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بانک  و  افغانستان  میان  همکاری  موافقتنامۀ  یک 
انرژی  زیربنای  تقویت  هدف  به  آسیایی  انکشاف 

افغانستان به ارزش ۲۷۵ میلیون دالر به امضا رسید.
این موافقتنامه دیروز )شنبه( میان اکلیل حکیمی وزیر 
مالیه افغانستان و توماس پنیال، رییس بانک انکشاف 

آسیایی در کابل امضا شد. 
اکلیل حکیمی در جریان امضای موافقتنامه گفت که 
این همکاری برنامۀ عرضه انرژی حکومت را با بیش 
تامین می کند و سبب رشد  میلیارد دالر هزینه  از ۱۰ 

اقتصادی و کاهش فقر می شود.
تعادل  عدم  و  ناکافی  انرژی  افزود:  نیز  پنیال  توماس 
عرضه و تقاضا، فرصت های رشد و درآمد را محدود 
نیز  اقتصادی  نابرابری های  موجودیت  باعث  و  کرده 

شده و سبب افزایش ناامنی و نارضایتی می شود.
بر بنیاد این موافقت نامه، هزینه  یی که روی آن توافق 
به  آسیایی  انکشاف  بانک  سوی  از  گرفته  صورت 
افغانستان و  بین  انرژی  اتصال  هدف تقویت بخشیدن 
پرداخته  کشور  در  انرژی  بهود  خاطر  به  ترکمنستان 

خواهد شد.
دالر  ملیارد   ۱,۲ آسیایی  انکشاف  بانک  این،  از  پیش 
انرژی، موثریت سکتور  باالبردن ظرفیت  را به خاطر 
افغانستان  برای  انرژی  تجارت  در  پیشرفت  و  انرژی 

منظور کرده بود.
بانک انکشاف آسیایی به عنوان یکی از کمک کننده  گان 
بزرگ افغانستان تاکنون ۲,۲ میلیارد دالر را به بخش 

بودجۀ حکومت کمک کرده  است.
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آمار تکان دهندۀ بیجاشده گان 
داخلی در افغانستان

قرارگاه جدید وزارت امور داخله كه به كمک ایاالت متحده امریکا به ارزش 210 میلیون دالر 
داخله  امور  وزارت  فعلی  قرارگاه  از  بزرگتر  برابر  شش  مساحت،  لحاظ  از  است،  شده  ساخته 
می باشد. این قرارگاه دارای اضافه تر از 29 تعمیر، به شمول 12 تعمیر اداری، مراكز مشترک 
سوق و اداره، و همآهنگی و عملیاتی، 3 طعام خانه به ظرفیت 1500 نفر، و اضافه از 3200 

محالت كاری برای پرسونل این وزارت می باشد

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمد ولی مسعود 
امروز  پاکستان  انجام موفقانۀ دور جدید مانورهـای جنگی و مرگبار یکساله،  با 
از موضع قدرت حرف اول را در زمینه هـای امنیتی و سیاسی افغانستان مي زند. 
کلید جنگ را با خود داشت، درامۀ صلح را نیز از آن خود کرد و امروز در انظار 

جهـانیان برایمان حتا نقش مصلح، کالن و تصمیم گیر را بازی مي کند !
مال عمر مفقود مي شود، مال منصور اعالم مي گردد و با درامۀ صلح اگر وارد دولت 
با  بنام مال رسول خواهـند زد و  سازندنش، قرعۀ کار پروژۀ طالب و داعش را 
راه اندازی این درامه، پاکستان قادر مي شود به گونۀ موازي از راه جنگ و صلح و 
از طریق دولت و داعش اهـداف خود را دنبال کند. هـرازگاهـی هـم که ضرورت 
با شیوه هـای  و  عناوین  را تحت  زمامداران حکومت  کنند،  برپا  نمایشی  یا  افتد 
مختلف و به هـر کجایی که بخواهـند به این سو و آن سو مي کشانند و با گذشت 

زمان به عمق استراتیژیک خود نزدیکتر مي شود.
اما زمامداران افغانستان ما دانسته یا ندانسته در درون این بازی هـا، روز خود را گم 
مي کنند، در حالي که کشور پیوسته به کام پاکستان فرو مي رود. زمامداران ما صرفًا 
با تکیه به دیگران نشانه هـای غلط مي گیرند و به مردم نیز آدرس غلط مي دهـند. 
نه مي دانند مملکت به کدام سو روان است و نه حتا مطمین وضعیت هـفتۀ بعد 

خود و اتفاقات ماحول خود مي باشند.
زمامداران حکومتی ما در یک روزگمی تمام، در حجم ریز دانه هـای سرگردان 
به خیر و حوادث و  را  کار مملکت  پیچیده،  بازی هـای کالن و  میدان هـای  در 

معامالت دیگران حواله کرده اند تا چه پیش آید؟!
ادامۀ این مسیر، سنگین ترین تاوان تاریخی را باالی کشور ما خواهـد آورد که 

جبران آن چند نسل دیگر این سرزمین را آواره خواهـد ساخت؟

پاكسـتان بـازى مي كنـد 
افغانسـتان روزگمی!

كمک ۲۲۷ میلیون دالرى بانک 

انکشاف آسیایی به افغانستان
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وزیر معادن: افغانستان از فیس ترانزیت 
گاز ساالنه 375 تا 400 میلیون دالر 

عاید خواهد كرد و این پروژه به صورت 
مستقیم حدود 7 هزار شغل دایمی كه 
بیشتر آن در داخل افغانستان خواهد 

بود، میسر خواهد كرد.
همکاری مردم افغانستان در مسیر پایپ 

الین وجود دارد و تركمنستان وعده 
سپرده كه كادرهای مسلکی افغانستان را 

در این زمینه آموزش دهد.
این لوله گاز حدود 60 درصد انرژی 
مورد نیاز پاكستان را مرفوع می سازد.

رییس جمهور در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت داخله:

مشکل افغانستان ساختارى است



شوراها،  ایجاد  شاهد  افغانستان  که  سال هاست 
ایتالف ها و نهادهای مختلف بوده است؛ شوراها 
و ایتالف هایی که به گفتۀ ایجادکننده گان آن ها، 
غم کشور و مردم، آن ها را وادار ساخته که دست 
به کاری بزنند. بسیاری از آن ها در مورد انگیزۀ 
تشکیل این گونه شوراها و نهادها، به مردم اشاره 
از  خواست  این  که  می ورزند  تأکید  و  می کنند 
چرا  که:  می شده  مطرح  همواره  مردم  سوی 
کشور  آشفتۀ  و  نابسامان  وضع  مگر  نشسته اید، 
را نمی بینید؟ شما که خود را رهبراِن این کشور 
می دانید، لطفًا برخیزید و کاری انجام دهید که 

کارد به استخواِن مردم رسیده است! 
و  عام  بسیار  مفهومِ  سیاست،  وادی  در  »مردم« 
گاه غلط انداز دارد. وقتی در تعریف دموکراسی 
می گویند که حکومت مردم برای مردم؛ بسیاری 
از اندیشمندان علم سیاست می پرسند که چه گونه 
مردم بر خود حکومت می کنند. آیا مفهوم مردم 
در چنین نظام هایی، یک مفهوم ُگنگ و خالی از 
مصداق نیست؟ یا وقتی در پیکارهای انتخاباتی 
را  قدرت  تا  دهید  رای  ما  به  که  می شود  گفته 
به شما برگردانیم، واقعًا چنین اتفاقی می افتد؟... 
بازهم اندیشمندان سیاسی نسبت به آن شک و 
تردید دارند که واقعًا در فرایند انتخابات، قدرت 

در اختیار مردم قرار  گیرد!
صحبت  نماینده گی  و  انتخابات  از  وقتی  البته 
مشارکت  نوعی  را  آن  سیاست مداران  می شود، 
می کنند  استدالل  و  می دانند  سیاست  در  مردم 
مردم قرار نیست که قدرت را به دست  که عامِ 
سرنوشت  و  سیاست گذاری ها  در  ولی  گیرند، 
کنند  سلیقه  اعمال  می توانند  کشور  جمعِی 
و  نماینده گان  طریق  از  را  خود  دیدگاه های  و 
رهبرانی که انتخاب کرده اند، به کرسی بنشانند. 
جایگاهِ  و  نقش  سیاست،  در  همواره  مردم 
بااهمیت دارند، هیچ قدرِت سیاسی یی نیست که 
این که  اما  نداند.  مردم  میان  از  برآمده  را  خود 
خواست ها  با  چه قدر  سیاست مداران  واقعًا 
موضوع  می کنند،  حرکت  مردم  هدف های  و 

دیگری است. 
به سیاست و حتا  دیدگاهِ خوش بینانه  آنانی که 
را  مردم  نقش  ندارند،  دولت  عنوان  به  نهادی 
در سیاست گذاری ها ناچیز می دانند و مدعی اند 
که سیاست گران از مردم به عنوان ابزار سیاسی 

ایتالف هایی  و  شوراها  وقتی  می کنند.  استفاده 
مخاطِب  نیز،  می شوند  ساخته  افغانستان  در 
صدا  آن ها  می گویند  و  می دانند  را  مردم  خود 
ثبات  و  حراست  شورای  مردم اند.  خواسِت  و 
کرد.  اعالم  را  خود  شکل گیرِی  ادعا  همین  با 
نخبه گان  میان  از  که  شورا  این  دست اندرکاراِن 
با  هم راستا  را  خود  افغانستان اند،  جهادی 
را  خود  حرکِت  و  می دانند  مردم  خواست های 
معرفی  زمان  خواسِت  و  نیاز  روی  از  حرکتی 
می کنند. این شورا می گوید که در پی براندازی 
اپوزیسیون،  یک  عنوان  به  ولی  نیست،  نظام 
رویکردهای  در  تغییر  و  اصالحات  خواهان 
و  سیاسی  اوضاع  شدِن  بهتر  به هدف  دولت 
شورای  دست اندرکاراِن  است.  کشور  امنیتی 
حراست و ثبات، وضعیت افغانستان را بحرانی 
ارزیابی می کنند و از ضرورت همگرایی و ایجاد 
جبهۀ مشترک برای حل مشکالِت کشور سخن 

می گوید. 
تا  این  جای کار، هیچ ایرادی نمی توان بر ایجاد 
اساسی  قانون  اساس  بر  گرفت.  شورایی  چنین 
کشور، همه حق دارند که نهاد، حزب و شورا 
از  خود  هدف های  به  رسیدن  برای  و  بسازند 
ابزارهای مشروِع قانونی استفاده کنند. اما سوال 
اصلی این جاست که این شوراها چه قدر توانایی 

تحمِل دیدگاه های مختلف و متکثر را دارند؟ 
تجربۀ چند سال پسیِن کشور، تجربۀ خوبی در 
است.  نبوده  نهادسازی  و  شوراسازی  راستای 
ظرف  که  ایتالف هایی  و  شوراها  از  بسیاری 
سال های گذشته به وجود آمدند، در همان مراحل 
راستای  در  موثر  گامی  آن که  بدون  ـ  کار  اولیۀ 
داشتِن  دلیل  به  ـ  بردارند  آرمان های شان  تحقق 
در  قدرتمند  افراد  برخی  نفوذ  یا  و  اختالف ها 
درون آن ها، از هم متالشی شدند. شاید ساخت 
و بافتار سیاسی و فرهنگی افغانستان، مجال ادامۀ 
کار را به چنین شوراها و ایتالف هایی نمی دهد و 
یا این که واقعًا این شوراها و ایتالف ها خالی از 
برنامه و نقشۀ راه اند؛ برنامه  و نقشه یی منسجم و 
دارای خطوط راهبردِی مشخص که برانگیزاننده 

و مجاب کننده باشد. 
را  ثبات  و  حراست  شورای  که  چهره هایی 
ساخته اند، چهره های ناشناخته و گمنام نیستند. 
سیاست های  در  که  است  سال  سال های  آن ها 

اکثریت شان  و  داشته اند  کلیدی  نقش  افغانستان 
هم از کارگزاران پیشیِن دولت بوده اند. مهم این 
نیست که شورایی به وجود آید، مهم این است 
که چنین شورایی چه کرده می تواند و چه برنامه 

و دستور کاری در برابِر آن قرار دارد. 
انتقاد از وضعیت موجود، حرِف تازه یی نیست؛ 
بازی می کنیم.  را  منتقد  ما سال هاست که نقش 
افغانستان، چندان  مثل  انتقاد کردن در کشوری 
دشوار نمی نماید. دولت و نهادهای موجود واقعًا 
نقطۀ  بر هر  به ساده گی می توان  و  دارند  مشکل 
آن انگشت گذاشت. کی نمی داند که افغانستان 
در خط بحران حرکت می کند؟ کی خبر ندارد 
سیاسی،  نابسامانی های  دست خوش  کشور  که 

اجتماعی و امنیتی است؟
که  آنانی  حتا  می دانند،  همه  را  مسایل  این 
نمی خواهند به سیاست و چیزهایی از این دست 

بیندیشند. 
دروِن  از  باید  ایتالفی،  و  شورا  هر  ایجاد   
جامعه آغاز شده باشد تا بتواند به صدای مردم 
تبدیل شود. داشتن برنامه یی که حاوی راه های 
دیگر  از  باشد،  جاری  وضعیِت  از  بیرون رفت 
ویژه گی های هر شورا و ایتالفی می تواند باشد. 
باید نشان داد که چه گونه می توان وضعیِت فعلی 
را به وضعیِت مطلوب تغییر داد. آیا کسانی که 
کرده اند،  ایجاد  را  ثبات  و  حراست  شورای 
کنونی  وضعیِت  از  بیرون رفت  راه های  می دانند 

