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حیا 
تقریبا کل ایمان است

شــنیده اید کــه نظافــت نصــف ایمــان اســت. حیــا 
ــخنان  ــن س ــای ای ــت. معن ــان اس ــد ایم 90 درص
ــت را  ــه نظاف ــی ک ــه کس ــت ک ــن اس ــه ای حکیمان
ــن  ــش ک ــذارد حیای ــا می گ ــد ی ــت می ده از دس
فیکــون شــود، مقــداری از ایمــان خــود را از دســت 
می دهــد. بــا رفتــن نظافــت نصــف ایمــان مــی رود، 

ــا 90 درصــد ایمــان... ــا رفتــن حی امــا ب

بروکسل  انجام نشست سه روزه در  برای  ناتو  وزیران خارجه ی 
جمع شده اند تا در مورد ماموریت این سازمان بحث و گفت وگو 
افغانستان  اوضاع  قرار است  این سازمان  امروز  کنند. در نشست 
مورد بحث قرار گیرد و ماموریت ناتو در این کشور ارزیابی شود. 
ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو، روز گذشته در یک کنفرانس خبری 
گفت که افغانستان هنوز هم در اولویت این سازمان است و علیه 

تهدیداتی که در کشور وجود دارند مبارزه خواهد کرد.
ناتو از سال 2001 به این سو در افغانستان حضور نظامی دارد. این 
آن  به رهبری  امریکا  در  سپتامبر  یازدهم  حادثه ی  از  پس  سازمان 
کشور وارد جنگ با تروریزم در افغانستان شد و بیش از یک دهه 
با طالبان والقاعده جنگید. پس از سال 2014 و تکمیل پروسه ی 
انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی 
از  قاطع«  »حمایت  چارچوب  در  را  خود  نقش  ناتو  افغانستان، 
افغانستان، از حضور در جبهات جنگ به مشوره و آموزش دهی به 

نیروهای امنیتی افغانستان تقلیل داد. اثرات این اقدام...

ناگزیری ناتو در ادامه ی 
حمایت از افغانستان
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گفت وگو با شاهد 
مرگ و ناجی زندگی

ــدی  ــت دایکن ــنگتخت والی ــدر- س ــه ی »ارل« ولســوالی بن ــال 1356 در قری ــن در س م
ــود  ــادف ب ــه مص ــد ک ــادم می آی ــالگی ی ــم از شش س ــدودا خاطرات ــده ام. ح ــد ش متول
ــه یکــی از  ــادم اســت ک ــا. ی ــگ و غــرش طیاره ه ــا، جن ــگ، بمباران ه ــا صــدای تفن ب
ــاه شــبانه -روز در  ــور شــد دو م ــدرم مجب ــا و پ ــود در قریه ی م ــده ب ــا آم ــن گروه ه ای
ــای  ــد، گروه ه ــد باشــوروی دارن ــه می گفتن ــگ ک ــاوه برجن ــرد. ع ــر بب ــه س ــا ب کوه ه
زیــادی بودنــد کــه بــا همدیگــر می جنگیدنــد، در قریه ی مــان مکتــب نداشــتیم و پــدرم 
ــاد،  ــا می افت ــر به دســت آن ه ــل اگ ــن دلی ــه همی ــی داد، ب ــا درس م ــه بچه ه ــه ب در خان
جانــش بــه خطــر می افتــاد. بعــداً کــه جنگ هــای تنظیمــی زیــاد شــد احســاس امنیــت 
ــا و  ــرت روی آورد. کوره راه ه ــه مهاج ــا ب ــادی از هم قریه یی ه ــداد زی ــا تع ــرد و ب نک
ــه  ــر می رســید ک ــم. در مســیر راه خب ــاده می رفتی ــای بی شــماری را  پی ــا و دره ه کوه ه
فــان قریــه مثــا نیروهــای شــوروی اســت نبایــد برویــم و راه بنــد اســت. روزهــا و 

ــخت... ــم س ــر کوچک ــم. خواه ــا می ماندی ــب ها در کوه ه ش
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مساله این است
ــردم  ــده ی م ــظ  منصــور نماین ــه ی پیــش حفی هفت
جنجــال  بیانــات  طــی  کشــور  پارلمــان  در 
ــه بنگاه هــای  برانگیــزی دانشــگاه های کشــور را ب
»اکثــر  افــزود:  دانســته،  شــبیه  افراط گرایــی 
مســاجد مــا فکــر افراطــی پخــش می کننــد. 
ثقافــت اســامی همیــن اکنــون در پوهنتون هــای 
افغانســتان تروریســت تربیــت می کنــد.« در همــان 

ــرعت... ــه س ــدگان ب ــدادی از نماین ــال تع ح
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وزیران خارجه ی ناتو برای انجام نشست سه روزه در بروکسل 
جمع شده اند تا در مورد ماموریت این سازمان بحث و گفت وگو 
کنند. در نشست امروز این سازمان قرار است اوضاع افغانستان 
مورد بحث قرار گیرد و ماموریت ناتو در این کشور ارزیابی شود. 
ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو، روز گذشته در یک کنفرانس خبری 
گفت که افغانستان هنوز هم در اولویت این سازمان است و علیه 

تهدیداتی که در کشور وجود دارند مبارزه خواهد کرد.
ناتو از سال 2001 به این سو در افغانستان حضور نظامی دارد. این 
سازمان پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر در امریکا به رهبری آن 
کشور وارد جنگ با تروریزم در افغانستان شد و بیش از یک دهه 
با طالبان والقاعده جنگید. پس از سال 2014 و تکمیل پروسه ی 
نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت های  انتقال 
»حمایت  چارچوب  در  را  خود  نقش  ناتو  افغانستان،  امنیتی 
و  مشوره  به  جنگ  جبهات  در  حضور  از  افغانستان،  از  قاطع« 
این  اثرات  داد.  تقلیل  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  آموزش دهی 
با  و  بود  محرز  کامًا  افغانستان  امنیتی  اوضاع  روی  ناتو  اقدام 
برچیده شدن پایگاه های سربازان ناتو از گوشه و کنار افغانستان 
این  وارد گردید.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  بیشتری روی  فشار 
تلفات  کشور،  امنیت  تامین  مسئولیت  شدن  عهده دار  با  نیروها، 
بی سابقه یی را متحمل شدند و بخش هایی از قلمرو کشور نیز از 

کنترل دولت خارج گردید.
هرچند سربازان نیروهای امنیتی کشور با تعهد جدی نسبت به 
وظیفه و مردم، ماموریت خود را انجام می دهند، اما هنوز هم فشار 
جنگ بر این نیروها زیاد است و گروه های متعدد تروریستی با 
کنار کشور، یک چالش  و  در گوشه  توجه جنگجو  قابل  شمار 
بزرگ برای امنیت افغانستان محسوب می شوند. ظهور گروه های 
افغانستان و تحوالت دیگری  جدید تروریستی مانند داعش در 
که در عرصه ی بین المللی طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است، 
اوضاع افغانستان را بیش از پیش متاثر ساخته و نگرانی ها از بروز 

ناآرامی های جدید در کشور را افزایش داده است.
ناتو که یک ونیم دهه پیش به هدف نابودی گروه های تروریستی 
هنوز  بود،  شده  جنگ  وارد  افغانستان  در  القاعده  سازمان  و 
در  آید.  فایق  جدی  گونه ی  به  مشکل  این  بر  است  نتوانسته 
افغانستان  امنیتی گذشته کماکان در  حالی که رسوبات تهدیدات 
باقی مانده است، به نظر می رسد ناتو با تهدیدات امنیتی جدید 
رقابت ها  تشدید  و  داعش  ظهور  می شود.  مواجه  افغانستان  در 
ناتو و روسیه و متحدان اش در منطقه، همان طوری که در  میان 
اکثر کشورهای دیگر ناتو را به چالش کشیده است، در افغانستان 
نیز می تواند چالش ساز باشد. افغانستان بیش از هر کشور دیگر 
گروه های  وجود  دارد.  را  کار  این  برای  الزم  پتانسیل  منطقه، 
متعدد تروریستی، شکاف های فعال مذهبی و قومی، بی سوادی و 
وجود تفکرات رادیکال، جمعیت انبوه بیکار و فقیر و در نهایت 
ظرفیت  این  از  بخشی  تاریخی،  فروخوابیده ی  عقده های  برخی 
این  می باشد.  کشور  در  جدید  منازعه ی  یک  آغاز  برای  الزم 
ظرفیت های بالقوه می تواند به سادگی به عرصه ی نبرد جدید میان 
ناتو و روسیه مبدل شود. تحوالت بسیاری که در طی سال های 
کشور  ناخواسته  به شکل  است،  افتاده  اتفاق  افغانستان  در  اخیر 
آرمان های  و  درآورده  حرکت  به  نادرستی  سمت وسوی  به  را 
دموکراتیک و دولت-ملت سازی در افغانستان را با ابهام مواجه 

کرده است.
ناتو  می رسد  نظر  به  افغانستان،  وضعیت  از  توصیف  این  با 
چاره یی جز حضور فعال تر و طوالنی تر در این کشور را ندارد. 
می تواند  افغانستان  در  ناتو  سوی  از  ضعیف  عملکرد  هرگونه 
و  برده  بین  از  را  گذشته  سال های  طی  در  ناتو  دست آوردهای 
اوضاع را به ضرر این سازمان رقم بزند. به نظر می رسد اعضای 
دارد.  افغانستان  در  موجود  وضعیت  به  واقع بینانه  نگاه  نیز  ناتو 
کنفرانس  در  بین المللی  مالی  حمایت های  جلب  برای  تاش 
بروکسل و وارسا و همین طور برنامه ریزی های جدید این سازمان 
امیدواری ها نسبت به آینده را بیشتر  در نشست امروز می تواند 
سازد. بدون شک، ناتو با تقویت نقش خود در افغانستان می تواند 
هم مانع ظهور مجدد گروه های تروریستی شود و هم زمینه های 

نقش آفرینی کشورهای دیگر منطقه را بگیرد.
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ناگزیری ناتو 
در ادامه ی حمایت از 

افغانستان

اصالحات دولت افغانستان 
در نشست وزیران خارجه ی ناتو بررسی می شود

مسعود: فساد سیاسی و اداری، نظام متمرکز و قوم گرایی
 از جمله عوامل بازدارنده ی حکومت داری خوب است

