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  تا آن جا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، 
باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر 

انجام دهی.
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شهرداری کابل:

تا پنج روز آینده کابل از کثافات تخليه می شود
صفحه 6

» برای یک هفته حشر عمومی در شهر كابل اعالم كرده ایم و از موترهای انتقال 
زباله شهرك ها و شركت های خصوصی نیز در این حشر درخواست كمک شده 

است«.
ذرات معلق آلودگی هوای شهر كابل از 600 تا 700 پی پی ام است كه به مراتب 

باالتر از حد استندرد در یک شهر)150پی پی ام( می باشد

جناب رییس جمهور باید بداند كه افزایش 
پایین  نشان دهندة  در یک كشور،  مهاجرت 
بودِن اعتماد مردم به زنده گی است و این 
به دولت  برمی گردد. دولت  نقص مستقیماً 
غیرمنطقِی  فراخواندِن  به جای  است  موظف 
مهاجران، سطِح رفاه و امید به زنده گی در 
دلیلی  دیگر  كه  دهد  ارتقا  چنان  را  جامعه 
برای مهاجرت و جاذبه یی در بیرون از مرزها 
اما  باشد.  نداشته  وجود  كشور  ترِك  برای 
جبرگرایِی  كرده،  پیشه  غنی  آقای  آن چه 

محض و بازتولیِد فقر و خشونت است!

برگرفته از صفحۀ فیس بوك احمد ولی مسعود
هـمين كه از مالقات با جنرال اسلم بيگ، جنرال حميدگل 
با  آمرصاحب  شد،  فارغ  پاكستانى  ديگِر  جنرال  تا  چند  و 
خيال  چه  را  افغانستان  اين هـا  نمي دانم  گفت:  عصبانيت 
كرده اند، به تكرار مي گويم كه ما مشكالت خود را داريم، 
قربانى  روز  هـر  ما  مردم  ماست،  كشور  در  روس  عساكر 
با  مي گويند،  است.  روان  ويرانى  به  ما  كشور  مي دهـند، 
شما كاماًل موافقيم و شما را درك مي كنيم، ولى ما و شما 
منحيث دو برادر مسلمان بايد دست به دست هـم بدهـيم تا 

كشورهـاى مسلمان آسياى ميانه را آزاد سازيم.
كه  بود  اين  ما  مردم  انتظار  آمرصاحب،  شهـادت  از  پس 
حضور جامعۀ جهـانى در افغانستان،...         ادامه صفحه 6
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رييس جمهور غنى در ادامۀ سفر اروپايى اش، در 
به مسايل مختلفى   آلمان  »كوبر«  پژوهشى  بنياد 
در مورد افغانستان اشاره كرد و از جمله در مورد 
ذلت بار«  »صلح  ما  مردمِ  كه  گفت  صلح  روند 
كه  گفت  سخنانش  ادامۀ  در  او  نمى پذيرند.  را 
حاضر نيست از ارزش هاى قانون اساسى عدول 
كند و به صلحى برسد كه مايۀ شرم سارى باشد. 
اما پرسش اين جاست كه آقاى غنى چه حرِف 
تازه يى در مورد گفت وگوهاى صلح مطرح كرده 

كه پيش از او گفته نشده است؟ 
اين  از  قبل  ذلت بار«  »صلح  كه  نمى رود  گمان 
نرفته  به كار  افغانستان  دولت مرداِن  ادبياِت  در 
صلِح  از  همواره  نيز  پيشين  دولت مرداِن  باشد. 
باعزت سخن گفته اند و هرازگاهى كه در مورد 
روند صلح با انتقادهايى روبه رو شده اند، تأكيد 
بود  خواهد  آبرومندانه  آن ها  صلِح  كه  كرده اند 
شدۀ  پذيرفته  ارزش هاى  كه  نيست  قرار  و 
جامعه را به معامله بگذارند و يا آن ها را به نفع 

خواست هاى غيرمشروع مصادره كنند. 
آقاى غنى پيش از گفتن اين سخنان، در نشستى 
در  زمين  اقليمِى  تغييرات  كنفرانس  حاشيۀ  در 
فرانسه با نوازشريف نخست وزير پاكستان ديدار 
و گفت وگو داشت و در اين گفت وگوها بر آغاز 
دوبارۀ مذاكرات صلح تأكيد رفت. اين در حالى 
دنبال  به  پاكستان  و  افغانستان  روابط  كه  است 
مرگ مال عمر رهبر گروه طالبان و اعالم مواضع 
به  صلح،  مسايل  با  پيوند  در  گروه  اين  جديِد 
كه  مى شد  برده  احتمال  و  بود  گراييده  تيره گى 
دولت مرداِن افغانستان در جست وجوى راه هاى 
اما  باشند.  امنيت  و  به صلح  رسيدن  براى  تازه 
حركتى را كه آقاى غنى دنبال مى كند، به هيچ 
با آن چه كه  صورت نمى تواند حركتى متفاوت 

در گذشته تكرار شده، به شمار رود. 
و  صلح  مسالۀ  در  همراهش  تيِم  و  غنى  آقاى 
راهى  همان  به  جامعه  حادِ  مسايل  از  بسيارى 
آن ها  رفته اند.  پيشين  دولت مرداِن  كه  مى روند 

مى شود،  نو  برنامۀ  و  نو  طرح  از  سخن  وقتى 
يک سره بر حركت هاى نو تأكيد مى ورزند ولى 
ندارند.  انجام  براى  نوى  حرِف  هيچ  عمل  در 
طريق  از  صلح  گفت وگوهاى  كردن  دنبال 
پاكستان و يا به رسمت شناختن نقش پاكستان 
در اين گفت وگوها، هيچ حاصلى در پى نخواهد 
داشت و اين همان راهى است كه بيش از يک 
شده  دنبال  كشور  دولت مردان  به وسيلۀ  دهه 

است.
خود،  حكومت دارى  زمان  در  كرزى  آقاى   
و  كرد  سفر  پاكستان  به  بار  بيست  از  بيش 
در  پاكستانى  مقام هاى  ميزبان  آن،  از  بيشتر 
هدِف  هم  همواره  بود.  رياست جمهورى  ارگ 
اين ديدوبازديدها، نشان دادِن »حسن نيت«ِ دو 
طرف براى همكارى هاى صادقانه در روند صلح 
خوانده شده است. اما نتيجۀ آن تا به امروز چه 
بوده است؟ مگر با گذشت هر سال، چيزى از 
كم  مسلح  مخالفاِن  و خواست هاى  ابعاد جنگ 
افغانستان  در  سال ها  اين  طى  آيا  است؟  شده 
وحشتناك  به صورِت  جنگ  قربانياِن  شمارِ 
كه  نشده  ثابت  آيا  است؟  نكرده  پيدا  افزايش 
حمالت  از  بسيارى  حمايت گِر  و  تمويل كننده 
مرگبارِ انتحارى و انفجارى در آن سوى مرزها 

بوده است؟ 
روند  مورد  در  انكارناپذير  حقايِق  اين همه  با 
صلح، چرا مقام هاى كشور انتظار دارند كه دولت 
پاكستان دست كم اين بار و به خاطر جمال روى 
ايشان، دست از اهداِف استراتژيِک خود بردارد 
و بيايد صادقانه در خط مبارزه با تروريسم قرار 
گيرد؟ اين حقايق نشان مى دهند كه پاكستانى ها 
دندان شكن  و  قاطع  سياستى  با  كه  زمانى  تا 
روبه رو نشوند، از دنبال كردِن اهداف شان دست 

برنمى دارند. 
كشور  مقام هاى  ديپلماسى،  عرصۀ  در  متأسفانه 
از  هم  نه  و  استند  تجربه يى  چندان  داراى  نه 
تيورى هاى روابط بين الدول چيِز مهمى مى دانند. 

دارند  باور  راه هايى  به همان مكانيزم ها و  آن ها 
كه قباًل به عنوان راه هاى سهل شناخته شده اند و 
انتظار هم نمى رود كه با پيمودِن اين راه ها بتوانند 

به نتايج دل خواه دست پيدا كنند. 
دولت مردان افغانستان هنوز در روشنى وضعيِت 
كه  نمى دانند  و  ندارند  قرار  مخالف  گروه هاى 
از  و  تهديد هاى  چه  با  افغانستان  داخل  در 
روبه رواند.  سازمان هايى  و  گروه ها  چه  جانِب 
افغانستان،  فعلى  جنگ  كه  مى گويد  غنى  آقاى 
كه  است  جنگى  است؛  ديگر  كشورهاى  جنِگ 
افغانستان آن را  شهرونداِن كشورهاى ديگر در 
انجام مى دهند. آقاى غنى فكر مى كند در مورد 
ماهيت جنگ افغانستان، به كشف تازه يى دست 
محفل  هر  در  كشف،  اين  از  خشنود  و  يافته 
رِخ  به  را  آن  غيرسياسى  و  سياسى  نشسِت  و 
ديگران مى كشد. در حالى كه سه دهه است كه 
رهبران مختلف افغانستان، اعم از چپ و راست، 
افغانستان  امور  در  ديگر  كشورهاى  مداخلۀ  از 
كه  زده اند  فرياد  جا  همه  در  و  گفته اند  سخن 
ديگر  كشورهاى  نيابتِى  جنِگ  ميدان  افغانستان 
كه  توانست  چه قدر  سخن  اين  اما  است.  شده 
نظر  به  شود؟...  تلقى  موثر  وضعيت  تغييِر  در 
نمى رسد كه دولت مردان افغانستان از زمان داكتر 
نجيب اهلل تا به امروز، حرف تازه يى بر اين كشف 
افزوده باشند و يا به نتايج مثبتى در حل قضيۀ 

افغانستان رسيده باشند. 
آقاى غنى در سفر اروپايِى خود نشان داد كه حتا 
از آرايِش موجود در ميان نيروهاى مخالف نيز 
آگاهى چندانى ندارد. وقتى از او در بنياد پژوهشى 
»كوبر« در مورد وضعيِت مال اختر محمد منصور 
اين كه  براى  او  شد،  پرسيده  طالبان  تازۀ  رهبر 
مال  مورد  در  كه  اشتباهى  موضع گيرِى  دچار 
نظرى  ابراز  هيچ  نشود،  بود  مرتكب شده  عمر 
در مورد زنده و مرده بودِن رهبر طالبان نكرد. 
اين موضوع نشان مى دهد كه رييس جمهورى 
افغانستان، اطالعاِت سطحى از وضعيت رهبران 
در  كه  همان گونه  ندارد.  هم  افغانستان  مخالِف 
پيام  دريافِت  به خاطر  و  نداشت  عمر  مال  مورد 

عيدى از يک مرده سپاس گزارى كرد. 
از سوى ديگر، آقاى غنى در حالى همچنان بر 
نقش پاكستان در گفت وگوهاى صلح تأكيد دارد 
كه مقام هاى پاكستانى عماًل به رهبراِن افغانستان 
توهين و تحقير روا مى دارند. به تازه گى نمايندۀ 
رفع  خواهان  متحد،  ملل  سازمان  در  پاكستان 
افغانستان  رهبران  ميان  درونى  اختالف هاى 
شده است. اين موضع گيرى نمايندۀ پاكستان در 
سازمان ملل متحد نشان مى دهد كه پاكستانى ها 
وارد  افغانستان  دولت مرداِن  از  بيشتر  خيلى 
جزيياِت دولت وحدت ملى شده اند و به ساده گى 
هم نمى خواهند اين نگاهِ از باال به پايين را تغيير 

دهند. 
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رييس جمهور غنى از سفِر شش روزه اش به اروپا بازگشت، 
با  اما بر دل هاى مهاجراِن  ما داغ ماند. شايد مهاجرانى كه 
خود  عزيزان شان  دادِن  دست  از  قيمِت  به  و  مشقت  هزار 
غنى  آقاى  كه  داشتند  انتظار  بودند،  رسانده  اروپا  به  را 
خواهان همكارِى كشورهاى اروپايى براى اقامِت آن ها در 
ديدارهايش  و  راى زنى ها  در  برعكس  او  ولى  شود؛  اروپا 
مهاجراِن  بيشتِر  برگشتاندِن  خواهان  اروپايى  مقاماِت  با 

افغانستانى به كشور شد. 
درست است كه همۀ مهاجرت ها به اروپا از روى ناچارى 
و نادارى و ناامنى نيست و برخى عاليق نيز در اين مسأله 
ترِك  اصلِى  دليل  فقر،  و  ناامنى  اين كه  در  اما  دارند؛  نقش 
ميهن است نيز شكى وجود ندارد. شايد عده يى در آرزوى 
اروپا به سرشان  به  بيشتر شوِق رفتن  خوشبختى و آزادِى 
زده باشد، ولى اوضاع نابساماِن افغانستان خود گواه است 
به  استيصال  نهايِت  در  كه  مهاجرين كسانى اند  كه حداكثِر 
اين سفِر پُرهزينه و پُرخطر تن داده اند و با قرض وقوال و 
فروِش ته مانده هاى زنده گى شان، به اميِد نجات راه اروپا را 
آن هايى  در چنين شرايطى،  بديهى ست  گرفته اند.  پيش  در 
كه سالم به مقصد مى رسند، انتظارشان از دولت افغانستان 
اين است كه براى جذِب آن ها در جوامِع اروپايى همكارى 
اروپا  به  سفر  در  غنى  رييس جمهور  اما  كنند.  چانه زنى  و 
اجبارِى  برگشت  واقعيت ها، خواهان  اين  گرفتِن  ناديده  با 
مهاجران به كشورشان مى شود و چنين استدالل مى كند كه 
در سرك هاى اروپا طال فرش نيست و مهاجران در اين جا 

