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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2323   دو شنبه 3 حوت 1394   قيمت 20 افغاني

Co-soft # 83223064

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

هند و چین متحدانی برای تامین ثبات 
در افغانستان

شمال و آرامِش قبل از قهر طوفان
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خانه آزادی:

نود درصد ملکیت های 
اهل هنود غصب شده است

رییس بانک مرکزی:

از نظر سیاست پولی در 
حالت ثبات قرار داریم

دیروز  مرکزی  بانک  رییس  صدیق،  خلیل 
که از یک سال به  گفت  کابل  دوم حوت در 
افغانی  پول  ارزش  در  نوسان هایی  طرف  این 
است  این  عمده  مساله  است.  آمده  به وجود 
معلول  قطعی  به صورت  نوسان ها  این گونه  که 
مرکزی  بانک  اسعاری  و  پولی  سیاست های 

نیست و هیچ گونه بنیاد و ریشه پولی ندارد. 
گفت: »افزایش ارزش دالر  رییس بانک مرکزی 
سیاست های  از  دور  و  غیر پولی  عوامل  کامال 
بانک  است.  مرکزی  بانک  اسعاری  و  پولی 
پول  نشر  و  عرضه  کامال  مدت  این  در  مرکزی 
افغانی را مطابق معیارها و سنجش های دقیق 
رهبری  کشور  اقتصادی  نیازمندی های  مطابق 

کرده است.«  و عملی 
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زنگ اول


پیرسید احمد گیالنی، به حیث رییس جدید شورای عالی 
تازه اش  سمت  در  را  گیالنی  آقای  شد.  منصوب  صلح 
جدید  معاون های  کرد.  خواهند  همکاری  معاون  شش 
شورای عالی صلح هم شخصیت های مشهور و چهره هایی 
مهم  سمت های  کرزی،  حامد  حکومت  در  که  هستند 
به  نظر می رسد که حکومت وحدت ملی خواسته  داشتند. 
از  که  بیاورد  صلح  عالی  شورای  در  را  چهره هایی  است 
است  روشن  اما  کنند.  نمایند گی  سیاسی  جناح های  تمام 
که کل نیروهای سیاسی راضی نمی شوند و نیاز است که 
سران حکومت وحدت ملی پیش از هر نوع مذاکره ای با 
طالبان یا پاکستان، تمام نیروهای سیاسی را حول راهبردی 

که برای صلح تدوین کرده اند، جمع کنند. 
تشریفاتی  نهاد  یک  بیشتر  عالی صلح  در گذشته شورای 
می داد  انجام  کارهایی  شورا  این  داراالنشای  صرف  بود. 
نبود.  اصال در جریان  موارد  از  برخی  در  رییس شورا،  و 
عالی  شورای  ریاست  مدت ها  هم  ملی  وحدت  حکومت 
صلح را خالی نگهداشت و این نهاد را به یک اداره زاید 
که  دیدند  وقتی  هم  کمک کننده  کشورهای  کرد.  بدل 
رییس جمهور و رییس اجرایی شورای عالی صلح را جدی 

نمی گیرند، کمک های خود به این نهاد را قطع کردند. 
در نشست های چهارجانبه هم شورای عالی صلح نماینده ای 
جریان  در  اداره  و  نهاد  یک  به عنوان  شورا  این  نداشت. 
تسوید و نهایی شدن متن »نقشه راه صلح« هم قرار نداشت. 
صرف آقای قاسمیار به نمایند گی از شورای عالی صلح با 
رسانه ها گپ می زد، آن هم وقتی که خبرنگاران به سراغ 
ایشان می رفتند. روشن نیست که از این به بعد شورای عالی 
عالی  شورای  تشکیالت  می تواند.  کرده  کاری  چه  صلح 
صلح متورم تر از گذشته شده است. حاال رییس این شورا 
برای راضی  شش معاون دارد. روشن است که حکومت 
این  به  را  آنان  سیاسی اش  متحدان  از  برخی  داشتن  نگه 
و کمک های  بودجه حکومت  از  ماهانه  تا  فرستاده  شورا 
خارجی احتمالی، مقداری پول به جیب بزنند و واسطه های 

نقلیه  شان، سوخت داشته باشد. 
اما واقعا روشن نیست که شورای عالی صلح در مذاکرات 
شورای  آیا  داشت.  خواهد  نقشی  چه  طالبان  با  احتمالی 
نمایند گان  با  افغانستان  از دولت  نمایند گی  به  عالی صلح 
نمایند گان  کنار  در  این که  یا  مذاکره خواهد کرد  طالبان 
شورای عالی صلح، نهاد های دیگری هم نمایند گان خود 
صرف  بازهم  آیا  می فرستند؟  احتمالی  مذاکرات  به  را 
یک عده در ریاست شورای عالی صلح و دبیرخانه ی آن 
همه کاره خواهند بود  یا این که شورای عالی صلح به عنوان 

یک نهاد نقش فعالی خواهد داشت؟
با  مذاکره  شروع  صورت  در  که  نیست  این  در  تردیدی 
هیاتی  است؛  نیاز  گفتگوکننده  نیرومند  هیاتی  به  طالبان، 
باشند  با آن موافق  افغانستان  نیروهای سیاسی در  که تمام 
روی  ملی  وحدت  تشکیل دهنده  حکومت  جناح های  و 
حکومت  اگر  باشند.  داشته  توافق  آن  اعضای  تک تک 
در  مهمی  نقش  صلح  عالی  شورای  که  دارد  قصد  واقعا 
مذاکره با طالبان داشته باشد، باید روی تک تک اعضای 
آن اجماع به وجود بیاورد با تمام نیروهای سیاسی موثر در 
جامعه در مورد آن مذاکره کند. اگر فردا یکی از نیروهای 
هیات  یا  صلح  عالی  شورای  اعضای  صالحیت  سیاسی 
مذاکره کننده را زیر سوال برد، بی اعتمادی سیاسی افزایش 

می یابد. 
این چیزی است که حکومت باید از آن، با به کارگیری 
نوع  هر  در  افغانستان  کند.  پیش گیری  سیاسی  عقالنیت 
و  باشد  داشته  واحد  صدای  باید  طالبان  با  مذاکره ای 
صدا های مخالف از درون نظام بلند نشود. نباید یک جناح 
صالحیت هیات مذاکره کننده را تایید کند و جناح دیگر 

صالحیت آنان را زیر سوال ببرد.

آیا شورای عالی صلح 
فعال خواهد شد؟
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صرفه جویی 290 میلیون افغانی با بررسی قراردادهای وزارت دفاع

ولسوالی ارگوی بدخشان از وجود تروریستان تصفیه شد

افتتاح نخستین مرکز تحقیقاتی و نوآوری تکنالوژی معلوماتی در کشور

مرز مقدونیه بر روی پناهجویان 
افغان مسدود شد

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
جمهوری مدعی شده که کمیسیون 
و  بیست  بررسی  با  ملی  تدارکات 
 290 دفاع،  وزارت  قرارداد  یک 
کرده  صرفه جویی  افغانی  میلیون 

است.
دفتر ریاست جمهوری می افزاید که 
کمیسیون تدارکات ملی در آخرین 
اشرف غنی  حضور  با  خود  جلسه 
رییس جمهور کشور، بیست و یک 
تاسیسات  مراقبت  و  حفظ  قرارداد 
قول  اردوهای وزارت دفاع را مورد 

بررسی قرار داد.
جمهور  رییس  جلسه  این  در 
وزارت  تامیناتی  مسووالن  به 
تدارک  در  تا  داده  دستور  دفاع 
قول  و  وزارت  این  نیازمندی های 
استفاده  داخلی  تولیدات  از  اردوها 

کنند.
دفتر ریاست جمهوری می افزاید که 
و  پروژه  شش  و  سی  جلسه  این  در 
یازده  به  مربوط  تدارکاتی  موارد 
مستقل  اداره های  و  وزارت خانه 
قرار  بررسی  مورد  نیز  حکومتی 
 636 ارزش  به  قرارداد   25 و  گرفته  

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
عملیات  نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
مشترک پاک سازی نیروهای امنیتی 
جنگجویان  از  تن  و  بیست  کشور، 
گروه تروریستی طالبان در ولسوالی 

ارگوی بدخشان به قتل رسیده اند.
این  در  که  می گوید  وزارت  این 
عملیات پنج تن از تروریستان طالب 
بازداشت  دیگرشان  تن  نه  و  زخمی 
شده اند. به گفته وزارت امور داخله، 
و  تصفیه  منظور  به  عملیات  این 
چند  از  تروریست  طالبان  سرکوب 
ارگو  ولسوالی  در  سو  این  به  روز 
به  شنبه  روز  و عصر  بود  آغاز شده 

پایان رسید.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
روستا های  تمام  عملیات  این  در 
تروریستان  وجود  از  ارگو  ولسوالی 

8صبح، کابل: وزارت تحصیالت 
عالی اعالم کرده که نخستین مرکز 
بخش  در  نوآوری  و  تحقیقاتی 
این وزارت  معلوماتی در  تکنالوژی 

افتتاح شده است. 
این مرکز به کمک دانشگاه تخنیکی 

برلین آلمان تاسیس شده است.
می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
این مرکز در جهت زمینه سازی  که 
برای بخش تحقیقات عملی استادان 
مهارت های  آموزش  دانشجویان،  و 
تکنالوژی  عرصه   در  جدید 
شبکه سازی  خدمات  معلوماتی، 
نرم  و  افزار  سخت  انواع  و  انترنتی 

تازه  مهاجران  روی  به  را  مرزش  مقدونیه  کشور 
وارد از افغانستان مسدود کرد. از این به بعد فقط 
پناهجویان سوری و عراقی اجازه عبور از مقدونیه 

به سوی غرب اروپا را دارند.
مقدونیه که در مسیر بالکان اولین کشور عبوری 
پناهجویان به سوی غرب اروپا است، روز یکشنبه 
افغانستان  پناهجویان  روی  به  یونان  با  را  مرزش 
فرانسه  خبرگزاری  دویچه وله،  از  نقل  به  بست. 
اجازه  افغان  پناهجویان  که  است  داده  گزارش 
نیافته اند برای ادامه سفرشان از یونان وارد خاک 

مقدونیه شوند.
یونان  پولیس  مقامات  از  نقل  به  خبرگزاری  این 
روز  صبح  کشور  این  پولیس  که  است  نوشته 
که  شدند  خبر  با  مقدونیه  جانب  از  یکشنبه 
خاک  از  عبور  اجازه  دیگر  افغانستان  مهاجران 

مقدونیه را ندارند.
مقدونیه دلیل بستن مرزش به روی مهاجران افغان 
به  کشور  این  با  صربستان  مرز  شدن  مسدود  را 
روی پناهجویان افغان عنوان کرده است. به گفته 
مقامات مقدونیه صربستان به مهاجران افغان اجازه 

