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برای  سرباز  صدها  است  قرار  می گوید  امریکا  ارتش 
حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به والیت هلمند 

در جنوب افغانستان فرستاده شوند.

انتشار  با  امریکا  ارتش  سخنگوی  الوهورن،  مایکل 
امنیت  تامین  برای  نیروها  این  که  است  بیانیه یی گفته 

هلمند و حمایت و مشاوره فرستاده می شوند.
نبرد  از  حاکی  متعدد  گزارش های  اخیر  ماه های  در 
در  طالبان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان  شدید 
هلمند بوده است و به تازگی بار دیگر یک مقام نظامی 
افغان در مورد خطر سقوط قریب الوقوع بخش کلیدی  

»سنگین » در این والیت خبر داد.
امریکا  ارتش  سخنگوی  بی.بی.سی  گزارش  به 
پیش  از  هلمند  به  نیروها  این  »فرستادن  است:   گفته 
برنامه ریزی شده بود تا هم از مشاوران کنونی در این 

برای  تالش ها  از  هم  و  شود  حفاظت  بیشتر  والیت 
تجهیز، آموزش و تقویت لشکر ۲۱۵ حمایت شود. »

این  شمار  که  بودند  گفته  پیشتر  امریکایی  مقام های 
ارائه  از  الوهورن  اما  بود  خواهد  نفر   ۲۰۰ سربازان 
خودداری  نیروها  این  دقیق  شمار  مورد  در  جزییات 
کرد اما گفت که تعداد آنها  »قابل توجه » خواهد بود.

رزمی  ماموریت  افغانستان  در  ناتو  رهبری  به  ائتالف 
آن  از  پس  و  کرد  تمام   ۲۰۱۴ سال  پایان  در  را  خود 
امریکایی  آنها  بیشتر  که  ناتو  سرباز  هزار   ۱۲ حدود 
نیروهای  از  و حمایت  مشاوره  آموزش،  برای  هستند 
امنیتی افغانستان زیر نام  »ماموریت حمایت قاطع » در 

این کشور باقی ماندند.
خبرگزاری رویترز نوشته است که نبردهای شدید در 
هلمند مشاوران نیروهای ویژه امریکایی در این والیت 
را زیر فشار قرار داده و در ماه گذشته یکی از آنها در 

نتیجه آتشباری کشته شد.
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هیچ موفقیتی در زنده گِی اجتماعی نمی تواند جبران کنندة 
شکست در خانواده باشد.
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شورای امنیت ملی، بر هماهنگی میان فرماندهی های پولیس و 
ارتش تأکید کرده است. 

جلسۀ شورای امنیت ملی دیروز تحت ریاست دکتر غنی در 
ارگ برگزار شد.

براساس خبرنامۀ ارگ، در این جلسه، وزاری سکتور دفاعی و 
امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به ویژه والیات 

بغالن، هلمند و کندز گزارش دادند.
داد و تالش ها،  قرار  بررسی  را مورد  امنیتی  تهدیدات  جلسه 
رشادت ها و مبارزه هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی را 
ستودنی دانست و هدایات الزم را جهت دفع تهدیدات امنیتی 

به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.
اردوها،  بین قول  بیشتر  این جلسه بر هماهنگی  همچنان، در 
و  دفاعی  ملی  نیروهای  پوسته های  و  کندک ها  قوماندانی ها، 

امنیتی کشور تأکید شد.
هلمند  والیت  امنیتی  اوضاع  به  توجه  با  ملی  امنیت  شورای 
فیصله کرد تا به منظور بررسی اوضاع عمومی والیت هلمند، 
سفر  والیت  آن  به  ذیربط  ارگانهای  از  صالحیت  با  هیئت 
نمایند. هیئت مؤظف شد تا نتایج بررسی های خویش را به 

جلسه بعدی شورای امنیت ملی ارایه نماید.
و  ملی  امنیت  شورای  دفتر  از  امتنان  ابراز  با  جلسه،  درین 
نهایی  و  ترتیب  زمینه  در  امنیتی  و  دفاعی  سکتور  ارگان های 
سازی رهنمود هماهنگی و تقسیم وظایف میان وزارت امور 
داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در قضایای تروریستی و 
تأیید قرار گرفته و هدایت داده  یادشده مورد  تخریبی، طرح 
شد تا در مطابقت با آن اقدامات عملی در برخورد به قضایایی 

تروریستی و تخریبی صورت گیرد.
در اخیر، شورای امنیت ملی، با تأکید بر نقش حیاتی پروژه های 
راستای  در  را  الزم  هدایات  کشور،  شاهراه های  و  زیربنایی 
پروژه  تطبیق  در  الزم  تسهیالت  فراهم آوری  و  امنیت  تأمین 
های زیربنایی و تامین امنیت شاهراه ها به ارگان های دفاعی و 

امنیتی سایر ارگان های ذیربط کشور صادر نمود.

تأکید شورای امنیت ملی 

بر هماهنگی میان نیروهای امنیتی

ارتش امریکا:
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وزارت اطالعات و فرهنگ:

نشرات رسانه های پاکستانی 
در افغانستان قطع شود

یک منبع در قول  اردوی 205 میوند از مارجه:

از دو ماه بدین سو در محاصره هستیم
صفحه 6

وزارت اطالعات و فرهنگ می گوید 
در  پاکستانی  نشرات رسانه های  که 

افغانستان باید قطع گردد.
هارون حکیمی مشاور و سخنگوی 
گفت:  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نشرات  پاکستان  که  »همانطوری 
کشور  آن  در  را  افغانی  رسانه های 
قطع کرده و ممنوع قرار داده است، 
می خواهیم  حکومت  از  نیز  ما 
نشرات  و  دهد  انجام  بالمثل  عمل 
کشور  در  را  پاکستانی  رسانه های 

قطع کند«.
دولت پاکستان نشرات رسانه های افغانستان را در 
آن کشور قطع کرده است، ولی برخی رسانه های 
آن کشور در بخش های جنوبی افغانستان نشرات 

دارد.
افغانستان  ورزید: حکومت  تاکید  حکیمی  آقای 
باید جلو نشرات رسانه های پاکستانی را در داخل 

کشور بگیرد.



ACKU و گروهی  حمالت  از  ناشی  ناامنی های 
گروه های  هراس افکنانۀ  عملیات های 
از  طالبان  گروه  مخصوصآ  تروریستی 
مختلِف  نقاط  در  طرف  این  به  یک سال 
و  ننگرها  هلمند،  در والیات شمال،  کشور 
که  هرچند  است.  یافته  تشدید  کابل  شهر 
سربازان اردو و پولیس ملِی کشور شجاعانه 
در دفاع از میهن رزمیدند و قربانی دادند، اما 
نقاط  هم  هنوز  متأسفانه  گزارش ها  به  نظر 
عدم  دارد.  قرار  دشمن  کنتروِل  در  فراوانی 
باعث  طالبان  وجود  از  مناطق  این  تصفیۀ 
این  تیررِس  در  نیز  والیات  مراکز  که  شده 

گروه قرار بگیرد. 
این  در  که  می گویند  طالبان  محلی  منابع 
به  حمله  آماده گی  گرفتن  حال  در  مناطق 
پیش بینی ها  همچنان  هستند.  والیات  مراکز 
با  که  است  آن  از  حاکی  مختلف  منابع  از 
را  حمالت شان  طالبان  گرما،  فصل  رسیدن 
شدت خواهند داد و مردم افغانستان در سال 
آینده شاهد جنگ های خونینی خواهند بود. 
واقعًا  آینده  سال  در  جنگ ها  تشدید  خبر 
مردم را نگران ساخته است و از این جهت، 
تا  دارند  توقع  ملی  وحدت  دولت  از  آن ها 
جهت خنثا ساختِن پالن های دشمن و رفع 
از شروِع فصل  قبل  تا  فزاینده،  نگرانی های 
تصفیه  طالبان  از وجود  را  مناطق  این  گرما 

کنند. 
متأسفانه  می شود،  دیده  که  جایی  تا  اما 
حکومت وحدت ملی با وجود هشدارها از 
موثری  اقدام  راستا  این  در  طالبان  حمالت 
و  تحلیل گران  را  آن  دلیل  است.  نکرده 
آگاهان امور سیاسی و نظامی، در چند مورد 

ذیل می بینند: 
اول: کمبود افراد و تجهیزات در سکتورهای 
امنیتی به خصوض ضعف قوای هوایی. آن ها 
می گویند که نیروهای دفاعی و امنیتِی دولت 
وحدت ملی به همین دلیل، قادر به گرفتِن 

دوبارۀ مناطِق از دست رفته نیستند. 
دوم: برخی ها خروج سربازاِن خارجی را در 

سکتورهای  دلیل ضعف   ،۲۰۱۴ سال  پایان 
امنیتی در تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم 
انتقال مسولیت های  آن ها،  باور  به  می دانند. 
نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی 
داخلی، آن طوری که در کنفرانس لیسبن در 
سال ۲۰۱۰ فیصله شده بود، انجام نیافت که 
مواجه  امنیتی  با خالی  افغانستان  نتیجه  در 
گردید. کنفرانس لیسبن شرط عمدۀ پروسه 
در  افغانستان  دولت  توان مندی  را  انتقال 
خوانده  امنیتی  مسولیت های  رهبرِی  گرفتن 
به دلیِل فساد گسترده در  این شرط  اما  بود؛ 
کشورهای  همکاری  عدم  و  کرزی  ادارۀ 
منطقه که اثرات منفِی آن تروریسم را تغذیه 

می کند، هرگز عملی نشد.
سوم: اما تعدادی دیگر، ضعف مدیریت در 
ناتوانِی  اصلِی  عامل  را  امنیتی  سکتورهای 
سکتورهای امنیتی در جنگ علیه گروه های 
این  در  چنان که  می کنند؛  عنوان  تروریستی 
عامل  آلمان،  کشور  داخلۀ  وزیر  اواخر 
مدیریت«  »ضعِف  را  کندز  والیت  سقوط 
از  می شود  ناشی  مدیریت  ضعف  خواند. 
فقدان تجربۀ کافی، عدم اعتماد الزم و عدم 
تخصِص آن اشخاص و افرادی که رهبری 
امنیتی به آن ها سپرده  سکتورهای دفاعی و 

شده است. 
تحلیل گران  و  آکاهان  اکثریت  ولی  چهارم: 
سیاسی، عدم ارادۀ سیاسِی آن حلقاِت خاص 
در درون دولت وحدت ملی که مسوولیت 
رهبرِی جنگ با گروه های تروریستی را در 
انحصار خود گرفته اند، عامل اصلی نفوذ و 
به  می دانند.  افغانستان  در  طالبان  گسترش 
تعلقات  بر  بنا  این حلقۀ خاص  آن ها،  باور 
در  پنجم  ستون  و حضور  نفوذ  یا  و  قومی 
از بین بردن طالبان را  ارادۀ  دستگاه دولت، 
ندارد؛ ورنه سکتورهای امنیتی در مقایسه با 
طالبان، هم از لحاظ تعداد افراد و تجهیزات 
و هم از لحاِظ حمایِت مردم که نقش اساسی 
مراتب  به  داردـ  تروریسم  با  مبارزه  در  را 

نیرومندتر است.

