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ور دانش: سر

کار عملی انتخابات با جدیت
آغاز خواهد شد
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رییس جمهور غنی:

در افغانستان جنگ داخلی نیست

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

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

که برخالف تصور و تعبیر تعدادی، درگیری ها در  گفت  رییس جمهور در رابطه به ابعاد جنگ در افغانستان 
افغانستان یک جنگ داخلی نیست بلکه یک جنگ منطقوی و بین المللی می باشد و افراد نا مطلوب سایر 

کشور ما می شوند.   کستان، وارد  کشورهای آسیای میانه و به خصوص پا کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، 
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وج وج تا این خر از آن خر

اما نه طبیب آدم کش

مقام های  سخنان  از  اما  نباشد،   1991  ،2016 سال  که  می رفت  انتظار 
امریکایی برمی آید که چنین چیزی بعید نیست. در سال 2014 که ماموریت 
که بقای  رزمی  ناتو پایان یافت عده ای خوشبین بودند و تصور می کردند 
که نظام با خطر فروپاشی  نظام امری حتمی  است، اما بدبین ها می گفتند 
روبه رو خواهد شد. اما حاال حامیان اصلی دولت، نسبت به بقای سیاسی 
کتر نجیب در  کمیت دا آن مطمین نیستند. فرق شرایط امروز با سال آخر حا
که حاال ناتو و امریکا در افغانستان حضور محدود نظامی  دارند.  این است 
کرده اند.  این نیروها حداقل از سقوط دو والیت به دست طالبان جلوگیری 

کتر تازه وارد شد. مردی حدود شصت ساله می نمود. دیروز او را در  یک دا
کت شوم. من هم خاموش  گفت سا ریاسِت شفاخانه دیده بودم. به من 
ع از چه قرار است. برایش گفتند  شدم. از یکی از پرستاران پرسید که موضو
که چون در این جا مصرف بدوش است عصبانی شده است. منتظر بودم 
که از من هم بپرسد که قضیه از چه قرار است، اما او اصال حاضر نشد حرف 

گفت: گرفت و  مرا بشنود. او با قاطعیت و تقریبا با حالت فلمی ژستی 
د  برو  کنی  شکایت  می خایی  گه  ا اس.  نظامی  مرکز  یک  اینجه   -

ریاست. به جای همی خانما هم خودم می آیم ازشان دفاع می کنم.
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زنگ اول


تهدید  به  مونیخ  جهانی  نشست  در  غنی  رییس جمهور 
این  با  دنیا خواست  از  تاکید کرد و  »القاعده«  »داعش« و 
داعش،  بر  تمرکز  گفت  غنی  آقای  کند.  مبارزه  گروه ها 
سبب شده است که القاعده تقویت شود و حاال نیاز است 
در  کند.  مبارزه  القاعده  با  جهانی  جامعه  و  افغانستان  که 
القاعده و گروه داعش،  با  مبارزه  نیست که  تردیدی  این 
نشست  در  شرک کننده  کشورهای  است.  اجتناب ناپذیر 
مونیخ هم به مبارزه با تروریسم که مصادیق آن »القاعده« و 
»داعش« است، تعهد دارند و به این تعهد عمل می کنند. اما 
از رییس جمهور کشور ما انتظار می رفت که درباره مشکل 

افغانستان بیشتر صحبت کند. 
نیستند.  تهدید جدی  افغانستان  برای  »داعش«  و  »القاعده« 
تهدید راهبردی برای افغانستان طالبان هستند. ما باید بسیار 
نظامی  موجودیت  کنیم.  تعریف  را  خود  مشکل  صادقانه 
که آقای غنی شخص اول آن است، از سوی طالبان تهدید 
نیروهای  کمک  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  می شود. 
امریکایی و بریتانیایی در هلمند با گروه طالبان می جنگند. 
این طالبان هستند که بر بغالن مرکزی و دند غوری مسلط 
شده اند و از اثر سلطه آن ها بر آن مناطق، کابل در تاریکی 

فرو رفته است. 
این طالبان هستند که حمالت انتحاری انجام می دهند و از 
افغانستان جلوگیری کرده اند.  توسعه و رشد اقتصادی در 
حمایت  طالبان  برابر  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  ناتو 
والیات  و  کابل  سقوط  نگران  دنیا  می کند.  استراتژیک 
سلطه  پیامد  هم  القاعده  است.  طالبان  به دست  افغانستان 
افغانستان است. اگر طالبان  از روستا های  بر برخی  طالبان 
در برخی از روستا های افغانستان مسلط نباشند، القاعده ای 
اعالم  به صراحت  هم  القاعده  رهبر  بود.  نخواهد  کار  در 
به  هم  طالبان  دارد.  بیعت  طالبان  رهبر  به  که  است  کرده 
لحاظ تفکر و روش، تفاوت ماهوی با داعش ندارند. اگر 

داعش خالفت می خواهد، طالب هم داعیه امارت دارد. 
نیستند، عنصر  افغانستان لشکر  تروریست های خارجی در 
می آید  افغانستان  به  که  تروریست خارجی ای  هر  هستند. 
خارجی،  تروریست های  می پیوندند.  طالبان  فرماندهان  به 
هر قدر هم که قوی باشند، نمی توانند بدون حمایت طالبان 
در روستا های افغانستان فعالیت کنند. چند تفنگ دار عمامه 
کرده اند،  بلند  را  داعش  علم  که  افغانستان  در شرق  سیاه 
مردم  زبان  نه  داعش  نیستند.  افغانستان  برای  تهدید جدی 
افغانستان را می داند، نه اشتراک مذهبی با مردم افغانستان 
است.  وصل  داعش  اصلی  قلمرو  با  افغانستان  نه  و  دارد 
حتا در این مورد تردید وجود دارد که آنچه که در شرق 
افغانستان به نام داعش فعالیت دارد، واقعا داعش است یا 

نسخه تقلبی از داعش. 
بهتر بود که رییس جمهور افغانستان، توجه دنیا را به خطر 
ایجاد  داعیه  داعش  مثل  طالبان  می کرد.  معطوف  طالبان 
یک امارت استبدادی را دارند. با جریان اسالم گرای مسلح 
بین المللی پیوند دارند، نمونه روشن آن، بیعت رهبر القاعده 
به رهبر طالبان است. طالبان هم دشمنان خود را به همان 
می کشد.  را  دشمنانش  داعش  که  می کنند  اعدام  روشی 
رییس جمهور حتما داستان پیر آقا را در رسانه های جهانی 
دنیا  توجه  موضوعات  این  به  توجه  با  باید  است.  خوانده 
و  دنیا  که  است  درست  می شد.  جلب  طالبان  مشکل  به 
اما کشورهای  کنند،  طالبان صلح  با  افغانستان می خواهند 
طالبان،  که  می گویند  صراحت  به  کمک کننده  افغانستان 
برای  هنوز  تا  و  نکرده اند  وارد  تغییری  افکارشان  در 

مصالحه آماده نیستند. 
طالبان وقتی به مصالحه آماده می شوند که رهبرشان، لقب 
امارت  اسم  سازمان شان  و  نکشد  یدک  را  امیرالمومنین 
این است که طالبان  واقعیت دیگر  باشد.  نداشته  بر جبین 
که  می کنند  فکر  آنان  نیستند،  مایوس  نظامی  پیروزی  از 
می توانند به زور کل کشور را اشغال کنند و این امر تهدید 
رییس جمهور  است.  افغانستان  مشروع  نظام  برای  جدی 
باید بداند که مشکل کشوری که بر آن حکومت می کند، 

القاعده و داعش نیست، بلکه طالب است.

تهدید اصلی طالب است
 نه داعش و القاعده
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سرور دانش: کار عملی انتخابات با جدیت آغاز خواهد شد

پروژه ای تازه برای انتقال برق به پاکستان در راه است

پاکستان در تالش رهایی والی سابق هرات 

رییس جمهور غنی:

8صبح، کابل: سرور دانش، معاون  در افغانستان جنگ داخلی نیست
با  دیدار  در  ریاست جمهوری  دوم  
در  سویدن  سفیر  شوبرگ،  اندرس 
کار  زودی  به  که  می گوید  کابل 
آغاز  جدیت  با  انتخابات  عملی 
خواهد شد. بر اساس اعالمیه ای که از 
ریاست جمهوری  دوم  معاونت  دفتر 
منتشر شده، آقای دانش  با اشاره به 
وظایف  تشکیل  قانون  طرح  تایید 
مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و 
انتخابات و کمیسیون سمع شکایات 
»با  است:  گفته  کابینه،  در  انتخاباتی 
و  سفر  از  رییس جمهور  بازگشت 
کمیته  جدید  تقنینی  فرمان  صدور 
گزینش انتخاباتی کار خود را عمال 

شروع خواهد کرد.« 
ریاست جمهوری  دوم  معاون 
به  آینده  سال  در  »انتخابات  افزود: 
شد  خواهد  برگزار  قطع  صورت 
حکومت  سوی  از  تردیدی  هیچ  و 
اما  ندارد،  وجود  آن  در  افغانستان 
یک  انتخابات،  برگزاری  از  پیش 
زمینه  این  باید در  سلسله اصالحات 
در  اصالحات  که  بیاید  وجود  به 
از  جزیی  انتخاباتی  کمیسیون های 

آن است.«
اعضای  میان  که  کرد  عالوه  وی 
هیچ  ملی  وحدت  دولت  بلندرتبه 

کشور  آب  و  انرژی  وزارت 
دارد  تالش  افغانستان  که  می گوید 
ترکمنستان  برق  وات  کیلو  تا۵۰۰ 
فراه،  هرات،  به  تورغندی  راه  از  را 
نیمروز، قندهار و از آنجا به پاکستان 
وزارت  این  دهد.  سخنگوی  انتقال 
مقدماتی  گفتگوهای  که  می گوید 
با  پروژه  این  شدن  عملی  برای 
ترکمنستان  و  پاکستان  نمایندگان 
دیگر  ماه  دو  تا  و  دارد  ادامه 
باره آغاز  این  گفتگوهای رسمی  در 

خواهد شد. 
سخنگوی  عظیمی،  عبدالبصیر 
وزارت انرژی روز شنبه در صحبت 
که  است  گفته  ازادی  رآدیو  با 
پروژه  این  شدن  عملی  با  افغانستان 
در  را  حلقوی  برق  خطوط  که 
سراسر این کشور ایجاد می کند، از 
کمبود برق جلوگیری خواهد کرد.  
گفتگوهای  تازه  »هنوز  گفت:  وی 
وزیران  می  خواهیم  است.  مقدماتی 

می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
که مقامات پاکستانی اطمینان داده اند 
سیدفضل اهلل  شدن  ربوده  قضیه  که 
بررسی  جدی  گونه  به  را  وحیدی 
حکومت  با  را  آن  نتایج  و  می کنند 

افغانستان شریک خواهند ساخت.
وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب 
آزادی  رادیو  به  شنبه  روز  خارجه، 
در  افغانستان  سفارت  که  گفت 
اسالم آباد نیز این موضوع را به گونه 
مستغنی  آقای  می کند.  دنبال  جدی 
و  اسالم آباد  »پولیس  است:  گفته 
پاکستان  خارجه  وزارت  هم چنین 
اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  به 
جدا  را  قضیه  این  که  داده  اطمینان 
رابطه  این  در  و  می کند  پیگیری 
و  پیگیری  اگر  و  می کنند  تحقیق 
بالفاصله  آنرا  نتیجه داد،  تحقیق شان 
اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  با 

شریک می سازند.«
سابق  والی  وحیدی،  فضل اهلل 

رییس  غنی  اشرف  محمد  کابل:  8صبح، 
جمهورکشور می گوید  تهدید تروریسم »موج 
پنجم خشونت سیاسی« بوده که جهان پس از 
حمالت یازده سپتامبر با آن مواجه شده است.

دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  از  نقل  به 
شده  فرستاده  رسانه ها  به  ریاست جمهوری 
رییس جمهور غنی  که در پنجاه و دومین دور 
افزود  امنیتی مونیخ سخنرانی می کرد   نشست 
که برای مقابله با موج متذکره باید با استفاده 
از تجربه های گذشته سرعت عمل به خرج داد.