عبور نمی دهد.
و  سوری  مهاجران  که  می رسانند  گزارش ها 
عبور  مقدونیه  از  دارند  اجازه  هم  هنوز  عراقی 

کرده و به سفرشان ادامه بدهند.
که  است  شده  گزارش  ادمونی  مرزی  منطقه  از 
نزدیک به 4000 مهاجر منتظر عبور از مرز و وارد 

شدن به مقدونیه هستند.
سوری،  مهاجران  تنها   2015 سال  نوامبر  ماه  از 
عراقی و افغان اجازه عبور از مسیر بالکان و رفتن 
به سوی کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی 

را داشتند.
پاکستان،  پناهجویان  برای  قبال  چنین محدودیتی 
ایران و کشورهای جنوب آسیا اعمال شده بود. 
در  پاکستان  و  ایران  پناهجویان  از  زیادی  شمار 
منطقه مرزی میان یونان و مقدونیه هنوز هم منتظر 

هستند.
این پناهجویان در اعتراض به این تصمیم مقدونیه 
دست  بارها  تاکنون  بالکان  حوزه  کشورهای  و 
حتا  و  کرده  غذایی  اعتصاب  زده،  تظاهرات  به 

لب های شان را دوخته اند.
سازمان های حقوق بشری و امدادرسان نسبت به 
وضع پناهجویانی که اجازه عبور از مسیر بالکان 
ابراز نگرانی  بارها  به آنان داده نمی شود تاکنون 

کرده اند.
افغانستان پس از سوریه بیشترین شمار پناهجویان 
بیشتر  دارد.  اروپا  سوی  به  مهاجرت  موج  در  را 
کشورهای اروپایی اخیرا از پذیرفته نشدن شمار 
زیادی از پناهجویان افغان خبر داده و در تالش 
تفاهم با دولت افغانستان و سهولت در بازگرداندن 

آنان به کشورشان هستند.
جهانی  دوم  جنگ  از  پس  مهاجرت  بحران 
بزرگترین بحران قاره اروپا محسوب می شود. این 
کشورهای  میان  همبستگی  کاهش  باعث  پدیده 
عضو اتحادیه اروپا و برقراری کنترول مرزی در 
حوزه »شینگن« و حتا ایجاد دیوارهای مرزی میان 

برخی از کشورهای اروپایی شده است.
هزار   250 حدود  جمعا  میالدی   2015 سال  در 
مهاجر افغان به اروپا رفته که از این جمع تقریبا 
پناهندگی  افغان در آلمان درخواست  150 هزار 

کرده اند.

قرارداد  دو  تصویب،  افغانی  میلیون 
شده  فسخ  دیگر  قرارداد  یک  و  رد 

است.
ملی  تدارکات  کمیسیون  جلسه  در 
نوزده  اعمار  پروژه  قرارداد  تعدیل 
محصوالت  بسته بندی  مرکز  باب 
مورد  وسایل  تدارکات  و  زراعتی 
نیاز تولید انرژی دستگاه برق سروبی 

نیز مورد تصویب قرار گرفته است.
شرکت  جلسه  این  در  همچنین   
بریشنا، طرح استفاده دستگاه انرژی 
بدیل  عنوان  به  را  »سولر«  آفتابی 
والیت  برای  برق  شبکه  انتقال  خط 
گفته  به  است.  کرده  ارایه  فراه 

این  امنیتی  مشکالت  و  تصفیه 
ولسوالی از میان برداشته شده است.

بازداشت  از  داخله  امور  وزارت 
نام نهاد  ولسوال  رضا  محمدسید 
برای  طالبان  تروریستی  گروه 
کندز  والیت  چهاردره  ولسوالی 
وزارت  این  است.  داده  خبر  نیز 
می گوید که ولسوال نام نهاد طالبان 

افزار فعالیت می کند.
تحصیالت  وزیر  مومند  فریده 
آلمان،  دولت  از  قدردانی  با  عالی 
در  مرکز  این  تاسیس  که  می گوید 
عرضه  و  تحقیق  میان  ارتباط  تامین 
میان  معلوماتی  تکنالوژی  خدمات 
افغانستان  در  دولتی  دانشگاه های 

کمک می کند.
آلمان  دولت  سفیر  پودزل  همچنین 
در کابل، در مراسم افتتاح این مرکز 
کمک های  کشورش  که  گفت 
توسعه  و  رشد  برای  بیشتری 
افغانستان  در  عالی  تحصیالعات 
که  می گوید  پودزل  آقای  می کند. 

نوآوری  و  تحقیقاتی  مرکز  تاسیس 
دانش  میان  پلی  می تواند  تکنالوژی 

و بازار باشد.
پیروز  نذیر  داکتر  همین حال،   در 
برلین،  تخنیکی  دانشگاه  استاد 
در  عالی  وزیرتحصیالت  مشاور 
افغانستان،  معلوماتی  تکنالوژی  امور 
مرکز  این  ایجاد  با  که  می گوید 
خواهند  قادر  دانشجویان  و  استادان 
را  شان  تحقیقاتی  پروژه های  تا  شد 
پس از بررسی و تایید از این طریق 

به بازار عرضه نمایند.

از  استفاده  جمهوری،  ریاست  دفتر 
برق های  با  مقایسه  در  آفتابی  برق 
به  منطقه،  کشورهای  از  وارداتی 
تمام  و مصوون  موثر  ارزان،  مراتب 

می شود.
طرح  ملی  تدارکات  کمیسیون 
قرار  تایید  مورد  را  بریشنا  شرکت 
شرکت  این  مسووالن  به  و  داده 
و  انکشاف  جهت  تا  داده  دستور 
تطبیق سیستم انرژی آفتابی برعالوه 
و  مناطق  سایر  در  فراه،  والیت 
ساحات دیگر نیز طرح خود را ارایه 

کند.

نیروهای  ویژه  عملیات  یک  در 
در  ملی  پولیس  خاص  قطعات 
راقی  محمود  مرکز  نوآباد  منطقه 
بازداشت شده است.  والیت کاپیسا 
محمدسید  داخله،  وزارت  گفته  به 
رضا در اکثر فعالیت های تروریستی 
ولسوالی چهاردره والیت کندز  در 

ACKUنقش فعال داشته است.
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از اهالی شهرستان خنجان والیت بغالن هستم. چندی 
که بر سر هویت قومی من و امثال من، جدال های  است 
می خوانند  »هزاره«  مرا  برخی  است.  افتاده  راه  فیسبوکی 
گوشم زمزمه می کنند،  و شعار »بازگشت به خویش« را به 
و برخی مرا »ترک« و »تاجیک« خوانده و آن هیاهوها را 

ساختگی و جعلی می دانند. 
کیستم؟ ... باالخره من 

ذوحیاتین
»طبقه  کتاب  در  ایتالیایی،  شهیر  نویسنده  دلوکا،  اری 
خود  در  جمعیتی  ما  از  یک  »هر  می نویسد:  هم کف« 
می یابیم  تمایل  زمان  گذشت  با  که  هر چند  دارد،  نهان 
کنیم. ما مجبوریم  کثرت را به فردیتی بی مایه تبدیل  این 
فرد بمانیم و تنها یک اسم داشته و نسبت به آن پاسخ گو 
ما  وجود  در  که  را  متنوعی  اشخاص  رو  این  از  باشیم، 
آمده اند به خاموش ماندن عادت داده ایم. نوشتن،  گرد 

کمک می کند آن ها را بازیابیم.«
برایم  ایتالیایی  نویسنده  این  سخن  این  در  که  آن چه 
جذابیت دارد، باور او به حضور جمعیت های متعدد در 
وجود یک فرد است. این سخن، در حقیقت، استعاره 
در  من  امثال  و  من  موقعیت  تبیین  برای  است  گویایی 
این آشفته بازار دعواهای نافرجام فیسبوکی بر سر هویت. 
و  واحد  هویت  من،  امثال  و  من  که  است  این  واقعیت 
که بر بنیاد آن هزاره یا تاجیک باشیم،  یک دستی نداریم 
اری  تعبیر  به  که-  هستیم  ذوحیاتینی  موجودات  بل 
داریم؛  نهان  خود  در  را  گونی  گونا دلوکا-جمعیت های 
که به لهجه هزارگی سخن می گوییم اما با رسم  به گونه ای 
هزارگی  قیافه مان  می کنیم.  زندگی  تاجیکان  عنعنات  و 
هم  بنابراین،  تاجیکی.  رفتاری مان  الگوهای  اما  است 
یا به تعبیر دیگر، هویت مان،  هزاره هستیم هم تاجیک. 
که نافی »دیگری«  هویت یک دست و یک پارچه نیست 
باشد، بل شبیه لباس »آرلکن«، متنوع و رنگارنگ است 
ایتالیایی  تیاترهای  از  یکی  معروف  شخصیت  )آرلکن، 

که لباس رنگارنگ به تن دارد(.  است 
استعالی فرهنگی یا تباهی؟

و  اختالط  این  می پندارند  که  کسانی  خالف  بر 
درآمیختگی هویتی من، باعث فساد و تباهی هایی چون 
من  است،  گردیده  هویت«  »بحران  و  »ازخودبیگانگی« 

گفتم، به جز یک چیز  کنون  می آید، به جز، چنان که هم ا
بد.«

خود  دیدگاه  برای  عینی  مصداق های  آن که  به خاطر  او 
انواع  خاستگاه  باره  در  تیمایوس،  رساله  در  کند،  ارایه 
با  متناسب  که  می دهد  به دست  شرحی  جانداران، 
که  »انسان  افالطون،  گفته  به  است.  نظریه اش  این 
می شود؛  هست  ایزدان  به دست  است،  جانوران  برترین 
بر  انسان  از  تباهی  و  فساد  گرد  فرا راه  از  دیگر  گونه های 
نابکاران-  می خیزند. نخست، برخی مردها- بددالن و 
گام  نافرزانگان  می گردند.  دیگر  زن،  به  و  می شوند  تباه 
گام تباهی می گیرند و بسان جانوران پست در می آیند.  به 
بی آزار  آدم های  دگردیسی  از  پرندگان  که  می شویم  گاه  آ
اعتماد  زیاده  حواس شان  به  که  آسان گیری  زیاده  ولی 
می کردند، به هست آمدند؛ »جانوران زمینی از انسان های 
میان  آن  از  ماهیان،  و  آمدند«؛  پدید  فلسفه  به  بی عالقه 
ماهی صدف، »از تباهی بی خردترین، نادان ترین، و... 