فوق الذکر،  عوامل  از  کدام یک  این که 
از  جلوگیری  در  را  ما  امنیتِی  سکتورهای 
نفوذ و گسترِش طالبان ناتوان ساخته است، 
سوالی ست که باید آن را سرقوماندان اعلی 
اشرف غنی  آقای  افغانستان  مسلِح  قوای 
حکومت  که  آن جایی  از  اما  بدهد.  جواب 
با  مبارزه  استراتژی  فاقد  ملی  وحدت 
تروریسم است،  برایش بسیار مشکل است 
به  زمینه  این  در  و شفاف  پاسخ روشن  که 
مردم ارایه کند. متأسفانه جنگ های مقطعی 
نه  و  کرزی  آقای  دولت دارِی  دوران  در  نه 
اخیِر حاکمیت دولت و حدت  در دو سال 
ملی، موثریت در مهارِ طالبان نداشته است. 
به  نیاز  فعلی،  شرایط  در  طالبان  با  جنگ 
استراتژی یی  دارد؛  عملی  و  موثر  استراتژِی 
که ابتکار را در جنگ از دسِت طالبان بگیرد 
و سکتورهای امنیتی از حالِت دفاعی برآمده 
و به تعرض اقدام کنند. مسلمًا از آن جایی که 
سیاست های حکومت وحدت ملی در جنگ 
در  پنجم  ستون  حضور  از  متأثر  طالبان،  با 
دستگاه دولت و قوم محوری است، نمی توان 
امید بست که حکومت وحدت ملی بتواند 
جنگ با طالبان را به مسیر اصلی اش رهبری 
کند. در چنین شرایط، مردم افغانستان چارۀ 
دیگری نخواهند داشت جز این که در دفاع 
در  هویت شان  و  ناموس  مال،  جان،  از 
بگیرند.  تصمیم  خود  طالبان  حمالِت  برابِر 
اقوام،  تمام  از  شهروند  یک  عنوان  به  من 
و  سیاسی  احزاب  جهادی،  شخصیت های 
باقِی اقشار جامعه خواهانم تا اختالفات شان 
استقالل،  از  دفاع  در  و  گذاشته  کنار  را 
دیگر  بار  که  هویت شان  و  ارضی  تمامیت 
در معرض هجوم قرار گرفته است، در برابر 
برابر  در  مردم  بسیج  شوند.  بسیج  دشمن 
امنیتی  سکتورهای  با  همکاری  در  دشمن 
همان طور که رژیم طالبان را در سال ۲۰۰۱ 
خداوند  کمک  به  هم  این بار  داد،  سقوط 
تجاوز  از  را  کشور  توانست  خواهد  متعال 

تروریسم و پاکستان نجات دهد. 
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کنفرانس  یک  در  ریاست جمهوری،  سخنگوی  اخیراً 
رییس جمهور  دومِ  معاون  دانش،  آقای  که  گفت  خبری 
نهادهای مختلف،  و  اقشار  با  دارد که در مشوره  تالش 
کشور  انتخاباتِی  نظام  اصالح  ادامۀ  برای  حقوقی  راهی 

دریابد. 
دومِ  معاون  »شخص  است:  گفته  هاشمی  آقای 
و  فعالیت ها  قسمت،  همین  در  ریاست جمهوری 
بیروِن  و  داخل  در  مختلف  اقشارِ  تمام  با  را  صحبت ها 
حکومت شروع کرده تا یک راه منطقی، عملی و حقوقی 
را پیـدا کند و اصـالح نظام انتخاباتی بر اساِس خواسِت 
مردم افغانستان صورت بگیرد و برای آغاز دوبارۀ روند 

اصالحات انتخاباتی، راه حقوقی به زودی پیدا شود.«  
این است که: چرا  این جا مطرح می  گردد  اما سوالی که 
ریاست جمهوری این همه در پی نظرخواهی و ریفراندوم 
برآمده است، اصاًل آن ها دوست دارند از مردم افغانستان 
افغانستان  مردم  که  است  واضح  زیرا  بشنوند؟  را  چه 
این  و  دارند  انتخاباتی  اصالحاِت  دربارۀ  دیدگاهی  چه 
ریاست جمهوری ست که مدام در پِی بهانه می گردد تا کار 
را به پس و پستر بیـندازد؛ چنان که پس از رد فرمان های 
تقنینی رییس جمهور در مورد قوانین مربوط به انتخابات، 
روند اصالح نظام انتخاباتی عماًل متوقف شد. به عبارت 
دیگر، رد فرمان ریاست جمهوری از سوی مجلس، ریشه 
در بازی های خودِ ریاست جمهوری داشته است. در غیر 
آن، چرا کاری که به مجلس مربوط نیست، به این نهاد 

احاله می گردد؟ 
ریاست جمهوری جدا از آن که از حساسیت های مجلس 
در برابِر فرمان های تقنینِی آقای غنی باخبر بود، برخی از 
نماینده گاِن مجلس را نیز به ردِ آن فرمان ها ترغیب می کرد 
تا نتیجه این شود که با رد آن فرمان، کمیتۀ گزینش که 
جدیِد  اعضای  معرفی  و  بررسِی صالحیت ها  منظور  به 
را  خود  کارِ  بود،  آمده  به وجود  انتخاباتی  کمیسیون های 
سخنگوی  معاون  حاال  این که  بنابراین،  سازد.  متوقف 
برمی گردد  ریاست جمهوری می گوید که همۀ مشکالت 
است  مواجه  رکود  با  که  افغانستان  در  تقنین  روند  به  
و این مسأله برای حکومت مشکل ساز تمام شده، اصاًل 

ریشه در واقعیت ندارد! 
سیاست ها  در  کشور  بزرِگ  معضالِت  که  می دانیم  همه 
نیز  این مورد  دارند. در  و عالیِق ریاست جمهوی ریشه 
باید گفت که فرمان های تقنینِی زیادی از سوی مجلس 
را  آن ها  توانسته  بازهم  ریاست جمهوری  که  رد شده اند 
دومِ  معاون  دانش  آقای  به  ما  پیشنهادِ  حاال  کند.  عملی 
ریاست جمهوری  نهاد  ُکل،  در  و  ریاست جمهوری 
نهادهای  اصالح  دنباِل  به  به راستی  اگر  که  است  این 
بدانند  دارند،  کار  را  افغانستان  مردم  نظر  و  انتخاباتی اند 
از  که مردم نظرشان در این زمینه را نه تنها اکنون، بلکه 
گذشته ها با صـدای رسا فریاد کرده اند و حاال نیز خواهاِن 
برنامۀ  و  نقشه  طبق  انتخاباتی  نهادهای  بنیادیِن  اصالِح 
کمیسیون اصالح نهادهای انتخاباتی اند. ریاست جمهوری 
باید یک بارِ دیگر با ارادۀ قاطع و نیِت صادقانه به اصالح 
نهادهای انتخاباتی فرمان دهد و این امِر مهم را بیش از 
این، به توِپ بازی میاِن خود و مجلسی که در سال اخیر 

ـ آن هم تمدید شده ـ کارش قرار دارد، تبدیل نکند. 
بنیادین، زمینۀ  با انجام اصالحاِت  باید  ریاست جمهوری 
برگزاری انتخاباِت پارلمانی را مساعد گرداند و به دنباِل 
فال و استخاره و استشارۀ بیشتر نگردد. مسلمًا اگر اصالح 
نیاید، مردم حاضر  میان  به  انتخاباتی  نهادهای  جدی در 
به شرکت در انتخابات های سیاه و دروغین نخواهند شد. 
رییس جمهوری این قدرت را دارد که بن بسِت موجود را 
افغانستان روگشایی  تاریخ  در  را  نوی  بشکند و صفحۀ 

کنــد!

در »کاِر خیر«
 این همه »استخاره« چـرا؟!
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انفاذ مقررۀ طرز فعالیت 

رسانه های خصوصی

فعالیت  و  تأسیس  طرز  جدید  مقررۀ 
نافذ  افغانستان  خصوصی  رسانه های 
همه  مقرره  این  براساس  است.  شده 
جواز  سال  سه  از  پس  باید  رسانه ها 
مبلغ  و  کنند  تجدید  را  خود  فعالیت 
به  حق االمتیاز  عنوان  به  را  مشخصی 

وزارت اطالعات و فرهنگ بپردازند.
قانون  و  اساسی  قانون  کنار  در 
رسانه های همگانی، این مقرره به عنوان 
مکمل فعالیت رسانه یی و خبرنگاری در 
نهادهای  شد.  خواهد  عملی  افغانستان 
در  این سو  به  سال  چند  از  رسانه یی 
مورد محتوای این مقرره بحث و تبادل 
نظر کرده و مسوده آن را تدوین کرده اند.
می گویند  افغانستان  رسانه یی  نهادهای 
خالهای  گذشته  سال  چهارده  در 
جدی در شیوه فعالیت رسانه ها وجود 
داشت که ایجاب می کرد در این زمینه 

مقرره ای وجود داشته باشد.
کمیسیون  عضو  صافی،  خپلواک 
رسانه های همگانی در مورد این مقرره 
شورای  طریق  از  مقرره  »این  گفت:  
رییس  جانب  از  و  تصویب  وزیران 
مقرره  این  است.  توشیح شده  جمهور 
پهلوی  در  جانبی  قانون  یک  عنوان  به 
شده  نافذ  افغانستان  رسانه های  قانون 

است. »
به  مکلف  را  رسانه ها  مقرره  این 
است.  کرده  نیز  حق االمتیاز  پرداخت 
خصوصی  تلویزیون های  االمتیاز  حل 
کیبلی  تلویزیون های  افغانی،  هزار   ۵۰
۴۰ هزار افغانی، فرستنده های رادیویی 
هزار   ۱۰ روزنامه ها  افغانی،  هزار   ۲۵
هزار  پنج  موقوت  رسانه های  و  افغانی 

افغانی است.
این مقرره همه رسانه های خصوصی را 
دیگر  ماه  شش  تا  که  می سازد  مکلف 
برای تمدید و تجدید جواز خود اقدام 
دیگر  ماه  شش  تا  که  رسانه ای  کنند. 
جوازش را تمدید نکند، مکلف می شود 
وزارت  به  را  حق االمتیاز  برابر  دو  تا 
یک  اگر  بپردازد.  فرهنگ  و  اطالعات 
تمدید  را  ماه هشتم جوازش  تا  رسانه 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نکند، 
می تواند فعالیت رسانه را متوقف سازد.

حقوق خبرنگاران
نهادهای رسانه یی می گویند در چهارده 
مشخصی  مقرره  یا  قانون  گذشته  سال 
وجود  خبرنگاران  حقوق  مورد  در 
با  خبرنگاران  دلیل  این  به  و  نداشت 

مشکالت زیادی روبرو بودند.
مالکان  تا  می شود  سبب  مقرره  این 
»ظالمانه  قراردادهای   نتوانند  رسانه ها 
» را با خبرنگاران امضا کنند. برخی از 
رسانه ها قراردادهایی با خبرنگاران امضا 
کرده اند که براساس آن خبرنگاران پس 
از استعفا، تا شش ماه دیگر نمی توانستند 

در رسانه دیگری کنند.
مقرره جدید جلو رفتار ناپسند صاحبان 
رسانه با خبرنگاران را نیز خواهد گرفت 
و در آن توصیه شده که هیچ رسانه یی 

خبرنگاران  مجبوریت  از  نمی تواند 
سوء استفاده کند. پس از این صاحبان 
رسانه نمی توانند پیش از ختم قرارداد، 
اگر  کنند.  برکنار  کار  از  را  خبرنگاران 
رسانه  می کند،  فوت  خبرنگار  یک 
مکلف است که معاش ده ماهه اش را 
به خانواده او بسپارد. خبرنگاری که در 
جریان فعالیت کاری جانش را از دست 
امتیازات  و  حقوق  مستحق  می دهد، 
در  که  است  معلولین  و  شهدا  سایر 

قوانین افغانستان مشخص شده است.
این  از  پس  جدید،  مقرره  براساس 
براساس  تا  هستند  مکلف  رسانه ها 
خبرنگاران  با  افغانستان  کار  قانون 
قرارداد امضا کنند و حقوق و امتیازات 
قانون  براساس  نیز  رسانه ها  کارمندان 
رسانه ها  همچنین  می شود.  تنظیم  کار 
مکلف شده اند که یک کاپی قرارداد را 
به وزارت اطالعات و فرهنگ بسپارند.
مقرره جدید رسانه ها را مکلف کرده که 
امتیازات  و  معاش  سال  هر  گذشت  با 
کارمندان شان را افزایش دهند و معاش 

تقاعدی خبرنگاران را نیز بپردازند.
براساس این مقرره کار یک روزه یک 
با دو  برابر  خبرنگار در مناطق جنگی، 
روز کار شمرده می شود. به این ترتیب 
تهیه  گزارش  جنگ  از  که  خبرنگاری 
می کند، در یک روز کار، از معاش دو 

روزه اش برخوردار می شود.
آقای صافی گفت کمیسیون رسانه های 
حقوق  از  تا  است  مکلف  همگانی 
مکلف  »ما  کند:   دفاع  خبرنگاران 
ژورنالیست  حق  از  باید  که  هستیم 
و  هستیم  این  به  متعهد  ما  کنیم.  دفاع 
هر ژورنالیستی که مشکل داشته باشد، 
رسانه  با  ما  کند  مراجعه  ما  به  کتبی 
حل  را  مشکل  و  می شویم  تماس  در 

می کنیم. »
خارجی  رسانه های  افزود  صافی  آقای 
نیز  دارند  فعالیت  افغانستان  در  که 
مکلف به رعایت این مقرره  »با اندکی 

تفاوت » هستند.
مسئولیت خبرنگاران

مکلف  نیز  خبرنگاران  مقرره  این  در 
حیثیت  و  اعتبار  پالیسی،  تا  شده اند 
رسانه را حفظ کنند. فعالیت خبرنگاران 
براساس الیحه وظایف صورت می گیرد 
صالحیت های  از  نباید  خبرنگار  و 

وظیفوی اش سوء استفاده کند.
کار  جریان  در  رسانه یی  اسرار  حفظ 
جمله  از  نیز  قرارداد  ختم  از  پس  و 

مسئولیت های خبرنگاران است.
خبرنگاران  از  تن  یک  بهیر  ممتاز 
سبب  مقرره  این  تصویب  می گوید 
خود  حقوق  از  خبرنگاران  تا  می شود 
در  ما  این  از  »پیش  شوند:   برخوردار 
می بردیم.  سر  به  قانونی  خالی  یک 
کاری  و  جانی  مصونیت  خبرنگاران 
همه  مقرره  این  براساس  که  نداشتند 
حقوق و امتیازاتی که باید به خبرنگار 

داده شود، در نظر گرفته شده است. »

وزیر توسعۀ روستاها ۵۵ پروژۀ توسعه یی 
را به ارزش ۲۲ میلیون افغانی با نماینده گان 
شوراهای  قریه های سیزده والیت به امضا 

