرچند این کمیسیون پیش تر گفته 
بار  این  تا  می دهد  به خرج  را  خود  تالش  تمام  که  بود 
تقویم انتخابات نقض نشود و در زمان مقرر نتیجه ابتدایی 

انتخابات را اعالم کند.

غور  والیت  در  امنیتی  مقام های  است.  شده  ترور 
در  رویداد  این  که  گفته اند  رویداد  این  تأیید  با 
در  »باری جایی«  منطقه ی  در  میزان  بیست ویکم 
است.  افتاده  اتفاق  فیروزکوه  شهر  کیلومتری   ۳۵
عدلی  نهادهای  کارمندان  ترور  واقعه های  هم چنان 
نیمروز،  ننگرهار،  کاپیسا،  والیت های  در  قضایی  و 
کابل و زابل نیز گزارش شده است. در همین حال، 
سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که از سال ۱۳۸۵ 
اداره در کابل و  این  این سو ۱۳۹ کارمند ارشد  به 
شامل  کارمندان  این  شده اند.  ترور  مختلف  والیات 

کارمندان اداری و سارنواالن می باشند. 
افزایش  لوی سارنوالی  اداره  مسووالن  حال،  این  با 
و  می کنند  تأیید  را  قضایی  و  عدلی  کارمندان  ترور 
می گویند برای پیش گیری از این ترورها، کمیته ای 
و  اطالعات  رییس  فرخ سیر،  است.  شده  ایجاد  ویژه 

ترورهای  از  تازه ای  موج 
کشور  سطح  در  هدف مند 
اوج گرفته است. بیش ترین 
ترورها،  این  قربانیان 
عدلی  نهادهای  کارمندان 
اداره  آمارهای  قضایی اند.  و 
لوی سارنوالی نشان می دهد که 
 ۱۳۹ کنون  تا   ۱۳۸۵ سال  از 

سارنوال یا کارمند ارشد این اداره، ترور شده اند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت: »از آغاز سال ۱۳۹۸ تا کنون 
ترور  لوی سارنوالی  مسلکی  اعضای  و  سارنوال   ۱۴
شده اند.« سخنگوی لوی سارنوالی حمله بر کارمندان 
نهادهای عدلی و قضایی را »حمله بر عدالت« عنوان 
کرد و گفت عامالن بیش تر این ترورها افرادی  اند که 
برای رسیده گی  و  نهاد مجرم شناخته  این  از سوی 
معرفی  مربوطه  محاکم  به  جرمی شان،  قضایای  به 

می شوند.  
تحقیق  سارنوال  بها،  بهاءالدین  مورد،  تازه ترین  در 
شده  ترور  هلمند  والیت  گرمسیر  ولسوالی  در 
بها  آقای  که  است  کرده  تأیید  لوی سارنوالی  است. 
مورد  به خانه اش،  بازگشت  در چهارم عقرب هنگام 
حمله تروریستی قرار گرفته و جان باخته است. آقای 
ابتدایی  سارنوالی  در  تحقیق  سارنوال  عنوان  به  بها 
ولسوالی گرمسیر والیت هلمند ایفای وظیفه می کرد. 
از آن پیش در بیست ونهم میزان مجتبا حنفی، مدیر 
والیت  در  جرایم  عمومی   تحقیق  سارنوالی  اجرایی 
استیناف  سارنوالی  ریاست  در  او  شد.  کشته  غزنی 
عصر  نیز  حنفی  آقای  می کرد.  کار  غزنی  والیت 
به  بازگشت  هنگام  میزان  بیست ونهم  دوشنبه،  روز 

خانه اش در شهر غزنی ترور شد. 
محمد  لوی سارنوالی،  اداره  آمارهای  اساس  بر 
استنیاف  سارنوالی  ریاست  سارنوال  حق پرست، 
چاریکار،  شهر  دوالنه  روستای  در  پروان،  والیت 
مرکز والیت پروان، با ضرب گلوله کشته شده است. 
مسووالن محلی والیت پروان تأیید کرده اند که آقای 
افراد  سوی  از  امسال  میزان  بیستم  در  حق پرست 
گزارش  این،  بر  افزون  است.  شده  ترور  ناشناخته 
ریاست  سارنوال  نصرت،  عبدالمؤمن  که  است  شده 
تیراندازی تفنگ دارانی  سارنوالی والیت غور، در پی 
غور  والیت  فیروزکوه  شهر  در  نشدند،  شناخته  که 

ارتباطات عامه لوی سارنوالی گفته است، هرچند 
ترور کارمندان این اداره اتفاق  تازه ای نیست، اما 
تهدیدات امنیتی بر کارکنان لوی سارنوالی در این 
اواخر افزایش یافته است. مسووالن لوی سارنوالی، 
و  حامی    را  قضایی  و  عدلی  نهادهای  کارمندان 
و  می کنند  عنوان  عدالت  و  قانون  تطبیق کننده 
ضد  بر  عدالت  تأمین  برای  سارنواالن  می گویند 
قضایای  در  که  می کنند  ایستاده گی  مجرمانی 
امنیت داخلی و خارجی، جرایم عسکری،  امنیت 
عامه، مواد مخدر و اهداف تروریستی دخیل اند. 
همین  را  سارنواالن  ترور  دالیل  از  یکی  آنان 

اقدامات آنان می دانند.
ترور سارنواالن و کارمندان اداره سارنوالی تنها در 
والیت ها و ولسوالی های دوردست اتفاق نمی افتد، 
شاهد  نیز  کشور  پایتخت  عنوان  به  کابل  بلکه 

این دست ترورها بوده است. عبدالقدیر و کریم اهلل دو 
تن از کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم 
سنگین فساد اداری در پانزدهم سرطان سال روان 
در مربوطات حوزه ی پنجم امنیتی شهر کابل مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفتند. در نتیجه آن حمله، یک 
تن آنان کشته شد و دیگری  زخم برداشت. نیروهای 
امنیتی »نوعیت« این حمله را »تروریستی« خواندند. 
هم چنان در سیزدهم ماه حمل بریدمن تمیم، مدیر 
بودجه آمریت عمومی  مالی و اداری لوی سارنوالی در 

منطقه چهارقلعه ی چهاردهی کابل ترور شد. 
با این حال، مسووالن وزارت امور داخله می گویند که 
برای مسووالن امنیتی در مرکز و والیات وظیفه داده 
تا برای تأمین امنیت کارمندان عدلی و  شده است 
قضایی از تمام امکانات دست داشته استفاده کنند. 
امور داخله گفت:  نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت 
»سارنواالن و کارمندان عدلی و قضایی که احساس 
خطر می کنند، با نزدیک ترین پاسگاه امنیتی پولیس 
همکاری  امنیت شان  تأمین  در  تا  شوند  تماس  در 
کنیم.« سخنگوی وزارت امور داخله افزود، آن عده 
از کارمندان عدلی و قضایی که نیاز به سالح داشته 
جواز  داخله،  وزارت  به  مراجعه  با  می توانند  باشند، 
حمل سالح را دریافت کنند تا به گفته او، بتوانند از 

خودشان دفاع کنند.
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  کارمندان  ترور 
اخیر  سال های  در  که  است  یافته  افزایش  حالی 
کشور  سطح  در  مسلحانه  ترورهای  بیش تر  عامالن 
برخی  مسوولیت  چند  هر   مانده اند.  باقی  ناشناخته 
از رویدادهای تروریستی را »گروه های مسلح مخالف 
قادر  امنیتی  نهادهای  اما  دولت« برعهده می گیرند، 
جنایی  رویدادهای  بیش تر  عامالن  شناسایی  به 
و  احصاییه  ملی  اداره ی  ربع وار  گزارش  نیستند. 
معلومات نشان می دهد که در سه ماه نخست سال 
روان خورشیدی در سراسر کشور حدود چهار هزار 
و ۱۴۹ رویداد جرمی  ثبت شده است. بر  اساس این 
گزارش، بیش ترین سطح جرایم و رویدادهای جنایی 
اتفاق  نورستان  والیت  در  آن  کم ترین  و  کابل  در 
افتاده است. یافته های اداره ملی احصاییه و معلومات 
 ۱۳۹۸ سال  نخست  ماه  سه  در  که  می دهد  نشان 
خورشیدی، در والیت کابل حدود ۶۹۲ رویداد و در 
شده  ثبت  جرمی    مورد  هفت  تنها  نورستان  والیت 

است.

موج ترور سارنواالن:
در هفت ماه گذشته ۱۴ سارنوال کشته شده اند
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زیاد  پول  داشتن  تنها  »موفقیت« 
نیست. ما افراد زیادی را دیده ایم که 
با پول های هنگفت زنده گی ناخوش 

و نامتعادلی دارند.
به  شما  که  است  چیزی  موفقیت 
کی  شما  کنید،  ثابت  دوام دار  شکل 
می کنید ،  زنده گی  چگونه  هستید، 
چگونه  و  می کنید  خدمت  چگونه 

ارتباط برقرار می کنید.
پس، چرا اکثر مردم ناموفق اند؟

چرا اکثر مردم به تکامل نمی رسند؟
به هر میزان که تکامل کنید، به همان میزان باید تمرکز روی 

چند کار مهم و کلیدی داشته باشید.

