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خودکامه

نبیل در شرایط  آقای  اجرایی: پذیرفتن استعفای  رییس 
کنونی کشور برای ما ساده و آسان نبود.

نبیل:  افغانستان از یک مرحله دشوار می گذرد و کارمندان 
ملی  قاطع سیاسی حکومت وحدت  به حمایت  ملی  امنیت 
ضرورت دارند. وطن دوستی و شناخت روشن از دوست 
را  نهاد  این  جان فشانی  و  فعالیت  و  کار  اساس  و دشمن 
روحیه  این  شود  داده  اجازه  نباید  و  می دهد  تشکیل 

تضعیف گردد
با  که  وعده سپرد  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
تمام توان در خنثی سازی برنامه های گروه های تروریستی 
و دشمنان افغانستان اقدام نماید و طرح های دشمنان را 

در نطفه خنثی سازد

محمد اشرف غنی، رییس دولت وحدت ملی گفته است 
عمده ترین دستاورد سفرش به پاکستان این بوده که این 
کشور پذیرفته علیه گروه هایی که از شرکت در روند 
صلح افغانستان سرباز زنند و سالح به زمین نگذارند، 
کند. استفاده   نظامی،  نیروی  از جمله  قدرت،  تمام   از 
آقای غنی در نشست گزارش دهی دربارۀ دستاوردهای 
دوطرف  افزود:  می گفت،  سخن  آسیا  قلب  نشست 
در  مشارکت  که خواستار  علیه کسانی  کرده اند  توافق 
شود. استفاده  مشروع  قدرت  از  نیستند،  صلح   روند 
تشخیص  بنیادی  نکته  راستا  این  در  که  افزود  او 
کسانی است که صلح می خواهند و با ترک خشونت 
می پذیرند. را  سیاسی  به یک جریان  تبدیل شدن   راه 
باید  عزتمند«  و  پایدار  عادالنه،  »صلح  که  گفت  او 
شود. عملی  کشور  این  اساسی  قانون  چارچوپ   در 
آقای غنی تصریح  کرد که در این سفر نارضایتی خود 
با  افغانستان  در  حقانی  شبکه  نظامی  عملیات  از  را 
مقامات پاکستانی در میان گذاشته و خواستار اقدامات 
می گوید  غنی  جمهور  رییس  است.  شده  آنان  واضح 
جزئی  همسایه  کشورهای  با  نیک  رابطۀ  برقراری  که 
از راهبرد تحکیم منافع و مصالح ملی است؛ و منافع 
دولت ها است که آن ها را باهم نزدیک و یا از یک دیگر 

دور می کند.
عدم  همچنین  و  مطلق  اعتمادورزی  سیاست  افزود:   
به  راه  پاکستان،  به ویژه  همسایه  کشورهای  به  اعتماد 
درک  با  ملی  وحدت  حکومت  و  برد  نخواهد  جایی 
این موضوع همواره در پی آن بوده تا در رابطه اش با 

پاکستان میانه رو باشد.
رییس جمهور می گوید پاکستان به قانون اساسی و نظام 
مشروع افغانستان باورمند است و در نشست قلب آسیا 
تعهد سپرده تا در مقابل کسانی که روند گفت وگوهای 
صلح افغانستان را نمی پذیرند و سالح های شان را زمین 

نمی گذارند، به شدت مبارزه کند.
 آقای غنی از حکومت پاکستان خواسته است تا برای 
مردم  مال  و  جان  دشمن  که  حقانی  شبکۀ  نابودی 

افغانستان است، به صورت جدی اقدام کند.
و  تروریسم  مسألۀ  به  اشاره  با  رییس جمهور 
از  گونه  سه  با  افغانستان  که  می گوید  هراس افگنی 
تروریسم های  می کند:  نرم  دست وپنجه  تروریسم 

منطقه یی، طالبان افغانستان و پاکستان و همچنین جنگ 
در جریان  افغانستان  مردم  برابر  در  که  نااعالم شده یی 

است.
و  چین  پاکستان،  کشورهای  که  می گوید  غنی  آقای   
آمریکا در نشست های حاشیه یی نشست قلب آسیا، به 
افغانستان وعده سپرده اند که برای ریشه کنی بنیان این 
گروه تروریستی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و 

منطقه از هیچ کمک و همکاری یی دریغ نکنند.
حکومت  تنش زدایی  سیاست  که  می رسد  نظر  به 
بهبودبخشی  اول  دور  شکست  از  پس  ملی  وحدت 
روابط میان افغانستان و پاکستان در اوایل شکل گیری 
حکومت وحدت ملی، دوباره جان گرفته و حکومت 
در پی آن است تا همسایۀ جنوبی اش را برای کشاندن 
مخالفان مسلح به پای میز مذاکره ترغیب کند. اما هنوز 
طالبان  برابر  در  راستی  به  پاکستان  آیا  که  سوال  این 
دست به عملیات نظامی می زند،  به عنوان سوال اصلی 

مطرح است.
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با زني ازدواج کن که اگر »مرد« بود، بهترین دوستت 
مي شد.
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بر  مبنی  احمدزی  اشرف غنی  آقای  ادعای  از  فقط چند روز پس 
یک  در  افغانستان،  علیه  پاکستان  سالهء   ١٤ ناشدهء  اعالم  جنگ 
با  وی  نشست  کننده،  حیران  چندان  نه  اما  درجه   ١٨٠ عقبگرد 
پاکستان،  شدهء  آماده  قبل  از  پروگرام  یک  طی  پاکستانی  مقامات 

مرحلهء پیشرفته و گام به گام تطبیق استراتیژی پاکستان میباشد.
در  خود  اخیر  یکسال  هـای  کاروایی  هـمهء  بر  توانست  پاکستان 
افغانستان پرده بیآفگند و در حضور نمایندگان کنفرانس بزرگ قلب 
امنیتی  مدیریت  نمایی،  قدرت  این  با  و  کند.  تبریهء  را  خود  آسیا 
سقوط  پاکستان  دامن  به  تدریج  به  افغانستان  خارجی  سیاست  و 

خواهـد کرد.
بدون  تنهـا،  رهـبری  لرزان،  حکومت  یک  است،  ممکن  چگونه 
استراتیژی مشخص امنیتی و سیاست خارجی، در عدم توافق دولتی 
و یک تفاهـم ملی قادر به دستأورد صلح، آنهـم در مقابل دشمن 

مکار، آبدیده و چندین برابر نیرومندتر از خودش شود؟
در وحلهء نخست، این حکومت آقای کرزی بود که در یک تضاد 
آشکارا با منافع ملی کشور، هـزاران تروریست و طالبان را رهـا و 
پایگاهـای شان را با صدهـا میلیون دالر حفظ کرد که امروز مردم 
افغانستان تاوان سنگین سیاست هـای سلیقهء آنهـا را با خون شان 

میدهـند.
با  و  سناریو  چنین  ادامهء  با  احمدزی  غنی  اشرف  آقای  حکومت 
سیاست هـای بدون پشتوانهء ملی، منطقهء و فرامنطقهء و با وعده 
به خطرات جدی مواجه خواهـد  آنان کشور را  هـای سر خرمن 

ساخت.

احمدولی مسعود در مصاحبه با تلویزیون طلوع:

نشست اسالم آباد
 دور جديد استراتیژى پاکستان مي باشد

رییس اجرایی در مراسم معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی:

هیچ تغییرى در مسیر و اهداف نهاد امنیت ملی به وجود نیامده است

خبرگزاری تاس:

اتمر و ستانکزى داعش را به مرزهاى تاجیکستان
 و ترکمنستان انتقال می دهند
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آسیا«  »قلب  به  موسوم  کشورهای  اجالس 
هیأت  برای  حداقل  پاکستان  اسالم آبادِ  در 
افغانستان این فرصت را به وجود آورد که در 
حاشیۀ آن، رابطۀ خود را با پاکستان دوباره به 
حالِت عادی درآورد و از این کشور بخواهد 
که برای مذاکراِت صلح با گروه های مسلِح 
مخالف میانجی گری کند. هرچند در گذشته، 
میانجی گری های پاکستان نتیجه بخش نبوده؛ 
که  امیدوارند  کشور  مقام های  این بار  ولی 
نتیجه  به  دوبارۀ گفت وگوهای صلح  باآغاز 
اشرف غنی  گزارش ها،  اساس  بر  برسند. 
به  سفر  در  افغانستان  رییس جمهوری 
پاکستان، دو بار با راحیل شریف رییس ستاد 
ارتش پاکستان دیدار کرده و از او خواسته 
است که در روند صلح افغانستان را کمک 

کند. 
در  زمانی  آسیا«  »قلب  کشورهای  اجالس 
افغانستان  روابط  که  شد  برگزار  پاکستان 
میان  که  مشکالتی  دلیل  به  کشور  این  و 
مبارزه  و  صلح  گفت وگوهای  سِر  بر  آن ها 
به  دیگر  بارِ  یک  دارد،  وجود  تروریسم  با 
افغانستان  مقام های  و  بود  انجامیده  تنش 
تأکید می کردند که دیگر با میانجی گری های 
گفت وگوهای  وارد  نمی خواهند  پاکستان 
نظر  به  اما  شوند.  مسلح  مخالفان  با  صلح 
نبوده و  زیاد جدی  این موضع  می رسد که 
و  ناچاری  سِر  از  کشور  دولت مرداِن  شاید 
افکار  کردن  آرام  برای  خود،  میِل  خالف 
با  خود  روابط  که  کردند  تالش  عمومی 

پاکستان را تنش آلود نشان دهند.
دو  پاکستان،  به  سفر  از  پیش  غنی  آقای   
و  صلح  مذاکرات  مورد  در  مهم  حرِف 
پاکستان مطرح کرد که اگر همین دو حرف 
با جدیت دنبال می شد، شاید نتایِج آن بیشتر 
به  می توانست  آغاز گفت وگوهای صلح  از 
نفع افغانستان تمام شود. حرف مهِم نخست 
را آقای غنی در آلمان مطرح کرد، وقتی از 
او در مورد گفت وگوهای صلح با مخالفاِن 
مسلح پرسیده شد. او در پاسخ گفت که به 
نخواهد  ذلت بار  صلِح  به  تن  صورت  هیچ 
قمار  به  را  اساسی  قانون  ارزش های  و  داد 

غنی  آقای  را  دوم  حرِف  گذاشت.  نخواهد 
اما در کابل پس از سفر اروپایی خود گفت. 
او در یک نشسِت خبری در آستانۀ رفتن به 
پاکستان اظهار داشت که افغانستان و پاکستان 
در یک جنِگ اعالم ناشده علیه یکدیگر قرار 
دارند و پیش از هر گونه مذاکرات صلح با 

مخالفان، باید مشکِل دو کشور حل شود. 
این دو نکته به نظر می رسد با تمام عینیت 
مقام های  اظهاراِت  در  خود  درستِی  و 
که  حساسیت هایی  دلیل  به  همواره  کشور 
عمدی  به صورِت  کنند،  ایجاد  می توانستند 
مورد غفلت واقع می شدند و تالش صورت 
آن  برهنۀ  کردِن  عنوان  از  که  می گرفت 
کرزی  حامد  شود.  اجتناب  ممکن  حد  تا 
رییس جمهوری پیشین که این روزها به شدت 
با پاکستان و غرب قرار  در موضع ضدیت 
دارد و خط دیورند را نشانۀ روشِن استعمار 
سیزده  از  بیش  طول  در  می داند،  انگلیس  
هرگز  افغانستان،  در  خود  زمام داری  سال 
حاضر نشد که این دو واقعیت را بفهمد و یا 
به آن ها اشاره کند. آقای کرزی وقتی دچار 
احساسات می شد، از درِ مخالفت با پاکستان 
با  چندان  را  شرایط  وقتی  و  می آمد  پیش 
نمی یافت،  سازگار  منافعش  حال وهوای 
با  قربان  و  جان  و  دوستی  طبل  دوباره 

پاکستان را می کوفت.
افغانستان  فعلِی  مشکالت  از  یکی  شاید   
در روابطش با کشورهای همسایه و به ویژه 
و  مریز«  و  »کج دار  سیاست های  پاکستان، 
»پکه و پوستین«ِ آقای کرزی بوده است که 
نتوانست پایه های عقالنی و واقعی پیدا کند. 
حاال نیز وضع نسبت به گذشته تغییر چندانی 
همچنان  کشور  دولت مردان  است.  نکرده 
باور دارند که صلح از مسیر پاکستان تأمین 
شدنی است و به همین دلیل هم در حاشیۀ 
کنفرانس قلب آسیا با سران پاکستان از این 
آیا  اما  برداشتند.  پرده  خود  قلبِی  خواسِت 
این خواست با آن سخنان قبلی آقای غنی، 

سازگاری و مطابقت دارد و یا خیر؟ 
به نظر نمی رسد که آقای غنی در پی صلح 
»آبرومندانه« باشد؛ زیرا تمایل فزایندۀ او به 

آغاز گفت وگوهای صلح آن هم پس از آن همه 
را  گفت وگوهایی  نمی تواند  انتقاد،  و  تنش 
ضمانت کند که در آن ها پای قانون اساسی و 
ارزش های نظام به میان نیایند؛ آن هم زمانی 
که طالبان با همۀ سراسیمه گی های ساختاری 
به  خوش  روی  هنوز  خود،  تشکیالتی  و 
مذاکره و گفت وگو نشان نداده اند. از سوی 
در  غنی  آقای  که  نمی رسد  نظر  به   دیگر، 
فرصِت به دست آمده در کنفرانس کشورهای 
قلب آسیا، تز »جنگ اعالم ناشده«ی خود را 
شرح داده و در این رابطه با سران پاکستان 
صحبت کرده باشد. او حتا در سخنرانی خود 
در اجالس قلب آسیا، به جنگ اعالم ناشده 
به آسانی گذشت.  آن  کنار  از  و  نکرد  اشاره 
این ها نشان می دهند که هیأت افغانستان یک 
بارِ دیگر به همان سیاست های بدون نتیجۀ 
گذشته پناه برده و پاکستانی ها بازهم موفق 