رسانیده است.
نصیر احمد درانی، وزیر توسعۀ روستاها 
دیروز )سه شنبه ۲۰ دلو ۱39۴ ( در نشستی 
خبری به رسانه ها گفت: این پروژه ها در 
ساخت  صحت،  زراعت،  تقویت  بخش 
اعمار  و  استنادی  دیوارهای  جاده ها، 
کانال های آب می باشد که در والیات بلخ، 
پروان،  غور،  پنجشیر،  بدخشان،  بغالن 
و  نورستان  پکتیا،  تخار  لغمان،  بامیان، 

فاریاب تطبیق می شود.
او گفت که  از این پروژه ها ۱۴۵ هزار و 

۲63 تن بهره مند خواهند شد. 
آقای درانی با بیان این که پروژۀ کار برای 
 ۴6 که  دیگر  والیت  دوازده  در  را  صلح 
بر  در  را  قریه  و73۴  هزار   3 و  ولسوالی 
می گیرد، از طرف وزارت توسعۀ روستاها 

راه اندازی شده است.
او افزود: هزینۀ مجموعی این پروژه ها ۲ 
میلیارد و  3 صد و ۲۲ میلیون افغانی است 
که به دوازده والیت تخصیص داده شده 
در  تن   ۲7۲ و  هزار   3۵ و  صد   ۲ به  و 

روستا ها کار ایجاد می کند.
تالش بر متوازن سازی پروژها

مشاور  و  سخنگو  رستمی  اکبر  همچنان، 
روز  به  روستاها  توسعۀ  وزارت  فرهنگی 

گذشته  سال های  در  گفت:  ماندگار  نامۀ 
والیت   3۴ در  توسعه یی  پروژه های  که 
تطبیق شده است، در هژده والیت میزان 
این  حداقل  که  است  بلند  سرمایه گزاری 
دالر   9۱ نفر  هر  به  شده  مصرف  سرمایه 
مانند  والیات،  از  برخی  در  اما  است؛ 
غور،  پکتیکا،  نورستان، جوزجان،  کنرها، 
در  توازن  و...   وردک  میدان  بادغیس، 
نشده  گرفته  نظر  در  انکشافی  پروژه های 

است.
مالی  هزینۀ  در  کرد:  اضافه  رستمی  آقای 
سال 9۴ وزارت توسعۀ روستاها به خاطر 
توسعه یی  پروژه های  در  توازن  ایجاد 
بود  ساخته  مطرح  را  مختلف  راه های 
در  که  والیاتی  از  برخی  برابری  در  که 
تطبیق  متوازن  توسعه یی  پروژه های  آن 
تا  شده  استفاده  مثبت  تعبیض  از  نشده، 
این والیت نیز در توسعه  مناطق شان مانند 

سایر والیات سهیم شوند.
روستاها  توسعۀ  وزارت  سخنگوی 
از تالش های وزارت توسعۀ  افزود: یکی 
ایجاد توازن و عدالت اجتماعی  روستاها 
و  است  توسعه یی  پروژه های  تطبیق  در 
توسعۀ  وزارت  رهبری  جاری  سال  در 
روستاها بیشتر به مناطق سفر داشته اند که 
پروژه های توسعه یی کمتر در آن والیات 

تطبیق شده است.

نیروهای تازه نفس وارد بغالن شده اند

راه اندازی برنامۀ کار 
برای صلح

بارز والی بغالن گفته است که  عبدالستار 
نیروهای ویژه پولیس برای مقابله با طالبان 

وارد این والیت شمالی شده اند.
نیروها  این  تعداد  مورد  در  بارز  آقای 
اطالعاتی نداد، اما در مصاحبه با بی بی سی 
بغالن،  به  آن ها  ورود  با  که  کرد  تأکید 
این والیت  »به زودی تغییر  وضعیت در 

خواهد کرد. »
پیشتر سخنگوی وزارت داخله در صفحه 
واحدهای  که  بود  نوشته  خود  فیسبوک 
نظم  و  امن  نیروهای  و  ملی  پولیس  ویژه 
را  بغالن  در  طالبان  علیه  عملیات  عامه 

شروع کرده اند.
طالبان عمدتًا  اعضای گروه  از  نفر  صدها 
والیت  این  استراتژیک  منطقه  سه  در 
فعالیت دارند به گفته مقامهای دولتی، ده 
روز پیش خط انتقال نیروی برق وارداتی 

از ازبکستان به کابل را قطع کردند.
طالبان گفته اند که قطع خط انتقال برق کار 

این گروه نبوده است.

دند غوری در غرب و دند شهاب الدین در 
والیت  مرکز  پلخمری،  شهر  غرب  شمال 
طالبان  کنترل  تحت  پیش  ماه ها  از  بغالن 
در  را  منطقه یی  اخیراً  گروه  این  و  بوده 
کنترل  بغالن جدید هم تحت  غرب شهر 

خود درآورده اند.
از پنج ماه پیش که تفاهمنامه یی بین یک 
هیئت دولتی به ریاست گالب منگل وزیر 
منطقه  ریش سفیدان  با  سرحدات  و  قبایل 
دند غوری امضا شد، رسانه ها به دلیل عدم 
این  در  طالبان  گروه  حضور  علیه  اقدام 

منطقه به انتقاد از دولت پرداختند.
این تفاهمنامه نیروهای دولتی را از انجام 
منطقه  این  در  طالبان  گروه  علیه  عملیات 

منع می کرد.
در  را  برق  انتقال  خط  طالبان  که  اخیراً 
منطقه دند شهاب الدین قطع کردند، دولت 
قرار  عمومی  افکار  فشار  تحت  به شدت 
گرفت تا برای مقابله با گروه طالبان اقدام 

کند.

کرزی: 
ایران، هند و روسیه

 به مذاکرات صلح اضافه شوند

کاهش 36 درصدی 
جرایم جنایی در کابل

افغانستان  سابق  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
افغانستان  گفت: برای این که مذاکرات صلح 
و  هند  ایران،  باشد  داشته  بهتری  عملکرد 

روسیه به این مذاکرات اضافه شوند.
افغانستان  سابق  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
کابل  در  روسیه  سفیر  با حضور  نشستی  در 
صلح  مذاکرات  از  روسیه  دولت  گفت: 

افغانستان حمایت به عمل آورده است.
وی تصریح کرد: افغانستان یک گروه ۴۵ نفره 
آموزش  جهت  را  خود  نظامی  نیروهای  از 

نظامی به روسیه فرستاده است. 
مذاکرات  این که  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
باشد  داشته  خوبی  عملکرد  افغانستان  صلح 
باید ایران، هند و روسیه وارد این مذاکرات 

شوند.
الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در کابل نیز 
حل  حامی  کشورش  گفت:  نشست  این  در 
مذاکراتی که  افغانستان است،  سیاسی مسأله 
به جنگ و درگیری در افغانستان پایان دهد. 

وی در ادامه افزود: جنگ تنها راه حل بحران 
افغانستان نیست، لذا ما از مذاکرات صلح در 
افغانستان  دولت  می کنیم.  حمایت  افغانستان 
باید این مذاکرات را با موفقیت پیش ببرد تا 

بین دولت و طالبان صلح برقرار شود.
الزم به ذکر است خبرهایی در ماه های پیش 
منتشر شد که والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روسیه به طور پنهانی با مال اختر رهبر جدید 
طالبان یا هیأتی از نماینده گان طالبان دیدار و 

مالقات پنهانی داشته است.

در  مردم  شکایات  اواخر  این  در  آن که  با 
شهر کابل از جرایم جنایی افزایش یافته، اما 
فرمانده امنیه کابل از کاهش این جرایم خبر 

می دهد.
امنیه کابل روز  فرمانده  عبدالرحمن رحیمی 
سه شنبه در یک نشست خبری گفت از ماه 
حمل سال جاری تا اکنون جرایم جنایی در 

شهر کابل 36 درصد کاهش یافته است.
جنایی  جرایم  در  درصد   36« گفت:  وی 
کاهش آمده از ماه حمل سال جاری تا اکنون 
که ما ارزیابی کرده ایم تقریبًا تا سه روز قبل 
جنایی  جرایم  در  در صد   36 دلو   ۱۵ یعنی 

کاهش آمده است.«
به  را  تن   3۱۸ کابل  امنیه  فرمانده  همچنان 
رسانه ها معرفی کرد که در مدت سه هفته 
ارتکاب جرایم  بخاطر  کابل  از شهر  گذشته 

مختلف دستگیر شده اند.
فرمانده امنیه کابل همچنان از مردم می خواهد 
به خاطر کاهش جرایم جنایی به آنان کمک 

کنند.
امنیتی  ارگان های  با  مردم  اگر  گفت،  وی 
تنهایی  به  نمی   توانند  آنان  نکنند  همکاری 

تمام فعالیت ها را پیش ببرند.
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همچنین برای اجتناب از این موقعیت، ما 
دچار ]نوعی[ وسواس ذهنی و سراسیمه گی 
می شویم. ما کاغذها را بازیافت می کنیم و 
پس  می کنیم،  مصرف  ارگانیک  غذاهای 
انجام  کاری  باشیم  داشته  باور  می توانیم 
می دهیم. ما شبیه طرف داران تیم ورزشی یی 
فوق العاده  وضعیت  شکل  به  که  هستیم 
فریاد  با  و  نشسته اند  روی چوکی های شان 
زدن و باال پایین پریدن جلِو تلویزیون باور 
دارند کارهای شان به نوعی در نتیجۀ بازی 

تأثیر خواهد داشت.
فتیشیستِی  به جای  انکار  شکلی  نوع 
خوبی  به  “من  است:   این  اکولوژی 
می دانم)که ما همه گی در معرض خطریم(، 
اما من به راستی به آن اعتقاد ندارم)بنابراین 
من آماده برای انجام هیچ امِر مهمی مانند 
تغییر شیوۀ زنده گی ام نیستم(. “ البته شکل 
متضاد دیگری از انکار فتیشیستی نیز وجود 
نمی توانم  که  می دانم  به خوبی  “من  دارد:  
باعث  قادرند  که  فراشدهایی  بر  به راستی 
ویرانه گی و حذف من شوند تأثیر بگذارم، 
با این وجود پذیرش چنین امری برای من 
بسیار تروماتیک است و من نمی توانم در 
کنم،  مقاومت  عمل  انجام  به  اصرار  برابر 
بی معنیست.  عملی  چنین  بدانم  اگر  حتا 
خرید  دلیل  ]صورت بندی[  این  آیا   “
چه  نیست؟  ما  توسط  ارگانیک  غذاهای 
نیمه فاسد  دارد سیب های  باور  واقعًا  کسی 
و گران قیمِت  “ارگانیک “ سالم ترند؟ نکتۀ 
آن ها  خرید  با  ما  که  این جاست  اصلی 
صرفًا یک محصول را نمی خریم و مصرف 
شبیه سازی شده  شکلی  به  بلکه  نمی کنیم، 
کارهای معناداری را انجام می دهیم؛ میزان 
در  مشارکت  و  جهانی  آگاهی  توجه مان، 
یک پروژۀ جمعی بزرگ را نشان می دهیم.

و  فوایدشان  برای  نه  را  کاالها  ما  امروزه 
نه بنابر وضعیت نمادین شان، بلکه به خاطر 
می آورند  فراهم  ما  برای  که  تجاربی 
تا  می کنیم  مصرف  را  آن ها  ما  می خریم. 
زنده گی های مان را معنادار کنیم و مصرف 
باشد.  زنده گی مان  کیفیت  تداوم  بایستی 
باشد-   “ کیفی  “زمان  باید   زنده گی  زمان 
نه زمانی برای ازخودبیگانه گی، برای تقلید 
از مدل هایی که به وسیلۀ ما توسط جامعه 

منفعل شده اند، یا برای ترس از روزآمدی 
تحقق  ما در جست وجوی   .Joneses با 
اصیِل  “خود “های واقعی مان، بازی حسی 
برای  کردن  دل سوزی  و  تجارب مان  با 

دیگران هستیم.
“سرمایه داری  برای   مثال زدنی  مورد  یک 
فرهنگی  کمپین  در  می توان  را   “ فرهنگی 
گفته  که  جایی  کرد،  پیدا  استارباکس 
که  نیست  چیزی  آن  فقط  “این  می شود:  
شما می خرید، بلکه این چیزی ست که شما 
کیفیت  تمجید  از  “پس  می خرید.  آن  در 
قهوه، تبلیغ این چنین ادامه پیدا می کند:  “اما 
زمانی که شما استارباکس را می خرید، چه 
آن را بپسندید چه نه، چیزی بسیار فراتر از 
شما  کرده اید.  خریداری  قهوه  فنجان  یک 
 )Coffee Ethic(“ در آن  “اخالق قهوه
استارباکس  برنامۀ  طریق  از  خریده اید. 
از  بیش  ما  ـ   “ مشترک  “سیارۀ  برنامۀ   ـ 
تجارِت  مبنای  بر  دیگری  شرکت  هر 
می کنیم  تضمین  و  می خریم  قهوه  عادالنه 
پرورش  را  قهوه یی  دانۀ  که  هر کشاورزی 
کارش  برای  عادالنه یی  مبلغ  می دهد، 
بهبود روش های  امور  در  ما  کند.  دریافت 
انجمن هایی  و  سرمایه گذاری  قهوه،  رشد 
این  کرده ایم.  برپا  جهان  سراسر  در 
مقدار  و  آه!  است.  خوب  قهوۀ  سرنوشت 
استارباکس  قهوۀ  فنجان  هر  مبلغ  از  کمی 
چوکی های  با  مکانی  تجهیز  خدمت  در 

خوب  فضایی  و  مناسب  موسیقی  راحت، 
جهت رویاورزی، کار کردن و چت کردن 
روزها  این  ما  که  آن چیزی  می شود. همۀ 
است.  این  شبیه  مکان هایی  داریم،  نیاز 
انتخاب می کنید،  استارباکس را  وقتی شما 
شما قهوه را از شرکتی می خرید که توجه 
خوب  هم  مزه اش  نباشید،  نگران  می کند. 