نگرانی ها از همکاری روسیه با طالبان؛ مجلس سنا با سفیر روسیه نشستی برگزار می کند

90 تُن مواد مخدر در یک ونیم ماه کشف و نابود شده است

غنی: امیدواریم با انتخابات میرضیایف همکاری های اقتصادی با ازبکستان بیشتر گسترش یابد 

کشورهای  خارجه ی  وزیران  اجاس  روز:  اطالعات 
و  سه شنبه  روزهای  )ناتو(  شمالی  اتانتیک  پیمان  عضو 

چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلجیم برگزار می شود.
در روز دوم این اجاس، وزیران خارجه ی ناتو در مورد 
امنیت افغانستان بحث خواهند کرد و چگونگی پیشرفت 

اصاحات دولت افغانستان را بررسی می کنند.
ینس ستولتنبرگ، دبیر کل سازمان ناتو پیش از برگزاری 
این اجاس در نشستی خبری مأموریت ناتو در افغانستان 
افغانستان  در  ناتو  »حضور  بود:  گفته  و  خوانده  مهم  را 
نشان دهنده ی تعهد درازمدت ما در امر مبارزه با تروریسم 
ثبات  ایجاد  به  افغانستان  در  ما  حضور  همچنان  است. 
و  مهاجرین  شدن  سرازیر  از  جلوگیری  نیز  و  منطقه  در 

پناهجویان کمک می کند.«
آقای ستولتنبرگ در نشست روز نخست گفت: »ما تعهد 
دیگر  بار  یک  افغانستان  امنیت  به  نسبت  را  خود  قوی 
اجندای اصاحات حکومت  مورد  در  تجدید می کنیم و 

برای  افغانستان معلومات جدید حاصل خواهیم کرد که 
ثبات و رفاه درازمدت افغانستان ضروری است.«

صاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه ی افغانستان پیش از 
ظهر روز گذشته )سه شنبه، 16 قوس( برای شرکت در این 

اجاس وزیران به بروکسل رفت.
آقای  که  است  گفته  خبرنامه یی  نشر  با  خارجه  وزارت 
نمایندگان  اشتراک  با  چهارشنبه  روز  نشست  در  ربانی 
که  ناتو  قاطع  حمایت  مأموریت  در  عضو  کشورهای 
سخنرانی  و  اشتراک  می شود،  برگزار  افغانستان  پیرامون 

می کند.
در خبرنامه آمده که نشست روز چهارشنبه اولین نشست 
ناتو  خارجه ی  امور  وزیران  سطح  در  افغانستان  پیرامون 
پس از اجاس سران این سازمان در ماه جوالی سال روان 
میادی در وارسا است و فرصتی برای تجدید تعهداتی که 
کشورهای عضو و شریک ناتو و حکومت وحدت ملی 
افغانستان در اجاس وارسا در قبال افغانستان سپرده اند، 

محسوب می شود.
بر اساس گزارش ها، وزیران خارجه ی حدود 2۸ کشور 
عضو سازمان ناتو در روز نخست این نشست روابط میان 
بررسی  به  را  اوکراین  موضوع  و  اروپا  اتحادیه ی  و  ناتو 

گرفتند.
سران ناتو در ماه سرطان در نشست وارسا اعام کردند که 
تا سال 2020 به حمایت مالی و سیاسی شان از افغانستان 
حکومت  رهبران  نشست  این  در  همچنان  دهند.  ادامه 
بدل  در  که  سپردند  تعهد  نیز  افغانستان  ملی  وحدت 
کمک ها با فساد مبارزه خواهند کرد و اصاحات الزم را 

برای حکومت داری خوب به میان خواهند آورد.
در حال حاضر بیش از 1۳ هزار سرباز نظامی بین المللی 
مستقر  افغانستان  در  امنیت  تامین  برای  ناتو  رهبری  به 
مأموریت  در چوکات  ناتو  سربازان  تعداد  این  می  باشند. 
مشوره دهی  و  تجهیز  آموزش،  مصروف  قاطع  حمایت 

نظامیان افغانستان اند.

فوق العاده ی  نماینده ی  مسعود،  ضیا  احمد  روز:  اطالعات 
می گوید  خوب  حکومت داری  امور  در  رییس جمهور 
دارد  نیاز  خوب  حکومت داری  به  رسیدن  برای  افغانستان 

سلسله مراحل را باید بپیماید.
سمینار  یک  در  قوس(   16 )سه شنبه،  دیروز  مسعود  آقای 
کابل  در  خوب  حکومت داری  مورد  در  تحقیقی  و  علمی 
گفت که وجود فساد اداری در قوای سه گانه، عدم شفافیت 
موجودیت  عدم  و  سیاسی  فساد  وجود  حساب دهی،  و 
احزاب سیاسی ملی گرا، حاکمیت زورمندان بر تطبیق قانون، 
موجودیت نظام مرکزی و تراکم اداری، نبود ظرفیت الزم در 
ادارت دولتی از مشکات جدی فرا راه حکومت داری خوب 

در افغانستان است.
قاچاق  سیاسی،  بی ثباتی  »ناامنی،  گفت:  مسعود  آقای 
تعهدات  بودن  کم  میزان  بین المللی،  تروریسم  موادمخدر، 
و  سیاسی  فساد  قوم گرایی،  حکومتی،  نهادهای  در  ملی 
به  افغانستان  مانع وارد شدن  بازدارنده ی دیگر  ده ها عوامل 

مرحله ی جدید حکومت داری خوب می شود.«
نبود  و  اداری  فساد  با  مبارزه  قاطعیت  در  ضعف  مسعود 
از  را  توسعه یی  برنامه های  زمینه ی  در  ملی  استراتژی 
چالش های دیگر فرا راه روند حکومت داری خوب دانست.

او بر غیرمتمرکز شدن نظام اداری به گونه ی تدریجی تأکید 
کرد و گفت باید تاش صورت گیرد تا سیستم دولت داری 

الکترونیک شود.
از نظر آقای مسعود، تطبیق برنامه ی ملی میثاق شهروندی، 
اصاحات  تطبیق  ملکی،  کارمندان خدمات  ظرفیت  ارتقای 
در  تمامی سطوح، عاقمندی سکتور خصوصی  در  بنیادی 
زمینه ی کار با حکومت و تدویر انتخابات شفاف پارلمانی، 
قوی  حمایت  و  تعهد  شهرداری ها،  و  ریاست جمهوری 
جامعه ی جهانی از افغانستان، وجود نهادهای بین المللی در 
نسل  موجودیت  رسانه ها،  و  مدنی  جامعه ی  وجود  کشور، 
تطبیق  برای  مناسب  زمینه ی  وجود  و  تخصص  با  جوان 

اصاحات از نقاط قوت و فرصت های موجود است.

عایداتی  و  فسادزا  اداراِت  کارمندان  بیشتر  فخری: 
وابسته گان مقام های حکومتی اند

در همین حال سید غام حسین فخری، رییس اداره ی عالی 
مبارزه با فساد اداری می گوید که در اکثر ادارات فسادزا و 
محلی  زورمندان  و  حکومتی  مقام های  وابسته گان  عایداتی 

حضور دارند.
بنادر  گمرکات،  »در  گفت:  سیمینار  این  در  فخری  آقای 
و  بستگان  اکثریت  فسادزا  و  عایداتی  منابع  و  ترانسپورتی 
نمایندگان مقامات دولتی و زورمندان محلی جا گرفته است 

که دست به چه کارها که نمی زنند.«
ایجاد  و  اداری  فساد  با  مبارزه  که  کرد  تاکید  فخری 
اتخاذ  با  حتا  و  فرامین  با صدور  تنها  حکومت داری خوب 
تدابیر پولیسی به فرجام نمی رسد بلکه مبارزه با این پدیده 

نیازمند مشارکت ملی و همگانی است.
به گفته ی او، برای پیشرفت در امور حکومت داری خوب به 

رهبری سیاسی متحد، یکپارچه و قاطع نیاز است.

اطالعات روز: پس از نشر گزارش ها مبنی بر همکاری روسیه 
با گروه طالبان و نگرانی ها از این موضوع، اکنون سفیر روسیه 
در  مباحثه یی  نشست  یک  در  که  است  کرده  آمادگی  اعام 

مجلس سنای افغانستان حضور می یابد.
پس از نشر گزارش ها در این مورد، اخیراً جنرال نیکولسون، 
فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو نیز گفت که پاکستان، 
روسیه و ایران گروه های شورشی را در داخل افغانستان توانا 
او روز جمعه 12 قوس در  یا مشروعیت داده اند.  ساخته اند 
وزارت دفاع امریکا به وضاحت گفت که روسیه و ایران به 

گونه ی آشکار از طالبان در افغانستان حمایت می کنند.

روز  افغانستان  برای  روسیه  سفیر  الکساندرمنتیتسکی،  اما 
تمامی  رییس مجلس سنا،  با  دیداری  در  دوشنبه، 15 قوس 

این گفته ها را رد کرد. 
در  سنا  سه شنبه  روز  نشست  در  سناتوران  از  برخی  اکنون 
تمام  با  مسکو  که  گفتند  روسیه  سفیر  گفته های  به  واکنش 
امکانات اش از طالبان حمایت نظامی می کند و در این مورد 

مدارک نیز موجود است.
نثاراحمد حارث، عضو مجلس سنا، حمایت مسکو از طالبان 
را بر اختافات امریکا و روسیه پیوند داده و می گوید که مسکو 

نباید به خاطر اختافات اش با امریکا از طالبان حمایت  کند.

محمدحسن هوتک عضو دیگر سنا نیز گفت که سفیر روسیه 
نشان  طالبان  از  را  عدم حمایت شان  که  اسنادی  تمامی  باید 
می دهد به کمیسیون های ویژه ی این مجلس ارائه کند تا قناعت 

سناتوران برآورده شود.
فضل هادی مسلمیار، ریییس مجلس سنا گفت که که نشست 
سناتوران  و  شود  برگزار  آینده  هفته ی  شنبه  روز  مباحثه یی 
می توانند در آن نگرانی های شان را پیرامون شایعات حمایت 

مسکو از طالبان مطرح کنند.
جدی  موقف  پی  در  نشست  این  که  گفت  مسلمیار  آقای 
مجلس سنا در مورد حمایت مسکو از طالبان، برگزار می شود.