ظرف شوى مى شوند. 
غنى  آقاى  جواِب  در  مهاجران  از  يكى  كه  شد  ديده  اما 
مى گويد: »همين كه در سرك هاى اروپا ماين فرش نيست، 
كسى را به جرم تعلق داشتن به قومى خاص از موتر پياده 
و  نمى برند  را  گلوى شان  نمى گيرند،  گروگان  و  نمى كنند 
عيب  ظرف شويى  كافى ست.  ما  براى  نمى كنند؛  تيرباران 
ظرف  ما  است؛  عيب  وطن فروشى  و  مزدورى  نيست، 

مى شوييم اما وطن فروشى نمى كنيم!« 
اين اعتراض ِ غليظ نشان مى دهد كه آقاى غنى مهاجران را 
سخت آزرده ساخته و زحمات و خطراتى را كه آن ها در 
اين راه متحمل شده اند را ناديده گرفته و از دِل گرمِ خود 
سخن گفته است. حال آن كه همه واقيت هاى تلِخ افغانستان 
مى دانيم.  را  بى كارى  و  فقر  بى عدالتى،  فساد،  ناامنى،  مثل 
اين را نيز مى دانيم كه اين دولت توان اعطاى شغل حتا به 
جواناِن تحصيل كرده را ندارد و بى جهت براى دسترخوانى 

كه در آن نان نيست، مهمان مى طلبـد. 
از جانب ديگر، اين اقدام آقاى غنى خالِف قانون اساسى 
به  مطابق  كه  داد  افغان حق  هر  مى گويد:  كه  است  كشور 
قانون به خارج از كشور سفر كند. و نيز مى گويد:  احكامِ 
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت 

مى كند. 
جناب رييس جمهور بايد بداند كه افزايش مهاجرت در يک 
كشور، نشان دهندۀ پايين بودِن اعتماد مردم به زنده گى است 
موظف  دولت  برمى گردد.  دولت   به  مستقيمًا  نقص  اين  و 
است به جاى فراخواندِن غيرمنطقِى مهاجران، سطِح رفاه و 
اميد به زنده گى در جامعه را چنان ارتقا دهد كه ديگر دليلى 
ترِك  براى  مرزها  از  بيرون  در  و جاذبه يى  مهاجرت  براى 
كشور وجود نداشته باشد. اما آن چه آقاى غنى پيشه كرده، 

جبرگرايِى محض و بازتوليِد فقر و خشونت است. 
مى تواند  مهاجرت  مسلمًا  و  كردند  انتخاب  حق  مردم 
بسا  چه  باشد.  جوامع  و  انسان ها  نجاِت  براى  گزينه  يک 
شده اند  واقع  تمدن ساز  و  فرهنگ ساز  كه  مهاجرت هايى 
دولِت  كرده اند.  بنياد  نو  از  را  انحطاط  به  رو  ملت هاى  و 
وحدت ملى نبايد اين حق را از مردم بگيرد. اگر اين دولت 
واقعًا نگراِن مهاجرِت جوانان به خارج است، بايد به جاى 
خود  بى شمارِ  كم كارى هاِى  و  مشكالت  تجاهل،  و  تحكم 
به  همت  كمر  صادقانه،  و  بپـذيرد  شهروندان  قباِل  در  را 
نه تنها  شود،  انجام  اگر  كار  اين  بنـدد.  نابسامانى ها  رفِع 
مى سازد،  متوقف  درازمدت  در  و  ُكند  را  مهاجرت  آهنِگ 
كه خارج رفته گان را پشيمان و تشويق به بازگشت مى كند.

داغ غنی بر دِل پناهجویان
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آقای غنی در سفر اروپایِی خود 

نشان داد كه حتا از آرایِش 

موجود در میان نیروهای مخالف 

نیز آگاهی چندانی ندارد. وقتی 

از او در بنیاد پژوهشی »كوبر« 

در مورد وضعیِت مال اختر 

محمد منصور رهبر تازة طالبان 

پرسیده شد، او برای این كه 

دچار موضع گیرِی اشتباهی كه در 

مورد مال عمر مرتكب شده بود 

نشود، هیچ ابراز نظری در مورد 

زنده و مرده بودِن رهبر طالبان 
نكرد
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محمداكرام اندیشمند 

عضو  ويلدرز  خيرت 
آزادى  حزب  رهبر  و  پارلمان 
احزاب  از   )PVV(هالند
ديدگاه  به  كه  افراطى  راست 
با  مخالفت  و  ضداسالمى 
مسلماناِن مهاجر و مقيِم هالند 
بارى  است،  معروف  اروپا  و 
تلويزيونى  مصاحبۀ  يک  در 
تمام  كه  گفت  سال 2008  در 
از  بيشتر  كه  دنيا  مسلماناِن 
را  ميليارد جمعيت جهان  يک 
تروريسِت  مى دهند،  تشكيل 
مى  ادعا  او  هستند.  بالقوه 
عقيده  اين  مسلمانان  كه  كرد 
قرآن  و  اسالم  از  را  تعليم  و 
اجراى  براى  فقط  و  مى گيرند 
مى مانند.  فرصت  منتظِر  آن 
فيلمى  سال،  آن  در  ويلدرز 
عليه اسالم به نام فيتنه ساخت 
و آن را از يوتيوپ منتشر كرد 
مسلمانان  از  را  غربى ها  تا 
را  اسالم هراسى  و  بترساند 
كند.  شايع  غربى  جامعۀ  در 
به  خود  نظرياِت  در  بارها  او 
اروپاييان هشدار مى دهد كه از 
مسلمانان به عنوان تروريستان 
بالقوه بترسند و مواظب باشند 
و مانع ورود و اقامِت مسلمانان 
در اروپا شوند. او گاهى هدف 
و برنامۀ خود را مبنى بر اخراج 
مسلمانان از اروپا به سمع مردم 

مى رساند.
 مسلم است كه ديدگاه و انديشۀ 
خيرت ويلدرز در مورد بالقوه 
تروريست بودِن تمام مسلمانان 
جهان، يک ديدگاه نادرست و 
از  بسيارى  است.  واقعى  غير 
احزاب سياسى هالند و احزاب 
سياسِى ساير كشورهاى اروپايى 

و جامعۀ اروپا، اين ديدگاه ويلدرز را نمى پذيرند. اما وقتى چند 
مرد مسلماِن شهروند فرانسه به صورت ناگهانى با كالشينكوف بر 
روى مردم در شهر پاريس شليک مى كنند و 129 نفر را مى ُكشند، 
و وقتى سيد رضوان فاروق امريكايى پاكستانى تبار 28 ساله كه در 
امريكا تولد شده و در آن جا بزرگ گرديده است، با تشفين مالک 
خانم 27 سالۀ خود بر روى مردان و زنان يک مجتمع صحى 
سالمندان در سن برنار دينوى كاليفرنيا )2 دسمبر 2015( آتش 
مى گشايند و ده ها نفر مرد و زِن پير و معلول را به خاك و خون 
مى كشانند، آيا براى شهروندان نامسلماِن غربى در اروپا و امريكا 
اين ذهنيت پيدا نمى شود كه خيرت ويلدرز رهبر حزب آزادى 
هالند راست مى گويد؟ آيا آن ها اين پرسش را مطرح نمى كنند كه 
اگر به قول خيرت ويلدرز تمام مسلمانان جهان تروريست بالقوه 
نباشند، پس چرا اين سيد رضوان فاروق 28سالۀ امريكايى، متولد 
و تعليم يافتۀ امريكا، و خانِم 27ساله اش پس از سه دهه زنده گى 
عادى و آرام، يک بار و به صورِت ناگهانى به تروريستانى بسيار 
و  بى گناه  انسان  ده ها  كه  مى شوند  تبديل  بى رحم  و  ناك  خطر 

معيوب را بى رحمانه به خاك و خون مى كشانند؟ 
نكتۀ بسيار مهم، پاسخ به اين سوال است كه اسالم با تروريسم 
را  تروريستى  اعمال  چنين  اين  كه  مسلمانانى  و  است  مخالف 
انجام مى دهند، به اسالم ارتباط ندارند و مسلمان نيستند. چه گونه 
مى توان طرح اين سوال و حتا ذهنيت طرح چنين پرسشى را از 

اذهان و افكار عمومى دنيا زدود؟ 
نهادهاى  مسلمان،  سياست مداران  و  فعاالن  مسلمان،  نخبه گان 
و  پاسخ  چه  اسالمى  احزاب  و  مسلمانان  اجتماعِى  و  سياسى 

راهكارى به اين چالش ها و پرسش ها دارند؟
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واليت  در  كودكان  از  شمارى  مرگ 
ميدان وردك واكنش هاى زيادى را به 

دنبال داشته است. 
رييس جمهور غنى روز شنبه وعده داد 
درباره كشته شدن دست كم هشت غير 
نظامى در شليک روز جمعۀ نيروهاى 

دولتى در ميدان وردك تحقيق شود.
قربانيان  بازماندگان  با  جمهور  رييس 
اين حمله ابراز همدردى و اعالم كرد 
دفاع  وزارت  به  زمينه  اين  در  تحقيق 

سپرده شده است.
در  عملياتى  انجام  هنگام  اتفاق  اين 
منطقه سيد آباد وردك، يكى از مناطق 

تحت نفوذ طالبان، روى داد.
به  تندى  واكنش  نماينده گان  مجلس 

مرگ اين كودكان داشته است. 
دوم  معاون  احمدزى  نذير  محمد 
اين  نمودن  محكوم  ضمن  مجلس 
سوى  از  هيأتى  تا  داد  دستور  رويداد 
مجلس اين رويداد غم انگيز را بررسى 

كند. 

ميدان  انگيز  غم  »حادثه  گفت:  وى 
ما  است.  افغانستان  همه  غم  وردك 
تقبيح  شديد  الفاظ  با  را  رويداد  اين 
داخلى  امنيت  كميسيون  به  مى كنيم، 
وظيفه سپرده مى شود كه به طورعاجل 
يک هيأت را تعيين كرده و به ساحه 
فرستاده شود تا موضوع را از نزديک 

بررسى كند.«
شوراى  يک عضو  هوتک  اهلل  شريف 
حين  كه  گفته  وردگ  ميدان  واليتى 
و  ملى  اردوى  نيروهاى  درگيرى 
سوى  از  هاوان  يک  مسلح  مخالفان 
گرديده  پرتاب  منطقه  به  ملى  اردوى 
و  شده  كشته  طفل  ده  آن  اثر  در  كه 

شش تن شان زخمى شدند.
اما وزارت دفاع ملى تأكيد مى كند كه 
جان  حفظ  به  متعهد  امنيتى  نيروهاى 
غيرنظاميان بوده و كميسيونى را براى 
فرستاده  ساحه  به  قضيه  اين  بررسى 

است.

نماینده گان مجلس:

تعقيب معترضان 20 عقرب شرم آور است

واکنش ها به مرگ شماری
 از کودکان در ميدان وردک

تصميم  مجلس  نماينده گان  از  شمارى 
اخير شوراى وزيران مبنى بر اقدام قانونى 
در برابر كارمندان دولتى كه در تظاهرات 
را  بودند  كرده  شركت  عقرب   20 مدنى 

شرم آور خواندند.
تظاهرات  كه  مى گويند  مجلس  اعضاى 
بود  كاماًل مدنى و خودجوش  20 عقرب 
و نبايد كارمندان دولتى كه در آن شركت 

كرده اند، مورد بازپرس قرار گيرند.
هفته گذشته شوراى وزيران تصويب كرد 
كه كارمندان دولت كه در تظاهرات شركت 

داشتند؛ بايد مورد بازپرس قرار گيرند.
گفت:  مجلس  عضو  ذكريا  ذكريا  انجنير 
»در نتيجه بازپرس كارمندان دولتى كه در 
در  داشتند؛  شركت  مدنى  تظاهرات هاى 
كشورهاى عربى سبب سقوط نظام شد و 
نبايد تجربه كشورهاى عربى در افغانستان 

تكرار شود«.
»خطا«  را  اقدام حكومت  اين  ذكريا  آقاى 

عنوان كرد.
لطيف پدرام ديگر عضو مجلس نيز گفت: 
» تظاهرات 20 عقرب يک حركت مدنى 

خالف  آن،  برابر  در  حكومت  اقدام  بود؛ 
افغانستان  مردم  اراده  برخالف  و  قانون 

است«.
اقدام،  اين  محكوميت  ضمن  پدرام  آقاى 
از پارلمان خواست تا جلو اقدام بازپرسى 

كارمندان دولتى را بگيرد.
نيز گفت: »مصوبه رياست  جعفر مهدوى 
غير  عقرب   20 حركت  برابر  در  اجراييه 
حركت  آن  است؛  آور  شرم  و  قانونى 
در  قبلى  پالن  بدون  و  غيرسياسى  كامال 
تمام شهرهاى بزرگ كشور از سوى مردم 

پيگيرى شد«.
را  اجرايى  رياست  تصميم  اين  مهدوى 
دست خوش استفاده براى منافع شخصى 

خواند.
در 20 عقرب ده ها هزار تن از شهروندان 
كشور، در اعتراض به سربريدن 7 مسافر 
تظاهرات  به  دست  زابل  در  شده  ربوده 
ننگرهار،  شهرهاى  در  حركت  اين  زدند. 
زابل، هرات، بلخ، غزنى و برخى شهرهاى 

ديگر نيز پيگيرى شد.