گشتند.« بی ارج ترین« آدم ها پدیدار 
سکون  می ستاید،  افالطون  که  را  چیزی  مقابل،  در  اما 
فارغ  و  نبوده  دگرگونی پذیر  و  تغییرپذیر  که  است؛ چیزی 
را  چیزی  چنین  نام  افالطون،  باشد.  فساد  و  تباهی  از 
همین  به  افالطونی.  مثل  می گذارد:  »مینو«  یا  »صورت« 
که او نسبت به سیر تاریخ دارد، دیدگاه  دلیل، دیدگاهی 
بدبینانه می باشد. نظریه افالطون در باره تغییر و سکون 
و، به تبع آن، در باره سیر تاریخ، یکی از نظریاتی است 
که یکی  گذاشته است  که بیش ترین تاثیر را بر فرهنگ ما 
از نمونه هایش همین دید منفی ما نسبت به درآمیختگی 
هویت ها  درآمیختگی  به  منفی  نگاه  می باشد.  هویت ها 
حوزه  سراسر  شامل  بل  نیست،  افغانستان  ویژه  تنها 
در  احمد  آل  جالل  نمونه  گونه  به  می باشد.  ما  تمدنی 
و  تباه شده  انسان  از  »غرب زدگی«  خود  غوغابرانگیز  اثر 
که او را »هرهری مذهب«  مسخ شده ای صحبت می کند 
مثل  و  است  کاره  هیچ  کاره  همه  که  انسانی  می نامد؛ 
و  یافته  تنزل  بیولوژیک  سطح  به  که  انسانی  هرز.  علف 

تنها تابع غریزه صیانت از نفس است. جالل آل احمد، 
راه  از  دگرگونی  نتیجه  را  انسان ها  این گونه  پیدایش 

غربزدگی می داند.
گشت به خویشتن باز

امروزه در میان  که  شعار سیاسی »بازگشت به خویشتن« 
ذوحیاتین  یا  دورگه  هویت  این  به  متعلق  افراد  برخی 
ایرانی  ثنویت گرایی  در  ریشه  است،  کرده  پیدا  هوادار 
به  باورمندی  ثنویت گرایی،  دارد.  »فرشکرت«  آموزه  و 
زرتشت،  می گویند.  را  شر  و  خیر  به  جهان  تقسیم بندی 
پیامبر ایران باستان، یک ثنویت گرا بود و از تقابل اهریمن 
به  جهان  که  می گفت  او  می کرد.  صحبت  اهورامزدا  و 
دوگونه آفریده شده است: 1- آفرینش معنوی )مینوک(؛ 
که شرآفرینی اهریمن وجود  2- آفرینش مادی )گیتیگ( 

آن را ایجاب می کند.
که سخن از تجدید حیات،  اما »فرشکرت«، آموزه ای بود 
و جداسازی می گفت؛ جداسازی جهان  و تصفیه  معاد 
کی و بیرون راندن آن ها از عرصه حیات. یا به  از شر و ناپا
که  تعبیر دیگر، تجدید حیات امر واحد و طرد هر اصلی 

منافی آن باشد. 
گرچه آموزه زرتشتی است، اما در ایران  آموزه »فرشکرت« ا
پس از اسالم نیز همواره حضور خود را در قالب مفاهیم 
منجی  مفهوم  به  مثال  است.  کرده  حفظ  موعودگرایانه 
قطب الدین  از  نقل  به  شایگان  داریوش  بنگرید.  موعود 
یازدهم  )قرن  میرداماد  گردان  شا از  یکی  اشکوری، 
یعنی  آینده  زرتشت  بود  معتقد  او  که  هجری( می نویسد 
شایگان  است.  شیعیان  منتظر  امام  همان  سوشیانت، 
به سال 1267 هجری  )متوفی  کشفی  از جعفر  هم چنان 
که او جهان شناسی امامی را مبتنی بر  قمری( نقل می کند 
که بر بنیاد  تقابل نور و ظلمت دانسته و بدین عقیده بود 
این جهان شناسی، عالم شامل همان سه مرحله اصلی در 
آیین مزدیسنا است: خلق )بندهشن(، خلط )گومیزشن(، 

و فرق )ویچارشن(.
و  قد  گرچه  ا نیز  خویشتن«  به  »بازگشت  سیاسی  شعار 
قامت نو و تازه و سکوالرتر دارد، اما در حقیقت، صورت 
حوزه  در  »فرشکرت«  آموزه  حیات  تجدید  از  دیگری 
جهان شناسی  شبیه  نیز،  شعار  این  است.  ما  تمدنی 
مزدیسنا  آیین  در  اصلی  مرحله  سه  همان  شامل  امامی، 
را  این شعار  که  کسانی  فرق( می باشد.  و  )خلق، خلط 
گانه  که ما در نخست جدا علم می کنند بدین عقیده اند 
که  با دیگران  بودیم، سپس  به صورت خیر خلق شده  و 
کنون نوبت تصفیه یا طرد  نماد شرارت اند خلط شدیم، ا
عناصر اهریمنی از میان ما و بازگشت به حالت نخستین 
سخن  خویشتن  به  بازگشت  از  وقتی  شریعتی  است. 

می گفت، همین مراحل سه گانه را در نظر داشت.
این  سر  پشت  در  که  »دوگانه انگار«ی  حماسی  نگرش 
شعار نهفته است، نگرش حذف گرایانه و در ستیز با تعدد 
که زیبایی و  کثرتی  کثرت است؛ تعدد و تنوع و  و تنوع و 
که از میان ما  کسانی  غنا و خالقیت به ارمغان می آورد. 
می کنند،  علم  را  شعار  این  هزارگی،  تاجیکی  دورگه های 
هویت  گویا  که  می دهند  ترویج  را  ذهنیتی  گاه  ناخودآ
که همان  تاجیکی ما شر است و با بازگشت به خویشتن 

کنیم. هویت هزارگی یا ترکی است، باید آن را طرد 
فصل کردن یا وصل کردن؟

فرقه،  برای  فراخوانی  گر  ا خویشتن«  به  »بازگشت  شعار 
آن  و  شورا  این  ایجاد  برای  دستورالعملی  و  جداسازی 
و  تنوع  و  تعدد  به رسمیت شناسی  است؛  قومی  شورای 
و  ارتباط  تحکیم  برای  دعوتی  ما،  هویتی  درآمیختگی 
»بازگشت  ماموریت شعار  گر  ا با همگان می باشد.  پیوند 
به خویشتن« فصل کردن است؛ رسالت هویت ریزوم وار و 
کردن و فراتر رفتن  درهم آمیخته و دورگه ما پل زدن و وصل 
قرار داده  را مخاطب  بازگشت گرایان  بوده و، عتاب آلود، 

می گوید:
تو برای وصل کردن آمدی
یا برای فصل کردی آمدی

رسمیت  به  را  دورگه  و  ریزوم وار  هویت  این  کسانی 
نگاه  خود  هویتی  عناصر  از  کدام  هیچ  به  می شناسند، 
این  که  می دانند  پل هایی  را  آن ها  و  نداشته  منفی 
کرده اند. من  جمعیت را با تاجیک و هزاره و ترک وصل 
گونه آدم ها هستم و به همین خاطر، با هیچ  در شمار همین 
که برخی افراد دورگه ایجاد  کدامی از این شوراهای قومی 
گلیسان، شاعر و نویسنده  کرده اند همکاری ندارم. ادوار 
فرانسوی، سخن زیبایی در باره درآمیختگی هویتی دارد 
که این یادداشت را با نقل آن به پایان می برم. او در پیوند 
احوالی،  چنین  »در  می گوید:  چندرگه  هویت های  به 
آن چه مهم است مطلق و مستقل بودن یک ریشه نیست، 
ارتباط  بل شیوه نزدیک شدن آن به دیگر ریشه ها یعنی 
است. به نظر من امروز نقد و شناخت ارتباط، بدیهی تر و 

جذاب تر از نقد و شناخت هستی است«.

استعالی  برای  فرصتی  تودوروف،  تزوتان  شبیه  را  آن 
فرهنگی می دانم.

کتاب »زیبایش انسان غریب« در  تزوتان تودوروف، در 
باره خود می نویسد: »می بایست این امر را مسلم بپذیرم: 
نخواهم  مثل دیگران  و  تمام عیار  فرانسوی  هرگز یک  من 
که در شب سفرم به بلغارستان با او ازدواج  بود. زنی هم 
بنابراین،  بود.  فرانسه یک خارجی  در  مثل خودم  کردم 
وضعیت فعلی من نه مصداق فرهنگ زدایی است و نه 
که می توان آن  مشمول فرهنگ پذیری. بلکه چیزی است 
را استعالی فرهنگی نامید، یعنی به دست آوردن معیارها 
ضوابط  و  معیارها  دست دادن  از  بدون  تازه،  ضوابط  و 
پیشین. من از این پس در فضای خاصی زندگی می کنم، 
هم در بیرونم هم در درون. بیگانه در دیار خود )صوفیه( 

و خودی در دیار بیگانه )پاریس(.«
که  است  آن چه  شبیه  نیز  من  امثال  و  من  وضعیت 
که  تودوروف توصیف می کند. با اختالط و درآمیختگی 
در هویت من اتفاق افتاده، هم عناصر فرهنگ تاجیکی 
را به دست آورده ام و هم عناصر فرهنگ ترکی یا هزارگی ام 
بیگانگی  احساس  تاجیکان  با  نه  کرده ام.  حفظ  را 

می کنم و نه با ترکان و هزاره ها.
کسانی که می پندارند این اختالط و درآمیختگی ها باعث 
افالطون در  از دیدگاه های  متاثر  تباهی می گردد،  و  فساد 
که منافی اصل  باره تغییر و دگرگونی هستند؛ دیدگاه هایی 
کارل  قول  به  که  افالطون  می باشند.  تکامل  و  پیشرفت 
کش ها و جنگ های سیاسی می زیست  کشا پوپر، در عهد 
همه  می دید،  دگرگونی  و  ناپایندگی  دچار  را  چیز  همه  و 
کرد: هر  تجربه اجتماعی خود را در یک نظریه خالصه 

دگرگونی اجتماعی، فساد، زوال و تباهی را در پی دارد. 
می نویسد:  باره  این  در  »قوانین«،  کتاب  در  افالطون، 
»هرگونه دگرگونی، به جز دگرگونی یک چیز بد، وخیم ترین 
دگرگونی  خواه  می آید-  چیزی  سر  بر  که  است  خطری 
ک تن، یا خصلت روان.« و به  فصل باشد یا باد، یا خورا
کید می افزاید: »این حکم در باره همه چیز راست  رسم تا

هویت دورگه؛ افسانه تباهی و 
گشت به خویش  اسطوره باز

  شهید ثاقب

وف، در کتاب »زیبایش انسان غریب« در باره خود می نویسد: »می بایست  وتان تودور تز
این امر را مسلم بپذیرم: من هرگز یک فرانسوی تمام عیار و مثل دیگران نخواهم بود. 
زنی هم که در شب سفرم به بلغارستان با او ازدواج کردم مثل خودم در فرانسه یک 
خارجی بود. بنابراین، وضعیت فعلی من نه مصداق فرهنگ زدایی است و نه مشمول 

ی است که می توان آن را استعالی فرهنگی نامید، یعنی به  ی. بلکه چیز فرهنگ پذیر
دست آوردن معیارها و ضوابط تازه، بدون از دست دادن معیارها و ضوابط پیشین. من از 

ون. بیگانه در دیار خود  ونم هم در در این پس در فضای خاصی زندگی می کنم، هم در بیر
)صوفیه( و خودی در دیار بیگانه )پاریس(.«

شعار سیاسی »بازگشت به 
خویشتن« نیز اگرچه قد و قامت 
نو و تازه و سکوالرتر دارد، اما در 
ی از تجدید  حقیقت، صورت دیگر
حیات آموزه »فرشکرت« در حوزه 

تمدنی ما است. این شعار نیز، شبیه 
جهان شناسی امامی، شامل همان 
سه مرحله اصلی در آیین مزدیسنا 

ق( می باشد.  )خلق، خلط و فر
کسانی که این شعار را علم می کنند 
بدین عقیده اند که ما در نخست 

جداگانه و به صورت خیر خلق شده 
بودیم، سپس با دیگران که نماد 

شرارت اند خلط شدیم، اکنون نوبت 
تصفیه یا طرد عناصر اهریمنی از میان 

ما و بازگشت به حالت نخستین 
است. شریعتی وقتی از بازگشت به 

خویشتن سخن می گفت، همین 
مراحل سه گانه را در نظر داشت.