چیست؟ 
من زیاد مطمین نیستم که این شورا از شوراها 
گرفته اند،  شکل  گذشته  در  که  ایتالف هایی  و 
و  بارها  شخصیت ها،  همین  باشد.  متفاوت 
بدون  ساخته اند  نهاد  و  حزب  شورا،  بارها 
به  فعالیت های شان  موثریِت  و  کار  نتیجۀ  آن که 
در  باشد.  بوده  مشخص  سوزن  سِر  یک  اندازۀ 
جدید  شورای  که  ندارم  باور  من  حال،  همین 
که حاال خود را اپوزیسیون دولت هم می داند، 
بتواند در سیالب های سیاسِی کشور داوم بیاورد. 
را  شورا  یکی یکی  که  بود  خواهیم  شاهد  فردا 
ترک می کنند و به منتقدان سرسخِت آن تبدیل 

می شوند. 
دست کم پانزده سال تجربۀ شورا و نهادسازی، 

این را به ما آموخته است. 
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ساختمان  افتتاح  مراسم  در  ملی  وحدت  دولت  رییس 
وزارت سخن  این  در  کالن«  »فساد  از  داخله،  وزارت  تازۀ 
گفته است. او گفته که بروکراسی، فساد و نبود نظارت در 
قراردادها، باعث عدم شفافیت در کارِ نهادهای پولیس شده 

است.
آقای غنی تصریح کرده که در سال های گذشته، یک قرارداد 
و وی  است  نبوده  قرارداد  اصوِل  مطابِق  داخله هم  وزارت 
کرده  قراردادها  این  کردن«ِ  »پاک  را صرف  کامل  ساِل  یک 
است. آقای رییس جمهور در این سخنرانی، به مشکالتی از 
قبیِل پایین بودِن کیفیت غذا و عدمِ اجرای وثیقه های شهدا 

اشاره نموده است. 
هرچند این سخنان رییس جمهوری، آشکارا نشان می دهد که 
دولت با مشکالتی که پولیس با آن ها دست وپنجه نرم می کند، 
تا حدی آشنا است؛ اما مسلمًا مشکالِت پولیس بسیار بیشتر از 
این هاست. یکی از مسایلی که مورد توجه ریاست جمهوری 
پولیس  در  استخدام  بخش  در  که  کالنی ست  فساد  نبوده، 
سال های  طی  داخله،  هم  و  دفاع  وزارت  هم  دارد.  وجود 
پسین چنین مشکالتی داشته اند. فسادی که یک شبه یک فردِ 
تازه وارد را فرمانده می سازد و یک فردِ دیگر را سال ها در 
موقفش نگه می دارد. از سویی هم، قوم بازی هایی که نهادهای 
امنیتی را در بر گرفته، زهری ست مهلک که متأسفانه دولت 

هیچ پادزهری برای آن نساخته است.
رییس جمهور در سخنانش گفته است که امروز باید اعتراف 
کنیم که قراردادِ ما یک جانبه است؛ ما از قوای امنیتی و دفاعِی 
خود شجاعت، دلیری و شهادت می خواهیم، اما در بدل، ما 

کارِ خود را در قباِل آنان انجام نداده ایم. 
رییس جمهور افزوده که »وزارت داخله در سال های گذشته 
تنها توانایی مصرِف ۵۰ تا ۶۰ درصِد بودجۀ ساالنۀ خود را 
امری  وزارت،  این  در  ساختاری  اصالحات  انجام  و  داشته 

ضروری و حتمی است.« 
اما باید گفت که این ناتوانی در مصرف بودجه همین اکنون 
در  مشکل  حِل  برای  بنابراین  است.  ساری  و  جاری  نیز 
وزارت داخله باید به صورت جدی توجه کرد. هنوز کسانی 
که فساد می کنند، در مقام های این وزارت تکیه زده اند و در 
پولیس،  نیز حضور دارند. معاش کم  هر وزارت خانۀ دیگر 
به  بی توجهی  برای خانواده های شهدا،  مالی  اجراآت  نبودن 
زخمی ها و ده ها مشکل دیگر، باید مورد توجه قرار گیرند. 
تا هنگامی که فساد از وزارت داخله ریشه کن نشود، در غذای 
به وجود  الزم  تغییر  هیچ  نهاد  این  کارِی  کیفیت  و  پولیس 

نخواهد آمد.
بوده  شعار  یک  حِد  در  فساد  با  مبارزه  بحث  دم،  این  تا   
سروصداهای  و  دفاع  وزارت  در  فساد  قصۀ  از  پس  است. 
زیاد در این باره، هنوز معلوم نیست که کی سالمت است و 
کی مالمت. رسیده گی به پروندۀ کابل بانک نیز فقط به انجام 

یک نمایِش سیاسی خالصه شد. 
در  کنونی  وضع  با   گفته،  رییس جمهوری  که  همان طوری  
نهاد پولیس، قربانی های این نیروها »بی اثر« شده است. مسلمًا 
به  او،  برابِر جان فشانی های  نیز وقتی می بیند که در  پولیس 
کِس دیگری رتبه و مدال داده می شود و یا این که حقوِق او از 
قبیل اضافه کاری و بدل اعاشه توسط مقاماِت باالدست غارت 

می شود، انگیزۀ ایثارگری را از دست می دهد.
پیِش  رو  زمستاِن  در  که  داده  دستور  غنی  آقای  هرچند 
اما تحقِق  بیاید،  اصالحات الزم در ارگان پولیس به وجود 
این امر بسیار بعید به نظر می رسد؛ زیرا تا کنون هیچ فرماِن 
آن هم  اصالحات  این  عملی شدِن  و  نشده  عملی  غنی  آقای 
در این بازۀ کوتاه، ارادۀ قاطع می طلبد که ما با فقداِن آن در 

حکومت مواجهیم.
بحِث  که  می شود  پیشنهاد  ملی  وحدت  دولت  سران  به 
اصالحات در پولیس و سایر نهادهای امنیتی را با صداقت 
و  کوتاه مدت  اصالحِی  برنامه های  و  کنند  دنبال  جدیت  و 
میان مدت را برای از میان برداشتِن فساد در این ارگان ها روی 
دست بگیرند. مسلمًا پرداختن به این مهم، با حیات و بقای 
دولِت فعلی ارتباط مستقیم دارد و تنها اعتراف به مشکالت، 

گرهی از کار نمی گشاید!  

تنها اعتراف كافی نیست
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من زیاد مطمین نیستم كه این شورا از شوراها و ایتالف هایی 
كه در گذشته شکل گرفته اند، متفاوت باشد. همین شخصیت ها، بارها 
و بارها شورا، حزب و نهاد ساخته اند بدون آن كه نتیجۀ كار و موثریِت 

فعالیت های شان به اندازة یک سِر سوزن مشخص بوده باشد. در همین 
حال، من باور ندارم كه شورای جدید كه حاال خود را اپوزیسیون دولت 

هم می داند، بتواند در سیالب های سیاسِی كشور داوم بیاورد. فردا 
شاهد خواهیم بود كه یکی یکی شورا را ترک می كنند و به منتقدان 

سرسخِت آن تبدیل می شوند



کاروان موترهای حامِل داکتر عبداهلل و هیأِت 
به راستی  افتاد.  به راه  خبرنگاران  و  همراه 
هیأت  از  استقبال  به هدِف  درخور  تشریفاتی 
کشور،  اجرایی  رییس  به خصوص  افغانستان 
از دیپلمات های  بودند.  شماری  تدارک دیده 
از  برخی  و  چین  در  افغانستان  سفیر  چینی، 
اعضای سفارت و شماری از کارمندان ریاست 
اجرایی، مثل آقای جاوید فیصل و همراهانش 
شده  کشور  آن  وارد  ما  از  قبل  هفته  یک  که 
فرِش  طرِف  دو  در  هیأت  استقباِل  به  بودند، 
موتِر حامل  و  هواپیما  پله کاِن  به  منتهی  سرِخ 
داکتر عبداهلل صف کشیده بودند. هوای آن صبِح 
ژانگ ژو سرد و آلوده بود. موترهایی که برای 
استفادۀ داکتر عبداهلل و هیأت همراهش در نظر 
گرفته شده بود ـ و گاهی برای انتقاِل ما نیز از 
همان نوع موترها استفاده می کردند ـ ساخِت 
خودِ کشور چین بود؛ رنگ سیاه داشتند و نامی 
»مرچ  معنای  بود،  شده  انتخاب  آن  برای  که 

سرخ« را می داد. 
موتِر ما اما که نوع کاستر بود، از پشت کارواِن 
محِل  سمت  به  افغانستانی  هیأِت  تشریفاتِی 
عکاسان  و  فلم برداران  افتاد.  به راه  اقامت مان 
تنظیم  لحظه ها  شکارِ  برای  را  کمره های شان 
سرخ،  مرچ  سیاه رنِگ  موترهای  می کردند. 
پشت در پشت و پیش روی ما در جاده های 
زیبای این شهر در حرکت بودند. خبرنگاران 
که شوخی شان ُگل کرده بود، به هر پل و جاده 
و محلی که می رسیدند، می گفتند: این جا مثل 
»پل سوخته« است، این جا هم مثل »دهمزنگ« 
است و... . من نیز حیِن تماشای یک بلندمنزِل 
واقعًا قشنگ و پُرهیبت گفتم که »نقشه اش را ز 

بلندمنزل های کابل کاپی کردند«. در واقع همۀ 
از یک درد  ناشی  کنایه های،  این شوخی ها و 
و حیرت بود و آن این که: »چرا ما این قدر از 
از  دیگر ممالک عقب هستیم؟« چنان که یکی 
برج  یک  شما  و  ما  گفت:  خبرنگار  بچه های 
درز  اخیر  زلزلۀ  در  آن هم  که  داشتیم  غضنفر 

برداشت!
اقامت مان،  محل  به  رسیدن  تا  راه  باقِی  در 
جدی،  یا  شوخی  به  غیرمستقیم،  یا  مستقیم 
همه  و  کردیم  نقد  را  کابل  ساخت وسازهای 
متفق القول بودیم که تمامِ سرک ها و ساختمان ها 
و  غیرمعیاری  ما  پایتخِت  به اصطالح  در 
سیستم  و  شهری  نقشۀ  گرفتِن  نظر  در  بدون 
کاناالزیسیون اعمار شده اند و هنوز سرک های 

ما یا خامه اند و یا دسِت کمی از خامه ندارد.
فرودگاه  اطراِف  که  بگویم  هم  را  این  البته   
ژنگ ژو که در مسیِر راه ما قرار داشت نیز خامه 
به نظر می رسید. جاده از رهگذر خالی بود و 
پولیس های  یا هم  ترافیک و  پولیس های  فقط 
این هم،  با  اما  می خوردند؛  به چشم  امنیتی 
بود،  حکم فرما  آن  بر  که  پاکیزه گی یی  و  نظم 
منظره یی زیبا به آن بخشیده بود. به گمانم، این 
شهر یکی از شهرهای زیبای جهان و یکی از 

شهرهای گردشگری چین باشد!
از  پس  فراوان،  تبصره های  و  یادها  چنین  با 
اقامت مان  محِل  به  دقیقه، سرانجام  چهل وپنج 
هیأت  اقامت  محل  »جنگوا«  هوتل  رسیدیم. 
بود.  شده  اعمار  سنتی  سبِک  به  افغانستان، 
از  یکی  شاید  نداشت.  منزل  هشت  از  بیشتر 
که  باشد  بوده  این شهر  قدیمِی  ساختمان های 
به هر رو، طرح و منظرۀ کاماًل زیبایی داشت. 

کاروان پیاده شدند و همان گونه که از قبل تنظیم 
کارمندان  از  برخی  و  عبداهلل  داکتر  بود،  شده 
ریاست اجرایی و برخی از اعضای هیأت، در 
منزل هفتم و برخی از اعضای هیأت و برخی 
به  گرفتند.  جا  چهارم  منزل  در  خبرنگارن  از 
هیأت های  برای  اقامتگاه،  این  که  می آمد  نظر 
دیپلماتیِک کشورهای خارجی، زیبا و پُرجاذبه 
اهمیِت  به دلیِل  چینی  مقامات  و  است  بوده 
بوده اند،  قایل  افغانستان  هیأِت  به  که  خاصی 

این مکان را برای ما نیز انتخاب کرده    اند. 
درست  هنوز  شدیم.  جابه جا  اتاق های  مان  به 
اعالم  که  بودیم  نداده  سمت وسو  را  خودمان 
همۀ  بیاییم.  گردهم  هوتل  البی  در  باید  شد 
در  عکاسان،  و  فیلم برداران  و  خبرنگاران 
نشستیم.  هم  دور  سالون  یک  در  دوم  منزل 
تعارف  آب جوش  ما  برای  هوتل  خدمتکاراِن 
جلسه  چینی.  سرپوش دار  گیالِس  در  کردند، 
سخنگوی  معاون  فیصل،  آقای  ریاست  به 
ریاست اجرایی برگزار شد و او ترتیباِت سفر 
از مشکالِت  برنامه های کاری را شرح داد.  و 
نیز سخن گفت.  امنیتی اش  تدابیر  این شهر و 
حاال همه، برنامه ها را در دست داشتیم و همه 

چیز مشخص شده بود. 