شدند که هیأت افغانستان را مجاب کنند. 
مسالۀ دیگر این است که: این بار قرار است 
گفت وگوهای  کی ها  با  افغانستان  دولت 
از  وقتی  گذشته  در  کند؟  آغاز  را  صلح 
یک  حداقل  می شد،  گفته  سخن  طالبان 
گروه با رهبرِی تقریبًا واحد به ذهن خطور 
عمر،  مال  مرگ  اعالم  از  پس  ولی  می کرد؛ 
رهبری  با  واحد  گروه  یک  طالبان  دیگر 
وقتی  که  است  این  پرسش  نیستند.  واحد 
افغانستان  خارجۀ  وزیر  ربانی  صالح الدین 
تا دو هفتۀ  آغاز مذاکرات صلح  احتمال  از 
و  چیست  او  منظور  می گوید،  سخن  آینده 
به  افغانستان  دولت  که  است  قرار  کی ها  با 

گفت وگوهای صلح بپردازد؟
تا جایی که معلوم است، نه گروه مال اختر 
رسول،  محمد  مال  گروه  هم  نه  و  منصور 
صلح  گفت وگوهای  به  تمایل  هیچ گونه 
نشان  پیش شرط های شان  شدِن  پذیرفته  تا 
نداده اند. حاال این که واقعًا در حاشیۀ اجالس 
کشورهای قلب آسیا چه پیش آمده که سران 
گفت وگوهای  به  خوش بین  این قدر  دولت 
در  که  چیزی ست  می رسند،  نظر  به  صلح 
حال حاضر پوشیده نگه داشته شده است.    
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احمــد عمران

دل خـوش ُکنـکی 
به نـاِم گفت وگـوهاى صـلح

 

دیروزش،  خبرِی  کنفرانس  در  غنی،  رییس جمهور 
که  گفت  و  داد  شرح  را  پاکستان  به  سفر  دستاوردهای 
این  که  بوده  این  پاکستان  به  سفرش  دستاورد  عمده ترین 
کشور پذیرفته است علیه گروه هایی که از شرکت در روند 
صلح سر باز زنند و سالح به زمین نگذارند، از تمامِ قدرت، 
از جمله نیروی نظامی، استفاده  کند. به گفتۀ او، دو طرف 
توافق کرده اند علیه کسانی که خواستار مشارکت در روند 

صلح نیستند، از قدرِت مشروع استفاده شود.
از  برخی  که  مطرح شده  حالی  در  غنی  آقای  این سخنان 
آگاهان می گویند که رییس جمهور به جانِب پاکستانی قول 
داده است که می تواند رهبران طالباِن پاکستانی را در داخل 
افغانستان هدف قرار دهند. در برابر چنین اتفاقی اما آن چه 

پاکستان قول داده است، زیاد عملی به نظر نمی رسد. 
به  سفر  دستاوردهای  توضیح  برای  غنی  آقای  کنفرانس 
پاکستان و شرکت در کنفرانس قلب آسیا، تا هنوز در برابر 
دولت،  عمل کرد  و  پاکستان  سیاست های  مخالفاِن  منطِق 
چندان قانع کننده محسوب نمی شود. آقای غنی برای توضیح 
تشخیص  بنیادی،  نکتۀ  که  است  گفته  دستاورد  این  بیشتر 
راه  خشونت،  ترک  با  و  می خواهند  صلح  که  کسانی ست 

تبدیل شدن به یک جریان سیاسی را می پذیرند.
 چنین چشم داشتی بدون شک، شیرین و قابل شنیدن است، 
اما ضمانت های اجرایی آن از جانب پاکستان چندان قوی 
تأکید  خصوص  این  در  هم  غنی  رییس جمهور  و  نیست 
قاطعی ندارد؛ چنان که در برابر سوالی در همین مورد گفته 
است  استوار  منافع  اساس  بر  دولت ها  مناسباِت  که  است 
افغانستان  دولت  خوش بینی  لحاظ،  این  از  اعتماد.  نه  و 
که  نیست و همان گونه  زیاد  پاکستان چندان  این وعدۀ  به 
»خوش بینی  یک  می تواند  است،  گفته  رییس جمهور  خود 

محتاطانه« باشد!
این طرف  به  سال  چند  از  محتاطانه«  »خوش بینی  اصطالح 
صلح،  عالی  شورای  به خصوص  دولتی  مقامات  جانب  از 
در رابطه با همکاری های پاکستان و نشست قطر و... به کار 
رفته است. اما جاِن سخِن ما این است که این کنفرانِس اخیر 
نه برای دولت افغانستان و نه برای مردم این موفقیت را در 
پی نداشته که از سطح »خوش بینی محتاطانه« گذار کنیم و 
به یک »خوش بینی قطعی و عملی« دست یابیم. خوش بینی 
محتاطانه به آن دسته از خوش بینی ها در مناسبات سیاسی 
ناچاری  روی  از  متضرر  یا  مدعی  طرِف  که  می شود  گفته 
و  بی باور  همچنان  دل،  در  ولی  می کند  خوش بینی  اظهار 
نگران است. یعنی این که خوش بینی های محتاطانه فقط در 
الفاظ  و  ایماها  با  انتظارها  حد  نمایِش  و  واکنش ها  هیأِت 
جانِب  به  و  می شود  ادا  دیپلماتیک  کلماِت  به کارگیری  و 
مقابل رسانده می شود که بی اعتمادی هنوز وجود داردـ نه 
این که رییس جمهور به زبان خودش بگوید که ما »محتاطانه 

خوش بین« هستیم. 
از ظرافت دیپلماتیکی مسأله هم که بگذریم، می توان گفت 
وقتی عمده ترین دستاورد سفر به پاکستان یک »خوش بینی 
محتاطانه« عنوان شود، در صحنۀ عمل هیچ دستاوردی را 
وعده های  با  روزگارمان  بازهم  و  کرد  نخواهیم  مشاهده 

میان تهی و بدون ضمانِت اجرایی سپری خواهد شد. 
نکته صراحت  این  غنی  آقای  سخنان  در  دیگر،  جانب  از 
به  افغانستان  در  حقانی  شبکۀ  عملیات  از  آنان  که  یافته 

پاکستان شکایت کرده اند نه از طالبان. 
متأسفانه، از گذشته ها، شبکۀ حقانی در سیاسِت دولت آقای 
این، جز نشان دادن  پنداشته شده و  از طالبان جدا  کرزی 
همسویی با طالبان، چیز دیگری نیست و اکنون آقای غنی 
نیز جنایت های بی شمارِ طالبان را نادیده می گیرد و هرگز به 

شکایت از این گروه رضایت نمی دهد. 
بنابرین، با این طرزِ دیدها و سفرهایی که دستاوردهای آن 
بی اعتمادی مان  به  می توانیم  فقط  است،  »هیچ«  به  مساوی 
بیـفزاییم؛  ریاست جمهوری  ناسالِم  سیاست های  به  نسبت 
سیاست هایی که کشور را به دامِن بحران های جدید خواهد 
کشاند و دولت را بیشتر به کامِ سیاست مداران پاکستانی فرو 

خواهد برد! 

»خوش بینـی محتاطانه« 
يعنـی هیـچ!
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از  یکی  بر  دیروز  شام گاه  انتحاری  مهاجمان 
مهمان خانه های خارجی در کابل یورش بردند. 
منطقۀ شیرپور  در  نیرومند  انفجار  نخست یک 
به  مهماجمان  سپس  و  پیوست  وقوع  به  کابل 

شلیک گلوله پرداختند. 
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
توییتر  در  خود  رسمی  حساب  در  افغانستان 
شیرپور  منطقه  در  انفجار  این  که  است  نوشته 

روی داده است.
حادثه  این  که  گفته  همچنین  صدیقی  آقای 
ناشی از انفجار یک موتر بوده است. سخنگوی 
وزارت داخله گفته است که نیروهای پولیس به 

محل رویداد رفته اند.
به  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
رهبری مال اختر منصور، در صفحه توییتر خود 
مسوولیت این انفجار را بر عهده گرفته و نوشته 
که این انفجار ناشی از یک رشته حمله انتحاری 

به یک مهمانخانه خارجی بوده است.

گزارشی  انفجار  این  احتمالی  تلفات  از  هنوز 
رسمی منتشر نشده اما بیمارستان امرجنسی که 
در نزدیکی محل حادثه است، در صفحه رسمی 
خود در توییتر نوشته که تا به حال ٧ زخمی به 

این بیمارستان منتقل شده اند.
در  مسلح  فرد  از حضور سه  گزارش ها  برخی 
و  آنها  میان  متقابل  تیراندازی  وقوع  و  منطقه 

نیروهای امنیتی خبر داده اند.
مقام رسمی  از  نقل یک  به  رویترز  خبرگزاری 
سفارت  نزدیک  در  حادثه  این  که  است  گفته 
اسپانیا روی داده است. برخی رسانه های محلی 
نزدیک  در  انفجار  این  که  داده اند  گزارش  نیز 

مهمانخانه سفارت اسپانیا اتفاق افتاده است.
این انفجار چند ساعت پس از آن روی داد که 
افغانستان  جمهوری  رییس  غنی  اشرف  محمد 
گفت وگوهای  آغاز  از  خبری  نشست  یک  در 
آینده  در  طالبان  گروه  و  دولت  میان  صلح 

نزدیک خبر داد.

او از تعهد پاکستان برای تأمین امنیت و ثبات در 
افغانستان سخن گفت. 

این درحالی است که آگاهان باوری به تعهدات 
پاکستان  که  می گویند  آنها  ندارند.  پاکستان 
استراتژی براندازانۀ خود را در افغانستان دنبال 
به  تغییری  هیچ  استراتژی  این  در  و  می کند 

وجود نیامده است.

خودکامه خود را دانای کل می داند، دیگران در 
نظرش حقیر می آیند، نیازی به مشورت ندارد، 
در هر بابی حرِف آخر را خودش می زند و در 
یقین  او  است.  مسلم  استاد  خود  بخشی،  هر 
دارد که توانایی اش باالتر از همه است و حد 
و مرزی نمی شناسد. به باور خودش می تواند 
هم زمان چندین کارِ سنگین و متفاوت را انجام 
کار  و  تقسیم وظایف  به  بابت  از همین  دهد؛ 

مشترک اعتقادی ندارد. 
برای  خورشید  و  مه  که  می پندارد  خودکامه 
خدمت گزاری به او خلق شده اند، همه می باید 
سِر تعظیم به او فرو نهند و آن هایی که خالِف 
آن عمل می دارند، بداندیشانی استند که علیه او 

دسیسه می چینند و توطیه می بافند. 
و  تمجید  شنیدن  انتظار  همیشه  خودکامه 
به  درباریان  این که  از  و  دارد  را  تحسین 
خنده های او مدیحه بسرایند و مقاله بنویسند، 
سخن  به  خنده هایش  هرچند  می بردـ  لذت 
ظریفی، آلوده گی محیط زیست بار آورده باشد. 
او توانی فوق العاده در نظارت از دیگران دارد؛ 

به گونه یی که ریز و درشِت دیگران را می بیند، 
اما هرگز به خود نمی نگرد و یا بهتر گفته آید، 
از  او  می شمارد.  نظر  و  نقد  از  فراتر  را  خود 
امر و نهی به دیگران خسته نمی شود و از این 
بابت از سایرین انتظارِ آن را دارد تا شکرگزارِ 
او باشند و از این که سر در اطاعت وی دارند، 

فخر بورزند. 
کلۀ خودکامه تهی نیست، در واقع نقِش او بر 
موجب  چیره گی  این  دارد.  چیره گی  عقلش 
از  او  بگیرد.  بهره  خردش  از  نتواند  می شود 
تحقیر و تخویِف دیگران لذت می برد؛ از این رو 
عربده جویی  و  طنزگویی  از  ماالمال  او  محفِل 
دل خوشی  فکاهه سرایی  و  طنزگویی  است. 
ارباب و عربده ها از جانب سرکار که ندیمان 
را سر جای شان بنشاند. اطرافیان خودکامه تواِن 
اظهار سخِن حق را ندارند؛ لذا بر هر کردۀ او 
به عالمت تأیید سر می جنبانند و به هر گفته اش 

لب به آفرین می گشایند.
امری  هر  در  مادرزاد  گونۀ  به  خودکامه   
کودکان  سایر  از  تولد  حین  در  او  تواناست. 