رییس جمهور خاطر نشان کرد که برای مبارزه 
این  بر عالیم  تنها  با خطر تروریسم، نمی توان 
چشم پوشی  آن  عوامل  از  و  پرداخت  پدیده 
چارچوب  یک  بدون  که  افزود  او  کرد. 
همکاری های  زمینه  در  ویژه  به  مشترک 
تکرار  به  را  ما  قوه،  از  استفاده  استخباراتی، 

اشتباهات وا می دارد.
در  جنگ  ابعاد  به  رابطه  در  رییس جمهور 
تعبیر  و  تصور  برخالف  که  گفت  افغانستان 
افغانستان یک جنگ  تعدادی، درگیری ها در 
منطقوی  جنگ  یک  بلکه  نیست  داخلی 
مطلوب  نا  افراد  و  می باشد  بین المللی  و 
روسیه،  چین،  مانند  منطقه  کشورهای  سایر 
کشورهای آسیای میانه و به خصوص پاکستان، 

وارد کشور ما می شوند.  
گفت  داعش  تهدید  به  رابطه  در  غنی  آقای 
مونیخ،  امنیتی  گذشته  سال  کنفرانس  در  که 
خطر  مورد  در  جهان  کشورهای  رهبران  به 
داعش هشدار داده بود، اما شماری این هشدار 
به  توجه جهان  برای جلب  عنوان تالش  به  را 
افغانستان دانسته بودند، ولی امروز هیچ کسی 

از آن چشم پوشی نمی تواند.
ختم  القاعده  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
القاعده  شبکه  به  داعش  بر  تمرکز  و  نشده 
فرصت داده تا خود را دوباره منسجم سازد، ما 
باید امروز با تهدید تازه القاعده مبارزه کنیم.  
وی افزود که تحریک طالبان پاکستانی، شبکه 
حقانی و سایر شبکه های تروریستی تهدیدات 

مشترک را متوجه ما ساخته اند.
طریق  از  تنها  امنیت  که  گفت  رییس جمهور 
طریق  از  بلکه  نمی گردد  تامین  قوه  اعمال 
تالش های چند بعدی حکومتداری می توان به 

آن دست یافت.
رییس جمهور غنی  با اشاره به دست آوردهای 
مقابله  در  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
که  است  خرسند  که  گفت  داعش  گروه  با 
تا  افغانستان توافق کرده اند  شرکای بین المللی 
دهند.  قرار  هدف  القاعده  مانند  نیز  را  داعش 
دور  از  یکی  در  داعش  رادیو  که  گفت  وی 
قرار  هدف  مورد  کشور  نقاط  ترین  دست 
گرفت و نشرات آن متوقف گردید و هم چنان 
این گروه ۱۵۰ تن از افراد خویش را از دست 

داده است.
نشست امنیتی مونیخ از مهم ترین گفتگو های 
بیشترین  کخ  است  جهان  سطح  در  امنیتی 
رهبران جهان در ان حضور به هم می رسانند . 

مورد  در  جدی  نظر  اختالف  نوع 
چند،  هر  ندارد؛   وجود  انتخابات 
حلقاتی  و  اشخاص  دانش  گفته  به 
که  سازند  وانمود  تا  می کنند  تالش 

اختالف وجود دارد.
سپاسگزاری  ضمن  دانش  سرور 
برای  سویدن  دولت  کمک های  از 
بر  باید  »کمک ها  گفت:  افغانستان 
ضرورت های  و  اولویت ها  اساس 
افغانستان باشد. کمک ها باید طوری 
موثری  نتایج  که  برسند  مصرف  به 
در  کمک ها  باشند.  داشته  پی   در 
با  باید  زنان  توانمندسازی  بخش 
افغانستان  دولت  استراتژی  به  توجه 
پیشبرد آن  که وزارت زنان مسوول 

است، صورت بگیرد.« 

افغانستان،  ارشد  مقام های  و  خارجه 
بنشینند و در  پاکستان  ترکمنستان و 
این باره گپ بزنند که مساله مالی این 
پروژه را کدام کشور تامین می  کند 
ترانزیت  حق  چقدر  افغانستان  و 
تا چه  ترکمنستان  و  می  کند  حاصل 

اندازه کمک می  کند.«
در  می  گوید  آب  و  انرژی  وزارت 

والیت های کنر و هرات روز جمعه 
از  پاکستان  پایتخت  اسالم آباد  در 
ربوده  ناشناس  مسلح   افراد  سوی 
آقای  شدن  ربوده  زمان  در  شد. 
وحیدی نواسه ۱2 ساله وی نیز با وی 
همراه بود و او پولیس را از اختطاف 
بود.  ساخته  آگاه  وحیدی  آقای 
خانواده آقای وحیدی گفته اند که او 
در حال پیاده گردی بوده که توسط 
سرنشینان دو موتر ربوده شده است.  
به  چین   شینهوای  خبری  آژانس 
پاکستان  پولیس  منابع  برخی  از  نقل 
اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  و 
پیشین حکومت  مقام  این  نوشته که 
برای  خانواده  اش  با  افغانستان 
اسالم آباد  به  بریتانیا  ویزه  دریافت 
بود. در همین حال، سخنگوی  رفته 
پولیس پاکستان گفته که عملیات به 
در  وحیدی  آقای  جستجوی  هدف 
آغاز  اسالم آباد  شهر  مختلف  نقاط 

شده است.

در  کشور  خارجه  وزارت  هم چنان 
خود  وبسایت  در  که  اعالمیه ای 
چون  است،  گفته  رسانده  نشر  به 
پاکستان  پایتخت  در  وحیدی  آقای 
پاکستان  دولت  از  بنا  شده،  ربوده 
امکانات  تمام  با  تا  خواسته اند 
و  وحیدی  آقای  رهایی  زمینه  در 
کند.  اقدام  ربایندگان  شناسایی 
از  نگرانی  ابراز  با  خارجه  وزارت 
وضعیت والی پیشین هرات از دولت 
پاکستان خواهان پیگیری جدی این 

قضیه شده است.  
سفیر  فراهی،  خالق  نیز  این  از  قبل 
افغانستان در پاکستان در این  پیشین 
دوسال  از  پس  و  شد  ربوده  کشور 

دوباره آزاد شد.  
سید  اختطاف  مسوولیت  تاکنون 
فضل اهلل وحیدی را کسی یا گروهی 

بر عهده نگرفته است.

در این دیدار هم چنین سفیر سویدن 
که  این  به  اشاره  با  کابل  مقیم 
سال  اواخر  در  سویدن  و  افغانستان 
گذشته میالدی هفتاد و پنجمین سال 
روابط خود را تجلیل کردند، گفت: 
برای  افغانستان  قبال  در  ما  »تعهدات 
داشت  خواهد  ادامه  آینده  سال   ۱۰
به  دالر  میلیارد   ۱.2 مدت  این  در  و 
این  شد.  خواهد  کمک  افغانستان 
کمک ها در سه بخش توانمندسازی 
رشد  و  معارف  از  حمایت  زنان، 

اقتصادی به مصرف خواهد رسید.«
مجموع  در  که  گفت  هم چنین  وی 
سی و چهار هزار مهاجر افغان وارد 

سویدن شده اند.

شدن  عملی  چگونگی  روی  آغاز 
و بودجه این پروژه میان مقامات سه 
به گفته  کشور صحبت خواهد شد. 
سخنگوی این وزارت با عملی شدن 
این پروژه افغانستان از فی کیلو وات 
می یابد،  انتقال  پاکستان  به  که  برق 
حق  ِسنت   ۱،2۵ ساعت  یک  در 

ترانزیت حاصل خواهد کرد. 

ACKU
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پیش آمدی  هر  از  بیشتر  زندگی ،  سراسر  در  رویداد  دو 
بی رحمانه ی  کشتن  یکی  است.  کرده  ناراحتم 
شفاخانه ی  صحن  در  کودکی  تولد  دیگری  و  فرخنده 
از  بخشی  اول  قضیه ی  در  محمدداوودخان.  نظامی 
کوچه و بازار به جان یک نفر می افتند و او  مردم عاِم 
رفتار  بیشتر  دوم  قضیه ی  مورِد  در  می کنند.  تکه پاره  را 
را  جامعه مان  قشر  باسوادترین  و  تحصیل کرده  افراد 
فراموش  را  انسانی  موازین  تمام  چگونه  که  می بینیم 
می کنند و ده ها پزشک با چشمان بی تفاوت مادری در 
که خودش را تا زیِر پای آن ها رسانده،  حال زایمان را 

دستگیری نمی کنند.
به  دست  نفر  دو  یا  نفر  یک  گر  ا که  باورم  این  به  من 
دست هم داده و صدها هزار انسان را به وحشیانه ترین 
که  بود  امیدوار  می توان  هنوز  برسانند،  قتل  به  روش ها 
آینده  دوِر  خیلی  روزگاِر  در  اجتماع،  در  انسانیت  بذر 
جان  به  نفر  هزاران  و  صدها  گر  ا اما  شگفت؛  خواهد 
یک انسان می افتند و او را قطعه قطعه می کنند، شک 
احتماال  هستیم.  انسانیت  مرگ  شاهِد  ما  که  ندارم 
و  بوده  بازار  و  کوچه  مردم  گروه،  این  عظیم  بخش 

کم ترتحصیل یافته به حساب می آمدند.
در  را  همسرم  سرگذشِت  پیشامد،  این  از  استفاده  با 
شرایط نظیر آنچه در شفاخانه ی چهارصد بستر پیش 
نوع  هیچ  قطع  به طور  می کنم.  روایت  برای تان  آمد، 
وجه  اما  ندارد؛  وجود  داستان  دو  این  بین  شباهتی 

مشترک در هر دو، مرگ انسانیت است. 
 ***

که  دقیقا هفت ماه پیش از امروز؛ باالخره روزی رسید 
حمل  وضع  تا  می رساندم  شفاخانه  به  را  همسرم  باید 
کند. برای راهیابی به شفاخانه ی غازی امان اهلل خان 
)شفاخانه ی ریاست امنیت ملی( از پارلمان افغانستان 
همسرم  معالج  کتر  دا کردم.  دریافت  رسمی  مکتوب 

کدام چند چند  گرفته تا تار و تیغ و بنداژ. از هر  جراحی 
کت. در جریان نوشتن فهرست، یکی از پرستار های  پا
به  کند  فراموش  بود  که ممکن  را  شفاخانه، چیزهایی 
کتر نادیه برِق  او یادآوری می کرد و هربار در چشماِن دا
خوشحالی می درخشید. ناراحت شدم و تمام اعتمادم 
کتر نادیه  از دست دادم. دا را نسبت به این جماعت 
لذت  می اندازد  زحمت  به  را  همسرم  و  من  که  این  از 
که  می برد. حس انتقامجویی و لذت شیطنت آمیزی را 
گشادش می دیدم، غیرقابل وصف  در چشم ها و دهِن 

است.
که به نام بی بی حاجی  در عوض متخصص دیگری 
را  همسرم  او  بود.  مهربان  بخواهد  دلتان  تا  می شد  یاد 

به من  گاهگاهی  و  نوازش می داد  و  بود  گرفته  بغل  در 
نباشم  ناراحت  که  بود  این  منظورش  می کرد.  اشاراتی 
چاره ای  و  است  همین طور  همیشه  نادیه  کتر  دا چون 
هرگز  را  نورانی اش  روِی  و  مهربان  چشم های  نیست. 