پس از پایان جلسه، به منزِل اول رفتیم و سری 
لوحه یی  در  زدیم.  غذاخوری  سالون  به  هم 
از  ساعت  »حالل«.  بود:  شده  نوشته  کالن 
اتاق های مان برگشتیم. من  به  بود،  ۱۰ گذشته 
خسته گِی هشت ساعت سفر را با گرفتِن شاور 
آقای  تازه آشنا،  با دوستی  به در کردم و  از تن 
زدیم  و  شدم  یکی  وطندار«  »سالم  از  یورش 
به بیرون. چون می دانستیم که با آغازِ برنامه ها، 
دیگر وقتی برای دیدِن این شهر نداریم و باید 

از فرصت نهایِت استفاده را برد. 
زدیم؛  قدم  در جاده  و  دور شدیم  اقامتگاه  از 
جاده یی که برگ های خزانی مهمانش بودند و 
از خاک در آن خبری نبود. موترها رفت وآمِد 
نخست وزیراِن  همۀ  زیرا  نداشتند؛  زیادی 
شانگهای در همین شهر حضور داشتند. گویا 
اتفاِق فرانسه بر ُکِل کشورها تأثیر گذاشته است؛ 
همۀ پولیس هایی که در جاده تردد داشتند، به 
سیاه  عینک های  دو  هر  قضا  از  که  نفر  دو  ما 
عابری  هر  و  می شوند  خیره  داریم،  چشم  به 

نگاهی خاص به ما می اندازد. 
سوی  به  صحبت،  و  گردش  چندی  از  پس 
و  دادیم  نشان  را  کارت مان  بازگشتیم.  هوتل 
وارد محوطۀ آن شدیم. اما وقتی که قرار شد 
از دروازۀ اصلی هوتل وارد شویم، تالشی مان 

به  ابزارهای الزم.  با  کردند، تالشی یی سخت 
این گونه  را  آدم  »سیاسرها  که  گفتم  دوستم 
تالشی نمی کنند«. البته خوب بود که آن ها زباِن 

مرا نمی فهمیدند!
رفتیم به سمت غذاخوری. غذا به شکِل آزاد 
چیده شده بود و باید از هرچه که بود، انتخاب 
در  و  گرفتیم  چیز  هر  از  کم َکَمک  می کردیم. 
میزی کنار دوستان نشستیم. مسلمًا غذا خوردن 
یک  برای  را  خودش  سختی های  چین،  در 
بیگانه دارد؛ زیرا نوع غذا، روش طبخ و طعِم 
فرهنگ  با  متفاوت  کاماًل  تناولش  نحوۀ  و  آن 
با  که  نبود  اجباری  هیچ  البته  ماست.  تغذیۀ 
قاشق و  »چاگ«های سنتِی آن جا غذا بخویم، 

پنجه نیز در اختیارمان قرار داشت. 
شروع به خوردِن غذا کردم و راستش، آن غذاها 
که بیشتر شامل سبزیجات و موجوداِت دریایی 
بودند را بسیار موافق با طبیعت و سالمِت بدِن 
از  این حساب، چینی ها شاید  با  یافتم.  انسان 
صد نفر، یک نفرشان هم تکلیِف معده نداشته 
عروقی  و  قلبی  مرض های  به  کمتر  و  باشد 
البته برخی غذاهای آنان برای ما  مبتال شوند. 
نیستند که خوشبختانه خودشان  قابل خوردن 
پیشاپیش آن ها را از لیست غذاهای ما حذف 

کرده بودند.
اما  بودیم،  خوردن  غذا  مصروِف  همچنان 
انگلیسی  زبان  که  مهمان داراِن هوتل  تعارفاِت 
را ـ مثل من ـ نمی دانستند، برایم بسیار جالب 
این  در  نیز  هجده  سِن  زیر  دختران  می نمود. 
میان دیده می شدند. آقای بهین که سابق سفیر 
کرد  تعریف  ما  برای  بود،  چین  در  افغانستان 
که این دخترک ها که بیشترشان دانشجو اند و 
برخی شان هم از پرورشگاه ها آمده اند، به شکِل 
تا  می کنند  کار  مکان ها  نوع  این  در  داوطلبانه 
این  حتا  کنند.  کسب  کاری  سابقۀ  و  تجربه 
وضع در پولیس ترافیِک چین نیز وجود دارد. 
جوانان داوطلبانه وارد این عرصه می شوند تا 
هم به کشورشان خدمت کنند و هم یک پیشینۀ 

کارِی خوب برای خود تدارک ببینـند.  
کم وبیِش  تبصره های  با  را  طعام  صرِف 
اتاق مان  به  و  رساندیم  پایان  به  این چنینی 
برگشتیم. تلویزیون را روشن کردم و کانال های 
تلویزیونی را باال و پایین زدم، اما هیچ کدام شان 
نمی فهمم، چنگی  را  چینی  زبان ِ  که  برای من 
به دل نزد. الجرم، آن را خاموش کردم تا دمی 

بیاسایم... 
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چینهبسفر
یادداشت هایی از سفر به چهاردهمین نشست شانگهای

بخش دوم/ نظری پریانی



محمدحسن شاهکویی
دازاین  برای  نوع  یگانه  نه  علمی  پژوهش 
هستی  نوع  نزدیک ترین  نه  و  است 
حتا  هایدگر  راه،  این  در  و  او.  به  ممکن 
خصوصیِت  آن  با  را  زمان  و  مکان  رابطۀ 
پوزیتیویستی که مخصوص او با آن سنت 
آلمانی اش است، شرح می کند: در  فلسفی 
به  پیشینی  امِر  یک  عنوان  به  مکان  او  نزد 
را  قدرتش  گرچه  نیست.  وابسته  زمان 
معنی  این  به  دارد.  دازاین  هستی  نوع  از 
ممکن  آن  با  دازاین  هستی  که  زمان،  که 
مکان  بیرونی،  جهان  در  رخنه  با  می شود، 
را کشف می کند. از این رو، استقرار دازاین 
حد  آن  تا  زمان  دور  طریق  از  مکان  در 
نشان داده می شود که بحث آن در مبحث 
است.  الزم  هستی شناختی  همین  بعدی 
به  نگاه می خواهد  این دومین گوشۀ  با  او 
تجربه  از  مستقل  فلسفی  نتیجه گیری  یک 
برسد. یعنی پوزیتیویسم را با بحث وجود 
چیزی  بدهد،  سازش  هستی شناسی  و 
را  آن  آنگلوساکسونی  پوزیتیویسم  که 
هایدگر  این که  خصوص  به  برنمی تابد. 
نیستی اندیش است. چنان که می گوید،  کاًل 
که  است  مرگ  و  تولد  میان  هستی  فقط 
کلیت دازاین را عرضه می دارد، یا: حقیقی 
می کند  را طلب  دازاین  مرِگ خود  گرفتن 
در اصالت کامل اگزیستانسش، یا: فقط افق 
با اصالت زمان که در عین حال پایان پذیر 
است، چیزی است چون تقدیر، که چیزی 
تاریخی  )یا  تاریخ  اصالت  با  افق  چون 
البته،  می سازد)که  ممکن  را  اصیل(  بودن 
است(.  پایان پذیر  هایدگر،  خود  گفتۀ  به 
که  است  وال  ژان  با  حق  گفت:  می توان 
دیالکتیک  مابعدالطبیعه می گوید:  کتاب  در 
برخالف  دارد  فرآیندی  هایدگر  فلسفۀ  در 
هگل. یعنی از اثبات شروع شده و به نفی 
می رسد و مفهوم زمان نزد هایدگر، درست 
دیالکتیکی  فرآیند  یا  در توجیه همین دور 
او به کار می آید؛ فرآیندی که به طور اثباتی 
از نخستین آیین ها و مذاهب آغاز شده و 
نیستی  به  پایان می گیرد و  نیچه  فلسفۀ  در 
در  »شدن«  مفهوم  رو،  این  از  و  می رسد 
نزد او ضرورت نیست۲ یعنی ضروری بقا 
وجود، و امری که درونی ذاتی سوژه باشد، 
بر  بیرونی  امر  یک  عنوان  به  ولی  نیست. 
بر  که  تجربه ها  مانند  می شود،  وارد  سوژه 
اثر تأثرات حسی حاصل می شود که بنیان 

شناخت شناسی در پوزیتیویسم است.
حقیقت آن است که هایدگر نیستی اندیش، 
می گوید:  هگل  است.  هگل  مقابل  نقطۀ 
نفی یی که وضع می شود زمان است، و از 
آن به این نتیجه می رسد که »اکنون« همان 
»این جا«ست. معنی اش این است که مکان 
تفاوت  که  وحدتی  است.  یکی  زمان  و 
مقابل  در  اوست.  سرشِت  اختالف(  )یا 
از  یکی  که  »اکنون«  نقد  در  هایدگر  اما، 
شاهکارهای فکری دیالکتیکی هگل است، 
می گوید: این قول هگل که اکنون، یا نیست 
و یا هنوز »هست« نشده است، بیان صوری 
می افزاید:  و  است  عامیانه  و  ارسطویی  و 

در  هگل  صوری،  ولی  منطقی  لحاظ  از 
تجلی ذات روح در زمان به صورت نفی 
نفی، تفسیری صوری از این گفتۀ دکارت 
حال  در  را  خود  من  می دهد:  دست  به 
چنان که  می اندیشم.  شیء  به  اندیشیدن 
روح  تکامل  علیه  نتیجه گیری  در  هایدگر 
در تاریخ )که هگل در پدیده شناسی روح 
نشان داده( می گوید، روح در ابتدا در زمان 
بوده  مقامی  در  ابتدا  از  که  نمی افتد،  فرو 
اگزیستانس  قراردادن  زمان  در  برای  است 
در سرآغاز افق زمان. اما این سقوط دارای 
امکان اگزیستانسیاِل خود است. این سخن 
که  یادآوریم  به  اگر  )به خصوص  هایدگر 
و  نیست  وابسته  زمان  به  مکان  او  نزد  در 
مکان را زمان کشف می کند(، نشان می دهد 
که به باور او، روح بیرون از زمان است و 
برعکس،  نمی کند.  پیدا  تاریخ  در  تکاملی 
دارد،  او  از  را  خود  تعیین  زمان  که  روح 
مکان،  کشف  برای  است  زمان  برانگیزندۀ 
معنای این حرف فقط آن است که نیرویی 
بیرونی، روزی روزگاری، سکون را حرکت 
داد و زمان آغاز شد و شدن ضرورِت این 
زمان  می دانید،  که  حالی  نیست)در  فرآیند 
آغاز ندارد و شدن ضرورت هستی است(.

بدل  در  است  بوده  کوششی  همه،  این ها، 
ساختن مفاهیم کالسیک ایده آلیسم آلمانی 

به »داده«ها.
یعنی مفاهیمی چون موجود، مکان، زمان، 
عرضه  »داده«  به صورت  همه  و...،  تاریخ 
می شود. حتا دازاین هم چون »داده«، مکرر 
که  وقتی  »تا  شود  می  تأکید  آن  دربارۀ 
تنگ  افق  در  که  است  آن  هست. حقیقت 
پوزیتیویسم، پدیده ها هرگز در بستر تکامل 
چنان که  نمی شوند.  بررسی  تاریخی شان 
پدیدار به محض پدید شدن فقط خودش 
ولی  می شود.  مطرح  »داده«  یک  عنوان  به 
دیگر  آن،  اصیل  ذات  یا  وجود  حضور 
هایدگر  است.  غایب  یا  نیست  مشهود 
نمی دهد.  دست  آن  شناخت  نمی گوید، 

اما این جا شناسایی وجود المکان از لحاظ 
هستی شناسی، به شهود یا شناخت حضوری 
یا  عرفان بافی  سرچشمۀ  و  می شود.  حواله 
حالت  همین جاست؛  در  هایدگری  اشراق 
را  برتر(  )نژاد  آلمانی  جان  که  اثیری یی 
برای تسلیم خود به دازاین یا موجود نمونه 
از  مایه ور  هیتلر،  مانند  ممتاز  و  مشخص 
فلسفه  این  واقع  در  می کرد.  موعود  انتظار 
)چه هایدگر در کنار نازیست ها بوده باشد 
پذیرش  حال(،  هر  در  باشد  نبوده  چه  و 
کیش شخصیت را زمینه سازی می کرد. این 
آن نکته یی است که نگارنده می خواهد بر 

آن تأکید کند.
پوزیتیویسم  بنابراین، فلسفۀ هایدگر نوعی 
او  که  تفاوت  این  با  است،  بوده  قاره یی 
شوق  برانگیختن  و  روح  کردِن  المکان  با 
پوینده گی در رسیدن به حضور وجود، هم 
باید اشراق را در جان آلمانی مایه ور کند، 
و هم به دازاین یا وجود حاضر در جهان 
به  »من«  عبوردهندۀ  باید  که  بخشد  اقتدار 
دکارتی  سوژۀ  از  نه  این  و  باشد.  »نامن« 
فراتری  عقل  از  نه  و  آمد  برمی توانست 
کانتی. گویی که وحدت »من« و »نامن« فقط 
در وجود حکومت آیندۀ آلمان فاشیستی و 
هیتلر می توانست تحقق یابد، همان گونه که 
ناپلیون نیز در موضع انقالبی علیه مناسباِت 
توسط  مطلق  روح  مظهر  وسطایی،  قرون 
سرانجام  که  همان گونه  و  شد  تلقی  هگل 
شد،  تلقی  آن  مظهر  نیز  پروس  حکومت 
صنف های  حقوق  قبول  با  هگل  که  وقتی 
قرون وسطایی در موضع محافظه کارانه قرار 

گرفت.
هایدگر،  فلسفۀ  این که  سخن  خالصۀ 
پوزیتیویسمی است عجین با نیستی اندیشی. 
نوع  ایده آلیسم  زبان  به  که  پوزیتیویسمی 
سودازدۀ  جان  تا  می گوید  سخن  آلمانی 
حضوری  شناخِت  یا  شهود  به  آلمانی 

موجود نمونه و ممتاز برسد.
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بخش دوم و پایانی

8 کـــاِر
 روزمره برای بهبود سالمتی

هایدگر
 با ما از 

چه می گوید؟

بخش سوم و پایانی

فاطمه مهـدی پور
داشتن یک تقویم

تقویم یکی از آن ابزارهای ساده، مفید و قابل حمل است که کمِک زیادی به تنظیم 
برنامه های زنده گی می کند. تقویم ها در اندازه ها و انواع مختلفی وجود دارند که 
حتا به کارِ کودکان و نوجوانان نیز می آیند. می توانید یک تقویم بزرگ، تهیه و تمام 
تعداد جلسات ورزشی، دورۀ عادت  اولیا و مربیان،  وقت های پزشکی، جلسات 
ماهانه و غیره را در آن یادداشت کنید. این کار سردرگمی های روزانه را کاهش 

داده و برای آرامش روحی کمک کننده است. 