تنها  دیگران  مانند  کودکی  در  ندارد؛  تفاوتی 
آن گاه  اما  است،  بلد  را  مکیدن  و  زدن  فریاد 
خود  ماحوِل  در  و  یافت  دست  قدرت  به  که 
نوکر و چاکر دید و دستش به جایی گیر افتاد، 
و  می کند  ُگل  خودخواهی اش  آهسته آهسته 
به سرعت رشد و نمو می یابد. او می خواهد در 
هر جایی و در هر گوشه یی، اثر و نشاِن شخص 
خودش دیده شود، مولوی در همین باب گفته 
است: نفس ما هم کمتر از فرعون نیست/ لیک 

او را عون و ما را عون نیست. 
است؛  یک رنگ  خودکامه  دنیای  باالخره 
آرا  تعدد  او  در جهاِن  می پسندد.  او  که  رنگی 
محدود  جهانش  بی معنی ست،  دیدگاه ها  و 
اندک؛  هم  روزگار  موانع  و  است  کوچک  و 
بنابرین می خواهد یک شبه ره چهل ساله بپیماید 
و با صدور یک فرمان همۀ کژی ها را به میل 
خویش راست بدارد، از این رو تندخو و عجول 

است! 
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خودکاهم
بین  آشنایی  و  تبادله  ساالنه  کنفرانس  یازدهمین  کننده گان  اشتراک 
تاجران و متشبثین افغانستانی و امریکایی تاکید کردند که بروکراسی و 
فساد اداری موانع عمده فرا روی توسعه سرمایه گذاری می باشد که باید 

حکومت افغانستان در رفع آن اقدام نماید.
در این کنفرانس سه روزه که پنجشنبه پایان یافت ده ها تاجر و سرمایه 
گزار افغانستانی و امریکایی زمینه های مختلف تجارت بین امریکا و 

افغانستان را بحث کردند.
این تاجران آمادگی شان را در بخش های زراعت، معادن، ساختمانی و 

تحصیالت عالی، و انرژی به همتایان امریکایی شان نشان دادند.
محمد قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمایه گزاری در افغانستان 
در این کنفرانس وضعیت فرار سرمایه ها، وخامت وضعیت امنیتی در 
افغانستان به ویژه سقوط کندوز را برای سرمایه گزاری خیلی زیان آور 
توصیف کرد. او به تاراج سرمایه ها و آتش سوزی ها اشاره کرد که آن 

رویدادها ضربه هایی را به آینده سرمایه گزاری وارد می کند.
آقای حقجو گفت که حکومت افغانستان باید به مردم اطمینان بدهد و 
ثبات اقتصادی را به میان بیاورد تا ثبات اجتماعی و سیاسی در کشور 

حاصل شود.
به گفته حقجو، درحال حاضر افغانستان تقریبا ٩٥ درصد اموال مورد 
ضرورت خویش را از کشورهای خارج وارد می کند که خود نشان 
دهنده موجودیت بازار بزرگ است. او گفت تا اکنون بیشتر صادرات 
را اموال زراعتی تشکیل می دهد که می توان با آن سایر امتعه را افزود.
آقای حقجو گفت در ١٤ سال گذشته ١٠،٥ میلیارد دالر سرمایه گزاری 
نزد اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا ثبت شده است، اما مقدار 
حقیقی آن به مراتب بیشتر خواهد بود که بیشتر درسکتورهای ساختمان، 

صنعت، معادن، خدمات، مخابرات صورت گرفته است.
حقجو می گوید که اکنون شش پارک صنعتی فعال در شهرهای بزرگ 
یازده  و  است  صنایع  ایجاد  برای  ها  سرمایه  پذیرش  آماده  افغانستان 

پارک صنعتی  دیگر نیز تا چند سال آینده آماده می گردد.      
مالی،  کمکهای  تداوم  از  متحده  ایاالت  حکومت  ادارات  نمایندگان 
افغان  متشبثین  از  حمایت  و  خویش  ظرفیتی  و  تخنیکی  اقتصادی، 
اطمینان داده گفتند که برای یک افغانستان مصئون ایجاد زمینه انکشاف 
اقتصادی از طریق کمکهای ایاالت متحده از اهمیت خاصی برخوردار 

است. 
آنها در این گردهمایی ساالنه متشبثین تاکید ورزیدند که افغانستان امن 

برای ایاالت متحده و سایر جهان زمینه امنیت را فراهم می کند. 
درمیان برنامه هایی که در افغانستان درحال تطبیق است و ده ها پرو ژه 
های بزرگ و متوسط درحال ارزیابی و تمویل است، اداره بین المللی 
انکشاف ایاالت متحده یا »یو اس اید« نقش برازنده ای در بخش های 
ایجاد زیربنانها، رشد زراعت و صنعت و توانمندی بخشی زنان داشته 

است و درآینده نیز این پرو ژه ها ادامه خواهد یافت.
مقامات امریکایی گفتند که کمک های ایاالت متحده اکنون برعالوه این 
که از طریق کمپنی های متعدد امریکایی، افغانی و بین المللی تطبیق 
می شود در حدود نصف آن از طریق داخل شدن دربودجه انکشافی 

افغانستان نیز به مصرف می رسد.
در  متحده  ایاالت  انجنیری  اردوی  قول  سابق  افسر  هلملنگر،  پیتر 
اعمار  طریق  از  افغانستان  اقتصادی  متداوم  رشد  که  گفت  افغانستان 
زیربناها درساحات نظامی و ملکی از اهداف ایشان بوده است. او گفت 
درحال  افغانستان  در  گذشته  سرعت  همان  به  اداره  این  های  پروژه 
تطبیق شدن است و در آینده نیز پرو  ژه ها ملکی و نظامی بزرگی را در 

افغانستان اعمار خواهند کرد.
افغانستان،  داخله  وزارت  جدید  ساختمان  از  مثال  طور  به  هلملنگر 
اکادمی علوم نظامی مارشال فهیم، سب ستیشن های برق از آن جمله 
توربین سوم بند برق کجکی، ایجاد سبستیشن ها و توسعه شبکه های 
برق رسانی، تجهیز میدان هوایی کابل و سایرین را نامبرد. او گفت که 
تعداد زیاد این پرو  ژه تحت نظارت این اداره و بکمک شریکان افغانی 

و بین المللی عملی می گردد.

بروکراسی و فساد اداری مانع 
سرمایه گذاری در افغانستان است

عبدالحفیظ منصور

در روز خوش بینی غنی از تعهد پاکستان
کابل آماج حمله قرار گرفت
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مصطفی دهقان 
محافظه کاری از نظر ایدیولوژیک اشکال بسیار 
فردگرایان  هم  است.  گرفته  به خود  متفاوتی 
هم  و  رادیکال  چپ های  برابر  در  لیبرال 
طرف داران سلطۀ مذهبی در برابر طرف داران 
حکومت انتخابی مردمی، همه و همه خود را 
محافظه کار می خوانند تا گسترده گی طیف های 
باشند.  داده  نشان  را  محافظه کاری  گوناگون 
شکل  به  را  تفاوت  این  دامنۀ  بگذارید  اما 

روشن تری نمایش دهیم. 
شوروی  جماهیر  اتحاد  در   ١٩٨٠ دهۀ  در 
تغییرات  با  که  تندرویی  کمونیست های 
بودند،  مخالف  کشور  آن  در  پیشنهادی 
اطالق  البته  که  می شدند  خوانده  محافظه کار 
این عنوان خشم بسیاری از محافظه کاران در 
کشورهای غربی را برانگیخت. از این روست 
و  محافظه کار  اصطالحات  که  گفت  باید  که 
هر  اندازۀ  به  می تواند دست کم  محافظه کاری 
اصطالح دیگر و به احتمال بیش از آن ها در 

تاریخ اندیشه ها سردرگمی بیافریند. 
و  مفهومی  اختالط  همین  دیگر  سوی  از 
اغتشاش نظری در اطالق عنوان محافظه کاری 

اندیشمندان  از  بسیاری  که  می شود  سبب 
سیاسِی  کنش  و  منش  به رغم  سیاسیون  و 
عنوان  این  اطالق  جرأت  محافظه کارانۀشان، 
از  یکی  بخواهیم  اگر  ندهند.  خود  به  را 
نمونه های مشخص و روشن محافظه کاری را 
ما  ذهن  دهیم،  نشان  معاصر  در روشن فکری 
خیلی زود بر نام جورج اورول مکث خواهد 

کرد. 
نوعی  به  اورول  دست نوشته های  و  رمان ها 
استدالل ها  محکم ترین  و  روشن ترین  بازتاب 
خویش  زمان  در  محافظه کارانه  احساسات  و 
در  تفکر  این  بروز  اوج  نقطۀ  شاید  است. 
رمان ضد اتوپیایی “١٩٨٤” باشد که در آن به 
صراحت تغییرات گسترده در سیستم سیاسی 
نابودی همۀ آن چیزی که اورول دستاورد  و 

بشر می خواندش را هشدار می دهد. 
حیوانات”  مزرعۀ  یعنی”  اورول  رمان  دیگر 
به نوعی دیگر بر همین اندیشه پای می فشرد 
گسترش  جا  بدان  تا  را  ابرام  و  تاکید  این  و 
دفاع  نوعی  به  کتابش  اختتامیۀ  که  می دهد 
می شود،  بدل  اجتماعی  قشربندی  از  تمام قد 
اما حتا اورول نیز به رغم این نمایش پُر زرق 
سوسیال  را  خود  محافظه کاری،  از  برق  و 
محافظه کاری  از  که  می خواند  دموکراتی 
سیاسی متنفر و نسبت به آن بی اعتماد است. 
ما  این روست که سیر رشد محافظه کاری،  از 

را به این نتیجه می رساند که نه تنها آنانی که 
خود را محافظه کار نمی دانند و اتفاقًا به سختی 
منش  و  اندیشه  غالبًا  می جویند،  تبّری  آن  از 
بهترین  گفت  باید  بلکه  دارند،  محافظه کار 
همین  از  احساسات  و  اندیشه ها  این  تجلی 
قشر متنفر از محافظه کاری سرچشمه می گیرد. 
شخصیت  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
نومحافظه کاری هم چون فون هایک به تحقیر 
در باب محافظه کاری می گوید: “محافظه کاری 
نمی تواند جایگزینی  ذاتًا،  و  طبیعت خود  در 
آن هستیم،  در حال طی  ما  که  مسیری  برای 

ارایه دهد.” )بنیان آزادی( 
اما به واقع چرا غالب محافظه کاران از اطالق 
نظر  به  می جویند؟  تبری  خود  بر  عنوان  این 
می رسد این گریز از محافظه کار خوانده شدن 
در ذات و ریشه، متاثر از هژمونی اندیشۀ جان 
استوارت میل بر افق سیاسی و اندیشه یی تفکر 
تحقیرآمیز  به شدت  دیدگاهی  که  است  غربی 
بیان  به  داشت.  محافظه کاری  به  نسبت 
حزب  میل  استوارت  که  آن جا  از  روشن تر، 
وجودی اش،  فلسفۀ  دلیل  به  را  محافظه کار 

تا  بود،  “احمقانه ترین حزب سیاسی” خوانده 
کنون فرض بر این بوده است که اندیشه های 
محافظه کارانه از اساس اندیشه هایی مخدوش 
منفعت گرایی  بر  لعابی  عنوان  به  که  هستند 

سیاسی به کار می روند. 
نسبت  که  می آید  پیش  سوال  این  حال 
چیست؟  در  سنت گرایی  و  محافظه کاری 
به  پاسخ  در  مانهایم  کارل  معاصر  فیلسوف 
از  خویش  تعریف  به  که  بود  پرسش  این 
سنت  مقایسۀ  با  مانهایم  رسید.  محافظه کاری 
این  به  انگلستان  و  امریکا  در  محافظه کاری 
محافظه کاری،  محرکۀ  نیروی  که  رسید  نتیجه 
سنت گرایی  به  جهانی”  روانی  “تمایل  یک 

است. 
این  اندیشه یی  تجلی  که  بود  معتقد  مانهایم 
قالب های  مختلف،  ساحت های  در  موضوع 
گوناگونی به خود می گیرد، اما آن چه ریسمان 
مشترک تمامی این ساحت ها خوانده می شود، 
بحث  به  انتقادی”  “پاسخی  حقیقت  در 
این مفهوم  قدیمی “حقوق طبیعی” است. در 
نه  اندیشه  این  محافظه کاری،  از  برداشت  و 
بلکه  ریشه یی،  و  بالذات  اندیشه یی  مثابه  به 
و  حیات  خوانش  مخالف  و  انتقادی  ُفرم  در 

زیست می یابد. 
سیاسی  سیر  خالصه،  طور  به  بخواهیم  اگر 
رصد  اخیر  قرن  چند  در  را  محافظه کاری 
تایید می کند.  را  آن  نتیجۀ حاصل شده  کنیم، 
به  به شدت  نوزدهم  قرن  در  محافظه کاری 
مخالفت با آن چیزی سرگرم است که بعدتر 
برنامۀ لیبرالی گسترش حقوق خوانده شد. این 
موضوع از تالش برای جا انداختن حق رای 
سر  بر  زنان  مبارزات  به  و  آغاز  مردان  برای 

دست یافتن به این حق ختم می شود. 
محافظه کاری اگرچه در آن زمان نتوانست از 
این  تحقق  اما  شود،  خارج  پیروز  مبارزه  این 
تاخیر  به  بود،  توانش  در  که  آن جا  تا  را  امر 
محافظه کاری  نیز  بیستم  قرن  در  انداخت. 
به شدت سرگرم مبارزه با سوسیالیسم می شود؛ 
شبحی  را  آن  مارکس  که  چیزی  همان  یعنی 

سرگردان بر فراز اروپا خوانده بود. 
شاید نزدیکی این آخرین مبارزۀ محافظه کاران 
غلط  به  که  است  شده  سبب  معاصر  دورۀ  با 
این چنین پنداشته شود که محافظه کاری صرفًا 
حالی  در  است؛  سوسیالیستی  ضد  اندیشه یی 
و  شوروی  فروپاشی  با  بود،  چنین  اگر  که 
محافظه کاری  جهانی،  نوین  نظم  شکل گیری 
انواع  حقیقت،  در  اما  می رفت.  میان  از  باید 
مخالف  آن ها  با  محافظه کاری  که  عقایدی 
جنبش های  گاه  هر  نیستند.  محدود  است، 
و  زیست  محیط  حفظ  جهانی سازی،  ضد 
برنامۀ  یک  قالب  در  فمینیستی  جنبش های 
کرده اند،  عیان  رخ  مدون  و  مشخص  سیاسی 
محافظه کاری و محافظه کاران نیروی الزم برای 