کارها حذف  بعضی  باید  موفق شدن  برای  می جویید. 
و اضافه شود. در بعضی موارد ضروری مثل »کارهای 
معنوی، ارتباطی، مالی و جسمی« زنده گی، باید تعادل 

برقرار شود و تمام  کارهای اضافی حذف شود.
 قبل از تکامل، می توانید به شکل منطقی با هر کسی 
وقت تان را صرف کنید. اگر این را تشبیه به خوردن غذا 
کنیم، در صورت ضرورت و منطقی بودن می توانید هر 
نوع غذایی که در مقابل تان قرار دارد را میل کنید. به 
شکل منطقی می توانید فعالیت ها و رفتار تان را صادقانه 

تنظیم کنید.
هر گاه دیدگاه تان درباره ی خودتان وسیع شد، درک 
مجدد  تنظیم  به  نیاز  چیزها  بعضی  که  کرد  خواهید 

دارد.
برای موفقیت ضرورت دارید تا مصرف پول و وقت برای 
پس  دهید.  توقف  را  کم ارزش  سرگرمی های  و  کارها 
را  پول تان  بی ارزش،  مصرف های  جای  به  است  بهتر 
ذخیره کرده و در بخش آموزش خودتان سرمایه گذاری 

کنید.
به راحتی می توان گفت که هر قدر بیش تر موفق  بناً 
بیش تر  رو می آورید.  بی کیفیت  موارد  به  شوید، کم تر 
باشید، رفتار روزانه ی  باید روی کارهای مهم متمرکز 
شما فوق العاده و به صورت کلی کیفیت کار تان عالی 

می شود.
نیست و در مورد  فعالیت ها در مورد کمال گرایی  این 
در  نمی کند.  بحث  نیز  وقت تان  تمام  بودن  مصروف 
واقع، توازن موفقیت واقعی شامل مواردی است که تیم 
فریس آن را »مینی بازنشسته گی« یا روزهای رخصتی 

معمولی می نامد.
با این حال، اگر فعالیت های روزانه ی تان به طور مداوم 
نتیجه ی  از  انتظاری  چه  باشد،  پایین  کیفیت  دارای 

زنده گی تان می توانید داشت؟
برای موفقیت، انتخاب و روابط تان باید از کیفیت عالی 

برخوردار باشد. 
زنده گی تان  دیگر  بخش های  زنده گی،  از  بخش  هر 
به  این جا  اصطالح  این  این،  بر  بنا  می سازد.  متأثر  را 
خوبی صدق می کند که گفته است: کاری را که انجام 
این گونه  را  این است که همه کارها  بیان گر  می دهید، 
»مشت  عامیانه ی  اصطالح  همان  یا  می دهید  انجام 

نمونه ی خروار« است.
همه ی  کرده اند،  درک  را  مسأله  عمق  که  مردمی 
موارد اضافی و چیزهایی که از آن ها نفرت دارند را از 

زنده گی شان حذف کرده اند.
در  را  اصلی  باید  موفق،  و  واقعی  زنده گی  یک  برای 
روزمره ی  و  نورمال  فعالیت های  آن  در  که  داشت  نظر 

جیم ران در زمینه گفته است: »بسیاری از مردم به خاطری 
که در کارهای مهم و کلیدی، جزیی برخورد می کنند، به 

این دلیل نمی توانند به موفقیت دست یابند.«
بس آمد(  )کم  قانع  افراد  با  نمی توانید  موفقیت،  برای 
در  است  بهتر  بیایید.  کنار  دوام دار  شکل  به  نامتحرک  و 
نظرهای خالقانه ی  و  ایده  که  باشید  افرادی  جست وجوی 

آن ها به شما نیز تأثیر کند.
این مورد شبیه به این است که نمی توانید به شکل مداوم 
یا همکار تان در  این که همسر  لذیذ بخورید، مگر  غذاهای 

انتخاب غذا به شما کمک کند.
روزهای شما باید ثابت و دوام دار روی فعالیت های با ارزش 

و با کیفیت صرف شود.
هر قدر موفق باشید، همان قدر از کارهای کم کیفیت دوری 

زنده گی با موارد با ارزش پر شود.
اگر روزهای زنده گی تان با چند مورد مهم و کلیدی پر 
شده باشد، دنیای ذهنی تان را شکل دهد و شما در این 
چند مورد موفق شوید، من باورمندم که در تمام بخش 
زنده گی خود موفق خواهید بود. چون مهم ترین چیز در 
زنده گی آن است که به آن ارزش باالیی قایل هستید. 
متباقی چیزهایی که به آن ارزش قایل نیستید، کم کم 

خودبه خود از بین می روند.
شما عمدی و متناقض زنده گی می کنید، شتاب و توازن 
دارید و هر روز می توانید کسی باشید که آن را به شکل 

واقعی می خواهید.
بلکه زنده گی  نیاز دارد،  به زمان  تنها  نه  این کار  انجام 
از  به بسیاری  در عمل بسیار سخت است. »نه« گفتن 
کارهای خوب شاید مناسب باشد، اما فرصت های مشابه 

پیدا کردن نیز کار دشوار است.
ترک عادت های بد نیز سخت است.

شما  دیدگاه تان  توسعه ی  و  باورهای تان  سیستم  تغییر 
ساده  برای تان  وضع  این  با  می کند.  تشویق  بیش تر  را 
خواهد بود تا یک بار دیگر به افکار کوچک گذشته ی تان 

نیز عقب گشت داشته باشید و آن را مرور کنید.
به هر صورت، هر قدر به موارد با ارزش در زنده گی تان 
نزدیک شوید، رویدادهای تازه و عجیب در زنده گی تان 
آغاز خواهد شد و بیش تر احساس خوشی خواهید کرد.

با این وضع شما درگیر کارهایی خواهید شد که آن را 
دوست دارید. وقت تان را بهتر صرف خواهید کرد. آرزوها 

و خیال های بزرگ تری در فکر تان خطور خواهد کرد.
در جریان تغییر خاموش نمی نشینید و در پی حل معضل 
بزرگ تری  فریکانسی  با  حال  چنین  در  بود.  خواهید 
آن  دوروبر تان  در  چیزها  تمام  و  کرد  خواهید  زنده گی 

را انعکاس خواهد داد.
کنم،  تکرار  را  ران  جیم  گفته های  دیگر  یک بار  اگر 
»اکثریت مردم به این دلیل موفق نمی شوند که بیش تر 

روی کارهای جزیی درگیر اند.«
چنین  کوچک،  کارهای  روی  درگیری  با  این،  بر  بنا 
می توان گفت که اکثریت مردم هرگز موفق نخواهند شد 

و هرگز به تکامل نخواهند رسید.
را می دانید  آن  موفق خواهید شد. چون شما  اما شما 
و احساس می کنید. شما اکنون مسیر موفقیت را آغاز 

کرده اید و هر روز یک قدم به آن نزدیک تر می شوید.
با ارزش، شما موفق  با درگیری روی کارهای بزرگ و 
ذهن تان  در  که  را  آن چه  زودی  به  و  شد  خواهید 

می پرورانید به آن بدل خواهید شد.
یک بار که مراحل عمده را پیمودید، هیچ کس نمی تواند 

شما را متوقف کند، شما موفق خواهید شد.