ACKU



دو شنبه 3 حوت 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2323 

اوراسیا،  قلب  در  خشکه  به  محاط  کشوری  افغانستان 
قبال،  می کشد.  نفس  آسیایی  بزرگ  قدرت های  میان  در 
روسیه و بریتانیا از این قلمرو در بازی بزرگ علیه یک دیگر 

توطیه چینی می کردند.
رقابت  و  نبرد  میدان  افغانستان  سرد،  جنگ  جریان  در 
از  بخشی  واقع  در  که  شد  متحده  ایاالت  و  روسیه  میان 
در  سرمایه داری  و  کمونیسم  بزرگ  ایدیولوژی  دو  رقابت 
دوران بود. البته، این روزها فعل و انفعاالت جدیدی در 
است  افتاده  راه  به  دیگر  بزرگ  قدرت  دو  همکاری  پس 
دارد.  افغانستان  ثبات  با  نزدیکی  ارتباط  امنیت شان  که 
کشور هند و چین برای همکاری در افغانستان  توانایی دو 
کلیدی ثبات بلندمدت در افغانستان  یکی از محور های 

بوده می تواند.
در  فعالی  بازیگران  نیز  حاال  همین  جدید  دهلی  و  پکن 
معاون  چو،  یان  لی  گذشته،  سال  نوامبر  افغانستان اند. 
میلیون   ۷۹ بسته  و  کرد  دیدار  کابل  از  چین،  صدراعظم 
این  اختیار  در  را  کابل  در  خانه سازی  به  کمک  دالری 
نخست وزیر  مودی،  نرندرا  بعد،  ماه  یک  داد.  قرار  کشور 
کابل دیدار و پارلمان جدید افغانستان را افتتاح  هند، از 

کرد.
روند  تسهیل  به  ارتباط  در  را  برجسته ای  نقش  چین 
به  افغانستان  در  متخاصم  جناح های  میان  مصالحه 
فوق  کشور  دو  این،  کنار  در  البته  که  است  گرفته  عهده 
از نیروی های امنیتی افغان نیز در عمل حمایت می کنند. 
چین از نیروهای امنیتی افغان در بخش های غیر محاربوی 
کرده و هند هم هلیکوپتر های حمله بر را در اختیار  حمایت 
نیروهای مذکور قرار داده و حتا روی ساختن ایده احیای 
کمک روسیه، در افغانستان  کارخانه های سالح سازی، به 

نیز مباحثاتی در جریان است. 
کمک کننده های بزرگ به افغانستان  کشور از جمله  هر دو 
بوده و نقش مهمی را در »پروسه قلب آسیا« بازی می کنند. 
)و  معدنی  محصوالت  قیمت  حاضر  حال  در  این که  با 
هم چنان وضعیت نامعلوم سیاسی و امنیتی( در افغانستان 
زیاد چشمگیر نیستند، اما هند و چین صاحب بزرگ ترین 
و  ظرفیت  دارای  که  بوده  استخراج  دولتی  شرکت های 

تمایل به سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان اند.
کشور دارای  که دو  در عین حال باید خاطر نشان ساخت 
به عنوان  افغانستان  در  ثبات  تامین  یعنی  مشترک-  منافع 
به  روند صلح  برای  را هم  تمایل خود  و  بوده  آسیا-  قلب 
که هند و چین  رهبری افغان ها اعالم داشته اند. در حالی 
طرز  به  اما  کستان اند،  پا با  متفاوتی  کامال  روابط  دارای 
مشکالت  مورد  در  متقارنی  دیدگاه  کشور  دو  هر  جالبی 

امنیتی اسالم آباد دارند.
به  استراتژیک تر  سطح  یک  در  آن ها  میان  همکاری 
شی  است؛  رفته  پیش  مثبت تری  و  درست تر  مسیر  سوی 
هند  به  نزدیک شدن  رییس جمهور چین،  پینگ،  جین 
نرندرا  و در عین حال  قرار داده است  اولویت خود  را در 
ارتباط  برای  متقابلی  اقدامات  هند،  نخست وزیر  مودی، 
عمیق تر با چین انجام داده است. فراتر از بیانات رسمی، 
بر  تروریسم، بحث های مثبت  عملیات های مشترک ضد 
آسیایی  بانک  مورد  در  همکاری  و  مرزی  اختالفات  سر 

رهبری  که   )AIIB( زیر ساخت ها  روی  سرمایه گذاری 
چگونگی  نشان دهنده  همه  دارد،  عهده  به  چین  را  آن 
که به این ترتیب موضوع  روابط پکن و دهلی جدید است 

همکاری ها فراتر از لفاظی های ژیوپولتیک رفته است.
البته علی رغم مشابهت های مذکور، همکاری و همدستی 
وجود  با  است.  محدود  بسیار  افغانستان  در  کشور  دو 
اقدامات  موضوع  این  به  ارتباط  در  زیاد  صحبت های 
اقدامات  کشور  گرفته است. هر دو  اندکی صورت  عملی 
و  گرفته  دست  روی  را  یک دیگر  با  موازی  و  گانه  جدا
در  بزرگی  چشم انداز های  منطقه ای  همکاری های  برای 
حلقه   برنامه   پینگ  جین  شی  رهبری  به  چین  دارند؛  سر 
هند  و  است  گرفته  پیش  در  را  ابریشم  راه  اقتصادی 
اما  می کند.  پیگیری  را  میانه  آسیای  با  ارتباط  استراتژی 
کشور به این پرسش پاسخی نداده اند  هیچ یک از این دو 
کجا  آن ها  منطقه ای  استراتژی  در  افغانستان  جایگاه  که 
که شاید آن ها افغانستان را دور  است، و حتا دیده می شود 

بزنند.
آسیای  طریق  از  چین  ابریشم  راه  اقتصادی  حلقه   مثال، 
اروپا می رسد و  به  و  گذشته  یا بحر خزر  و  از روسیه  میانه 
کستان را به دهلیزی  گوادر رفته و پا کاشغر به  یا مستقیم از 
هند،  برای  می سازد.  مبدل  چینی  اجناس  انتقال  برای 
سرمایه گذاری باالی بندر چابهار در ایران می تواند به مثابه  
سرمایه گذاری،  برای  جدید  مسیر  ساختن  جهت  تالشی 
خروج از آسیای میانه و دور زدن افغانستان باشد. به بیان 
باعث  چین  و  هند  منطقه ای  بزرگ  استراتژی های  دیگر، 

دور زدن افغانستان می شود.
توانایی  کشور  دو  این  که  وجودی  با  حال  عین  در  اما 
دارند،  را  افغانستان  زدن  دور  برای  مسیر هایی  ساختن 
استراتژی های  برای  مستقیم  ضرر  بی ثبات  افغانستان  اما 
کشور بزرگ دارد. برای همین، در این عرصه  منطقه این دو 
از اهمیت زیادی برخوردار  کشور  کالن دو  همکاری های 
تکمیل کننده   نقش  روی  بیشتر  که  می توانند  آن ها  است. 

طریق  از  افغان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  در  خود 
تمرکز  نه تجهیزات محض،  و  آموزش،  و  پول  فراهم سازی 
کاهش و یا احتماال توقف  کنند تا خالی به وجود آمده از 

کمک های غربی در آینده پر شود.
پرسش  به  دادن  پاسخ  اهمیت  چین  و  هند  این که  با 
کافی با  ک می کنند ولی به اندازه  آینده  افغانستان را در 
دو  هر  نشده اند.  تعامل  وارد  موضوع  این  روی  یک دیگر 
خود  گذشته   توجه  و  اشتیاق  غرب  که  متوجه اند  کشور 
این که  با  است.  داده  دست  از  را  افغانستان  به  نسبت 
آن ها  برای  غرب  خارجی  سیاست  بی ثبات  ماهیت 
آزار دهنده است ولی در عین حال از اتخاذ تصمیم جدی 
دارد،  قرار  همسایگی شان  در  که  افغانستان  به  ارتباط  در 

کام مانده اند.  نا
عصر رقابت های ژیوپولتیک به هیچ وجه به پایان نرسیده 
قدرت  دو  میان  همکاری ها  کلی  نمای  افغانستان  در  اما 
کشور دارای  بزرگ نوظهور آسیایی به چشم می خورد. هر دو 
کابل  کلیدی در افغانستان بوده و روابط متفاوتی با  منافع 
تکمیل کننده  تنظیم شود،  به صورت درستی  گر  ا اما  دارند 
دیرباز  از  جدید  دهلی  و  پکن  می تواند.  بوده  دیگر  یک 
روی شکل دادن جهان به واسطه  وسعت و نقش روز افزون 
دو  این رو،  از  گذاشته اند.  تاثیر  بین الملل  روابط  در  خود 
تامین  برای  نیز می توانند نقش موثری  افغانستان  کشور در 

ثبات در قلب منطقه  اوراسیا داشته باشند.