عرض اندام دوبارۀشان را به دست آورده اند. 
را  جوانان  جنبش های  اغلب  رادیکالیسم، 
محافظه کاری، حالت  درحالی که  می کند  خلق 
بالغ یافت  افراد  و موقعیتی است که در میان 
که  آن چه  کرده اند  درک  که  کسانی  می شود؛ 
بها  بیشترین  است،  جاری  زنده گی  در  اکنون 
را دارد. قالب بستۀ تفکر ایدیولوژیک معاصر، 
برخی نویسنده گان را به این صرافت انداخته 
که محافظه کاری را به گونه یی مطرح کنند که 
گویی چکیدۀ تمام خرد سیاسی است. اما این 
اشتباه است که جزء را کل محسوب کنیم و 
چونان پیر خردمندی بر فراز تمام اندیشه ها و 
بایستیم و فرمان بر فرودآوردن  آرمان های نو 
شالق بر دریا دهیم، آن گاه با خیال راحت به 
که وضع  بگوییم  و  بخزیم  آرامِش خود  کنج 
و  سیاسی  نابالغان  هرج ومرج  از  را  موجود 
مشتی اندیشه های بنیان برافکن نجات داده ایم. 
اندیشۀ  با  تقابل  در  رادیکال  اندیشۀ 
رسیده  سومی  راه  به  همواره  محافظه کاری 
آن  در  جدید  عناصر  درصد  اتفاقًا  که  است 
استقبال  بر عناصر کهن است. پس در  افزون 
به نظر می رسد  به تکامل  نو و رو  اندیشۀ  از 
هم چنان نظام معرفتی جهان به همزیستی هر 
دو اندیشۀ رادیکال و محافظه کار نیازمند است، 

هرچند که جهاِن نو را اندیشۀ نو می سازد. 
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بخش دوم و پایانی

با حوادِث  رایج ترین مورد بی خوابی، معلول علت های روانی است، که اغلب 
گذشته ارتباط دارد؛ مانند پشت سر گذاشتن عمل جراحی و یا تولد فرزند که 
پُراسترس،  زنده گی  می آورد. یک  به همراه  با خود  را  زایمان  زماِن  افسرده گی 
نداشتن برنامۀ زمانی منظم، دغدغه های خانواده گی یا شغلی، زمان های بسیار کم 
برای استراحت یا تفریح نیز دالیِل دیگری هستند که ما را مضطرب و در نتیجه 

بی خواب می کنند. 
مانند وضعیت  است،  اضطراب عالمِت یک مشکل عمیق تر  این  اوقات  گاهی 
افسرده گی؛ بنابراین نشانه های دیگری را نیز با خود به همراه دارد، مانند از دست 

دادن انرژی، سستی یا تغییراتی در اشتها.

برای مبارزه با بی خوابی، ابتدا باید ریتم خواب را پیدا کرد
خواب  میزان  حداقل  با  متناسب اند  و  هستند  شخصی  بسیار  خواب  نیازهای 

ضروری برای احساس سرحال بودن در روزِ بعد.
افراد کم خواب به 6 ساعت خواب در شبانه روز اکتفا می کنند، اما برعکس اگر 
شما جزِو افراد پرخواب هستید، حدوداً ٩ ساعت خواب برای تان الزم است تا 

سرحال از خواب بلند شوید.
به  تمایل  بیشتر  که  بدانید  باید  بیاید:  دست تان  خواب تان  ریتم  باید  بنابراین 
سحرخیزی )زود خوابیدن/ زود بیدار شدن( دارید، یا به خواب طوالنِی صبح 

)دیر خوابیدن/ دیر بیدار شدن(؟
تا ریتم  به شما کمک کند  تهیۀ یک »دفترچۀ خواب« می تواند  به همین دلیل، 
می خوابید،  در شب  که  را  ساعتی  باید  منظور  این  به  کنید؛  پیدا  را  خواب تان 

بیداری های شبانه و ساعت بیدار شدن صبح تان را یادداشت کنید.
 

چه طور می توان بهتر خوابید؟
به جز درمان های ویژه یی که به دالیل جسمی اختصاص دارند، بهترین روش 
برای بازگرداندن یک خواب خوب، رعایت چند اصل سادۀ بهداشتی در زنده گی 

است:
ـ از مصرف هیجان آورها یعنی قهوه، چای، ویتامین C، دخانیات و... خودداری 

کنید.
ـ باید بدانید که مصرف برخی داروها در شب ممکن است خواب را مختل کنند، 

داروهایی مانند تئوفیلین، سالبوتامل، کورتیزون و بتابلوکان ها.
ـ از خوردن غذای زیاد و پُرحجم و نوشیدن الکول خودداری کنید.

ـ در رختخواب تلویزیون تماشا نکنید، کار انجام ندهید و چیزی هم نخورید.
ـ به طور منظم ورزش کنید، اما زمان آن نباید خیلی نزدیک به ساعت خواب تان 

باشد.
به  دادن  مطالعه، گوش  مانند  آرامش بخشی  کارهای  هنگام،  کنید شب  ـ سعی 

موسیقی یا تماشای تلویزیون انجام دهید.
ـ حواستان باشد که دمای اتاق تان از 2٠ درجۀ سانتیگراد باالتر نرود و هوای آن 

خوب تهویه شده باشد.
 

اصرار نداشته باشید که به هر قیمتی که شده به خواب بروید!
عالوه بر رعایت این اصول بهداشتی، سعی کنید ریتم خاص خواب خود را نیز 
مراعات کنید. یعنی فقط زمانی که واقعًا خواب تان می آید، به رختخواب بروید؛ 
اتاق دیگری  به  بلند شوید و  از جای تان  بیدار شدید،  از خواب  نیمه شب  اگر 

بروید، چیزی بخوانید... 
گردآوری: پرتال فرهنگی اجتماعی پرشین پرشیا 
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آریانژاد آژیر
چاشتگاه روز سه شنبه هفدهم قوس ١3٩٤، خبر درگذشت 
محمد نعیم رباطی  را شنیدم. خبری که بسیار تکان دهنده و 
به عمر  بابت  که مردی  این  از  نه  تأثیرگذار  بود.  تأثیرگذار 
١١٥ساله گی چشم از جهان بست، بلکه تأثیرگذار از بابِت 
خاموشِی رساترین حنجرۀ مردم در شمالی؛ خاموشی هنر 
سابِق  کاکه های  کارواِن  بازماندۀ  آخرین  خاموشی  راستین، 
شمالی که روزگاری نامی داشتند و نشانی. راستش در پیوند 
با این خبر، به  یاد جوان مردی این آیین  نجیب گریه کردم که 
انسان های پوده لگدمال می شود  ما زیرگام های  در روزگارِ 
از  پول  و  تفنگ  را  سخاوت مندانه اش  بساط  رفته رفته  و 

سرزمیِن ما برمی چیند و چه بی رحمانه برمی چیند!
نسلی ست  که  بی چون وچرای  نمایندۀ  رباطی،  نعیم  محمد 
هفت خوان دشواری های اجتماعی و سیاسی فراراه شان پهن 
از هم روزگار های  و  عیار خراسان  نسل  از  بود و گسترده. 
امیر حبیب اهلل خان  تلخ جوان مرگی  کلکانی. خاطرۀ  مجید 
کوهدامن  سوختۀ  تاکستان های  چنان  یارانش،  و  کلکانی 
این تلخی ترانه  از  سینۀ هنرزایش را سوخته بود و هرچه 
اشتیاِق  و  شور  به  تلخ تر،  ترانه یی  هوای  بازهم  می سرود، 
باربارش وامی داشت، تا جایی که این درد، دیگر به دغدغۀ 

اصلی هنری اش تبدیل گشته  بود.
و  مردمی  دردهای  راوی  موثق ترین  عیار،  آوازخوان  این 
روزگار  در  شمالی  سیاسِی  و  اجتماعی  محرومیت های 
باشیم  خواسته  اگر  است.  غدرشاهی  و  نادرخانی  شقاوِت 
تاریِخ عینی یک قرن زنده گی مردم شمالی  را زیر و رو کنیم، 
ناگزیریم سری به نوارهای  نعیم رباطی بزنیم تا به این مهم 

دسترسی پیدا کنیم.
آبِی  تا  هنرش  اما  شد،  خاموش  نعیم  صوفی  حال،  هر  به  
این دنیا زنده خواهد ماند و جاوید. روح این کاکه  را شاد 

می خواهیم و بهشت برین  را مأوایش!
بهار  در  رباطی،   نعیم  محمد  با  مالقات  شیرین  خاطرۀ 

امسال 
می داد،  نوازش  شمالی  را  زیبای  روح  بهار  گوارای  هوای 
نثار  اندک اندک  را  جوانش   سایه های  مجنون  بیدهای 
سر  هم  پی  از  یاران  دم به دم  آن جا  که  می کرد  نشیمنگاهی 
می رسیدند؛ گروهی تازه از راه می رسید و دسته یی از این 
بدون  تازه وارد  مهماناِن  برای  جوانکی  می شد.  جدا  جمع 
بال های  زیر  در  آفتاب  می کرد؛  توزیع  چای  خسته گی 
و  سر  باران  دانه  یگان  و  بود  پنهان  بهاری  ابر  خاکستری 
قسمت  در  می کرد.  نثار  بهاری  بوسۀ  را  مردمان   صورِت 
جنوب شرقی این جایگاه دل انگیز، الله های وحشی به زیبایی 
جوانک های  دِل  چون  را  آدم   دِل  که  بود  افزوده  گندم زار 
عاشق می تپاند و به تماشای باربارش وا می داشت. در کنارۀ 
غربی این جایگاه خرم، شاهراه کابل - پروان به استقامت 
سالنگ به طرف شمال کشیده شده بود و مسافران روضۀ 
این  می کردند.  عبور  کابل  به سمت  را  پروان   والیت،  شاه 
دیار خوش آب و هوا، روستای بزرِگ رباط است که مردم 
از دیرباز سنت پسندیدۀ مهمان داری و مهمان نوازی  را  آن 
از نیاکان شان به ارث برده اند. چون رباط همان گونه که از 
معنای واژه گانی آن پیداست-، اقامتگاه مسافران و توقفکدۀ 
تاریخ بوده است. روستاییان  عابران و سوارکاران در بستر 
رباط  را باور بر این ست که: مسافر را باید نمک چشاند و 

مهمان  را عزیز داشت.
در  قول آسیاب  نام  به  دودمانی  اقامتگاه،  این  از  پایین تر 
و  بادام  شگوفه های  که  خوابیده  رباط  بزرگ  روستای  دل 
جوانه  تازه  که  بید  سبز  گوشواره های  البه الی  از  زردآلو 
با  است.  افزوده  دهکده  این  فرخنده گی  و  فرخی  به  زده، 
همین  قصد  به  را  گوارا  جایگاهِ  همدل،  یاران  از  جمعی 
کنار  در  بعد  لحظاتی  و  گفته  ترک  باطراوت  آسیاِب  قول 
نهری توقف کردیم. یاران جوانی  را صدا زدند تا ما را نزد 
و  زمین  در  گرمش  صدای  روزگاری  که  سالمندش-  پدر 
این جوان رشید  با  ببرد. همگام   - می انداخت  طنین  زمان 
که گمانم شیرویه نام داشت، به دیدار پیرمردی شتافتیم که 
وارد  اشتیاق  با  داشتیم.  دیدارش  را  آرزوی  می شد  دیری 
و  روستایی  و  ساده  گلین،  خانه یی  شدیم؛  حویلی  صحن 
صفه یی تازه آب پاشی شده و نم بو، در زیر پنجه های تنومند 
درخِت چارمغز که جوانه های سبز و خوش بویش، انگار به 
به تن کرده است،  بهاری  لباِس سبز و معطِر  بهار  استقبال 
مردی بزرگسال غرق در خیاالت جوانی با چهره یی غم زده 
کاله  بود،  لمیده  چوبین  تختی  روی  گرفته  حال وهوای  و 
سرخ مزاری به سر داشت و باالپوش زردرنگش را تا باال 
کشک کرده بود. بزرگمردی  که روزی و روزگاری میزبان 
کاکه های دوران بود و زمانی به قول خودش تاکستان های 
شمالی  را پا به پای عیار خراسان، امیر حبیب اهلل کلکانی گام 
می زد، اکنون خاموش و آرام خوابیده و بی خبر از این که: بر 

چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است. 
چون  همه  یاران  و  دادیم  سالم  یک  یک  را  سالمند  عیارِ 
فرزندانش در اطراِف وی روی تخت نشستیم و از حال و 
احوالش پرسیدیم. پیرمرد کاکه درحالی که نیروی برخاستن 
جبین  و  گرفته  صدای  با  شده  نیم خیز  جایش  از  نداشت، 
گشاده همه  را با همان رسم عیارانه استقبال کرد. او  که به 

اثر کبر سن، قدرت تشخیص افراد را تقریبًا باخته بود، ابتدا 
گمان برد که ما اهالی رباط هستیم؛ به همین سبب کمی از 
درِ شوخی های ظریف و پرس وپال های وطنی پیش آمد، اما 
منظور  به  نشریۀ چاپی  نشانی یک  از  ما  دانست  که  همین 
یعنی  کرد؛  تغییر  لحن صحبتش  آمده ایم،  با وی  مصاحبت 