اطالعات روز: باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر 
که  کرد  اعام  خبری  نشست  یک  در  دیروز  داخله  وزارت 
پولیس مبارزه با مواد مخدر در یک ونیم ماه گذشته )از اول 
نابود  تُن مواد مخدر را کشف و  الی 15 قوس( 90  عقرب 

کرده  است.
آقای احمدی افزود که این مقدار مواد مخدر شامل هیرویین، 
تریاک، مشروبات الکولی و مواد دیگر و 61 تُن چرس خام 

است.
نتیجه ی 104  در  مخدر  مواد  مقدار  این  احمدی،  گفته ی  به 
عملیات به دست آمده و در پیوند به آن 2۸4 نفر به شمول هفت 
پولیس و 10 خانم بازداشت شده اند. احمدی همچنان گفت 
که پولیس در این مدت، هفت فابریکه ی پروسس هرویین و 

شش فابریکه ی چرس را از بین برده است.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که در ظرف 
یک و نیم ماه، 66 نوع واسطه ی مختلف النوع، 16 میل ساح 
مختلف سبک و سنگین، 52 مخابره و مبایل ها از قاچاقبران 

مواد مخدر به دست پولیس افتاده است.
کشف 61 تُن چرس در کابل

در همین حال باز محمد احمدی گفت که نیروهای پولیس 
مبارزه با مواد مخدر از ولسوالی خاک جبار والیت کابل 61 

تُن چرس را کشف و نابود کرده  است.
در  مرکز  در شش  مخدر  مواد  مقدار  این  که  افزود  احمدی 
ولسوالی خاک جبار نگهداری و برای فراوری آماده شده بود 
که توسط نیروی هوایی ۷۷۷ افغانستان کشف شد. به گفته ی 

او، این مقدار مواد در قریه ی »گوردی میدان« ولسوالی خاک 
جبار جابه جا شده بود که بتاریخ 1۳ قوس به دست نیروهای 

پولیس مبارزه با مواد مخدر افتاد.
اما آقای احمد گفت که در عملیات کشف و نابودسازی این 
مقدار چرس کسی بازداشت نشده است و افرادی که مرتکب 
این کار شده بودند، قبل از رسیدن نیروهای پولیس از منطقه 

فرار کرده بودند.
از سوی دیگر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت 
که بدون ارائه ی جزئیات گفت که در سال جاری پولیس در 
مجموع 1425 عملیات علیه در ارتباط به مواد مخدر انجام داده 
است که ۳2۸ تُن مواد مخدر را کشف و نابود کرده و 1692 

تن نیز بازداشت شده اند.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی در بیانیه یی پیروزی شوکت 
میرضیایف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را تبریک 

گفت.
که  است  آمده  افغانستان  ریاست جمهور  ارگ  بیانیه ی  در 
»محمداشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسامی افغانستان 
به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان، مراتب تبریکات عمیق 
و تمنیات نیک را به مناسبت پیروزی شوکت میرضیایف در 

انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان اظهار می دارد.«
رییس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده است که با انتخاب و 
پیروزی شوکت میرضیایف، روابط میان افغانستان و ازبکستان 
در عرصه های مختلف به خصوص همکاری های اقتصادی و 

ترانزیتی، تقویت و گسترش یابد.
آقای غنی در این بیانیه برای شوکت میرضیایف موفقیت و به 

مردم آن کشور تحت زعامت او سعادت و خوشبختی آرزو 
کرده است.

 14 یک شنبه  روز  ازبکستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
قوس برگزار شد. شوکت میرضیایف که پیش از این سمت 

نخست وزیری را داشت در انتخابات پیروز شد.
کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعام کرد که در انتخابات 
نزدیک 16 میلیون نفر یا ۸۸.61 درصد از رای دهندگان به 

طرفداری از آقای میرضیایف رای داده اند.
نخست وزیری  سمت  این سو  به   200۳ سال  از  میرضیایف 

ازبکستان را به عهده داشت.
در دوران اسام کریموف، رییس جمهور سابق ازبکستان که 
چند ماه پیش درگذشت، روابط افغانستان با این کشور چندان 
گسترده نبود. آقای کریموف پس از طالبان، حتا یک بار هم 

به کابل نیامد. پس از مرگ کریموف رسانه های کشور تحلیل 
کردند که کریموف پس از سقوط گروه طالبان نه تنها سعی 
نکرد روابط تاشکند با کابل بهبود یابد، بلکه برعکس در جهت 

تخریب روابط عمل کرد.
در  کریموف  با  غنی  رییس جمهور  امسال  سرطان  ماه  در 
حاشیه ی اجاس سران شانگهای در تاشکند دیدار کرد. هر 
دو طرف بر گسترش روابط میان دو کشور تأکید کرده بودند. 
آقای غنی گفته بود که ازبکستان از ظرفیت عظیم در بخش 
انجنیری ترانسپورت برخوردار است و ما عاقمند هستیم که 
یک چارچوب واضح ایجاد شود تا از تجارب آن کشور در این 
زمینه در افغانستان استفاده نماییم. اسام کریموف گفته بود که 
زیربنایی  و  فرهنگی  امنیتی،  اقتصادی،  در عرصه های  کشور 

خواهان گسترش روابط با افغانستان است.



پارلمان  در  مردم  نماینده ی  منصور  پیش حفیظ   هفته ی 
کشور طی بیانات جنجال برانگیزی دانشگاه های کشور 
»اکثر  افزود:  دانسته،  شبیه  افراط گرایی  بنگاه های  به  را 
اسامی  ثقافت  می کنند.  پخش  افراطی  فکر  ما  مساجد 
تروریست  افغانستان  پوهنتون های  در  اکنون  همین 
تربیت می کند.« در همان حال تعدادی از نمایندگان به 
غیرواقعی  را  منصور  گفته های  و  گرفته  موضع  سرعت 
این  در  مجلس  منشی  عرفان،  عرفان اهلل  کردند.  قلمداد 
رابطه گفت: »موضوعاتی که در ثقافت بیان شده است 
نه خاف کدام مذهب است نه به خاطر ترویج افراطیت 
است و نه به خاطر نفاق ملی. دوستانی که  در این ارتباط 
صحبت کردند فکر می کنم صحبت خود را پس بگیرند. 
امروز جوانان ما، استادان در این ارتباط درس می خوانند. 

فکر می کنم که این یک گپ بی جا وبی مورد است.«
این واکنش ها به سرعت در میان مردم و به متن جامعه 
راه باز کرد. به گونه یی که تعدادی از کاربران در تایید  
او را  نیز  ادعای آقای منصور چیزی نوشتند و تعدادی 
برچسب از دین روی برتافته زدند. تعدادی با استفاده از 
کانال های ارتباطی مانند رادیو موضع بنیادگرایانه گرفته 
پارلمان  از  را  اشخاصی  چنین  که  خواستند  مردم  از  و 
تصریح  در  منصور  که   بود  این  از  پس  کنند.  اخراج 
گفته ها  این  از  مراد وی  که  داشت  بیان  گفته های خود 
نه  است  بوده  ثقافت  مضمون  محتوای  در  بازنگری 
حذف آن. در ادامه ی نگرانی ها از گسترش افراط گرایی 
وزیران  نمایندگان  مجلس  قوس   1۳ شنبه  کشور،  در 
اوقاف، معارف، تحصیات عالی و اطاعات و  حج و 
فرهنگ را به  مجلس فراخواندند. در این میان به صورت 
مشخص حفیظ منصور، گفت که مضمون ثقافت، نظام 
سیاسی در اسام را تنها به »خافت« و »امارت« خاصه 
کرده است. مضاف بر این او گفت که زن در مضمون 
ثقافت به انسان کور تشبیه شده است که نباید در امور 
به  وزیران  آن طرف  از  قضاوت شامل شود.  و  رهبری 
مجلس خوانده شده، نیز نگرانی نمایندگان را قابل درک 
دانسته و از اقداماتی خبر دادند که قرار است زین پس 
برای جلوگیری از گسترش فکر بنیادگرایی روی دست 
اوقاف  و  حج  وزیر  عثمانی،  محمد  فیض  شود.  گرفته 
ضمن تایید گسترش افراط گرایی با بیان هم دالنه تری با 
جامعه ی روحانیت، اظهار داشت: »همان طور که آزادی 
بیان برای رسانه ها و دیگر مردم وجود دارد، برای عالمان 

دین نیز آزادی وجود دارد.«
هرچند به صورت نسبی در میان نخبگان جامعه اتفاق رای 
در خصوص گسترش افراط گرایی و رابطه ی این پدیده 
با مدارس دینی و مضمون ثقافت وجود دارد، با وجود 
سوی  از  که  اقدامی  هرگونه  می رسد  نظر  به  اما  این 
صورت  مضامین  این  محتوای  تغییر  راستای  در  دولت 
روحانیت  جامعه ی  سوی  از  سخت  واکنشی  با  گیرد 
مواجه خواهد شد. این نگرانی به گونه یی در گفته های 
محمد  فیض  است.  دریافت  قابل  نیز  اوقاف  وزیر حج 

عثمانی، خطاب به نمایندگان مردم در مجلس گفت که 
مواجه  مشکل  با  کنند  نارضایی  ابراز  دین  عالمان  اگر 

می شویم.
 نگرانی وزیر حج و اوقاف در حالی قابل درک است که 
نارضایتی جامعه ی روحانیت همواره برای زمام داران این 
آب وخاک دردسر ساز بوده و مدام شورش های محلی 
هزینه های  است،  آمده  پدید  آنان  فتواهای  مدد  به  که 
قصه ی  میان  این  در  است.  داشته  پی  در  را  گزافی 
تعدادی  روایت  به  بنا  است.  یادآوری  قابل  لنگ  مای 
آورد  پدید  او  که  را  تاریخ نویسان شورش گری هایی  از 
خان  امان اهلل  حکومت  تازه جان گرفته ی  برای  به قدری 
زیان بار بوده است که نظام سیاسی او را تا لبه ی پرتگاه 

سقوط پیش راند.
تظاهرات دانشجویان ننگرهار را همه به یاد دارند که با 
علم کردن پرچم داعش به گونه ی نمادین از داعش اعام 
حمایت کردند. بنابراین، این نشانه ها دال بر این است که 
علی رغم بیرونی بودن سرچشمه ی پدیده یی به نام داعش 
امنیت  برای  جدی  تهدید  آینده  در  می تواند  گروه  این 
ملی کشور به حساب بیاید. بر پایه ی داده های قابل اعتماد 
اکنون داعش در کشور نصف نیروهای خود را از دست 
زمینه  این  در  باری  نیکولسن  جان  جنرال  است.  داده 
داشت  اختیار  در  که  نیرویی  از ۳000  داعش  که  گفت 
باوجود  است.  داده  از کف  را  آن  تن  به 1500  نزدیک 
این اما خطر نفوذ داعش هم در میان دانشجویان و هم 