 رفائلو پنتوچی
 حمید خاوری

 منبع- رویترز

هند و چین متحدانی برای 
تامین ثبات در افغانستان
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نود درصد ملکیت های اهل هنود
 غصب شده است
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توسط پانزده هزار و 831 تن، موازی دوصدو شصت دو 
هزار و 537 جریب زمین توسط مالکان 355 شهرک و 
موازی سی هزار و 829 جریب زمین توسط 139 نهاد 

دولتی غصب شده است.«
از  شماری  که  می دهد  نشان  آزادی  خانه   یافته های 
مشاوران رییس جمهور پیشین که براساس فرمان شماره 
افغانستان  در  زمین  غصب  باره  در  کرزی  حامد   45
سراسر  در  زمین  غصب  رقم  بودند،  کرده   تحقیق 
کشور چهار و نیم میلیون جریب زمین گفته اند. براساس 
گزارش خانه آزادی بیشتر ملکیت های شخصی و دولتی 
ننگرهار،  قندهار،  بلخ،  هرات،  کابل،  والیت های  در 
کندز، کاپیسا، بغالن، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و 
مرتضوی،  شاه حسین  به گفته  است.  شده  غزنی غصب 
ملکیت های  غصب  موارد  آزادی  خانه  مسووالن  از 
دایکندی،  نورستان،  والیت های  در  دولتی  و  شخصی 
و  بودن  کوهستانی  به دلیل  غور  و  پنجشیر  پکیتکا، 
و  شهرک ها  ساخت  برای  مناسب  زمین های  نداشتن 

بلندمنزل ها در سطح پایین قرار دارد.
فصل سیاه

خانه آزادی افغانستان از دوران حکومت پیشین به عنوان 
بیشتر  که  می افزاید  برده  نام  زمین«  سیاه غصب  »فصل 
سال  چهارده  طول  در  دولتی  و  شخصی  ملکیت های 
غصب  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  حکومت 
شده است. خانه آزادی در گزارش خود می  گوید که 
افراد  پرونده های  پی گیری  قانون، عدم  نبود حاکمیت 
غاصبان،  و  زورمندان  معافیت  زمین،  غصب  به  متهم 
توسط  زمین  غصب  زمینه سازی  زمین،  بهای  افزایش 
حکومت، عدم جرم انگاری غصب زمین، عدم توانایی 
پرونده های  پی گیری  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
نهادهای  میان  به غصب زمین، عدم هماهنگی  متهمان 
و موجودیت گسترده  ناامنی ها  تداخل کاری،  دولتی، 
فساد اداری از دالیل اصلی غصب ملکیت های دولتی 

به شمار می روند.
خانه آزادی در گزارش خود می گوید که هفتاد و پنج 
درصد از زمین های غصب شده توسط افراد مربوط به 
است  حاکی  گزارش  این  هم چنین  است.  بوده  دولت 
مردم  ملکیت های  غصب  در  نیز  وقت   رژیم های  که 
رقم  آزادی،  خانه  گزارش  براساس  داشته اند.  نقش 
غصب ملکیت های شخصی توسط دولت به پنج درصد 
این  در  می رسد.  شده  غصب  زمین های  مجموع  از 
گزارش آمده است که افراد نیز در غصب ملکیت های 
دیگر افراد نقش داشته و ده درصد از زمین های غصب 

شده را تشکیل می دهد. 
دولتی  نهادهای  از  شماری  که  می افزاید  آزادی  خانه 
داشته  نقش  دیگر  نهادهای  ملکیت های  در غصب  نیز 
است. براساس یافته های خانه های آزادی، نزدیک به ده 
درصد از ملکیت های شماری از نهادهای دولتی توسط 

مورد  در  گزارشی  انتشار  با  افغانستان،  آزادی  خانه 
کشور،  در  غیردولتی  و  دولتی  زمین های  غصب  رقم 
ملکیت های  درصد  نود  به  نزدیک  که  می گوید 
این گزارش  افغانستان غصب شده است.  اهل هنود در 
هنود،  اهل  زمین های  غصب  از  پس  که  است  حاکی 
افغانستان  ترک  به  مجبور  آنان  خانواده های  بیشتر 

شده اند.
رویکرد  با   1393 سال  در  که  افغانستان  آزادی  خانه 
آغاز  پژوهشی  مطالعات  و  تحقیقی  گزارش های  تهیه 
به فعالیت کرد، در گزارش »فصل سیاه غصب زمین« 
غیردولتی  و  دولتی  ملکیت های  بیشترین  که  می گوید 

طی چهارده سال گذشته غصب شده است.
این  که  می گویند  افغانستان  آزادی  خانه  مسووالن 
هم چنین  و  دولتی  معتبر  اسناد  از  استفاده  با  گزارش 
و  دولتی  نهاد  هفتاد  از  بیش  مسووالن  با  مصاحبه 
روی  ماه  سه  آنان،  به گفته  است.  شده  تهیه  غیردولتی 
تهیه گزارش »فصل سیاه غصب زمین« کار شده است.

سران  از  شماری  که  می گوید  افغانستان  آزادی  خانه 
سران  جهادی،  فرماندهان  محلی،  زورمندان  قومی، 
احزاب سیاسی، بزرگان قریه ها، متنفذان، سرمایه دارانی  
شهردارها،  دارند،  به دست  نامشروع  و  سیاه  پول  که 
در  مردم  نمایندگان  ملی،  اردوی  و  پولیس  افسران 
شورای ملی، اعضای شوراهای والیتی، والیان، اعضای 
تعدادی  هم چنین  و  پولیس  فرماندهان  کابینه،  پیشین 
در  زمین  اصلی  غاصبان  از  دولتی  بلندپایه  اراکین  از 
افغانستان هستند. هر یک از این افراد، از ده تا صد هزار 
خانه  گزارش  براساس  کرده اند.  غصب  زمین  جریب 
آزادی، از زمین های غصب شده شهرک های رهایشی، 
تجارتی،  ساحات  بلند منزل   ها،  مسکونی،  مجتمع  های 
سرپناه های خودسر، تانک تیل ، سرای، باغ و زمین های 

زراعتی ساخته شده است.
در  خود  یافته های  ارایه  با  افغانستان،  آزادی  خانه 
در کشور  و شخصی  دولتی  ملکیت های  مورد غصب 
نمانده  امان  در  زمین  غصب  از  مکانی  هیچ  می گوید 
است. یافته های خانه  آزادی افغانستان نشان می دهد که 
یک میلیون و 954 هزارو 245 جریب زمین دولتی در 

هجده والیت غصب شده است.
توسط  که  آماری  می دهد  نشان  آزادی  خانه  گزارش 
اداره عالی اراضی افغانستان منتشر شده، رقم زمین های 
جریب  سه هزار  و  میلیون  یک  به  نزدیک  غصب شده 
آزادی  »خانه  است:  آمده  گزارش  این  در  می رسد. 
غصب  مورد  در  مختلف  آمارهای  به  افغانستان 
ملکیت های دولتی دست یافته است. براساس آمارهای 
اداره عالی اراضی و کمیسیون خاص پارلمان، تاکنون 
در  دولتی  زمین  جریب  هزار   297 و  میلیون  یک 
سی و چهار والیت کشور غصب شده است. از این میان 
زمین  جریب   334 و  هزار  نه صدو هشتاد و شش  موازی 

آزادی  خانه  است.  دولتی غصب شده  نهادهای  دیگر 
می گوید که آمارهای اداره عالی اراضی نشان می دهد 
که سی هزارو 829 جریب زمین دولتی توسط 139 نهاد 

دولتی غصب شده است.
ترک کشور پس از غصب زمین

در گزارش خانه آزادی آمده است که طی چند سال 
در  اهل هنود  ملکیت های  درصد  نود  از  بیش  اخیر 
هلمند  غزنی،  ننگرهار،  خوست،  کابل،  والیت های 
خانه  مسووالن  به گفته  است.  شده  غصب  قندهار  و 
از  پس  هنود  اهل  خانواده های  از  شماری  آزادی، 
را  افغانستان  شده اند  مجبور  ملکیت های شان  غصب 
می گوید:  خود  گزارش  در  آزادی  خانه  کنند.  ترک 
»در برخی از والیت ها عبادت گاه ها و هندوسوزان اهل 
هنود و سیک نیز غصب شده است. غصب این زمین ها 
از  سیک(  و  هنود  )اهل  آنان  اکثریت  تا  شده  باعث 

کشور هجرت کنند.«
غصب  روند  ادامه  با  که  می افزاید  آزادی  خانه 
ملکیت های هندوباوران و سیک در کشور، تعداد این 
اقلیت  قومی و مذهبی در افغانستان کاهش چشم گیری 
یافته است. در گزارش خانه آزادی آمده است: »پیش از 
سال 1370 حدود دوصد هزار هندو و سیک که حدود 
افغانستان  در  می دهد،  تشکیل  را  خانواده  هزار  چهل 
والیات  از  برخی  در  آنان  همه  می کردند.  زندگی 
و  تجارت  هم چنان  آنان  داشتند.  دکان  و  خانه  زمین، 
دکان داری می کردند. اما هم اکنون این تعداد به 120 
از 350  ننگرهار  در والیت  است.  یافته  تقلیل  خانواده 
خانواده تنها 40 خانواده، در هلمند شش خانواده و در 
قندهار تنها یک خانواده باقی مانده اند. غصب زمین  و 
جایدادهای هندوباوران توسط زورمندان سبب شده که 
حدود 99 درصد هندوباوران افغانستان را ترک کنند و 

از وطن مهاجر شوند.«
و  مساجد  سینماها،  مکاتب،  به  مربوط  زمین های 
و  نمانده  دور  به  زمین  غاصبان  نظر  از  نیز  قبرستان ها 

هزاران جریب آن غصب شده است.
مواردی  در  که  می دهد  نشان  آزادی  خانه  یافته های 
ملکیت های  زمینه ساز غصب  نیز  دولتی  نهادهای  خود 
از  برخی  که  می گوید  آزادی  خانه  شده اند.  دولتی 
مدت  برای  را  دولت  ملکیت های  دولتی  نهادهای 
طوالنی اجاره داده و اجاره دار پس از مدتی ادعا کرده  
است.  شخصی اش  ملکیت  اجاره ای،  ملکیت های  که 
دولتی  ملکیت های  به  خود  گزارش  در  آزادی  خانه 
هوتل  چند  آن  در  اکنون  که  هوایی  میدان  جاده  در 
مجلل ساخته شده اشاره کرده گفته که این محل ها به 

نازل ترین قیمت اجاره داده شده است.
خانه آزادی در گزارش خود می گوید که در سراسر 
کشور 355 شهرک ساخته شده که اکثریت آن باالی 
زمین های غصب شده احداث شده اند. در این گزارش 

والیت  در  که  شهرک  صد  جمله  از  که  است  آمده 
رسمی  جواز  شهرک  هجده  تنها  شده،  ساخته  کابل 

دولتی دارند.
روند  ادامه  با  که  می دهد  نشان  آزادی  خانه  یافته های 
تاریخی  ساحات  از  شماری  کشور،  در  زمین  غصب 
و میراث های فرهنگی نیز در معرض خطر قرار گرفته 
است. به گفته این نهاد، در برخی از والیت ها زمین های 
ساخته  بلند منزل  و  غصب  تاریخی  آبده های  اطراف 
شده است. خانه آزادی می گوید که بیشترین ساحات و 
مکان های تاریخی در والیت های هرات، غزنی، کندز، 