فراموش نمی کنم.
کلینیک  به  همسرم  با  و  فرستادم  خانه  به  را  مادرم 
رفتم. تمام معاینات را انجام داده بعد از چند ساعت 
را به شفاخانه  آوردم. دوباره رفتم و تمام مواد و  نتایج 
کردم. تا جایی  وسایل مورد نیاز جراحی را خریداری 
که به خاطر دارم تمام این مصارف به شموِل معاینات 
کم تر از هزار و پنج صد افغانی شد؛ اما تا دل تان بخواهد 
این  را مصروف  روز  تمام  تقریبا  برایم زحمت داشت. 
که به جای من  کار بودم. برادر بزرگم با اصرار خواست 
خون بدهد. یک مول خوِن دیگر را هم پسر عمه ام داد. 
بیچاره از راه خیلی دور خودش را به شفاخانه رساند و 
ساعت ها منتظر نشست تا خونش را بگیرند. تمام این 

گرفت. کارها تقریبا بیست وچهار ساعت را در بر 
همسرم  شود،  انجام  جراحی  عمل  شد  قرار  که  وقتی 
گریه خودش را نزد من رساند. او را دلداری دادم و  با 

دلیلش را پرسیدم.
می کنه  َپَتکه  سرم  می کنه.  تهدید  مره  نادیه  کتر  دا  -
باز  ُبُمری  گه  ا شوی.  عملیات  که  کدی  قبول  چرا  که 
که  گه هم َنُمری شاید  کی می ته. می گه ا جواِب شویته 

که با جراحی باید  جنرال ظاهرشاه نورزی اصرار داشت 
کودک را از روی شکم برداریم. به این نوع جراحی به 
اصطالح طبی »سزارین« می گویند. همسرم را با مادرم 
نوکریوال  به  را  پارلمان  مکتوب  و  بردم  شفاخانه  به 
شفاخانه  وارد  جنجال  بدون  تقریبا  سپردم.  شفاخانه 
همسرم  مکتوب؛  قانونی  مراحل  طی  از  پس  و  شدیم 
نیز  تمیز و ساحه ی آن  و  تر  کردند. شفاخانه  را بستری 

بسیار زیبا و دلنشین بود.
کتر معالج همسرم اندکی دیرتر از موعد رسید. پیش  دا
کرده بود وقتی  که آرایِش غلیظی  کتر نادیه  از آمدن او دا
از ماجرا خبر شد با عصبانیت خودش را به من رساند 

گفت: و 

تمام  یعنی  دوش اس.  به  مصرف  مریض تان   -
مصارف اش را باید بپردازین.

بودم.  کرده  تهیه  روزی  برای چنین  پول  مقداری  قبال 
گفتم: با فروتنی 

کتر صایب، خوشبختانه پول دارم. - مشکلی نیس دا
کرد. این حرِف من بیشتر او را عصبانی 

کنین. - خون هم باید تهیه 
- خودم خون می دهم.

- دو مول خون. فکر نکنم توانایی دادِن دو مول خون 
داشته باشی.

کرد. بعد با نفرت سر تا پای مرا ورانداز 
باید  بکنیم.  نمی تانیم  شفاخانه  د  تانه  معاینات   -

که د ده افغانان اس بکنین. کلینیک  معاینات د یک 
معاینات  مصارِف  استم  حاضر  مه  صایب.  کتر  دا  -
از  بیرون  حالت  این  در  مریض  بردن  ولی  بدهم؛  را 

شفاخانه شاید مشکل باشه.
- به مه ربط نداره.

در  عجیبی  خوشی  که  شدم  متوجه  تعجب  کمال  در 
مرا  بود  توانسته  باالخره  انگار  می زد.  موج  چشمانش 
که به یقین پی  بردم  گیر بیندازد. روحیه اش طوری بود 
گیج شدن من استفاده  اصرار فایده ی ندارد. او از این 
که در جریان  کاغذ را برداشت و هر چیزی را  کرد و قلم و 
دستکش  از  نوشت.  است  نیاز  آن  به  جراحی  یک 

َرحم تره بکشیم.
از  چرا  داده؟  نظر  ظاهرشاه  کتر  دا که  نگفتی  برش   -

کتر پرسان نمی کنه؟ دا
که عملیاته هم  گفته  گپ زدن نمی مانه.  - نی مره به 
کتر  دا همی  مره  نمان  خدا  لحاِظ  به  می کنه.  خودش 
بی بی  که  بگو  برشان  می کشه.  مره  کنه.  عملیات 

کنه. حاجی مره عملیات 
من  دنبال  که  دیدم  را  پرستار  یک  لحظه  همین  در 
می گشت. مرا با خودش داخل بخش نسایی برد. چند 
کامل  را  فورم ها  کنم.  خانه پری  که  داد  برایم  را  فورم 
کتر  که تنها دا کردم  کردم و این قید را در زیِر ورق ثبت 
کِس دیگر.  کند نه  ظاهرشاه می تواند همسرم را جراحی 
به چشم  با هم چشم  دیدند  را  ورق ها  وقتی  پرستاران 
تغییر  را  نوشته ام  که  خواستند  اصرار  با  من  از  شدند. 
بدهم و من هم با شدت و عصبانیت حرف شان را قطع 

گفتم: کردم و 
- نوشته ره تغییر نمی تم. مریض ها به محبت و نوازِش 
گویا  که  می کنین  رفتار  طوری  شما  دارن.  نیاز  شما 

دشمن تان باشن.
شصت ساله  حدود  مردی  شد.  وارد  تازه  کتر  دا یک 
می نمود. دیروز او را در ریاسِت شفاخانه دیده بودم. به 
کت شوم. من هم خاموش شدم. از یکی  گفت سا من 
که موضوع از چه قرار است. برایش  از پرستاران پرسید 
که چون در این جا مصرف بدوش است عصبانی  گفتند 
که قضیه از  که از من هم بپرسد  شده است. منتظر بودم 
چه قرار است، اما او اصال حاضر نشد حرف مرا بشنود. 
گرفت و  فلمی ژستی  با حالت  تقریبا  و  با قاطعیت  او 

گفت:
گه می خایی شکایت  - اینجه یک مرکز نظامی اس. ا
خودم  هم  خانما  همی  به جای  ریاست.  د  برو  کنی 

می آیم ازشان دفاع می کنم.
راه  به  ولی  نیست  این  موضوع  که  بگویم  می خواستم 
برایم  و  کرد  باال  کالم  به عنواِن ختِم  را  و دستش  افتاد 

که حاضر به شنیدن حرف هایم نیست.  فهماند 
به  سالم  هم  را  کودک  و  شد  جراحی  همسرم  باالخره 

دنیا آورد.
که آیا خون هایی  از پرستاِر مسوول بانک خون پرسیدم 
کماِل  در  کردید؟  تزریق  مریض  به  سپردیم  که  را 

گفت: ناباوری برایم 
خون  کافی  اندازه ی  به  ما  و  نبود  خون  به  نیازی   -
ضرورت  خون  به  شما  همسِر  که  این  دیگه  داشتیم؛ 
و  می مانه  دیر  که  ره  خون هایی  وقت  یگان  نداشت. 

خراب میشه دور می اندازیم.
برایم  بودم  کرده  خریداری  که  را  وسایلی  اضافه های 
کرده  کم تر از بیست درصدشان را استفاده  پس دادند. 
بودند. همه را دور انداختم و همسرم را با پسرم به خانه 

آوردم.
هنگام  در  را  نادیه  کتر  دا رفتار  که  نباشد  الزم  شاید 
بیان  اینجا  ظاهرشاه  کتر  دا دستیار  مقام  در  و  جراحی 
گر شخِص همسرم مایل به نوشتِن این بخش از  کنم. ا

خاطراتش باشد، می تواند بنویسد.
موفقانه  جراحی  که  روزی  فردای  که  گفت  همسرم 
و  پرستاران  از  تعداد  یک  با  نادیه  کتر  دا شد،  سپری 
اتاق  به  بیماران  بررسی وضعیت صحی  برای  کترها  دا

آمد و از من پرسید:
- چطور استی نازدانه؟

حالم خوب بود و من هم جواب دادم:
کتر صایب. - مشکلی ندارم دا

- درد نداری؟
- نی...

- براستی؟
- بلی

کو... - خی صبر 
کردم  که احساس  او با دو دستش شکمم را چنان فشرد 
که  دنیا به یکباره در نظرم تیره و تار شد. طبیعی است 
کامال  نیست  ممکن  روز  یک  در  جراحی  کوک های 

گفت: گرفت و  خوب شود. بی بی حاجی دستش را 
- چی می کنی نادیه جان؟

خوب  چقه  ببینم  که  بان  استم...  خوب  می گه   -
شده...

بی بی حاجی مرا نوازش داد و چشم های اشک آلودم 
کرد. ک  را پا

اما نه طبیب
  ذبیح مهدی

کتر تازه وارد شد. مردی  یک دا
حدود شصت ساله می نمود. 

دیروز او را در ریاسِت شفاخانه 
کت  گفت سا دیده بودم. به من 
شوم. من هم خاموش شدم. 
که  از یکی از پرستاران پرسید 

ع از چه قرار است.  موضو
که چون در این جا  گفتند  برایش 

مصرف بدوش است عصبانی 
که از من  شده است. منتظر بودم 

که قضیه از چه قرار  هم بپرسد 
است، اما او اصال حاضر نشد حرف 
مرا بشنود. او با قاطعیت و تقریبا با 
گفت: گرفت و  حالت فلمی ژستی 

- اینجه یک مرکز نظامی اس. 
کنی برو د  گه می خایی شکایت  ا
ریاست. به جای همی خانما هم 

خودم می آیم ازشان دفاع می کنم.

ACKU
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برادران  طالبان  از  قبل  نیست.  تازه ای  چیز  کابل  بی برقی 
هر  به  اما  می کردند،  چپه  را  برق  پایه های  هم  جهادی  محترم 
برق است  نبود  از  فراتر  ملی  حال، بی برقی حکومت وحدت 
و سوال های زیادی را در مورد توانایی سیاسی و نظامی  آن به 
آن  رهبران  ادعای  به  که  است  حکومتی  این  می آورد.  میان 
را  منطقه ای  و تجارت  انرژی  پروژه های  بزرگ ترین  قرار است 
کنند، اما عمال پس از مدت طوالنی ای قادر به نصب و  عملی 
کابل نیستند. ظاهرا، برای مصونیت  ترمیم مجدد پایه های برق 
جان  به  امریکایی  ویژه  نیروهای  باید  هم  کابل  برق  پایه های 

طالبان به بغالن بروند.
مردم  سر  بی برقی  شب های  این  در  که  می کند  تقال  حکومت 
هلیکوپتر های  نمایش  همین،  برای  کند.  گرم  را  پایتخت 
خیراتی را به راه انداخته است تا اقتدار نظامی  خود را به رخ 
که یکی بمب  کنار همسایگانی  دشمنانش بکشد؛ آن هم در 
سالح  ساخت  از  باالخره  غرب  ترس  از  دیگری  و  دارد  اتوم 
نمایش  شاید  البته،  است.  کشیده  دست  فعال  تا  هسته ای 
هلیکوپتر های خیراتی هرچند در تهران و اسالم آباد مایه سرگرمی  
کستانی شده باشد، اما به  سیاستمداران و نظامیان ایرانی و پا
هر حال به مصداق برگ سبز تحفه درویش، حکومت ایتالفی 
اشرف غنی و عبداهلل از آن برای تبلیغات و نمایش قدرت خود 

کردند. علیه دزدان و تروریست های طالب استفاده 
نه آب درست  و  برق دارند  نه  روزها  این  که  کابل  طبعا مردم 
نمایش  که  می پرسند  اشرف غنی  آقای  از  حسابی،  و 
شک،  بدون  است؟  معنا  چی  نظامی  به  هلیکوپتر های 
افغانستان  اردوی  که  گفت  خواهند  حکومتی  تبلیغات چیان 
و  تروریست ها  خود  تجهیزات  با  و  است  بازسازی  حال  در 
که  کرده می تواند. اما واقعیت این است  شورشیان را سرکوب 
پس  می داد،  تغییر  هلیکوپتر  و  طیاره  را  جنگ  سرنوشت  گر  ا
گذشته با تمام تجهیزات  چرا امریکایی ها و ناتو در یک دهه 
میان  از  را  طالب  تروریست های  که  نتوانستند  خود  پیشرفته 
و  موترسایکل  از  فراتر  تروریست ها  برگ  و  ساز  مگر  بردارند؟ 