در روستاهای کشور هم چنان به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر، تعدادی از ناظران حوزه ی دین می گویند 
خافت  احیای  و  اسامی  امارت  برقراری  سودای  که 
از فروپاشی  بعد  آنان  به باور  از محاالت است.  اسامی 
عنوان  تحت  که  جنبش هایی  کلیه  عثمانی  امپراتوری 
برآورده اند،  سر  دیگر  عنوان های  یا  و  خافت  جنبش 
حباب وار از بین رفته اند و از خود ویرانه یی را بر جای 
نهاده اند. هرچند موجی از احیاگران خافت اسامی که 
در  کرد  مبدل  تمام عیار  ویرانه یی  به  را  سوریه  و  عراق 
کشور ما به وجود نیامده است، اما همگی دوران ظلمت 
امارت اسامی را به یاد دارند. در این زمینه چندی پیش 
معاون سخن گوی ریاست جمهوری اعام کرد که طی دو 
ماه سال روان گروه طالبان بیش از دو میلیارد افغانی به 

دولت ضرر رسانده است.
در فرجام می توان گفت، هرچند برقراری امارت اسامی 
از  دور  اکنون  وضعیت  در  اسامی  خافت  احیای  و 
با  گروه ها  این  اما  این  باوجود  می رسد،  نظر  به  امکان 
از اسام  تعلیم خشک  با  و  جذب جوان های روستایی 
می توانند دولت را درگیر یک جنگ فرسایشی کرده و 
غنی،  اشرف  کند.  مه آلود  را  توسعه  و  چشم انداز صلح 
جاری  جنگ  هزینه ی  که  گفت  زمینه  این  در  باری 
به صورت میانگین روزانه 11 میلیون افغانی برآورد شده 
انکشاف  دینی،  مدرسه های  بر  نظارت  هم چنان  است. 
به جای  آموزش  مدرن  روستایی و مساعد کردن زمینه ی 

کشور  نسبی  به صورت  می تواند  مکتب خانه یی  آموزش 
کنار  در  دارد.  نگه  امان  در  افراط گرایی  خطرات  از  را 
این رویکرد بی گانه انگاری داعش، باید جای خود را به 
واقع گرایی بدهد. تجربه نشان داده است که وفاداری ها 
پول،  است.  برخوردار  اندکی  پایداری  از  افغانستان  در 
تغییر  را  اتحادها  می تواند  قدرت  از  امتیازات  و  اسلحه 
داده و وفاداری نوینی را نسبت به گروه دیگری به وجود 
بیاورد. بنابراین علی رغم غیرافغانی بودن گروه داعش اما 
پدیدار شدن صورت های جدیدی از گروه های افراطی 
در کشور امکان پذیر است. این نکته را نیز نباید از نظر 
داعش  سنگ  که  افرادی  اکنون  همین  که  داشت  دور 
ننگرهار  والیت  کوت  و  اچین  ولسوالی های  در  را 
و  قدرت  از  که  هستند  ناراضیانی  می کوبند  سینه  به 
امتیازات دولتی چیزی عایدی شان نشده اند. از همین رو 
نان  به  طریق  این  از  تا  ساخته اند  مستمسکی  را  داعش 
ونوایی دست پیدا کنند. در نهایت دولت در کوتاه مدت 
می تواند با استفاده از قدرت عریان گروه های بنیادگرا را 
بلندمدت  اقدام  و طی یک  ندهد  کردن  بلند  مجال سر 
و  فرهنگ  عالی،  تحصیات  معارف،  وزارت خانه های 
حج اوقاف با روی دست گرفتن اقدامات زودبازده افکار 
بنیادگرایانه را از ذهن ها از بین ببرد. برخورد تک عاملی 
رسیده اند   ۳0 به  عددشان  اکنون  که  گروه هایی  به 
محتوای  در  تغییر  کنار  در  بود.  نخواهد  ره گشا  خیلی 
مضمون های دینی دولت باید به شاخص های توسعه نیز 
توجه کند؛ زیرا بی توجهی به این شاخص ها اعتراض را 
معنا دار و منطقی می کند و آن گاه مردم هم چنان خواب 

زیستن در سایه ی خافت و امارت را خواهند دید.

رشوت به مبلغ یک دختر
خالفت و امارت؛ مساله این است

خبرها حاکی از آن است که در یکی از ولسوالی های والیت 
غور، یکی از مقامات شامخ مقام آن ولسوالی، ابتکار جدیدی 
در رشوه گرفتن به خرج داده که دهن هرچه بشر است، باز 
مانده. این مقام ولسوالی متوجه شده که دو مرد روی یک 
نزدیک است اخوت و  این دعوا  باهم دعوا دارند و  زمین 
پیش  پا  همین  برای  کند.  خراب  را  مومن  دو  این  برادری 
می گذارد تا مانع سرنگون شدن سال ها برادری و اخوت شود. 
این مقام ولسوالی اول تحقیق می کند که کدام یکی از این دو 
مومن دختر دارد. می بیند که هردویش دختر دارد. بعد خلص 
از  فوتوشاپ  بدون   A4 عکس  یک  تذکره،  کاپی  سوانح، 
دختران هر دو مرد را جهت حل وفصل دعوا طلب می کند. در 
همان مراحل اولیه ی تحقیقات خویش به این نتیجه می رسد 
که غام علی باید برنده ی دعوا باشد به شرطی که دخترش به 
نکاح بنده درآید. همین می شود که خدمت غام علی می رود 
و می گوید دعوا را به نفع شما فیصله می کنم، از این جا تا 
آخرین درجه ی حکومت؛ به شرطی که دختر صنف یازده ات 
را به امر خدا و رسولش به عقد من درآوری تا این گونه هم 
در  توافق  آتش  را.  شما  دختر  هم  کنم  را خوشبخت  شما 

تنورهای دو مرد روشن می شود.
می گویند  و  می کنند  رد  را  ادعا  این  غور  والیت  مقامات 
غنی شخصًا  رییس جمهور  اما  نیافتاده،  اتفاق  چیزی  چنین 
خواستار پیگیری این موضوع شده و نماینده ی خاص خود 
در امور رشوت خواری را به والیت غور فرستاده تا موضوع 
را از نزدیک بررسی کند. به گفته ی شاهدان عینی از محل، 
نماینده ی خاص رییس جمهور به والیت غور رسیده و آن 
مامور اجرایی که متهم به دریافت رشوت به مبلغ یک دختر 
می باشد، را نزد خویش فراخوانده و از او پرسیده که اول چرا 
رشوت می خوری؟ دوم، چرا پول و جایداد رشوت نخوردی 

که یک دختر را رشوت گرفتی؟
که  بوده  این  ولسوالی  اجرایی  مامور  آن  جواب  که  گویند 
صاحب  رییس  وقتی  ندارد.  صحت  خبر  این  جناب عالی! 
جمهور می گوید از رسانه ها باد می برآید، اگر کس دیگری 
باور نمی کند باید ما و شما که تحت فرمانش هستیم، باور 
کنیم. حاال این خبر هم یکی از همان بادها است که برآمده.

نماینده ی خاص و ارسالی رییس جمهور با شنیدن این جواب، 
به رییس جمهور تماس می گیرد و می گوید که رییس  فوراً 
صاحب متهم ادعا دارد که این خبر از همان بادهاست که 
از رسانه ها بیرون می شود، چه کار کنم؟ رییس جمهور فوراً 
می گوید که دیدید! نگفتم از رسانه ها باد می آید؟ نگفتم از 
نیروهای امنیتی ما بمب می برآید؟ دیدید خبر رشوت خواری 
این مامور حکومت چطور مثل بمب انفجار کرد و جامعه را 
تکان داد؟ وقتی من می گویم از فانی باد و از فانی بمب 

می برآید، از معده ی خویش نمی گویم.
در  خود  خاص  نماینده ی  رییس جمهور  که  می شود  گفته 
همین  در  فراخوانده.  کابل  به  پس  را  رشوت خواری  امور 
حال نگرانی هایی وجود دارد که نماینده ی خاص و ارسالی 
رییس جمهور نه تنها به قضیه و اتهام رسیدگی نکرده، بلکه 
تاش داشته از طریق مقامات محلی والیت و به خصوص 
مقامات آن ولسوالی، یک صنف مکمل یک مکتب دخترانه را 
به عنوان شیرینی سفر به کابل بیاورد. اما مقامات والیت غور 
این ادعا را رد می کنند و می گویند که نماینده ی خاص رییس 
صاحب جمهور یک آدم بسیار متین و چاق بود، از اخاق 
گرم و خواص انسانی برخوردار بود، او بیشتر به گوشت بره 
عاقه داشت تا چیزهای دیگر. برای همین 21 کیلو گوشت 
بره برایش تهیه و تدارک دیدیم. خدا کند که در کنار فامیل 

خویش با خوشی و لذت تمام نوش جان نماید.
ابراز  این موضوع  از  نهادهای حقوق بشری  در همین حال 
نگرانی کرده و گفته که این ظلم دیگری است که بر دختران 
از  نهادهای حقوق بشری  این  افغانستان روا داشته می شود. 
رییس جمهور خواسته اند که بادرو )از جایی که باد می رود یا 
می آید و معموالً تنگ می باشد( ایجادکرده را پس کور کند. 
چون باعث سوءاستفاده ی فسادپیشه گان می شود. مثل همین 
مقام ولسوالی که پخش خبر رشوت خواری اش را از همان 
»بادهای مورد نظر رییس جمهور« خواند و خودش را نجات 
داد. این نهادهای حقوق بشری طی اعامیه یی اعام کردند 
که در برابر کار انجام شده، کاری نمی توان کرد )دختری که 
رشوت گرفته شده، شاید نکاحش هم جاری شده باشد( اما 
آرزوی ما این است که مقام محترم اجرایی آن ولسوالی، به 
تا آخر  رشوت دریافت شده ی خود اجازه ی مکتب خواندن 

صنف دوازدهم بدهد.