قندهار، بلخ، ننگرهار و بامیان غصب شده است.
زمین  غاصبان  که  می گوید  افغانستان  آزادی  خانه 
قانونی،  اسناد  جعل  جمله  از  مختلفی  شیوه های  از 
پارچه  دولتی،  رسمی  اسناد  و  آرشیف  به  دسترسی 
مالیه دهی، جعل فرمان ها و احکام دولتی، وکالت خط، 
پولی، سند  ترکه  خط، وثیقه خط، وصیت نامه، خاک 
اثباتیه اقدام به غصب  وراثت، اظهارنامه و دیگر اسناد 

ملکیت های شخصی و دولتی کرده اند.
اذعان به ناتوانی

یافته های گزارش تحقیقی خانه آزادی افغانستان نشان 
روند  از  جلوگیری  در  دولتی  نهادهای  که  می دهد 
ناتوانی  اظهار  غیردولتی  و  دولتی  ملکیت های  غصب 
با  خود  گزارش  در  تحقیقاتی  نهادهای  این  کرده اند. 
اشاره به اظهارات مسووالن وزارت های دفاع و داخله 
در یکی از جلسات کمیسیون خاص مجلس نمایندگان، 
در  ناتوانی شان  به  وزارت خانه ها  این  که  می گوید 
جلوگیری از غصب زمین اذعان کرده اند. به گفته خانه 
آزادی، نهادهای دولتی تاکنون موفق شده اند تا نود و 
سه هزار و هفت صد جریب زمین را در دوازده والیت 

از چنگ غاصبان پس بگیرند.
کشور  در  زمین  غصب  که  می گوید  آزادی  خانه 
به گفته  دارد.  قبال  در  ناجبران ناپذیری  پیامدهای 
و  شخصی  ملکیت های  غصب  روند  ادامه   نهاد،  این 
تخریب  انکشافی،  برنامه های  تطبیق  باعث عدم  دولتی 
محیط زیست، نقص حقوق بشر، ایجاد منازعات قومی، 
تخریب مکان ها و آبدات تاریخی می شود. خانه آزادی 
تاکید کرده به هر اندازه ای که مکلیت های شخصی و 
دولتی در قلمرو حکومت غصب شود، به همان اندازه 
به منافع ملی و سرمایه جمعی ضربه وارد می شود. خانه 
باری  افغانستان در آخرین  آزادی می گوید که کابینه 
مترمربع  هر  قیمت  کرد،  قیمت گذاری  را  زمین  که 
است.  کرده  تعیین  دالر  دو و نیم  افغانستان  در  را  زمین 
غصب  زمین های  هرگاه  تحقیقاتی،  نهاد  این  به گفته 
شده براساس قیمت گذاری کابینه محاسبه شود، از قرار 
چهار و نیم میلیون جریب زمین غصب شده ارزش آن به 

بیست و دو میلیارد دالر می رسد.
با این حال، خانه آزادی می گوید که قوانین کشور در 
است  ناقص  متهمان  مجازات  و  زمین  به غصب  رابطه 
بازنگری  مورد  باید  زمینه  این  در  را  قوانین  دولت  و 
قرار دهد. هم چنین این نهاد از دولت خواسته تا برای 
رسیدگی به پرونده های غصب زمین دادگاه خاصی را 

ایجاد کند.

رقم زمین های غصب شده 
نزدیک به یک میلیون و 

سه هزار جریب می رسد. 
در این گزارش آمده است: 
»خانه آزادی افغانستان به 

آمارهای مختلف در مورد 
غصب ملکیت های دولتی 

دست یافته است. براساس 
آمارهای اداره عالی اراضی 
و کمیسیون خاص پارلمان، 
تاکنون یک میلیون و 297 

هزار جریب زمین دولتی در 
سی و چهار والیت کشور غصب 

شده است. از این میان 
موازی نه صدو هشتاد و شش 

هزار و 334 جریب زمین 
توسط پانزده هزار و 831 

تن، موازی دوصدو شصت دو 
هزار و 537 جریب زمین 
توسط مالکان 355 شهرک 
و موازی سی هزار و 829 

جریب زمین توسط 139 نهاد 
دولتی غصب شده است.«

ظفرشاه رویی
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شمال افغانستان در آرامش نسبی و ظاهری به سر می برد؛ 
آرامش نسبی که حاصِل مصروفیت گروه های تروریستی 
است؛  آینده  ماه  دو  تا  جنگ  فصل  برای  آمادگی  در 
زمستان برای طالبان فصل استراحت و برنامه ریزی است. 
فصل شمارش دست آوردها و ایجاد طرح های جدید برای 

گسترش جغرافیای تسلط و تجدید قوا.
و  غفلت  در  امنیتی  نیروهای  که  نیز  زمستاِن سال گذشته 
پایین  و  کندز  سقوط  آن  حاصِل  بردند،  سر  به  بی خیالی 
والیت  مرکز  در  رنگ،  سه  ملی  بیرق های  شدِن  کشیده 
بدخشان،  سرپل،  فاریاب،  والیات  ولسوالی های  و  کندز 
تخار و بغالن بود که گسترش جغرافیای تسلط طالبان را 

در شمال و شمال شرق افغانستان به دنبال داشت. 
و  کرده  بررسی  را  شمال  اوضاع  و  حال  واقع بینانه  اگر 
بسترها و النه های تروریست ها را در این والیات بسنجیم، 
آینده ی  می ماند،  کندز  سرنوشت  به  که  بزرگی  هراس 
نقاط  در  النه سازی  و  تصرف  می کند.  تهدید  را  شمال 
به دست  افراطی پرور،  مدارس  گسترش  استراتژیک، 
آوردِن امکانات و تجهیزات وسیع نظامی، فقر و تنگدستی 
و دوری روز افزون  بی اعتمادی  و  مردم  میان  در  گسترده 
مردم از حکومت، از جمله زمینه های مهم وخامت اوضاع 
در شمال افغانستان است که به صورت فشرده میزان سطح 

تهدیدات در والیات شمال را می سنجیم.
و شمال شرق  از 9 والیت شمال  طالبان در هر یک  فعال 
ایجاد  نظامی  محکم  پایگاه  چندین  تا  یک  از  افغانستان، 
به سربازگیری، جمع آوری  با استفاده از آن  کرده اند که 
عشر و ذکات، تعلیم و آموزش جنگجویان و طرح ریزی 

برنامه های شان می پردازند. 
وردوج  و  جرم  ولسوالی های  بدخشان،  والیت  در 
از  بخش هایی  و  است  طالبان  اختیار  در  کامل  به صورت 
از جمله حومه های شهر فیض آباد را  سایر ولسوالی ها و 
در  گروه  این  جبهات  که  دارند  کنترول  در  هر ازگاهی 
والی  فصیح الدین،  قاری  نام  به  شخصی  توسط  بدخشان 
بدخشان ضمن  نام نهاد طالبان رهبری می شود. طالبان در 
این که نیروی بیشتر از یک هزارنفری را در اختیار دارند، 
می باشند.  نیز  ثقیله  سالح های  و  نظامی  وسایط  دارای 
مرکز سوق  به عنوان  و جرم  وردوج  از  این گروه  اکنون 
و اداره در شمال شرق افغانستان استفاده کرده و به شدت 
نیروهای  افزایش  و  تسلط  جغرافیای  گسترش  تالش  در 

جنگی شان می  باشند.
و  شمال  کلیدی  والیات  از  یکی  به عنوان  نیز  تخار 
شمال شرق که هم سرحد با تاجیکستان است، مورد توجه 
و تهدید تروریست ها و گروه های قاچاقبر و تبه کار قرار 
درقد،  اشکمش،  ولسوالی های  در  طالبان  است.  گرفته 
و النه ی  نفوذ کرده  این والیت  و خواجه غار  قلعه  ینگی 
ایجاد  اشکمش  ولسوالی  در  آنان  امن  پناهگاه  و  محکم 
آنان در تخار  نقطه قوت حضور  شده است که می تواند 
را بیان کند. جبهات طالبان در این والیت، توسط شخصی 
در  عمدتا  که  می شود  رهبری  طیب  امین اهلل  قاری  نام  به 
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ولسوالی اشکمش بود وباش دارد.
و  شمال  در  تحول  زا  و  مهم  والیت های  دیگر  از  کندز، 
چاردره، دشت  ولسوالی های  است.  افغانستان  شمال شرق 
ارچی، قلعه  زال و قسمت های از ولسوالی خان آباد و تا 
نیروهای  و  است  طالبان  اختیار گروه  در  شهر  حومه های 
دارند.  کامل  حاکمیت  کندز  شهر  مرکز  در  تنها  امنیتی 
اوضاع این والیت به شدت شکننده است و طالبان، ضمن 
داشتِن تسلیحات و امکانات ثقیل نظامی، نیروهای جنگی 
نیز مجهز  نظامی  با وسایط زرهی  و  افزایش داده  را  شان 
می باشند. مال عبدالسالم که فرماندهی تصرف شهر کندز 
این  نام نهاد  والی  به عنوان  هم  هنوز  داشت،  عهده  به  را 

گروه، جبهات طالبان را در این والیت رهبری می کند.
این  نیز  می شود  یاد  شمال  گلوگاه  به عنوان  که  بغالن 
امنیتی  نابه سامانی های  و  تحوالت  دستخوش  روزها 
و  بُرکه  بغالن مرکزی، دهنه غوری،  ولسوالی های  است. 
و  پایگاه ها  جمله  از  دندشهاب الدین  و  دندغوری  مناطق 
مخفیگاه های طالبان است که کمپ های آموزشی، تبلیغی 
و جلب و جذب آنان نیز در این مناطق فعال است و برای 
فصل جنگ در بهار آینده آمادگی می گیرند. طالبان در 
صلح  تفاهم نامه ی  از  که  مصونیتی  از  استفاده  با  بغالن، 
شد  امضا  قبایل  و  اقوام  وزیر  منگل  گالب  توسط  که 
تبلیغی و جلب و جذب شان  فعالیت های  به دست آورده، 
را گسترش داده و اکنون به عنوان یک قدرت نظامی علیه 
نیروهای امنیتی در این والیت مطرح اند. جبهات طالبان در 
رهبری می کند  اسماعیل  مولوی  نام  به  را شخصی  بغالن 
و  غوری  دند  منطقه ی  گروه  این  اصلی  قرارگاه های  که 

بغالن مرکزی می باشد.
بود،  افغانستان  شمال  والیات  آرام ترین  از  که  سمنگان 
ولسوالی  است.  شده  نابه سامانی  و  ناآرامی  دچار  اکنون 
است،  نیز  ذغال سنگ  معادن  دارای  که  پایین  دره صوف 
سال  طی  که  است  طالب  تروریست  ده ها  حضور  شاهد 
نیروهای  کاروان های  باالی  را  زیادی  حمالت  جاری 
است.  داده  انجام  دره صوف  ولسوالی  ساختمان  و  امنیتی 
آرام  خیال  با  نیز  والیت  این  در  طالبان  گروه  اکنون 
تاجران  از  باج گیری  تبلیغی،  فعالیت های  به  آسوده  و 
برای  و  پرداخته  سرباز  جذب  و  جلب  و  ذغال سنگ 
جنگ در فصل آینده آمادگی می گیرند. مولوی یعقوب، 
سمنگان  در  طالبان  نام نهاد  والی  منصور،  اکه  به  مشهور 
دره صوف  ذغال سنگ  معادن  در  باج گیری  از  که  است 
و سربازگیری از میان مردمان فقیر و تنگ دست، توانسته 
است کمک های زیادی به جبهات طالبان در سایر والیات 