کالشینکوف چیز دیگری هم است؟ 
کاری سربازان  که ما هرچند از دلیری و فدا واقعیت این است 
خود ستایش می کنیم و آن ها را افتخار ملت خود می دانیم اما 
افغانستان چنان دچار بی کفایتی اند  رهبران نظامی  و سیاسی 
گر پیشرفته ترین تجهیزات جنگی و بهترین عسکر دنیا را نیز  که ا
در اختیار شان قرار بدهی، از پس چند تروریست و قطاع طریق 
کستانی بر آمده نمی توانند. تجهیزات بهانه  ای است  افغان و پا
امنیت  شورای  ارگ،  در  ساختاری  بی کفایتی  پوشیدن  برای 
در  یکشبه  جنراالن  لیست  به  تنها  افغانستان.  دفاع  وزارت  و 
حزبی-  وابستگی های  به خاطر  که  کنید  توجه  دفاع  وزارت 
جهادی طی یک فرمان به موقعیت  ها و رتبه های باالی نظامی  
که مقامات بلندرتبه نظامی  دست یافته اند. خنده دار نیست 
و  باشند،  کرده  تجربه  را  این که جنگی  بدون  دفاع  وزارت   در 
به  سال  چند  ظرف  در  باشند،  داشته  روشنی  نظامی   کارنامه 
مقام جنرالی و باالتر از آن رسیده اند؟ آیا می شود با نظامیانی 
نفری  صدهزار   ۴ اردوی  فرمایشی،  و  ساختگی  القاب  با 
که ریشه های منطقوی و  افغانستان و جنگ پیچیده موجود را 
بین المللی دارد، به پیش برد و در آن به موفقیت دست یافت؟
آقای اشرف غنی هنوز در حال و هوای انتخابات به سر می برد؛ 
وعده های بزرگ می دهد و عملش معلوم نیست. وعده می دهد 
تمام ساز  با  اما  شد  خواهد  انرژی  انتقال  معبر  افغانستان  که 
پایتختش  برق  پایه های  حفظ  به  قادر  نظامی  خود  برگ  و 
داد  مرکز  به  را  افغانستان  است  قرار  که  حالی  در  نیست.  هم 
کارخانه های  برای  اما  کند  تبدیل  منطقه ای  تجارت  ستد  و 
کوچک داخلی و تجارت های خرد و بزرگ در شهر های بزرگ 
کرده نمی تواند.  کابل، امنیت و برق فراهم  افغانستان، از جمله 

دنیا  فلسفی مشهور  و  مرام های سیاسی، مذهبی  تمام  در 
ما  کشور  در  اما  می شود،  فرض  جلو  روبه  تاریخ  حرکت 
تاریخ در یک دایره خبیثه حرکت می کند و مدام تکرار 
می شود. بیست وهشت سال پیش در چنین روزی آخرین 
را  افغانستان  ک  خا شوروی  اتحاد  چهلم  نیروی  سرباز 
سپاهیان  کامل  خروج  که  است  این  واقعیت  کرد.  ترک 
در  چهل  نیروی  شکست  معلول  افغانستان،  از  شوروی 
سال  از  پس  شوروی  نیروهای  فرماندهان  بود.  جنگ 
افغانستان  جنگ  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به   1985
را باخته اند. جنگ به بن بست رسیده بود و هزینه حفظ 
به  می کرد.  سنگینی  وقت  شوروی  اتحاد  برای  بن بست 
گورباچف آخرین رییس جمهور اتحاد  که  همین دلیل بود 
شوروی پیشین جنگ افغانستان را زخم ناسور توصیف 

کرد.
بحران اقتصادی در اتحاد شوروی پیشین و از میان رفتن 
کشور  کم بر آن  کمونیست حا مشروعیت اجتماعی حزب 
تا  واداشت  را  مسکو  هشتاد،  دهه  پایانی  سال های  در 
این  و  بگذرد  کابل  در  طرفدارش  دولت  از  دفاع  خیر  از 
وظیفه را به دوش اردوی وقت افغانستان بگذارد. رهبران 
سپاه  که  نمی خواستند  کابل  در  شوروی  طرفدار  دولت 
کامل نیروهای  کند. خروج  کامال ترک  چهل افغانستان را 
نجیب  کتر  دا به  که  بود  چیزی  افغانستان  از  شوروی 
کتر نجیب تا آخر  که دا تحمیل شد. اسناد نشان می دهد 
که بخشی از نیروهای شووری در افغانستان  اصرار داشت 

باقی بمانند. 
گذشته  فرید مزدک عضو بیروی سیاسی حزب وطن سال 
کامل  آستانه خروج  که در  گفت  با 8صبح  در مصاحبه 
راضی  اردو  وضعیت  از  نجیب  کتر  دا شوروی،  نیروهای 
نبود و تالش می کرد بخشی از نیروهای اتحاد شوروی در 
کتر  دا که  می دهد  نشان  اسناد  بمانند.  باقی  افغانستان 
در  را  شوروی  نیروهای  از  بخشی  می خواست  نجیب 
نیروهای  از  شماری  می خواست  او  نگهدارد.  افغانستان 
که  کابل  ویژه  شوروی در شهرک مرزی حیرتان و فرودگاه 
باقی  می شد،  یاد  رواش  خواجه  فرودگاه  نام  به  زمان  آن 

بمانند.
ویژه  اتحاد  نیروهای  که  می خواست  هم چنان  نجیب 
کنند.  کابل- حیرتان را نیز تامین  شوروی، امنیت بزرگ راه 
چرخبال های  و  ویژه  نیروهای  که  بود  این  برنامه  نجیب 
کابل-  کابل و حیرتان مستقر باشند، بزرگ راه  روسی در 
کنند و در صورت سقوط یک شهریا یک  گزمه  حیرتان را 
گارنیزیون وارد عمل شوند و مسیر جنگ را به نفع اردوی 
و  خاطرات  کتاب های  از  برخی  در  بدهند.  تغییر  وقت 
آمده  برجسته  حزب مخلوع وطن  مصاحبه های اعضای 
کابینه  در  خارجه  وزیر  نادزه«  »شواد  آقای  که  است 
گورباچف  کتر نجیب هم نظر بود. اما   گورباچف نیز با دا

کرد.  طرح نجیب را رد 
اتحاد شوروی در آن زمان انرژی حضور خیلی محدود و 
کوچک را هم در افغانستان نداشت و می خواست هرچه 
کتر نجیب  زودتر از شر این »زخم ناسور« خالص شود. دا
کودتای  یک  نگران  شوروی  قوای  خروج  آستانه  در 
احتمالی از سوی خلقی ها نیز بود. نجیب متعلق به جناح 
همین  عضو  هم  نجیب  به  وفا داران  بیشتر  و  بود  پرچم 
داخله  و  دفاع  وزارت  در  بیشتر  خلقی ها  بودند.  جناح 
درک  و  شد  ناامید  مسکو  از  نجیب  وقتی  داشتند.  نفوذ 
دست  نمی مانند،  باقی  شوروی  نیروهای  دیگر  که  کرد 
به یک رشته ابتکارات دیگر زد. نجیب نیرویی به اسم 
و قطعات  ملی تشکیل داد  امنیت  ملی در چوکات  گارد 
کودتا،  وقوع  تا در صورت  کرد  تقویت  را هم  شبه نظامی  
این  در  نجیب  کتر  دا با  هم  مسکو  کنند.  پشتیبانی  او  از 

کمپاین  که دوره  آقای اشرف غنی و عبداهلل یادشان رفته است 
انتخابات ریاست جمهوری تمام شده و مردم به خاطر وعده ها 
دوکاندار  امروز  می گیرند.  حساب  آن ها  از  الف های شان  و 
که به جای حرف ها و وعده های  کابلی به آقای غنی می گوید 
کنی.  کابل را درست  که همین برق  کالن منطقه ای بهتر است 
ولی آقای غنی به قندهار می رود و به مردم وعده انتقال برق۵۰۰ 
این  که  می خواهد  و  می دهد  را  قندهار  به  غزنی  از  میگاواتی 

کند؟ والیت را به یکی از زون های مهم اقتصادی تبدیل 
وخامت  عبداهلل  و  غنی  ایتالفی  حکومت  که  می آید  به نظر 
حال  عین  در  اما  می کنند.  درک  را  مردم  ناامیدی  و  اوضاع 
که  است  حدی  در  حکومتی  بی کفایتی  که  هستند  متوجه 
کرده نتوانسته و افق مثبت را به مردم  مشکالت بنیادین را رفع 
آینده  از  نا امیدی  به خاطر  که  مردمی   نمی توانند؛  کرده  ترسیم 
دریایی  و  زمینی  پر خطر  راه های  اقتصادی  و مشکالت عمیق 
که درگیر  را برای رسیدن به اروپا طی می کنند و پس از سوریه 
رقم  بزرگ ترین  افغان ها  است،  کی  وحشتنا داخلی  جنگ 

مهاجر دنیا را تشکیل می دهند.
اساسی  اقدامات  به جای  حکومت  که  است  این  مهم  نکته 
اوضاع  رسانه ای  نمایش های  و  گند  پروپا با  که  می کند  تالش 
از  مردم  نا امیدی  بدهد.  نشان  شدن  بهتر  حال  در  و  مثبت  را 
که مشکالت افغانستان  بی صبری شان نیست. همه می دانند 
که  یک شبه حل نمی شود اما در عین حال می خواهند ببینند 
اختیار  برای اصالحات در  راه  نقشه  حکومت دست کم یک 
کوچک را برای بهبود وضعیت  گام های درست، ولو  داشته و 
بی برنامگی،  می بینند  حکومت  در  مردم  آنچه  می دارد.  بر 
اختالف و هدر دادن زمان و فرصت است. هنوز رقابت های 
انتخاباتی در حکومت ایتالفی حل نشده، رقابت های درونی 
گرفته است. این رقابت ها تا جایی  جای همکاری و اتحاد را 
کنگره ایاالت  که حامیان امریکایی حکومت در  منفی است 
کامی  و شکست سیاسی حکومت ایتالفی غنی و  متحده از نا
که  عبداهلل سخن می زنند. همه ناظران سیاسی بر این باور اند 
در حکومت جناح ها و چهره های قدرتمند بیشتر از هر چیزی 

کشمکش بر سر مناصب و منابع حکومتی اند. مصروف 
که آقای غنی یک تنه تبدیل به سخنور  مشکل از این جاست 
و  تبلیغات  می کوشد  زرنگی  با  که  است  شده  پرمدعایی 
نیروهای  که  حالی  در  بیامیزد.  دیگر  یک  با  را  اطالعات 
به  و  بغالن  موفقیتی در شکست طالبان در  نظامی  افغانستان 
کابل به دست نیاورده اند، ایشان  جریان انداختن دو باره برق 
شکست  از  صحبت  و  کرده  هوا  به  را  کمکی  هیلکوپتر های 
دشمن می زند. به همین سبب، پس از چندی بی باوری مردم 
که تنها شنونده حرف های آقای غنی  آن قدر زیاد خواهد شد 
باید  وظیفه  حسب  بر  آن ها  که  بود  خواهد  مطبوعاتی اش  تیم 
کرده و به آژانس اطالعاتی باختر و تلویزیون  سخنانش را تحریر 

ملی بفرستند.
تبلیغاتی  و  اطالعاتی  استراتژی  این  که  است  این  مهم  نکته 
گشت زنی های آقای عبداهلل  آقای غنی شکست خورده است؛ 
با  کشور هایی  در  است.  بی محتوا  نیز  کابل  سرک های  در 
زیادی  نمادین  کار های  سیاستمداران  موفق،  حکومت های 
می کنند تا برای دیگران الهام بخش باشد و باالی افکار عامه 
اقدامات  سمبولیک  کار های  کنار  در  آن ها  اما  بگذارد.  تاثیر 
واقعی هم برای بهبود وضعیت مردم انجام می دهند. اما آقای 
در سرک های  اروپایی  قیمتی  و  لوکس  دریشی های  با  عبداهلل 
مایه  آن  خرابی  بی نظمی  و  کثافت،  که  می رود  راه  پایتختی 
با  مردم  به  حالی  در  او  است؛  حکومت  تمام  برای  خجالت 
کابل  که  رفتن به خیابان از مصونیت شهری اطمینان می دهد 
زیادی  مردم  و  کرده  را تحمل  تروریستی  خونین ترین حمالت 

جان های خود را از دست داده اند.