رحمت احمدی
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 نگرانی وزیر حج و اوقاف در حالی 
قابل درک است که نارضایتی 

جامعه ی روحانیت همواره برای 
زمام داران این آب وخاک دردسر 

ساز بوده و مدام شورش های محلی 
که به مدد فتواهای آنان پدید آمده 

است، هزینه های گزافی را در پی 
داشته است. در این میان قصه ی 

مالی لنگ قابل یادآوری است. بنا 
به روایت تعدادی از تاریخ نویسان 

شورش گری هایی را که او پدید 
آورد به قدری برای حکومت 

 تازه جان گرفته ی امان اهلل خان 
زیان بار بوده است که نظام سیاسی 

او را تا لبه ی پرتگاه سقوط پیش 
راند.



بودم  گذرانده  ایران  در  را  خود  عمر  بیشتر  این که  با 
رژیم  از  بعد  و  نمی کردم  تعلق  احساس  هیچ وقت 
هم  ما  و  بود  شده  که خوب تر  کشور  ع  اوضا  طالبان 
که فارغ التحصیل شده بودیم و به فکر خدمت  به مردم 
خود. برای همین برگشتم به کشور تا در پی آروزهای 

خود و خدمت رسانی به مردم خود بروم.

در افغانستان چه گونه راه تان را برای ورود به دانشگاه 
طبی کابل و عضویت هیأت انرژی اتمی باز کردید و 

با چه سختی ها و موانعی روبه رو شدید؟
در افغانستان ، اول  به وزارت زنان مراجعه کردم. آن جا 
استقبال  من  از  داشتند،  خالی  صحی  بخش  در  پستی 
مراحل  طی  دادند.  من  به  استخدام  فورم  و  کردند 
اداری اش  را تمام کردم در آخر که رییس اداری باید 
امضا می کرد و کارم را آغاز می کردم ، رییس اداری گویا 
این که مرا ندیده است گفت کی به شما این نامه و فورم 
را داده  که طی مراحل کنید و استخدام شوید؟ گفتم 
رییس صاحب خود شما. گفت نه این بست پر شده 
است و به شما نیازی نداریم. به همین سادگی ! از این جا 
که رد شدم سراغ دانشگاه طبی رفتم) البته آن زمان هنوز 
به نام انستیتوت طبی یاد می شد(؛ به دلیل عاقه یی که در 
ایجاد تغییر در دیگران و انتقال آموخته هایم به سایرین 
داشتم.  هدف را شمولیت در کادر علمی دانشگاه طبی 
کابل قرار دادم. خیلی از این دیپارتمنت به آن دیپارتمنت 
کتاب های  از  که  بود  برایم گفته شده  داده شدم.  پاس 
دوره ی لیسانس خودت امتحان کادر می گیریم ولی یک 
هفته قبل از امتحان کادر علمی برایم گفتند که ما کسی 
را نداریم که بتواند از تو امتحان بگیرد و باید تو هم 
مثل سایر داکتران طب تخصص رادیولوژی تشخیصی 
ماه   9 و  زیاد  مشکات  با  خاصه  بدهی.  امتحان  را 
دوندگی توانستم به عنوان نامزد پوهیالی وارد کادر علمی 
شوم. تنها ایرادی که در ارائه ی کنفرانس از من گرفته 
شد این بود که چرا لهجه ی ایرانی دارم. گفتم ببخشید 
نتوانسته ام با وقت کمی که داشتم لهجه ام را تغییر دهم. 
سعی خودم را می کنم تا با لهجه ی دری صحبت کنم. 
بعد از یک سال پوهیالی شدم و بعد هم پوهنیار )دستیار 
پروفیسور( در دیپارتمنت رادیولوژی. همزمان با تدریس 
فرانسه  کودکان  درشفاخانه ی   کابل،  طبی  دانشگاه  در 
افغانستان  در سطح  که  )اولین شفاخانه یی   ،)FMIC(
به عنوان   2010 تا   2005 سال  از  شد(  استانداردسازی 

سوپروایزر دیپارتمنت رادیولوژی کار می کردم.
در این شفاخانه براي اولین بار خدمات سي تي اسکن را 
براي شهروندان افغان به صورت عمومي عرضه کردند و  
همچنین در این زمینه تاش کردم تا بخش رادیولوژی 
تخصصی را توسعه دهیم و براي اولین بار زناني که با 
مشکات نازایي مواجه اند را در این بیمارستان معاینه ی 
به  تشخیص  برای  نشوند  مجبور  تا  کنم  رادیولوژی 

کشورهای خارج بروند. تا زمانی که من کار می کردم و 
تابه حال حدود 14 هزار زن افغان در این شفاخانه براي 
مسائل ناباروري آزمایش شده و نتایج درماني مثبتي نیز 

داشته اند.
اتمي  انرژي  هیأت  عضویت  شغل ها،  این  با  همزمان 
افغانستان را داشتم و در مسوده ی قانون این کمیسیون 
برقانونمند  ما  کوشش  زمان  آن  در  داشته ام.  نقش  هم 
کردن ماشین های ایکس -ری بود، تا شرایط نگهداری و 

کار این ماشین ها استانداردسازی شود.
تحصیات  وزارت  پارت(  )کانتر  نماینده ی  همچنین 
اتمي  انرژي  بین المللي  سازمان  در  افغانستان  عالي 
رادیوتراپي  بخش  بازسازی  پروژه ی  ومسئولیت  بودم 
شفاخانه ی علی آباد دانشگاه طبی کابل را از سال 200۸ 
پیش نویس  زمان،  این  در  و  داشتم  برعهده    2012 تا 
دو پروژه ی دیگر را نیز براي افغانستان تهیه کردم که 
بودجه ی آن ها را نیز سازمان بین المللي انرژي اتمي به 

عهده گرفته است.
مضامین  ساختن  وارد  و  درسی  کریکلوم  اصاح  در 
جدید رادیولوژِی در دانشگاه طبی کابل نقش داشته ام و 
همچنین به عنوان استاد بیوفیزیک در دانشگاه خصوصی 

چراغ هم تدریس نموده ام.
کوچک  باغچه ی  در  کار  یکی  شخصی ام،  عایق  از 
خانه ام بود. بسیار به طبیعت و پرورش گل عاقه دارم. 
گل های باغچه را طوری انتخاب می کردم و می کاشتم 
که تمام سال به غیر از یخبندان زمستان باغچه ی خانه 
پر از گل باشد. مشغله های کاری زیاد و جنگ روانی 
در محیط کاری مردساالرانه بسیار مرا از لحاظ روحی 
خسته می ساخت. از این رو، کار در باغچه باعث تخلیه ی 
روحی و به دست آوردن آرامش و انرژی برای شروعی 

دوباره در روز بعد بود.

چه زمان به دانشگاه ساری در لندن راه یافتید؟
در سال 1۳۸9 )اکتبر2010 م( تحت بورسیهی سازمان 
بین المللی انرژی اتمی برای گذراندن دوره ی ماستری در 

رشته ی مدیکال فیزیک در دانشگاه ساری 
)University of Surrey(  عازم کشور انگلستان 
شدم. از مقطع ماستری به درجه ی عالی فارغ التحصیل 
شدم و پس از آن 10 ماه دوره ی عملی فیزیک طبی را 
در شفاخانه ی رویال ساری گیلدفورد گذراندم. همزمان 
دکترا  دوره ی  گذراندن  برای  دانشگاه  طرف  از  این  با 
دو  بین  از  سال  آن  در  که  شد،  پیشنهاد  بورسیه  برایم 
هزار دانشجو به چهار نفر بورس دوره ی دکترا را دادند. 
البته بورسیه نیمه بود، به این معنا که نصف مصارف را 
خود  باید  را  دیگرش  نصف  و  می شد  متقبل  دانشگاه 
دانشجو می پرداخت. من تنها می توانستم پول یک سالش 
را بدهم، با وجود این ناامید نشدم واین فرصت را از 
دست ندادم و بورسیه را قبول کردم. همسرم و فرزندانم 
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تولد  کجا  در  این که  کنیم؛  شروع  شما  کودکی  از 
شدید و چه گونه مهاجر شدید؟ 

بندر-  ولسوالی  »ارل«  قریه ی  در   1۳56 سال  در  من 
حدودا  شده ام.  متولد  دایکندی  والیت  سنگتخت 
خاطراتم از شش سالگی یادم می آید که مصادف بود با 
صدای تفنگ، بمباران ها، جنگ و غرش طیاره ها. یادم 
است که یکی از این گروه ها آمده بود در قریه ی ما و 
پدرم مجبور شد دو ماه شبانه -روز در کوه ها به سر ببرد. 
عاوه برجنگ که می گفتند باشوروی دارند، گروه های 
زیادی بودند که با همدیگر می جنگیدند، در قریه ی مان 
درس می  بچه ها  به  خانه  در  پدرم  و  نداشتیم  مکتب 
می افتاد، جانش  آن ها  به دست  اگر  دلیل  همین  به  داد، 
تنظیمی زیاد شد  که جنگ های  بعداً  به خطر می افتاد. 
احساس امنیت نکرد و با تعداد زیادی از هم قریه یی ها 
به مهاجرت روی آورد. کوره راه ها و کوه ها و دره های 
بی شماری را  پیاده می رفتیم. در مسیر راه خبر می رسید 
که فان قریه مثا نیروهای شوروی است نباید برویم 
و راه بند است. روزها و شب ها در کوه ها می ماندیم. 
خواهر کوچکم سخت مریض شد و کسی و چیزی نبود 
که به دادش برسد و سرانجام جانش را از دست داد. در 
بین راه  شاهد مرگ خیلی ها بودیم اکثر کودکان خردسال 
 1۳62 بهار  اول  بیاورند.  دوام  نتوانستند  کهن ساالن  و 
حرکت کرده بود یم و در شروع خزان سر مرز ایران در 
مرز استان زابِل ایران رسیدیم. حاال که یادم می آید از 
فراه و از دشت های سوزان آن عبور کرده بودیم.  یادم 
می آید که در فراه یک روز مانده در مرز ایران ما یک ماه 
در یک مکتب خانه زندگی کردیم که مردان می رفتند از 
قریه ها نان خشک جمع می کردند، فصل تربوز بود و نان 

و تربوز می خوردیم.