خواِب خوب
خواب، بهترین درمان کننده و احیاکنندۀ طبیعی است. خواب باعث بهبود حافظه، 

افزایش تمرکز و ارتقای قدرت ذهن و خالقیت می  شود.
نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد که میزان پروتیین التهاب زایی که به سالمت 
قلب آسیب می زند، در افرادی که کمتر از شش ساعت در شب می خوابند، بیشتر 

است.
به عقیدۀ محققان افرادی که هر شب بین پنج تا هفت ساعت و نیم می خوابند، 
بیشتر از افرادی که خواب شبانۀشان کمتر از ۵ ساعت یا بیش از 8 ساعت است، 
عمر می کنند. اگر می خواهید سالم زنده گی کنید، خوب و به اندازۀ کافی بخوابید.

مصرف دو سهم غذایی سبزیجات در روز
برای مصرف سبزیجات  نشاسته یی، جایی  مواد  گاهی مصرف کربوهیدرات ها و 
باقی نمی گذارد. اما همیشه یادتان باشد که این مواد غذایی حاوی میزان زیادی 
مواد مغذی هستند که برای سالمتِی ما الزم و ضروری است. سبزیجات حاوی 

فیبرها، اسید فولیک، ویتامین هایA،E  و C ، پتاسیم و منیزیم هستند.
فیبرها به هضم بهتِر غذا و کاهش کلسترول خون و همچنین بهبود سالمت قلب 
کمک می کنند. اسید فولیک برای تولید گلبول های قرمز و رشد ستون فقرات در 
دوران جنینی الزم و ضروری است. انواع ویتامین ها و مواد معدنی دیگر نیز برای 

سالم زیستن ضروری هستند.

شکرگزار بودن
نشاط  و  آرامش  احساس  ایجاد  باعث  که  است  مهمی  کارهای  از  شکرگزاری 

می شود. این کار باعث مثبت اندیشی و ارتقای روحیۀ افراد می شود.
نیز کمتر درد احساس  بیماری  افراد مذهبی و شاکر در حین  به عقیدۀ محققان، 

می کنند، چون رابطۀ آن ها با خالق باعث تقویت روحیه و تحمل درد می شود.

دست ها را به طور مرتب بشویید
شستن منظم دست ها، کاری ساده و در عین حال موثر برای پیش گیری از رشد و 
انتقال میکروب ها ست. حتمًا قبل از رفتن به سراغ مواد غذایی، بعد از دست شویی، 
بعد از دست زدن به حیوانات، بعد از انجام کارهای منزل و غیره، حتمًا دست های 

خود را بشویید. 
شاید دست ها در ظاهر پاک به نظر بیایند؛ اما واقعیت این است که میکروب ها، 
باکتری ها و ویروس ها در یک چشم به هم زدن از یک سطح آلوده به دست ها 

منتقل شده و آن ها را نیز آلوده می کنند.
عفونت های گوارشی، آنفلوآنزا و هپاتیت A از جمله بیماری هایی  اند که از طریق 
دست دادن با فرد آلوده منتقل می شوند. بنابرین شستن مرتِب دست ها تأثیر زیادی 

در حفظ و ارتقای سالمتی دارد.

منبع: تبیـان

فلسفۀ هایدگر نوعی پوزیتیویسم قاره یی بوده است، با این 
تفاوت كه او با المکان كردِن روح و برانگیختن شوق پوینده گی در 
رسیدن به حضور وجود، هم باید اشراق را در جان آلمانی مایه ور 
كه  بخشد  اقتدار  جهان  در  حاضر  وجود  یا  دازاین  به  هم  و  كند، 
باید عبوردهندة »من« به »نامن« باشد. و این نه از سوژة دكارتی 
برمی توانست آمد و نه از عقل فراتری كانتی. گویی كه وحدت »من« 
هیتلر  و  فاشیستی  آلمان  آیندة  حکومت  وجود  در  فقط  »نامن«  و 
می توانست تحقق یابد، همان گونه كه ناپلیون نیز در موضع انقالبی 
علیه مناسباِت قرون وسطایی، مظهر روح مطلق توسط هگل تلقی شد
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داستان
اینگر ِاِدل  فلت

برگردان: رباب محب 

او  بود  نگفته  هیچ کس  بود.  بیمار  مدیدی  مدت هاِی  مادرش 
می توانست بمیرد: نه پدر، نه برادرش. اما مدت ها بود که خبر مثِل 

سوزشی در قفسۀ سینه اش جای گرفته بود.
وقتی فهمید حتا گریه نکرد. او فقط آن جا نشست و از بیرون به 
مادرش  که  نشسته  سیزده ساله یی  دختِر  این جا  کرد:  نگاه  خودش 
ازدهاِن  باید  کلمه اش  هر  دارد.  تعلق  غریبه ها  به  اکنون  او  مرده. 
آدمِ  کند:  بیدار  را  فکر  باید  ژستش  هر  درآید،  بی مادر  فردِ  یک 
بی مادر این طوری می جنبد. او پیوسته باید »مادران هم می میرند« را 
یادآوری  کند. او این گونه می خواهد بیروِن گود باشد. توسِط چند 
با موتر آورده شد. آن ها می خواستند چند  از دوستاِن مادرش  تن 
روزی از او مواظبت کنند. مدتی گذشت تا او پی برد که پدرش 
به دلیل ضعف و ناتوانی نمی توانست او را نزدِ خود نگاه  دارد. پدر 
می خواست تنها دورِ خانه راه برود و گریه کند. برادرش نیز به خانۀ 
دوسِت نزدیکش فرستاده شد. او خود نمی خواست بهترین دوستش 
را مالقات کند. او می ترسید که اتفاقی که برایش افتاده، دوستش 
را بترساند: انگار که او خود به مرگ آلوده شده بود. شاید به زودی 
می توانستند همدیگر را ببینند. اما حال او تنها بود و نمی توانست 
نباشد. او در چوکِی عقِب موتِر دوستاِن مادرش نشست. هیچ کس 
از  اطراف را عاری  بود: چادرهای سفید  مِه گرفته  نزد. هوا  حرفی 
حس و بی مرز کرده بودند، انگار که جهاِن واقعی رفته بود و از خود 

ذراتی به جای گذاشته بود تا به یادش آوریم.
از میاِن زمین های درحال کِشت گذشتند. کشتزارها محو می شدند، 

مثِل سواحِل بی دریا. 
و  سفید  دو  دید:  ایستاده  بی حرکت  آماده باش،  درحاِل  را  اسب ها 
دو تا سیاه. می توانستند از جنِس سنِگ خارا باشند. سنگ نبشته هاِی 
این گونه  بود. حاال جهان  نمایان  مِِه شیری رنگ  آن ها  در  که  کهن 
او  بدوِن ساحِل مرزی، جنبشش یخ زده.  این گونه:  نظر می آمد.  به 
بی جسم از آن عبورکرد: فقط شده بود یک فکر، سوزشی کشیده 

میاِن سبزی، نه فرزنِد آدم، گاهِ فقداِن آغاز و پایان.
هیچ چیز نمی توانست ناراحتش کند: او هم اکنون غایب و دور بود. 
دنباِل  داشتند  دادنش  دلداری   براِی  یقینًا  نمی دانستند.  این را  آن ها 

دروغ  می گشتند. به همین خاطر ساکت و خاموش بودند.
آن ها نمی دانستند او به هیچ چیز نیاز نداشت. 

وقتی موتر از میاِن درخت هاِی کاج به طرِف منطقۀ خانه هاِی ییالقی 
َدور خورد، غروب شده بود.

آن ها گفتند: بیا.
زنده  آدم هاِی  که  دست  آن  از  خانه یی  داشت،  قرار  آن جا  خانه 

واردش می شوند. 
که  نداشت  او صدایی  و  شود.  خانه  آن  واردِ  نمی توانست  او  نه، 

حرف بزند.
او فقط به درِب خانه پشت کرد، و چند قدم دور شد.   

چه گونه تنها به راه افتاد؟ شاید آن ها می دانستند که او بایستی برود.
سکنه  از  خالی  تابستانِی  خانه هاِی  روبه روِی  از  راه،  امتداد  در 
گذشت. فقط این جا و آن جا چراغی در پنجره یی روشن بود. مثِل 
میز نشسته  کنارِ  بودند،  آدم ها در حرکت  بودند.  تلویزیون  صفحۀ 

بودند و قهوه جوش می آوردند.
مثِل  بود،  اولین کبودِی غروب. ساکت  از  اشباع شده  بود،  باقی  مِه 
این که ریزِش برف منتظِر فرا رسیدِن زماِن خود بود. سرد نبود: برف 

از جنِس دیگری بود.
در امتدادِ راهِ راست و مستقیم می رفت بدون این که بداند به کجا.

مرده یی  خانه ها  آن  از  یکی  در  که  کرد  تردید حس  بدون  ناگهان 
وجود دارد. در  یکی از آن خانه هاِی متروک. آن جا کسی بی اطالِع 
دیگران خوابیده، در خواِب زمستانی: پیله یی ازهم پاشیده که هرگز 

توسِط پروانه یی پاره نخواهد شد.
اتفاقی  او می دانست که چه  باشد.  باید در خاک خوابیده  مادرش 

برای جسِم انسان روی می داد. 

سعی کرد بگوید فرقی نمی کند. جسم فقط یک پوشش است.
نبود. این مثِل  انسانی ها  اما خیلی دیر بود. او حاال دیگر فراسوِی 
موجی از درد او را در خود گرفت: اندوه، نفرت، تنفرِی غیِرمنتظرانه.
دسِت مادرت در دسِت تو، نگاهِ مادرت بر نگاهِ تو، مادرت در تو، 

تو در مادرت. جهاِن گرمِ پوستی که تو در کنارش بودی.
این اندوخته نشد.  

گریه مثِل جسِم غریبه  یی در درونش باال گرفت. 
در مِه و در غروب آرام جلو رفت. تا قبل از ایستادن کنارِ یک مرز 

به درستی نمی دانست کجاست. 
باِغ  به  را  او  باریکه  راهی  تمام شد.  این جا  ییالقی  منطقۀ خانه هاِی 
ناآشنایی کشانده بود و حاال او کنارِ حصاری ایستاده بود که فقط 
یک عالمت نبود، بلکه نشانۀ دفعی آشکار بود. درِب اصلِی محکم 

و پابرجا راه را بر او بست.
بوِی  آن جا  از  بودند.  کشیده  قد  هم  تنِگ  کاج ها  دیگر  طرِف  در 
خوش و صداِی جرینگ جرینگ، آواز آهستۀ پرنده، مکثِی غریب 

و بامعنا می آمد.
با وجودی که می دانست درب قفل است، دستش را بر روِی آن تیِغ 

محکم و استوار گذاشت.
درب به آرامی به سمِت باال لغزید. به او اجازۀ ورود داده شد.

هیچ پرنده یی نپرید. با ورودش هیچ  چیزعوض نشد.
آهسته.  تک نوازِی  آن  به  داد،  گوش  آواز  به  کاج ها  زیر  ایستاده 
بر شستِی  تنهایی  وقتی کودک  مثِل  بود،  آن  در  بی میلِی دل چسبی 

پیانو ضرب می گیرد و از طنیِن هر آهنگ متحیر می شود.
است، و دریافت دریافت که او در یک منطقۀ حفاظت شدۀ جنگلی 
ناخواسته  او  اما  بکند،  نداشت  او آن جا کاری  نبود.که 

علف ِ  بر  کوتاه  بوته هاِی  می شد.  دیده  کاج ها  میاِن  در  خلنگ زار 
کم پشت خم  شده بودند. جنبشی در میاِن آن ها بود که انگار قایق 

می راندند. 
دانست که دریا باید آن پایین باشد، پنهان در مِه، و دریا ـ همان دریا 
بود که حاال مثِل هیوالِی خوابیده یی آرام بود ـ دریا بود که آن ها را 
به رفتن و گریز کشانده بود، هیچ کس شکِل دیگری نبود، بعضی ها 
شکِل حیوان، مابقی امواج یا آدم هاِی قوزکرده: همه در راه به یک 
سمت. چمن زار ِساحل پایانی نداشت، در مِه  می توانست نامحدود 

باشد، قاره یی از علف براِی خود،  پراز موجوداِت غریب.
پا بر روی علف گذاشت. درست در همان لحظه گویی چیزی به 
با او حرف می زد، شادش  قارۀ دور چیزی  این  او حمله کرد: در 
می کرد و امیدش می داد. امیدی سراسر وجودش را به لرزه درآورد: 

همه چیز به ُکلی همان بود.
این را نفهمید. اما روی پا نگهش داشت. 

با خودش فکر کرد، حاال مرا می خواهد. اما او را نترساند. 
آن گاه رها کرد: این وقتی رخ داد که او نگاهش را عوض کرد. 

ُدم هاِی  که  دید  را  سفید  مشعل هاِی  مِه،  و  غروب  در  او  آن گاه 
الِی  حاال  اما  بودند،   نشسته  ساکت  حیوانات  بودند.  خرگوش ها 

سرو هاِی کوهی حرکت می کردند و آهسته به باال می پریدند.
خیره سِر جایش ایستاد و نگاه شان کرد. یکی پس از دیگر ی، مشعِل 
ُدم شان را تکانی دادند و کاهالنه، همراه با آرامِش خوِب محل دور 

شدند.
وجود  این جا  ابد  برای  کوهی  سرو هاِی  و  ساحل  چمن زارِ  اگر 

داشتند، پس خرگوش ها هم بودند.
و او ناگهان می دانست که روح هاِی ما این جا می آمدند: آن ها دروِن 

خرگوش ها جای می گرفتند. 
انگار نازک ترین غشاء او را از ترِک جسِم ساکت و ریشه گرفته اش 
باز می داشت: بچه خرگوِش کوچکی  از آن ها  تِن یکی  به  و ورود 
او را ُجسته و  که خودش را به مادرش چسپانده، چشم هاِی سیاهِ 
خود را در آن ها نظاره می کرد و نشانه یی از خداحافظی را در آن ها 

می خواند و به دنباِل او دروِن مِه می رفت، به آسماِن خرگوش ها.
ماند و به خلنگ زار نگریست. کمی تاریک تر اما حس نشدنی شده 
نازکی سو  بود. آمدِن غروب باعث شد که هواِی مِه آلود مثل دودِ 

سو بزند. 
در حاشیۀ باریِک جنگِل سروکوهی، پرندۀ تنهایی خطاب کرد: تو 

انسانی. به زودی تاریک خواهد شد. وقِت برگشتن است. 
 