چرا اکثر مردم موفق نمی شوند؟

فردوس کاوش
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ریاست  که  شد  اعالم  پری روز 
هیواد  گران  آقای  جمهوری 
امور  وزارت  کارمندان  از  یکی 
خارجه را به عنوان سخنگوی 
در  است.  برگزیده  وزارت  این 
کنار اعالم این خبر، آقای صدیق 
ریاست  مقام  سخنگوی  صدیقی 
زمان  ادریس  آقای  و  جمهوری 
و  قریب الوقوع  اصالحات  از  خارجه  وزارت  سرپرست 
گسترده در این وزارت خبر دادند. آقای صدیقی گفت 
که کارمند و دیپلمات در وزارت خارجه باید بر مبنای 
دیگر. سخنان  نه مالحظات  استخدام شود  نیازمندی 
در  اشکالی  هیچ  است.  درست  بیخی  صدیقی  آقای 
موضع ایشان وجود ندارد. در این هم تردیدی نیست 
از  برخی  ربانی  آقای صالح الدین  وزارت  زمان  در  که 
مالحظات  مبنای  بر  خارجه  وزارت  در  عزل ونصب ها 
سیاسی و جناحی صورت می گرفت که اداره ی »میک« 
برخورد  اما  کرد.  نشر  گزارش  یک  آن  درباره ی  هم 
اشکال  از  وزارت خارجه خالی  با  نیز  جناح های دیگر 
نیست. اگر قرار است اصالحات در وزارت خارجه بیاید، 
انتظار عموم این است که گزینشی و جناحی نباشد و 

همه ی دستگاه دیپلماسی را در بر بگیرد. 
یکی از عرصه هایی که در وزارت خارجه نیاز به اصالح 
هم  خارجه  وزارت  در  است.  ارتقا  و  استخدام  دارد 
طریق  از  استخدام  باید  دیگر،  وزارت خانه های  مثل 
صورت  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
بگیرد. هر نوع مانع حقوقی، سیاسی و اداری فراراه این 
امر، باید برداشته شود. وقتی استخدام کننده سیستم 
می شوند  ظاهر  مقررکننده  نقش  در  اشخاص  نباشد،  
مواجه  با چالش  را  دیپلماسی  امر کل دستگاه  این  و 
که  شخصی  نکند،  استخدام  سیستم  وقتی  می کند. 
می ماند  وفادار  مقررکننده  به  بیش تر  می شود،  مقرر 
می آید،  مرجعی  وجود  به  مشکلی  وقتی  نهایت  در  و 
برای  از حقوقش دفاع کند. همین مشکل  نیست که 

سخنگوی قبلی وزارت خارجه به وجود آمد. 
در  که  است  این  شود  حل  باید  که  دیگری  مشکل 
ریاست  یک  از  خارجه  وزارت  مامور  یک  جابه جایی 
این  خود  دیگر،  باید  بخش  به  وزارت  این  بخش  یا 
چه  بگیرد.  تصمیم  وزارت  مربوط  بورد  یا  وزارت 
ضرورت است که سخنگوی وزارت خارجه هم به حکم 
ریاست جمهوری استخدام شود؟ وزارت خارجه بخش 

هر کاری ریاست جمهوری تصمیم بگیرد. در 
همین  باید  هم  دیگر  وزارت خانه های  مورد 
یک  آن  برای  و  باشد  داشته  وجود  قاعده 

مکانیزم درست شود.
ریاست جمهوری در تعیین سفیر و معین هم 
برای وزارت خارجه با دقت عمل نکرده است. 
امور خارجه،   وزارت  برحال  معین  از سه  مثاًل 
تقریباً هیچ کدام سابقه ی کار در این وزارت و 
تعیین  در  نداشتند.  دیپلماسی کشور  دستگاه 

بخش  این  باید  و  دارد  رسانه ها  و  عمومی  روابط 
کسی  چه  بگیرد  تصمیم  که  باشد  داشته  بوردی 
از  مثاًل  کسی  چه  یا  باشد  وزارت  این  سخنگوی 
گران  آقای  برود.  دیگر  بخش  یک  به  بخش  یک 
باانرژی  و  باانگیزه  سخت کوش،  شخصیت  هیواد 
است ولی مکانیزم تعیین سخنگو و هر مقام دیگر 
باید  روند  و  کند  تغییر  باید  خارجه  وزارت  برای 
به گونه ای باشد که خود وزارت تصمیم بگیرد نه 
ریاست جمهوری. این درست نیست که در مورد 

نشده  مراعات  شایسته گی  اصل  هم  سفیران 
از  که  شده اند  تعیین  سفیرانی  مثاًل  است. 
درست  این  ندارند.  چندانی  آگاهی  دیپلماسی 
است که سفیر باید از تیم رییس جمهور باشد. 
جناح  یک  نماینده ی  نمی تواند  رییس جمهور 
سیاسی دیگر را سفیر تعیین کند، ولی ریاست 
جمهوری خیلی ضروری است که اشخاص آگاه 
کشور  قدرت  روابط  با  آشنا  و  دیپلماسی  به 
تا آن ها  به عنوان سفیر تعیین کند  را  میزبان 
مثاًل  نماینده گی کنند.  منافع کشور  از  بتوانند 
نباید کسی با سابقه ی کاری ای که در مدیریت 
و  از دانش سیاسی  و مثاًل چیزی  دارد  ورزش 
دیپلماسی نمی داند،  در یک کشور بسیار مهم 
شخصی  چنین  شود.  تعیین  سفیر  عنوان  به 
بگوید  کسی  شاید  نمی خورد.  کشور  درد  به 
یک  هم  پاکستان  نخست وزیر  عمران خان  که 
نباید کسی فراموش  را  این  بود ولی  کرکت باز 
کند که این کرکت باز از سال ۱۹۹۶ وارد دنیای 

سیاست و حزب داری شده بود.
این که در تشکیالت و قدمه های دوم  در کنار 
و سوم وزارت خارجه تغییرات می آید، باید در 
سطح سفیران و دیپلمات های ارشد هم تغییر 
باشد،  گزینشی  و  جناحی  تغییرات  اگر  بیاید. 
این،  بر  عالوه  نمی گیرد.  قرار  استقبال  مورد 
تداوم هم یک اصل است. باید کارهای مثبتی 
که در این پنج سال در وزارت خارجه صورت 
این کارها  از  نیز دنبال شود. یکی  بود،  گرفته 
کنسولی  و  دیپلماتیک  خدمات  قانون  تهیه   ی 
وزارت خارجه بود که تا حال به تصویب کابینه 
نرسیده است. اگر آن سند نهایی شود، بخشی 
از مشکالت حل می شود. اگر دست نماینده گان 
پارلمان، سیاست مداران و دیگر گروه های قدرت 
از گزینش ها کوتاه شود و جلو نفوذ مخرب آنان 
در نماینده گی های دیپلماتیک کشور در خارج 

گرفته شود،  نور علی نور.

اصالحات همه جانبه باشد

نویسنده: بنیامین هاردی، میدیم
منبع: سی ان بی سی

یکی از عرصه هایی که در وزارت خارجه نیاز به اصالح دارد استخدام و ارتقا است. در وزارت 
اداری  اصالحات  کمیسیون  طریق  از  استخدام  باید  دیگر،  وزارت خانه های  مثل  هم  خارجه 
باید  امر،  این  اداری فراراه  و  مانع حقوقی، سیاسی  نوع  بگیرد. هر  ملکی صورت  و خدمات 
ظاهر  مقررکننده  نقش  در  اشخاص  نباشد،   سیستم  استخدام کننده  وقتی  شود.  برداشته 
می شوند و این امر کل دستگاه دیپلماسی را با چالش مواجه می کند. وقتی سیستم استخدام 
وقتی  نهایت  در  و  می ماند  وفادار  مقررکننده  به  بیش تر  می شود،  مقرر  که  شخصی  نکند، 
مشکلی به وجود می آید،  مرجعی نیست که از حقوقش دفاع کند. همین مشکل برای سخنگوی 

قبلی وزارت خارجه به وجود آمد. 

ترجمه: حبیب بهزاد
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دومین جشنواره فرهنگی- هنری صلح منطقه ای در کابل برگزار شد

»فرهنگی- هنری  جشنواره  دومین 
حضور  با  منطقه ای«  صلح 
و  افغانستان  جوان  سفیران 
پاکستان برای صلح روز دوشنبه، 
از سوی مؤسسه  سیزدهم عقرب، 
میدیوتیک افغانستان در کابل برگزار 
سفیران  این  جشنواره  این  در  شد. 
روابط  و  صلح  تأمین  به  صلح،  جوان 
با  و گفتند که آن ها  تأکید کردند  پایدار در  هر دو کشور 
برگزاری چنین جشنواره ها، می خواهند شاهد یک افغانستان 

امن و با ثبات باشند.  
است  دهه  سه  به  نزدیک  افغانستان ،  میدیوتیک  مؤسسه 
بخش های  در  مؤسسه  این  دارد.  فعالیت  افغانستان  در  که 
با رسانه ها، تقویت صلح پروری، جامعه مدنی و  حل منازعه 

انکشاف جوانان فعالیت می کند.
روز  میدیوتیک  مدیره  هیأت  فقیرزاده،  عضو  محمد عاطف 
دوشنبه، سیزدهم عقرب، در افتتاح این جشنواره گفت که 
هدف  به  منطقه ای  صلح  فرهنگی- هنری  جشنواره  دومین 
فعال  شبکه  ایجاد  صلح،  پروسه  در  جوانان  ساختن  سهیم 
ساختن  شریک  مؤثر،  ارتباطات  تسهیل  جهت  منطقه ای 
ارتباط  و  درک  بهبود  رسانه ای،  و  مدنی  کارهای  تجربیات 
بین گروه ها و هم چنان فراهم کردن زمینه معرفی فرهنگ ها 

و رسم و رواج در این دو کشور، دایر شده است. 
این دومین جشنواره صلح  که  فقیرزاده خاطر نشان ساخت 
گفته  به  می شود.  برگزار  روز  یک  برای  کابل  در  که  است 
و  پاکستان  کشورهای  در  جشنواره  این  این،  از  پیش  او 
برای  کشور ها  این  جوان  سفیران  و  شده  دایر  تاجیکستان 
این گفت وگوها  او  کرده اند.  نظر  تبادل  و  بحث  با هم  صلح 
این  دایر شدن  با  و گفت که  ارزیابی کرد  ارزنده  و  مؤثر  را 
جشنواره ها، سفیران جوان برای صلح به دست آوردهای قابل 

لمس و چشم گیری دست یافته اند. 
موضوعاتی  روی  شده،  دایر  که  گفتمان هایی  »در  گفت:  او 
چون سمینارهای تاریخ و سیاست برای افغانستان و پاکستان، 
سمینارهای  به  پیوند  در  ارزیابی  و  تحلیل  کارگاه های 
و  سیاست مداران  با  جوانان  گفتما ن های  سیاست،  و  تاریخ 
تشریک  ورکشاپ  و  کشور  دو  هر  در  علمی  شخصیت های 

تجارب و انکشاف معلومات در اسالم آباد و کابل بود.« 
تا در  نهاد در نظر دارد  این  آقای فقیرزاده تصریح کرد که 
آینده یک برنامه را زیر نام »ایجاد پلت فارم دیجیتال برای 

تبادل افکار سفیران جوان دو کشور« ایجاد کند.