است. “
مازاد  “فرهنگی “ این جا محلی از اعراب 
دقیقًا  است  بیشتر  آن  قیمت  می کند.  پیدا 
قهوه  “اخالق  یک   شما  که  دلیل  این  به 
به  “ را خریداری می کنید که شامل توجه 
اجتماعی  مسوولیت پذیری  زیست،  محیط 
که  مکانی ست  و  تولیدکننده گان  برابر  در 
اشتراکی  زنده گی  یک  در  می توانید  آن جا 
استارباکس  آغاز  همان  کنید)از  مشارکت 
مغازه هایش را به عنوان جایگزین فضاهای 

جمعی دایر می کرد( اگر این ها هنوز کافی 
هنوز  شما  اخالقی  نیازهای  اگر  نیست، 
نگران  همچنان  اگر  است،  نشده  ارضا 
سومین فالکت جهانی هستید، محصوالت 

دیگری وجود دارند که می توانید بخرید.
از  استارباکس  پیشنهادشدۀ  تشریح  بر  بنا 
)Ethos Water(“ برنامۀ  “اخالقیات آب

با  تجاری  نامِ  یک  آب  “اخالقیات  اش:  
رسالتی اجتماعی ست که در جهت رساندن 
آِب تمیز به کودکاِن سراسر جهان و رشد 
آگاهی جهانی نسبت به بحران آب فعالیت 
می کند. هرگاه شما یک بوتل از  “اخالقیات 
آب “ را خریداری کنید، اخالقیات آب ۵ 
ارتقای  ما جهت  اهداِف  راستای  در  سنت 
که  کرد  خواهد  کمک  عمومی  وضعیت 
حداقل ۱۰میلیون دالر تا سال ۲۰۱۰ خواهد 
اخالقیات  استارباکس،  بنیاد  طریق  از  بود. 
آب از برنامه های بشردوستانۀ آبی در افریقا، 
آسیا و امریکای التین حمایت می کند. تا به 
امروز، اخالقیات آب تعهداتی بالغ بر 6=۲ 
تأمین  بالعوض  به صورت  را  دالر  میلیون 
چنین  می شود  زده  تخمین  است.  کرده 
برنامه یی به جمعیتی بیش از ۴۲۰هزار نفر 
و  به سازی  سالم،  آب  به  دسترسی  جهت 
آموزش های بهداشتی کمک رسانده است. 

“
نحوه یی  همان  این  اصیل:  تجربی  مواد 
مصرف،  مرحلۀ  در  سرمایه داری  که  است 

همان  این  می کند.  ادغام  را   ۱96۸ میراث 
نقادی  نشانِی  که  صورت بندی ست 
به دست  را  ازخودبیگانه  مصرف گرای 
می دهد. یکی از تبلیغات اخیر  “هیلتون “ 
کردن،  “سفر  داشت:   بر  در  ساده  ادعایی 
انتقال ما از مکان الف به مکان ب نیست، 
بلکه سفر بایستی از ما انسانی بهتر بسازد. 
دهۀ  یک  در  تبلیغاتی  چنین  می توان  آیا   “
قبل را تصور کرد؟ آخرین نشانه های علمی 
مطالعات  رشد  جدید،  معنویت  این  از 
سعادت است. اما این امر در عصر معنوی 
شدن هدونیسم چه خواهد بود؟ وقتی که 
هدف زنده گی  “سعادت “ تعریف می شود، 
خواهند  بین  از  افسرده گی  و  اضطراب  آیا 
خودتخریبِی  سویۀ  همان  این  رفت؟ 
را  فروید  سعادت و لذت است که حرف 

از هر زمانی واقعی تر می کند.
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بخش دوم

انرژی های منفی را 

به سرعت از خودتان

 دور کنیــد!
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بخش چهــارم و پایانی

شما به شدت تحت تاثیر محیط اطراِف خود هستید. اگر وقت تان را صرف 
حضور در کنار افراد مثبت کنید، به احتمال زیاد این مثبت بودن به شما نیز 
سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر شما بیش از حد در کنار افرادی 
قرار بگیرید که مدام در حال گله و شکایت هستند، به سختی قادر خواهید 

بود افکار منفی را از ذهِن خود دور کنید.
برای دور کردن افکار منفی به طور منظم تمرین کنید

هورمون  ترشح  با  توام  بدنی،  آماده گی  با  مرتبط  تمرین های  و  ورزش 
اندورفین است که مسوول ایجاد  »احساس خوب » در انسان است. اگر بدن 
خود را به این کار عادت دهید، نتیجه اش کاهش استرس و افزایش شادی 
شما خواهد بود. در مقابل، اگر به نیازهای بدن تان توجه نکنید، عواقب بدی 

در انتظار شما خواهد بود.
افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی، زمانی را در طبیعت می گذرانند

مثبت،  افراد  می کند.  آرام  را  بدن تان  و  پاک  را  ذهن تان  طبیعت،  در  بودن 
زمانی از روز را در طبیعت می گذرانند و به تحسین زیبایی های این جهان 
می پردازند. این یک راه بسیار موثر برای جریان داشتن انرژی جدید در شما 

خواهد بود. 
برای دور کردن افکار منفی، از خرج های اضافی دوری می کنند

امروزه حراجی ها به عاملی برای پرت کردن تمرکِز شما تبدیل شده اند، با 
زیاد خرید کردن  آسان می کنند. هرچند  برای شما  را  بهانه که خرید  این 
ممکن است احساس خوبی در شما ایجاد کند، اما در یک بازۀ طوالنی مدت، 
این کار یک رفتار ناسالم است که انسان های مثبت از آن به هر قیمتی دوری 
می کنند. آن ها ترجیح می دهند وقت و هزینۀ خود را برای کشفیاِت جدید 

در جهان و خلق خاطراتی بسیار بزرگ صرف کنند.
افراد مثبت شکست را می پذیرند 

راه  تنها  این  شده اند  متوجه  که  چرا  می پذیرند،  را  شکست  مثبت  افراد 
برای یاد گرفتن و رشد کردن است. آن ها زمانی که از جایگاه خود سقوط 
می کنند، برای باال رفتن و به دست آوردن دوباره جایگاه رفیع خود، به جای 
اگر یک شکست، احساساتی منفی  تسلیم شدن، سخت کار می کنند. حتا 
برای آن ها به همراه آورد، این را به خوبی درک می کنند که این امور گذرا 
خواهد بود و به سرعت محو خواهد شد. آن ها برای سرعت بخشیدن به این 

روند، افکار مثبت را پرورش می دهند.
افراد مثبت کاماًل مسوولیت پذیر هستند

افراد مثبت نگر همواره مسوولیِت آن چه را در زنده گی شان اتفاق افتاده است، 
خود بر عهده می گیرند. این اتفاق پیروزی یا شکست باشد، همواره اثری 
از افکار و اعمال خودِ آن ها تلقی می شود. یک فرد مثبت نگر هرگز عوامل 
تا  تمرکز می کند  قابل دسترسی  موارد  نمی داند و روی  مقصر  را  خارجی 

بتواند شرایط را بهبود بخشد. 

نویسنده: اسالوی ژیژک
مترجم: فرید عموزاده خلیلی
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش سوم

از بیرون وارد شد و واقعیت را شناخت  انساِن غربی 
و رام دستاِن قدرتمنِد خویش ساخت؛ اما انساِن شرقی 
و  بشناسد  را  جهان  خواست  معنویت  با  و  درون  از 
راهمانده  نهایتًا  و  کرد  واقعیت حرکت  به  معنویت  از 
بشناسد  واقعیت  با  را  واقعیت  آن که  جای  به  او  شد. 
قرار دهد،  بر واقعیت  قواعد حاکم  تابع  را  و خودش 
سعی کرد واقعیت را تابِع وضع و حال درونِی خویش 
قرار دهد. بیخبر از آن که، واقعیت دارای عینیّت است 
کرد.  نخواهد  تغییر  ما  حاِل  و  وضع  چگونهگی  با  و 
انسان شرقی با این وصف، به دین، عرفان و اشراق پناه 
برد و انسان غربی بر سکوی تجربه و حس تکیه زد.  
بار  متفّطن  و  درونگرا  شرقی،  انسان  که  بود  همین جا 
آمد و انسان غربی تجربهگر و بیرون بین. شرق خودش 
را شناخت، اما جهان را به عنوان یک واقعیت از یاد 
برد و گمان کرد که شناخِت خود، برای شناخت جهان 
نیز کافی است؛ اما غرب برعکس، جهان را به تماشا و 
تجربه نشست و فرصتی برای چشم گشودن به خود 
نیافت. شاید همین نکته است که دکتر الکسیس کارل 
از پیشرفت علوم طبیعی نسبت به علوم انسانی شکوه 
تسخیر  پی  در  را  خودش  انسان  این که  از  و  داشت 
جهان به باد فراموشی بسپارد، نگران بود. این که شاندل 
کمتر  چیزی  هر  از  را  خودش  امروز  انسان  میگفت: 
طبیعت  برابر  در  آن که  وجود  با  و  میشناسد،  بدتر  و 
مسلح است، در برابر خودش سخت معذور و بیدفاع 
است؛ در همین جا معنا پیدا میکند. این، همان فراموش 
گریییست که قرآن از آن به  »نسیان » یاد کرده است 
و پیامبران الهی همواره در جهت خودبه یاددهی انسان 
با مشعل وحی و موعظه، سعی بلیغی به خرچ داده اند.

ارسطوییاش  گذشتۀ  به  پیش،  به  رفتن  برای  غرب 
پسنگاه داشت، و حتا او را نیز از سکوی تمامیتخواهیها 
و معصوم نمایی ها - که مانع پیشرفت بود -  به زیر 
به غرب توجه کرد و  از شرق،  اما شرق بیش  کشید؛ 
روش افالطونی را به دلیل قرابِت تامی که با آموزه و 
قرار  توجه  موردِ  و  برگزید  داشت،  دینی  اندیشههای 
افالطون که روش اشراقی و درونگرایانه داشت،  داد. 
مسلمان شرقی را به دروِن خودش فروبرد و حتا قدرِت 
برای  نیز  را  قرآنی  نمونههای مجسم و محسوس  دیِد 
عقالنیِت  به  که  ارسطو  اما  کرد.  سلب  وی  از  مدتی 
تجربی نسبت به افالطون نزدیکتر بود، انسان را همواره 
به تفکر قیاسی فرا میخواند و تعریف او از انسان نیز 
دامان  به  دست  با  غرب  بود.  عاقل  یا  ناطق،  حیوان 
راهش  او،  عقلی  روشهای  برگزیدن  و  شدن  ارسطو 
اندیشیدن  هنر  ارسطو  از  و  باز کرد  آینده  به سوی  را 
به صورت  قباًل  نیز که  را  ارسطو  فرا گرفت. غرب،  را 
تندیس عصمت درآمده بود، به دستان نقد و نظر سپرد 
با روش  را  ناکارآیی آن ـ  دلیل  به  او  قیاسی  و روِش 
استقرای تجربی معاوضه کرد. این تحول روششناختی، 
افقهای تازه یی گشود و نتایج شگفتآور و غیرمنتظره یی 
گالیله  کپلر،  کپرنیک،  میان،  این  در  آورد.   ارمغان  به 
میشوند،  شمرد  جدید  علم  پیشقراوالن  که  نیوتن  و 
ارسطویی و  طبیعیات  پیکر  بر  را  اول و آخر  ضربات 
کیهانشناسی بطلیموسی وارد آوردند و با هنراندیشیدنی 
که از ارسطو به میراث مانده بود، ضعفهای اندیشۀ خود 