جدی و تعارفی شد! 
مطرب  رباطی،  نعیم  محمد  صوفی  عیار  سالمنِد  این 
سال های اختناق و طوطی نغمه سرای سال های بی کسی در 
شمالی ست؛ سال هایی که شمالی از آن خاطره های تلخی در 
رباط  روستای  زادۀ  رباطی،  نعیم  محمد  صوفی  دارد.  گلو 
است که به قول فرزندان و اقارب، عمری متجاوز از ١١٥ 
سال دارد، با آن هم حرف هایی برای گفتن و قصه هایی برای 
را جمع آوری  آن حرف ها  می تواند  کی  اما  دارد،  شنواندن 
کند؛ چون  که او دیگر توانایی دسته بندی معلومات و شرح 
مفصِل وقایع  را به اثر زیادی عمر ندارد. اهالی رباط او  را 
به نام »ماما نعیم« می شناسند و قدرش  را نیک می دارند. او 
از آوازخوانان به نامِ محلی در شمالی بوده و نوارهای زیادی 
محمد  نوارهای  در  رفته  کار  به  موسیقی  است.  کرده  ثبت 
نعیم رباطی موسیقی اصیل و بومی است. یک تنبور و یک 
ضرب تبله یا زیر بغلی، همین گونه آله یی زنگ دار و شوخ 

نیز از الی نوارهایش شنیده می شود. 
ترانه هایی  را که صوفی نعیم از آن استفاده کرده، یا سرودۀ 
خودش بوده یا از متن ادبیات شفاهِی مردم است. آهنگ های 
پُرسوزِ او همه تاریخ پُردردِ مردم شمالی در سال های جوانی 
هنرمند است. قصه های رنج دهندۀ زندان، اعدام جوانان به نام 
یاغی و باغی و پریشان حالی مردمِ شمالی، همه و همه به 
شکل ناخودآگاه و نخواسته از سینۀ شفافش بیرون جهیده 
ارزش  امروزی  وقایع نگاراِن  و  مورخین  برای  که  است 
واالیی دارد. شاید اگر کسی بیاید و بخواهد برای سرزمینش 
آگاهانه تاریخ درست کند، به نسبت احساسات و حب و 
شود،  واهی نگری  و  خیال بافی  و  کاری  غلط  دچار  بغض، 
اما زمانی که یک محلی خوان درس نخوانده بخواهد چیزی 
بگوید، راست می گوید و بی غش، بی ریب و ریا و بی جعل 
و تزویر. از همین سبب است  که ادبیات شفاهی برای تاریخ، 
نوارهای  در  شده  اجرا  آهنگ های  است.  موثق  پشتوانه یی 
به  ما  که  برتابانده است  تاریخی  را  نیز  رباطی  نعیم  محمد 
دنبال چشمه های آن هستیم. یعنی شمالی در کورۀ سوزان 
وقایِع تاریخ؛ وقایعی  که دست یافتن به آن به همان پیمانه  که 
به  تاریخ سرزمین ما کمک می کند، به همان اندازه دیدگاه 
سیاسی  سیاه  دستگاه های  گرداننده گاِن  با  رابطه  در  را  ما 
که  فولکلور  ترانه های  انتخاب  می سازد.  متفاوت  آن زمان، 
توسط باغبان زاده شمالی اجرا شده، ما را به دست یافتن به 

یک سری حقایق یاری می رساند، از جمله مسألۀ یاغی گری 
و قصه های یاغی ها در شمالی که بخشی از نوارهای محمد 
نعیم رباطی و دیگر آوازخوانان هم ر وزگار ایشان را تشکیل 
می دهد. و اما این یاغی ها کی ها بودند و چرا به این نام مسما 

شدند، پرسشی ا ست که اینک به بررسی گرفته می شود. 
به  اسالم  سیاسی  فقه  در چارچوب  فقهی  اصطالح  یاغی   
کسی گفته می شود که در برابر دولت اسالمی خروج نظامی 
کند. در برابر موضع اسالم هم همین است  که باید سرکوب 
و نابودش سازد؛ چون نظم سیاسی و  اجتماعی جامعه  را 
از  شمالی  جوانان  برای  یاغی  نام  انتخاب  می پاشد.  هم  از 
سوی سامانه های سیاسی قدرت وقت خیلی سنجیده شده و 
آگاهانه بود، چون دستگاه قدرت می دانست که باید سرکوب 
مردم را در شمالی صبغۀ دینی داد تا با خیال راحت بتوان 
دمار از روزگار جواناِن فعال و مبارز کشید؛ جوانانی که در 
طول اعصار از ستم و اختناق متنفر و از پذیرفتن قاعده های 
و  سرمایه،  و  قدرت  تقسیم  حصۀ  در  نظام ها  غیرعادالنۀ 
آنان  بودند.  منزجر  شهروندی  مساوی  حقوق  اعادۀ  عدم 
ساالنه باید باج های گران به عنوان مالیه به دولت در حالی 
می پرداختند که حق دستیابی به مناسب مهِم دولتی  را قطعًا 
باقی  حکومت  جیره خوار  و  مالیه ده  باید  فقط  نداشتند. 
و  رعیت  باید  حق خواهی.  و  گردن کشی  بدون  می ماندند، 
دعاگوی سالطین شان بوده همیشه طبق خواسته های امارت 
امیراِن زمان عمل می کردند. اگر کسی از میان این  خداداد 
مردم آگاهانه برمی خاست و برای اعادۀ حقوق شهروندی و 
باید  امارت خداداد  این جا بود که  مساوات مبارزه می کرد، 
او  را به جرم خروج علیه دولِت منتخب خدای رحمان در 
این که حتا  به دار می آویخت. دردناک تر  یاغی  به نام  زمین، 
دستگیری  به  مسأله  از عمق  ناآگاهی  نسبت  به  مردم  خود 
و تحویل دهی آنان به افراد حکومتی، مبادرت می ورزیدند. 

شاهد مدعای ما این ترانه است:
همان  روزی که مکتوبایم  آمد

ُکِل عالم ده بدگویی برآمد
مه خو پروای بندی خانه ندارم
که دشمنا ده سیل بینی درآمد

از  شمالی  جوان  که  می فرمایید  مشاهده  تکه  این  در  شما 
در دو گپ  اصلی اش  اما دغدغۀ  ندارد،  بندی خانه هراسی 
نهفته است: یکی بدگویی مردم و اطرافیانش که عامل آن  را 

در باال شرح دادیم، و دوی دیگر، سیل بینی دشمنان. 
واقعًا  آن چه  از  حمایت  دنبال  به  قطعًا  نوشتار،  این  در  ما 
رهزنی خوانده می شود، نیستیم. البته در این شکی نیست  که  
اجتماعی چون رهزنی و  جوانانی به  بیماری های شرم آورِ 
یغما، سگ بازی و بچه بازی و ده ها بازی نامجاز دیگر مبتال 

بودند که شرم آن  را نه تنها ما، که وجدان آدمی به  دوش 
می کشد. تعمق در این روند نشان می دهد که این خصایل 
در سراسر کشور  که  روستاهای شمالی  در  نه تنها  نامبارک 
و حتا منطقۀ ما به عنوان یک فرهنگ مبتذِل رایج، بر روان 
جامعۀ عقب ماندۀ ما حاکم بوده و سوگ مندانه تا هنوز ادامه 
دارد. عامل آن هم روشن است؛ بی کاری، فقر و عدم اشتغال 
به مکاسب و فقدان دست رسی به آموزش که مسوولیت آن 
نیز به دوش سایه های خدا در زمین بود؛ حکامی که به جای 
سامان بخشیدن به امور جامعه، مصروف جنگ  و کشمکش 
یغما را حرکتی در  ما رهزنی  و  البته  بودند.  بر سِر قدرت 
دنبال  به  هیچ زمانی  و  می دانیم  عیاری  و  فتوت  آیین  برابر 
توجیه آن   نیستیم. اما آن چه قابل بررسی و بازبینی است، 
چه گونه گی نگاه حکام زمان به مردم شمالی ست که در بستر 
نظام سیاسی  دادن  تغییر  در  را  اثرگذاری شان   و  نفوذ  زمان 
قدرت  در کابل باربار نشان داده اند. این یگانه عاملی ست 

که بهای آن  را این باغبان زاده گان به خون و جان داده اند.
را گواه  نعیم رباطی  ترانۀ صوفی  از چند  نمونه هایی  اینک 

این همه مدعای خویش می آوریم:
رسیدم دان  دروازی قومندان
مره بندی نکو ای خانه بیران
مره  بندی نکو پایواز ندارم

ده بی کسیم ببین تو دل بسوزان
قوماندانم  بگفت چاره ندارم

ده والیت به خود  سردست مه دارم
بکو عذر به  دربار خداجان

ده مکتوبای تو کوشش مه دارم
در آن روزگار، استبداد به حدی بوده که اگر کسی به جرمی 
از سوی حکومت متهم می شد،  ناشده  ناشناخته و تعریف 
ابا می ورزیدند؛  او  با  رابطه  داشتن  از  نزدیک ترین دوستان 
این بدان معناست که جرم در آن زمان یک عمل شخصی 
است،  بوده  قومی  و  خانواده گی  عمل  یک  بلکه  نبوده، 
همان گونه که قدرت و ثروت سرمایۀ خدادادِ قومی پنداشته 
می شد!، باوری که زمانی خیر و شر یک ملت بزرگ را به 
یک خانواده محول می داشت و بند و زندان و محرومیت  را 

برای طیف بزرگی از انسان های دیگر هدیه می داد.
دمی کنج مابس افتو نمیایه

دمی روزا  برایم  پای رو نمیایه
دو دستم نی ده کار اس نی ده  روزگار

دمی چشم سبیلم خو نمیایه
خیلی دردآور و سنگین است که به جرمی ناشناخته محبوِس 
شکنجه گاهی باشی بدون این که پایواز از تو خبر بگیرد و 
جویای احوالت بشود. این تکه به صراحت بیان می دارد که 
وضع خوبی بر فضای سیاسی آن زمان حاکم نبوده است. 
زندانی یی  که در زیرخانه های مخوف حتا از دیدار آفتاب و 
آسمان خدا محروم ساخته شود، چه حالتی خواهد داشت؟ 
این  خانواده های  حتا  که  می شود  معلوم  حال،  عین  در 
زندانیان از سوی حکام وقت مجرم و محکوم به مجازات 
از  نمی توانستند  اختناق،  اثر  به  شاید  که  بسته گانی  بودند؛ 
عزیزان زندانی شان خبرگیری کنند. مستند این  مسأله  را در 

این تکه بخوانید: 
 ده مو روزی که من بندی شدم یار

به دست الچک به پای زنجیر شدم یار
ُکِل عالم خبرگیرای مه میامد

کتی دوست و دشمن جنگی شدم یار
امری  را  است،  هنر  رسالت  واقع  در  روایت گری ها  این 
شاید  زمان  آن  در  نمی گیرد.  به عهده  دیگر  رشتۀ  هیچ  که 
شاید  می کردند،  زنده گی  ما  جامعۀ  در  زیادی  انسان های 
به  نتوانسته  هیچ یک  اما  یافته؛  تحصیل  و  دانا  انسان های 
اندازۀ هنرمند درس نخواندۀ ما، بازگوکنندۀ حقایق تاریخی 
برای نسل امروز و فردا باشد! این است جایگاه هنر و این 
است رسالِت یک هنرمند ولو محلی خوان و درس نخوانده و 
یا آشنا با کوچه پس کوچه های هنر. هنرمند، چه آوازخوان 
به  فقط  داستان نویس  یا  و  سینماگر  و  شاعر  چه  نقاش،  و 
دنبال بیان حقایق است، حاال فرقی نمی کند که این حقایق، 
اجتماعی و سیاسی باشد یا طبیعی و متعلق به اشیا؛ اما هرچه 
اگر  باشد.  انسان  به سرنوشت  متعلق  و  انسانی  باید  باشد، 
هنرمند با کوه و دشت و جنگل و دریا سخن می گوید، برای 
انسان گفتنی هایی دارد، اگر از آسمان و ستاره روایت هایی 
دارد، برای انسان است و اگر با سیاست و فرهنگ می آمیزد، 
اثرگذاری  و  جاذبه   است.  انسان  به  دادن  درس  منظورش 
آثار هنری در این است  که هنرمند با زبانی عاطفی، مسایل 
هستی   را بازآفرینی می کند؛ شیرازۀ این فرایند، چاشنی های 
زیبااندیشانۀ هنرمند است، یعنی عاطفی ترین زبان از مجرای 
یک اندیشۀ خوش پندار و زیبانگر. هنر، حقایق عینی زنده گی 
نه  آن چنان که  برای  ما روایت می کند که هست،    را طوری 
باید باشد. احیانًا اگر در برخی موارد حرفی از »باید باشد« 
به میان بیاید، نمی خواهد فرمایش بدهد که این موضوع باید 
این طور باشد و یا آن مسأله طور دیگر؛ بلکه نتیجۀ مثبت و 
منفی مسایل زنده گی  را به  ُرِخ ما کشیده برای ما پند می دهد، 

بدون این که فرمان دهد و فرمایشی داشته باشد. 