مؤثر  کشور  دو  هر  جوانان  برای  را  برنامه ها  چنین 
خواند و گفت که فراهم کردن زمینه تبادل نظر و 
به  که  دو کشور، سبب می شود  میان جوانان  افکار 
مشترکات فرهنگی، تاریخی و دینی هم دیگر آشنایی 
پیدا کنند و هم چنان با تالش های هم دیگر می توانند 
راه صلح را هموار سازند. او گفت: »ما دارای مشترکات 
فرهنگی زیادی هستیم. این پروگرام برای جوانان هر 
دو کشور مفید است و ما کوشش می کنیم که در راه 

صلح موفق و کامیاب شویم.«
عصمت اهلل جعفری، سفیر جوان صلح افغانستان در 
این نشست با شریک کردن تجاربش از بحث و تبادل 
نظری که با جوانان کشورهای ایران، تاجیکستان و 
با  پاکستان داشته است گفت، در صحبت هایی  که 
این  به  داشته ،  پاکستان  و  افغانستان  کارشناسان 
به  کشور  دو  این  مردمان  که  است  رسیده  نتیجه 
یک سوءتفاهم دچار شده  اند. او گفت، به  رغم این که 
مشترکات زیاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارند، 
روابط  ایجاد  زمینه  در  مشترکات  این  از  هم  آن   با 
سازنده و تأمین منافع هر دو کشور موفق نبوده اند. 

درک  عدم  افغانستان  جوان  جوان صلح  سفیر  این 
از مشترکات و عدم شناخت از بافت های اجتماعی 

محمداجمل شاهپور، معین امور جوانان وزارت اطالعات 
و فرهنگ، برگزاری چنین نمایشگاه ها را مفید و ارزنده 
برنامه ها،  چنین  شدن  دایر  با  گفت   او  کرد.  ارزیابی 
گفتمان صلح میان جوانان کشورهایی چون افغانستان، 
ایران، پاکستان و تاجیکستان، روابط نزدیک با مردمان 
که  روابطی  او  گفته  به  است.  برقرار شده  این کشورها 
اکنون میان مردمان این کشورها برقرار است، به مراتب 
باالتر و عمیق تر از ادبیات سیاسی است که دولت ها به 

کار می برند. 
اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معین  دیگر،  سوی  از 
این که  علی رغم  گفت،  جشنواره  این  در  فرهنگ  و 
تاجیکستان  و  ایران  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای 
دارای مشترکات فرهنگی، دینی و تاریخی هستند، در 
حال حاضر این کشورها در وضعیت مطلوب و در جای گاه 
بایسته خود قرار ندارند. او دلیل وضعیت نامطلوب این 
کشورها را فشارهای ناشی از تمامیت خواهی، مداخالت 
این  بنیادین  ارزش های  از  دوری  و  مغرضانه  سیاسی 
زمینه ساز  این عوامل  او،  به گفته  کشورها عنوان کرد. 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  فقر  حاکمیت  و  فاصله ها  ایجاد 
هم چنان بروز نامالیمات در میان مردمان این کشورها 

شده  است. 
معین جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ، از سویی هم 
و  کرد  یاد  پدیده   خطرناک ترین  عنوان  به  را  تروریزم 
جهان  اکثرکشور های  در  را  مردمان  حیات  که  گفت 
از  پاکستان  و  افغانستان  او  گفته  به  می کند.  تهدید 
این امر مستثنا نبوده و از این ناحیه آسیب پذیر اند. او 
بیان داشت، با توجه به این که این دو کشور تهدیدات 
مشترک نیز دارند، باید برای دفاع از ارزش ها و تأمین 

ثبات مبارزه کنند. 
مدنی،  فعاالن  از  تن   ۲۵۰ از  بیش  جشنواره  این  در 
دانشجویان،  دانشگاه،  جوان  استادان  رسانه ای، 
ایران  کشورهای  نماینده گان  و  بازرگانان  هنرمندان، 
در  اشتراک کننده گان  داشتند.  شرکت  تاجیکستان  و 
و صنایع  نمایشگاه های کتاب  برگزاری  با  این جشنواره 
اجرای  نقاشان،  گروه   شورایی،  تیاتر  مدلینگ،  دستی، 
موسیقی زنده و رقص و پای کوبی تالش کردند تا زمینه 
پاکستان،  کشورهای  نماینده گان  با  را  فرهنگی  تعامل 
ایران و تاجیکستان، فراهم کنند. در این جشنواره چهار 

جوان از پاکستان شرکت کرده بودند. 
شایسته حکیم، سفیر جوان صلح از پاکستان، برگزاری 

برای  که  گفت  و  کرد  یاد  چالش  یک  عنوان  به  را 
باید  ملت  با  ملت  ارتباطات  چالش ها،  این  کاهش 
تقویت یابد. او گفت: »برای این که به این چالش های 
هر  و  برسیم  مشترک  دید  یک  به  باید  آیم،  فایق 
منافع  با  مستقل  کشورهای  عنوان  به  را  کشور  دو 

مستقل بشناسیم.«
با این حال او برای این که جوانان و مردمان هر دو 
دو  هر  از  کنند،  زنده گی  آرامش  و  صلح  در  کشور 
کشور افغانستان و پاکستان خواست که در ابتدا باید 
بشناسند  مستقل  کشور  یک  عنوان  به  را  خودشان  
سایه ی  زیر  را  دیگری  تا  نکنند  تالش  هم چنان  و 
سیاست های  و  نیابتی  جنگ های  او  بکشانند.  خود 
مغرضانه  را راه حل ندانست و افزود که این دو کشور 
به یک  و  تفاهم داخل شوند  و  از در گفت وگو  باید 
نتیجه برسند تا مردمان هر دو کشور در فضای امن 

و آرامش زنده گی کنند. 
برای  تالش ها  این که  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
گفت وگوهای صلح میان هیأت مذاکره کننده امریکا 
جوان  سفیران  این  است،  جریان  در  طالبان   و 
می خواهند که برای جوانان نیز در این پروسه فرصت 

شرکت داده شود.  

شب  یک  ساعت  حوالی 
و  کابل  شهر  سه شنبه، 
به  آن  کناری  والیت   ۱۰
یک باره تاریک می شوند. در 
که چشمان  مدرن  روزگاری 
موبایل  اسکرین  با  مردمانش 
گرفته،  خو  برقی  فناوری های  و 
ممکن  خبر  بدترین  برق  قطع 
است. چنان که گویی برق برای آنان ارزش کم تری از 
آب و نان ندارد. پس از لحظه ای، کارمندان محلی به 
شرکت برشنا خبر می دهند که پایه ی برق وارداتی، از 
سوی افراد نامعلوم منفجر شده است. به محض رسیدن 
برشنا  کابل  فنی  کارمندان  از  گروهی  اطالع،  این 
سالنگ  ولسوالی  به  پایه  این  ترمیم  برای  شب هنگام 
والیت های  دفترهای  از  نیز  دیگر  شماری  می روند. 
کناری به کمک این گروه می شتابند. ۴۵ کارمند ۲۴ 
پشت  ]سالنگ[«  سایبریا  »شبیه  مکانی  در  را  شب 
به خانه میلیون ها  را دوباره  تا روشنایی  سر گذاشتند 
سالنگ«  »مماتی  که  روشنایی ای  بیاورند؛   شهروند 
آوردن  دست  به  برای  سخنگویش  یک  و  معاون  دو 
بیش  و  گرفتند  مردم  از  یک ماه  برای  دالر  هزار   ۱۰۰
از ۱۰ میلیون افغانی روی دست شرکت برشنا هزینه 