استکهلم ـ هشتم اوت دو هزار و هشِت میالدی

شب کریسمس بود. خانه خیلی ساکت بود. هیچ 
هم  موش  ها  حتا  نمی خورد.  ُجنب  موجودی، 
بی حرکت بودند. جوراب  ها را با دقت کنار بخاری 
آویزان کرده بودند. بچه ها چشم انتظار بودند تا با 

آمدن بابانوئل، داخل جوراب ها پُر از هدیه شود.
بچه ها در رختخواب شان بودند. رختخواب شان در 
اتاِق نزدیِک ما بود. من و ماما هم در رختخواب مان 
بودیم. مادر روسری اش را سر کرده بود. من هم 
کالهم سرم بود. صدای حرکت شان را می شنیدم. 
ما هم تکان نمی خوردیم، چون می خواستیم فکر 

کنند خواب هستیم.
بچه ها گفتند: پدر. 

پاسخی نیامد. فهمیدند که من داخِل اتاق هستم و 
مشکلی وجود ندارد.

به روی تخت شان کوبیدند و گفتند: پدر.
پرسیدم: چی می خواهید؟

گفتند: ما خواب شیرینی دیدیم.
ماما گفت: بگیرید، بخوابید.
گفتند: خواب مان نمی آید. 

را  حرکت شان  صدای  اما  شد،  قطع  صدای شان 
می شنیدم. صدای شان درآمد.

پرسیدند: شما خواب تان می آید؟
گفتم: نه.

- شما باید بخوابید.
- می دانم. باید بخوابیم.

- می شود ما کمی شیرینی بخوریم؟
مادر گفت: نمی شود.
- ما فقط پرسیدیم.

را  حرکت شان  صدای  دیگر  شد.  سکوت  مدتی 
نمی شنیدم.

پرسیدند: بابانوئل خواب است؟
ماما گفت: نه. ساکت باشید.

پرسیدم: برای چی باید امشب خواب باشد؟
گفتند: باید بخوابد دیگر.

گفتم: نخوابیده.
تکان  که  جای شان  در  شد.  ساکت  خانه  دوباره 

می خوردند، صدای شان را می شنیدم.

از بیرون و محوطۀ زمیِن چمن صدای تلق تولوق 
آمد. از رخت خوابم بیرون آمدم و به طرف پنجره 
باز کردم.  را  پنجره  باال کشیدم و  را  رفتم. کرکره 
مهتاب روی برف تابیده و مثل روشنایي وسط روز 
همه چیز را روشن کرده بود. سورتمۀ کوچکی به 
همراه هشت گوزن ریزه میزه در میان برف بود. مرد 
کوتوله یی آن را می راند. مرد سرحال و چابک بود.
را  آن ها  بلند  با صدای  و  زد  به طرف شان سوت 
با اسم صدا زد. اسم  های شان دشر، دنسر، پرنسر، 

ویکسن، امت، کوپید، داندر و بلیزن بود.
به آن ها گفت که به باالی ایوان و بعد دیوار بپرند. 
آن ها هم پریدند. روی سورتمه پر از اسباب بازی 

بود.
ماما پرسید: چی آن جاست؟
گفتم: یک نفر آدم کوچک.

ایستادم.  گوش  و  بردم  بیرون  پنجره  از  را  سرم 
صدای گوزن  ها را از روی پشت بام شنیدم. باال و 
پایین پریدند و سم کوبیدن های شان را می شنیدم. 

ماما گفت: پنجره را ببند. 
ساکت ایستادم و گوش خواباندم.

- چی می شنوی؟ 
گفتم: صدای گوزن.

پنجره را بستم و داخِل اتاق قدم زدم. هوا سرد بود. 
مادر کنار تخت نشست و به من نگاه کرد.

پرسید: چه گونه روی پشت بام رفتند؟
- پرواز کردند.

- برو بخواب. سرما می خوری.
اتاق  دور  اما  نرفتم،  من  به رختخواب رفت.  ماما 

قدم می زدم.
ماما پرسید: منظورت از پرواز کردند، چی است؟

- فقط با پرواز می شود و بس.
ماما به طرف دیوار برگشت و چیزی نگفت.

از  کوتوله  مرد  رفتم.  بود،  بخاری  که  اتاقی  به 
دودکش پایین آمد و وارد اتاق شد. پالتوی پوست 
به تن داشت. لباس هایش دودی شده بود. بقچه یی 
بقچه های  شبیه  که  بود  انداخته  شانه اش  روی 
دوره گردها می مانست. داخلش پر از اسباب بازی 
بود. لُپ ها و بینی اش گل انداخته و روی لپش چال 
افتاده بود. چشمانش برق می زد. دهانش کوچک، 

و ریشش سفید سفید بود.
دور  دود  حلقۀ  و  بود  دندانش  بین  زمختی  پیپ 
مثل  افتاد و شکمش  به خنده  سرش موج می زد. 
بعد  و  زد  چشمک  گرفت.  خنده ام  لرزید.  ژله 

رویش را برگرداند و چیزی نگفت.
رو کرد به طرف بخاری و جوراب  ها را از هدیه 
پرکرد. دور شد. انگشتش را به کنار بینی اش برد و 
سرش را تکان داد. بعد از دودکش باال رفت. من 
کردم.  نگاه  باال  به  و  رفتم  دودکش  داخل  به  هم 
گوزن ها  برای  شد.  سورتمه  سوار  که  دیدم  را  او 
آرام  و  راحت  گوزن    ها  کرد.  پرواز  و  زد  سوت 
پرواز کردند. مرد داد زد: کریسمس مبارک، شب 

خوبی داشته باشید. 
به رختخواب برگشتم.

ماما پرسید: کی بود؟ لبخند زد: بابا نوئل بود؟
گفتم: آره.

آهی کشید و به رختخواب رفت.
گفتم: بابا نوئل را دیدم.

- خودم فهمیدم.
- قشنگ دیدمش.

به طرف دیوار برگشت: متوجه شدم دیدی اش.
بچه ها گفتند: پدر.

پرنده  گوزن های  با  می توانی  هم  تو  گفت:  ماما 
بپری.

گفتم: برو بخواب.
می توانیم  بیاید،  نوئل  بابا  وقتی  پرسیدند:  بچه ها 

ببینیمش؟
خواب  باید  می آید،  وقتی  بخوابید.  باید  گفتم: 
باشید. نمی توانید او را ببینید مگر این که بی هوش 

باشید. ماما گفت: پدرتان راست می گوید.
روانداز را تا باالی دهانم کشیدم. زیرش گرم بود. 
با  فکر می کردم که حق  این  به  وقتی می خوابیدم 

ماما است. 
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وزیر معادن و پترولیم می گوید که سروی پروژۀ تاپی 
آغاز  میالدی   ۲۰۱۶ سال  از  سر  افغانستان  داخل  در 

می شود.
مفصل  گزارش  پترولیم  و  معادن  وزیر  داوودشاه صبا 
از چگونگی عملی شدن کار پروژه تاپی به نماینده گان 

مجلس ارایه کرد.
آقای صبا گفت: " کار عملی پروژۀ تاپی هم اکنون از 
ترکمستان آغاز شده و در اوایل ۲۰۱۶ سروی آن در 
داخل افغانستان آغاز می شود و ابتدا ساحاتی که از آن 
لوله گاز انتقال می یابد از وجود ماین پاکسازی خواهد 

شد".
به گفته وی، کار عملی این پروژه هم زمان از چندین 
بخش در داخل افغانستان سر از ۲۰۱۷ شروع خواهد 
پاکستان  به  گاز  انتقال  آغاز سال ۲۰۲۰  از  و سر  شد 

عماًل آغاز می شود.
وارد  تورغندی  بندر  از  گاز  انتقال  لوله  خط  این 
افغانستان شده و با گذر از هرات، فراه، نیمروز، هلمند 

و قندهار )۱8۰۰ کیلومتر( وارد پاکستان خواهد شد.
سهم ترکمنستان در انتقال لوله گاز 8۵ درصد است و 
افغانستان، پاکستان و هند هرکدام ۵ درصد در ساخت 

این لوله سهم دارند.
آقای صبا گفت: " افغانستان ۲ درصد از سهم خود را 
می پردازد و ۳ درصد باقی مانده به کمک های خارجی 
اگر  که  است  داده  وعده  ترکمنستان  و  است  وابسته 
نهادهای خارجی این سهم افغانستان را تمویل نکند، 

آن کشور خود کمک خواهد کرد". 
تا 8  از ۶  لوله گاز  این خط  هزینۀ مجموعی ساخت 

میلیارد دالر تخمین شده است.
وزیر معادن یادآور شد: افغانستان از فیس ترانزیت گاز 
ساالنه ۳۷۵ تا ۴۰۰ میلیون دالر عاید خواهد کرد و این 
پروژه به صورت مستقیم حدود ۷ هزار شغل دایمی که 
بیشتر آن در داخل افغانستان خواهد بود، میسر خواهد 

کرد.
کرد و گفت: همکاری  امیدواری  ابراز  داوودشاه صبا 
و  دارد  وجود  الین  پایپ  مسیر  در  افغانستان  مردم 
ترکمنستان وعده سپرده که کادرهای مسلکی افغانستان 

را در این زمینه آموزش دهد.
این لوله گاز حدود ۶۰ درصد انرژی مورد نیاز پاکستان 

را مرفوع می سازد.
میلیارد  لوله، ساالنه حدود ۳۳  این  بر اساس قرارداد، 
ده  در  افغانستان  و  داد  انتقال خواهد  گاز  مکعب  متر 
سال اول ۵۰۰ هزار مترکعب گاز، در ده سال دوم یک 
میلیارد متر مکعب گاز و در ده سال سوم ۱.۵ میلیارد 

مترمکعب گاز از این خط لوله استفاده خواهد کرد.
توزیع  سیستم  نبود  نسبت  گاز  از  استفاده  زمینه های 
صبا  آقای  اما؛  است  افغانستان  در  نگرانی ها  از  یکی 
یافته به خود  از گاز اختصاص  افغانستان  "اگر  گفت: 
استفاده نتواند آن را باالی کشورهای پاکستان و هند به 

فروش خواهد رساند".
تاپی  پروژۀ  آغاز  با  کرد:  خاطرنشان  معدن  وزیر 
افغانستان وارد مرحله جدید توسعه یی همگام با منطقه 
خواهد شد و ۶ پروژه موازی با این پروژه، از جمله 
خط آهن و یک لین برق که ساالنه ۱۰۰ میلیون دالر 

برای افغانستان عاید دارد نیز آغاز خواهد شد.
است  منطقه  در  گاز  انتقال  پروژه  بزرگ ترین  از  تاپی 
که گفت وگوها بر سر آغاز این پروژه از ۲۵ سال قبل 
آغاز شده بود و سرانجام این پروژه هفته قبل با اشتراک 
رسمًا  هند  و  پاکستان  ترکمنستان،  افغانستان،  رهبران 

افتتاح شد.
تاهنوز ۷ توافق نامه بر سر چگونگی اجرایی شدن این 

پروژه میان این چهار کشور به امضا رسیده است.
آقای صبا می گوید: با اجرایی شدن این پروژه، افغانستان 
موقف خود را از نظر نقطه وصل منطقه باز می یابد و 

وارد عصر دیگر برای معبر کاال خواهد شد. 
آسیای  با  اقتصادی  لحاظ  از  را  مرکزی  آسیای  تاپی، 
جنوبی که به شدت از کمبود انرژی رنج می برد، وصل 

می کند.
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در  ملی،  وحدت  دولت  رییس 
جدید  ساختمان  افتتاحیۀ  مراسم 
اصلی  مشکل  داخله،  وزارت 
افغانستان را اصالحات ساختاری 

دانست.
جدید  ساختمان  دیروز  صبح 
محمد  حضور  با  داخله  وزارت 
اشرف غنی رییس جمهور، مقامات 
نظامی  نهادهای  وزارتخانه،  این 
نیروهای  فرمانده  کمپبل  جان  و 

امریکایی و ناتو افتتاح شد.
مراسم  این  در  اشرف غنی  محمد 
تکمیل  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
داخله  وزارت  جدید  ساختمان 
سطح  باالترین  از  بهره گیری  و 
جهان  در  امکانات  و  تجهیزات 
در  اصلی  مشکل  و  درد  گفت: 
ساختاری  اصالحات  افغانستان 

است.
افغانستان  پولیس  باید  افزود:  وی 
در  تا  شود  تجهیز  و  قدرتمند 
کند،  ایستاده گی  مشکالت  برابر 
زیرا صلح خواسته تمام مردم این 

کشور می باشد.
جنگ  کننده  آغاز  ما  افزود:  او 
جاری در افغانستان نبوده ایم زیرا 
این جنگ بر ما تحمیل شده و در 
برابر آن از خود دفاع خواهیم کرد.
غنی گفت: قانون اساسی افغانستان 
ایجاد  اسالم  دین  دستورات  طبق 
شده و مساوات در آن وجود دارد، 
تالش های  تمام  اساس  برهمین 
خود را برای صلح انجام می دهیم.
لحظه یی  جای  داشت:  اظهار  وی 
نیروهای  برای  خطایی  و  غفلت 
وجود  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
روند  هیچ  رو  این  از  و  ندارد 
آن  در  که  بود  نخواهد  صلحی 
نیروهای  قاطعیت  و  استقالل 
امنیتی و دفاعی تأمین نشده باشد.