او را نیز نشانه رفتند. 
دکارت با طرح مبانی فلسفۀ جدید خواست در جایگاه 
ی  پایه  بر  را  فلسفهاش  کاخ  و  بزند   تکیه  ارسطو 
شکاکیت جدیدی بنا نهد، که نتیجه فروریختِن فلسفۀ 
مدرسی سدههای میانه بود. غرب التزامش را به روش 
عقلییی که ارسطو دایرۀالمعارف آن بود، اعالم داشت 
و با تکیه به گذشته، مسیر آیندهاش را هموار ساخت. 
و  داد  ادامه  حیاتش  به  خودی  نقِد  با  غربی  مدرنیتۀ 
نوشوندهگی، تجدید و خودانتقادی را میتوان بارزترین 
کانون  شرق  اما   . آورد  حساب  به  آن  دوامِ  عامل 
اندیشههای انتقادی نبود و سیطره و فوران احساسات  
باقی  انتقاد  و  مدارا  تسامح،  برای  مجالی  عواطف،  و 
مومیایی  فکرها  و  جریان ها  رو،  این  از  نمی گذاشت. 
ـ  را   شان  سیالیِّت  و  صیرورت  مفاهیم،  و  میشدند 
می  عقیم  و  می دادند  دست  از  ـ  نقد  نبودِ  رهگذر  از 
ماندند. سیطرۀ عقل در غرب باعث شد تا احساسات 
چشم  شدِن  باز  و  برود  حاشیه  به  متن  از  عواطف  و 
را  ارزشنگر  عواطف  و  احساسات  چشمان  سودبین، 
بست و جهان بیرون در برابِر جهان درونی غلبه یافت. 
اما این نزاع تمامی نداشت و در عصری که عقالنیت 
احساسات  و  عواطف  میبارید،  آن  سروصورِت  از 
خودش را در هنر نمایان ساخت و مکتبهای رومانتیسم 
خشک  عاطفهگیهای  بی  به  پاسخی  سوررئالیسم  و 
کلی  روحیۀ  امر  این  بودند.  غرب  مدرنیتۀ  بیترحم  و 
تمدن غرب است، و اال شخصیتهایی چون برگسن و 
عقلگرایی  فیلسوفان  حتا  و  المارتین  هوگو،  کارالیل، 

مهمتر  همه  از  و  الیبنیتس  اسپینوزا،  دکارت،  چون 
بارکلی و دیگران نیز در غرب ظهور یافتند و با جریان 
کلی تمدن غرب همنوا نبودند و خالف جهِت کاروان 

تمدن غرب گام زدند.
سود و زیان، جریان کلی زنده گی 

جدالی  دادن،  دست  از  و  آوردن  به دست  میان  جدال 
هیچ  میبریم،  سر  به  که  دنیایی  در  همیشهگیست. 
هیچ  و  نیست  میسر  دستدادن  از  بدوِن  به دستآوردنی 
باشد.  به دستآوردنی  بدون  نمیتواند  دستدادنی  از 
کلی  جوهر  و  روح  ستد،  و  داد  همیشهگی  دیالوگ 
در  همواره  انسان  و  میدهد  را شکل  زندهگی  جریان 
نوسان سود و زیان گام برمیدارد. وقتی چیزی را داریم 
نداریم،  که  چیزهایی  دنبال  به  و  نمیدانیم  را  اهمیتش 
سرگردانیم؛ و چون از دستش دادیم، اهمیت آن نمودار 
میشود و بر ازدست داده ها حسرت می خوریم. راست 
از  قدری  باید  چیزها  عظمِت  دیدن  برای  که  گفتهاند 

آن ها دور شویم و فاصله بگیریم. 
تصویر  به  را  لحظاتی  زلیخایش  یوسف  در  جامی 
از فرمان  میکشد که زلیخا یوسف را  -به جرم تمرد 
در  را  بودنش  ارزش  و  میفرستد  زندان  به  ارباب-  
قصر خویش از یاد میبرد. دوری یوسف باعث میشود 
از  بیش  را  او  نبودِن  و  کند  روی  ندامت  به  زلیخا  تا 
را  قاعده  این  نماید. جامی  احساس  دیگری  زماِن  هر 
قاعده یی عام میشمارد و آن را غفلتی میداند که در نهادِ 

آدمی نهادهاند.
در این دیرینهکاِخ سستبنیاد

عجب غافلنهاد است آدمیزاد
به نعمت گرچه عمری بگذراند

نداند قدرِ آن تا در نماند 
از  که  را  چیزهایی  اهمیِت  که  اند  دستدادنها  از  آری، 
انسان شرقی همۀ سعی  میدهد.  نشان  دادهایم،  دست 
و انرژیاش را به کار میبندد و تمام هستی و داراییاش 
ببرد و به عنوان  پناه  تا به غرب  را به حراج میگذارد 
مهاجر، پناهندهگی به دست آرد. او که زندهگی غربی 
را زنده گی مطلوب میپندارد، گمان میبرد که با رسیدن 
دست  خویش  ایدهآِل  زندهگی  به  امریکا  و  اروپا  به 
برای  او  یافت.  مرهم خواهند  او  آالمِ  و  درد  و  مییابد 
رسیدن به این مأمول  -که شاید هم یگانه آرزوی او 
و  کند  لیالم  را  داشتههایش  تمامی  باید  شود-   تلقی 
ساعتها نیز آن سوی دریاها سفر نماید و خطرات بسیار 
جانی و مالی و بدنی را نیز به گردن گیرد، تا به سرزمین 
ایدهآلهایش قدم بگذارد و به خوشبختی نایل آید. او 
میکند  فراموش  که  میشود  الینه  آرمان  این  در  چنان 

یاد  از  او  نمیارزد.  سر  ترِک  به  او  آرزوهای  سرزمین 
به  گذاشتن  قدم  از  بیشتر  بهایی  جان،  که خطر  میبرد 
اروپا و امریکاست، و هزینۀ او برای این کار سنگینتر 
مصلحت  این،  و  است  کرده  تعیین  که  هدفیست  از 
اندیشانه نیست.  باری حافظ در پاسخ حاکم بنگال  ـ 
که از وی خواسته بود به بنگال آید و در دربار شاهانه 

بزید ـ گفته بود: 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

کاله دلکش است اما به ترِک سر نمیارزد 
انسان فالکتزده و نادیدۀ شرق مسلمان، وقتی به اروپا 
زندهگی  از  جدیدی  سبِک  با  را  خودش  مینهد،  گام 
و  انس  جدید  وضع  این  با  این که  تا  و  میبیند  مواجه 
از  پس  او  دارد.  کار  درازدامنه یی  زمان  یابد،  آشنایی 
مییابد  همنوایی  غرب  زندهگی  جدید  چهرۀ  با  سالها 
میشود؛  هضم  غرب  ماشین  پوالدین  دندان های  در  و 
آورده  به دست  را  آن چه  که  میشود  متوجه  تازه  آنگاه 
است بسیار پُرمایهتر از آن چه که از دست داده است، 
و  روستایی  سادهزیستیهای  که  میداند  آنگاه  نیست. 
هندوکش  دور  دامنههای  چوپان  یک  زندهگی  سبِک 
و  مجلل  زندهگی  از  مساعدتر  و  آرامبخشتر  به مراتب 
مدرنیته  که  تکنولوژیییست  و  ماشین  مهیِب  صداهای 

فراهم آورده است. 
در چنین لحظاتی میتوان پی برد که مطلوبیت زندهگی 
بستهگی چندانی به فناوری، تجمل، بریدن از محیطهای 
دنیای  تصنعی و خالصه،  محیط  به  پیوستن  و  طبیعی 
مطلوبیت  ندارد.  مدرن  وارونهشدۀ  و  استحالهشده 
با  میتواند  انسان  که  آرامشیست  احساس  در  زندهگی 
خود و طبیعِت پیرامون خودش به دست آورد. انسان 
خویشاوندیهای گمشد یی با محیطهای طبیعی دارد که 
جز در طبیعِت دستنخورده و بکر نمایان نخواهد شد. 
کوه، دره، دریا، چهچهۀ پرندهگان، آسمان نیلگون که 
خورد.  می  چشم  به  کم  بسیار  مدرن  کشورهای  در 
ساده،  کشاورزِی  نشینی،  غژدی  شبانی،  و  رمهداری 
توجه به آمد و  رفِت فصلها، باد، باران، برف و برداشتن 
محصول یک فصل و ساده زیستی را میتوان نزدیکترین 
رابطۀ ممکن انسان با طبیعت توصیف کرد که لذت و 
آرامش وصفناپذیر آن را مدرنیته با تمام توش و توان 

وزیِن خودش نمیتواند تأمین کند.
محیط هرچه تصنعیتر و ساختهگیتر گردد، فاصلۀ انسان 
دستکاری،  با  انسان  میشود.  عمیقتر  و  بیشتر  محیط  با 
را  خودش  محیط،  سازی  دگرگون  و  سیطرهگری 
آن  از  دور  فاصلههایی  به  و   میکند  تبعید  محیط  از 
حس  او  در  محیط،  از  انسان  دورشدن  میشود.  پرت 

بیگانهگی با جهان را میکارد و او خودش را بیگانهتر 
از پیش احساس میکند، و حس تنهایی در مجللترین 
صورتهای زندهگی نیز بر او هجوم می آورد. او با همۀ 
انسانی خودش  نوع  و  تنهاست  دستاوردهای خودش 
را  »غریب پرتاپشده در کویر طبیعت » میبیند و تالش 
او برای رهایی نیز راه چندانی به روی او نمیگشاید، و 
این پرتاپشدهگی و حس تنهایی خودش را در چهرۀ 

فلسفههای درونی و معطوف به انسان نشان میدهد. 
آری! ما با طبیعِت دستنخورده و بکر خویشاوندتریم. 
با  را  آن  و  بخشیدیم  وارونهگی  را  طبیعت  هرگاه 
اسفالتشده و  آهنین، سرکهای  آسمانخراشهای  ساختن 
نقشهاندازی و چی و چی...، دگرگونه کردیم، رابطۀ ما 
با طبیعت دچار گسستوارهگی میشود و پیوند حضوری 
و مستقیِم ما با طبیعت از میان میرود. تکنولوژی امروز 
را که نتیجۀ آن بر تمامی ساحات زندهگِی ما گسترده 
است و در چهرۀ اتم، انترنت، موبایل، کمپیوتر، راکتهای 
بمب،  غیرجنگی،  و  جنگی  بزرگ  کشتیهای  قارهپیما، 
میدهد؛  نشان  را  خودش   ،.... و  مترو  ریل،  ماهواره، 
سیطرهطلِب  و  خاّلق  ذهِن  ایدهآلهای  تجسم  باید 
بوده  تسخیرگری  پی  در  همواره  انسان  نامید.  بشری 
که  زمان    و  فضا  تسخیر  راستای  در  سعی  و  است 
چنین استعدادی را خداوند به او بخشیده است-  سعی 
همیشهگِی او به حساب میرود. تکنولوژی امروز، همان 
ایده آل های انساِن دیروز است که عینیت یافته است و 
گاهی  انسان  اما  است.  گرفته  خود  به  خارجی  تحقق 
دنیایی  و  میجوید  بیزاری  نیز  خودش  ساختههای  از 
از  شاید  میجوید.  را  خودش  دستساختههای  از  فارغ 
همین جاست که گردشگراِن کشورهای متمدن دوست 
دستنخوردهترین  به  هم،  گاه  و  ویرانهترین  به  دارند 
محیط های طبیعی بروند و در کنار رودخانههای طبیعی، 
شبانان  نواهای  و  دره  و  کوه  سکوِت  و  چشمهسارها 
که صداهای  است  لحظات  این  در  برسند.  آرامش  به 
مهیِب فوتوریسم که خبر از تولد دنیای مدرن و جهان 
ماشین و صنعت داده بود، زیباییاش را از دست میدهد 
خویش  گم شدۀ  آرامش  به  سادهزیستیها  در  انسان  و 

دست مییابد.
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آلمـان و  فرانسـه  از چشـم انداز 
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 ۲۰۵ اردوی  قول  اول  لوای   3 کندک  از  منبع  یک 
میوند در ولسوالی مارجۀ والیت هلمند می گوید که 
و  محاصره اند  در  که  می شود  ماه  دو  از  بیشتر  آنان 
از دو هفته به این سو در وضعیت بد لوژستیکی نیز 

به سر می برند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، به روزنامۀ 
ماندگار گفت که دولت از محاصرۀ آنان مطلع است، 

اما کاری نمی کند. 
این منبع به روزنامۀ ماندگار می گوید که نزدیک به 
دو ماه است که در ولسوالی مارجۀ والیت هلمند در 
این مدت هیچ  در  و  می برند  به سر  محاصر شدید 

گونه توجهی به آنان نشده است.
این منبع می افزاید که دشمن در ۴۰ متری آنان قرار 
بیش صد تن کشته و زخمی  این مدت  دارد و در 

داشته اند.
این منبع در کندک سه لوای اول قول اردوی ۲۰۵ 
این سو  به  هفته  دو  از  می کند:  نشان  خاطر  میوند 
نیز رو  ما  مواد خوراکی  بیشتر شده و  ما  مشکالت 

به تمام شدن است.
می گوید  مسوول  مقامات  از  شکایت  با  منبع  این 
ندارد  قرار  ما  دست رس  به  درست  تجهیزات  که 
اما  برسانیم.  مقامات  به  را  ما  صدای  خواستیم  و 
سخنگوی وزارت دفاع ضمن رد این خبر گفته است 
که این مساله را با مقامات بلند پایه در میان می گذارد. 
آقای وزیری با اشاره به مشکالتی که منبع در کندک 
روزنامۀ  به  میوند   ۲۰۵ اردوی  قول  اول  لوای   3
این  »مشکالت  گفت:  است  کرده  مطرح  ماندگار 
این  در  تا  می کنم  مطرح  درستیز  لوی  با  را  نظامیان 