گذاشتند.
سالنگ این روزها سرد است و هوای آن در درجه های 
طبیعت  سرد  هوای  می کند.  نوسان  دماسنج  منفی 
کشور را امسال زودتر به آغوش کشید. واژه های »سرد« 
اما برای حوالی سالنگ تازه گی ندارد. این حوالی برای 
لین های  که  است  مهم  آن جا  از  کابل نشینان  و  کابل 
همین جا  از  اوزبیکستان  و  تاجیکستان  برق  وارداتی 
برقی که کار کابل و ۱۰ والیت دیگر  عبور می کنند؛ 
را به راه می اندازد. سه شنبه، ۱۷ میزان شب هنگام به 
بخش ولتاژ بلند شرکت برشنا ]مسوولیت برق با ولتاژ 
بلند را دارند[ خبر می رسد: »پایه ای که ۲۲۰ میگاوات 
برق را انتقال می دهد، در سالنگ منفجر شده است«. 
خوشحال صافی، آمر عمومی ولتاژ بلند شرکت برشنا 
ترک  را  شب  میانه های  شیرین  خواب  کارمندانش  و 
ترمیم  برای  سراسیمه  دو،  ساعت  حوالی  و  می گویند 
راه می افتند. پس  به سوی سالنگ  پایه تخریب شده 
تعجب  می رسند.  سالنگ  به  آنان  سفر،  ساعت  دو  از 
می کنند؛ پایه ای که میلیون ها افغانی هزینه برد، تنها 
با  پایه هایش  سایر  و  است  مانده  پابرجا  ستونش  یک 

انفجار ماین از بین برده شده است. 

ولتا ژ  بخش  سایر  از  کارمندان  که  نمی گذرد  اندکی 
بلند پروان، اندخوی و حوالی نزدیک سالنگ به آن جا 
می آیند. هوا به شدت سرد است، اما ۳۵ کارمند فنی 
و ۱۰ کارمند اکماالتی بی توجه به آن در پی ترمیم 
پایه می برایند، پایه ای که تنها پنج متر مربع حاشیه 
دارد و در مکان سراشیبی به سمت دریا واژگون شده 
است. در »وایل«، کارمندان فنی تنها یک »سرکت« 
تا کار راه  پایه نصب می کنند  را در تنهاستون سالم 

در  هم  پی  روز   ۲۴ آنان  بحران،  رفع  از  پس  بیفتد. 
ترمیم  کامل  شکل  به  را  پایه  که  می مانند  سالنگ 
را  تنی  چهار  میزان   ۱۹ در  امنیتی  نیروهای  کنند. 
از ساحه »آهنگران«  ولسوالی بازداشت کردند که این 
نام  به  بودند؛  فردی  انفجار داده  را  برق  وارداتی  پایه 
دل آغا مشهور به »مماتی سالنگ« با دو معاون و یک 
ندادن  انجام  بدل  در  که  کردند  اعتراف  سخنگویش 
این کار از شرکت برشنا حدود ۱۰۰ هزار دالر خواسته 

بودند. در ویدیو اقرار آنان، مماتی سالنگ با صدای 
»دل آغا  می گوید:  و  نشسته  دوربین  روبه روی  گیرا 
هستم مشهور به مماتی سالنگ. زدم یک بار پایه اش 
ره، باز نداد، باز زدمش. باز دگه مجبور شدیم ای کار 
این ویدیو در فیس بوک کافی  ره کنیم.« پیچیدن 
بود که شمار زیادی با فحش و دشنام های رکیک از 

متهمان استقبال کنند. 
رخ  آغاز  از  پس  روز  نُه  تنها  کار  سناریوی  بدترین 
اندخوی  بلند  ولتاژ  کارمند  عبدالرووف،  می دهد. 
تا  داد  جان  گرفته گی  برق  دلیل  به  میزان   ۲۶ در 
عالوه بر زیان های مالی هنگفت، خراب کاری مماتی 
سالنگ زمینه ساز مرگ کارمند فنی شرکت برشنا 
شود. کارمندان اما کارشان را هم چنان ادامه دادند. 
را  یک »سرکت«  کار  عقرب  در ۱۰  برشنا  شرکت 
کامل کرد. تنها یک روز بعد، روند نصب »سرکت« 
و  کابل  تا  شد  تکمیل  نیز  نوری  فایبر  لین  و  دوم 
نور  و  روشنایی  با  دوباره  جنوبی  و  شرقی  والیات 
انفجار پایه بیش از ۱۰ میلیون افغانی  آشنا شوند. 
هزینه تخمینی برداشته است. چهار سال پیش در 
و  اوزبیکستان  وارداتی  برق  پایه   نُه  سالنگ  حوالی 
تاجیکستان پس از وقوع برف کوچ واژگون شد. آن 
زمان ۶۵ کارمند فنی، روزها پی هم کار کردند تا 

روشنایی شهر کابل را بازگردانند.
سرنوشت مماتی سالنگ و هم دسته هایش اما هنوز 
به زودی  آنان  نظر می رسد دوسیه  به  است.  مبهم 
سپرده  مربوط  مراجع  به  و سپس  لوی سارنوالی  به 
برشنا  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل  شد.  خواهد 
می گوید که در شش ماه اخیر، بارها پایه های برق 
میدان وردک- کجکی-قندهار،  شاهراه  کابل،  در 

افغانی  میلیون ها  و  شده  واژگون  فاریاب  و  غزنی 
هزینه روی دست شرکت برشنا گذاشته است. گفته 
می شود، نرخ پایه ای که توسط مماتی سالنگ انفجار 
داده شد، به حدود ۲۶۰ هزار دالر می رسد. شرکت 
برشنا اما از نهادهای عدلی می خواهد که افراد متهم 
به شکل علنی محاکمه و به گونه سنگین مجازات 
باید  اکنون  بگیرند.  عبرت  آن  از  دیگران  تا  شوند 
تا  ماند  قضایی  و  عدلی  نهادهای  تصمیم  منتظر 
مشخص شود که آنان برای مماتی سالنگ و یارانش 
چی سزایی مد نظر می گیرند؛ افرادی که عالوه بر 
قبوالندن هزینه ی هنگفت مالی به شرکت برشنا و 
تاریکی یک ماهه به شهروندان، زمینه ساز مرگ یک 

کارمند فنی این شرکت نیز شدند.

مماتی ۴۵ کارمند برشنا را ۲۴ شبانه روز 
در سرمای سالنگ میخ کوب کرد

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی



نجمن ادبی مهتاب: 
ا

اپتوق رفهنگیان رهات 
سهشنبه

شماره3226

14عقرب1398
5نومبر2019

قیمت:20افغانی

سالیازدهم

6

سال   ۱۲ تقربیاً  هرات  در  فرهنگی  خانواده ای 
حلقه ی  که  کردند  تاسیس  را  انجمنی  پیش 
اعضای  شد.  فرهنگیان  و  شاعران  وصل 
ابتدا در  را  انجمن  خانواده ی مطهری جلسات 
کم کم  و  کردند  برگزار  شخصی شان  خانه ی 

شمار اعضای آن بیش تر و بیش تر شد.
در  مهتاب«  ادبی  »انجمن  اعضای  افزایش  با 
منزل شخصی برادران مطهری، جای کافی برای 
حضور دوست داران شعر و ادب وجود نداشت و 

جلسات ادبی در نهادهای فرهنگی برپا  شد.
با گذشت بیش تر از یک دهه از تاسیس انجمن، 
گرد  پنج شنبه شب ها  ادب  و  دوست داران شعر 
نوای  به  دادن  گوش  و  دکلمه  از  و  می آیند 

دل نواز شعر لذت می برند.
استعداد  انجمن کشف  دست آوردهای  از  یکی 
از  بخشی  است.  خردسال  شعرخوان های 
چوکی ها از سوی کودکان و نوجوانان دوست دار 
دکلمه   و  می شود  پر  انجمن  جلسات  در  شعر 

شعر آنان به جلسه جان تازه می دهد.
در اوضاعی که خیلی ها غرق در دنیای مجازی 
و شبکه های اجتماعی هستند، اعضای انجمن 
دارند  تالش  شعرخوانی  جلسات  در  حضور  با 
مشعل فرهنگ و ادب را در شهر علم و فرهنگ 

روشن نگه دارند.

تالش خانواده گی برای پاس داری فرهنگی 
اعضای  خورشیدی،   ۱۳۸۶ حمل  نهم  در 
خانواده ی مطهری تصمیم گرفتند یک انجمن 
و  برای جمع کردن دوست داران شعر  را  ادبی 

ادب تاسیس کنند.
برادرش  همراه  به  مطهری،  عبدالرحیم 
مهتاب«  ادبی  »انجمن  مطهری،  عبدالحمید 
و  کردند  ایجاد  شخصی شان  خانه ی  در  را 
در  فرهنگیان  هفته  هر  پنج شنبه شب های 

شعر دکلمه می کنند.