کرد:  تأکید  اشرف غنی  محمد 
اطمینان می دهم دستاوردی را که 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
خون  قیمت  به  جنگ  میدان  در 
میدان  در  کرده اند  کسب  خود 

سیاست از دست نخواهیم داد.
متوجه  کشور  این  زنان  گفت:  او 
حقوق  از  کابل  دولت  که  باشند 
آن ها براساس قوانین اسالمی دفاع 
پولیس  از  رو  همین  از  و  می کند 
انتظار می رود حاکمیت  افغانستان 
گسترش  افغانستان  در  را  قانون 

دهند.
کرد:  خاطرنشان  اشرف غنی 
تغییرات در وزارت داخله فصلی 
ساختاری  اصالحات  آغاز  در  نو 
خواهد بود و امیدواریم در سالهای 
میان  منسجم  دیدگاهی  با  آینده 
دولتمردان، خواسته ها و آرزوهای 

مردم افغانستان تحقق یابد.
نیروهای  فرمانده  کمپبل  جان 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
وزارت  جدید  محل  مورد  در 
داشت:  اذعان  کشور  داخله 
رفته  کار  به  امکانت  و  تجهیزات 
نهادها  اکثر  در  وزارتخانه  این  در 
وجود  امریکا  وزارتخانه های  و 

ندارد.
وزیر  علومی  نورالحق  جنرال 
گفت:  مراسم  این  در  داخله  امور 
این قرارگاه مدرن و بزرگ نشانۀ 
اراده  و  عزم  باورمندی،  از  قوی 
به  رفتن  برای  افغانستان  مردم 
قانونمند،  آمیز،  آیندۀ صلح  سوی 

و روشن می باشد.
قرارگاه جدید وزارت امور داخله 
که به کمک ایاالت متحده امریکا 
اعمار  دالر  میلیون  ارزش ۲۱۰  به 
از لحاظ مساحت،  گردیده است، 
قرارگاه  از  بزرگتر  برابر  شش 

فعلی وزارت امور داخله می باشد. 
از  تر  اضافه  دارای  قرارگاه  این 
تعمیر   ۱۲ شمول  به  تعمیر،   ۲۹
و  سوق  مشترک  مراکز  اداری، 
 ۳ عملیاتی،  و  همآهنگی  و  اداره، 
نفر،  به ظرفیت ۱۵۰۰  طعام خانه 
کاری  از ۳۲۰۰ محالت  اضافه  و 
برای پرسونل این وزارت می باشد.
مسووالن  اظهارات  براساس 
قرارگاه  اودیتوریم  داخله،  وزارت 
جدید این وزارت که فعاًل تحت 
از  اضافه  ظرفیت  با  است،  کار 
اودیتوریم  بزرگترین  نفر،  یکهزار 
برای نیروهای امنیتی و دفاعی در 

سراسر کشور خواهد بود.
که  گفت  مراسم  این  در  علومی 
گذشته،  سال  چهارده  جریان  در 
ارزش  به  امریکا  متحده  ایاالت 
به  دالر  میلیارد  از ۲۰,۵  تر  اضافه 
و  کمک  افغانستان  ملی  پولیس 
همکاری نموده است. این کمک ها 
روی اعمار قومندانی های امنیه در 
قرارگاه ها،  ولسوالی ها،  و  والیات 
دیگر  و  محابس،  تعلیمی،  مراکز 
در  ملی  پولیس  برای  تأسیسات 
مصرف  به  افغانستان  سراسر 
رسیده است. در پهلوی آن، جامعه 
امریکا،  متحده  ایاالت  و  جهانی 
ملی،  پولیس  تجهیز  قسمت  در 
برای  تخنیکی  مشوره های  ارایه 
مسلکی سازی هر چه بیشتر پولیس 
ملی، و تعلیم و تربیه پولیس ملی 
گذاری های  سرمایه  نیز  افغانستان 

هنگفت و قابل قدر نموده اند.
جدید  ساختمان  که  است  گفتنی 
وزارت داخله با کمک ۲۱۰ میلیون 
دالری امریکا در شمال پایتخت و 
کابل  بین المللی  فرودگاه  کنار  در 
رسیده  برداری  بهره  به  و  تکمیل 

است.
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رییس جمهور در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت داخله:

مشکل افغانستان ساختارى است

توضیحات وزیر معادن دربارۀ پروژۀ تاپی

تاپی و عصر دیگر افغانستان
آمار تکان دهندۀ 

بیجاشده گان داخلی 
در افغانستان

هجده ماهه اش  گزارش  در  بشر  حقوق  کمیسیون 
گفته که آمار بی جاشده گان داخلی از سال ۲۰۰۹ 

بدین سو ۴۶8 درصد افزایش یافته است.
می گوید  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  سمر  سیما 
به   ۲۰۰۹ سال  در  داخلی  بی جاشده گان  آمار  که 
۴۲۰ هزار و ۶۶۵ تن می رسید؛ اما این تعداد در ماه 
اگست سال جاری به ۱میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۵۲ 
تن افزایش یافته است. به گفتۀ خانم سمر، جنگ 
و ناامنی عمده ترین دلیل افزایش آمار بی جاشده ها 

در کشور می باشد.
با  جنوبی  والیت های  گزارش،  این  اساس  بر 
آمار  بیشترین  بی جاشده،  درصد   ۲۲.8 داشتن 
با  غربی  والیت های  و  دارند  را  بی جاشده گان 
دوم  جایگاه  در  بی جاشده  درصد   ۲۲.۷ داشتن 
مرکزی  والیت های  ترتیب،  همین  به  دارند.  قرار 
با داشتن ۱۷.۹ درصد، والیت های شرقی با داشتن 
 ۱۰.۷ داشتن  با  شمالی  والیت های  درصد،    ۱۶.۱
جنوب شرق  و  شمال شرق  والیت های  و  درصد 
مرحلۀ سوم،  در  بی جاشده،  درصد   ۹.8 داشتن  با 

چهارم، پنجم و ششم قرار دارند.
نتوانسته  دولت  که  است  آمده  گزارش  این  در 
درست  صورت  به  بی جاشده گان  وضعیت  به  که 
نبود  مشکالت  با  بی جاشده گان  و  کند  رسیده گی 
سرپناه، آب آشامیدنی بهداشتی،  شغل، مواد غذایی 
و تشناب روبه روند. خانم سمر می گوید که دولت 
بی جاشده گان  به  بهتر  رسیده گی  منظور  به  باید 
از  که  را  بی جاشده گان  ملی  راهبرد  باید  داخلی 
سوی وزارت مهاجران تهیه شده است، به صورت 

کامل تطبیق کند.
زنان،  که  است  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
جامعه  آسیب پذیر  اقشار  که  معیوبین  و  کودکان 
هستند، مورد توجه قرار نگرفتند و دسترسی شان 
به خدمات بهداشتی و آموزشی محدود بوده است.
درصد   ۷۰ که  می رساند  کمیسیون  گزارش 
بی جاشده گان بیش از دو سال است که به سر خانه 
و زنده گی خود برنگشته اند. در حال حاضر حدود 
۵۰ درصد از ولسوالی های کشور با تهدید جدی 
گروه طالبان مواجه است و ۳۰ ولسوالی عماًل به 

دست طالبان اداره می شود.

نگرانی از بدرفتاری با پناهجویان افغانستان
کمیسیون حقوق بشر در گزارشی دیگر، وضعیت 
بازگشت کننده گان به کشور را بررسی کرده است. 
ماه  تا   ۱۳۹۳ سال  آغاز  از  گزارش  این  مبنای  بر 
سرطان سال جاری ۲۲۳ هزار و ۷۴۴ تن از ایران رد 
مرز شده اند. بر مبنای یافته های ناظران کمیسیون 
پناهجویان  درصد   ۹۹ اخراج  برای  بشر،  حقوق 
رد مرز شده از ایران، از زور استفاده شده است. 
مجازات  بازداشتگاه ها  در  پناهجویان  درصد   ۳۰
شده اند که این مجازات ها شامل لت وکوب،  کار 

اجباری و توهین و تحقیر می باشد.
آمده  همچنان  بشر  حقوق  کمیسیون  گزارش  در 
مقطعی  کننده گان  بازگشت  به  کمک  که  است 
بازگشت  درصد   ۷۷ و  بوده  مدت  کوتاه  و  بوده 
کننده گان امنیت شغلی ندارند. به گفتۀ سیما سمر، 
اول  ماه   ۹ در  اختیاری  کننده گان  بازگشت  آمار 
سال جاری میالدی، نسبت به ۹ ماه سال پیش ۳۴ 

درصد کاهش یافته است.
افغانستان  دولت  از  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
کند  فراهم  را  بهتر  زنده گی  زمینۀ  که  می خواهد 
پاکستان  و  ایران  دولت  با  دیپلوماسی  مسیر  از  و 
این  سوی  از  که  پناهجویانی  با  تا  کند  گفت وگو 
کشورها ردمرز می شوند، برخورد انسانی صورت 

گیرد.
بر اساس آمار این گزارش، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ 
میالدی، ۵ میلیون و 8 صدهزار پناهندۀ افغانستان 

به کشور بازگشت کرده اند.

روسیه و تشدید نگرانی...
نیرو...  مجدد  »استقرار  گوید:  می  اکستر  دانشگاه  در 

بسیار تعجب بر انگیز به نظر می رسد.«
که  شد  انجام  آن  از  پس  درست  این  گفت  لیمون 
احتمال  خصوص  در  را  خود  های  نگرانی  روسیه 
و  کرد  مطرح  افغانستان  مرزهای شمالی  ناامن شدن 
آهسته آهسته نفوذ نظامی خود را در تاجیکستان نیز 

گسترش داد.
روسیه این مرکز را به یک واحد نظامی مبدل نموده، 
هرچند سهولت ها را به دو بخش جداگانه در دوشنبه 

و قربان تیپه مهیا می کند.
مسکو همچنان از یک معامله با دوشنبه در اوایل این 
سال سخن گفت که در فرجام رقم سربازان را به ۹ 
بسته یک  ارائه یک  داده که شامل  افزایش  تن  هزار 

میلیارد دالری به تاجیکستان نیز می باشد.
علی  امام  که  است  گفته  غربی  دیپلوماتان  از  یکی 
رحمان رئیس جمهور تاجکستان از سال های گذشته 
این  به  بیشتر  برابر ورود سربازان روسی  تا حال در 
کشور ایستادگی کرده و تا حال هیچ نشانه ای وجود 

ندارد که این موضعگیری او تغیر کند.
شاید  روسیه  های  برنامه  لیمون  اظهارات  اساس  بر 
مقامات  که  چرا  باشد؛  مانده  نتیجه  بی  این  دلیل  به 
از روسیه خود  مالی  های  دریافت کمک  از  تاجکی 

داری کرده اند.
به گزارش دویچه وله، یک از سخنگویان این پایگاه 
بعدی  های  برنامه  مورد  در  بیشتر  جزئیات  ارائه  از 
است.  کرده  داری  خود  ها  قوت  مجدد  استقرار  و 
خارجه  و  دفاع  وزارت  سخنگویان  هم  سوی  از 
تاجیکستان نیز از دادن معلومات در خصوص حرکت 
برنامه احتمالی پر کردن جای سربازان روسی که  و 
اند،  کرده  ترک  تاجکی  نظامیان  با  همراه  را  کوالب 

اجتناب نمودند.

که  باشد  عامل  یک  تواند  می  هم  این  افزود،  لیمون 
از  خود  مالی  عمیق  گی  وابسته  دلیل  به  تاجکستان 
و  کنند  می  کار  روسیه  در  که  کشور  این  کارگران 
پول می فرستند. او تاکید کرد: »با پول های ارسالی 
انتظار می رود که یک  کارگران تاجیکی در روسیه، 
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در نتیجه بحران مالی روسیه 
نیز به تاجیکستان رخ دهد. روسیه در حال از دست 
دادن بخشی از قدرت داد و ستد خود با تاجیک ها 
خواهد بود، اقتصادی که به جای آن، به گونه فزاینده 

وابسته به روابط اش با چین می باشد.«
ناخالص روسیه در  بینی می شود که تولیدات  پیش 
تاثیرات  به  نظر  را  کاهش  درصد  چهار  جاری  سال 
قیمت جهانی نفت به همراه خواهد داشت. از سوی 
هم تحریم های غرب به دلیل اختالفات موجود در 
مانع آن شده است که شرکت های روسی  اوکراین 

بتوانند به اعتبار غرب دسترسی حاصل نمایند.
از سوی هم کمال الدین عبداهلل اوف یکی از محققین 
در دوشنبه گفته است که این حرکات روسیه یک نوع 
باج خواهی »بلک میل« خواهد بود: »من فکر می کنم 
این یک نوع تالش برای تحت تاثیر قرار دادن دولت 
تاجیکستان می باشد و چنان احساس نبود امنیت را 
می دهد و در صورت گسترش جهادگرایی افغان و 
به حمایت روسیه  نوع وابسته  را یک  پاکستان خود 

بپندارد«.
این هنوز معلوم نیست که آیا دوشنبه منابع و گزینه 
کرده  بینی  پیش  خود  اقتصاد  برای  را  بعدی  های 
در  واردات  برای  کشور  این  خارجی  ذخایر  است؟ 

یک ماه در اوایل ماه جوالی متوقف شد.
ماه گذشته  امریکا در سفر  این همه وزیر خارجه  با 
اش به تاجیکستان در کنار مسایل دیگر بیان داشت: 
»چالش هایی را که در حال حاضر تاجیکستان با آن 
ها روبروست، ناشی از رکود اقتصادی روسیه و چین 

دانسته می شود«.
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ورزش

تا زمانی که اردوغان  رییس جمهور روسیه در اظهاراتی عنوان داشت، 
رییس جمهور ترکیه است، بهبود روابط مسکو با آنکارا میسر نمی شود.
والدیمیر پوتین، در جدیدترین جنگ لفظی خود با رییس جمهور ترکیه 
ترکیه  رییس جمهور  اردوغان  طیب  رجب  زمانی که  تا  داشت،  عنوان 

است، آشتی با این کشور امکان پذیر نخواهد بود.
پوتین که در کنفرانس خبری ساالنۀ کرملین سخن می گفت، در ادامه 
اقدام ترکیه در ماه گذشتۀ میالدی در سرنگون کردن جنگندۀ  افزود: 
روسی، یک اقدام خصمانه بود. و این بسیار سخت است که با ترکیه در 

حالی که تحت رهبری چنین افرادی قرار دارد به توافقی برسیم.
آنها چه  ترکیه گفت:  مقامات  از  انتقاد  ادامۀ  در  رییس جمهور روسیه 
)سرنگون  این کار  با  که  می کردند  فکر  شاید  آوردند؟  به دست  چیزی 
از  ما  روس(،  جنگنده  کردن 
اما  می شویم،  خارج  سوریه 

روسیه چنین کشوری نیست.
روابط ترکیه و روسیه به واسطۀ 
سقوط جنگندۀ روسی همچنان 
پرتنش است و مسکو اقداماتی 
گذاشته،  به اجرا  آنکارا  علیه  را 
اقدام  روسیه  است  ممکن  حتا 
به ترکیه  صادراتی  گاز  به قطع 

کند.
از  بیش  ترکیه  حاضر  حال  در 
نیاز  مورد  گاز  از  درصد   ۵۰

خود را از روسیه وارد می کند.