در حاشیۀ خاموشِی
 محمد نعیم رباطی، 

ُپرشورترین هنرمند شمالی
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بلندپایۀ  دومقام  از همکاری  تاس روسیه  خبرگزاری 
داده  خبر  داعش  تروریستی  باگروه  افغانستان  دولت 

است.
خبرگزاری تاس روسیه با تکیه به منابع خودگفت که 
بالگردهای نظامی نوع می- ١٧ افغانستان جنگجویان 
انتقال  تاجیکستان وترکمنستان  به مرزهای  را  داعش 

می دهند.
انتقال  عملیات  خبرگزاری،  این  اطالعات  بنابر 
جنگ جویان داعش به مزرهای تاجیکستان وترکمنستان 
را معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف 
افغانستان  جمهور  رییس  ملی  امنیتی  مشاور  اتمر 

رهبری می کنند.
 خبرگزاری تاس به نقل از منابع خود گفته است که به 
تاریخ 3٠ نومبر یک هلیکوپتر حامل سالح و مهمات 
بادغیس فرود آمده و  باالمرغاب والیت  به ولسوالی 

سالح و مهمات را به گروه داعش سپرده است.
بر بنیاد این گزارش، مقامات روسی از این وضعیت 

ابراز نگرانی کرده اند.
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  غورزنگ  تواب  اما، 
ماندگار، هر چند  با روزنامۀ  افغانستان در گفت وگو 
دربارۀ این خبر اظهار نظر نمی کند، اما می گوید: داعش 
دشمن استراتیژیک دولت افغانستان است و این گروه 

به اعمال وحشیانه می پردازد.
سال  افغانستان  دولت  می افزاید:  غورزنگ  آقای 
بعد  را تصویب کرد و  برنامۀ عملیاتی خود  گذشته، 
از آن در فراه و هلمند اعضای رهبری گروه داعش 

را از بین برد.
به گفتۀ سخنگوی شورای امنیت ملی، دولت افغانستان 
نابود  ننگرهار  در  را  پسین گروه داعش  در روزهای 

کرده  است.
امنیتی  نیروهای  که  می کند  تأکید  غورزنگ  آقای 
افغانستان با قوت تمام در برابر گروه داعش می جنگند.
افغانستان  دولت  مقامات  از  برخی  نیز  این  از  پیش 

یک دیگر را به همکاری با گروه داعش متهم کردند.
نماینده گان  مجلس  اول  معاون  قدیر  عبدالظاهر 
امنیت  شورای  مشاور  اتمر  حنیف  محمد  افغانستان 
با گروه داعش کرده و در  ملی را متهم به همکاری 
یکی از نشست های مجلس، درحالی که نوار ویدیویی 
مورد  این  در  اگر  که  کرد  ادعا  داشت،  دست  در  را 
افشاگری کند،افغانستان به مشکل جدی امنیتی روبه رو 

خواهد شد.
معاون اول مجلس نماینده گان باانگشت اشاره به سوی 
برخی ازمقامات امنیتی افغانستان گفت که آنها پشت 
پردۀ دفاع از دولت به طورغیرمستقیم در بی ثباتی این 

کشور دست دارند.
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رییس اجرایی در مراسم معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی:

هیچ تغییرى در مسیر و اهداف نهاد امنیت ملی به وجود نیامده است
دیروز  ملی،  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
حیث  به  را  اندرابی  محمدمسعود  تورنجنرال 

سرپرست ریاست امنیت ملی معرفی کرد. 
رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، به دلیل 
اختالف با ارگ ریاست جمهوری به ویژه محمد 
استعفا  مقامش  از  اتمر،  حنیف  و  غنی  اشرف 
را  او  استعفای  بی درنگ  رییس جمهوری  و  کرد 

پذیرفت.
عبداهلل عبداهلل در مراسم معرفی سرپرست امنیت 
ملی، از خدمات آقای نبیل سپاس گذاری کرده و 

او را فرزند صادق افغانستان خوانده است. 
براساس خبرنامۀ ریاست اجرایی، رییس اجرایی 
گفته است: »من از خدمات شایسته و صادقانه 
ویژه  به  دولتی،  مختلف  مقام های  در  نبیل  آقای 
نبیل  امنیت ملی،  قدردانی می کنم. آقای  ریاست 
وظایف خویش را در این مقام ها به عنوان فرزند 

صادق این کشور به درستی انجام داده است.
خطرانداختن  در  با  شما  گفت:  عبداهلل  داکتر 
جان و امنیت خویش در راه پاسداری از امنیت 
شما  می کنید.  مبارزه  و  تالش  کشور  و سالمت 
مردم  آرزوی  و  امید  چشم  ملی  امنیت  نهاد  و 

افغانستان هستید.
ملی گفته که هیچ  امنیت  مأموران  به  او خطاب 
وجود  به  نهاد  این  اهداف  و  مسیر  در  تغییری 
دوست  و  است  دشمن  دشمن  است.  نیامده 
کشور  دشمنان  با  باید  قاطعیت  با  شما  دوست. 

مبارزه نمایید.
رییس اجرایی گفت: پذیرفتن استعفای آقای نبیل 
آسان  و  ساده  ما  برای  کشور  کنونی  شرایط  در 

نبود.
سپس، رحمت اهلل نبیل رییس پیشین امنیت ملی 
طی صحبت کوتاهی از کارمندان امنیت ملی به 
وطن  از  دفاع  در  همیشگی  فداکاری های  خاطر 

قدردانی کرد.
آقای نبیل گفت:  افغانستان از یک مرحله دشوار 
می گذرد و کارمندان امنیت ملی به حمایت قاطع 
دارند.  ضرورت  ملی  وحدت  حکومت  سیاسی 

و  دوست  از  روشن  شناخت  و  دوستی  وطن 
این  جان فشانی  و  فعالیت  و  کار  اساس  دشمن 
نباید اجازه داده شود  نهاد را تشکیل می دهد و 

این روحیه تضعیف گردد.
آقای نبیل در بخشی از سخنان خویش خطاب به 
رییس اجرایی گفت: توقع ما از شما که از جمع 
مقاومتگران این کشور هستید و دوست و دشمن 
ندهید  اجازه  تا  است  این  می شناسید  خوب  را 
مسوولین این نهاد تحت عناوین مختلف آسیب 
ببینند.محمدمسعود اندرابی سرپرست امنیت ملی 
این  توان  تمام  با  که  سپرد  تعهد  مراسم  این  در 
نهاد را به عنوان یک نهاد ملی و مسلکی حفظ و 
رهبری نماید و با در نظرداشت منافع ملی کشور 
دریغ  مبارزه  و  تالش  نوع  هیچ  از  راه  این  در 

نورزد.
آقای اندرابی همچنان وعده سپرد که با تمام توان 
در خنثی سازی برنامه های گروه های تروریستی 
طرح های  و  نماید  اقدام  افغانستان  دشمنان  و 

دشمنان را در نطفه خنثی سازد.
رحمت اهلل نبیل، دلیل کناره گیری خود را »مکدر 
اعتماد کاری و فشارهای بی حد و  بودن فضای 

حصر« رییس جمهور بر خود عنوان کرده است.
آقای نبیل در اعالمیه یی گفته است: »متاسفانه در 
جریان چند ماه گذشته بر عالوه اینکه با بعضی 
شرایط  نبودم،  هم نظر  )سیاست ها(  پالیسی ها 
برایم  کار  زمینه  که  شد  تحمیل  من  بر  طوری 

محدود گردید.«
او همچنین در این نامه گفته است که آقای غنی، 
در چند ماه گذشته، بارها از او »به طور شفاهی« 

خواسته است از این پست کنار برود.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که 
استعفای آقای نبیل از سوی رییس جمهوری این 

کشور پذیرفته شده است.
آمده  افغانستان  جمهوری  ریاست  خبرنامه   در 
است که آقای غنی، »در این شرایط جنگی«، با 
تغییر در رهبری این نهاد امنیتی موافق نبوده اما 
به خواست آقای نبیل احترام گذاشته است.پیش 
از این و با باال گرفتن بحث برکناری رحمت اهلل 
نبیل از سمت ریاست عمومی امنیت ملی، بیشتر 
احتمالی  برکناری  با  نماینده گان  مجلس  اعضای 

رییس عمومی امنیت ملی مخالفت کرده بودند.

خبرگزاری تاس:

اتمر و ستانکزى داعش را به مرزهاى تاجیکستان

 و ترکمنستان انتقال می دهند

زنان افغانی، ايرانی 
و تاجیک برندۀ جايزۀ 

صلح سیمرغ شدند
به  سیمرغ  صلح  بین المللی  جایزه  دور  چهارمین  جایزه 

زنانی از افغانستان، ایران و تاجیکستان رسید.
جایزه بین المللی صلح سیمرغ در سال 2٠٠٩ به ابتکار بنیاد 
این جایزه، هر  ایجاد شد.   )OPEN ASIA( آرمان شهر 
3٠ ماه یک بار، به افراد فعال در عرصه های هنر، فرهنگ و 
فعالیت های مدنی و شهروندی که بر وضعیت حقوق بشر، 

صلح و آزادی تاثیرگذار باشند، اهدا می شود.
روز  مناسبت  به  قوس   ١٩ پنجشنبه،  روز  که  مراسمی  در 
جهانی حقوق بشر در کابل برگزار شد، این جایزه به زنانی 
"پاسداران  عنوان  به  آنها  از  آرمان شهر  بنیاد  که  شد  داده 
واقعی صلح" در سه کشور همسایه افغانستان، تاجیکستان 

و ایران یاد کرده است.
بنیاد آرمان شهر در خبرنامه ای به همین مناسبت گفته است: 
جهان  با  خود  عملکرد  در  بااندیشه،  و  مبتکر  زنان  "این 
خودکامه و جنگ زده مقابله کرده و این نهاد را به ادامه ا ی 
برابری  به  خدمت  و  ناعادالنه  روابط  تغییر  برای  مبارزه 

امیدوار کرده اند."
از افغانستان "حوریه مصدق، به دلیل فعالیت حقوق بشری 
عمر  یک  برای  سکینه،  عمه  بین المللی،   و  ملی  سطح  در 
مریم  جنسیتی،  تابوهای  شکستن  در  عیاری  و  بی باکی 
زنان  صدای  رساندن  به  ابتکار  و  مقاومت  برای  ُدرانی، 
بودن  نمونه و شاخص  دلیل  به  قندهار و فرخنده رجبی، 
در  دانش  و  فرهنگ  ابزار  با  که  جوان  دختران  از  نسلی 
را  جایزه  این  توانسته اند  می کوشد"،  روشن گری  ترویج 

بدست آورد.
عمر  "یک  از  تقدیر  برای  نیز  ایران  از  کار  مهرانگیز  به 
فعالیت در دفاع از حقوق برابر زنان و  آزادی" این جایزه 

داده شده  است.
گل رخسار صفی یوا از تاجیکستان برای تقدیر از "شاعر و 
نویسنده  توانمند و آگاهی که قلب سروده ها و نوشته هایش 
با تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و منطقه اش 
می تپد این جایزه داده شده و مهره نگار بهران یوا، به پاس 
یک عمر فعالیت اجتماعی برای زنان و کودکان" این جایزه 

تعلق گرفته  است.
گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر در مراسم اهدای 
این جایزه گفت: "مفتخریم که امسال این جایزه را به زنانی 
پا  به  ناروایی  و  بیداد  علیه هیچ کس جز  که  می کنیم  اهدا 
و  منطقه سرمشق اند  در  ما  برای جامعه جوان  نخاسته اند، 
زندگی آنها در راستای برابری، عدالت و آزادی کل جامعه 
فعالیت های  و  زندگی  از  می خواهیم  ما  است.  درخشان 

قدرتمند این زنان تجلیل کنیم."

سال 2٠١٤ میالدی و اکنون هم سال جاری 2٠١٥ – دو 
سال اخیر سال پر چالش در برابر خبرنگاران بوده است.

اقدام  بار،  نخستین  برای  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اما 
برابر  در  ها  خشونت  از  جلوگیری  کمیسیون  ایجاد  به 

خبرنگاران کرده است.
سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطالعات و 
فرهنگ به خبرگزاری جمهور گفت: با ایجاد این کمیسیون 
نهادهای  به  خبرنگاران  پرونده  و  خشونت  عاملین  تمام 

عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
معین نشراتی این وزارت افزود که در چند سال گذشته، 
های  از خشونت  ای  پرونده  ثبت  گونه  هیچ  وزارت  این 
خبرنگاران نداشته است؛ اما این بار این پرونده ایجاد شده 

است.
وی گفت: این وزارت به تمام ادارات تاکید کرده تا بخش 
معلوماتی شان را فعال کنند تا بعد از این هر خبرنگاری که 
خواستار اطالعات وزارت خانه ها باشد؛ به گونه آسان هر 

معلوماتی در اختیارشان قرار گیرد.
وزارت  گام  این  از  خبرنگاران  از  برخی  هم،  سویی  از 
اطالعات و فرهنگ استقبال می کنند. این خبرنگاران می 
گویند که در شرایط کنونی، سخت نیاز است تا خبرنگاران 

پشتیبانی نهادهای حکومتی را با خود داشته باشند.
که  خبرنگارانی  از  عده  آن  کردند؛  تاکید  خبرنگاران  این 
مورد تهدید و لت و کوب قرار گرفته اند باید عاملین آن 

ها مورد مجازات و پیگرد قانونی قرار گیرند.

کمیسیون جلوگیرى از خشونت 
در برابر خبرنگاران ايجاد شد
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نمایندگان کره جنوبی و کره شمالی در راستای کاهش تنش ها و ارتقای روابط 
بعد از بن بست نظامی در ماه اوت، با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

نشست  در  کره جنوبی  و  کره شمالی  پرس،  آسوشیتد  خبرگزاری  گزارش  به 
و  دیدار  »کائه سونگ«  مرزی  و  منطقه صنعتی  در  )جمعه(  امروز  جانبه  دو 

گفت وگو کردند.
آخرین نشست مشابه میان مقامات سئول و پیونگ یانگ به حدود دو سال 
پیش باز می گردد که دو طرف درباره مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
اگر چه انتظار نمی رود که در این مذاکرات دو طرف به پیشرفت چشمگیری 
دست یابند اما تحلیلگران بر این باورند که هر گونه مذاکرات حتی در سطح 
دنبال تالش های  به  کره  دو  که  دهد  نشان  و  باشد  دار  معنا  تواند  می  پایین 

مصالحه آمیز هستند.
هوانگ بوگی، معاون وزیر اتحاد دو کره در کره جنوبی و رئیس هیئت مذاکره 
کننده این کشور، پیش از عزیمت به کائه سونگ گفت: مسائل زیادی برای 
گفتگو میان کره جنوبی و شمالی وجود دارد. ما برای حل و فصل یک به یک 

آن ها به بهترین نحو ممکن اقدام خواهیم کرد.
انفجار مین در  به دنبال  یانگ در ماه آگوست و  پیونگ  تنش میان سئول و 
جنوبی  کره  سرباز  دو  انفجار  این  در  گرفت؛  باال  کشور  دو  مرزی  مناطق 

مجروح شدند.
بعد از مذاکرات طوالنی و یک توافق درباره تالش برای کاهش خصومت میان 

دو کشور، تنش میان دو کره کاهش یافت.
از سوی دیگر، تحلیل گران هرگونه بهبودی سریع در روابط دو کره را چندان 
محتمل نمی دانند زیرا این دو کشور رقیب همچنان در مسائل عمده و مهم از 
جمله فعالیت هسته ای پیونگ یانگ و تحریم های اقتصادی گسترده که کره 
جنوبی از سال 2٠١٠ علیه کره شمالی اعمال کرده است، اختالفات بسیاری 

دارند.