امضای قرارداد 
۷۴ پروژۀ توسعۀ روستاها

وزارت احيا و انكشاف دهات 7۴ قرارداد پروژۀ انكشافى را 
به ارزش 229 ميليون افغانى با شمارى از شوراهاى انكشافى 

به امضا رساند.
نصيراحمد درانى، وزير احيا و انكشاف دهات روز گذشته در 
يک نشست خبرى، 7۴ قرارداد پروژه انكشافى را با شمارى از 

شوراهاى انكشافى امضا كرد.
ميان 7۴  از  كرد:  تصريح  نشست  اين  در جريان  درانى  آقاى 
پروژه، ۶7 پروژه آن توسط بانک انكشاف آسيايى و 7 پروژه 
آن توسط حكومت افغانستان تمويل مى شود و به صورت كل 

حدود ده درصد اين پروژه ها توسط مردم تمويل مى گردد.
بغالن،  سمنگان،  بلخ،  واليات  در  پروژه ها  اين  گفت:  وى 
پكتيا،  لوگر،  تخار،  لغمان،  باميان،  غور،  پنجشير،  بدخشان، 
جوزجان، كنر، نورستان، ميدان وردك، دايكندى، كابل و سرپل 

تطبيق مى شود.
ديوارهاى  ساخت  شامل  پروژه ها  اين  كه  افزود  درانى  آقاى 
پلچک  و  پل  خيابان،  سربندها،  آبيارى،  كانال هاى  استنادى، 
مى شود كه تكميل اين پروژه ها نقش اساسى در جلوگيرى از 

سيالب ها خواهد داشت.
همچنين آقاى درانى اظهار داشت كه با تكميل شدن اين پروژه 
به  تن   1۴9.779 و  گردد  مى  ايجاد  كارى  روز   80.1۴0 ها، 

صورت غيرمستقيم آز آن مستفيد مى شوند.
از  مالى  دهات طى سال  انكشاف  و  احيا  وزارت  افزود:  وى 
طريق برنامه هاى ملى خود، قرارداد 5192 پروژه انكشافى را 
در ۳۴ واليت كشور به هزينه 1۳۶ ميليون دالر در ده سكتور با 

شركت ها و شوراهاى انكشافى به امضا رسانده است.
درانى مى گويد كه اين وزارت، طى يازده ماه گذشته، 12۳۳7 
بهره  به  و  تكميل  كشور  واليت   ۳۴ در  را  انكشافى  پروژه 

بردارى سپرده است.
هاى  پروژه  داد  قرار  عقد  دهات  انكشاف  و  احيا  وزارت 

انكشافى با افراد زورمند را رد مى كند.
آقاى درانى در اين مورد گفت: » من به هيچ كس تسليم نمى 
شوم؛ هيچ كسى به من فشار آورده نمى تواند كه پروژه هاى 

انكشافى را با افراد وابسته و زورمند بسپارم«.
وزير احيا و انكشاف دهات مى گويد كه اين وزارت از ۳87 
كه  دالر  ميليون   272.۳ تاكنون  انكشافى  بودجه  دالر  ميليون 
حدود 70 درصد كل بودجه اين وزارت مى شود را به مصرف 

رسانده است.
اولويت  اخير روستا ها در  بر اساس گزارش ها، طى 1۴ سال 
حكومت  افغانستان نبوده است. در اين مدت تمام تمركز روى 
كه  جهانى  جامعه  كمک هاى  حتا  و  است  بوده  شهر ها  كالن  
براى مدتى از طريق پى  آر تى  ها تمويل و تطبيق مى شد؛ بيشتر 

در مركز واليت ها به مصرف مى رسيد.
از  عبور  انكشاف دهات،  فعلى  مهم وزير  برنامه هاى  از  يكى 
پروژه هاى خرد و غيرموثر است. وزير احيا وانكشاف دهات 
در نخستين روزهاى كارى اش به مردم وعده داده بود كه تمام 
واليات و روستاها را مورد توجه قرار مى دهد؛ حاال ديده شود 

كه وضعيت در دهات بهبود خواهد يافت يا خير.

چه گونه می توان
 اسالم را دیِن صلح 

و رحمت معرفی کرد؟
دیدگاه و اندیشۀ 

خیرت ویلدرز در مورد 
بالقوه تروریست بودِن 
تمام مسلمانان جهان، 
یک دیدگاه نادرست 
و غیر واقعی است. 
بسیاری از احزاب 

سیاسی هالند و احزاب 
سیاسِی سایر كشورهای 
اروپایی و جامعۀ اروپا، 
این دیدگاه ویلدرز را 
نمی پذیرند. اما وقتی 

چند مرد مسلماِن 
شهروند فرانسه 

به صورت ناگهانی با 
كالشینكوف بر روی 

مردم در شهر پاریس 
شلیک می كنند و 129 

نفر را می ُكشند، و وقتی 
سید رضوان فاروق 

امریكایی پاكستانی تبار 
28 ساله كه در امریكا 
تولد شده و در آن جا 
بزرگ گردیده است، 
با تشفین مالک خانم 
27 سالۀ خود بر روی 

مردان و زنان یک 
مجتمع صحی سالمندان 

در سن برنار دینوی 
كالیفرنیا )2 دسمبر 

2015( آتش می گشایند 
و ده ها نفر مرد و زِن 

پیر و معلول را به خاك 
و خون می كشانند، 
آیا برای شهروندان 

نامسلماِن غربی در اروپا 
و امریكا این ذهنیت 

پیدا نمی شود كه خیرت 
ویلدرز رهبر حزب 
آزادی هالند راست 

می گوید؟ 
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برخي  كيفيت  بودن  پايين  غرب،  فرهنگي 
تالش  شوروي،  در  فرهنگي  محصوالت 
»رياليسم  ايدۀ  مصنوعي  پيشبرد  براي 
مصنوعي  ترويج  و  هنر،  در  اجتماعي« 
انقالب«،  »گذشتۀ  وصف  در  شعر  نوشتن 
مقامات  باالترين  از  مجوز  دريافت  لزوم 
هرگونه  انتشار  براي  كمونيست  حزب 
فلم و سانسور  نمايش  كتاب و  اطالعات، 
فاصله گرفتن نسل  باعث  كنترل شديد،  و 

جوان شوروي از حكومت شده بود.
ـ ناآرامي هاي قومي و محلي به دليل وصل 
سرزمين ها به صورت مصنوعي به يک ديگر
ـ بسته بودن مرزهاي كشور به روي كاالها، 
سمبول هاي  و  نمادها  فرهنگ،  اجناس، 

غربي
خصوص  در  حكومت  اقدامات  ـ 

مذهب زدايي
و  غرب  در  زنده گي  استندردهاي  تبليغ  ـ 

افزايش توقعات اقتصادي مردم
ـ بيزاري مردم از رهبران و نظام كمونيستي 

اتحاد جماهير شوروي
ـ عدم توانايي رسانه ها و مكاتب شوروي 
نظام  معرفي  در  لنين  مرگ  از  پس 

سوسياليسم به نسل هاي جديد
و  مديران  بي تفاوتي  و  بي انگيزه گي  ـ 

دولت مردان در انجام كارهاي محوله
مشروبات  مصرف  روزافزون  افزايش  ـ 
پاياني  دهۀ  دو  در  آن  مصرف  كه  الكولي 

كمونيسم سه برابر شده بود.
حزب  درون  در  داخلي  اختالف هاي  ـ 
در  نيروها  اختالف  تشديد  و  كمونيسم 
نظام شوروي و كشيده شدن اختالف هاي 

دروني به بيرون.
ايديولوژيک:

ـ مكتب كمونيسم با انكار وجود خدا، ارايۀ 
تعريف تک بعدي از انسان، بنا كردن روابط 
نادرست،  مباني  بر  اقتصادي  و  اجتماعي 
آن ها،  اجراي  براي  خفقان  و  ديكتاتوري 
مبارزۀ مستمر با دين و مذهب و ارزش هاي 
زيادي  بسيار  بحران ها و خألهاي  معنوي، 
و  كمونيست  حزب  كه  آورد  به وجود  را 

ايديولوژي سوسياليسم به هيچ  وجه توانايي 
پاسخ گويي به آن ها را نداشت. بي اعتقادي 
رهبران شوروي به ايديولوژي كمونيستي و 
نفاق در گفتار و رفتار آنان، پايگاه مردمي 

نظام را به شدت تضعيف كرد.

ب ـ عوامل خارجي:
سرد،  جنگ  به  شوروي  دادن  سوق  ـ 
و  ستاره گان  جنگ  تسليحاتي،  مسابقۀ 
اين  دادِن  سوق  براي  آن  ابعاد  گسترش 
ماندن  غافل  و  تک بعدي  توسعۀ  به  كشور 
فاصلۀ  شد  باعث  توسعه،  ابعاد  ساير  از 
سطح زنده گي مردم شوروي از كشورهاي 
غربي بسيار زياد شود. اگرچه در شوروي 
هيچ كس بدون خانه نبود، آموزش رايگان 
امري همه گير شده بود و درصد بي سوادي 
نزديک به صفر بود، اما سطح زنده گي، رفاه 
با  ديگر،  امكانات  به  دسترسي  و  عمومي 
محاصرۀ  نبود.  مقايسه  قابل  غرب  مردم 
امريكا  توسط  شوروي  امنيتي   - سياسي 
آيزنهاور،  دكترين هاي  اساس  بر  غرب  و 
كندي، جانسون، نيكسون، كارتر و ريگان، 
ارتباط مردمِي اين كشور را با جهان غرب 
به كلي قطع كرد و از سوي ديگر تبليغات 
شوروي  سردمداران  و  كمونيستي  نظام 
به  بود؛  واقعي  غير  كاماًل  غرب،  ضد  بر 
شوروي،  فروپاشي  از  پس  كه  گونه يي 
كه  شدند  مواجه  واقعيت هايي  با  آن  مردم 
كشورشان  دولت مرداِن  تبليغات  ماهيت 
اقتصادي  تحريم هاي  ساخت،  آشكار  را 
و  كشور  اين  برعليه  غرب  صنعتي  و 
مالي  مؤسسات  بر  غرب  تسلط  و  نفوذ 
و  پول  بين المللي  صندوق  نظير  بين الملل 
مالي  تسهيالت  اعطاي  مانع  جهاني،  بانک 
و  شوروي  جماهير  اتحاد  به  نهاد ها  اين 
جنگ هاي  شد.  شرق  اردوگاه  مجموعۀ 
شوروي  نظامِي  مداخالت  و  سلطه گرايانه 
نظير جنگ كوريا، درگيري در چين، جنگ 
ويتنام، رقابت هاي نظامي در افريقا و اشغال 
در  ديگري  از  پس  يكي  كه  افغانستان، 
را تضعيف  اقتصادي شوروي  بنيۀ  گرفت، 
وسيع  رقابت هاي  هزينۀ  كه  آن جا  از  كرد. 

بود،  مردم شوروي  بر عهدۀ  نظامي عمدتًا 
هر روز بر دامنۀ نارضايتي هاي مردم افزوده 
فرهنگي،  تهاجم  راه انداختن  به  مي شد. 
ضد  بر  گسترده  رواني  و  تبليغاتي  جنگ 
رسانه هاى  توسط  شوروي  جماهير  اتحاد 
و  كشور  آن  چهرۀ  تخريب  براي  غرب، 
پشتيباني وسيع غرب از مخالفان نظام حاكم 
بر شوروي از يک طرف، و بي اعتبار كردن 
نهادهاي قضايي، امنيتي و انتظامي شوروي 
از طرف ديگر، زمينه را براي ترويج هرج 
ومرج، آشوب و طغيان هاي اجتماعي فراهم 

كرد.