نیز انجام دهد.
بلخ که به عنوان یکی از شاهرگ های اقتصادی افغانستان و 
محور والیات شمال افغانستان مطرح است، از امنیت نسبی 
برخوردار است. این والیت با تمام آرامش و اطمینانی که 
اما تهدیدهای در  در ظاهرش نهفته است، زیرپوست آن 
حال رشد است. ولسوالی های چمتال، شولگره، دولت آباد 
امنیتی  زیاد  و چاربولک طی سال جاری دچار تحوالت 

والی  نور،  عطامحمد  شدن  نظامی پوش  به  منجر  که  بود 
این والیت شد. طبق معلومات موثق منابع، اکنون بیشتر از 
300 تن نیروهای تروریستی وابسته به طالبان در منطقه ی 
پایگاه محکم که دارای  البرز ولسوالی چمتال یک  کوه 
کرده  ایجاد  می باشند  نظامی  منظم  امکانات  و  تسلیحات 
و سایر جبهات شان در ولسوالی های شولگره، دولت آباد، 
چاربولک، چارکنت و شورتپه را از آن مدیریت می کنند. 
سربازگیری،  تبلیغ،  تاکنون  گروه،  این  فعالیت  بیشترین 
بوده  تسلیحات  خریداری  و  ذکات  و  عشر  جمع آوری 
به عنوان  اعضای شورای کویته،  از  یونس،  مولوی  است. 
این  این گروه را در  بلخ، رهبری  نام نهاد طالبان در  والی 

والیت به عهده دارد.
جوزجان از دیگر والیات شمال است که مرز مشترک با 
بلخ نیز دارد. این والیت نیز دچار چالش های امنیتی است. 
خمآب،  ولسوالی های  از  زیادی  قسمت های  اکنون  هم 
این  قوش تپه، درزاب و آقچه در کنترول طالبان است و 
و  تبلیغ، سربازگیری و جمع آوری عشر  به  آزادانه  گروه 
عبدالرحمان مسوولیت رهبری  مولوی  ذکات می پردازد. 

جبهات طالبان در والیت را به عهده دارد.
گروه های  توجه  مورد  و  ناآرام  نقاط  دیگر  از  سرپل 
دهشتگر در شمال است. اکنون بیشترین تمرکز نیروهای 
که  است  کوهستانات  ولسوالی  روی  طالبان  جنگجوی 
صد  به  نزدیک  ولسوالی  دراین  نظامی شان  پایگاه  در 
گروه  این  دارند.  اختیار  در  نیز  نظامی  وسایط  عراده 
سوزمه  ولسوالی های  از  زیادی  بخش های  در  اکنون 
شهر  حومه های  و  گوسفندی  صیاد،  سانچارک،  قلعه، 
این گروه  نهاد  نام  والی  مولوی عطااهلل،  دارند.  تسلط  نیز 
در سرپل، مسوولیت رهبری جبهات نظامی این گروه را 
به سر می برد.  داشته و در ولسوالی کوهستانات  به عهده 
منابع آگاه می گویند که بیشترین نیروی مسلح طالبان در 
و  می برند  سر  به  کوهستانات  ولسوالی  در  سرپل  والیت 
همین  در  شمال،  در  طالبان  نظامی  پایگاه  قدرتمندترین 

ولسوالی است.
فاریاباز دیگر نقاط سرخ شمال است. نقطه ی که آرام آرام 
راهی  که  صورتی  در  و  می شود  نزدیک  انفجار  اوج  به 
برای درمان آن روی دست گرفته نشود، فصل بهار، فصِل 

تجربه ی سرنوشت کندز برای این والیت خواهد بود.
بیشتر از 80 درصد جغرافیای ولسوالی های  طالبان اکنون 
قیصار، المار، کوهستان، گرزیوان، غورماچ و پشتون کوت 
این والیت را در تصرف دارند و مراکز نظامی و تبلیغی 
دراین  طالبان  رهبری گروه  داده اند.  نیز گسترش  را  شان 
فرماندهان  جانی ترین  از  صالح الدین  مولوی  را  والیت 
توسط  اسد  ماه  جریان  در  که  داشت  عهده  به  طالبان 
بنام  اکنون شخصی  و  بازداشت شد  ملی  امنیت  نیروهای 
مولوی ظریف، به عنوان والی نام نهاد این گروه در فاریاب، 
جبهات نظامی شان را رهبری می کند. شعله های جنگی که 
قرار است شمال را به پرتگاه نابودی ببرد، مطمینا با شرحی 
والیت  سه  از  احتماال  شد،  شمال  والیات  اوضاع  از  که 

سرپل، فاریاب و بدخشان کلید خواهد خورد.
نکته ی دیگری که می تواند به عنوان تهدید و چالش بالقوه 
قد  در شمال  افغانستان  دولت  و  امنیتی  نیروهای  برابر  در 
علم کرده و احتمال خلق وحشت در بهار آینده را تقویت 
به  وابسته  تروریستی  نیروهای  روز افزون  حضور  بخشد، 
داعش  گروه  به  که  ازبکستان  اسالمی  تحریک  گروه 
بیشترین  اکنون  می باشد.  والیات  این  در  دارند  تمایل 
تمرکز تروریست های خارجی در شمال، در ولسوالی های 
در  کوهستانات  بغالن،  در  برکه  بدخشان،  در  وردوج 
سرپل، قیصار و المار در فاریاب و قوش تپه در جوزجان 
می باشد. این نیروها بیشتر در بخش های آموزش روش های 
جنگ چریکی و ماین سازی و هم چنان طراحی حمالت 
درنظرداشت  با  و  می کنند  فعالیت  طالبان  گروه  کنار  در 
حمایت و تمایل این گروه به داعش که قبال در بهار سال 
این  فعالیت های  درونمای  بود،  کرده  اعالم  نیز  جاری 
گروه،بلندکردِن پرچِم داعش در شمال پیش بینی می شود.

زمینه  که  گسترده  بی کاری  و  فقر  نظرداشت  در  با 
سربازگیری طالبان را فراهم کرده، تسلط آنان به ساحات 
منابع  از شاهراه ها و  آنان  استراتژیک و عایدات هنگفت 
عایداتی، تسلیحات و امکانات وسیع نظامی که در اختیار 
دارند و بی کفایتی و بی خیالی رهبران نهادهای امنیتی در 
فصل زمستان که طالبان دارند برای جنگ تمام عیار در بهار 
آینده آماده می شوند، نشان می دهندکه شمال در آرامش 
قبل از طوفان فرو رفته و والیت های سرپل، فاریاب، کندز 
و بدخشان که اکنون شاهد بیشترین تجمع نیروهای جنگی 
و امکانات نظامی طالبان است در پی حمالت گسترده و 
تهاجم این گروه در آغاز فصل جنگ سقوط کرده و در 
نتیجه نقطه های مشخصی از شمال، به عنوان زخم  عمیق در 

پیکر افغانستان تبدیل خواهند شد.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

به تازگی بار دیگر شورای صلح صاحب 
نیم  بگوییم  است  )بهتر  معاون  و  رییس 
معاون( شد. چون جایگاه شورای  درجن 
حیاتی  و  مهم  خیلی  افغانستان  در  صلح 
است و بدون شورای صلح خدای نکرده 
به وجود  کشور  در  صلح  دارد  احتمال 
نیاید. )قبال خو خیلی آمده بود( بنا در نظر 
گرفتیم تا با رییس شورای صلح مصاحبه 

کنیم. 
که  شد  چطور  صاحب  رییس  مجری: 
خود را برای ریاست شورای صلح آماده 

کردید؟ 
خبر  مساله  از  مه  روح  که  وال  رییس:  
بوده باشه. مه به آرامی زندگی آخر عمر 
آمدند  نفر  چند  که  می گذراندم  را  خود 
گفتم  شو.  شورای صلح  رییس  بیا  گفتند 
مه  سن  نه  نیست.  مه  وقت  بیادرا  برین 
خود  دارم  آرزو  هم  نه  و  می کنه  ایجاب 
بغلم  از  حاال  همین  بدهم.  کشتن  به  را 
از جایم  متر  نیم  تیر می شود  لنگی دار که 
گردن  با  حاضران  از  یکی  می زنم.  خیز 
ایستاد شد و گفت دل تان  کج روبه رویم 
به همین جوان ها نمی سوزد که مجبور اند 
نام  خو  شما  شوند.  رییس  شما  عوض  به 
خدا 98 درصد عمر خود را سپری کردید. 
را  خود  می شود  چی  عمری  آخر  حالی 
مره  مقصد  کنید.  دیگران  زندگی  سپر 

بازی دادن و رییس شورای صلح شدم. 
مجری: خوب حاال که شما دست از جان 
شسته و آمدید که رییس شوید چرا شش 

معاون برای خود انتخاب کردید؟ 
که  بس  از  بپرسی  راستشه  وال  رییس: 
تعداد گروه های تروریست زیاد شده برای 
هر گروه یک معاون انتخاب کردم. یک 
محمد منصور  اختر  گروه  طالبان  با  معاون 
گروه  با  معاون  یک  کند.  مذاکره  باید 
با  معاون  یک  رسول.  مال  بخش  طالبان 
با  یکی  پکتیکا ،  در  تاسیس  تازه  گروه 
حقانی ، یکی با داعش و خالصه همی رقم 

حساب کرده شش تا شد. 
اول  قدم  در  برنامه تان  نخستین  مجری: 

چیست؟ 
سیستم  ایجاد  من  برنامه  نخستین  رییس: 
خارجی  کشور های  از  است.  لنگی پال 
یک دستگاهی خریداری می کنیم که هم 
لنگی طرف را تالشی کند و هم اونجه ره.

مجری: کجا را؟
رییس: همونجه ره که از طریقش اسداهلل 
خالد را نزدند. اونجه هم باید تالشی شود. 
پالیده شود ما  با دست  نیست  چون اجازه 

دستگاه می آوریم. 
برنامه  چی  این  از  بعد  خوب  مجری: 

دارین؟
رییس: بعد از او دیگه کدام برنامه نداریم. 
چای  و  می شینیم  خود  دفتر های  در 
می خوریم و سر ماه هم معاش می گیریم. 
همو کاری که در سابق هم شورای صلح 
برای  سوالی  دیگر  )مجری  می کرد. 