شعرخوانان کوچک 
یکی از تفاوت های انجمن ادبی مهتاب با دیگر 
و  کودکان  پررنگ  حضور  ادبی،  انجمن های 
نوجوانان در جلسات آن است. اعضای رهبری 
انجمن از زمان تاسیس برای کودکان به ویژه 
دانش آموزان میدان داده اند تا در حضور جمع، 

شعر دکلمه کنند.
بخشی از چوکی های انجمن از سوی کودکان و 
نوجوانان پر می شود و برخی اعضا که ۱۲ سال 
پیش وقتی به انجمن پا گذاشتند کودکی بیش 

نبودند، اکنون قد کشیده و جوان شده اند.
رابعه  سروری، نُه سال دارد و دانش آموز صنف 
سوم مکتب است. او پنج سال پیش وقتی هنوز 
حبیب اهلل  پدرش  با  بود  ساله  چهار  کودکی 
سروری، به انجمن مهتاب آمد و با شعر آشنا 

شد.
عنوان  با  را  کودکانه  شعری  بار  نخسین  برای 
»رفتم کنار دریا« دکلمه کرد. شاید آن زمان 
دکلماتوری  به  بعد  سال  چند  نمی کرد  تصور 

چیره دست بدل شود.

خانه ی آن ها دور هم جمع می شدند. خانه ی 
برادران مطهری، در جاده ای به نام »مهتاب« 
موقعیت دارد و از همین سبب نام انجمن هم 

مهتاب گذاشته شد.
آرام آرام این انجمن خانه گی، گسترش یافت و 
اعضای آن بیش تر و بیش تر شد. کار به جایی 
حضور  برای  کافی  فضای  خانه ،  در  که  رسید 
فرهنگیان وجود نداشت و جلسه در نهادهای 
فرهنگی برگزار می شد. مدتی جلسات انجمن 
در فرهنگ سرای »دوربین« دایر شد و از چندی 

قبل در »مجتمع اندیشه« برپا می شود.
در  انجمن  بنیان گذار  مطهری،  عبدالرحیم 
پاس داری  ۸صبح  روزنامه  ی  با  گفت وگو 
هدف  را  فارسی  زبان  و  فرهنگی  ارزش های 

تاسیس انجمن ادبی مهتاب می داند.
شیخ  چون  نام آشنایی  فرهنگیان  و  شاعران 
ناصر  استاد  هروی،  فدایی  برات علی  الشعرا 
محمدکاظم  آرزو،  عبدالغفور  استاد  رهیاب، 
وثوق،  نوراهلل  زرکوب،  فضل اهلل  کاظمی، 
فالح،  نهیک  پارسی،  رحمانی  محمدآصف 
ولی شاه بهره، محمدحسن فرید و برخی دیگر 
از فرهنگیان هراتی با حضور در جلسات انجمن 

پدر رابعه باور دارد دخترش در زمینه ی ادبیات، 
را  طوالنی  شعرهای  و  دارد  ویژه ای  استعداد 
جثه ی  با  رابعه،  می کند.  حفظ  ساده گی  به 
کوچکش در محافل بزرگ اشتراک و در حضور 

هزاران نفر شعرخوانی می کند.
در  هم  کودکان  از  دیگر  برخی  رابعه  کنار  در 
جلسات شعر حاضر شده و با شوق و عالقه ی 

زیاد شعر دکلمه می کنند.

حلقه ی وصل فرهنگیان 
اعضای انجمن ادبی مهتاب به شکل خانواده گی 
آن ها  برخی  و  اشتراک  می کنند  جلسات  در 
دوستان و آشنایان خانواده ی مطهری هستند. 
شاعران جوان هم برای یادگیری فوت و فن شعر 
و تمرین برای تبدیل شدن به دکلماتور حرفه ای 

در جلسات شعرخوانی، حاضر می شوند.
به  »آن«  انتشارات  مسوول  امینی،  روح االمین 
روزنامه ی ۸صبح می گوید تاسیس انجمن های 
ادبی در شهری مانند هرات که ریشه ی عمیق 
آقای  است.  شایسته  اقدامی  دارد،  فرهنگی 
ادبی  انجمن  بنیان گذاران  می افزاید  امینی 
مهتاب، مخارج آن را از جیب شان می پردازند و 

هدف شان پاس داری از فرهنگ است.
از دید امینی در شرایط کنونی مردم در فضای 
شده اند  غرق  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
اجتماعی  فعالیت های  برای  کم تری  وقت  و 
شده  سبب  انجمن  جلسات  اما  می گذارند، 
دوست داران فرهنگ و ادب هر هفته دور هم 
جمع شوند و از فضای ادبی و شنیدن شعر لذت 

ببرند.
در کنار انجمن مهتاب، چند انجمن ادبی دیگر 
نیز در هرات فعالیت دارند و به روایتی نخستین 
ادبی  »انجمن  یعنی  افغانستان  ادبی  انجمن 
شهر  این  در  خورشیدی   ۱۳۰۹ سال  هرات« 

گشایش یافت.
با  مهتاب  ادبی  انجمن  جلسات  حال  این  با 
هم چنان  آن،  تاسیس  از  سال   ۱۲ گذشت 
پررونق است و فرهنگ دوستان هر هفته در آن 

اشتراک می کنند.

محمدحسیننیکخواه

از دهه یک از بیشتر گذشت با
تاسیسانجمن،دوستدارانشعر
وادبپنجشنبهشبهاگردمیآیند
وازدکلمهوگوشدادنبهنوای

دلنوازشعرلذتمیبرند.
یکیازدستآوردهایانجمنکشف
خردسال خوانهای شعر استعداد
سوی از چوکیها از بخشی است.
کودکانونوجواناندوستدارشعر
و میشود پر انجمن جلسات در
دکلمهشعرآنانبهجلسهجانتازه

میدهد.



سو  این  به  هفته  یک  از 
از  بسیاری  در  باران  بارش 
بخش های والیت غور جریان 
باران که در غور  بارش  دارد. 
حکایت از زمستان زودرس این 
والیت دارد، مردم را وا داشته تا 
برای سرمای زمستان آذوقه جمع کنند و مسووالن 
احتمالی  بازگشایی  برای  آماده گی  فکر  به  دولتی 

راه های مواصالتی باشند. 
با آن که مسووالن محلی غور خبر از آماده گی ها برای 
شاهراه های  کردن  باز  و  طبیعی  حوادث  با  مبارزه 
ظاهراً  طالبان  اما  می دهند،  ولسوالی ها  مواصالتی 
برای زمستان امسال غور برنامه های جدی تری دارند. 
گروه طالبان شاهراه های هرات-غور و غور-کابل را به 
شدت زیر نظر دارد و مسیرهای  دست کم دو ولسوالی 
را کنترل کرده و اجازه ی انتقال مواد اولیه ی غذایی 
این  بر  نمی دهد. عالوه  دولت  و  مردم  به  دارویی  و 
با  مبارزه  و  عامه  فواید  ریاست های  امکانات کم در 
در  مردم  نماینده گان  والیت،  این  طبیعی  حوادث 
شورای والیتی و فعاالن مدنی را نگران آسیب های 

جانی و مالی بیش تر از سال قبل کرده است.
گزارش ریاست مبارزه با حوادث طبیعی غور نشان 
می دهد که سال گذشته در این والیت ۱۸ نفر به 
تخریب  و  برف کوچ   سیالب ،  در  ماندن  گیر  دلیل 
شهر  مرکز  در  خانه  صدها  باختند،  جان  خانه ها، 
زمین  جریب  هزاران  و  شد  تخریب  ولسوالی ها  و 

کشاورزی زیر گل و الی مدفون گردید. 