کرد. داستان چگونگی تشکیل قطعات  زمینه همکاری 
موازی با نیروهای مسلح رسمی در سلسله یادداشت های 
»جاسوسان با افتخار« نوشته آقای امراهلل صالح به تفصیل 

آمده است.
کامل در برابر مخالفانش  کتر نجیب سه سال  حکومت دا
کودتای وزیر دفاعش را هم در هم شکست  کرد.  مقاومت 
را  مصالحه  برنامه  متحد  ملل  سازمان  تا  بود  منتظر  و 
کارآمدن  کند. اما فروپاشی اتحاد شوروی و روی  تطبیق 
کتر نجیب  از دا نتواند  که مسکو دیگر  یلتسن سبب شد 
حامی   شد،  تهی  نجیب  حکومت  خزانه  کند.  حمایت 
کتر نجیب همه  خارجی اش را از دست داد و به شمول دا
که سقوط  بلندپایگان حزب وطن به این نتیجه رسیدند 
مسکو  کمک های  قطع  با  حتمی  است.  حکومت شان 
و  رفت  بین  از  هم  وطن  حزب  درون  در  سیاسی  تفاهم 
کتر نجیب از درون منفجر شد و پارچه های  حکومت دا

آن سر از پنچشیر و لوگر درآورد.
کم وبیش شبیه همان روزها  در حال حاضر هم وضعیت 
کرده اند.  ترک  را  افغانستان  رزمی  ناتو  نیروهای  است. 
دولت  امریکا،  اطالعات  ملی  اداره  رییس  به گفته 
همین  است.  روبه رو  مالی  منابع  کمبود  با  افغانستان 
سیاسی  تفاهم  که  است  گفته  هم چنان  امریکایی  مقام 
از میان رفته و مشروعیت اجتماعی  در دولت افغانستان 
حکومت صدمه دیده است. رییس اداره ملی اطالعات 
جاری  سال  در  که   است  داده  هشدار  هم چنان  امریکا 
وجود  افغانستان  در  سیاسی  فروپاشی  خطر  میالدی، 
تالش های  حاال  همین  از  امریکایی  مقام های  دارد. 
با  هم  نجیب  کتر  دا دولت  خوانده اند.  کام  نا را  صلح 
همین وضعیت مواجه بود. پول نداشت، تفاهم سیاسی 
در درون حکومت از میان رفته بود و برنامه مصالحه اش 

پیشرفتی نداشت. 
از  اما  نباشد،   1991  ،2016 سال  که  می رفت  انتظار 

چیزی  چنین  که  برمی آید  امریکایی  مقام های  سخنان 
که ماموریت رزمی  ناتو پایان  بعید نیست. در سال 2014 
که بقای  یافت عده ای خوشبین بودند و تصور می کردند 
که نظام  نظام امری حتمی  است، اما بدبین ها می گفتند 
حامیان  حاال  اما  شد.  خواهد  روبه رو  فروپاشی  خطر  با 
اصلی دولت، نسبت به بقای سیاسی آن مطمین نیستند. 
کتر نجیب در  کمیت دا فرق شرایط امروز با سال آخر حا
حضور  افغانستان  در  امریکا  و  ناتو  حاال  که  است  این 
دو  سقوط  از  حداقل  نیروها  این  دارند.  نظامی   محدود 

کرده اند.  والیت به دست طالبان جلوگیری 
استراتژیک  حمایت  افغانستان  داخلی  نیروهای  از  ناتو 
سران  هم  آن  با  اما  می پردازد.  را  آنان  مصارف  و  می کند 
نظر  به  هستند.  ناتوان  سیاسی  تفاهم  ایجاد  از  حکومت 
نجیب  کتر  دا مثل  هم  غنی  رییس جمهور  که  می رسد 
دلیل  همین  به  و  است  احتمالی  کودتای  یک  نگران 
سمت  احراز  برای  استانکزی  آقای  از  غیر  دیگر  کس  به 
اجتماعی  مشروعیت  نمی کند.  اعتماد  دفاع  وزارت 
صدمه  کابل  شدن  تاریک  با  هم  حکومت  کارکردی  و 

جدی دیده است. 
از  محدودی  شمار  نتوانست  نجیب  کتر  دا حکومت 
در حال  اما  نگهدارد،  افغانستان  در  را  نیروهای شوروی 
حضور  درافغانستان  نظامی  امریکایی  نیروهای  حاضر 
نظام  امتیاز  بزرگ ترین  این  دارند.  کمکی  و  مستشاری 
آن که  با  افغانستان  نظام موجود  افغانستان است.  دولتی 
حمایت ناتو را دارد، اما از ایجاد تفاهم سیاسی راهبردی 
از سقوط  بتوانند  امریکایی شاید  نیروهای  است.  ناتوان 
کنند و بدون شک این  والیات به دست طالبان جلوگیری 
است،  نگران کننده  که  چیزی  اما  دارند،  هم  را  توانایی 
سیاسی  فروپاشی  این  است.  سیاسی  فروپاشی  احتمال 
کتر نجیب زد.  که تیر خالص را به شقیقه  حکومت دا بود 
کابل باید خطر فروپاشی سیاسی را جدی  طبقه سیاسی 

بگیرد و راه حلی برای آن بیابد.

  حمید خاوری

کاوش   فردوس 

ک پاشی حکومت  خا
به چشم مردم

از آن خروج
تا این
وج خر
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از  یکی  بسازد.  مرفوع  را  آن ها  مسوولیت  نمی تواند 
پیچیده ترین و تخصصی ترین شاخه مدیریت شهر های 
کالن، مدیریت فاضالب ها  است ولی در کابل به نظر 
مطرح  فاضالب ها  مدیریت  بحث  هرجا  می رسد 
می گردد به طور نا خود آگاه رودخانه کابل در ذهن های 

مسوولین متبادر می شود.  
و  اقلیم  تغییرات  اقلیم:  تغییرات  و  خشک سالی   -3
و  بوده  جهانی  پدیده  یک  جوی  نزوالت  کاهش 
متضرر  و  متاثر  آن  از  جدی  به صورت  نیز  افغانستان 
شدن  جاری  با  بهار  فصل  در  کابل  رودخانه  می شود. 
شاهکار های  بوده  توانش  در  که  جایی  تا  آن  در  آب 
ولی  می کند.  پاک  را  محیط  و  زدوده  را  شهروندان 
کاهش نزوالت جوی و کاهش جاری شدن آب های 
جاری باعث شده که زباله ها در محدوده شهر کابل بر 
روی هم انباشته شده و سال به سال بر ضخامت، حجم 
و  دولت  هم  که  به گونه ای  شود،  افزوده  آن  پلشتی  و 
باشندگان بی مسوولیت  نا کارای شهری و هم  مدیران 
کابل خود را در مقابل این پدیده ناخوشایند و منظره 
زشت و بوی گندیده آن ناتوان دیده و ناچار به پذیرش 
وضعیت  پیامدهای  می توان  شوند.  آن  با  سازگاری  و 
خالصه  ذیل  مورد  چند  در  را  کابل  رودخانه  موجود 

کرد:
1- آلوده ساختن آب زیر زمینی کابل: از نگاه ساختار 
اکویفر   -1 دودسته:  به  کابل  اکویفر  جیولوجیکی، 
نیوجن(  باالیی)  ترشیری  اکویفر   -2 و  نری  کواتر 
تقسیم بندی می گردد که عمده مصرف فعلی شهروندان 
کابل از اکویفر کواترنر می باشند، عمق این ذخیره از 
حدود 10 تا 80 متر بوده و بیشتردر معرض آلودگی های 
سطحی قرار دارد. متاسفانه پوشش سطحی این اکویفر 
تشکیل شده  سند  و  نفوذ سیلت  قابل  و  نازک  از الیه 
است و آلودگی های سطحی به سهولت می تواند وارد 
آن شود. تحقیقاتی نسبتا وسیعی که توسط کشورهای 
می دهد  نشان  شده  انجام  اخیر  سال های  در  خارجی 
حد  از  بیشتر  بار  ده ها  کابل  اکویفر  آلودگی های  که 
بزرگی  است.  رسیده  جهانی  استانداردهای  و  مجاز 
آب  منابع  آلودگی  که  می شود  ناشی  آن جا  از  فاجعه 
زیر زمینی کابل قابل پاالیش نبوده و این منبع خدادادی 
و بی بدیل دیگر برای آشامیدن قابل استفاده نمی باشد. 
دسته  سه  به  می توان  را  کابل  اکویفر  آلودگی های 

تقسیم بندی کرد.
الف( آلودگی های فزیکی

از نگاه سختی آب کابل جزو آب های سخت و خیلی 
به عنوان   »PH« نگاه  از  می گردد،  طبقه بندی  سخت 
 PH آب های بازیک و قلیایی طبقه بندی می شود، یعنی
آن بیشتر از 8 رسیده است، EC  مجاز برای آب های 
 WHO جهانی   استانداردهای  اساس  بر  آشامیدنی 
1500 واحد  بوده در حالی که آب های زیر زمینی کابل 

به بیش از 13000 واحد رسیده است.

در بسیاری از شهرهای دنیا رودخانه های جاری از میان 
حیات  و  نظم  طراوت،  پاکی،  زیبایی،  مظهر  شهر ها 
از جمله  جاودانگی در آن شهر ها هستند؛ مردمان آن 
بشری،  خصلت های  انسانی،  لطیف  روح  با  انسان های 
با  کابل  هستند.  معروف  قانون پذیری  و  همزیستی 
بلند  اقلیم کوهپایه ای، ارتفاع نسبتا  توپوگرافی خاص، 
از  و  طبیعی  جانوری  و  گیاهی  تنوع  دریا،  سطح  از 
می توانست  شهر،  میان  از  جاری  رودخانه  مهم تر  همه 
زیبا ترین، آرام ترین و خوش آب  پاک   ترین،  از  یکی 
برای  دل پذیر  مکانی  و  باشد  دنیا  شهر های  هوا ترین  و 
) اشتباها  که  کابل  رود خانه  بوم.  مرز  این  شهروندان 

اصطالحا( دریای کابل خوانده می شود، یک رودخانه 
فصلی بوده که اغلب در فصل بهار آب در آن جاری 
بوده و در باقی فصل های سال یا خشک بوده و یا هم 

آب اندک در آن جاری می باشد. 
چهارو نیم  روز افزون  جمعیت  با  کابل  حاضر  حال  در 
آورده  کابل  رودخانه  سر  بر  بالیی  چنان  میلیونی اش 
نام  رودخانه«  سیاه یک  »روزگار  است که چیزی جز 
از  کابل  رودخانه  برگزید.  آن  برای  نمی توان  دیگری 
دیر باز محل تجمع و انباشت کثافات شهروندان کابل 

بوده است.
1- باشندگان کابل: باشندگان کابل در گذشته و حال، 
برای  اسفبار  وضع  آمدن  به وجود  اصلی  مقصر  اولین 
در  کابل  جمعیت  افزایش  با  می باشند،  کابل  رودخانه 
دوره جدید و ورود گروه های مختلف به کابل، حجم 
زیادی زباله و فاضالب شهری در شهر تولید می شود 
عدم  آن،  مدیریت  قوی  ساختار  وجود  عدم  در  که 
وجود فرهنگ شهر نشینی و عدم فرهنگ تاریخی پاک 
نگه داشتن محیط شهری در کابل، اولین و سهل  ترین 
مکان برای دورکردن زباله های جامد و فاضالب ها از 
کابل  رودخانه  سرتاسر  در  آن ها  کردن  منازل، گسیل 
عدم  کابل  باشندگان  دیگر  بی مسوولیتی  است.  بوده 
منازل  ساخت و ساز های  در  رودخانه  حریم  رعایت 