عفو بین الملل ضمن متهم کردن ایتالف متجاوز سعودی در هدف قرار 
دادن مدارس یمن، از تمامی کشورها خواست، روند ارسال سالح هایی 
را که در ارتکاب جنایت جنگی از آن استفاده می شود، به حالت تعلیق 

درآورند.
عفو بین الملل در گزارشی با عنوان »کودکان ما بمباران می شوند« اعالم 
کرد که این سازمان دربارۀ پنج حملۀ هوایی به تحقیق پرداخته که بین 
اگست تا اکتبر 2٠١٥ ُرخ داده و مدارس را هدف قرار داده است. این 
حمالت به کشته شدن پنج غیرنظامی و زخمی شدن ١٤ تن دیگر از 

جمله چهار کودک انجامید.
در گزارش عفو بین الملل آمده است: برخی از این مدارس چندین بار 
بمباران شده اند و این مسأله نشان می دهد که گویی این مدارس عمداً 
نشان  که  ندارد  وجود  هم  مدرکی  و  سند  هیچ  گرفته اند.  قرار  هدف 
حتا  باشند.  شده  استفاده  نظامی  اهداف  عنوان  به  مدارس  این  بدهد، 
هدف  زمان  در  باشند،  شده  تخلیه  دانش آموزان  از  مدارس  این  اگر 
قرار گرفتن آسیب هایی به آن وارد شده که در درازمدت پیامدهایی را 
این مدارس وارد  به  برروی کودکان خواهد گذاشت. آسیب هایی که 
از  را  صنعاء  و  الحدیده  حجه،  استان های  در  دانش آموز   6٥٠٠ شده 

درس محروم کرد.
عفو بین الملل اعالم کرد: کشورهای عضو ایتالف عربی در حمالت 
خود از سالح های امریکایی و انگلیسی استفاده می کنند، در نتیجه ما از 
تمامی کشورها می خواهیم، روند ارسال سالح هایی را که در ارتکاب 

جنایت های جنگی به کار گرفته می شود متوقف کنند.

آدام زوبین معاون وزارت خزانه داری امریکا در امور مقابله با تروریسم، 
بخش  داعش  گروه  تروریستی،  گروه های  دیگر  کرد:«برخالف  اعالم 
کمی از منابع مالی را از کمک کننده گان خارجی دریافت می کند. بیشتر 
دارایی داعش از طریق فعالیت های اقتصادی در مناطق تحت کنترل به 

دست می آید«.
زوبین که در یک سخنرانی در لندن شرکت کرده بود افزود:«در نتیجه 
مهار کردن منابع مالی این گروه مشکل است«. زوبین معتقد است این 
گروه که کنترل بخش های گسترده یی را در عراق و سوریه بر عهده 
سیاه  بازار  در  نفت  فروش  از  درآمد  دالر  میلیون  از ٥٠٠  بیش  دارد، 

کسب کرده است.
ثروت مند  داعش  تروریستی  گروه  نتیجه  کرد:«در  نشان  خاطر  زوبین 
است، اما نقاط ضعف خود را دارد. این گروه که در جبهه های مخالف 
می جنگد و مسوولیت حمالت پاریس را بر عهده گرفته است، برای 
زیر  حفظ  و  نیاز  مورد  تسلیحات  خرید  و  نیروها  حقوق  پرداخت 
ساخت ها و تأمین خدمات اولیه برای مردم، نیاز به منابع مالی دارد. این 
گروه همچنین برای نقل و انتقال منابع مالی و واردات کاالها نیاز به 

دسترسی به نظام مالی دارد«.
معاون وزارت خزانه داری امریکا در امور مقابله با تروریسم خاطر نشان 
مقامات  همچنین  می دهیم.  قرار  هدف  را  اخیر  جنبه  دو  این  کرد:«ما 
امریکایی با مقامات عراقی همکاری می کنند تا مطمین شوند بانک ها 
در مناطق تحت کنترل این گروه دسترسی به سامانه نظام مالی ندارند«.

فدراسیون فوتبال افغانستان بعد از قرارداد با پیتر شگرت، سرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال کشور، تصمیم بر آن گرفت تا تمرینات تیم ملی فوتبال 
راه  کابل  در  و  افغانستان  در  باید  تیم  این  تمرینی  اردوگاه  و  افغانستان 

اندازی شود.
حضور  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  تمرین  نخستین  منظور،  همین  به 

بازیکنان داخلی و خارجی کشور در کابل آغاز شد.
در میان بازیکنان تازه دعوت شده به تیم ملی فوتبال افغانستان، بازیکنانی 
از والیات کشور و بازیکنان خارجی حضور دارند و تعدادی از بازیکنان 
خارج از کشور برای نخستین بار است که به کشور آبایی شان آمده اند و در 

تمرینات تیم ملی حضور دارند.
فوتبال  ملی  تیم  به  هم  که  هستند  خوش حال  زیاد  بسیار  بازیکنان  این 
دعوت شده و هم به کابل، زادگاه خود آمده و کشور و مردم خود را از 

نزدیک می بینند.
برای آنها حضور در افغانستان یک رویا و آرزو بوده است و خوش حال اند 

که آرزوی شان به واقعیت تبدیل شده و به کشورشان آمده اند.
این حضور توانسته روی روحیه آنها نیز تأثیر بگذارد و تعهد کرده اند که 
برای مردم و کشورشان در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا هرچه در توان 
دارند استفاده کرده و یک بار دیگر خوش حالی را با قهرمانی خود به مردم 

به ارمغان بیاورند.
آسیا  قهرمانی جنوب  مسابقات  آماده گی  برای  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 

اردوگاه خود را آغاز کرده است.

کریستیانو رونالدو تا سال 2٠١٨ با رئال مادرید قرارداد دارد و به رغم 
این که به بهترین گول زن تاریخ باشگاه تبدیل شده، گمانه زنی هایی مبنی 
بر احتمال جدایی او از باشگاه اسپانیایی وجود دارد. رونالدو نسبت 
به بازگذاشتن گزینه ها برای آینده اش واقعًا جدی است و می گوید حتا 
بارسلونا و رقیبان تیم منچستر یونایتد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
بازی  با آسشویتدپرس گفت، می داند  کریستیانو رونالدو در مصاحبه 
قطعی  چیزی  فوتبال  در  اما  است،  پیچیده  بسیار  باشگاه ها  این  برای 

نیست، بنابر این، او درها را به روی هیچ تیم یا لیگی نمی بندد.
اما...  است،  سخت تر  کمی  تصمیم  »این  گفت:  طوالنی  مکثی  با  او 
چیزهایی وجود دارد که شما از قبل دربارۀ آنها ایده یی دارید که روزی  
بازی برای بارسلونا تقریبًا غیر ممکن خواهد بود، یا بازی کردن برای 
تیمی انگلیسی غیر از منچستریونایتد، بسیار پیچیده است، اما این صد 
در صد تضمین شده نیست که هیچ وقت آن را تجربه نکنید. همان طور 
که قباًل گفته ام، در فوتبال هیچ چیز قطعی نیست. همه احتماالت و همه 
لیگ ها باز هستند. شاید در رئال مادرید به دوران بازی خود پایان دهم. 
فقط می خواهم صادق باشم. نمی دانم فردا چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
اگر ٧٥درصد مطمین بودم می گفتم، بنابر این، مشکلی نخواهد بود، اما 

حاال هیچ ایده یی ندارم.«

مذاکرات کم سابقه 
نـمايندگان دو کـره در کـائه سـونگ

عفو بین الملل:

عربستان عمدًا مدارس يمن را بمباران می کند

اعتراف امريکا به ناتـوانی در محـدود کردن 
منابع مالی داعش

آغاز تمرينات تیم ملی 
فوتبال افغانستان در کابل

رونالدو:

احتمال بازى در بارسلونا 
را هم رد نمی کنم!

محمد اکرام اندیشمند

دیورند،  خط  و  پاکستان  وزیرستان  مورد  در  کرزی  حامد 
است  واقع گرایانه  و  نه عقالنی  دیدگاهش  نمی گوید.  درست 
افغانستان سازگاری دارد. سردار داودخان  منافع ملی  با  نه  و 
نسبت به حامد کرزی هم غیرتی تر بود و هم در موقعییت بهتر زمانی، قدرت 
سیاسی را به دست داشت. سردار داود در مسند زمام داری نیز بسیار صادق تر 
در  بود،  کرزی  از حکومت  سالم تر  بسیار  او  و حکومت  کرزی  از  پاک تر  و 
حالی که دولِت تحت ریاست کرزی یکی از فاسدترین دولت های روی زمین 
شناخته شده است. تالش و مساعی سردار محمدداود بر سر منازعۀ دیورند، 
بیشتر از کرزی بود و هم صادقانه تر. داود خان و سرداران حاکم خانواده اش 
غلبه  پاکستان  بر  دیورند  منازعۀ  در  نتوانستند  خود  تالش  قرن  نیم  طول  در 
حاصل کنند. تمام راه ها را هم امتحان کردند: از ایجاد تنش و تشنج تا قطع 
رابطۀ سیاسی با پاکستان و تا سفربری نظامی و کمک تسلحیاتی به معارضین 
بلوچ و پشتون پاکستانی و تا سرزدن و دق الباب کردن دروازۀ کشور های مقتدر 
جهان، سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای غیر منسلک و سازمان کنفرانس 

کشورهای اسالمی. هیچ کدام این تالش ها به نتیجه نرسید.
ادعاهای  به این  پایان  نقطۀ  گذاشتن  صدد  در  داود  سردار  وقتی  سرانجام 
بی حاصل شد، جانش را از دست داد؛ چون تصمیم و سیاست او در آن زمان 
با سیاست و منافع اتحاد شوروی وقت، ابرقدرت همسایۀ افغانستان همخوانی 

نداشت.
اما حاال کرزی نمی تواند بهتر از سردار داود خان باشد و بهتر از او عمل کند. 
کرزی به خوبی می داند که خط دیورند را پنج تن از شاهان و امیران پیش از او 
به شمول اعلی حضرت شاه امان اهلل خان، محصل استقالل افغانستان از بریتانیا 
به رسمیت شناختند. کرزی به خوبی می داند که چهل سال است، هست و بود 
افغانستان به عنوان یک کشور در گرو این توهم و قماری به نام دیورند قرار 
دارد و پاکستان در پاسخ به آن، ثبات و صلح را در افغانستان لگد مال می کند. 
کرزی نباید بیشتر از این بر سر منافع افغانستان که به تأمین ثبات و آرامش بر 

می گردد، بازی کند.

میرویس آریا

شیشه اش  و  آمده  به تنگ  خیلی  نبیل  آقای  دل  که  این  با 
هم زیر سنگ آمده،  اما من به عنوان یک فرد کوچک این 
عمومی  رییس  سوی  از  را  چنینی  این  اظهارات  جامعه، 
امنیت ملی یک کشور، به سود نظام و حکومت داری در افغانستان نمی بینم.
شاید آقای نبیل کاملن درست بگوید و حق به جانب هم باشد؛ اما تا هنوز 
وقتی  است،  بند  نیم  حکومت  و  نظام  همین  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
افسار  به مسخره می گیرند،  را  این گونه کلیت سیاست ها  بزرگان حکومتی 

گسیخته گی میان رده های پایینی به شدت ترویج می شود.
قهرمان سازی های شخصی پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی 
خیلی اوج گرفته است، اما عاقبت این رویکرد، در کنار سود موقت فردی، 

آنچه برای ما داشته است، زیان درازمدت جمعی بوده است و بس.
از محتوای نوشتۀ اخیر ایشان آشکار می شود که شاید روز های اخیرشان در 
پُست ریاست عمومی امنیت ملی باشد، ولی الزم نمی دانم کسی که کارش 
عمومی  بی باکانه  این گونه  را  درونی  اختالفات  می شود،  نزدیک  به پایان 

سازد.
اگر ما فرد حکومتی استیم با همه کاستی ها و ضعف های که داریم، ولی 
یک زمان نیاز است تا ما بیشتر از خود ما تعهد به نظام و دولت داری را 
در درون خویش تقویت و به اجتماع تزریق کنیم، تا افسار گسیخت گی و 

گریز از مرکز را.