کنفرانس  آخرین  در  امریکا،  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
واشنگتن  ترک  از  پیش  و  میالدی  جاری  سال  در  مطبوعاتی اش 
به مقصد کالیفرنیا و پس از آن هاوایی گفت که در سال ۲۰۱۶ دوباره 
برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو تالش خواهد کرد و در صورت 
لزوم از حکم حکومتی برای عملی کردن تصمیم اش استفاده خواهد 

کرد.
آقای اوباما که روز جمعه )۱8 دسامبر( سخنرانی پایان سال خود را 
در برابر خبرنگاران ایراد می کرد تأکید کرد، با بازگرداندن تعدادی 
دیگر از زندانیان گوانتانامو در سال ۲۰۱۶، شمار زندانیان باقی مانده 
به زیر ۱۰۰ نفر خواهد رسید و همزمان او دوباره تالش خواهد کرد 

تا کنگره را برای برچیدن کامل این بازداشتگاه ترغیب کند.
بازداشتگاه گوانتانامو که به گفته رییس جمهوری امریکا، »مستمسکی 
از  نیرو توسط گروه های جهادی« شده، یکی  تبلیغ و جذب  برای 

جنجالی ترین مباحث حقوق بشری در داخل امریکاست.
سال  در  انتخاباتی خود  به کارزار  وارد شدن  هنگام  از  اوباما  آقای 
۲۰۰۷ به حامیان دموکرات  خود وعده داده بود که اگر به کاخ سفید 

راه یابد، گوانتانامو را بر خواهد چید.
که  با جمهوری خواهان  او  نظر  اختالف  در هفت سال گذشته  اما 
از  به یکی  باعث شد گوانتانامو  اختیار دارند،  اکثریت کنگره را در 

ناکامی های بزرگ وی تبدیل شود.
روز )۱۷ دسامبر( اعالم شد که ۱۷ زندانی دیگر گوانتانامو به زودی 
به کشورهای زادگاه یا کشورهای ثالث پذیرنده بازگردانده می شوند.
بدین ترتیب تعداد افراد باقی مانده در این بازداشتگاه که در خاک 

کشور کوبا واقع شده، به زیر ۱۰۰ نفر خواهد رسید.
این در حالی است که شمار بازداشت شدگان در این زندان، در دهۀ 

گذشته به رقم ۷۷۹ نفر هم رسیده بود.

مسابقات بزکشی که از یک هفته به این سو در والیت کندز راه اندازی شده بود، 
روز جمعه پایان یافت.

عبدالقیوم، آمر ورزشی والیت کندز گفت، این مسابقات از یک هفته به این سو 
در ولسوالی امام صاحب به هدف آمادگی برای مسابقات میان سایر والیات 

شمال کشور راه اندازی شده بود.
او افزود: در این مسابقات چاپ اندازان مرکز و شش ولسوالی کندز شرکت 

کرده بودند که برات پهلوان، توانست آخرین هدف را به دست آورد.
گفته می شود، این مسابقات با حضور هزاران تماشاچی پایان یافت و مصارف 
این دور بازی بزکشی را حاجی امان اهلل، یکتن از پهلوانان آن والیت پرداخته 

بود.
کابل  در   B گروه های  فوتبال  رقابت های  کشور،  از  دیگر  خبر  یک  بنیاد  بر 

دیروز )شنبه ۲8آذر( با یک دیدار پی گیری گردید.
عبدالبصیر قیومی، معاون فدراسیون فوتبال کابل گفت، در این بازی تیم های 

یاران شمال و سه ستارۀ کارتۀ نو به مسابقه پرداختند.
به گفتۀ منبع، رقابت های فوتبال گروه B در کابل، با اشتراک سی و دو تیم در 

ورزشگاه غازی راه اندازی شده است 

رییس باشگاه بارسلونا معتقد است که رونالدینیو این باشگاه را جهانی کرده 
است.

جوزپ ماریا بارتومئو، دربارۀ اثرگذاری بازیکنان بارسلونا در ترکیب این تیم 
را در  ما  بازیکن جایگاه  به عنوان یک  کرایف  یوهان  این سال ها گفت:  طی 
اسپانیا مستحکم کرد. سپس در دوران مربیگری اش در بارسلونا، این تیم را در 
اروپا مطرح کرد. رونالدینیو اما بارسا را به باشگاهی جهانی تبدیل کرد. لیونل 

مسی آن را ثابت و محکم کرد و نیمار نیز آینده باشگاه است.
برند شوستر،  نه  و  مارادونا  دیگو  نه  افزود:  ادامه  در  بارسلونا  باشگاه  رییس 

نتوانستند بارسلونا را به این سطح برسانند.
بارتومئو دربارۀ جهان فو تبا ل هم گفت: دنیای فو تبا ل حول دو تیم بارسلونا و 

ر ئال  ماد رید و لیگ برتر انگلیس می چرخد.

روز گذشته کریس رونالدو با کودک سه سالۀ لبنانی که والدین خود را در 
بمب گذاری تروریستی ماه گذشته لبنان از دست داد، دیدار کرد.

بازمانده  با  باشگاه رئال مادرید در خصوص مالقات برترین بازیکن ریالی ها 
بمب گذاری تروریستی اخیر لبنان بیانیه یی منتشر کرد که در  آن آمده است: 
حیدر، پسر سه ساله یی که در ماه نوامبر پدر و مادر خود را در بمب گذاری های 
بیروت از دست داد، روز جمعه شاهد به حقیقت پیوستن رویایش بود، زمانی 

که فرصت دیدار با الگوی خود، کریستیانو رونالدو را به دست آورد.

تا اردوغان هست صلح 
با ترکیه ممکن نیست

اوباما:

گوانتانامو را می بندم

مسابقات بزكشی
 در والیت كنـدز پایـان یـافت

بارتومئو:

رونالدینیو چهرۀ بارسلونا را جهانی كرد

رونالدو آرزوى كودک لبنانی را برآورده كرد

امراهلل صالح

گشت  بایسکل ام  با  شهر  در  ساعت  سه  امروز)جمعه( 
ارتباط  قبلی ام در  به برداشت ها و نوشته های  باورم  زدم. 
این  که  کردم  عهد  و  شد  بیشتر  سیاسی  به پوسیده گی 
سلسله از تبصره ها را رها نکنم. نه این که با شهر و زنده گی در این جا 
بیگانه ام، اما گاهی حس می کنم که با موتر گشت و گذار کردن، صرفًا 
در درون دفتر ها حرف گفتن و حرف شنیدن، آدم را از واقعیت درشت 

دور می سازد. چند تا از مشاهدات امروزم را شریک می سازم.
یا هر رستورانت دیگر، غذا  نو و  این روز ها در رستورانت های شهر 
زن ها،  رستورانت ها  بیرون  در  است.  وجدان  با  جنگ  مانند  خوردن 
اطفال و معلولین گرسنه صف بسته اند. یا باید همۀ شان را به نان دعوت 
آن ها.  نظارۀ  زیر  در  غذا خوردن  از  بهتر  بودن  گرسنه  این که  یا  کنی، 
پشت در مسجد های نقاط باال نیشن پُر از نمازگزاران لند کروزردار بود 
و همه گوش می دادند به اهمیت صدقه و خیرات و حس امت بودن. 
هیچ  موعظه ها  دادم،  گوش  مسجد  چند  به خطبه های  گریخته  و  کنده 
ربطی به وضعیت عینی جامعه نداشت. پولیس های کوچۀ وزارت داخله 
و خارجه به من صدا زدند که به بایسکل اجازۀ رفتن از این راه نیست، 
یا پیاده شو یا از کدام راه دیگر برو. جادۀ میوند نمادی از فقر، اعتیاد، 
نزدیکی سینمای  در  تا زن  است. چند  آشغال و هرج ومرج  بی نظمی، 
پامیر سر و صورت نیمه منظم داشتند، به آنها چنان نگاه می شد که گویی 

سینمای صحرایی باشند.
از ماشین خانه تا پل محمود خان در کنار دریا رفتم، با آنکه هوا سرد 
بود، اما فکر می کردم از کنارِ کناراب/تشناب بزرگ و دراز می گذرم. در 
کنار چند تا کراچی شیرینی فروش ایستادم. چیزی به نام حفظ الصحه 
کناراب هاست،  خشکیدۀ  آن،  از  بخشی  که  خاک باد  از  حفاظت  یا  و 
وجود ندارد. هر چند چیزی به نام قانون ترافیک نیست، اما موتر های 
بلند قیمت معنی اولی االمر را برای ترافیک ها و مردم پیاده دارند. وقتی 
به نزدیکی های مراد خانی رسیدم و کفتر فروش و گنچشک فروش ها 
را دیدم، همان جملۀ با معنی یک ایرانی یادم آمد که به یک افغانی گفته 
بود: »این گنجشک را رها کن، خودت که اسیری، بس است«. در میان 
این همه غوغا و نبود نظم، چیزی که هر لحظه مرا عذاب می داد؛ دیدن 
جوانان با نیرو بود که یا دست فروشی می کنند یا نزدیک موتر ها صدا 

می زدند: »میدان میدان، سواری اخر«.
شاید هزاران تن به این سرنوشت دچاراند. باری شنیده بودم که هرگاه 
در شهر دیدی دست فروش زیاد است و مردم یکی باالی دیگر کینو و 
مالته می فروشند، بدان که در آن شهر چیزی به نام برنامۀ اقتصادی وجود 
ندارد. در حالی که هر کدام از این صحنه ها، یک عالم انگیزه باید در 
جریان های سیاسی ایجاد کند و اهل سیاست از درد بی برنامگی عذاب 
بکشند ولی برخالف، همه فخر می فروشند. بار بار از خودم می پرسیدم، 
چه  گذشته گرا  و  محور  سیاسی خود  قشر  و  سرگردان  توده  این  بین 
نقطۀ وصل است. حداقل امروز پاسخش را نیافتم. نبود این نقطۀ اتصال 

معنی اش پوسیده گی سیاسی است.

حسیب معترف

سخنِی در باب »حراست و ثبات«:
هرچند زود است این جریان را قضاوت کرد و مطمینًا 
طی روزهای آینده شاهد تحوالت و انکشافات جدیدتر 
از  که  صحبت هایی  و  جریان  این  ترکیب  اما  بود،  خواهیم  زمینه  در 
آدرس آن ارایه شد، جداً قابل تأمل است: حمایت از دولت، حراست 
از نظام، تأاکید بر انجام اصالحات، برگزاری انتخابات شفاف و تدویر 
لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی، آمادگی برای مقابله با دشمنان در 
کنار نیروهای دولتی و...، اما روی  هم رفته، حداقل دو نگرانی جدی در 
پیوند به ایجاد این شورا هم وجود دارد که می طلبد رهبران این جریان 

به مردم پاسخ دهند:
۱-باور بر این است که »کرزی« در پشت پرده، این جریان را مدیریت 
می کند، چون بیشتر اعضای این شورا متشکل از بقایای حکومت آقای 
کرزی می باشد. این شورا باید وضاحت دهد که کرزی در این جریان 
چه نقشی داشته/دارد. کرزی آدم زیرک و مکاری است. او تجربۀ فریب 
دادن تک تک اعضای این شورا را –آن هم به شکل مکرر- دارد. چه گونه 
در  کرزی  مثل  قدرت طلبِی  و  فریب کار  موجودی  که  کنند  باور  مردم 
تمام  او  به نفع سیاسی  این جریان  ندارد و حداقل  پرده حضور  پشت 

نمی شود.
۲-رهبران این شورا در جلسۀ افتتاحیه، از آرامش قبل از طوفان و برنامۀ 
کالن جهانی و منطقه یی برای تبدیل کردن افغانستان به مرکز تروریزم 
این است که  ابراز نگرانی کردند. پرسش  این مورد،  خبر دادند و در 
قضیه از چه قرار است و چه طوفانی در راه است که آن ها می دانند ولی 
مردم نمی دانند. اعضای این شورا باید این نگرانی ها و تهدیدات را هم 
با مردم و هم دولت در میان بگذارند، تا تدابیر پیش گیرانه اتخاذ کردد.

طالب/داعش  برابر  در  که  صدایی  هر  حاضر  شرایط  در  کل  در  اما، 
چنین  حضور  شود.  گرفته  نیک  به فال  باید  می شود،  بلند  تروریزم  و 
شورایی در کنار دولت و برای حفاظت از نظام در برابر تهدیدات و 
بازی های کالن منطقه یی، یک ضرورت مبرم و اساسی است. تأکید بر 
از  اساسی،  قانون  جرگۀ  لویه  برگزاری  و  انتخاباتی  اصالحات  انجام 
قرار  مردم  همۀ  خواست  راستای  در  که  است  دیگری  مثبتی  مواردی 

دارد.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ناجیه نوری
رادیو »خالفت اسالمی« تنها در ولسوالی نازیان ننگرهار 
تا تورخم شنیده می شود و در کل جنوب شرق افغانستان 

قابل دسترسی نیست. 
دیده بان رسانه های آزاد می گوید: مردم کنر، لغمان و کل 
ننگرهار نمی توانند این رادیو را بشنوند، اما توجه به این 
افغانستان  مساله که گویا گروه دولتی اسالمی در شرق 
نشرات دارد، برای این گروه یک کمک تبلیغاتی است. 