می باشد. 
2- عدم مدیریت شهری پاسخگو: کابل از روزگاری 
که شهر قلمداد شده است، دارای ساختار های مدیریت 
شهری نیز بوده است ولی وضعیت فجیع رودخانه نشان 
می دهد که مدیریت شهری نا کارا بر این شهر حاکم 
بوده است و این مساله باعث شده نه فرهنگ مردم برای 
نیروی  هم  نه  و  یابد  ارتقا   محیط شان  نگهداشتن  پاک 
بازدارنده ساختار مدیریتی وجود داشته است. حتا در 
با وجود ساختار مدیریت شهری  پسا طالبان هم  دوره 
و سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی کسی از حال 
ناکارای  شهر داری  نپرسید.  چیزی  کابل  رودخانه  زار 
کابل و ریاست تنظیف آن، وزارت شهرسازی، وزارت 
از  ریاست حفاظت  و  آبرسانی  ریاست  و آب،  انرژی 
آلودگی  عامالن  به عنوان  همه  و  همه  محیط زیست 
توجیهی  هیچ  و  بوده  کابل  رود خانه  حصر  و  بی حد 

ب( آلودگی های شیمیایی
نیبرات، بور فلوراید، آنیون ها و کاتیون ها و بیکربنات ها 
زمینی  زیر  آب های  شیمیایی  آلودگی های  جمله  از 
بور  و  نیترات  جمله  آن  از  می آیند.  حساب  به  کابل 
مجاز  حد  برابر  چندین  افزایش  به  رو  روند  یک  با 
نیترات  مجاز  حد  رسیده اند،  آشامیدنی  برای آب های 
براساس استاندارد  EPA  10 ملی گرام بر لیتر بوده در 
ملی گرام   70 به  کابل  زمینی  زیر  در آب  که  صورتی 
لیتر رسیده است. حد مجاز بور بر اساس استاندارد  بر 
که  صورتی  در  بوده  لیتر  بر  ملی گرام   0.5   WHO
لیتر رسیده  بر  از 1.5 ملی گرام  بیش  به  آب های کابل 

و مرتب در حال افزایش می باشد.
ج( آلودگی های باکتریایی

به  جهان  در  اسهال  اثر  در  مرگ  میلیون   2.1 ساالنه 
وقوع می پیوندد که   65درصد از این مرگ ها مربوط 
به آب ناسالم و غیربهداشتی است، مهم ترین گروه های 
ذیل  گروه  دو  کابل  آب های  آلوده کننده  باکتری 

می باشند: 
.»TC« 1-کل کلیفرم ها

.»FC« 2-کلیفرم های مدفوعی یا کلیفرم های گرماپای
مطابق گزارش های موجود آب های زیر زمینی کابل با 
انواع باکتری ها آلوده شده است و مقدار آن ها چندین 
مهم ترین  که  است  رسیده  استاندارد  مجاز   حد  برابر 
تیفویید،  تب  مسری  بیماری های  شیوع  آن ها  اثرات 
کلورا، هپاتیت و اسهاالت خونی و... می باشند. متاسفانه 
فاضالب های  طریق  از  آلوده کننده  باکتری های  این 
جاری در رودخانه کابل و دیگر منافذ )چاه های دستی 
اکویفر  وارد  شهر(  در  موجود  غیر معیاری  چاه های  و 

کابل گردیده است.
محل  به عنوان  کابل  محیط زیست:  کردن  آلوده    -2
زیست بیش از چهارو نیم میلیون نفر با زباله های جامد 
این  و  گردیده  ملوث  شهری  فاضالب های  و  شهری 
کل  در  خاک  و  هوا  آب،  با  تعامل  در  آلودگی ها 
محیط زیست باشندگان کابل را به بد ترین شکل ممکن 
زباله های  کابل  باشندگان  ظاهر  در  کرده اند.  آلوده 
جامد و فاضالب ها را از محل زندگی و خانه خود دور 
غافل  ولی  به داخل رودخانه سرازیر می کنند  و  کرده 
از این که همین کثافات، محیط زیست تمام باشندگان 
با خطر جدی  باشندگان را  را آلوده ساخته و سالمتی 
مواجه کرده اند. بیماری های تنفسی، گوارشی، ماالریا، 
سالدانه و ده ها بیماری دیگر مسری را می توان برشمرد 

که امروزه گریبان گیر مردم کابل می باشد.
انسان  لطیف  روح  جامعه:  روان  کردن  آلوده   -3
می باشد  محیط  از  تاثیر پذیر  بسیار  کودکان  مخصوصا 
روی  مثبت  تاثیرات  می تواند  طبیعت  زیبایی های  و 
آمدن  به وجود  باعث  سالم  روان  بگذارد،  آن ها  روان 
می شود.  در جامعه  مثبت  اجتماعی  و  فردی  رفتارهای 
و  امروز  کودکان  جامعه،  قشر  آسیب پذیرترین 

آینده سازان فردای این شهرش هستند؛ در صورتی که 
کار جدی و فوری در این عرصه انجام نشود و رودخانه 
را پاک سازی نکنیم هیچ کسی نباید انتظار داشته باشد 
روانی و جسمی   نگاه  از  سالم  انسان های  آینده   در  تا 

داشته باشیم.
و  آبی  شهری،  مدیریت  مسوولین  تردید  بدون 
آمدن  به وجود  در  اصلی  مقصرین  جزو  محیط زیستی 
مسوولیت های  در  مراجع  این  می باشند،  موجود  وضع 
باید  و  کرده اند  کم کاری  و  کوتاهی  خویش  محوله 
خویش  وظیفه ای  کوتاهی های  مقابل  در  پاسخگو 
باشند. آلوده کردن آب های زیر زمینی کابل به عنوان 
نابخشودنی ترین عملکرد و کارنامه مدیریت شهری و 
منابع آب حکومت در دوره اخیر در تاریخ کشور ثبت 

شده است. 
تامین آب آشامیدنی سالم برای شهروندان کابل یکی از 
بزرگ ترین چالش های حکومت به عنوان مسوول تامین 
آینده  و  حاضر  حال  در  شهروندان  برای  صحی  آب 
می باشد، چون آب زیر زمینی کابل بر اساس معیارهای 
جهانی دیگر قابل شرب نمی باشد و تامین آب صحی 
آینده  طرح های  سخت ترین  و  هزینه بر ترین  از  یکی 
قرار  حکومت  برنامه های  صدر  در  می تواند  دولت 
گیرد. بدون تردید هزینه بسیار گزاف تر از پیش گیری 
از آلودگی آب زیر زمینی کابل در گذشته را می طلبد. 
درمان  از کشور جهت  به خارج  دالر  میلیون ها  سالیانه 
افزایش  بین  منطقی  رابطه  بدون شک  می شود.  خارج 
بیماران و آلودگی های آب مخصوصا در کابل وجود 
دارد. هم چنین رفتارهای غیرمتعادل فردی و اجتماعی 
در این شهر را نیز می توان با تاثیرات منفی محیط زیست 
ناسالم مرتبط دانست. با این همه نمی توان این رودخانه 
فلک زده را به حال خود رها کرده و دست روی دست 
گذاشت و کاری نکرد. مردم کابل به عنوان آسیب پذیر 
مسوول  به عنوان  دولت  و  پدیده  این  اصلی  متضرر  و 
سالمت شهروندان کابل به صورت مشترک باید هر چه 
کنند:  را شروع  پیش گیرانه  و  عاجل  اقدامات  سریع تر 
تشکیل یک کمیته مدیریتی برای رودخانه کابل  این 
شهرسازی،  وزارت خانه های  شامل  می تواند  کمیته 
و  اطالعات  داخله،  آب،  و  انرژی  عامه،  صحت 
و  محیط زیست  حفاظت  ریاست  شهرداری،  فرهنگ، 
پاک سازی  برای  بودجه  اختصاص  باشد.  جامعه مدنی 
در  رودخانه  حریم  امتداد  کابل،  خانه  رود  بهسازی  و 
بخش های اصلی و سرشاخه های آن و تخریب اماکن 
و خانه های چسپیده به رودخانه در اسرع وقت، ایجاد 
جلوگیری  و  رود خانه  اطراف  در  پولیس  پوسته های 
داخل  به  کثافات  و  فاضالب  مواد،  نوع  هر  ورود  از 
رودخانه،  فرهنگ سازی، انتقال مال بازار و نقاش زیر 
پل کمپنی به جایی مناسب دیگر، اطالع رسانی جهت 
پیامد های آلودگی رود خانه و آب زیر زمینی به مردم، 
رودخانه،  داخل  از  کثافات  تخلیه  و  الیروبی  شروع 
فراخوان طرح های ابتکاری قابل اجرا واقتصادی جهت 
بهسازی رودخانه کابل و اجرای طرح انتخاب شده را 

می توان از اقدامات عاجل در این زمینه بر شمرد. 

محمد میرزایی- استاد دانشگاه 
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مطالعات اخیر زمین شناسی در شمال افغانستان، نشان دهنده 
منابع فراوان گاز طبیعی می باشد و امکان آن وجود دارد 
نیز وجود  مشابه در بخش های مختلف کشور  که ذخایر 
به عنوان  طوالنی  سال های  طی  طبیعی  گاز  باشد.  داشته 
قرار  استفاده  مورد  فسیلی  سوختی  مواد  نوع  پاک ترین 
در  طبیعی  گاز  موجود  ذخایر  از  استفاده  است.  داشته 
افغانستان می تواند به عنوان اساس اقتصاد جدید کشور در 

سال های پیشرو به شمار آید.
یک  به عنوان  می تواند  افغانستان  در  طبیعی  گاز  استفاده 
سوختی  مواد  اکثریت  کردن  جایگزین  برای  بالقوه،  امر 
چوب  پترول،  ترانسپورتی،  سوختی  مواد  چون  مصرفی 
تولید  برای  که  سوختی  مواد  و  غذا  پختن  برای  سوخت 
حرارت استفاده می شود قرار گیرد. برعالوه استفاده از گاز 
طبیعی به سرعت می تواند به عنوان منبع پاک و اقتصادی 
که  گردد،  جایگزین  کشور  سراسر  در  برق  تولید  برای 
این موضوع هم چنان سبب کاهش میزان آلود گی هوا در 

شهرهای افغانستان نیز می گردد.

غرب  در  سرحدی  پولیس  مسووالن  هرات:  8صبح، 
قاچاق بران  و  تروریستان  با  مقابله  برای  می گویند  کشور 
مواد مخدر، ایران و افغانستان طی سال جاری 18 عملیات 
مشترک را در مرز دو کشور به انجام رسانیدند. گلبدین 
الکوزی رئیس ارکان زون ۷۰۵ پولیس سرحدی در غرب 
افغانستان گفته است که هدف از راه اندازی این عملیات، 
پاکسازی مناطق مرزی افغانستان از وجود قاچاقچیان مواد 
سرحدی  پولیس  سربازان  وی  گفته  به  باشد.  می  مخدر 
افغانستان و هنگ مرزی ایران هم زمان در دو سوی مرز به 
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داده  انتقال  روش  سه  به  طبیعی  گاز  امروزی،  جهان  در 
انتقال  فشرده.  به شکل  و  مایع  پایپ الین،  توسط  می  شود: 
به  نیاز  و  می باشد  گران  پایپ الین  توسط  طبیعی  گاز 
برای  مایع  گاز  انتقال  هم چنان  دارد.  درازمدت  تعهدات 
صرفه  به  مقرون  افغانستان  مثل  شده ای  محصور  سرزمین 
گاز  انتقال  برای  راه  اقتصادی ترین  و  موثرترین  نیست. 
طبیعی و مناسب ترین گزینه انتقال گاز فشرده شده طبیعی 
حمل  صنعت  می باشد.  افغانستان  داخل  به  موترها  توسط 
و  کرده  پیدا  توسعه  خوبی  به شکل  افغانستان  در  نقل  و 
جوی،  وضعیت  گونه  هر  در  و  محموله ای  در  می توان 
امنیتی و با در نظر داشت هر گونه نظامی که در پایتخت 
کشور حاکم باشد می توان به سراسر افغانستان انتقال داد.