شما در سال 1362 مجبور به مهاجرت شدید و از 
زندگی  زیسته اید.  ایران  در   1383 سال  تا  زمان  آن 
در ایران برای اکثریت افغان ها با دشواری ها، رنج ها 
و مشکالت فراوان توأم بوده است. اما در عین حال 
مهاجرت افغان ها در ایران برای بخشی از افغان ها به 
معنای فراهم شدن یک فرصت تازه نیز بوده است؛ 

تجربه ی شما از مهاجرت چه گونه است؟
مهاجرت به ایران برای ما فرصت خوبی بود. چون ایران 
برای مهاجرین  فقط در سال های اول کارت شناسایی 
برای  شوم.  مدرسه  وارد  آن  با  توانستم  و  کرد  توزیع 
خانواده های ما تغییر بسیار زیادی را آورد. خارج شدن 
از محیط بسته و قریه یی کوهستانی و آشنایی با مردم 
یک مرزوبوم دیگر و فرهنگ جدید، زندگی در شهر 
مشکات  باالخره  بودن  مهاجر  دیدگاه ها.  گسترش  و 
خاص خودش را هم دارد آن هم در کشوری که خودش 
با معضات اجتماعی و جنگ دست وپنجه نرم می کند. 
ایرانیان  محبت  هم  نبودم.  استثنا  دیگران  از  هم  من 
خصوصا همسایگان را می دیدیم و هم توهین و تحقیر 

مهاجر بودن را تحمل می کردیم.
در مدرسه بسیار کنجکاو بودم و با شوق بسیار به درس 
معلمین گوش می دادم. همیشه سوال های زیادی داشتم. 
برای همین معلم هایم بسیار دوستم داشتند. آرزو داشتم 
دکتر شوم چون پدرم برایم تعریف کرده بود که وقتی 
9 ماهه بودم بیماری سرخک در قریه ی ما همه ی اطفال 
از سه روز  بعد  بود و من هم  کام مرگ کشیده  به  را 
مانده  زنده  معجزه آسایی  به طور  بردن،  به سر  ُکما  در 
کاکایم  از پس  غیر  به  اقوام  بین  در  برای همین  بودم. 
این  و  بود  مقاوم  برابر سرخک  در  مادرزاد  به طور  که 
بیماری را نگرفته بود، هیچ کس همسن من نیست. در 
ذهن کودکانه ام می خواستم وقتی دکتر شدم برگردم به 
قریه ی مان و همه ی نوزادان را واکسن بزنم که دیگر از 

سرخک و بیماری های همه گیر از دنیا نروند.

چطور وارد مکتب شدید و تحصیالت تان را در ایران 

تا کدام مقطع ادامه دادید؟ با چه موانعی در این مسیر 
برخوردید؟

دوره ی ابتدای، راهنمایی )متوسطه(، دبیرستان )لیسه( و 
دانشگاه را تا مقطع لیسانس در ایران خواندم. همیشه 
و همچنین شاگرد  دوم کاس می شدم  یا  اول  شاگرد 
فعالی در قسمت نمایندگی کاس، شرکت در مسابقات 
و ورزش بودم. دوره ی راهنمایی را که تمام کردم، دیگر 
اجازه نداشتم ادامه ی تحصیل بدهم و باید بنا به قرار و 
در  که  نامزدی  می کردم.  ازدواج  خانواده  قبلی  تصمیم 
متوجه  پدرم  بود.  شده  تصمیم گیری  تولدم  اول  روز 
نارضایتی من شد و روزی که همه ی بزرگان دور هم 
جمع شده بودند و برای برگزاری مراسم شیرینی خوری 
تصمیم می گرفتند، پدر به چهره ی مکدر من نگریست 
برایم رساند که من نمی توانم  و به صورت غیرمستقیم 
عهدی را که بسته ام بشکنم ولی تو که به کسی قولی نداده 
بودی. این مرا تشویق کرد تا نامه یی برای طرف مقابل 
بنویسم و عدم رضایتم را با توضیحات الزمه و آرزوی 
خوشبختی برای شان ابراز کنم. این مسأله جنجال بزرگی 
برای خانواده ی ما ایجاد کرد ولی خوب ختم به خیر شد. 
آغاز  به  رو  هم  جدید  تحصیلی  سال  حین  همین  در 
باستانی  پادرمیانی مدیر مدرسه ام خانم نسرین  با  بود، 
توانستم وارد دبیرستان شوم. سال آخر دبیرستان همه ی 
همکاسی هایم کاس آمادگی کنکور می رفتند اما من 
اجازه ی دانشگاه رفتن و شرکت در کنکور را نداشتم. 
شبانه وقتی همه می خوابیدند من چراغ موشی یی را که 
از شیشه ی شربت درست کرده بودم گرفته و خاموشانه 
من  و  بود  مهاجرت  )دنیای  می شدم  بیرون  از  اتاق  از 
و پدر و مادرم همراه 5 خواهر و برادرم همه در یک 
اتاق زندگی می کردیم( و در گوشه ی حیاط )حویلی(، 
داخل حمام و یا تشناب اگر هوا سردتر بود به مطالعه 
کتاب هایم می پرداختم. سال 1۳۷5 بود و کنکور در دو 
مرحله برگزار می شد. من مرحله ی اول و دوم کنکور 
پنهانی را شرکت کردم، آن سال من تنها کسی بودم که 
از یک کاس به دانشگاه دولتی راه یافته بود و به همین 
دلیل در شهرمان خبر پیچید که امسال فقط یک دختر 
افغانی توانسته در کنکور قبول شود. چون یک تبعه ی 
خارجی حساب می شدم، فقط حق انتخاب 6 دانشگاه 
بزرگ ایران را داشتم و این شانس قبولی ام در رشته ی 
پزشکی را بسیار پایین آورده بود، پس رویای دکتر شدن 
را کنار گذاشتم و در رشته ی تکنولوژی رادیولوژی ابتدا 
در مقطع کاردانی ) فوق دیپلم( در دانشگاه علوم پزشکی 
ادامه ی  بعدی  کنکور  در  کامیابی  از  بعد پس  و  تهران 
همین رشته را در مقطع لیسانس )کارشناسی ناپیوسته( 

در دانشگاه تبریز خواندم.
یکی از دست آوردهای مهم تحصیل در ایران این بود 
که دیدگاه خانواده ام را درباره ی درس خواندن دخترها  
در مقاطع باالتر تغییر داد. مخصوصا پدر مرحومم که 
دهم،  ادامه  خواندن  درس  به  من  نبود  راضی  اول  در 
اما بعدتر وقتی دید یک دختر هم می تواند در دانشگاه 
درس بخواند و در عین حال ارزش های خانوادگی خود 
را هم حفظ کند، نه تنها دیگر مخالفتی نکرد بلکه همیشه 
مشوق من بود و به همین لحاظ خواهرانم هم توانستند 
تحصیات خود را ادامه بدهند، و اکثر فامیل های ما هم 
بعد از آن به دختران شان اجازه دادند که درس بخوانند.

بر آنچه که شما اختراع  ایران  آیا تحصیالت تان در 
کردید تأثیری داشت؟ 

اگر منظور ارتباط رشته ی تحصیلی ام با موضوع اختراعم 
باشد، بله. با خواندن رشته ی تکنولوژی رادیولوژی به 

سمت فیزیک طبی سوق داده شدم.

شما دوباره به افغانستان بازگشتید؛ چه چیزی باعث 
شد که تصمیم بگیرید به افغانستان برگردید؟

و  بود  آرزو  یک  برایم  همیشه  افغانستان  به  برگشتن 

گفت وگو با شاهد مرگ 
و ناجی زندگی
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 90 حیا  است.  ایمان  نصف  نظافت  که  شنیده اید 
درصد ایمان است. معنای این سخنان حکیمانه این 
یا  می دهد  دست  از  را  نظافت  که  کسی  که  است 
می گذارد حیایش کن فیکون شود، مقداری از ایمان 
خود را از دست می دهد. با رفتن نظافت نصف ایمان 
می رود.  ایمان  درصد   90 حیا  رفتن  با  اما  می رود، 
بعضی  چون  است.  خوب  پیمانه ها  این  فهمیدن 
نمی فهمند  ولی  زایل شود،  ایمان شان  دارند  دوست 
چیست.  ایمان  کردن  زایل  برای  راه  ساده ترین  که 
آیند.  نایل  مقصود  این  به  تا  می کشند  آدم  عده یی 
ایمان شان  که  می شوند  متوجه  حیرت  کمال  در  اما 
چندین برابر شده. خوب، نمی فهمند. مثل این است 
خود  بغل  در  را  نیشکر  خریطه ی  و  بنشیند  آدم  که 
بگذارد و شیفت شیفت نیشکر بخورد تا قند خون اش 
پایین بیاید. عده یی دیگر برای این که ایمان شان زایل 
شود، چرس می کشند. نمی دانند که چرس بی ایمان 

را بی ایمان تر می سازد، اما مومن را مومن تر.
می خواهید  اگر  است.  حیا  و  نظافت  در  راه حل 
در  بماند،  دیگرش  نصف  و  برود  ایمان تان  نصف 
لنگی تان  اگر مرد هستید  کنید. مثال  نظافت کوتاهی 
را نشویید. بگذارید خوب چرک شود. بروت تان را 
بتراشید، اما ریش تان را بگذارید سر ناف تان برسد. 
هنگام ارزیابی و تطبیق حاجت به تشناب نروید، سر 
سرک رو به دیوار بنشینید. دست تان را هم نشویید. 
باشید.  داشته  آماده  را  دندان تان  مسواک  همیشه  اما 
دست تان کثیف بود خیر است، دندان تان باید پاکیزه 
باشد. یعنی کاری نکنید که نظافت تان خیلی خراب 
شود. ولی اگر می خواهید بخش عمده یی از ایمان تان 
بر  گونه؟  چه  می گویید  شوید.  بی حیا  شود،  زایل 
بی حیاترین  زنان  عبدالصمد  شیخ  تئوری  اساس 
طایفه در جهان اند. خوب، آنک الگو. ببینید زنان چه 
گونه بی حیایی می کنند، شما هم همان راه را بروید. 
وجودتان  در  ایمان  از  پشیزی  هفته  یک  ظرف  در 
ساله گی   9 در  زنان  که  همین  مثال  نمی ماند.  باقی 
می خواهند با مردان نصواری 54 ساله همبستر شوند. 
جای  شما  خانم،  چیست؟  نیست،  بی حیایی  این 
نواسه ی آن مرد هستید، خجالت بکشید. شما هنوز 
کودک اید. آیا درست هست که به خاطر هوا و هوس 
و شهوت حیوانی زنده گی یک مرد متدین و مومن 
را به گند بکشانید و ویران کنید؟ بی چاره عبدالصمد 
همین حاال به خاطر نرسیدن به نظافت ِ ریش و دهان 
و پاچه و آستین خود نصف ایمان خود را از دست 
او  از  هم  را  دیگر  نصف  آن  می خواهید  شما  داده. 