باید  می گویند:  روزنامه نگاران  از  شماری  حال،  این  با 
رسانه های خصوصی و دولتی در مورد این گروه به مردم 
معلومات بدهند که مردم از قبل آگاهی ذهنی در مورد 
افکار این گروه داشته باشند تا به اشتباه جذب این گروه 

نشوند.
اخیراً مقام های محلی ننگرهار از نشرات رادیوی داعش 
آن  از  رادیو  این  دادند و گفتند که  این والیت خبر  در 

سوی مرز نشرات دارد. 
وزارت مخابرات و اطالعات و فرهنگ افغانستان نیز این 

خبر را تایید کردند.
یا  اما صدیق اهلل توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها آزاد 
نی می گوید: تبلیغات گسترده درمورد نشرات این رادیو 

از طریق رسانه ها؛ اهداف پیدا و پنهانی دارد. 
نازیان  ولسوالی  در  تنها  رادیو  این  افزود:  توحیدی 
ننگرهار تا تورخم شنیده می شود و درکل جنوب شرق 

افغانستان قابل دسترس نیست. 
وی تاکید کرد: مردم کنر، لغمان و کل ننگرهار نمی توانند 
این رادیو را بشنوند، اما توجه به این مساله که گویا گروه 
دولتی اسالمی در شرق افغانستان نشرات دارد، کمک به 

این گروه خواهد بود.
رادیو  نشرات  درمورد  گزارش  نشر  نفس  او:  گفته  به 
داعش به نحوی برای بلند رفتن روحیه طرفداران داعش 
در افغانستان کمک کرده و نشان داد که پای داعش در 

افغانستان باز شده است.
داعش  درمورد  بزرگ  اگرتوطه یی  توحیدی:  باور  به 
درافغانستان نهفته نباشد، حتا نشرات رادیو داعش برای 
گسترش نفوذ این گروه در افغانستان موثر نخواهد بود، 
زیرا رویکردی که داعش در سوریه دارد، در افغانستان 
عملی نمی شود، چرا که در مغایرت با فرهنگ و عنعنات 

افغانستانی ها قرار دارد.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته ما شاهد نشر رادیو 
امارات اسالمی نیز بودیم که بعداً یا خودشان نخواستند 
قطع  سوی حکومت  از  یا  و  دهند  ادامه  نشرات  به  که 
چنین خواهد  نیز  داعش  رادیو  درمورد  یقینًا  که  گردید 

شد.
یکی  می گوید:  روزنامه نگار  رضوانی  علی  محمد  اما 
تبلیغات  گروه ها  چنین  این  به  افراد  جذب  راه های  از 
در  جوانان  جذب  برای  می تواند  که  است  رسانه یی 

جبهات  تروریستان موثر باشد.
رضوانی افزود: با آنکه نشرات این رادیو در حال حاضر 
قطع شده، اما دولت افغانستان باید این مساله را جدی 

بگیرد و نباید به آن سطحی نگاه کند.
باید رسانه های خصوصی و  این روزنامه نگار:  به گفته 
که  بدهند  معلومات  مردم  به  این گروه  مورد  در  دولتی 
مردم از قبل آگاهی ذهنی در مورد این گروه و افکارآنان 

داشته باشند تا به اشتباه جذب این گروه نشوند.
گروه  این  مورد  در  رسانی  اطالع  کرد:  تاکید  وی 
تروریستی یکی از وظایف اصلی رسانه ها است و باید 

مسوولیت شان را دراین زمینه ادا نمایند.
تروریستی  گروه  رادیوی  که  می گوید  افغانستان  دولت 
داعش، از پاکستان در والیت های مشرقی کشور از جمله 

ننگرهار نشرات دارد.
کانال  این  کار  به  آغاز  نیز  مخابرات  وزارت  مقام های 

رادیویی را در والیت ننگرهار تایید کرده اند.
مقامات این وزارت گفته که آنها در هماهنگی با ارتش 
افغانستان و نیروهای خارجی حاضر در افغانستان تالش 
می کنند تا موقعیت این ایستگاه رادیویی را شناسایی کنند 

و آن را از بین ببرند.
روی  بر  رادیو  این  برنامه های  می گویند:  مسووالن  این 
در  را  آن  قباًل  افغانستان  مخابرات  که وزارت  فرکانسی 
اختیار یک رادیوی محلی قرار داده بود، پخش می شود.

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در  مسووالن  حال،  این  با 
»صدای  رادیو  فریکونسی  که  اند  دریافته  می گویند: 

خالفت« از پاکستان پخش می شود.
گفتنی است که این رادیوی محلی چند سال پیش و به 
بازمانده  فعالیت  از  دفترش  به  مسلح  افراد  حمله  دنبال 

بود.
رادیویی  برنامه های  از پخش  گزارش هایی  این  از  پیش 
گفته  به  که  بود  شده  منتشر  نیز  طالبان  گروه  وسیله  به 
مسووالن وزارت مخابرات این رادیوها بعد از شناسایی 

نابود شده است.
والیت ننگرهار از جمله مناطقی در این کشور است که 

گروه داعش در آنجا حضور دارد.
اجرای  و  داعش  با  پیوستن  برای  جوانان  دعوت 
»صدای  رادیو  نشراتی  اهداف  از  تخریبی  فعالیت های 

خالفت« خوانده شده است.

حال  در  داعش  کرد،  تاکید  امریکا  دفاع  وزیر 
ایجاد »آشیانه های کوچک« در افغانستان است 
افغان  نیروهای  به تهدیدهایی که  این مساله  و 
و شرکای بین المللی شان همزمان با تالش برای 
تغییر روند جدی کاهش امنیت با آن ها مواجه 

هستند، اضافه می شود.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اشتون کارتر، 
عملیات  پایگاه  نیروهای  با  امریکا  دفاع  وزیر 
در والیت  آباد  نزدیکی شهر جالل  در  »فنتی« 
»فنتی«  عملیاتی  پایگاه  کرد.  دیدار  ننگرها 
با  مقابله  و  لجستیکی  آموزشی،  اقدامات  مرکز 

تروریسم در سراسر شرق افغانستان است.
وی در جریان این سفر با جنرال جان کمپبل، 

فرمانده ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان و محمد 
معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع رایزنی کرد.

کارتر گفت: ما شاهد ایجاد آشیانه های کوچک داعش در 
سراسر جهان از جمله در افغانستان هستیم اما به شدت 

این تهدید را پیگیری می کنیم.
وی افزود: پیشروی طالبان در برخی بخش های افغانستان 
حتی اگر موقتی هم باشد، باز هم تاکید می کند که این 

یک جنگ جدی و شدید است که هنوز پایان نیافته.
پیشرو  درگیری های  از  را  جدی  تصویر  کمپبل  جنرال 
به  است  در تالش  امریکا  ارتش  اما گفت:  کرد،  مطرح 
نیروهای افغان کمک کند تا خودشان را با موقعیت وفق 

دهند تا تلفاتشان را کمتر و محدودتر کنند.

جنرال کمپبل به خبرنگاران همراه کارتر گفت: ما وارد 
تنها  طالبان  شده ایم.  درگیری ها  جدی  و  سخت  فصل 

می خواهد کنترل خود را نشان دهد.
این در حالی است که پنتاگون اخیرا در گزارشی گفت: 
به طور کلی وضعیت  نیمه دوم سال ۲۰۱۵ میالدی  در 
امنیتی در افغانستان وخیم تر شده و تعداد حمالت موثر 
امنیتی و دفاع  نیروهای  تلفات طالبان و  نظامیان و  شبه 
ملی افغان افزایش یافته است. از آغاز جنوری تا اواسط 
نوامبر سال جاری میالدی تعداد تلفات نیروهای امنیتی 
میالدی  گذشته  سال  در  دوره  همین  نسبت  به  افغان 

۲۷درصد افزایش داشته است.
جنرال کمپبل گفت: ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ شبه نظامی از گروه 
پنج  در  دارند.  حضور  افغانستان  در  داعش  تروریستی 

ماه گذشته آن شروع به جذب نیرو در والیت 
از گروه  رقبای خود  با  گاهی  و  کرده  ننگرهار 
نظامیان  شبه  این  هدف  شده اند.  درگیر  طالبان 
آمدن به شهر جالل آباد دسترسی پیدا کردن به 
منطقه یی  بر  کنترل  ایجاد  نهایت  و  کنر  والیت 

است که آن را خراسان می نامند.
همزمان با رشد داعش در افغانستان شایعاتی بر 
به  اینکه دولت کابل  بر  افتاده مبنی  سر زبان ها 
صورت مخفیانه از این گروه تروریستی حمایت 

می کند.
استانکزی در کنفرانس خبری مشترک با کارتر 
روز  گفت:  دولتی  ضد  تبلیغات  این  رد  ضمن 
راه های  درباره  محلی  سفیدان  ریش  با  جمعه 
جلوگیری از رشد و توسعه این گروه در والیت ننگرهار 

مذاکره کردم.
وی افزود: مقر رشد و توسعه داعش مناطق کنترل نشده 

در پاکستان است.
جنرال کمپبل گفت: اقداماتی را برای کمک به نیروهای 
انتقال  برای  آن ها  ترغیب  شامل  که  کرده ایم  آغاز  افغان 
برای  تالش ها  افزایش  و  بازرسی  ایست های  از  پرسنل 

آموزش رهبران نظامی آن هاست.
امنیتی  همکاری  خواستار  افغانستان  گفت:  استانکزی 
طوالنی تر با امریکاست و هرگونه برنامه خروج نیروها 
باید مطابق با تهدیدها باشد نه زمان بندی ها. ما به یک 

تعهد طوالنی مدت تر و انعطاف پذیری نیاز داریم.

»نی« در پیوند به رادیوی »خالفت اسالمی«:

ناخواسته به داعش كمپاین نکنید

هشدار كارتر از »آشیانه هاى كوچک« داعش در افغانستان

روسیه و تشدید نگرانی
 از مرزهاى تاجیکستان - افغانستان

از احتمال  امنیت سرحدات تاجیکستان بوده و  روسیه نگران 
در  را  نظامیان خود  رقم  روسیه  گوید.  می  آن سخن  تقویت 
این کشور بیشتر می کند اما نه اینکه خطوط مقدم نزدیک مرز 

بسازد.
روسیه در تالش است که نفوذ دوباره خود را در آسیای مرکزی 
)مناطق تحت سلطه شوروی سابق( را بیشتر سازد و در برابر 
ایاالت متحده دستاوردهای چشمگیر را کسب کند. چنان که 
به نظر می رسد امریکا در تاجیکستان )کشوری که قبل از این 
شدیدا تحت تاثیر مسکو بود( با یک سلسله مشکالت مواجه 

خواهد شد.
امریکا می خواهد  این موضوع که  از طرح  ماه پس  فقط دو 
ببخشد،  تقویت  بیشتر  را  تاجیکستان  با  افغانستان  سرحدات 
انجام  آن  مخالف  جناح  به  را  خود  کشی  لشکر  حاال  روسیه 
می دهد. این چنان بازگشتی به نظر می رسد که نفوذ سیاسی 
مسکو هم زمان با قدرت اقتصادی اش رو به کاهش خواهد 

نهاد.
موجود  طبیعی  منابع  و  مرکزی  آسیای  استراتیژیک  موقعیت 
جویی  برتری  برای  نزاع  که  است  شده  سبب  منطقه  این  در 
دهد.  رخ  ناگاه  گاه  چین  و  امریکا  روسیه،  میان  دیپلوماتیک 
افغانستان برای ایاالت متحده تقریبا یکی از کلید های اساسی 
کشور  این  روسیه  برای  می شود.  پنداشته  گرفتن  پیش  برای 
بمثابه حائل در برابر اسالمگرایی تلقی شده و چین این کشور 

را منبع انرژی می داند.
وزیر دفاع روسیه گفت که جابجایی تسلیحات نظامی روسیه 
قرار  افغانستان  مرز  از  دورتر  کیلومتر  که ۴۲  از شهر کوالب 
دارد، به دوشنبه مرکز این کشور نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری مرز 

با افغانستان، به روز سه شنبه تکمیل گردید.
او در یک اعالمیه خبری گفت، که این حرکت به منظور تقویت 
و موثریت نبرد گروه های نظامی در تاجیکستان صورت گرفته 
است. این یکی از پایگاه های بزرگ روسیه در بیرون از این 
نظامی  نیروی  هزار   ۷ تا   ۶ آن  در  که  میرود  شمار  به  کشور 

مستقر است.
حقیقت  در  که  است  کرده  متعجب  را  ناظران  مسئله  این  اما 
این امر در تضاد با قطعنامه مسکو به هدف تقویت سرحدات 
جنوبی شوروی وقت دانسته می شود. ادوارد لیمون یکی از 
محققین امور تاجیکستان...                        ادامه صفحه 6

جمهورى اسالمی افغانستان
وزارت صحت عامه

ریاست صحت عامه والیت پنجشیر
مدیریت عمومی ادارى

پرسونل  انتقال  غرض  پنجشیر  والیت  عامه  صحت  ریاست 
مربوط خویش به خط سیر کابل و پنجشیر به یک عراده موتر 
کاستر ضرورت داشته شرکت ها و اشخاصیکه خواهش قرارداد 
را داشته باشند یک هفته بعد از نشر اعالن بریاست صحت عامه 

مراجعه نموده شرط نامه را اخذ نمایند.
با احترام
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