زمستان زودرِس غور
با آن که پاییز است و هنوز وضعیت جوی در بسیاری 
از نقاط کشور تغییر چندانی نکرده، اما والیت غور 
در غرب افغانستان کم کم به استقبال زمستان رفته 
است. بارش مقطعی و شدید باران از یک هفته به این 
طرف در مرکز شهر و ولسوالی های این والیت جریان 
دارد و همین مسأله مردم و مسووالن دولتی را وادار 

کرده که برای زمستان آماده گی بگیرند.
غور،  والیت  عامه  فواید  رییس  صمیم،  عبدالمجید 
مشکل  را  ناامنی  ۸صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در 
اصلی فرا راه کمک رسانی به مردم در فصل بارنده گی 
فصل  طول  در  که  می گوید  صمیم  آقای  می داند. 
را  مناطق  برخی  شاهراه ها،  مسدودی  و  زمستان 
را  مسیرها  از  دیگر  شماری  و  عامه  فواید  ریاست 
پاک سازی خواهند کرد. وی  شرکت های خصوصی 
کارمندان  اداره ی محلی،  با  تفاهم  می افزاید که در 
ریاست فواید عامه مسیرهایی که در کنترل دولت 
است، با همکاری نیروهای امنیتی و مسیرهایی که 
در کنترل مخالفان مسلح است با پا درمیانی بزرگان و 

موی سفیدان محل پاک سازی می کنند.
کنترل  در  سو  این  به  مدتی  از  هرات-غور  شاهراه 
تخریب  با  گروه  این  و  دارد  قرار  طالبان  مستقیم 
و  برای عبور  را  راه  آن،  از  زیادی  کردن بخش های 
مرور مردم به داخل و بیرون غور دشوار کرده است. 
هرات-غور  شاهراه  اصلی  مسیر  طالب  جنگ جویان 
که از دره ی »بیدان« و منطقه ی »جام« می گذرد را 

ماین گذاری کرده اند.
تنها راه برای تردد موترهای سنگین و سبک برای 
رسیدن به غور از مسیر »بند باین« و »کوتل غوک« 
استفاده  کم تر  گذشته  سال   ۱۰ در  که  می گذرد 
شده است. این مسیر از دشوار گذرترین راه ها برای 

رفت و آمد مردم به حساب می رود.
تمام  پاک سازی  برای  غور  عامه  فواید  ریاست 
مسیرهای منتهی به مرکز و ولسوالی های غور فقط 
دارد.  سنگین وزن  نقلیه ی  واسطه ی  عراده  شش 
رییس این اداره می گوید که سه عراده لودر و سه 
عراده گریدر برای پاک سازی راه ها آماده شده است. 

10 میلیون افغانی برای حالت اضطرار
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  ریاست  دیگر  سوی  در 
تالش  به  زمستان  فرا رسیدن  با  هم  غور  والیت 
افتاده و با نهادهای همکار گفت وگوهایی برای جلب 

نجات آسیب دیده گان احتمالی آینده حرف می زنند، 
فعالیت  به  نسبت  والیت  این  مدنی  فعاالن  اما 

مسووالن دولتی نگران هستند. 
مدنی  نهادهای  هم آهنگ کننده ی  حکیمی،  حسن 
غور می گوید که شاهراه هرات-غور که باید در فصل 
زمستان باز باشد، زیر کنترل طالبان است و راه بدیل 
قدیمی هم با اندک ریزش برف مسدود می شود. آقای 
شاهراه  ،  مسیرهای  بر  عالوه  که  می افزاید  حکیمی 
طالبان تمام مسیرهای منتهی به ولسوالی ها را زیر 
نظر دارند و فصل زمستان برای آنان دست باالیی در 
وارد کردن فشار حداکثری به دولت و مردم خواهد 
داد و دولت هنوز آماده گی خاصی برای مهار وضعیت 
ندارد. وی تصریح می کند که در مناطق زیر کنترل 
با حوادث  طالبان، ریاست های فواید عامه و مبارزه 
طبیعی اصاًل امکان انتقال تجهیزات کمک رسانی را 

ندارند و وعده های شان عملی نخواهد شد.
عالوه بر مشکالت خدمات رسانی برای گیر مانده گان 
هم  صحی  خدمات  وضعیت  برف کوچ ها،  و  سیالب 
تعریف  حکیمی  آقای  دید  از  رو  پیش  روزهای  در 
چندانی نخواهد داشت. او تأکید می کند که با توجه 
بودن  مسدود  و  ولسوالی ها  در  اندک  امکانات  به 
با  کودکان  و  زنان  سالمت  مواصالتی،  شاهراه های 

تهدید جدی روبه رو می شود.
او هم چنان عالوه می کند که از مدتی به این طرف 
قسم  به  غور  والیت  در  و سوخت  غذایی  مواد  نرخ 
که  همین  و  است  داشته  صعودی  سیر  سرسام آور 
سرمای زمستان اندکی افزایش یابد، قیمت ها سر به 

فلک خواهد کشید.  
در همین حال عبدالرحمان عطشان، معاون شورای 
والیتی غور، در گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح، روزهای 
دشوار  غور  مردم  برای  را  زمستان  فصل  در  آینده 

توصیف می کند. 
آقای عطشان می گوید که تالش ها به خاطر آماده گی 
به  آینده  احتمالی  آسیب دیده گان  به  کمک  برای 
با  بیم آن می رود که طالبان  و  دارد  کندی جریان 
استفاده از سرمای زمستان، آسیب بیش تری به دولت 
و مردم بزنند. او از دولت خواهان برنامه ریزی جدی 

سیدحسنحسینی

آسیب دیده گان  به  غیر نقدی  و  نقدی  کمک های 
احتمالی زمستان پیش رو کرده است.

جمعه خان باختری، رییس مبارزه با حوادث طبیعی 
بودجه ی  از  که  می گوید  روزنامه ی ۸صبح  به  غور، 
برای  افغانی  میلیون  هفت  مبلغ  به  ریاست  این 
غیر غذایی  و  غذایی  مواد  احتمالی  آسیب دیده گان 
خریداری شده و سه میلیون افغانی هم برای حالت 
برخی  که  می افزاید  وی  می شود.  نگهداری  اضطرار 
نهادهای همکار خارجی هم با اعالن آماده گی برای 
کمک به مردم، از ذخیره کردن مقداری مواد غذایی 
و غیر غذایی در انبارها خبر داده اند. به گفته ی آقای 
باختری، پیش بینی ها نشان می دهد که دست کم ۱۸ 
هزار نفر در جریان سیالب ها، برف کوچ ها و تخریب 
خانه ها به دلیل بارش باران آسیب ببینند. وی تصریح 
می کند که هنوز برای این شمار افراد آماده گی کامل 
گرفته نشده است، اما آرام آرام روند آماده گی ها به این 

شمار افراد طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد. 
ولسوالی های پسابند و چهارسده در غرب والیت غور 
از جمله مناطقی است که ریاست مبارزه با حوادث 
طبیعی این والیت به دلیل حضور طالبان آن را جزو 
مناطق با تهدید باالی آسیب جانی و مالی ثبت کرده 
است. این دو ولسوالی از مدتی به این سو زیر کنترل 
شدید طالبان قرار دارند و انتقال مواد اولیه ی غذایی 
به جز از راه های دشوار گذر و از بین دره ها، امکان پذیر 

نیست. 
بنا بر گزارش ریاست مبارزه با حوادث طبیعی، سال 
گذشته دست کم ۱۸ نفر در پی جاری شدن سیالب 
و برف کوچ جان خود را از دست دادند. گزارش این 
به  خانه   ۲۰۰ که  می دهد  نشان  هم چنان  ریاست 
طور کامل تخریب شده و ۳44 باب خانه هم به طور 
قسمی آسیب دید. عالوه بر این، شمار زیادی پل، 
پلچک و سرک تخریب شد و سیالب هزاران جریب 

زمین کشاورزی را هم زیر الی و گل مدفون کرد. 

نگرانی شورای والیتی و فعاالن مدنی
از  غور  والیت  در  محلی  مقام های  این که  با 
آماده گی های کامل برای استقبال از فصل زمستان و 

نظر به شرایط احتمالی در آینده است و می گوید که 
برای حفظ جان مردم دولت باید مسوولیت خودش 

را ادا کند.

موج شدید سرما
از وضعیت  احتمالی در زمستان پیش رو  نگرانی ها 
در والیت غور در حالی جان گرفته که چندی پیش 
از  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  امور  در  دولت  وزارت 
تشدید سرمای زمستان پیش رو نسبت به گذشته 
خبر داد. این وزارت اعالم کرده است که بنا بر تغییرات 
جوی، موج شدیدی از باران  و برف در زمستان پیش 
احتمال  و  را در می نوردد  از کشور  زیادی  نقاط  رو 
افزایش تلفات جانی و مالی نسبت به سال گذشته 
تیم های  وزارت،  این  گزارش  بنیاد  بر  دارد.  وجود 
سیار اضطراری فعال شده و در بخش هایی از کشور 
این  گزارش  که  است  گفتنی  شد.  خواهند  جابه جا 
وزارت نشان می دهد که والیت های پروان، جوزجان، 
غور، بادغیس، بدخشان و دایکندی از والیاتی هستند 
که میزان آسیب پذیری آن ها در برابر حوادث طبیعی 
نسبت به سایر والیات بسیار بلند است و این والیات 

احتماالً شاهد وقوع حوادث بیش تری خواهند بود.
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باآنکهپاییزاستوهنوزوضعیت
جویدربسیاریازنقاطکشورتغییر
در غور والیت اما نکرده، چندانی
غربافغانستانکمکمبهاستقبال
زمستانرفتهاست.بارشمقطعی
وشدیدبارانازیکهفتهبهاین
طرفدرمرکزشهروولسوالیهای
همین و دارد جریان والیت این
دولتی مسووالن و مردم مسأله
زمستان برای که کرده وادار را

آمادهگیبگیرند.