زمینه رسیده گی شود.«
همواره  آنان  که  می گوید  وزارت  این  سخنگوی   
سربازان ارتش در ولسوالی مارجه را اکمال می کنند 
دست آوردهای  نظامیان  تا  شده  سبب  کار  این  که 

چشم گیر داشته باشند.
اکماالت  همواره  مارجه  ولسوالی  به  ما  افزود:  او 

می کنیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی وزارت دفاع تأکید می کند که این اکمالت 
در  ارتش  نیروهای  مدت  این  در  ما  تا  شده  سبب 
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اکثریت همکاران افغانی 
نیروهای آلمانی

 به آلمان سفر می کنند

یک منبع در قول  اردوی 205 میوند از مارجه:

از دو ماه بدین سو در محاصره هستیم 

نیمه  از  آر. »  آلمانی  »ان. دی.  رادیوی  براساس گزارش 
برای  که  افغان هایی  بیشتر  شمار  این سو  به  گذشته  سال 
حکومت آلمان در افغانستان کار کرده بودند و به این دلیل 
با تهدید و خطرهای مشخص مواجه بودند، اجازه سفر به 

آلمان را یافته اند.
این رادیو روز سه شنبه به نقل از منابع وزارت داخله آلمان 
گزارش داده است که ادارات آلمان تا به حال به 6۸ درصد 
از تقاضاهای کارمندان پیشین افغان برای پذیرش در آلمان، 

جواب مثبت داده اند.
بر مبنای این گزارش، پیش از ماه جوالی ۲۰۱۵ فقط ۴۰ 
درصد از این گونه تقاضاها مورد تایید قرار گرفته بود. افغان 
اردو،  نیروهای  ترجمان  حیث  به  گذشته  سال   ۱۴ در  ها 
امدادگر امور انکشافی و در پروژه های وزارت های داخله 

و خارجه آلمان کار کرده اند.
به ویژه روند تصمیم گیری و بررسی تقاضای کسانی سریعتر 
شده است که به دلیل کار با اردوی آلمان در تهدید و خطر 
جریان  در   ،« آر.  دی.  »ان.  گزارش   براساس  دارند.  قرار 
هفت ماه گذشته 9۲ درصد همه تقاضاهای بررسی شده در 
آلمان پذیرفته شده اند، در حالی که تا نیمه ماه جوالی، این 

رقم فقط 37 درصد بوده است.
براساس این گزاش، بیش از سه چهارم همه درخواست ها 
به دلیل خطرهای جانی مربوط به کارمندان پیشین اردوی 
آلمان بوده است. در مجموع از آغاز رسیدگی به کارهای 
کارمندان محلی افغان در دو و نیم سال پیش، حدود ۱۸۰۰ 

تقاضا بررسی شده است.
براساس گزارش فرستنده رادیوی  »ان. دی. آر. »، حکومت 
انفرادی موارد شکایات خطر اشاره کرده  آلمان به بررسی 
داشته  وجود  مشخص  صورت  به  خطری  »اگر  است:   و 
باشد، در این صورت این افغان ها اجازه اقامت در آلمان را 

دریافت می کنند. »
براساس گزارش  »ان. دی. آر. »، لویس امتسبرگ سخنگوی 
است  گفته  باره  این  در  آلمان  پارلمان  در  سبزها  حزب 
افغان،   کارمندان  تقاضاهای  به  مثبت  جواب  افزایش  که 
»انکشاف مثبت » است که متاسفانه با وضعیت افزایش خطر 

در افغانستان ارتباط دارد.
پناهجویان  از  حمایت  نهاد  سرپرست  مسوویچ،  برند 
و  »واقعبینانه  برخورد   یک  از  ارتباط  این  در  )پروازول( 

خوشحال کننده » سخن گفت.

احمد عمران
نتایج  به  نسبت  که  خوش بینی هایی  همۀ  وجود  با 
نشست های چهارجانبه وجود دارد، اما تا هنوز هیچ 
آن هویدا  نتایِج  امیدوارکننده یی در خصوِص  جرقۀ 
این  فراوان در  امیدوارِی  با  نماینده گان  نشده است. 
نشست ها که گاه در اسالم آباد و گاه در کابل برگزار 
از آن ها  لباِن متبسم  با  می شود، شرکت می ورزند و 
بتوانند چه قدر به  بیرون می شوند، بدون آن که گفته 

یک طرِح مشترک برای صلح نزدیک شده اند. 
به  تنها  افغانستان  در  صلح  مشکل  دیگر،  جانب  از 
نشست های چهارجانبه محدود نمی شود و این سکه 
روی دیگری نیز دارد و آن طالبان اند. موضع طالبان 
در خصوِص آغاز گفت وگوهای صلح چندان روشن 
به نظر نمی رسد، هرچند کشورهای پاکستان و چین 
در  توافق  از  پس  را  طالبان  که  داده اند  مساعد  قول 
می سازند.  حاضر  مذاکره  میز  به  راه،  نقشۀ  مورد 
چه قدر  طالبان  گروه  که  این جاست  پرسش  اما 
حرف شنوی از این کشورها دارند و از جانب دیگر، 
چه قدر این کشورها خواهان وارد شدِن طالبان به میز 

مذاکره استند؟ 
طوالنی شدِن روند نشست های چهارجانبه نمی تواند 
باشد.  نشست ها  این  مطلوِب  وضعیت  از  حاکی 
در  بیشتری  حدیث های  و  حرف  که  می رود  گمان 
جریان است که کمتر رسانه یی می شوند. برخی ها از 

اختالِف دیدگاه ها در میان هیأت های موجود در این 
هنوز  که  دارند  تأکید  و  می گویند  سخن  نشست ها 
گفت وگوهای  خصوص  در  مشخصی  توافِق  هیج 
صلح به دست نیامده است. با آن که معلوم نیست که 
گمان  ولی  جنسی اند،  و  نوع  چه  از  اختالفات  این 
پاکستان  و  چین  نماینده گان  میان  که  می شود  برده 
از  افغانستان  و  امریکا  نماینده گان  و  یک طرف  از 
و  مکانیسم گفت وگوهای صلح  بر سِر  دیگر  طرِف 
نقشۀ راه اختالف هایی به وجود آمده است. اما این که 
هنوز  سطحی اند،  چه  در  و  چیستند  اختالفات  این 
کسی چیزی نمی داند؛ ولی طوالنی شدِن مذاکرات به 
خودِی خود نشانگِر آن است که هنوز نتیجۀ خاصی 
نشده  بیرون  مذاکرات  و  گفت وگوها  این  دروِن  از 
نشست های  که  ندارد  وجود  نیز  امیدواری  این  و 
به  توجه  با  باشندـ  نتیجه بخش  آینده  در  چهارجانبه 
که  چهارجانبه  نشست های  سکۀ  دیگِر  روی  این که 
گفت وگوهای صلح با طالبان است، هنوز در هاله یی 

از ابهام قرار دارد.
کننده گاِن  شرکت  از  تن  یک  گفته های  اساس  بر   
شد،  برگزار  قطر  در  اخیراً  که  پگواش  کنفرانس 
مسوول دفتر طالبان در این شهر گفته است که هیچ 
چیزی در مورد نشست های چهارجانبه نمی داند و نه 
هم دستورِ خاصی در این مورد از سوی رهبری گروه 

طالبان دریافت کرده است. 

اگر واقعًا طالبان از جزییات نشست های چهارجانبه 
به دور نگه داشته شده اند، باید هدف خاصی برای 
این کار در نظر گرفته شده باشد. عدم آگاهی دفتر 
قطر از جزییات نشست های چهارجانبه، می تواند به 
عنوان  به  طالبان  حاضر  حال  در  که  باشد  معنا  این 
در  پس  نیستند.  مطرح  گفت وگوکننده  طرِف  یک 
بحث  مسایلی  چه  روی  چهارجانبه  نشست های 
ملی  وحدت  دولت  اجرایِی  رییس  چرا  و  می شود 
طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  قریب الوقوِع  آغاز  از 
نشست  سومین  در  چرا  هم،  سویی  از  داد؟  خبر 
شرکت  مورد  در  پاکستان  اسالم آبادِ  در  چهارجانبه 
نماینده گان طالبان در نشست بعدی که قرار  برخی 

است در کابل برگزار شود، ابراز امیدواری شد؟ 
 این سوال ها در حال حاضر بی پاسخ اند و باید منتظر 

بود و دید که چه اتفاق هایی قرار است بیفتد. 
جان  اخیِر  موضع گیری  دیگر،  توجه  قابل  موضوع 
که  است  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  فرمانده  کمبل 
در آستانۀ کنار رفتن از این سمت، طالبان را گروهی 
آدمکش و تروریست خواند. آیا جان کمبل خواست 
روی دیگِر سکه را نشان دهد که هنوز کسی در مورد 
چیزی  چه  جمالت  این  با  او  نمی داند؟  چیزی  آن 
جهانی  جامعۀ  و  افغانستان  مردم  به  که  را خواست 
بگوید؟ آیا استراتژی امریکا در قبال مسایل منطقه در 

حال تغییر است؟ 
جنرال کمبل بسیار زیرکانه و با احتیاط اما در عیِن 
حال در مقطِع حساسی این جمالت را بر زبان آورد. 
او زمانی طالبان را تروریست خواند که نشست های 
چهارجانبه در اسالم آباد ادامه داشت و بدون شک در 
آن صحبت از آیندۀ طالبان می رفت، آن هم در نشستی 

که در یک طرِف آن نمایندۀ امریکا حضور داشت. 
این که جنرال کمبل این سخنان را از سِر بی اطالعی 
گفته باشد، به هیچ صورت منطقی به نظر نمی رسد. 
می داد  نشان  و  می گفت  سخن  دقیق  و  فهمیده  او 
که در پایان مأموریتش در افغانستان، به نتایجی در 
مورد این کشور دست یافته است. اما از سوی دیگر، 
عنوان  به  نمی توانست  را  سخنان  این  کمبل  جنرال 
فرمانده  هنوز  او  کند.  مطرح  خود  شخصِی  نظراِت 
حقوقِی  پایگاه  و  است  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 

خاِص خود را دارد. 
به هر حال، به نظر می رسد که اتفاق های تازه یی در 
شرِف وقوع اند و آینده آبستِن حرف و حدیث های 

تازه در قبال منطقه و افغانستان است. 

سخنان حیرت آوِر فرمانده نیروهای 
ناتو و نشست های چهارجانبه
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ورزش

مدیر آژانس اطالعات دفاعی امریکا پیش بینی کرد که گروه تروریستی داعش 
احتماالً طی ماه های آینده سرعت و روند کشتار در حمالت خود را افزایش 

خواهد داد.
تاکید کرد: داعش  امریکا  دفاعی  اطالعات  آژانس  استیوارت، مدیر  وینسنت 
احتماالً طی ماه های پیش رو، سرعت و کشتار در حمالت تروریستی خود را 
افزایش خواهد داد، چرا که سعی می کند زبانه های آتش جنگ بین المللی را 

افزایش دهد.
او در سخنانی در یک کنفرانس امنیتی گفت: گروه تروریستی داعش در حال 
اندونزی  و  بنگالدش  سومالی،  تونس،  مالی،  در  خود  شاخه های  شکل دهی 
از  را  خود  عملیات  حوزۀ  داعش  اگر  داشت  نخواهد  تعجبی  جای  است. 

صحرای سینا به داخل مصر گسترش دهد.
ادامه تصریح کرد: داعش سال گذشته دامنۀ فعالیت های خود  استیوارت در 
را در سطح جهان به سوی لیبی، صحرای سینا، افغانستان، نیجریه، عربستان 
سعودی، یمن و قفقاز گسترش داده است. داعش احتماالً قصد دارد تا سرعت 
و روند کشتار در حمالت تروریستی خود را افزایش دهد، چرا که به دنبال 
تشدید اقدامات خشونت آمیز در سراسر جهان و خواستار تحریک واکنش تند 
و شدید از سوی غرب هستند تا بتوانند غرب را در جنگ با اسالم نشان دهند 

و واقعیت اصلی را تحریف کنند.
کاخ سفید هفتۀ گذشته با انتشار گزارشی اعالم کرد که داعش هم اکنون ۲۵ 
هزار تروریست در عراق و سوریه دارد. این رقم نسبت به برآورد قبلی که 

نشان می داد داعش 3۱ هزار تروریست دارد، کم تر شده است.
تروریست های تکفیری داعش در مناطق تحت تصرف خود خالفت اسالمی 
علیه  امریکا حمالت هوایی  اگیست سال گذشته،  ماه  در  است.  کرده  اعالم 
داعش در عراق را آغاز کرد. واشنگتن در ماه سپتامبر دامنه حمالت خود علیه 

داعش را به سوریه نیز گسترش داده است.