پروژه آزمایشی گاز طبیعی در والیت شبرغان در شمال 
ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره  توسط  اخیرا،  افغانستان 
موفقانه  به صورت  آن  از  و  شد  راه اندازی  امریکا  متحده 
این  گردید.  استفاده  تاکسی ها  در  سوخت  مواد  به عنوان 
تجربه باید به جای مواد سوخت دیگر مثل گاز مایع مورد 

هدف مبارزه با تروریستان این عملیات ها را انجام داده اند. 
این  انجام  افغانستان  سرحدی  پولیس  مقامات  گفته  به 
عملیات ها در کاهش قاچاق و ترافیک مواد مخدر موثر 
فراه  ایران در والیت های هرات،  و  افغانستان  است.  بوده 
این  تمامی  دارند.  مشترک  مرز  کیلومتر  نیمروز صدها  و 
ایران  به  مواد مخدر  قاچاق  اصلی  راه های  از  والیت های 
است. با وجود قوانین سختگیرانه ایران علیه مبارزه با مواد 
مخدر، این کشور یکی از مقاصد اصلی قاچاق مواد مخدر 

در منطقه است.

دیدار  یکدیگر  با  مسیحیت  بزرگ  شاخه  دو  رهبران 
که  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانچسکو،  پاپ  کردند. 
کشور  این  عازم  مکزیک  از  روزه  پنج  دیداری  برای 
بود، در توقف کوتاهی در فرودگاه هاوانا، پایتخت کوبا 
دیدار  روسیه  ارتدوکس  کلیسای  رهبر  کیریل،  بطریق  با 
کرد. این نخستین دیدار دو رهبر کاتولیک و ارتدوکس 

از حدود هزار سال پیش به این سو به شمار می رود.
رهبران شاخه های شرقی و غربی مسیحیت در دیدار خود 
دعا  هستند،  درگیر جنگ  که  میانه  خاور  مسیحیان  برای 
کردند. دیدار دو رهبر مذهبی در حضور رایول کاسترو، 
رییس جمهوری کوبا انجام شد که سال گذشته نیز میهمان 
نیز  ارتدوکس روسیه  بود. رهبر کلیسای  پاپ فرانچسکو 

در حال بازدید از چند کشور حوزه کاراییب است.
پاپ که پیش از این برای دیدار با بطریق اعالم آمادگی 
نامید.  خداوند  اراده  حاصل  را  دیدار  این  بود،  کرده 
کلیسای ارتدوکس روسیه به واسطه نزدیکی به کرملین، 
شمار  دارد.  روسیه  دیرین  متحد  کوبا،  با  خوبی  روابط 
میلیون  میلیارد و ۲۰۰  مسیحیان کاتولیک در جهان یک 
پیروی  ارتدوکس  آیین  از  نفر  میلیون   ۲۵۰ و  است  نفر 
کلیسای  پیروان  نفر  میلیون  تعداد، 1۶۵  این  از  کنند.  می 

ارتدوکس روسیه هستند.

همکاری  در  باید  افغانستان  دولت  گیرد.  قرار  استفاده 
موترهای  دارند گان  و  مایع  گاز  مهم  واردکنندگان  با 
خود  شده  فشرده  طبیعی  گاز  حمل ونقل  برای  کوچک 
افغانستان؛ نخست در مناطقی که نزدیک ذخایر متذکره 
قرار دارند و بعدا این مواد را به فاصله های دورتر کشور 
انتقال دهند تا مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است 
که تفاوت چندانی در انتقال گاز مایع و گاز طبیعی فشرده 
طبیعی  گاز  که  است  این  تفاوت  تنها  ندارد.  وجود  شده 
شود.  داده  انتقال  قوی تر  تانک های  در  باید  شده  فشرده 
موترهای  توسط  هنوز  تا  سوخت  حمل و نقل  که  چنان 

تانکر دارد صورت می گیرد.
به  را  شده  فشرده  طبیعی  گاز  از  استفاده  این که  برای 
حقیقت بدل کرده و به گونه واقعی در جامعه مورد استفاده 
اداره  نیاز است که دولت رییس جمهور غنی  قرار بدهیم 
آورد.  به وجود  کار  این  مدیریت  و  پیشبرد  برای  مستقل 
این اداره باید تمام زمینه های مثل بازاریابی، حمل و نقل را 
به عهده داشته باشد. هم چنان این اداره باید با یک برنامه 
فشرده استفاده گاز طبیعی فشرده شده را در سراسر کشور 
باید این کار  ترویج سازد. برعالوه رییس جمهور شخصا 
کند.  بررسی  شخصا  را  آن  پیشرفت  و  کرده  پیگیری  را 
برعالوه، برای رهبری نهاد متذکره زمینه طوری مهیا شود 
داشته  رییس جمهور  شخص  به  همیشگی  دسترسی  که 
باشد و از وضعیت روند کار و هرگونه مشکلی که با آن 

مواجه می شود به رییس جمهور گزارش دهد.
شده  فشرده  طبیعی  گاز  تکنالوژی  از  که  کشورهایی  در 
حاضر  حال  در  و  داده  خوبی  نتیجه  می کنند  استفاده 
می کنند  استفاده  سوخت  نوع  این  از  زیادی  کشورهای 
افغانستان  از کشورهای همسایه  نمونه می توان  به طور  که 
مثل پاکستان و ایران نام برد. در نتیجه می توان گفت که 
برای دولت افغانستان هیچ زمانی بهتر از حاال نیست که در 
پروژه  کمک کننده،  کشورهای  با  همکاری  و  هماهنگی 
آزمایشی استفاده از گاز فشرده شده طبیعی را راه اندازی 
کند. استفاده از این نوع ذخیره انرژی و مواد سوخت در 
تردید  بدون  خصوصی  و  عمومی  شرکای  با  همکاری 
می تواند به احیای مجدد اقتصاد افغانستان موثر واقع شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

اون  آن،  این،  جون  کیم  آقای  جناب 
یا هر کسی که هستی، در گذشته پدر 
خیر  کردند  کاری  هر  پدرکالنت  و 
پشت  است،  بس  دیگه  ولی  است. 
آزمایش های هسته ای را ایال کن. ببین 
وزارت  یک  افغانستان  دولت  حالی 
می تواند  که  دارد  فعال  خیلی  خارجه 
بدهد.  هشدار  کس  هر  به  لحظه  هر 
فکر نکن که قوی ترین سالح ما پیکای 
مال سی سال پیش است. فکر نکن از 
یک شاجور هفت مرمی در تفنگ های 
با  بسیار  مردم  ما  می کنه.  گیر  ما  کهنه 
ولی  نداری  خبر  تو  هستیم.  غیرتی 
می کنند  تایید  کل شان  افغانستان  مردم 
چهار  سه  حاال  همین  را.  مساله  این 
به  تبدیل  را  شهر  یک  توانسته اند  نفر 
گورستان کنند. باور نمی کنی بیا کابل 
پشت  الالیش  جان  خالصه  ببین.  را 
همین آزمایش های هسته ای را ایال کن 
ما  اول  در  داره.  سخت  تاوان  برایت 
برایت هشدار دادیم. ولی اگر به حرف 

نکردی باز هم هشدار می دهیم. 
است،  شل  تناب  سر  که  حاال  خوب 
هم  دیگر  هشدار  تا  چند  که  باش 
اقلیم لطفا  تغییر  بدهیم. جنابان مسوول 
را  اوزون تان  الیه  سوراخ  این  بیایید 
سوراخ  این  شما  هرچی  کنید.  بسته 
ما  روی  آفتش  می کنید،  گشاد تر  را 
می ریزد. ببنید امسال از دست شما که 
یک  کرده اید،  سوراخ  را  اوزون  الیه 

قطره برف به کابل نچکیده. 
این که  از  پیش   ! اسد  بشار  جناب 
اقدام  داخل  افغانستان  خارجه  وزارت 
صلح  روند  به  که  است  بهتر  شود، 
از او طرف فشار می دهی  بپیوندی. تو 
می برایه.  جالل آباد  از  سرش  داعش 
لطفا مشکل خود را در کشور خود تان 
اچین  به  آمده اید  کنید. حاال چرا  حل 

ننگرهار جنگ می کنید؟
گاهی  نمیشه  حالی  اردوغان!  آقای 
چشمته سر طیاره های روسی پت کنی. 
تا چرخ  نمی شه، یک چند  قیامت خو 
کشور  در  ببین  می روند.  پس  می زنند 
ما هر کس خواست طیاره خوده داخل 
بگیریم.  جمپه  سرش  خو  وال  می کنه. 
وزارت  که  بگیرین  هوش تانه  خالصه 
می دهد.  نشان  واکنش  زود  ما  خارجه 
البته اگر کدام غلطی در امالی اعالمیه 
به  نداشتیم.  برق  ما  چون  ببخشید.  بود 

تاریکی نوشته کردیم.

احیای مجدد اقتصاد افغانستان 
با استفاده از ذخایر گاز طبیعی 

دیدار رهبران کاتولیک و ارتدوکس ایران و افغانستان 18 عملیات مشترک انجام دادند
پس از هزار سال

وزارت خارجه هشدار 
می دهد

 نویسنده: سید عزیز عظیمی

 برگردان: ضیا صادق
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اتحادیه اروپا روز جمعه 23 دلو، به یونان سه ماه مهلت داد 
در  پناهجویان  موج  کنترل  در  جدی«  های  کفایتی  بی   « تا 
کند. به گفته اتحادیه اروپا پناهجویان  مرزهای خود را برطرف 
کرده  روبرو  خطر  با  را  »شینگن«  مرزهای  در  آزاد  مرور  و  عبور 
ای  پاره  است  گفته  آلمان  صدراعظم  حال  همین  در  اند. 
علیه  مبارزه  در  ترکیه  بیشتر  سهم  دربدل  اروپایی  کشورهایی 
شده،  تعیین  سهمیه  از  بیشتر  احتماال  غیرقانونی،  مهاجرت 

پناهجو خواهند پذیرفت.
کشور عضو در توصیه های  شورای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۸ 
کنترل پناهجویان در  کرده است تا ثبت و  گوشزد  خود به یونان 
مرزهای ساحلی خود را بهبود بخشد. اتحادیه اروپا به یونان 
که در صورت عدم تطبیق اقدامات موثر،  هشدار داده است 
در  دوباره  کنترل  برقراری  تصمیم  میتواند  اتحادیه  کمیسیون 
مرزهای یونان را برای یک دوره شش ماهه و قابل تمدید برای 

کند. دوسال، اتخاذ 
دولت یونان با ارسال یک یادداشت رسمی به شورای اتحادیه 
اروپا به »هزینه های مالی و اجتماعی« اقدامات خود در مورد 
پناهجویان اشاره و چشم پوشی از تعهدات خود در این مورد 

کرده است. را رد 
آنگال  یونان،  به  اروپا  اتحادیه  ماهه  سه  مهلت  با  همزمان 
کنفرانس خبری  مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه در یک 
به گونه  احتماال  اروپایی  کشورهای  از  گروهی  گفت  برلین  در 
ک  داوطلبانه حاضر خواهند بود پناهجویان بیشتری را در خا
نبرد  اسمی  شده  یاد  کشورهای  از  مرکل  خانم  بپذیرند.  خود 
که  گفت این احتمال در صورتی جامه عمل خواهد پوشید  اما 
کشور به اروپا را  ترکیه ورود پناهجویان غیرقانونی از طریق این 

کند. محدود و یا از آن جلوگیری 
حاشیه  در  که  او  نظر  مورد  کشورهای  مرکل،  خانم  به گفته 
نشست آینده سران اروپا در بروکسل بروزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری 
تشکیل جلسه خواهند داد، حاضرند از ترکیه در بدل پذیرفتن 
گزارش خبرگزاری فرانسه،  کنند. به  پناهجویان، حمایت مالی 
که در ایجاد یک میکانیسم مشترک و درازمدت  خانم مرکل 
کامی روبرو شده، تالش  سهمیه بندی پناهجویان در اروپا با نا
کشورها را در این عرصه باخود متحد  دارد حداقل بخشی از 

کند.
روز  فرانسه  وزیر  والس، نخست  مانویل  که  در حالیست  این 
مرکل  خانم  باز  درهای  سیاست  است  گفته  مونیخ  در  جمعه 
ادامه  اما  است  درک  قابل  موقت  به طور  پناهجویان  قبال  در 
گذشته بیشتر از  آن در درازمدت غیر ممکن خواهد بود. سال 
یک میلیون پناهجوی عمدتا سوری، عراقی و افغان وارد آلمان 

شدند.