نتيجه گيري
اتحاد  فروپاشي  به  بررسي عوامل فوق كه 
جماهير شوروي منجر شد، همه گي حاكي 
اجتماعي،  اقتصادي،  بحران هاي  وجود  از 
كمترين  نداشتن  و  و...  فرهنگي  و  سياسي 
پشتوانۀ مردمي در اين كشور بود. در بيان 
وضعيت اقتصادي و فقر مردم شوروي در 
ارزش  كه  بس  همين  آن،  فروپاشي  زمان 
دالر  مقابل  در  به شدت  روسيه  ملي  پول 
بدهي هاي خارجي روسيه  يافت و  كاهش 
روند  بود.  شده  دالر  ميليارد   1۶0 بر  بالغ 
كاهشي كارايي و بهره وري اقتصادي به دليل 
وظايف  انجام  در  كار  نيروي  بي انگيزه گي 
و ترويج روحيۀ تن پروري به دليل سيستم 
رشد  كاهش  باعث  غيررقابتي  و  غلط 
دولت  ناتواني  و  تورم  بي كاري،  اقتصادي، 
در تأمين نيازهاي جامعه شد. به طوري كه 
دولت قادر به بازسازي و تعمير سيستم هاي 
فرسوده،  لوله هاي  شبكۀ  و  آب رساني 
و  هسته يي  نيروگاه هاي  روشنايي،  سيستم 
غيرهسته يي تأمين انرژي )فاجعۀ چرنوبيل(، 
وسايل حمل و نقل، جاده ها، ساختمان ها و 
آثار  اين  نشد.  فرسوده  كاماًل  كارخانجاِت 
فروپاشي شوروي در  از  تا چند سال پس 

كشورهاي مشترك المنافع مشهود بود.
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بخش نخست

چـــــــــرا
اقتـدارگرایی بوروکراتيـک من تغيير نمي كنم؟

اقتصاد ورشکسته و سقوط اتحاد جماهير شوروي

بخش سوم و پایانی

باگوآن
مترجم: يلدا يزدان پناه

ايجاد  ما در جهت  بيشتِر سعي و تالش هاي  با كمال تعجب،  چنان چه مي بينيم 
تغيير به نتيجه نمي رسند. استاد از سگرت كشيدن، سكس مكانيكي و اختالالت 
تغذيه، به عنوان عاداتي نام مي برد كه به سختي قابل كنترل هستند. در اين زمينه، 
او چه گونه گي رخ دادن چنين عادات و آن چه را كه مي توان در موردشان انجام 

داد، مورد بحث قرار مي دهد: 
»فرويد معتقد است 90 درصد از بيماران رواني به علت سركوب تمايالت جنسي 
خود دچار بيماري هاي رواني شده اند. نمي گويم به سكس توجه نكنيد، وجود و 
هستي تان را تغيير دهيد و بقيۀ امور تغيير خواهند كرد؛ اما موضوع اين است كه 
چرا چنين نياز مفرطي به سكس وجود دارد؟ زيرا شما عصبي و نگرانيد و سكس 
باعث آرامش مي شود. تنش هاي تان رها شده، احساس آرامش مي كنيد و مي توانيد 
بخوابيد. اگر سكس را سركوب كنيد، عصبي و نگران باقي مي مانيد. اگر سكس 
را ـ امكان رهايي را ـ سركوب كنيد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ديوانه خواهيد شد. 
شما غذا مي خوريد چون بدن تان به آن نياز دارد. هر آن چه مي خوريد، به نحوي 
مورد نياز بدن شما است. اگر غذاهاي غيرگياهي بخوريد، ذهن، بدن و روح تان 
طريقي  به  خشونت  زيرا  ندهيد،  تغيير  را  غذايي تان  رژيم  اما  مي شود.  خشن 
كرد؛  تغيير خواهد  دهيد، غذا  تغيير  را  كرد؛ خودتان  پيدا خواهد  ديگري  كانال 
لباس پوشيدن تان تغيير خواهد كرد؛ سكس تغيير خواهد كرد؛ اما تغيير بايد در 

عميق ترين جاي روح شما رخ دهد، نه در اندام هاي مشابه. 
تمام آشفته گي ها ناشي از توجه به پيرامون است، در مركز هيچ آشفته گي وجود 
ندارد، شما درست مانند دريا هستيد. به تماشاي دريا برويد. تمام آشفته گي ها، 
هيچ  دريا  عميق ترين  بخش هاي  در  است.  سطح  در  فقط  امواج  و  برخوردها 
فرو  عميق  وجودتان  درياي  در  كوچک.  موجي  حتا  ندارد،  وجود  آشفته گي يى 
رويد و آرامش را به دست  آوريد؛ به نقطه يي برسيد كه هيچ آشفته گي و ناآرامي 
از آن جا  تغيير و دگرگوني  بايستيد. هر  هرگز در آن راه نداشته است. همان جا 
غيرضروري  آن چه  هر  اكنون  استاد خويشتن ايد.  آن جا خود،  در  مي شود.  ميسر 

است، مي تواند دور انداخته شود؛ بدون هيچ  گونه درگيري و نزاع. 
انداخته  دور  هرگز  كنيد(  )ترك  بيندازيد  دور  نزاع  و  با جنگ  را  چيزي  هرگاه 
نمي شود. مي توانيد با نزاع سگرت را ترك كنيد، اما بعد جانشين ديگري ا ز راه 
مي رسد. شروع به جويدن ساجق مي كنيد؛ ممكن است قلم بجويد؛ بايد ذهن تان 
را مشغول سازيد! زماني كه دهان تان كار مي كند، احساس آرامش مي كنيد، زيرا 
تنش ها از طريق دهان رها مي شوند. بنابر ين زماني كه فرد عصبي است، شروع به 
سگرت كشيدن مي كند. او نمي تواند مستقيمًا سگرت را ترك كند؛ زيرا الزامات 
مربوطۀ بسياري دارد. شما عصبي هستيد و اگر سگرت را ترك كنيد، ممكن است 

دست به كاري مخرب تر بزنيد. 
از مشكالت فرار نكنيد! با آن ها روبه رو شويد! مشكل عصبي بودن شما است، 
»خواه سگرت بكشيد، خواه نكشيد.« مراقبه كنيد. تنش هاي تان را در آسمان رها 
كنيد، بدون هيچ هدفي! بگذاريد تخليۀ هيجاني اتفاق بيفتد. زماني كه تنشي وجود 
ندار د، اين چيزها بي معني است و ترك خواهند شد، رژيم غذايي تان تغيير خواهد 

كرد و روش زندگي تان تغيير خواهد كرد. 
شخصيت و رفتار يک موضوع ثانويه است. ماهيت شما امري اصلي و اساسي 
است. توجه زيادي به آن چه انجام مي دهيد نكنيد، توجه تان را به آن چه هستيد، 
معطوف سازيد. »وجود« بايد مورد توجه قرار گيرد و عمل بايد به خود واگذاشته 
شود. زماني كه وجود تغيير كند، »عمل« نيز به دنبالش تغيير خواهد كرد. به واقع 
هيچ چيز هرگز ترك نمي شود، تنها به ناگاه مي رود زيرا شما مي خواهيد. اين آزادي 
شما است، اما آزادي بسيار خطرنا ك است. زيرا ديگر هيچ گوشه يي براي مخفي 
شدن باقي نمي ماند. ديگر نمي توانيد مسؤوليت اعمال خود را بر گردن چيز ديگري 

چيزي  تنها  كه بيندازيد.  اين ست  است،  مهم  كه 
همواره  و  متوجه آزادي تان باشيد. هميشه 

ندانيد  واقع اگر  به  آزاديد،  كه 
نشده چيزي دور  انداخته 

است. 

فرهاد پرند
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متن سخنرانی رهنورد زریاب در مراسم 
نكوداشت از كاركردهای حیدری وجودی

اشاره: 
روز چهارشنبه،  11 آذر/ قوس، در مركز مطالعاِت 
استاد  اشعار  ديوان  رونمايِى  ضمن  افغانستان 
فرهنگِى  ـ  ادبى  كاركردهاى  از  حيدرى وجودى، 
مراسم،  اين  در  آمد .  به عمل  نكوداشت  نيز  او 
و  دانشگاه  استادان  فرهنگيان،  از  زيادى  شمارِ 
استاد  شعرهاى  بررسِى  و  نقد  به  نويسنده گان 
وجودى پرداختند كه از اين ميان، روزنامۀ ماندگار 
نويسنده،  زرياب  رهنورد  محمداعظم  سخنرانى 
متن  به  را  مراسم  اين  اصلِى  منتقد  و  پژوهش گر 

پياده كرده و به نشر مى سپارد.

***
طاعت ار نيست ميسر، گنهى بايد كرد

در دِل دوست به هر حيله رهى بايد كرد
حيدرى  جناب  دوستاِن  و  ارج مند  فرزانه گاِن 

وجودى، درود بر شما.
ادبيات  پارسى، شعر و  ادبيات  در گنجينۀ شعر و 
مى سازد؛  را  چشم گيرى  و  بزرگ  بخش  عرفانى، 
موالنا،  عطار،  سنايى،  چون:  چهره هايى  چنان كه 

اين  تابناِك  گوهرهاى  ديگران  و  حافظ  عراقى، 
حتا  همين رو  از  مى شوند.  شناخته  واال  گنجينۀ 
بسيارى از سروده هاى عاشقانۀ پس از سدۀ پنجم 

هجرى، بارهاى عرفانى دارند:
در ازل پرتو ُحسنت ز تجّلى دم زد

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
كمتر  هجرى،  پنجم  سدۀ  از  پس  چنان كه 
سخن سرايى را سراغ داريم كه گامى چند در وادى 
به  كار  روند،  همين  در  و  باشد  نداشته  بر  عرفان 
جايى مى رسد كه فلسفه شناس و پزشِک نام آورى 
همچون بوعلى سينا رسالۀ عرفانى - تمثيلِى حى 
را  يوسف  سورۀ  نيز  و  مى نويسد  را  يقظان  ابن 

تفسير عرفانى مى كند.
ادبيات  و  شعر  روند  گفت،  مى شود  بنياد  اين  بر 
و  رنگ  بيشتر  هجرى  پنجم  سدۀ  از  پس  پارسى 

بوى عرفانى دارد.
دكتر ناصرالدين صاحب زمانى در كتاب پُرآوازه اش 
تحول  سير  در  اجتماعى  ديدگاه  از  سوم«،  »خط 
يا سه  مرحله  ما سه  تمدنى  در گسترۀ  و  تصوف 
زهد  تصوف  مى كند:  شناسايى  را  تصوف  گونه 
در  پرخاش.  تصوف  عشق،  تصوف  پرهيز،  يا 
و  كارها  به  واكنش  در  گروهى  نخستين،  مرحلۀ 
كارنامه هاى خلفاى زرپرست و دنيادوست و نيز از 
بهِر خوددارى از همكارى با يغماگران جان و مال 
مردمان، راه مردم گريزى و راه زهد و پرهيز را در 
بايزيد  بصرى،  گرفتند. كسانى چون: حسن  پيش 
از  ديگران  و  عطويه  رابعۀ  و  بشرحافى  بسطامى، 

همين كسان بودند.
طرد  گوشه گيرى  و  زاويه نشينى  دوم،  مرحلۀ  در 
مى شود و تصوف مردم گرا و عرفان اجتماعى پديد 
نيز  و  مردم  ميان  در  و  آن عشق  كه شعار  مى آيد 
با مردم زيستن است، سعدى اين نكته را خوش 

پرداخته است:

صاحب دلى ز مدرسه آمد به خانقاه
بشكست عهد صحبت اهل طريق را
گفتم ميان عابد و عالم چه فرق بود
تا اختيار كردى از آن اين طريق را

گفت آن گليم خويش برون مى برد ز موج
وين جهد مى كند كه رهاند غريق را

از  عراقى  و  حافظ  موالنا،  پارسى  ادبيات  در 
حتا  اينان  هستند؛  دوم  مرحلۀ  تابناِك  ستاره هاى 
مى گيرند،  تمسخر  به  را  گوشه نشينان  و  زاهدان 

چنان كه عراقى سروده است:
به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند

كه تو در برون چه كردى كه درون خانه آيى
به قمارخانه رفتم، همه پاك باز ديدم

چو به صومعه رسيدم، همه زاهد ريايى
درِ دير مى زدم من ز درون ندا برآمد
كه درآ درآ عراقى كه تو آشناى مايى

و حافظ نيز شايد با گونه يى از رندى و شوق زده گى 
مى سرايد:

دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما
چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما

به  گاه  و  دارد  ويژه  جايگاه  حافظ  ميان،  اين  در 
جهان شک پا مى گذارد و لبخندزنان زمزمه مى كند:

زاهد شراب كوثر و حافظ پياله خواست
تا در ميانه خواستۀ كردگار چيست

حتا  و  مى شود  بلند  اعتراضش  آواز  هم  گاهى  و 
دستگاه آفرينش را زير پرسش مى برد و مى گويد: 

پير ما گفت كه خطا بر قلم صنع نرفت
آفرين بر نظر پاِك خطاپوشش باد 

همچون  عرفان  من،  باور  به  البته  مرحله  اين  در 
پناه  آن  به  زمانه  دگرانديشان  كه  پناهگاهى ست 
در  را  دگرانديشان  مصطلح  بتوان  اگر  مى آورند- 
اين زمينه به كار برد. در همين فضا و در فضاى 
همين پناهگاه، سخن هاى تند و خطرآفرين بر زبان 
باورم  بدين  من  بازهم  و  مى نويسند  و  مى آورند 
كه دگرگونى ها و رسيدن بدين مرحله را در اين 
تصويرهاى  با  بلخ  خداوندگار  دل نشين  رباعى 

چشم و دل نوازى مى توان باز يافت:

زاهد بودم ترانه گويم كردى
سردستۀ بزم و باده جويم كردى

سجاده نشين با وقارى بودم
بازيچۀ طفلكان كويم كردى

است،  صفويان  عصر  همانا  كه  سوم  مرحلۀ  در 
تصوف به عرصۀ پرخاش و خشونت پا مى گذارد، 
چنان كه شمار بيشتر لشكريان شاه اسماعيل صفوى 
را صوفيان و درويشان مى ساختند و دولت صفوى 

سر  اردبيلى  صفى الدين  شيخ  خانقاه  از  واقع،  در 
برآورده بود و اما، پس از اين ديباچۀ فشرده ببينيم 
كه جايگاه حضرت حيدرى وجودى در كجاست 
اُنس و  اين مرحله هاى سه گانه  از  با كدام يک  و 

پيوند دارد.
اين  كه  مى شود  سال  سى وپنج  كم  از  كم  من 
درازاى  در  و  مى شناسم  را  عرفان گرا  سخن راى 
و  گوشه گير  حيدرى  كه  دريافته ام  سال  همه  اين 
گوشه نشين بوده است اما مردم گريز نبوده است. 
پناه گرفته  او هرچند در آن كنج كتاب خانۀ عامه 
است ولى با شمار بزرگى، چه پير چه جوان، چه 

دختر و چه پسر، ديد و بازديدهايى داشته است.
 اين هواخواهان پير و جوان حيدرى به سراغ او 
مى روند و از رازها و باريكى هاى عرفان و عارفان 
از او مى پرسند و پاسخ مى گيرند. حيدرى در اين 
در  مى داند،  چه  هر  و  است  باز  دست ودل  كار 
مى كند و چون  نثار  بى دريغ  حال هر كسى  خورِ 
از خداوندگار بلخ مهر عظيم در دل دارد، بى هيچ 
گمانى مى شود گفت كه او در مرحلۀ عرفان عشق 
زيسته است و هنوز هم در همين مرحله زيست 
اين  از عشقرى  بتوان گفت كه پس  دارد و شايد 
حيدرى بوده است كه چراغ عرفان عشق را بلند 
و فروزان نگه  داشته است ، هرچند از آن رندى ها 
و شوخ دلى هاى عشقرى دورى گزيده است كه از 

بهر مثال مى گويد:

بر زيارت رفته بودم شهر اجمير شريف
چند روز آن جا به دل ساز قوالى داشتم
سال ها از دست مه رويان كابل عشقرى

عرض و دادى در واليت نزد والى داشتم
را  كه گفتم، حيدرى  اين همه سال ها  درازاى  در 
فروتن يافته ام و صميمى، شكيبا يافته ام و با گذشت، 
به دور از حقد و حسد يافته ام و خوش بين در حِق 
اين  ديگران. سال ها آرزو داشتم كه روزى ديوان 
باشم و چه شادمانم  به دست داشته  را  شعرآفرين 
كه امروز اين آرزوى خودم را برآورده مى بينم و 

اين ديوان را در دست دارم.
اكنون ديگر چيزى ندارم كه بگويم، تنها شادمانه و 
خوش دالنه بر اين سخنورِ فرزانه آواز مى دهم كه 
اى دوسِت گرامى و ديرينه، اين دفترت مبارك  باد! 

چراغ داِر 
عرفان 

عشق
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اعضاى  ديگر  و  كابل  شهردارى  سرپرست 
كميسيون عالى محيط زيست به خاطر آلوده گى 
هواى كابل و انبار كثافات در جاده هاى شهر به 

مجلس نماينده گان فراخوانده شدند.
شهردارى  سرپرست  و  معين  واحد  عبداالحد 
كابل كه در مجلس نماينده گان صحبت مى كرد 
گفت: » براى يک هفته حشر عمومى در شهر 
كابل اعالم كرده ايم و از موترهاى انتقال زباله 
اين  در  نيز  شركت هاى خصوصى  و  شهرك ها 

حشر درخواست كمک شده است«.
تمامى  آينده  روز  پنج  تا  افزود:  واحد  آقاى 
كثافات و زباله ها از سطح شهر برداشته مى شود.
او تشكيالت شهردارى را براى ارايه خدمات در 
شهر كابل كم خواند و بيان داشت: با وجودى 
پيدا مى كند و نفوس  كه شهر هر سال وسعت 
با وجود  ما  تشكيالت  ولى  مى شود؛  بيشتر  نيز 

درخواست مكرر، نيز افزايش داده نمى شود.
به گفته وى، شهردارى كابل هم اكنون 8 هزار 
كارمند دارد؛ در حالى كه براى ارايه خدمات بهتر 

به بيش از ۳0 هزار كارمند نياز است.
آبهاى  خصوص  در  كابل  شهردارى  سرپرست 
وسعت  كابل  شهر  كرد:  نشان  خاطر  زيرزمينى 
پيدا كرده و سيستم كاناالزيسيون به يک سروى 
جديد نياز است تا آب هاى سطحى به بيرون از 

شهر انتقال داده شود.
نيز  بلندمنزل ها  ساخت  مورد  در  واحد  آقاى 
يادآور شد: ۴8 تا 50 درصد بلند منزلها در شهر 
كه  هستند  زورمندان  از  و  ندارند  جواز  كابل 
جلوگيرى  آن  ساخت  از  تواند  نمى  شهردارى 

كند.
از سويى هم؛ عبدالولى مدقق معين اداره محيط 
طرف  از  هوا  آلودگى  گفت:  افغانستان  زيست 

مشكل  يک  كابل  در  ويژه  به  شهرها  در  شب 
جدى است.

هواى  آلودگى  معلق  ذرات  افزود:  مدقق  آقاى 
است  ام  پى  پى   700 تا   ۶00 از  كابل  شهر 
يک  در  استندرد  حد  از  باالتر  مراتب  به  كه 

شهر)150پى پى ام( است.
را  كابل  شهر  هواى  آلودگى  عمده  دليل  او 
بى  سوخت  مواد  و  شهر  اين  خاكى  جادهاى 

كيفيت بيان كرد.
در  كارهايى  زيست،  محيط  اداره  گفته وى؛  به 
مال  طريق  از  زيستى  محيط  تعليمات  راستاى 

امامان آغاز شده است.
استندرد  اداره  معاون  خطير  الرحمان  مجيب 
ابتداى  از  ملى  استندرد  اداره  گفت:  نيز  ملى 
سال تا هنوز 227۶ ميليون ليتر تيل بى كيفيت 
اما قاچاق و  از مرزهاى كشور رد كرده است؛ 
معافيت تيل وارداتى نيروهاى ناتو از مشكالت 

باقى مانده است.
آقاى خطير افزود: تيلى كه به نام نيروهاى ناتو 
كنترل  و  است  معاف  ماليه  از  شود  مى  وارد 

كيفيت نيز نمى شود.
هاى  بخش  در  استندرد   18 كار  اتمام  از  او 
اين  تطبيقى  مشكل  از  ولى  داد؛  خبر  مختلف 

استندردها ابراز نگرانى كرد.
گفتنى است كه آلوده گى هوا به ويژه در فصل 
بلند مى رود در  سرما كه مصرف مواد سوخت 

شهرهاى كشور افزايش مى يابد.
بر اساس گزارش وزارت صحت عامه؛ ساالنه 
تنفسى كه  نتيجه مشكل  نفر در  حدود ۳ هزار 
در كشور جان  آلودگى هواست  از  ناشى  اكثرا 

خود را از دست مى دهند.
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از حوادث خاورميانه...
هـميشه گى  شكست  تروريزم،  كردِن  ريشه كن  باعث  تنهـا  نه 
طالبان، كه حتا كوتاه شدن دست مداخله گر پاكستان نيز خواهـد 

شد.
اين بار و  با ورود حكومت جديد در صحنه،  سيزده سال پس و 
و  شمال  به  جنگ  انتقال  پروژۀ  هـياهـوى  جديد،  دور  يک  در 
عده يى خوش خيال  تعبير  به  باالخره  و  ميانه  آسياى  به  آن جا  از 
افغانستان و در راستاى منافع استراتژيكى  كه به أمن شدن خانۀ 
خواهـد انجاميد، در دستور كار قرار گرفت. دقيقًا به هـمين لحاظ، 
كارگزاران حكومتى تا كنون در سكوت سياسى به سر برده اند تا 
چه پيش آيد. هـرازگاهـى هـم كه به سختى لب به سخن گشوده 
اند، پر از تناقض و به شدت با واقعيت هـا و منافع كشور، بيگانه، 

ناسازگار و دور از انتظارات مردم ما مي نمود.
امروزه  كه  خاورميانه  خونين  ميدان هـاى  حقايق  شدن  روشن  با 
دامن گير عرب و عجم، ترك و فارس گرديده است، پيچيده گى 
از  هـريک  اصلى  ماهـيت  و  نقش  و  پرده  پشت  بازى هـاى 
جنگ  انتقال  پروژۀ  موفقيت  در  ترديدهـا  و  شک  بازيگران، 
افغانستان، ميان بازيگران و سهـم داران باال گرفته است و اما در 
تا از فرصت استفاده نموده، در  اين ميدان، حلقاتى تالش دارند 
محور استراتژى پاكستان و زير عنوان پروژۀ انتقال جنگ، يک رقم 
بسيار باال و قابل مالحظۀ نفوس مردمان سرحدى پاكستان را به نام 

افغان، طالب يا داعش در شمال كشور جابه جا سازند.
امروز روى سخن ما با مسؤولين محترم اين است كه با شناخت 
اهـداف ديرينه و استراتژيک پاكستان و با عبرت گيرى از آن چه در 
خاورميانه دارد اتفاق مي افتد، پيشبرد پروژه هـاى بزرگ آن چنانى 
در  موجود  حكومت  ديد  و  مديريت  حوصله،  توان مندى،  از 
وضعيت جارى به اندازۀ ستاره گان آسمان به دور مي باشد و در 
چنين اوضاع نابسامان و به هـم ريختۀ داخل كشور ممكن نيست 
كشور به منافع استراتژيكى خود دست يابد و تا دير نشده، انديشه 
و  جايگاه  و  وزن  به  متناسب  ابتدا  است  بهـتر  من  نظر  از  كنيد. 

توان مندى خود به امور مملكت بپردازيد. 

افغانستان  امريكا در  متحده  اياالت  پيشين  سفير 
و شبكه  طالبان  از  پاكستان همواره  كه  مى گويد 
كرده  استفاده  خود  خارجى  سياست  در  حقانى 

و گروه هاى تندرو را در خاك اش پناه مى دهد.
ويژه  گفت وگويى  در  امريكايى  سياست گر  اين 
سفرش  ارزيابى هاى  در  مى گويد  نيوز  طلوع  با 
سال  يک  آوردهاى  دست  و  مشكالت  كابل  به 

گذشته حكومت را به بررسى گرفته است.
زلمى خليل زاد سفير پيشين امريكا در افغانستان 
عدم  دهنده  نشان  كار  »اين  اظهارداشت: 
موجوديت سيستم و طرز كار حكومت است كه 
اميدوار هستيم كه مثل اينكه در كندز اشتباهات 
اين  در  آن  ميدان هاى جنگ  در  گرفت  صورت 
بخش از آن پند بگيرند و ديگر اشتباهات صورت 

نگيرد.«
با اشاره به تالش هاى حكومت  آقاى خليل زاد 
نظامى  كمک هاى  جلب  براى  افغانستان 
پيش  بايد  حكومت  كه  افزود  منطقه  كشورهاى 
و  فرصت ها  درخواست  اين  كردن  مطرح  از 

زمينه هاى عملى آن را در نظر بگيرد.
»در  داد:  ادامه  افغانستان  در  امريكا  پيشين  سفير 
و  پاكستان  كمک  بدون  كه  نيست  شكى  اين 
كه  نحوى  به  گروه ها  اين  كشور  اين  همكارى 
فعاليت مى كنند و خطرى را كه به وجود آوردند 
يا  و  مركز  پاكستان  نمى بود.  افغانستان  براى 

پايتخت اين گروه ها است؛ چه از طالب بگوييم 
حتى  كه  نيست  شكى  اين  حقانى.در  از  چه  و 
در  كه  گرفت  طالبان صورت  با  كه  مجلسى  در 
آن نماينده گان طالبان، شبكه حقانى هم حضور 
داشتند و جنراالن پاكستانى در كنار آنان نشسته 

بودند«.
خليل زاد گفت: »در قسمت گروه داعش روشنى 
اين گروه را  بيشتر كدام كشور  ندارد كه  وجود 
طالبان  گروه  بخش  در  كه  مثلى  مى كند  كمک 
كه  گفت  اطمينان  به  توان  مى  حقانى  شبكه  و 

پاكستان است.«
حكومت  در  بيشتر  شفافيت  ايجاد  بر  وى 
اوباما  بارك  تازه  راهبرد  كه  گفت  و  كرد  تأكيد 
خوش بينى هاى زيادى در بخش مبارزه با هراس 
وجود  و  است  كرده  ايجاد  افغانستان  در  افگنى 
10هزار سرباز امريكايى در اين كشور مى تواند تا 
روند تجهيز و آموزش نيروهاى افغان را سرعت 

دهد.