»محمد  آزادی   را  خود  مصری  همتای  با  دیدار  شرط  ترکیه  رییس جمهور 
مرسی » رییس جمهور برکنار شدۀ آن کشور تعیین کرد و گفت: تا وقتی مرسی 

آزاد نشود، با سیسی مالقات نمی کنم.
سیسی  با  دیدار  قبال  در  موضعش  که  کرد  تاکید  اردوغان،  طیب  رجب 
همچنان ثابت است و تا وقتی مرسی و یارانش در زندان های مصر باشند، با 

رییس جمهور آن کشور مالقات نمی کند.
اردوغان افزود:  »موضع من در قبال دیدار با سیسی واضح و صریح است، 
من دیدار با او را تا وقتی در احکام اعدام صادره دربارۀ مرسی رییس جمهور 

قانونی و یارانش تجدید نظر نشود، نمی پذیرم. »
دولت ترکیه از حامیان مهم  »اخوان المسلمین » مصر است که مرسی یکی 
از اعضای آن می باشد. سیسی پس از برکنار کردن مرسی و سرکوب اخوان 
المسلمین، در انتخاباتی که از سوی برخی گروه های مصری تحریم شده بود، 

به قدرت رسید.
یک مقام بلندپایۀ این کشور چندی پیش در گفت وگو با روزنامۀ الجریده گفته 
بود که یک هیأت دیپلماتیک و امنیتی مصر با میان جیگری عربستان درحال 
حاضر سرگرم دیدار از انکارا برای بحث دربارۀ بحران در روابط بین مصر و 

ترکیه و امکان برقراری آشتی بین دو کشور است.
میان جیگری  از  کشورش  اطالع  مصر  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  اما 

عربستان بین قاهره و آنکارا را تکذیب کرد.
ابو زید گفت که کشورش اطالعی از میان جیگیری عربستان برای از  احمد 

سرگیری روابط بین قاهره و انکارا ندارد.
دست  به  را  برداشت  این  مجموع  در  مصر  دربارۀ  ترکیه  اظهارت  افزود:  او 
نمی دهد که تمایل به عادی سازی روابط دارد بلکه همچنان بر دخالت در امور 

داخلی مصر اشاره دارد.

تیم ملی کریکت افغانستان در چهارمین روز جام سارک تی ۲۰ که در جزیرۀ 
مالدیف راهاندازی شده است، توانست تیم ملی بوتان را با یک تفاوت زیادی 

شکست دهد.
انتخاب کرده و  باتنگ را  با بردن تاس، نخست  افغانستان  تیم ملی کریکت 
بااستفاده از کوچکی میدان ضربات چهار و شش نمرهیی را بر بولران بوتانی 

وارد کرد و بعد از ختم ۲۰ اوور توانستند ۲9۵ نمبر به دست آورند.
بر بنیاد یک خبر دیگر، تیم کرکت افغانستان کانادا را نیز شکست داد.

در بازی که تیم ملی کرکت افغانستان در برابر کانادا داشت، توانست تیم ملی 
کرکت کانادا را شکست دهد.

در ابتدا تیم ملی افغانستان با بردن تاس یا شیر و خط، تیم کرکت کانادا را 
به بولنگ دعوت نموده که بازیکنان افغان توانستند در ۲۰ اوور ۱۵۰ رنز را 

پوره نمایند.
البته باید گفت که بازی امروزی اصاًل باید در ۵۰ اوور انجام میافت ولی به 
خاطر باران، بازی به تعویق افتاد و زمانیکه آغاز گردید فقط زمان اجرای ۲۰ 

اوور باقی مانده بود.

به  افتتاح یک سالن ورزشی مختص  از  مسؤولین ورزشی در والیت هرات 
رشته کشتی در این والیت خبر می دهند.

غدیر جویا، معاون اداری آمریت ورزشی هرات، می گوید این سالن ورزشی 
کشتی  ورزشی  رشته  عالقهمندان  برای  تاجران  از  یکی  همکاری  به  خاص 

محلی)کورش( ایجاد شده است.
این سالن ورزشی  »پیمان » نام دارد که با افتتاح آن مشکالت تمرین برای 

بیش از صد ورزشکار در والیت هرات رفع شد.
همزمان با افتتاح این کلپ شماری از ورزشکاران این رشته از سایر تجار و 
عالقهمندان به ورزش مي خواهند تا با جامعه ورزشی در این والیت همکاری 

بیشتر سازند.
ورزش کشتی در هرات از هواداران زیادی برخوردار می باشد که ورزشکاران 
این رشته در هرات هم اکنون مقام نخست را نسبت به سایر والیت های کشور 

در اختیار دارند.

ورزشکاران تیم ملی پینگ پانگ کشور دیروز تیم مالدیف را شکست دادند.
این رقابت در ادامه مسابقات دوازدهمین دور المپیک آسیایی درهند برگزار 

شد.
المپیک درتماس  ملی  پانگ کمیته  پینگ  فدراسیون  حامد رسولی سرپرست 
تیلفونی از هند به خبرنگار آژانس باختر گفت که درادامۀ رقابت های المپیک 
تیم  توانستند  پانگ  پینگ  ملی  تیم  ورزشکاران  دیروز  هند  منعقده  آسیایی 

مالدیف را شکست دهند.
دربرابر  نیز  فردا  پانگ  پینگ  ورزشکاران  این  است  قرار  رسولی،  گفتۀ  به 

حریفان شان قرار گیرند.
مسابقات دوازدهمین دور المپیک آسیایی با شرکت ورزشکاران هشت کشور 
درهند برگزار شده و از افغانستان حدود دو صد ورزشکار رشته های ورزشی 

شرکت کرده اند.

سرعت و شدت حمالت داعش 
افزایش خواهد یافت

اردوغان:

تا مرسی آزاد نشود با سیسی 
مالقات نمی کنم

شکست بوتان در برابر افغانستان

افتتاح یک سالن خاص کشتی در هرات

تیم ملی پینگ پانگ افغانستان 
مالدیف را شکست داد

جاوید کوهستانی

سرنوشت  چه  به  ما  کشیدۀ  بال  و  عزیز  مردم  و  کشور 
روبه رواند:

هلمند،  در  امنیتی  نیروهای  دفاعی  دوام دار  حالت 
و  فاسدان  با  سازش  بغالن،  طالبان  سرکوب  در  دولت  قاطعیت  عدم 
تباری، قومی و روابط خانواده گی،  مبنای  بر  کادر ها  تقرر  قاچاق بران، 
طالبان  با  ارگ  پنهانی  سازش های  انتخاباتی،  اصالحات  به  اراده  عدم 
و پاکستان، ضعف اشکار مدیریت در سطوح مختلف نیروهای قوای 
مسلح، افزایش فساد، قاچاق و بی عدالتی، کشور را به سوی پرتگاه به 
قرار داد روشن که  با وجود  استبداد ساختاری  پیش می برد. تحکم و 
است.  بحران گردیده  تشدید  به  منجر  می کند،  نفی  را  انتخابات  نتایج 
فرار روز افزون در ارگان های ق.م در حوزه های ناامن، کاهش پیوستن 
به صفوف ق.م و فرار جوانان به خارج از کشور، حتا متحدان خارجی 

افغانستان را به وحشت انداخته است.
بیش از 7۵ درصد نیرو های رزمی خطوط اول جنگ از اقوام غیر پشتون 
مردم  نگاه های  پشتون،  اقوام  از  فیصد جنگ جویان   9۰ به  نزدیک  و 
به سرنوشت و آینده را زیر سوال برده است، در صورتی که حداقل 
پرتگاه  به سوی  به سرعت  اصالحات روی دست گرفته نشود، کشور 
مدهشی به پیش می رود، اگر ریس جمهور و همکاران شان به گزارشات 
رسمی و تشریفات بسنده کنند، عواقب وخیم بحران را در تاریخ بدوش 
ماشین  انداختن  به کار  و  صالحیت ها  و  وظایف  تقسیم  با  می کشند، 
حکومت، اعم از ریس اجرایه و معاونین و هم معاونین ریس جمهور و 
برخورد دل سوزانه و صادقانه می تواند اعتماد و زمینۀ حفظ ارزش ها را 

مساعد و برای آینده امید و فرصت ایجاد کند.
برخوردهای عقده مندانه و زیر بار دیدگاه های قوم گرایانه و استخباراتی 
پایانی جز سرنوشت رهبران گذشته به دنبال نخواهد داشت و دیگر دنیا 
برای نجات تان نمی شتابد، سرنوشت موهومی آیندۀ فرزندان ما را تهدید 
می کند؛ پس قبل از رسیدن به نقطه بی بازگشت به خاطر خدا و مردم 

پیچاره یک کاری کنید .

پروزیز آرزو

ثبِت تاریخ شدن، اما به چه بهایی؟!
روز یکشنبه دو سه ساعتی را با کتاب ارزش مند  »آثار 
هرات » استاد خلیلی به شادمانی گذراندم. همان گونه که 
می دانید جلد سوم این کتاب به معرفی شاعران معاصر با جناب خلیلی 

می پردازد.
در میان این سرایش گران چند شادروان را یافتم که ای کاش بخت با 
آن ها یار می بود: یا شعر نمی گفتند، یا به گیر استاد خلیلی نمی افتادند، 

یا کاری می شد که به این کتاب راه نمی یافتند!
می گویید چرا؟ از روی نسخۀ اصلی کتاب، شناسنامۀ یکی از آن ها را 

تایپ می کنم. به جای نام شاعر سه نقطه می گذارم:
 »... در همین نزدیکی ها مرده و قراری که می گویند، شاعر مدیحه گو و 

طماع بوده و بر عالوه جوع البقر نیز داشته است... »
در ادامه چند بیت شاعر بر دفتر زمانه ها نقش بسته اند. حاال نمی دانم که 
آیا ثبت شدن آن چند بیت در این کتاب به ثبت تاریخ شدِن مدیحه گو 

بودن و طماع بودن و جوع البقر داشتن شاعر می ارزد یا نه!
یکی از چند بیت آن شادروان را هم در این جا تایپ می کنم. از شما 
داشتن شاعر  البقر  از جوع  مهم تر  نظرم  به  پنهان، مصراع نخست  چه 

بوده است:
به نگه سرمه تو از چشم غزاالن زده ای

تیرها بر دلم از ناوک مژگان زده ای...
بابش  البقر » ضایعۀ مغزی است که جناب دهخدا در  پ.ن.:  »جوع 

می فرمایند:  »آن ست که شکم سیر ولی اعضاء گرسنه باشد ».

خلیل پژواک

وقتی پیدا )همان تولد خود ما( شدم طالبان آمده بودند. 
مادرم بیآنکه به من بگوید طالب از راه رسیده، اول قصۀ 
این  با  جنگهای کابل را کرد. کودتای ترهکی و جنگی 
رژیم شروع شد و دیگر پایان نیافت. قصۀ درگیریهای داخلی و کشته 
شدنهای بیدلیل و با دلیل. به جای بسیاری از قصههای کودکانه، ما شرح 
جانسوز آواره گی ها و در به دری ها را شنیدیم. کم کم که بزرگ شدم، 
بی آن که کسی بگوید، فهمیدم که طالبان سال هاست سرنوشت را ما به 

دست گرفته اند.
وقتی نان و نمک و تیل تحریم شد، وقتی راه ها را بستند و مردم شروع 
کردند به گرسنه گی کشیدن، فهمیدم که پرچم امارت سیاهی در همه جا 
بلند است. دو مأمور امر به معروف و نهی از منکر قیچی گرفتند که 
موهایم را کوتاه کنند. آن زمان دیدم که برای حفظ مو هم باید واسطه 
کرد. تا آمدیم که پس از سقوط این گروه، دمی بیاساییم؛ از شمال و 
جنوب سرازیر شدند، اکنون فقط بر اساس یک تصادف محض زنده ام، 
دلم  گذشته ام.  آن  از  زود  یا  رسیده ام  انتحار  محل  به  دیر  یا  که  زیرا 
می خواست کاش پدر و مادرم مهاجر شده بودند تا اگر زنده بمانم و 
را  نبود  پیر شوم، دستکم چند روز قصۀ زنده گی در جایی که جنگ 
به کوچک ترها می کردم. هیچ خطی از صلح و آرامی در زنده گی من 
نیست. آواره گی از این جهت غنیمت بزرگی بوده. هرچه هست، جنگ 

است. تمام زنده گی من. دلگیرکننده.