بستانید. حیا کنید خانم.

هم به من پیوستند و با حمایت همسرم روی درس 
خواندن تمرکز کردم. پاره وقت هم در بیمارستان کار 
می کردم. خوشبختانه، بعداز یک سال شامل بورس 

»بنیاد شلوم برجر« 
که  شدم   )Schlumberger Foundation(
توانستم آن را ادامه دهم و در ماه جون سال 2015 
با  و  نمایم  دفاع  دکترایم  پایان نامه ی  از  توانستم 
درجه ی اعلی و در کمتر از سه سال از دوره ی دکترا 

فارغ التحصیل شوم.
پروژه ی تحقیقاتی من در دوره ی دکترا، بهبود روش 
پرتودرمانی بیماران سرطانی بود، و من روی یافتن 
اندازه گیری  بردن دقت و صحت  باال  برای  راه حلی 

اشعه در داخل بدن مریض تحقیقاتم را انجام دادم.

و  ساری  دانشگاه  طرف  از   2013 سال  در  شما 
وزارت تحصیالت عالی افغانستان به عنوان مخترع 
وسیله یا دستگاه جدید درمان سرطان اعالم شدید. 
اختراع  شما  که  وسیله یی  یا  دستگاه  مورد  در 
و  چیست  دستگاه  این  دهید؛  توضیح  کرده اید، 

چگونه کار می کند؟
پرتودرمانی بخشی از برنامه ی درمانی بیماران سرطانی 
از  استفاده  پرتودرمانی  از  را تشکیل می دهد. هدف 
اشعه جهت از بین بردن سلول های سرطانی  است، 
سرطانی  ناحیهی  به  باید  فقط  را  اشعه  که  طوری 
محدودشده تاباند تا بافت های سالم اطراف توده های 
سرطانی صدمه یی نبیند. اما در حین پرتودرمانی، از 
اشعه هایی استفاده می شود که نامرئی است و تمرکز 
همین  برای  است.  مشکل  بسیار  آن  اندازه گیری  و 
سایر  آسیب  سبب  یا  درمان  حین  در  اوقات  اغلب 
بافت ها می شود و یا این که به مقدار صحیح به غده ی 
سرطانی مریض اشعه داده نمی شود. من در پروژه ی 
بسیار  شیشه یی  مهره های  از  استفاده  با  تحقیقاتی ام 
کوچک )یک میلی متری( و ارزان قیمت، وسیله یی را 
ابداع کردم که می توان این وسیله را در محل تحت 
به  اشعه  میزان و گسترش  از  درمان کار گذاشت و 
اطراف اطاع حاصل  بافت های  ناحیهی سرطانی و 
کرد و متعاقبا هرگونه خطای موجود را برای جلسات 
یادآوری است  به  بعدی درمانی تصحیح کرد. الزم 
پرتودرمانی در حدود 20 جلسه  که معموال تداوی 
انجام می شود. با به کارگیری این وسیله انتظار می رود 
دقت و صحت درمان پرتودرمانی حداقل 50 درصد 

افزایش یابد.

چه چیزی شما را کمک کرد که به فکر اختراع این 
دستگاه بیافتید. ایده های اولیهی آن از کجا آمد و از 

چه زمانی درگیر آن شدید ؟
وقتی متوجه شدم که در عموم %51 مریضان تحت 
جدی  بسیار  جانبی  عوارض  از  پرتودرمانی  تداوی 
از محل  دقیق  اطاعات  نبود  اثر  در  رنج می برند و 
مریض  سرطان  نمی توانیم  سرطانی  غده ی  تداوی 
را به طور قطعی کنترل کنیم، فکر ساختن وسیله یی 
ما  به  پرتودرمانی  تحت  مریض  بدن  داخل  از  که 
از چشمان من ربوده  را  ارائه کند خواب  اطاعات 
بود. تا دیروقت شب هنوز مقاالت سایر محققان را 
مطالعه می کردم و دنبال راه حل های تازه می گشتم که 
جواب گوی این مشکل باشد. در عین حال همیشه در 
نظر داشتم که راه حل باید ارزان، ساده  و قابل تطبیق 

در کشوری مانند افغانستان باشد.
لذا با استفاده از تحقیقات پروفیسور دیوید برادلی

)David Bradley(  که از فیبرهای نوری
استفاده  دوزیمتر  به عنوان     )optical  fibres(
انواع  به  می کرد کار خود را شروع کردم  و سپس 
دیگری ازمواد شیشه یی  فکر نمودم که بسیار کوچک 
باشد تا بشود آن را وارد بدن مریض نمود؛ مقاومت 
بیشتری داشته باشد و هم اطاعات سه بعدی ارائه 
نماید، چرا که فیبر نوری بسیار شکننده است و عما 
با آن می توان شعاع را در یک بعد با دقت باال اندازه 

گرفت.

در دوران نوجوانی از دانه های شیشه یی برای ساختن 
درآمدی  بدینوسیله  تا  می کردم  استفاده  گردنبند 
کوچک داشته باشم. بعدها این کار، این ایده ی اولیه 
ایجاد  برای  ارزان  دانه های  این  از  تا  داد  من  به  را 
thermos-lumi-  دوزیمتر تی ال )ترمولومینسنت

nescent( استفاده نمایم. وقتی که این نظریه در 
البراتوار مورد آزمایش قرار گرفت، دریافم که نه تنها 
دوزیمترهای  از  ارزان تر  بسیار  شیشه یی  دانه های 
متعارف هستند بلکه آن ها عملکرد به مراتب بهتری 
را در طیف وسیعی از پارامترها نیز ارائه  می کنند. به 
این ترتیب با ساخت آرایه یی از این مهره ها که به طور 
را  دوزیمتری  ساخت  طرح  می گرفتند  قرار  ردیفی 
دادم که می تواند وارد بدن شود و از مقدار و گسترش 
اشعه هم در غده ی سرطانی و هم انساج سالم اطراف 

اطاعات دهد.

سایر  با  شما  اختراع  که  مزیت هایی  و  تفاوت ها 
شیوه های درمانی برای سرطان دارد در چیست؟ 

بدن  وارد  بتواند  که  دوزیمتری  قبلی  روش های  در 
دوزیمترهایی  فقط  و  نداشت  وجود  شود  مریض 
استفاده می شد که روی پوست مریض قرار می گرفت 
و مقدار اشعه  صرفا تخمین زده می شد. دیگر این که 
قابل  پیشرفته  کشورهای  در  فقط  و  هزینه بر  بسیار 

استفاده است.

در مورد مکانیزم کار دستگاهی که اختراع کرده اید 
توضیح دهید .

و  دقت  و  است  تکمیلی  وسیله ی  یک  دستگاه  این 
هر  مسلما  می دهد.  افزایش  را  پرتودرمانی  صحت 
طرح جدیدی کمی و کاستی هایی هم دارد و همواره 
بر روی  تمرکز  با  بله  است.  پیشرفت  علم در حال 
طراحی  را  دیگری  سیستم  کار  بیشتر  هرچه  بهبود 
تحت  مریض  آن که  با  همزمان  می تواند  که  کرده ام 
پرتودرمانی است، میزان اشعه ی گرفته شده را نشان 
دهد و این برای درمان هایی که فقط در یک تا سه 

جلسه انجام می شوند بسیار کمک کننده خواهد بود.

نهادها و  یا  انجام دادید  تنهایی  به  این اختراع را 
افراد دیگری در آن نقش داشتند؟

اختراع فقط طرح شخص خودم بود ولی در انجام 
آزمایشات آن نه تنها دانشگاه ساری بلکه بسیاری از 
نهادهای تحقیقاتی بریتانیا مانند مرکز البراتوار فیزیک 
  )National Physical Laboratory(ملی
از  برخی  شفاخانه ها،  از  تا   20 تحقیقاتی  مراکز   ،
البراتوارهای بین المللی مانند البراتوار گونما در ژاپن 
مرکز  و   ،)Gunma Ion Beam Centre(
Prague Proton Cen- پراگ  )پروتون تراپی 

tre(، در این کار تحقیقاتی با من همکاری داشتند.

از زمان اختراع دستگاه و شیوه ی منحصربه فرد شما، 
تا هنوز چه اقدامات عملی برای استفاده از این اختراع  

انجام داده اید؟
برای استفاده ی عملی از این طرح دوزیمتری داخل 
تحلیل  و  خوانش  سیستم  طراحی  به  احتیاج  بدن 
اتوماتیک بود که سرعت کار را باال ببرد تا پاسخ گوی 
نیاز بسیار باالی شفاخانه ها باشد. این دستگاه تکمیلی 
را هم طراحی کرده ام و با کمک دانشگاه ساری برای 

ثبت این اختراع اقدام نموده ایم.
اختراع همچنین  این  برای طی مراحل صنعتی سازی 
احتیاج به ثبت شرکت داشتم که تیم مربوطه را تکمیل 

و شرکت را ثبت نموده ام.
باید در این جا توضیح بدهم که سیستم های دوزیمتری 
نگهداشت  هزینه ی  با  و  گران قیمت  بسیار  قبلی 
استفاده در  قابل  دلیل صرفا  به همین  بودند که  باال 
عین  در  من  طرح  چون  بودند.  پیشرفته  کشورهای 
کارایی باالتر ساده و مقاوم است هزینه ی نگهداشت 
کمتری الزم دارد و به راحتی قابل بهره برداری در تمام 
کشورها است که متعاقبا هزینه ی تداوی بیماران را 

بسیار کاهش خواهد داد.

ایجاد  اختراع تان  کردن  صنعتی  برای  را  شرکتی 
کرده اید. در مورد این شرکت و اهداف تان توضیح 

دهید.
در شروع شرکت را صرفا برای صنعتی سازی سیستم 
دوزیمتری داخل بدنی ایجاد کردم، منتها بعدا متوجه 
شدم که با تیم مسلکی که داریم می توانیم راه حل هایی 
برای سایر مشکات صحی مانند کمبود ویتامین دی 
ما  بعدی  برنامه های  کنیم که  ارائه  نزد مردم هم  در 

خواهد بود.