هيبت اهلل آخوندزاده 
جانشين مالمنصور می شود

شهرداری کابل:

تا پنج روز آینده کابل از کثافات تخليه می شود

ارتش امریکا:
در رهایی سربازان ارتش افغانستان 

از چنگ طالبان نقش نداشتيم

اهلل  هيبت  را  طالبان  رهبرى  منصور  اختر  مرگ  از  پس 
آخوندزاده برعهده مى گيرد.

به دنبال باال گرفتن شايعات در مورد كشته  شدن مال اختر 
رسانه ها  به  طالبان  گروه  ميان  از  منابع  از  برخى  منصور 
مى گويند قرار است هيبت اهلل آخوندزاده رهبرى طالبان را 

برعهده بگيرد.
يكى از فرمان دهان طالبان در گفت گو با خبرگزارى رويترز 
روز  طالبان  رهبر  منصور  محمد  اختر  مال  كه  كرده  تاييد 

پنج شنبه جان باخته  است.
افزوده   است  طالبان  گروه  ارشد  اعضاى  از  كه  منبع  اين 
از سوى  از آن كه روز سه شنبه  است كه اختر منصور پس 
روز  گرفته،  قرار  گلوله   رگبار  هدف  سرحدى  عبداهلل  مال 

پنج شنبه بر اثر شدت جراحات جان باخت.
اهلل  هيبت  شيخ  كه  گفته است  هم چنان  طالبان  عضو  اين 
آخوندزاده كه از جمله معاونان مال اختر محمد منصور بود، 
رهبرى طالبان را به عهده خواهد گرفت و خبر مرگ مال 

منصور را نيز در وقت مناسب اعالم خواهد كرد.
اين در حالى ست كه سخنگوى عبدالرشيد دوستم، معاون 
اول رييس جمهور افغانستان نيز خبر كشته  شدن مال اختر 

محمد منصور را تاييد كرد.
مال اختر محمد منصور هفتۀ گذشته در 25 كيلومترى شهر 
كويتۀ پاكستان در جريان يک نشست با فرمان دهان طالبان 
پس از درگيرى لفظى از سوى مال عبداهلل سرحدى هدف 

گلوله  قرار گرفت.
اين  طالبان  گروه  سخنگوى  مجاهد،  اهلل  ذبيح  حال  اين  با 
موضع را رد مى كند و مى گويد كه مال اختر منصور هنوز 

زنده  است.
از  بعد  دارد  اين كه طالبان قصد  اعالم  با  ذبيح اهلل مجاهد 
مدتى مدارك زنده بودن مال اختر منصور را ارائه دهد گفت: 
رهبر عالى گروه ما در مكانى دوردست، جايى كه تنها تعداد 
كمى از فرماندهان مورد اعتماد به او دسترسى دارند به سر 

مى برد.
او  از  صوتى  پيامى  زودى  به  داريم  تالش  ما  گفت:  وى 

منتشر كنيم.

نيروى  هيچ  كرد:  اعالم  امريكا  ارتش  سخنگويان  از  يكى 
به  منجر  كه  افغانستان  نيروهاى  در حملۀ  امريكايى  زمينى 
زندان هاى  از  يكى  در  شده  بازداشت  زندانى   ۶0 آزادى 

طالبان شد، شركت نداشت.
به گزارش خبرگزارى رويترز، اين در حالى است كه ارتش 
امريكا پيشتر در بيانيه يى اعالم كرده بود كه حمله مشترك 
از  تن   ۴0 آزادى  به  منجر  افغانستان  و  امريكايى  نيروهاى 
اين زندان طالبان در  از  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  اعضاى 

واليت هلمند شد.
سرهنگ پاتريک ريدر، يكى از سخنگويان فرماندهى مركزى 
امريكا كه بر عمليات هاى نظامى در افغانستان نظارت دارد 
تنها  بود.  افغان ها  توسط  مستقل  عمليات  يک  اين  گفت: 
حمايتى كه امريكا از اين عمليات كرد حمايت اطالعاتى و 

نظارت در جريان اين عمليات بود.
وى افزود: در جريان اين حمله ۶0 زندانى آزاد شدند.

خلیل  زاد: 

پاکستان پایتخت گروه های هراس  افگن است

یک قانونگذار امریکایی:

باید بر پاکستان برای همکاری 
با کابل فشار بياوریم

يک قانونگذار ارشد امريكايى تقاضا كرد تا دولت اين كشور از مساله 
بسته كمک هاى نظامى به پاكستان به عنوان اهرمى براى تحت فشار 
قرار دادن اين كشور به منظور مقابله با پناهگاه هاى امن تروريست ها و 
همكارى با دولت افغانستان و نيروهاى امنيتى اين كشور استفاده كند.

امريكايى  قانونگذار  روس-لتينن،  ايليانا  هند،  خبرگزارى  گزارش  به 
كه اخيراً در صدر يک هيات كنگره اين كشور به افغانستان سفر كرده 
اظهار كرد: ما در حال حاضر در كميته تحت امر خود در كنگره مساله 
بررسى بسته كمک هاى نظامى به پاكستان را در مقابل خود داريم. ما 
پاكستان را تحت  به عنوان اهرمى استفاده كرده و  اين مساله  از  بايد 
فشار بگذاريم تا تالش بيشترى در جبهه مبارزه با تروريسم انجام دهد 
و به جاى آنكه عليه دولت افغانستان و نيروهاى امنيتى اين كشورعمل 

كند با آنها همكارى كند.
مورد  در  خود  راهبرد  در  بايد  امريكا  دولت  داد:  ادامه  روس-لتينن 
افغانستان بازنگرى كند و خارج كردن سربازانش از اين كشور را به 
حال تعليق در آورد زيرا چارچوب هاى زمانى مصنوعى موثر نخواهند 
بود. دولت ما همچنين بايد تضمين هايى را از جانب پاكستان دريافت 

كند.
وى افزود: اشرف غنى، رييس جمهور افغانستان دست دوستى خود 
را به سوى پاكستان دراز كرد اما جواب رد شنيد. امريكا نمى تواند 
تحمل كند كه پاكستان در راستاى بى ثبات كردن افغانستان عمل كرده 
و همچنين به تروريست ها اجازه دهد در خاك اين كشور پناهگاه امن 

داشته باشند.
اين قانونگذار امريكايى خاطرنشان كرد: چيزى كه اين بار در افغانستان 
براى بسيارى روشن بود و همه كسانى كه با آنها در اين كشور مالقات 
داشتيم نيز آن را تاييد كردند اين بود كه در دولت افغانستان اشتياق 
براى همكارى با ما تا حد چشمگيرى افزايش يافته و تيم اشرف غنى 
و عبداهلل عبداهلل به نسبت دولت كرزى پيشرفته ترهستند. رهبران فعلى 
افغانستان حرفهاى درستى مى زنند و تالشهايى را صورت مى دهند تا 
فساد را در اين كشور مهار كرده و ثبات و امنيت را در آن برقرار كنند.

روس-لتينن خاطرنشان كرد: ما نمى توانيم همپيمان خود را رها كنيم 
و بايد تالش هايمان را دو برابر كنيم تا به رسيدن به يک افغانستان با 

ثبات تر متعهد بمانيم.
در  داعش  تروريستى  گروه  فزاينده  حضور  به  نسبت  همچنين  وى 
افغانستان اظهار نگرانى كرد و گفت: اين مساله موجب مى شود راهبرد 
ما در افغانستان اهميت دو چندانى پيدا كند. جنرال كمپبل به كنگره 
يک  از  افغانستان  در  تروريستى  گروه  اين  كه وضعيت  گفت  امريكا 
گروه نوپا به يک گروه عملياتى نوظهور در طى يک سال گذشته ارتقا 

پيدا كرده است.
روس-لتينن اظهار كرد: زمانى كه من در صدر هيات كنگره امريكا به 
افغانستان سفر كردم تعجب كردم وقتى شنيدم كه فرماندهان و سربازان 
ما اجازه تعقيب تروريست هاى داعش در افغانستان را ندارند و وظيفه 
شكست دادن و مهار كردن اين تهديد فزاينده در افغانستان صرفا به 
دوش دولت افغانستان و نيروهاى امنيتى اين كشور گذاشته شده است.
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سازمان پيمان آتالنتيک شمالى )ناتو( با هدف تضمين امنيت تركيه سه كشتى 
به  اقدام  اين  ظاهراً  است.  كرده  مستقر  استانبول  اطراف  در  را  خود  جنگى 
سقوط جنگندۀ روسيه توسط ارتش تركيه و در پى آن باال گرفت كه تنش 

ميان دو كشور به وجود آمد.
يورونيوز در استانبول نظر برخى از شهروندان ترك را جويا شده است. يكى 
كه سقوط  مى رود  انتظار  اما  دنبال چيست،  ناتو  نمى دانيم  »ما  آنها گفت:  از 
هواپيما تالفى شود. در آن صورت آنها كارى خواهند كرد و به همين خاطر 

اينجا هستند.«
يكى ديگر اين شهروندان افزود: »ما عضو ناتو هستيم. هر حمله يى به ما به 

منزلۀ حمله به ناتو محسوب مى شود. فكر مى كنم بايد اين طور باشد.«
استانبول  به  شب  پنجشنبه  كانادايى  و  اسپانيايى  پرتغالى  جنگى  كشتى  سه 
رسيدند. با اين حال، ناتو از مسكو و آنكار خواسته تا تنش موجود را از طريق 

راه كارهاى ديپلماتيک كاهش دهند.
روسيه  مجراى  مهم ترين  كه  »بسفر  گفت:  استانبول  در  يورونيوز  خبرنگار 
براى پشتيبانى از سوريه بود، هم اكنون ميزبان كشتى هاى ناتوست كه در اين 
بندر پهلو گرفته اند. تحركات نظامى در اينجا شدت گرفته است. شهروندان 
روسيه  برابر  در  تركيه  با  ناتو  همبسته گى  مثابۀ  به  را  آنها  حضور  استانبول 

ارزيابى مى كنند.«

يک هفته نامۀ آلمانى فاش كرده كه شركت هاى اروپايى از طريق واسطه هايى 
در استاِن هاتاى تركيه مقدمات الزم براى دستيابى داعش به اينترنت را فراهم 

مى كنند.
مجله آلمانى اشپيگل اعالم كرد، شركت هاى اروپاى ابزارهاى فناورى جهت 
بهره مندى از اينترنت را از طريق واسطه هايى در استان هاتاى تركيه در اختيار 

داعش قرار مى دهند.
طريق  از  اينترنت  از  استفاده  براى  داعش  شده،  منتشر  گزارِش  اساس  بر 
شركت هاى  از  سوريه  و  عراق  در  خود  سيطرۀ  تحت  مناطق  در  ماهواره ها 

اروپايى سرويس مى گيرد.
بخواهند  كه  زمان  هر  مذكور،  شركت هاى  كه  است  آمده  گزارش  اين  در 

مى توانند اينترنت داعش را قطع كنند.
اين در حالى است كه داعش فعاليت گسترده يى در پايگاه هاى اينترنتى دارد 
اجتماعى  شبكه هاى  طريق  از  عمدتًا  گروه،  اين  توسط  تروريست  و جذب 

بوده است.

دليلتبعات  به  يمن  از كشور  نيمى  كه  داد  ملل هشدار  آژانس غذاى سازمان 
حمالت عربستان سعودى، در آستانه قحطى قرار دارد.

بر اساس اعالم آژانس غذاى سازمان ملل، منابع غذايى در يمن به شدت در 
حال كاهش هستند به طورى كه نيمى از اين كشور در آستانه قحطى است.

بر اساس اين گزارش 10 استان از 22 استان يمن هم اكنون از لحاظ وضعيت 
امنيت غذايى در وضعيت هشدار طبقه بندى شده اند كه اين وضعيت، تنها يک 

درجه باالتر از درجه قحطى است.
در همين رابطه برنامۀ غذاى سازمان ملل نيز هشدار داد كه با وخامت اوضاع 

مواد غذايى در يمن، اين كشور در معرض قحطى قرار گرفته است.
»متيو هالينگ  وورث« معاون منطقه يى برنامه جهانى غذا گفت: آشكار است 
كه اكنون يمن، دشوارترين مكان در جهان براى فعاليت است زيرا نگرانى  هاى 
امنيتى جدى در اين كشور وجود دارد و جنگ و خشونت در سراسر كشور 

در حال تشديد است.
او با تأكيد بر اين كه سازمان جهانى غذا به حمايت بين  المللى نياز دارد گفت: 

نيمى از جمعيت يمن در آستانه قحطى قرار دارد.
ماه  يمن، طى هشت  در  ناآرامى رها  جريان  در  متحد،  ملل  سازمان  گفتۀ  به 

گذشته، دست كم 5۶00 تن كشته شده اند كه نيمى از آنان غيرنظامى بوده اند.
عربستان از فرودين ماه سال جارى به بهانۀ بازگرداندن »منصور هادى« رييس 
جمهور فرارى يمن، به قدرت، حمالت خود به اين كشور را آغاز كرد و در 
اين راه، با همراه كردن چند كشور عربى و غربى با خود جنايات زيادى را 

در يمن رقم زد.

بررسى  براى  را  ويژه يى  نشست  آذر   2۶ متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
منابع مالى گروه تروريستى داعش و راه هاى خشكاندن آن، تشكيل مى دهد.