تابش فروغ

بت تراشی آفت بزرگی به نظام سازیست
رفتن و آمدن آدم ها به نظام، امر خالف معمول نیست. لطفا از 
هیچ آدمی بت نتراشید. تبدیل کردن افغانستان به معبد بت های 
سیاسی، آفت بزرگی به نظام سازی بوده است. در دیوان ساالری نظام، هیچ کسی 
نابغه بودن در اموری که عهده دار است را ندارد. وقتی  حق در آوردن ادای 
یک شعبدۀ سیاسی به «ملی مشر« تبدیل می شود، به یاد داشته باشید که خیلی از 

آدم ها ظرفیت خوبی برای »شدن« دارند.
ما حافظۀ تاریخی اندکی داریم. وقتی امراهلل خان، دار و دستگاه امنیت را ترک 
گفت، جمعی داد و فغان برآوردند که کرزی »فرماندۀ محافظان« اش را به جای 
یک »نابغۀ امنیتی« به ریاست امنیت گماشت. حاال همان فرمانده  به عنوان »فرزند 
منتظر  و  کنیم  کافیست چند سالی تحمل  تجلیل می شود.  افغانستان«  قهرمان 

بمانیم که بار دگر کدامین مأمور نظام »قهرمان« ذهن های عاطفی ما می شود.
فردای  در  تبلیغ  و  هیاهو  با  نهادهای حکومتی  تضعیف  که  است  این  حرفم 
بیرون رفتن از نظام، امر سیاسی و عقالنی نیست، البته با اذعان این نکته که 
هر شهروندی حق دارد دیدگاه سیاسی منحصر به خودش را داشته باشد و آن 

را بیان کند.
نبیل خان و یا هر خان دیگر، برای مدتی عهده دار رهبری نهادهای حکومتی 
بوده اند و بی تردید بهرۀ مشروع و نامشروع از منابع نظام برده اند. قرار نیست 
که قبالۀ نظام به نام هیچ کسی تسجیل شود. تغییر و تبدیل مدیران نظام یک 

پروسۀ مکانیکی حکومت داری  است.
تراشیده ایم،  ما در ١٤ سال  که  تمام بت های سیاسی  قامت  به بلندیی  درست 
کاج های بلند و جوان افغانستان در راه آزادی و عزت این کشور در قندهار و 
بدخشان و هلمند و تخار به خون افتیده اند و مادران و خواهرانی همین اکنون 

دارند سوگ سرود می خوانند.
پ.ن: پیش از این که ملیشه های فرهنگی »خان های سیاسی« به جان من یورش 
مخالف  بل  عبداهلل،  هوادار  نه  غنی  ام،  هواخواه  نه  من  که  کنم  عرض  ببرند، 
براندازی نظامی ام، که بدیل آن، سندیکای فاسد کرزی، طالب و داعش است.

فیـسبـوک نـــامــه



ACKU

در  تخلف  دلیل  به  کرواسیا  و  یونان  ایتالیا،  کشورهای  به 
سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا تذکر حقوقی داده شد. با این 
از  بیش  ثبت  از  )یوروستات(  اروپا  اتحادیه  آمار  اداره  حال 
ماه سال جاری خبر   ٩ در  پناهندگی  هزار درخواست   ٨٠٠

داده است.
نامه  که  داشت  بیان  خبری  اعالمیه  یک  در  اروپا  کمیسیون 
ارتباط  در  کرواسیا  و  ایتالیا  یونان،  کشورهای  به  را  رسمی 
اروپا  به  شده  وارد  مهاجران  مناسب  ثبت  در  ها  ناکامی  به 

فرستاده است.

در این اعالمیه آمده است: »کمیسیون اروپا یک نامه اداری را 
به یونان، کرواسیا و ایتالیا در ماه اکتوبر سال جاری فرستاده 
بود. دو ماه بعد از آن دیده شد که به نگرانی های ذکر شده 
تصمیم  اروپا  کمیسیون  لحاظ  بدین  نگرفت.  توجه صورت 
کشورها  این  به  را  رسمی  تذکر  مکتوب های  که  گرفت 

بفرستد.«
این کشورها، نخستین  به  اروپا  اتحادیه  نامه های  با رسیدن 
گام های قانونی بررسی تخلفات انجام شده خواهد بود. این 
کمیسیون گفته است که از میان ده ها هزار مهاجری که به 
ایتالیا وارد شده اند، نشان انگشت کمتر از نصف آنها گرفته 
شده است. براساس قوانین اتحادیه اروپا، مهاجرانی که می 
خواهند درخواست پناهندگی بدهند، باید در نخستین کشور 

عضو که وارد می شوند نشان انگشت شان ثبت شود.
انگشت  نشان  است،  راجستر  و  ثبت  مراکز  از  یکی  این 

عضو  های  کشور  از  یکی  به  شدن  داخل  حین  پناهجویان 
اتحادیه اروپا، گرفته شده و هویت شان درج سیستم میگردد

گفته  بروکسل  در  اروپا  کمیسیون  سخنگوی  هم  سویی  از 
ماه  از  یونان  به  شده  وارد  پناهجوی  چهار  هر  از  که  است 
ادارات  توسط  آن  یکی  تنها  جاری  سال  نومبر  الی  جوالی 
این  های  یافته  بنیاد  بر  است.  ثبت شده  کشور  این  مربوطه 
کمیسیون در این مدت ٤٩2 هزار تن وارد یونان شده اند که 
از میان آنان فقط ١2١ هزار تن ثبت این کشور شده است. 
ایتالیا از 6٥ هزار تن نزدیک به 2٩ هزار و کرواسیا ٥٧٥ تن 

راجستر نموده اند.
این در حالی است که هجوم سیل آسای پناهجویان از مناطق 
در حال منازعه مانند خاورمیانه، آسیا و افریقا فشارهای بیش 
از حد را باالی مسئوالن کشورهای مقدم مانند یونان و ایتالیا 

اعمال کرده است.

افزایش ورود پناهجویان
اداره آمار و احصائیه اتحادیه اروپا )یوروستات( روز پنج شنبه 
اعالم داشت که بیش از ٨٠٠ هزار تن تنها در ٩ ماه نخست 
درخواست  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   2٨ در  جاری  سال 
پناهندگی داده اند. در اعالمیه این نهاد آمده است: »در جریان 
سه ماه نخست نیمه دوم سال جاری )از جوالی تا سپتمبر( 
برای نخستین بار ٤١3 هزار تن برای دریافت حمایت های 
داده  پناهندگی  درخواست  عضو  کشورهای  در  المللی  بین 
اند. این رقم دو برابر درخواست های ثبت شده در نیمه اول 

سال جاری است.«
پناهجویان سوریایی با رقم درشت ١3٥ هزار تن در ردیف 
اول و در پی آن، پناهجویان افغان با شمار ٥6٥٠٠ و در رده 
این رقمی  پناهجو قرار دارند.  با داشتن ٤٤٥٠٠  سوم عراق 
نیمه دوم سال جاری میالدی  اول  ماه  تنها در سه  است که 
اتحادیه  این  عضو  های  کشور  در  سپتمبر(  الی  جوالی  )از 

درخواست پناهندگی داده اند.
این گفته ها در حالی مطرح می شوند که در تمام سال 2٠١٤ 
میالدی 626٠6٥ تن تقاضای پناهندگی در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا کرده بودند و حاال انتظار می رود که در سال 

جاری این رقم به یک میلیون تن برسد.
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 2٥٠٠ میان  از  باید  آلمانی  زبان  انجمن  منصفه  هیأت 
سال  کلمه  حیث  به  را  عبارت  یا  کلمه  یک  پیشنهاد 
که  است  »مهاجر«  انتخاب شده  کلمه  کرد.  می  انتخاب 
در سال روان میالدی در واقع روی زبان همه و موضوع 

اصلی رسانه ها بود.
 مهاجران در ایستگاه قطار شهر مونشن آلمان

شامل  »مهاجر«،  از  بعد  دیگر  عبارت های  و  ها  واژه 
اروپا«،  اتحادیه  از  یونان  »خروج  هستم«،  شارلی  »من 

»تقلب موتر« که اشاره به افتضاح در شرکت موترسازی 
به  راجع  که  گزینشی«  »فهرست  است،  واگن  فولکس 
مشخصه های تجسسی سازمان امنیت ملی امریکاست، » 
و این گونه کلمات و عبارات بودند. در رده دهم جمله 
انگال مرکل صدراعظم آلمان قرار داشت که در ارتباط با 
بحران مهاجران همواره می گفت: »ما موفق می شویم!«.

و  است  ویسبادن  در  مقرش  که  انجمنی   ١٩٧٧ سال  از 
روی زبان آلمانی فعالیت می کند، به طور منظم ساالنه 

کلمات و عباراتی را در زبان آلمانی روی زندگی سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار باشند، انتخاب می کنند.

پیشنهادهای زیاد
اند و  ارسال شده  اسنادی که  از مجموعه چندین هزار 
هیأت  اند،  شده  آوری  جمع  مختلف  های  رسانه  از  یا 
و  شرکت  این  اصلی  مدیره  هیأت  از  متشکل  منصفه، 

هیأت علمی، ده کلمه و یا عبارت را انتخاب می کنند.
برای انتخاب »کلمه سال« تکرار یک عبارت مهم نیست 
انتخاب  است.  مطرح  نیز  آن  محبوبیت  و  اهمیت  بلکه 
ارتباط  آن  پیشنهاد  یا  و  ارزیابی  با  عبارات  یا  کلمات 

ندارند.
در وب سایت خود این انجمن زبان آلمانی در این سال 
همچنین گزینه های مانند »خروج یونان«، »مسیر بالقان«، 
نیز  را  عبارات  نوع  این  امثال  و  نام«  ثبت  اول  »مراکز 

پیشنهاد کرده است.
سال گذشته، عبارت »مرز نور« که اشارتی است به جشن 
سقوط دیوار برلین در 2٥ سال قبل، انتخاب گردیده بود. 
در این جشن با استفاده از بالون های نوری دیواری در 

جای دیوار سابق برلین ایجاد گردیده بود.

ازبکستان و افغانستان برای صادرات برق در سال 2٠١6 
میالدی قراردادی امضا کردند که بر اساس آن ازبکستان 
صادرات برق به این کشور را ١٠ درصد افزایش می دهد.
این  امضای  برای  افغانستان  از  اقتصادی  هیأت  یک 

قرارداد به تاشکند سفر کرده است.
این گزارش، میزان برق خریداری و نرخ آن  بر اساس 
محرمانه محسوب می شود ولی می توان گفت افغانستان 
میزان خریداری برق از ازبکستان را نسبت به سال 2٠١٥ 

میالدی ١٠ درصد افزایش داده است.
گسترش  خواستار  ازبکستان  گزارش،  این  اساس  بر 
همکاری ها در دیگر زمینه ها به طور مثال در ساخت و 

بازسازی خطوط انتقال برق است.
برای  برق  انرژی  صادرکننده  تنها  ازبکستان  اکنون  هم 
برخی مناطق بزرگ شمالی افغانستان، محلی که کمبود 
نماینده گان  باشد.  می  شود،  می  احساس  برق  شدید 
این گفت وگوها اظهار داشتند  افغانستان در چارچوب 
که به دلیل افزایش مصرف در این مناطق قصد دارند در 
افزایش  را  ازبکستان  از  برق  خریداری  میزان  نیز  آینده 

دهند.   
 2٠٠٧ سال  از  »اوزبک.انرگو«  سهامی  دولتی  شرکت 
میالدی به افغانستان برق صادر می کند. ازبکستان برای 

تامین بدون وقفه برق مورد نیاز این کشور در سال 2٠٠٩ 
میالدی دو طرح بزرگ را همزمان اجرا کرده است. از 
جمله خط جدید انتقال برق به طول ٤3 کیلومتر وصل 
حیرتان  والیت  با  ازبکستان  دریا  سرخان  والیت  کننده 

افغانستان.
عالوه بر این در پایان سال 2٠٠٩ میالدی کارهای نصب 
و  »گذر«  برق  فرعی  های  ایستگاه  کننده  خطوط وصل 

»سرخان« در استان سرخان به پایان رسیده که در نتیجه 
ظرفیت فنی صادرات انرژی برق ازبکستان به افغانستان 

از 3٠٠ مگاوات فراتر رفته است.
 2٠١٥ سال  پایان  تا  کند  می  ریزی  برنامه  ازبکستان 
میالدی به کشورهای همسایه بیش از یک میلیارد و ٥٠٠ 

میلیون کیلووات ساعت برق صادر کند.

»مهاجر« کلمۀ سال 2015 آلمان

ازبکستان صادرات برق 
به افغانستان را  10 درصد افزايش می دهد

تذکر به سه کشور اروپايی 
به دلیـل تخلف در رونـد مـهاجرت

وزیر اطالعات و فرهنگ:

نمی توانیم از تخريب آثار 
باستانی جلوگیرى کنیم

عبدالباری جهانی، وزیر اطالعات و فرهنگ که به هدف دیدار از 
هرات به این والیت سفر کرده بود، در نشستی گفت که وزارت 
اطالعات و فرهنگ نسبت به وزارت خانه های دیگر بودجۀ بسیار 
با این بودجه نمی تواند از تخریب آثار  کمی در اختیار دارد و 

باستانی جلوگیری کند.
 ١٨ تا   ١6 وزارت  این  که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
میلیون افغانی بودجۀ ساالنه اش می باشد و این بودجه حتا برای 

برگزاری سیمینارهای آموزشی این وزارت نیز بسنده نیست.
آبده های  و  آثار  تخریب  از  جلوگیری  دربارۀ  جهانی  آقای 
تاریخی والیت هرات نیز گفت، تنها کاری که وزارت اطالعات 
که  است  این  انجام دهد،  این والیت  برای  فرهنگ می تواند  و 
وضعیت ناگوار آبده های تاریخی این والیت به شورای وزیران 

گزارش دهد.
به گفتۀ مسؤوالن محلی، در حال حاضر در هرات بیش از ٨٠٠ 
آبدۀ تاریخی وجود دارد که شماری از آنان در معرض تخریب 

قرار دارند.
بیشتر آثار باستانی هرات از دورۀ تیموریان هرات است. این آثار 
چهارصد سال است که پابرجا مانده اند؛ اما به نظر می رسد که 
در این عصر به دالیل گوناگون بیشتر آن ها در معرض فروریزی 

و نابودی قرار دارند.   
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