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز  »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

در شهر  دلیل جنگ های شدید  به  ترکیه  حکومت 
را  آوارگان  از  جدیدی  موج  انتظار  سوریه،  حلب 
دارد. انگال مرکل، صدراعظم حمالت هوایی روسیه 

در سوریه را محکوم کرد.
ترکیه  وزیر  نخست  معاون  کورتولموس،  نومان 
پس از یک جلسه کابینه در انقره گفت که به دلیل 
باید  ما  حلب  شهر  اطراف  در  شدید  جنگ های 
آماده گی برای6۰۰ هزار آواره جدید را داشته باشیم. 
او در ادامه گفت که  »این البته بدترین موردی است 

» که با آن روبرو خواهیم شد.
سوریه  رییس جمهور  االسد،  بشار  رژیم  نیروهای 
هوایی  حمالت  حمایت  با  گذشته  روز  چند  در 
روسیه، حمله باالی دژ شورشیان در حلب را آغاز 
نیروهای  خبرنگاران،  گزارش  اساس  بر  کرده اند. 
رژیم در حال حاضر تا چند کیلومتری  »تل رفعت 
کنترول  تحت  که  شهر  این  اند.  کرده  پیشروی   «
شورشیان است، در حدود ۲۰ کیلومتری مرز ترکیه 

موقعیت دارد.
  ده ها هزار سوریایی به دلیل جنگ ها در مرز ترکیه 
را  مهاجران  خواهد  نمی  ترکیه  اما  اند.  کرده  فرار 
به داخل کشور اجازه ورود بدهد و می خواهد به 
این مهاجران در منطقه سرحدی داخل خاک سوریه 
 ۲،۵ به  ترکیه  اینکه  داشت  نظر  در  با  کند.  کمک 
داده  پناه  سوریه  اش  همسایه  کشور  آواره  میلیون 
است، این کشور با موج جدیدی از آوارگان خود 

را شدیداً تحت فشار احساس می کند.
مرکل از روسیه شدیداً انتقاد کرد

انگال مرکل، صدراعظم آلمان که روز دوشنبه طی 
مذاکره  پناهجویان  بحران  روی  ترکیه  به  سفری 
به  را  سوریه  در  روسیه  هوایی  حمالت  داشت، 
شدت محکوم کرد. مرکل در انقره پس از دیدار با 
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گفت:  »ما 
در روزهای گذشته نه تنها شوکه شدیم بلکه از درد 
بمباران ها  دلیل  به  انسان  ده ها هزار  و رنجی که 

به ویژه توسط نیروهای روسی متحمل می شوند، 
وحشت زده شده ایم. »

فنی  موسسه  که  کرد  اعالم  آلمان  صدراعظم 
امدادرسانی آلمان )تی. اچ. وی.( نیز در بخش ارایه 
و  ترکیه  مرزی  منطقه  در  آواره گان  برای  کمک ها 

سوریه، سهم خواهد گرفت.
مرکل در مذاکرات با رهبری ترکیه تالش کرده است 
تا همکاری بیشتر برای مقابله با بحران پناهجویان 
است:   گفته  مرکل  گردد.  ایجاد  کشور  دو  هر  بین 
از  آوارگان سوریایی  مهاجرت  که  این است  »مهم 
طریق ترکیه به اروپا به شکل غیرقانونی ادامه پیدا 
نکند، بلکه کنترول شده، قانونی و از جانب ما تنظیم 

شده صورت بگیرد. »
از  که  است  داده  وعده  اروپا  اتحادیه  به  ترکیه 
مرزهایش بهتر محافظت می کند و مانع ادامه سفر 
مهاجران به اروپا می گردد. در عوض، اتحادیه اروپا 
پرداخت حداقل سه میلیارد یورو برای عرضه کمک 

ها برای پناهجویان را به ترکیه وعده داده است.

عملیات پولیس آلمان در ترکیه
همچنین مرکل عملیات های مشترک پولیس آلمان 
و ترکیه را در برابر  »عبور غیرقانونی از مرز » در 
ترکیه اعالم کرده است. از طرف دیگر همکاری ها 
ادامه  نیز  انسان  قاچاق  گروه های  تشخیص  در 
بررسی  مورد  باید  نیز  نکته  این  همچنین  می یابد. 
اداره  قرار داده شود که کار گارد ساحلی ترکیه و 
در آب   « »فرانتکس  اروپا   اتحادیه  مرزی  کنترول 

های بین ترکیه و یونان چگونه هماهنگ شود.
عالوه بر این، آلمان و ترکیه می خواهند ناتو را نیز 
در مبارزه با قاچاقچیان در بحیره اژه با خود داشته 
با  باید  نخست  که  گفت  آلمان  صدراعظم  باشند. 
پیمان ناتو صحبت گردد که تا چه حد می تواند در 

نظارت از منطقه بحری ما را حمایت کند.
پناهنده گان ملل متحد از  به قول سازمان کمک به 
آغاز سال روان میالدی تا حال 6۸ هزار پناهجو از 
اتحادیه  یونان که عضو  به  توانسته اند  ترکیه  طریق 

اروپا است، وارد شوند.

روزنامه پاکستانی به نقل از اعترافات تبعه امریکایی متهم به دست داشتن در 
حمالت بمبئی، نوشت که این فرد با سازمان اطالعات ارتش پاکستان در ارتباط 

بوده است.
به گزارش اکسپرس تریبون، دیود هیدلی تبعه امریکایی که در حمالت بمبئی در 
سال ۲۰۰۸ میالدی با تروریست ها همکاری کرده بود؛ سازمان اطالعات ارتش 

پاکستان )آی اس آی( را به کمک به تروریست ها متهم کرد.
هیدلی که در سال ۲۰۱3 میالدی به دلیل نقش در حمالت بمبئی از سوی دادگاه  

»شیکاگو » به 3۵ سال حبس در این کشور محکوم شد
تبعه آمریکایی افزود که برای سازمان اطالعات ارتش پاکستان کار کرده است.

اوجوال نیکام دادستان هندی در مقابل دادگاه این کشور به خبرنگاران در بمبئی 
گفت: دیود هیدلی برخی اعترافات بسیار حساسی  را ابراز کرده است.

دادستان هندی اظهار داشت: تبعه امریکایی برای سازمان آی.اس.آی کار کرده 
است و این سازمان نیز برای لشکر طیبه کمک مالی و نظامی فراه می کرده است.

هیدلی که ۵۵ سال سن دارد، این اعترافات را از مکان نامشخصی در آمریکا به 
دادگاه هندی ارایه داده است.

روزنامه پاکستانی نوشت: هیدلی که در ابتدا نقش خود در حمالت بمبئی را 
در  برای عفو  واشنگتن  مقامات  با همکاری و هماهنگی  اکنون  بود،  رد کرده 

مجازات مرگ چنین اعترافاتی را مطرح کرده است.
به گفته دادستان هندی، تبعه امریکایی گفت که چندین مکان شامل ایستگاه راه 
آهن  »چتراپتی شیواجی »، هتل های  »تاج محل » و  »اوبیروی » را بررسی کرده 

بود که این مکانها در حمالت مختلف هدف قرار گرفتند.
هیدلی گفت: لشکر طیبه گروه تروریستی پاکستان همچنین دو تالش ناکام در 

سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۰۸ میالدی در بمبئی داشت. 
دولت هند سالها قبل لشکر طیبه را متهم کرد که حمالت هماهنگی را در بمبئی 
در سال ۲۰۰۸ میالدی در هتل های لوکس، مرکز یهودی ها و سایر مناطق این 

شهر اقتصادی انجام داده است.
حمالت بمبئی که سه روز ادامه یافت از عامل های تنش  هند و پاکستان بوده 

است.
دولت پاکستان به طور تاکتیکی لشکر طیبه را در این کشور ممنوع اعالم کرده 
است اما تعدادی از رهبران این گروه از جمله حافظ سعید رهبر و ذکی الرحمان 

لکهوی عضو ارشد این گروه آزادنه فعالیت می کنند.
دهلی نو این دو فرد را مغزهای متفکر حمالت بمبئی دانسته است اما بی میلی 
بین دو کشور  باقی ماندن تنش های مستمر  این خصوص سبب  اسالم آباد در 

هسته ای است.
کارشناسان نیز آی اس آی را به حفظ روابط با گروه های تروریستی از جمله 
لشکر طیبه در پاکستان متهم می کنند اما اسالم آباد این اتهامات را همواره رد 

می کند.

ترکیه انتظار موج
 600 هزار نفری آواره گان سوریه را دارد

ارتباط عامل حمالت بمبئی با سازمان اطالعات ارتش پاکستان

طالبان در ننگرهار برای مقابله با داعش 

از مردم سرباز و پول می خواهد
گروه طالبان در ولسوالی حصارک، والیت ننگرهار در شرق افغانستان 
از ساکنان محل خواسته که برای جنگ با گروه داعش یا نفر بدهند 

یا پول.
ولسوال حصارک و شماری از بزرگان قومی این ولسوالی به بی بی سی 
گفته اند که تاکنون دست کم یک بار به گونه دسته جمعی از مردم محل 

توسط افراد این گروه پول جمع آوری شده است.
قومی  بزرگان  اما  ندارند،  فعالیتی  ولسوالی حصارک  در  داعش  گروه 

می گویند که طالبان به این بهانه از مردم پول جمع آوری می کنند.
بزرگان قومی ولسوالی حصارک می گویند که طالبان در مناطق زیادی 

این ولسوالی حضور دارند و بر مردم محل حکم روایی می کنند.
به گفته بزرگان قومی، طالبان به تازه گی قانون جدیدی را وضع کرده 

که جمع آوری پول یا به خدمت فرستادن یک نفر باشد.
والیت  مرکز  آباد،  جالل  شهر  به  خبر  این  صحت  از  اطمینان  برای 

ننگرهار به دیدار ملک ظفر، یکی از بزرگان قومی حصارک رفتم.
او از ترس گیر افتادن میان درگیری گروه داعش و طالبان نمی تواند 
زندگی  آباد  در شهر جالل  روزها  این  برود.  زادگاهش، حصارک  به 
پیوسته در تماس  با مردم زادگاهش،حصارک،  اما در عوض  می کند، 

است.
وقتی از آقای ظفر در مورد قانون جدید گروه طالبان پرسیدم، گفت: 
» این حرف ها ]جمع آوری پول و سربازگیری[ واقعیت دارد. طالبان 
گفته اند که پول جمع آوری کنند. آنها بر مردم تسلط دارند. به منطقه 
رفته، پول جمع آوری و به آنها داده شده، یا برخی مردم هم برای جنگ 

با داعش نفر داده اند. »
عبدالخالق معروف، ولسوال حصارک هم تایید می کند که گروه طالبان 

اخیرا به بهانه جنگ با داعش از مردم پول می گیرند.
خانه ولسوال حصارک، در شهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار است. 
که  می گوید  معروف  آقای  است.  مهمات  و  اسلحه  از  پر  که  خانه ای 
هدف مهمی برای شورشیان مخالف دولت افغانستان است. سه ماه در 
حصارک کار می کند و یک ماه در جالل آباد در مرخصی به سر می برد.
رفت و آمدش از شهر جالل آباد به ولسوالی حصارک تنها با هلیکوپتر 
چشم  به  زیادی  تقدیرنامه های  مهمان خانه اش  در  پذیراست.  امکان 
می خورد که از سوی دولت و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان 
به او داده شده است. اما این مقام محلی نمی تواند از مقر ولسوالی که 

محل ماموریتش است، چند کیلومتر دور تر سفر کند.
حصارک  ولسوالی  مناطق  برخی  در  طالبان  که  گفت  معروف  آقای 

خواسته هایشان را بر مردم تحمیل می کنند.
تحمیل  مردم  باالی  بخواهند  که  را  چیزی  هر  »طالبان  او:   گفته  به 
درآمد  این  از  قبال  است.  )عشر(  زکات  از  آنها  زیاد  درآمد  می کنند. 
آنها  به  من،  معلومات  براساس  حاال  می کردند.  خریداری  مهمات 
گلوله های  عینی  شاهدان  قول  به  می شود.  داده  ایران  توسط  مهمات 

راکت، پیکا )مسلسل( و کالشینکوف ایرانی است. »
طالبان  گروه  به  ایران  دولت  را  مهمات  این  که  نمی داند  می گوید  او 

می دهد یا آنها این مهمات از راه قاچاق خریداری می کنند.
در سالهای گذشته صدها خانواده از ولسوالی حصارک به دلیل ناامنی 
فرار و در شهر جالل آباد پناه آورده اند. هر مقدار که کنترل دولت بر 
بیشتر  قدرت  شورشیان  می شود،  کمتر  ننگرهار  والیت  ولسوالی های 
مردم  آنرا  سنگین  بهایی  که  می شود  امن تر  نا  ولسوالی ها  و  می گیرند 

می پردازند.
از ترس گروه  از ساکنان ولسوالی حصارک می گوید که  احمد غنی، 
به زادگاهش در  نتوانسته در مراسم تشیع جنازه پدرش  طالبان حتی 

این ولسوالی برود.
او می افزاید: » این درست است که از مردم پول می گیرند. از کسی به 
نام زکات)عشر( و از کسی دیگر به بهانه جنگ با داعش. از مردم جبرا 

پول می گیرند. خودم با این وضعیت روبرو شدم. »
به گفته بزرگان قومی، جوانان ولسوالی حصارک آسیب پذیرترین قشر 
انتخاب  برای  گزینه  دو  فقط  آنان  زیرا  می روند.  به شمار  این جامعه 
دارند یا سالح گرفته و در صفوف نیروهای مخالف دولت افغانستان 

بجنگند یا اینکه از خانه و کاشانه خود فرار کنند.
دارند،  مالی  توان  که  بی بی سی گفت خانواده های  به  بزرگان  از  یکی 
فرزندان شان را از راه هاق قاچاق به اروپا می فرستند. به گفته او ده ها 
افغانستان  از  بیرون  به  را  فرزندانشان  و  فروخته  را  زمینشان  خانواده  

فرستاده اند.
یکی از قاچاقبران انسان که خواست نامی از او برده نشود، گفت که در 
دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ جوان از ولسوالی حصارک را به کشور 
های مختلف اروپایی فرستاده است. او می گوید که شماری از این افراد 

جان خود را در این مسیر از دست داده اند.
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