سازمان  امنيت  شوراى  كرد  اعالم  جمعه  روز  امريكا،  خزانه دارى  وزارت 
ملل در تاريخ 17 دسامبر )2۶ آذر( نشست ويژه يى را براى بررسى راه هاى 

خشكاندن منابع مالى گروه تروريستى داعش برگزار خواهد كرد.
درمورد  شورا  اين  عضو  پانزده  نشست،  اين  »در  است  آمده  بيانيه  اين  در 
راه كارهاى مضاعف الزم براى خشكاندن منابع مالى گروه داعش گفت وگو 

مى كنند«.
اين بيانيه افزود: شوراى امنيت در نشست آتى خود رسما قطعنامه يى با هدف 

تمركز بر تحريک گروه داعش، صادر كرد خواهد كرد.
»جاكوب لو« وزير خزانه دارى امريكا گفت: »كنار گذاشتن داعش از نظام مالى 
بين المللى و محدود كردن تأمين مالى آن، دو امر اساسى براى پايان دادن به 

پشتيبانى از اين گروه تروريستى و خشن است«.

رئال مادريد  فوتبال  تيم  سرمربى 
كه  كاتاالن ها  ميانى  مدافع  به 
گاف  خاطر  به  را  كهكشانى ها 
است،  انداخته  دست  اخيرشان 

پاسخى طعنه آميز داد.
رئال مادريد  فوتبال  تيم  مشكالت 
تيم  اين  رختكن  آشفتۀ  اوضاع  و 
دنيس  براى  كه  ماجرايى  از  بعد 
از  كهكشانى ها  حذف  و  چريشف 

جام حذفى اسپانيا رخ داد، دو چندان شده است.
قرار گرفتن چريشف سه اخطاره در تركيب رئال ما دريد براى بازى برابر كاديس 
از »كوپا دل رى«  پايتخت اسپانيا  دسته سومى كه منجر به حذف سفيدپوشان 
شد، بهانه يى براى جرارد پيكه، مدافع ميانى بارسلونا فراهم كرد تا در فضاى 

مجازى رئال و هوادارانش را مسخره كند.
برابر  تيمش  بازى  از  پيش  كنفرانس خبرى  در  رئال  بنيتس، سرمربى  رافايل 
ختافه در هفته چهاردهم الليگا به شيوه يى طعنه آميز گفت: من آدمى حرفه يى 

هستم و دربارۀ چنين مسايلى اظهارنظر نمى كنم.
بنيتس دربارۀ وضعيت چريشف هم اظهار داشت: رييس باشگاه وضعيت او را 
كاماًل تشريح كرده است. خود او هم حقيقت را گفت و نكتۀ ديگرى دربارۀ 

اين مسأله وجود ندارد.
اتفاقات ناخوشايندى كه از زمان انتصاب بنيتس به عنوان سرمربى رئال مادريد 
براى اين تيم رخ داده است، موضوع ديگرى بود كه اين مربى اسپانيايى به آن 
اشاره داشت. او تأكيد كرد: زمانى كه به بهترين باشگاه دنياى مى آييد، مى دانيد 
كه به كوچک  ترين جزييات آن هم توجه مى شود. من وضعيت تيمم را مى دانم 
و به مسيرى كه براى حركت تيمم انتخاب كرده ام، اطمينان دارم. اين همان 
راهى است كه من آموخته ام. بايد به كارم ادامه دهم و روى انجام كارها با تمام 
توانايى ام تمركز داشته باشم. ما تيم فوق العاده يى داريم و مى توانيم كارهاى 
بزرگى انجام دهيم. راهى طوالنى در پيش داريم و وضعيت مان خوب است، 
بهتر از آنچه خيلى از مردم فكر مى كنند. تيم من نشان داده كه باانگيزه است.

گول  يک  سوارز  و  نيمار  اگر 
ثمر  به  سوسيداد  مقابل  نيز  ديگر 
ركورد  يک  با  حاال  مى رساندند، 
تاريخى در باشگاه بارسلونا برابرى 

كرده بودند.
زوج نيمار و و سوارز، در روزهايى 
كه مسى به دليل مصدوميت غيبت 
بار  درصد   90 از  بيش  داشت، 
هجومى و گول زنى بارسلونا را به 
دوش كشيدند. با گول هاى اين دو بود كه بارسلونا توانست صدرجدول را از 

رئال بازپس بگيرد.
در بازى مقابل سوسيداد، سوارز يک گول و نيمار نيز دو گول به ثمر رساندند 
تا در پايان هفتۀ 1۳ الليگا، مجموع گول هاى اين دو به 2۶ برسد. آنها تنها يک 
گول تا رسيدن به يک ركورد تاريخى فاصله داشتند. فصل 51-50، زوج سزار 

و آيورليو، موفق شده بود تا هفته سيزدهم، 27 گول به ثمر برساند.
نيمار و سوارز، براى چهارمين هفتۀ متوالى بود كه گولزنى مى كردند و پيش 
از اين، تنها زوج كرويف و ركساچ در فصل 7۴-7۳ و نيز مسى و نيمار در 
فصل گذشته موفق به انجام اين مهم شده بودند.  نيمار با 1۴ گول زده آقاى 

گول الليگاست و پس از او سوارز 12 گوله قرار دارد.
تا به اين جاى سال 2015، مثلث MSN متشكل از مسى، سوارز و نيمار، با 
125 گول، 78 درصد گل هاى بارسلونا را به ثمر رسانده اند؛ يک آمار استثنايى 

و خيره كننده.

سايت گول در گزارشى اعالم كرد 
بهترين  عنوان  به  مسى  ليونل  كه 
براساس  فوتبال  تاريخ  بازيكن 
اين سايت، برگزيده  آراى كاربران 

شده است.
يک  در  گول  سايت  كاربران 
انتخاب  براى  عمومى  نظرسنجى 
بين  از  تاريخ،  فوتبالى ست  بهترين 
18 بازيكن سرشناس تاريخ فوتبال، 

ليونل مسى را با اختالف فاحشى به عنوان بهترين بازيكن انتخاب كردند.
در اين نظرسنجى 10۳ هزار و ۶11 نفر از فوتبالدوستان سرتاسر جهان شركت 
و رأى دادند كه طبق گزارش سايت گول، ليونل مسى 52 درصد آرا )5۳90۴( 

را تصاحب كرد.
جالب اين كه نفر دوم اين نظرسنجى هم يک بازيكن هم دوره با مسى است. 
بعد از مسى رقيب هميشه گى او يعنى كريستيانو رونالدو ايستاده است كه تنها 
11 درصد از آرا را به دست آورده است. ديگو آرماندو مارادونا، پله و زيدان 

در رده هاى بعدى اين نظرسنجى قرار گرفته اند.
به  را  ليونل مسى  نيز  قبل  مدتى  بين المللى گول  نوشتۀ سايِت ورزشى  قرار 
به  را كه  انتخاب كرده و جايزۀ گول 50  بازيكن سال 2015  بهترين  عنوان 
طور ساليانه از طرف اين سايت به بهترين بازيكن داده مى شود، به ليونل مسى 

اهدا كرده بود.
مراسم  ديگر،  ماه  يک  حدود  كه  مى شود  انجام  شرايطى  در  نظرسنجى  اين 
جايزه توپ طالى بهترين بازيكن سال برگزار خواهد شد و ستارۀ آرژانتينى 

بارسلونا شانس اول كسب اين جايزه براى پنجمين بار به شمار مى رود.

امنیت  تضمین  برای  ناتو  جنگی  کشتی  سه 
گرفتند پهلو  استانبول  در  ترکیه 

داعـش  انـترنت  کننـده گان  تأمیـن 
هستند؟ کسـانی  چه 

سازمان ملل ُهشدار 
در یمـن بـروز قحـطی  دربــارۀ   

مقابله برای  امنیت  شورای  نشست 
با راه های تأمین مالی داعش  

واکنش بنيتس به تمسخر رئال از سوی پيکه

نيمار و سوارز پشت سد یک رکورد تاریخی

ليونل مسی با اختالف فاحش بهترین بازیکن 
تاریخ فوتبال شد

كام بخش نیكویی

فرافکنی از يک توهم
فربه ساختن نقش پاكستان در قضاياى افغانستان، خود 
ساختار  بدنۀ  در  جنگ  توهم  از  فرافكنى  از  گونه يى 
ما  مسايل  ُكل  در  پاكستان  كه  نابه كار  توهم  اين  است.  سياسى كشور 
مداخله مى كند؛ خود امر نا فهمى و نا به كارى است كه ما را به مسير 
ويران گر كشانده است و ذهنيت مردۀ عامه را به اين مصروف ساخته اند 
كه پاكستان چنين كرد و چنان. اما هيچ گاهى نشد، به خود نگاه كنيم كه 
اين ما كه داريم نظامى را ذيل نام »دولت جمهورى اسالمى افغانستان« 
رهبرى مى كنيم و جهان هم دارد روى اين نهاد سرمايه گذارى مى كند، 
چه نقشى را براى رفاه، رشد و پايه گذارى نهادهاى اقتصادى و آموزشى 
انجام  اين مردم  اين ملت و  براى  و...  كار  ايجاد زمينۀ  فقرزدايى و  و 
ملى،  فرو  ملى،  سياست گذارى هاى  امر  در  نتوانستيم  چرا  و  داده ايم؟ 

منطقه يى و فرا منطقه، كشور را در جايگاه رفعى يى قرار بدهيم؟ 
من يكى فكر مى كنم؛ كل بدبختى ما بر مى گردد به ذهنيت كور و كر ما 
كه تا هنوز نتوانسته ايم، هويت كلى يى كه در فرايند دولت-ملت تعريف 
تا اين هويت كلى، چتر مستحكم همگرايى در  مى شود، داشته باشيم 
بين ما باشد. به همين ترتيب منافع ملى و بقيه مسايل. اين جا است كه 
پُرروى ها و بدبختى هاى خودمان را به روى ديگرى تف مى كنيم كه تو 

چنين كردى و چنان...

جواد ناجی

کاسه شوی!
سخنى را كه غنى احمدزى در مورد شغل مهاجرين در 
را كه  آن هايى  بود.  اهانت  آشكارا يک  بيان كرد،  اروپا 
اشرف غنى احمدزى با بى نزاكتى و بى ادبى »كاسه شوى و ظرف شوى« 

خطاب كرد در افغانستان خبرنگار، دانشجو، مهندس و معلم بودند.
قبل از تاراج تخت و بخت، تقلب و سرقت رأى، آن هاى را كه غنى 
غنى  اما  داشتند،  تريبون  به  دسترسى  مى خواند،  شوى  ظرف  امروز 
احمدزى را هيچ گاه شتر چران، شبان، كوچى، صحرا نشين، باديه نشين 

دورۀ گرد خطاب نكرد؛ در حالى كه مى توانستند.
هيچ اروپايى، مهاجرين افغانى را با كاسه شوى خواندن كسرشأن نكرد. 

ولى غنى به همين ساده گى هموطنان مهاجر خود را زخم زبان كرد.
حال متكلم از كالمش پيداست

از كوزه همان برون تراود كه در اوست

عزیزاهلل ایما

همه  همكارانم  داشتم،  را  روزنامه  يى  مسووليت  كه  زمانى 
جوانانى بودند كه تازه مشق روزنامه نگارى مى كردند. عثمان 
اكرم يكى از آن ها بود. عثمان اكرم كه پَسان ها مديريت مجلۀ 

طنزى »زنبيل غم« را به نام سرگردان عهده دار گرديد، روزى برايم گفت:
»واژۀ سگ شوى را من در كابل ورد زبان ها كردم.«

او در طنزى كه بارها از تلويزيون هم منتشرگرديده است، سگ شويى را يكى 
از وظايف پناه گزينان افغانستان در غرب دانسته است. آقاى سرگردان كه تجربۀ 
زيستن در برون را ندارد، شايد هم به خاطر تحقيِر حاكماِن ذليِل برگشته از 
غرب اين سخن را به گونۀ طنزى بيان داشته است. به يقين مى توان گفت كه در 
تمام جهان هموطنى از افغانستان را نمى توانيم بيابيم كه شغل سگ شويى داشته 
باشد. داشتن سگ در غرب بدون جواز و سپرى كردن آموزش كوتاه مدت و 
آدم هاى  تا  اول،  از مسوول  دارند،  نيست. كسانى همكه سگ  امتحان ممكن 
عادى، بيش تر خود مى دانند كه چه گونه سگى را بشويند، بى آن كه شرمى در 

كار باشد.
مكتب سگ ها هم در بيش تر محالت غرب موجود است. درين مكتب ها سگان 
و صاحباِن آن مى آموزند كه چه گونه جلِو اذيت و آزار ديگران را بگيرند. همه 

سگ هاى خانه گى در كنارِ شناسنامۀ رسمى، پاسپورت و گذرنامه نيز دارند.
آن  به  نمى توان  تحصيل  و  آموزش  بدون  كه  شغلى ست  حيوانات  شستِن 
دست يافت. بيش تر در جاهاى نگه دارى حيوانات و باغ هاى وحش است كه 
شست وشوگراِن موظف را مى توان يافت. من بارى هم شاهد ظرافِت شستن 