سه ماه مهلت به یونان برای 
ول موج پناهجویان کنتر

و به سوریه کمک به عربستان در اعزام نیر آمادگی ترکیه برای 

کندز در  گذشته، طالبان با تسخیر شهر  در 28ام سپتامبر سال 
شمال افغانستان، مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی 
را تکان دادند. هر چند نیرو های امنیتی افغان پس از مدتی 
گرفتند و حس نسبی وضعیت عادی را به آن  شهر را دوباره 
بازگرداندند، ناظران تازه به بررسی پیامد های این جنگ آغاز 
کوتاه مدت و نمادین طالبان و شکست  کرده اند. این پیروزی 
مردم  برای  پیامی  چه  افغان  امنیتی  نیرو های  حیران کننده 

کشور، و ایاالت متحده می فرستد؟ افغانستان، حکومت این 
کندز سه پیام فرستاد: اول، حکومت  برای ایاالت متحده، نبرد 
گام می گذارد، راهی  افغانستان، با آن که در مسیر اتکا به خود 
کامل شهروندانش در پیش دارد. دوم،  دراز تا تامین امنیت 
جنبش طالبان، با آن که پس از مرگ مال عمر چند پارچه شده 
یاری  با  و  اخترمحمد  رهبر جدید شان مال  رهبری  زیر  است، 
جنگجویان داخلی و خارجی شان، به عنوان تهدیدی جدی 
مانده  باقی  افغانستان  در  ثبات  و  برای صلح  و  امریکا  برای 
حمایت  به  متعهد  واقعا  متحده  ایاالت  گر  ا سوم،  و  است. 
نشود، ممکن است دست آورد هایی  افغانستان  از  دراز مدت 
که پس از سقوط طالبان در 2001 به دست آمده اند، از دست 
کمک و جان  بروند. این دست آوردها به بهای میلیاردها دالر 
هزاران افغان و اعضای ایتالف به دست آمده اند. در حالی 
که این دست آوردها چشمگیر بوده  اند، هنوز آسیب پذیر استند.

کند زیرا پیامدهای آن  ایاالت متحده نباید افغانستان را رها 
مرگبار خواهد بود. باری امریکا پس از عقب نشینی نیروهای 
این  آن  حاصل  و  کرد  چنین  در 1989  افغانستان  از  شوروی 
پناهگاهی  به  جنگ  از  پس  وضعیت  از  افغانستان  که  شد 
ک ترین دهشت افگنان جهان، به شمول طراحان  برای خطرنا
گیتس  حمالت یازده سپتامبر، تبدیل شد. در سال 2009 رابرت 
که ایاالت متحده نباید  کرد  وزیر دفاع آن وقت امریکا اعالم 
کند و تنها  کردن افغانستان »اشتباه های 1989 را تکرار  با رها 

شاهد سقوط آن در هرج و مرج و در دستان طالبان باشد.«
ضد   احساسات  را  خاور میانه  بیشتر  که  جهانی  در  اما،  و 
بر اساس  ایران،  که  منطقه ای  در  گرفته ،  فرا  امریکایی 
جوزف  امریکا،  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  بررسی های 
است  دهشت افگنی  از  حمایت  در  پیشتاز  »دولتی  دنفورد، 
و تهدید های امنیتی در سطح منطقه و جهان می آفریند«؛ در 
که بر اساس استراتژی ملی نظامی ایاالت متحده،  منطقه ای 
»فعالیت های نظامی روسیه امنیت منطقه ای را به گونه مستقیم 
در  باالخره  و  می کند«؛  تضعیف  نیابتی  نیروهای  راه  از  یا  و 
گزارشی منتشر شده در 2015  کستان، بر اساس  که پا منطقه ای 
پناهگاه  »به عنوان  کنگره،  پژوهشی  خدمات  بنگاه  سوی  از 
اسالم گرا«  افراطیون  و  دهشت افگن  متعدد  گروه های  برای 
برای  می تواند  کاری  چه  متحده  ایاالت  است،  مانده  باقی 

افغانستان بکند ؟

کشورش  مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه از آمادگی 
برای همکاری با عربستان سعودی در اعزام نیروی زمینی به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، چاوش  سوریه خبر داد. به 
کنفرانس امنیتی مونیخ به  اوغلو شنبه ۲۴ دلو پس از پایان 

و  واقعی  تعهدی  جهانی،  چنین  در  که  است  این  پاسخ 
اهمیتی  افغانستان  برای  ایاالت متحده  از سوی  دراز مدت 
برای  هم  و  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  برای  هم  باال 
به دست  دوباره  افغانستان  گر  ا دارد.  منطقه ای اش  منافع 
نخواهند  آن  قربانیان  تنها  افغان ها  بیفتد،  دهشت افگنان 
گر ایاالت  که حمالت یازدهم سپتامبر نشان داد. ا بود، چنان 
این  و  بکند،  افغانستان  به  بامعنا  و  واقعی  کمک  متحده 
کارا و نیرومند بدل شود،  کشور را یاری برساند تا به دموکراسی 
در آن صورت هم منطقه و هم جهان به مراتب امن تر خواهد 

شد.
که فرصتی برای  کندز نشان داد  برای دولتمداران افغان، نبرد 
تعصب  و  نفرت  آن ها  گر  ا ندارد.  وجود  سیاسی  بازی های 
رعایت  را  قانون  کمیت  حا نگذارند،  کنار  را  درونی شان 
نکنند، و اصالحات اساسی در عرصه های عامه و خصوصی 
که دولت برای شان تامین می کند،  به میان نیاورند، امتیازاتی را 
از دست خواهند داد و نیازی به خدمات شان وجود نخواهد 
گر حکومت افغانستان نمی خواهد تا وحشت و ترس  داشت. ا
جایگاهش  تا  می خواهد  و  شود  تکرار   1990 دهه  سال های 
به عنوان عضوی محترم در جامعه جهانی را هم چنان حفظ 
کند، باید مسوولیتش برای تامین امنیت شهروندان را با حفظ 
کند. حکومت باید مصونیت عامه را  حقوق بشری آن ها ادا 
کند و مردم در عوض حکومت را در تالش هایش یاری  تامین 

خواهند رساند.
کندز پیامی سرد و لرزاننده ای داد:  برای مردم افغانستان، نبرد 
که دهشت افگنی هم چنان با شدت تمام زنده است و  این 
حکومت  بدیل  یافت.  خواهد  ادامه  هم چنان  کور  حمالت 
گروه های  وحدت ملی و همبستگی ملی خشن تر خواهد بود و 
کمبود  کشتار،  غارت،  کرد.  خواهد  تقویت  را  دهشت افگن 

که ترکیه و عربستان سعودی  گفت  روزنامه دولتی شفق نو 
ممکن است در سوریه عملیاتی زمینی را علیه داعش اجرا 

کنند.
گفت: »عربستان آماده است هم جت های  وزیر خارجه ترکیه 
جنگنده و هم نیروهای زمینی خود را در پایگاه اینجرلیک 
کند«. پایگاه هوایی اینجرلیک، واقع در شهر آدانا در  مستقر 
ترکیه  و  ایاالت متحده  پایگاه جنگنده های  ترکیه،  جنوب 
این  در  را  خود  جنگنده های  نیز  فرانسه  تازگی  به  و  است 

کرده است. پایگاه مستقر 
که  کرد  دولت ترکیه ۲۳ جوالی ۲۰۱۵ به طور رسمی اعالم 
استفاده  داعش  شبه نظامیان  به  حمله  برای  پایگاه  این  از 
که قرار است وزیر  کردند  کرد. رسانه های ترکیه اعالم  خواهد 

کندز نشان  کی و انتشار خشونت به شهر های اطراف  مواد خورا
تقسیم بندی های  امتداد  در  داخلی  نزاع  و  نفاق  که  دادند 
کرد.  قومی )اتنیکی( فقط دهشت  افگنان را جسورتر خواهد 
به  را  افغانستان  مردم  آن ها  شوند،  پیروز  هراس افگنان  گر  ا
که در  گشتاند؛ عصری  سال های دهه 1990 میالدی برخواهند 
آن مردم هر روزه شاهد اجساد پارچه شده بر روی خیابان ها 
می رفتند.  به خواب  گرسنه  نیز شب ها  کودکان شان  و  بودند 
گفته بود: »هراس افگنی سالحی  کنیدی  باری رییس جمهور 
که قادر به  نو نیست. این سالح در سراسر تاریخ از سوی آنانی 
پیروزی از راه های متقاعد ساختن دیگران و یا نمونه پردازی 

گرفته شده است.« کار  برای دیگران نیستند، به 
گر مردم افغانستان  که ا کندز یک بار دیگر ثابت ساخت  نبرد 
می سازند  خود  مقهور  را  هراس افگنی  بمانند،  قوی  و  متحد 
قربانی  بمانند،  باقی  کنده  پرا و  ضعیف  آن ها  گر  ا اما  و 
انسانی،  دراز مدت  پیامدهای  شد.  خواهند  هراس افگنی 
تا جامعه در  کندز تقاضا می کند  نبرد  و توسعه ای  اقتصادی 
طریق  از  نه  و  بایستد  واقعی  ملی  آشتی  با  هراس افگنی  برابر 
با  باید  و شمال  با هراس افگنی در جنوب  قومی.  تقسیمات 
کندز باید زنگ  عزمی برابر، مقابله رو در رو صورت بگیرد. 
هشدار و بیداری را برای تمام افغان ها به صدا در آورد: آنانی 
که آزادی، فرصت صلح و سعادت، حق زندگی و جستجوی 
به  بستگی  ملت  یک  به عنوان  بقای شان  حتا  و  خوشبختی 
رد  و  صلح  برای  هماهنگ  تالش های  ملی شان،  وحدت 

جمعی و پایدار هراس افگنی دارد.
ک پژوهشگر صلح روتری در دانشکده  یادداشت: نبی سها
کوینزالند  دانشگاه  بین المللی  مطالعات  و  سیاسی  علوم 
گزارشگر برای رادیوی بی بی سی در  است. او قبال به حیث 

کرده است. کار  افغانستان 

نیروی  اعزام  سر  بر  خود  عربستانی  همتای  با  ترکیه  خارجه 
گو بنشیند. پیشتر نیز  گفت و  زمینی به سوریه »رو در رو« به 
که برای اعزام نیروی زمینی  کرده بود  عربستان سعودی اعالم 
خود به سوریه »در صورت توافق امریکا« آماده است. آمریکا 

کرد. از این پیشنهاد عربستان استقبال 
گفتگو با  بشار اسد، رییس جمهوری سوریه شنبه 24 دلو، در 
گفت: »دخالت زمینی ترکیه و عربستان در  خبرگزاری فرانسه 
کرد«.  سوریه بعید نیست و به طور قطع، با آن مقابله خواهیم 
کشورهایی  به  نیز  وزیر خارجه سوریه،  المعلم،  ولید  پیشتر 
کنند  سوریه  وارد  را  خود  زمینی  نیروهای  دارند  تصمیم  که 
کشور خود  که آن ها »در تابوت چوبی« به  هشدار داده بود  

گشت. بازخواهند 

معنی جنگ کندز برای 
امریکا و افغانستان چیست؟
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