پرسیدن نداشت.( 

شمال
و آرامِش قبل از قهر طوفان

یک رییس و شش معاون   مختاروفایی

ACKU



برای  امریکا  جمهوری خواهان  پیشتاز  نامزد  ترامپ،  دونالد 
ایالت  مقدماتی  انتخابات  در  ریاست جمهوری،  انتخابات 
جریان  در  رسید.  پیروزی  به  حوت   اول   در  جنوبی  کارولینای 
کلینتون با فاصله اندکی از برنی  »انجمن حزبی« نوادا نیز هیالری 
از  جمهوری خواه،  نامزد  دیگر  بوش،  جب  گرفت.  پیشی  سندرز 

گرفت. کناره  رقابت 
انتخابات  در  ترامپ،  دونالد  جمهوری خواهان،  جنجالی  نامزد 
به  را  آرا  درصد   ۴۰ به  نزدیک  نیز  دلو   ۲۰ در  نیوهمپشایر  مقدماتی 
کارولینای جنوبی نیز در  خود اختصاص داده بود و در انتخابات 

کند کسب ۳۲.۵ درصد آرا بر رقبای خود غلبه  نهایت توانست با 
تد  بین  جنوبی  کارولینای  در  دوم  جایگاه  برای  نزدیک  رقابت 
که در نهایت روبیوی جوان موفق  کروز و مارکو روبیو جریان داشت 
بگذارد.  را پشت سر  کروز  تد  آرا  دو دهم درصد  اختالف  با  شد 
درصد.   ۲۲.۳ کروز  تد  آرای  و  بوده  درصد   ۲۲.۵ روبیو  آرای 
ایجاد  او  برای  بیشتری  بخت  ترامپ  دونالد  پیروزی  میان  این 
به  پا  نامزد اصلی جمهوری خواهان  به عنوان  نهایت  تا در  می کند 
رقابت نهایی برای انتخابات ریاست  جمهوری بگذارد. هر چند 
شده  او  به  شدیدی  انتقادهای  و  است  پیش  در  زیادی  راه  هنوز 
کاتولیک.  کلیسای  است؛ از بارک اوباما تا پاپ فرانسیس، رهبر 

فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه، می گوید روسیه 
می دهد،  ادامه  سوریه  در  بمباران ها  به  که  حالی  در 
کره  نمی تواند همزمان بر سر آینده آتش بس در سوریه مذا

کند.
در  فبروری،   ۱۹ شنبه  شامگاه  فرانسه،  رییس جمهوری 
مصاحبه با رادیو ملی فرانسه متذکر شد: من قصد ندارم 
اما  کرات سوریه خارج سازم  از حضور در مذا را  روسیه 
یک جانبه  حمایت  اسد  بشار  از  هم  نمی تواند  روسیه 
کند، هم شهروندان غیرنظامی را مورد حمله قرار دهد و 

کند. کرات شرکت  هم در مذا
فرانسوا اوالند در عین حال نسبت به »تاثیرات« حمالت 
کرد  کید  هوایی علیه مواضع نیروهای داعش در سوریه تا

نوادا  در  حزبی«  »انجمن  به  فبرروی   ۲۳ در  جمهوری خواهان 
تا  شد  خواهد  انجام  تکزاس  در  آن ها  مناظره  سپس  می روند، 
به »سه شنبه  موسوم  ایاالت،  مقدماتی همزمان در چندین  رقابت 

بزرگ« در روز اول مارچ برگزار شود.

گفت: »این حمالت، نتایجی را بدنبال داشته است.  و 
در نتیجه این حمالت نه تنها شماری از نیروهای داعش 
این  نظامی  تسلیحات  از  مقادیری  بلکه  شدند  کشته 
کار تمام نشده است«. گروه نیز نابود شده است. اما هنوز 

احتمال  به  اشاره  با  هم چنین  فرانسه  رییس جمهوری 
از مداخله  بر سر بحران سوریه،  روسیه،  با  بروز درگیری 
کرده و این  ترکیه در موضوع جنگ سوریه ابراز نگرانی 

مداخالت را به سود ترکیه ندانست.
معرض  در  هنوز  فرانسه  این که  بیان  با  اوالند،  فرانسوا 
ما  شد:  متذکر  دارد،  قرار  تروریسم  از  ناشی  خطرات 
به عراق و سوریه  که  افرادی مواجه هستیم  با  هم چنان 

می روند و باز به فرانسه باز می گردند.

وز انتخابات مقدماتی امریکا کلینتون و ترامپ پیر

کرات  وسیه در مذا کنش فرانسه نسبت به حضور ر وا
آتش بس سوریه 
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در حالی که ارزش افغانی در برابر دالر در روزهای اخیر 
رییس  را طی می کند، خلیل صدیق،  نزولی خود  سیر 
بانک مرکزی می گوید افزایش نرخ دالر در برابر افغانی 
گونه ربطی به سیاست پولی بانک مرکزی نداشته  هیچ 
قرار  ثبات  حالت  در  افغانی  پولی،  سیاست  نظر  از  و 

دارد.
دوم  دیروز  مرکزی  بانک  رییس  صدیق،  خلیل 
طرف  این  به  سال  یک  از  که  گفت  کابل  در  حوت 
نوسان هایی در ارزش پول افغانی به وجود آمده است. 
که این گونه نوسان ها به صورت  مساله عمده این است 
بانک  اسعاری  و  پولی  سیاست های  معلول  قطعی 

مرکزی نیست و هیچ گونه بنیاد و ریشه پولی ندارد. 
کامال  گفت: »افزایش ارزش دالر  رییس بانک مرکزی 
عوامل غیر پولی و دور از سیاست های پولی و اسعاری 
مدت  این  در  مرکزی  بانک  است.  مرکزی  بانک 
و  معیارها  مطابق  را  افغانی  پول  نشر  و  عرضه  کامال 
اقتصادی  نیازمندی های  مطابق  دقیق  سنجش های 

کرده است.«  کشور رهبری و عملی 
هیچ گونه  پولی  سیاست  مرکزی  بانک  رییس  به گفته 
ارزش  به خصوص  اسعار خارجی  رفتن  باال  تاثیری در 
دالر در مقابل پول افغانی نداشته و به همین دلیل است 
پولی در حد صفر  تورم  گذشته  که در طول یک سال 

بوده است.
ارزش  توانسته  مرکزی  بانک  گفت  صدیق  خلیل 
در  گذشته  سال  یک  طول  در  را  افغانی  پول  نشر  و 
در  دارد.  نگه  اقتصادی  واقعی  نیازمندی  های  سطح 
غیر این صورت افزایش دالر منجر به افزایش قیم اشیا 
کشور  در  را  وسیعی  تورم  و  شده  بازار  در  خدمات  و 

به وجود می آورد.
بانک مرکزی می گوید محدود شدن عرضه دالر، پایین 
کشور،  در  خارجی  سرمایه گذاری های  سطح  آمدن 
کسر وسیع تجارت خارجی، انتقال سرمایه به بیرون و 
کشور از یک سال به  مهاجرت های وسیع به خارج از 
این طرف از عوامل افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی 

است.
جدید  عوامل  از  یکی  وسیع  مهاجرت های  گفت  وی 
گفت  افزایش ارزش دالر در برابر پول افغانی است. او 
تقاضای  دالر  میلیارد  دو  حدود  در  می رود  گمان  که 

کشور از سوی  جدید برای اسعار خارجی در بازار های 
این افراد ایجاد شده باشد.

بانک مرکزی می گوید دالر تنها در برابر پول افغانی باال 
یک  در  امریکا  در  اقتصادی  رشد  بلکه  است  نرفته 
که ارزش دالر در برابر پول  گذشته باعث شد  سال و نیم 
که از افغانستان در سطح  کشورهای جهان  بسیاری از 

باالتری قراردارند، افزایش یابد. 
تنزیل  که  می کند  کید  تا مرکزی  بانک  حال  همین  در 
نسبت  دالر  ارزش  برابر  در  افغانی  پول  درصدی   21
به  و  بوده  محدود تر  و  کم تر  تغییر  دیگر  کشورهای  به 

سیاست های پولی بانک مرکزی ارتباطی ندارد. 
این بانک هم چنان می گوید پول افغانی از نظر پشتوانه 
نیرومندی  و  قوی  قدرت  از  است،  اسعاری  ذخایر  که 
کشور  برخوردار است و هیچ گونه تشویشی از این نظر در 

وجود ندارد. 
گفت بانک افغانستان  رییس بانک مرکزی هم چنان 
یا  و  نسبی  ثبات  در  را  خود  نقش  بتواند  این که  برای 
کند،  جلو گیری از نوسان های بسیار وسیع اسعار بازی 

کرده است. در بازار مداخله 
ماه جدی سال  از  بانک می گوید  این  در همین حال 
به  را  دالر  میلیون  سه صد  حدود  در  کنون  ا تا  جاری 
بین  حوت  ماه  آخر  تا  است  قرار  و  کرده  عرضه  بازار 
وارد  بازار  به  را هم  دالر دیگر  میلیون  تا سه صد  دوصد 
گسیخته و غیرمترقبه  کند تا بتواند از نوسان های لگام 

جلوگیری به عمل آورد.

رییس بانک مرکزی: 

از نظر سیاست پولی 
در حالت ثبات قرار داریم
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Support to IARCSC on 
finalization of F-PAR project documents and initiating PPU for F-PAR to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process. 

Objective: 
 
The main objective is to support IARCSC to “Establish the F-PAR Project Management Unit and Initiate 
the Implementation”.  

Expected Outcome: 

 Finalize the Project Documents including the 5 Year Implementation Plan and the Budget of the 
F-PAR Project.   

 Develop an Action for the Project’s PMU Set Up for the course of the Project. 
 Support the Implementation Initiation of the Project based on the Implementation Plan especially 

Year 1. 
 Define the Work Processes for Simplification and System Development Targets of Year 1. 
 Capacity Building on-the-job for IARCSC/CSMD relevant government staff 

Qualifications required 
This assignment requires committed and qualified national and international consultants with insight 
knowledge of international best practices and experiences in the field of project 
management/development, public admiration and civil service reform and Working Experience within 
Afghan Ministries is needed. 
 Therefore the experts should fulfill the following requirements: 

Consultancy firm:  

A team with  

- At least ten (10) years of work experience with civil service reforms (5 years for national). Relevant 
work experience in Afghanistan will be highly preferred. 

- Willingness to travel to Afghanistan for up to four times (one week/month) 
- Knowledge of Business simplification processes required. 
- Proven Organizational development skills (3-5 years) 
- Knowledge of Policy Development needed 
- Knowledge of reform processes required 
- Understanding of project development processes and methodologies. 
- Technical skills of programs’ design, analytical and evaluation abilities and problem solving capacity 

 in the context of developing countries. 
- Ability to work effectively with donors and a diverse team 
- Excellent experience and proven network to donor/international community on national level and 

to align with various other national stakeholders  
- Proven Experience with developing national action plan or national priority plans is essential 
- Familiar with Afghan government strategic and country-wide priorities (NPPs,  SMAF, etc.) 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the refer-
ence number (83223199) to tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.
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