فيلى از سوى چند كارمند كه زنان جوانى بودند، بوده ام.
كه دستش  رييس جمهور كشورى  كه  بود  اين  براى  يادآورى  اين  رو،  به هر 
براى گرفتن امداد به سوى هر بيگانه يى دراز است، به تحقير پيشه ها و حرفه ها 
مى پردازد. رييس جمهور گمان مى كند كه يک ظرفشوى باوجدان كه با زحمت 
و به مزدِ دستش روزى حالل -آن هم در غربت- حاصل مى كند، نسبت به او 
كه حاكِم بى كفايِت فاسدترين كشورِ جهان است و هر لحظه زيردستانش از 
پول بيت المال و امدادى ديگران فخر مى فروشند و آبرو نيز، چيزى كم تر دارد.
ساِل اولى كه به سويس آمده بودم، بارى رييس جمهور وقِت سويس را ديدم 
كه چهار دورِ خانۀ مسكونى خود را در لحظه هاى فراغت جارو مى كند، كمى 
تعجب و تعمق كردم. بعدها شنيدم كه اين كار را پيوسته و تا كنون كه بازنشسه 

هم است، انجام مى دهد.
براى جاپانى ها يكى از پييشه هاى  مهم پاك كارى است. در كنار اين كه پاك كاران 
از  جاپانى ها  برخوردار اند.  نيز  اجتماعى  فراوان  از حرمِت  دارند،  زيادى  مزد 
كودكى اين فروتنى را مى آموزند و از نخستين سال هاى آموزش، همه روزه 
پيش از آغازِ ساعِت درسى، با آموزگاران به صفايى صنف هاى خود مى پردازند. 
آن ها  نزد  كار  نيست. حقيرترين  پيشه و شغلى حقير  براى يک جاپانى هيچ 
از سوى كسانى  در جاپان  بيش تِر خودكشى ها  است.  در وظيفه  بى مسؤولتى 
صورت مى گيرد كه فكر مى كنند، وظايف شان را در برابر ديگران درست و 

مسؤوالنه انجام نداده اند. 
به گمانم ما هنوز از غرور، آزاه گى، غيرت، وطن دوستى و مسؤوليت تعريف 

درستى نداريم.

فیـسبـوك نـــامــه
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ابوبكر مجاهد
سراى سراى »بوت فروشى« مندوى كابل ديروز در 

نتيجۀ يک آتش سوزى بزرگ آتش گرفت. 
اين آتش سوزى كه پيش از چاشت روز شنبه ) 1۴ 
قوس( در ماركيت زرداد مندوى كابل در مربوطات 
حوزۀ اول امنيتى كابل اتفاق افتاد، خسارات هنگفت 

مالى به جا گذاشت.
روزنامه  به  كابل  مندوى  دكان دارن  از  شمارى 
ده ها  آتش سوزى،  اين  اثر  در  كه  گفته اند  ماندگار 

هزار دالر، دكان داران اين سراى زيان ديده اند. 
گفته مى شود اين آتش سوزى در نتيجۀ شارتى برق 

رخ داده است. 
سامانۀ  اين كه  بيان  با  كابل  مندوى  دكان داران 
مندوى  ماركيت هاى  مجموع  در  ميعارى  لين كشى 
ماركيت ها  در  برق  سيستم  گفتند:  ندارد،  وجود 
درست نيست؛ به همين دليل، يک شارتى كوچک، 
باعث آتش گرفتن تمام دكان هاى سراى شده است.

نويد يكى از اين دكاداران اين سراى گفت: نخست 
سراى كفش و بوت آتش گرفت؛ پس از آن آتش  به 

ساير دكان هاى پهلوى اين دوسراى سرايت كرد.
زيادتر  است،  من  دكان  كه  سرايى  در  افزود:  نويد 

اموال خود را  اند و هيچ كسى  كاالها حريق شده 
بيرون كشيده نتوانسته است. 

به گفته او، در تمام دكان هاى مندوى كابل سيستم 
لين كشى معيارى نيست؛ بنًا هر از گاهى يک شارتى 

كوچک، باعث آتش گرفتن تمام دكان ها مى شود.
او اضافه كرد: در داخل مندوى بالون هاى آتش نشان 
دكان ها  گرفتن  آتش  از  بتواند  كه  ندارد  وجود 

جلوگيرى نمايد.
او با بيان اين كه بالون هاى كوچک ضدحريق در هر 
دكان است، مى گويد: اين بالون ها به خاموش كردن 

آتش كافى نيست.
نويد گفت: بيشتر از ۴00 دكان در اين آتش سوزى 
حريق شده است. در اين دكان ها، كفش و لباس به 

فروش مى رسيد.
او افزود: بر عالوۀ دكان هاى پوشاك، ميوه فروشى ها 

نيز آتش گرفته است. 
اين دكان دار گفت: تمام كاالهايى كه در اين دكان ها 
بود، حريق شده و از بابت آن هزارها دالر به مردم 

خساره وارد شده است.
كفش  سراى  دكان داران  از  ديگر  يكى  شريف 
كه  بود  از چاشت  پيش  بجه   11 مى گويد: ساعت 

اين سراى آتش گرفت و من از دكان فرار كردم.
او گفت كه بيشتر از چند هزار دالر در دكانش مال 
داشت و تمام آن در اين آتش سوزى حريق شده 

است.
معيارى  سراى ها  در  لين كشى  سامانۀ  او،  گفته  به 
نيست و هر از گاهى كه شارتى برق صورت بگيرد، 

باعث آتش گرفتن تمام دكان ها مى شود.
اموال مردم حريق شده  تمام  اين كه  اظهار كرد:  او 
اين  به  بايد  دولت  كرده اند،  ضرر  دالر  هزارها  و 

موضوع توجه كند. 
دكان  تمام  گرفت،  آتش  وقتى  ما  سراى  گفت:  او 
هچ  شد.  حريق  اموال شان  و  كردند  فرار  داران 
را  مال  از  بسته يى  يک  حتا  نتوانست  دكان دارى 

بيرون بكشد. 
دچار  كابل  مندوى  كه  نيست  نخستين بار  اين 

آتش سوزى مى شود. 
سراى  در   1۳91 سال  در  مشابهى  آتش سوزى 
ناصرى مندوى كابل اتفاق افتاده بود كه در نتيجۀ 
آن بيش از 500 دكان حريق شده بود و خسارات 
آن  علت  بود.  گرديده  وارد  مردم  به  مالى  هنگفت 

آتش سوزى نيز شارتى برق خوانده شده بود.

در  شركت  براى  روسيه  دريايى  ناو 
نيروى  با  نظامى  مشترك  تمرينات 
خروج  آستانه  در  پاكستان  دريايى 
در  افغانستان  از  خارجى  نيروهاى 
حالى وارد بندر كراچى شده است كه 
همكارى هاى نظامى مسكو و اسالم آباد 

گسترش مى يابد.
نيروهاى دريايى روسيه و پاكستان قرار 
براى  مشترك  نظامى  تمرينات  است 
آينده  از هفته  را  مواد مخدر  با  مبارزه 

در درياى عرب آغاز كنند.
بر اساس منابع، يک ناو جنگى روسيه 
وارد  تمرينات  اين  در  شركت  براى 

بندر كراچى شده است.
ناو  از  پاكستان  نيروى دريايى  مقامات 

جنگى روسيه استقبال كردند.
به گزارش »امت نيوز« آژانس امنيتى دريايى پاكستان 

نيز در اين تمرينات شركت خواهد كرد.
تا  كردند  توافق  پيش  چندى  روسيه  و  پاكستان 

عنوان  به  را  خود  نظامى  مشترك  تمرين  نخستين 
نشانه  به  دفاعى   همكارى هاى  پيشبرد  از  بخشى 

گسترش روابط خوب دو كشور برگزار كنند.
خواجه آصف وزير دفاع پاكستان و سرگئى شويگو 
براى  جلسه اى  در  پيش  چندى  روسيه  دفاع  وزير 

به  نظامى  مشترك  تمرين  برگزارى 
توافق رسيدند.

رابطه  همين  در  پاكستان  دفاع  وزير 
همكارى هاى  تا  كرديم  توافق  گفت: 
صنعت دفاعى و آموزش نظامى را پيش 

ببريم.
وزارت دفاع پاكستان در بيانيه اى اعالم 
ميان  نظامى  مشاركت  است:  كرده 

پاكستان و روسيه تقويت خواهد شد.
همچنين وزراى دفاع پاكستان و روسيه 
توافق كردند كه مشكالت بايد از مسير 

ديپلماتيک حل وفصل شود.
در نخستين بازديد وزير دفاع روسيه از 
با  كشور  دو  گذشته،  سال  در  پاكستان 
امضاى توافقنامه همكارى نظامى تعهد 

كردند تا در جهت بهبود اين روابط تالش كنند.
ماه  در  حالى  در  پاكستان  به  شويگو  سرگئى  سفر 
در  ناتو  نيروهاى  كه  انجام شد  نومبر سال گذشته 

حال خروج تدريجى از افغانستان هستند.

حریق شدِن ۴00 دکان در مندوی کابل

تمرینات مشترک نظامی روسيه و پاکستان

مهاجمان بر اقامتگاه های پناهجویان

مجازات نمی شوند
حمله   222 از  كه  است  گفته  سايت«  »دى  آلمانى  روزنامه 
خطرناك بر اقامتگاه هاى پناهجويان كه در سال روان انجام شده، 
فقط در چهار مورد عامالن حمالت محكوم شده اند. در سال 

روان ۶۳7 مورد حمله گزارش شده است.
روزنامه  از خبرنگاران  گروه  توسط يک  كه  تحقيقاتى  كار  اين 
»دى سايت« و سايت انترنتى اين روزنامه »سايت انالين« انجام 
شده، 222 مورد حمله خشونت آميز بر اقامتگاه هاى آوارگان در 

12 ماه گذشته را زير نظر گرفته است.
زخمى شدن  به  منجر  كه  هستند  مواردى  شامل  رويدادها  اين 
قربانيان شده اند و يا شدت حمله به اندازه يى بوده كه مى توانسته 
به مصدوميت قربانيان بيانجامد. از ماه جنورى سال روان، 10۴ 
در  اند.  شده  زخمى  آلمان  در  آوارگان  هاى  اقامتگاه  در  تن 

مجموع ۶۳7 مورد حمله گزارش شده است.
شناسايی مظنونان

گزارشگرانى كه در مورد اين حمالت تحقيق كرده اند، متوجه 
موفقيت  موارد  اين  پيگيرى  در  آلمانى  هاى  مقام  كه  اند  شده 
بسيار ناچيزى داشته اند. عامالن اين گونه حمالت فقط در چهار 
مورد محكوم شده اند و در هشت مورد ديگر محكمه عليه آن ها 
اقامه دعوى كرده است كه اين رقم برابر با پنج درصد حمالت 

در سال 2015 است.
بدون  حمالت  اين  اكثر  دوسيه  تحقيقاتى  كار  اين  براساس 
پيداكردن عامالن آن بسته مى شود، در حالى كه پوليس فقط 11 
درصد از تحقيقاتش را به اتمام رسانده است. پوليس آلمان فقط 
در يک چهارم موارد حمالت قادر به شناسايى يک فرد مظنون 

بوده است.
کمبود نيروی پوليس

شناسايى  در  پوليس  موفقيت  عدم  تحقيقاتى  كار  اين  براساس 
مهاجمان داليل گوناگونى دارد. بيشتر اين جنايات در ديروقت 
به  توانند  مى  ترتيب  اين  به  مهاجمان  و  شوند  مى  انجام  شب 
سرعت فرار كنند. افزون براين اقامتگاه هاى پناهجويان در بيشتر 
موارد در مناطق آرام و بيرون از شهر قرار دارند، اين جا احتمال 

اين كه كسى شاهد اينگونه حمالت باشد، بسيار كم است.
يک عامل ديگر همبستگى ميان ساكنين نواحى است كه حاضر 
به همكارى با پوليس نيستند و به اين ترتيب مقام ها اغلب هيچ 

سرنخى براى آغاز تحقيقات پيدا نمى كنند.
پوليس  توانايى  بر  نيز  پرسنل  كمبود  گزارش،  اين  براساس 
براى پيگيرى اين موارد جنايى تاثيرگذار است. سارنوالى هاى 
حكومتى مى گويند كه شمار كارشناسان موارد حمالت با مواد 
آتش زا بسيار اندك است و اين وضعيت تحقيق دراين باره را 

دشوارتر مى سازد.
مشکل ملی

 بيشتر اين حمالت در ايالت ساكِسن آلمان انجام مى شود كه 
در شرق اين كشور قرار دارد، اما روزنامه »دى سايت« به اين 
نتيجه رسيده كه اين مشكل در غرب آلمان نيز به همان اندازه 

جدى است.
به طور مثال پيگيرى مسئوالن در ايالت بادِن وورتِمبِرگ كه در 
غرب آلمان قرار دارد، حتى در يک مورد از حمالت خشونت 
آميز هم موفقانه نبوده است. اين مساله ثابت مى كند كه براى 

تغيير اين وضعيت بايد در سطح ملى تالش زيادى كرد.
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