آلوده گی هوا؛ 
نفس ها در دهلی تنگ و 

چشم ها سوزان است

عضو کابینه اسرائیل: 
شاید مجبور به حمله 
گسترده به غزه شویم

 آلوده گی شدید هوا نفس دهلی پایتخت هند را گرفته 
است. غلظت دود و گازهای سمی در حدی است که 
و  افتاده  سوزش  به  شدت  به  چشم ها  شده،  کم  دید 

نفس ها تنگ شده است.
به گزارش بی بی سی، سنجش گر سفارت امریکا غلظت 
صبح  در  را  میکرون   ۲.٥ از  کوچک تر  معلق  ذرات 
دوشنبه بیش از ۶۰۰ نشان داد که تقریباً بیست و پنج 
برابر حد مجاز سازمان بهداشت جهانی است. به گفته 

سفارت امریکا، این رقم دیروز به هزار رسیده بود.
این حد آلوده گی خطر بیماری های قلبی و تنفسی را 
افزایش داده و جان سالمندان و کودکان و مبتالیان به 

بیماری های سخت را در خطر قرار داده است.
به گفته سازمان بهداشت جهانی تاثیر این آلوده گی بر 

ریه شهروندان مشابه سیگار کشیدن است.
شده،  اجرا  خودروها  برای  فرد  و  زوج  طرح  شهر  در 
خانه ها  در  شده  خواسته  مردم  از  و  تعطیل  مکاتب 
دیزلی مگر در صورتی که کاالهای  بمانند. الری های 
ندارند  را  به شهر  ورود  اجازه  کنند،  را حمل  ضروری 
و شماری از پروازها به جای دهلی در جایی دیگر به 

زمین نشسته اند.
به جز موترها، سوزاندن کاه و خار و خاشاک به جا مانده 
از برداشت محصول در مزارع اطراف شهر، یکی از منابع 

اصلی آلوده گی است.
دو ایالت پنجاب و هاریانا یک دهه پیش قانون مشابهی 
طبق  کردند.  تصویب  زیرزمینی  آب های  حفظ  برای 
قانون شالی کاران باید نشاها را حدود یک ماه و نیم دیرتر 
می کاشتند تا از باران های موسمی )مونسون( بیش تر 

استفاده شود.
و  کاشت  بعدی  دوره  برای  کشاورزان  شد  باعث  این 
برداشت، فرصت کافی برای آماده کردن زمین نداشته 
باشند و سوزاندن آن چه بر جا مانده راهی ارزان و موثر 

برای پاک کردن زمین شان است.

هوای دهلی یکی از آلوده ترین ها در دنیا است و هر سال 
اوج  به  از جشنواره دیوالی  بعد  در همین فصل سال، 
می رسد؛ جشنواره ای که میلیون ها نفر ترقه و آتش بازی 

می کنند و این خود هوا را آلوده تر می کند.
به گفته صلح سبز سال پیش یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

هندی جان خود را به دلیل آلوده گی از دست دادند.

انرژی  وزیر  و  امنیتی  کابینه  عضو  استاینیتز،  یووال 
اسرائیل گفته است که به اعتقاد او »اسرائیل باید دست 
به یک حمله گسترده علیه گروه فلسطینی حماس در 

شهر غزه بزند«.
با  گفت وگو  در  استاینیتز  آقای  بی بی سی،  گزارش  به 
رادیو ارتش اسرائیل و پس از چهار ساعت جلسه امنیتی 

در روز یک شنبه این سخنان را گفته است.
در چند روز گذشته و پس از ماه ها آرامش، درگیری هایی 
داده  رخ  غزه  نوار  در  مسلح  گروه های  و  اسرائیل  بین 

است.
این وزیر اسرائیلی پیشنهاد کرده که در صورت ادامه 
بین  از  جهت  زمینی  صورت  به  اسرائیل  درگیری ها، 

بردن »گروه حماس« در غزه وارد عمل شود.
آقای استاینیتز در عین حال گفته است که این عملیات 

برای اسرائیل »هزینه هایی« هم خواهد داشت. 
وی گفته است که برخی دیگر از اعضای کابینه امنیتی 

اسرائیل نیز با این پیشنهاد موافق بوده اند.
که  کردند  اعالم  غزه  نوار  در  صحی  منابع  شنبه  روز 
در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل، یک مرد ۲۷ ساله 

کشته شده است و سه نفر دیگر نیز زخم برداشته اند.
هوایی  حمله  که  کرده  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
اسرائیل پس از آن صورت گرفت که رگباری از راکت از 

غزه به سمت اسرائیل شلیک شد.
مقر  یک  هوایی  حمالت  در  که  کرد  اعالم  اسرائیل 

آموزشی نیروهای شبه نظامی را هدف قرار داده است.
روز  وقت  آخر  در  که  گفت  اسرائیل  ارتش  سخنگوی 
جمعه، ۱۰ راکت از سوی نیروهای فلسطینی مستقر 
در غزه به سوی اسرائیل شلیک شده که نُه راکت در 
آسمان ره گیری و منهدم شد و یک راکت نیز به خانه ای 
انسانی نداشته  در نزدیکی مرز اصابت کرد که تلفات 

است.
ارتش اسرائیل مدعی شده است که محل هایی که مورد 
بوده  حماس  نیروهای  متعلق  داده  قرار  هوایی  حمله 

است.
هیچ گروه فلسطینی تا این لحظه مسوولیت حمالت 

راکتی به خاک اسرائیل را برعهده نگرفته است.
ماه،  از چندین  است که پس  پیاپی  این دومین شب 
اتفاق  درگیرهایی بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینی 

می افتد.
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روز دوشنبه خبرگزاری رویترز از قول یک شاهد 
عینی خبر داد که نیروهای امنیتی عراق در این 
روز به روی معترضان در بغداد آتش گشودند و 

حداقل پنج نفر را کشتند.
در یکی از ویدیوهای رویترز صحنه کشتن یک 
معترض با شلیک نیروهای امنیتی دیده می شود. 
یک فلم بردار خبرگزاری رویترز نیز خبر می دهد 
دوشنبه شاهد کشته شدن دست کم  روز  او  که 

چهار نفر دیگر از معترضان در بغداد بوده است.
این  از  شده  نشر  تصاویر  فردا،  رادیو  گزارش  به 
درگیری نشان می دهد که در بخش هایی از خیابان 
آتش روشن شده است، نیروهای امنیتی با ماشین 
و  به سمت معترضان حرکت می کنند،  آب پاش 

بزرگ ترین توربین بادی شناور جهان در سواحل 
پرتگال راه اندازی می شود.

به گزارش یورونیوز، پرتگال در مجموع قصد دارد 
سه دستگاه از این نوع توربین را نصب و راه اندازی 
کند و دومین نیروگاه بزرگ برق بادی شناور در 
اروپا و جهان را پس از اسکاتلند در اختیار داشته 

باشد.
برقی  قادرند  بادی  توربین های  این  از  یک  هر 

مصرفی ۶۰ هزار منزل مسکونی را تامین کند.
این توربین ها که از قابلیت نصب بر روی سکوهای 
می کنند  فراهم  را  امکان  این  برخوردارند  شناور 
که با استقرار بر روی آب های عمیق، بهره مندی 

پس از پرتاب سنگ و نارنجک از سوی معترضان، 
صدای شلیک و تیراندازی شنیده می شود.

خبرگزاری فرانسه می نویسد این اولین بار از زمان 
شروع دوباره اعتراضات در بغداد است که نیروهای 

امنیتی به سوی معترضان آتش گشودند.
رییس طب قانونی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری 
از  فرانسه گفت طی شبی که گذشت چهار تن 
معترضان عراقی در مقابل ساختمان کنسولگری 

ایران در کربال به ضرب گلوله کشته شده اند.
معیشتی،  بد  وضعیت  به  تظاهرات کننده گان 
بی کاری و فساد معترض  هستند. آن ها هم چنین 
عراق  امور  در  ایران  نکردن  دخالت  خواستار 

شده اند.

بخش های  در  که  سنگینی  بادهای  انرژی  از 
دوردست دریاها می وزد، ممکن شود.

شرکت  توسط  مگاواتی   ۸.4 توربین های  این 
تولید شده اند و کنسرسیومی متشکل  اِی بی اِس 
و  پرتگالی  اسپانیایی،  فرانسوی،  شرکت های  از 
تجدیدپذیر  انرژهای  حوزه  در  فعال  امریکایی 
مالکیت این پروژه را بر عهده دارند. حمایت مالی 
و  اروپا  کمیسیون  پرتگال،  دولت  توسط  نیز  آن 

بانک سرمایه گذاری اروپا انجام شده است.
اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ میالدی تولید برق 
از توربین های شناور بادی را به ۳٥۰ میگاوات و تا 

سال ۲۰۳۰ به حدود پنج گیگاوات برساند.

نیروهای امنیتی عراق دست کم پنج معترض 
دیگر را در بغداد کشتند

راه اندازی بزرگ ترین توربین بادی شناور 
جهان در سواحل پرتگال