آیا اختراع تان توسط دولت یا موسسات خصوصی 
در  عملی  بهره برداری  و  عملی سازی  برای 

بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفته است؟
انجام  انگلستان آزمایش  در 20 شفاخانه در سراسر 
شده و در بیمارستانی که فعا دوره ی تخصص خود 
را می گذرانم روی ۳2 مریض امتحان کرده ایم. منتها 
به طور  آزمایشات  این  تمام  در  دوزیمترها  خوانش 
برای  و  است  زمان بر  که  است  شده  انجام  دستی 
قدم بعدی حتما باید سیستم اتوماتیک را بسازیم که 
االن روی ساخت دستگاه خوانش اتوماتیک تمرکز 
نموده ام و جایزه ام هم بودجه یی است که از جانب 
اولیه ی  نمونه ی  ساخت  برای  بریتانیا  نوآوری  نهاد 

دستگاه داده شده است.

چه  جدید،  درمان  شیوه ی  یک  اختراع  کنار  در 
کارهای علمی و پژوهشی دیگری انجام داده اید و 

یا در حال کار هستید؟ 
پس از پایان دکترا به عنوان محقق در دانشگاه ساری 
تاکنون  داده ام.  ادامه  دانشگاه  آن  با  را  همکاری هایم 
که  داشته ام  علمی  اثر  بیست وشش  )دسامبر 2016( 
در معتبرترین مجات بین المللی  چاپ شده اند. برای 
جزییات بیشتر در مورد کارهای علمی ام می توانید به 

پروفایل علمی ام در لینک ذیل مراجعه نمایید.
در کنار کار تحقیقی، برای دانشجویان دوره ی ماستری 
و دکترا استاد راهنما هستم و همچنین مضمون درسی 
دوره ی  طبی  فیزیک  رشته ی  در  را  رادیوبیولوژی 
University of Sur- دانشگاه  )ماستری همین 

rey(  تدریس می کنم.
فیزیک  تخصصی  دوره ی  گذراندن  روزمره ام  کار 
 Queen Alexandra طبی بالینی در شفاخانه ی
است تا سرتیفیکت بین المللی فیزیکدان طبی بالینی را 

به دست بیاورم.

افغان ها از اینکه شما موفق به دریافت این جایزه 
و  شدند  امیدوار  شده اید،  وسیله   این  اختراع  و 
را  افغانستان  زنان  جایزه  این  دریافت  خصوصًا 
امیدوار کردند که ما می توانیم. آیا روزی اختراع 
مورد  نیز  افغانستان  در  افغان ها  درمان  برای  شما 

بهره برداری قرار خواهد گرفت؟
در افغانستان هرگاه مرکز رادیوتراپی فعال شود می توان 
از این دستگاه برای ارائه ی خدمات رادیوتراپی دقیق 
برای بیماران استفاده کرد. این روزها به تازگی قانون 
شعاعی از مجلس پاس شده است و ساخت مرکز 
در بهار سال آینده از برنامه های وزارت تحصیات 
عالی افغانستان است اما ساخت ماشین مورد نظر من 
ممکن است حدود ۳ سال یا بیشتر زمان الزم داشته 
باشد تا پشتوانه ی مالی به دست آورد و مراحل صنعتی 

و قانونی را بگذراند و به بهره برداری برسد. 
من عاقه دارم یک مرکز تحقیقاتی در داخل افغانستان 
ایجاد نمایم تا دانشجویان ما در داخل کشور تحقیقات 

علمی در سطح  و استاندارد بین المللی انجام دهند.
لینک ثبت شرکت خانم شکردخت جعفری

http://www.trueinvivo.co.uk/
لینک پروفایل خانم شکردخت جعفری در مورد 

مقاالت علمی اش
https://www.researchgate.net/profile/Sha-
kardokht_Jafari/contributions

تقریبا  حیا 
کل ایمان است
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ترجمه بیانیه رئیس جمهور محمد اشرف غنی 
در ششمین کنفرانس قلب آسیا - امرتسر هندوستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان.

دیگر  و  خارجه  وزرای  مودی،  نخست وزیر 
وزرا، رؤسای هیئت ها، خانم ها و آقایان!

کنفرانس قلب آسیا در حالی تدویر می گردد که افغانستان 
با فرصت های بزرگ و تهدیدات عمده روبه رو است که 
پیامدهایی در سرتاسر آسیا و جهان به دنبال داشته است. 
بعد از گذشت حدود یک سال از کنفرانس پیشین قلب 
آسیا که در اسام آباد پاکستان تدویر یافته بود، تأمل روی 
طرح ها و تمایاِت در حال ظهور، به ما کمک می کند که 

برای سال 201۷ و بعد از آن آمادگی بگیریم.
میزبانی  خاطر  به  هندوستان  مردم  از  سپاس  اظهار  با 
»امرتسر«   زیبای  و  تاریخی  شهر  در  امروزشان 
مرکز  قبًا  امرتسر  شهر  می کنم.  آغاز  را  صحبت هایم 
آسیای  به  را  هندوستان  که  بود  تجارت  و  حواله جات 
مرکزی، روسیه، شرق میانه و فراتر از آن وصل می کرد. 
همچنین از شما ]مقامات هندی[ به خاطر دیدار از »معبد 
ابراز  طایی« که در واقع یک خاطره خارق العاده بود، 

امتنان می کنم.
افغانستان  به  سفر  بار  دو  با  شما  نخست وزیر!  جناب 
افتخار  ما  به  بزرگ  و  مهم  پروژه  دو  افتتاح  منظور  به 
یک  از  نمادی  عنوان  به  افغانستان  پارلمان  بخشیدید. 
بزرگ ترین  بین  نمود،  خواهند  تبارز  دوامدار  رابطه  
حکومت  و  مردم  و  هند-  -یعنی  جهان  دموکراسی 
افغانستان که متعهد به تحقق بخشیدن حقوق و وجایب 
دموکراتیک اتباع آزاد که در قانون اساسی  شان تصریح 

گردیده، می باشند.
بند دوستی افغانستان و هند در سلما که ظرفیت تولید 
42 میگاوات برق و ذخیره سازی 650 میلیون مترمکعب 
آب را دارا می باشد و بعد از 40 سال انتظار به مرحله 
اکمال رسید، ارمغان آور زندگی بهتر و آورنده روشنی به 

منافع و ارزش های دو کشور است که از باورمندی به 
تعاون و همکاری الهام می گیرد. ]خطاب به آقای مودی 

و مقامات هندی:[ تشکر از شما!
خانم ها و آقایان!

تجدید تعهدات بین المللی به مردم افغانستان در جریان 
تاریخی  تصمیم  است.  شده  واقع  مؤثر   2016 سال 
رئیس جمهور اوباما در مورد استقرار قوای امریکایی به 
افغانستان،  آینده  برای مصؤون ساختن  تصمیمی  مثابه 
همیشه مورد احترام ما بوده و در اذهان مان باقی خواهد 
ماند. ما از رئیس جمهور اوباما و تیم امنیت ملی ایشان 
امنیتی  قربانی قوای دفاعی و  به  احترام  ادای  به خاطر 
افغانستان و اعتماد به اراده ما در راستای مبارزه با فساد 

و سر و سامان دادن امور مربوط به ما، تشکر می کنیم.
قوای  هزار   ۳54 به  دالری  میلیارد   15 کمک  به  تعهد 
امنیتی و دفاعی مقتدر ما در جریان کنفرانس سران ناتو 
در وارسا، تجدید مأموریت حمایت قاطع و عاوه بر 
آن تعهد کشورهای شامل این چارچوب که پسران و 
افق  این مأموریت سهم گرفته اند، یک  دختران شان در 
و  توانایی  تا  نمود  میسر  ما  برای  را  زمانی وسط  مدت 

توانمندی قوای مان را تقویت کنیم.
ما از رئیس جمهور اوباما؛ خانم مرکل، صدراعظم آلمان؛ 
آقایان کامرون و رنزی، نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا؛ 
رئیس جمهور اردوغان و دیگر رهبران، به خاطر تدویر 
افغانستان،  مورد  در  اجماع  تشکیل  و  مذکور  نشست 

اظهار سپاس می نماییم. 
به  بروکسل  نشست  در  دالر  میلیارد   15.2 مبلغ  تعهد 
انکشاف  و  صلح  ملی  چارچوب  از  حمایت  منظور 
است  بوده  همراه  بیشتری  مؤثریت  با  حتی  افغانستان 
زیرا این امر در زمانی اتفاق افتاد که مباحثاتی مبنی بر 
این که جهان از کمک به افغانستان خسته شده و برای 
دستیابی به اولویت های خودشان تاش می کنند، وجود 
داشت. اما با این حال، تمرکز جدی ما روی اصاحات 
با  ما،  انکشافی  همکاران  با  سازنده مان  گفتگوهای  و 

خانه های مردم هرات گردید. جای شگفتی نیست که 
دیدار شما از افغانستان با جشن و پایکوبی بی شائبه در 

سرتاسر افغانستان استقبال گردید.
به همین ترتیب، موافقت نامه سه جانبه بندر چابهار که 
رسید،  امضا  به  تهران  در  هند  و  ایران  افغانستان،  بین 
گام ارزنده  ای در مبدل ساختن افغانستان، از یک کشور 
محصور به خشکی به یک پل ارتباطی، تلقی می گردد. 
پرقدرت  حمایت  بر  مبنی  شما  اطمینان بخش  سخنان 
1.25 میلیارد مردم هندوستان با تعهد کمک اخیر یک 
به  انکشافی،  همکاری های  عرصه  در  دالری  میلیارد 

سرعت جنبه عملی به خود گرفت.
مهاجر  میلیون  یک  از  تقریباً  ما  که  آنجایی  از 
عودت کننده مان پذیرایی می کنیم، برنامه ها و پروژه های 
باعث  گردید،  امکان پذیر  شما  کمک  با  که  جدیدی 
ایجاد، گسترش و تحکیم میلیاردها پیوند تاریخی بین دو 
ملت افغانستان و هند شد که به منظور توانمند ساختن 
مردم شان و دستیابی به صلح و رفاه، از طریق همکاری 

وقت خود را صرف نمودند.
صورت  موافقه  آن  روی  که  کاال  انتقال  هوایی  دهلیز 
گرفت و به زودی راه اندازی خواهد گردید، این امکان 
را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افغان و هندی 
و  محصوالت  به  آزادانه  صورت  به  که  می کند  فراهم 
خدمات همدیگر دسترسی داشته باشند. بیش از دو هزار 
آن  نمایانگر  هند،  در  تحصیل  مصروف  افغان  محصل 
هستند که نقش عمده ای را در رهبری و مدیریت روند 

دستیابی افغانستان به رفاه و ثبات، ایفا می نمایند.
میزان کمک های هند و نحوه ارائه آن بسیار تأثیرگذار 
دولت-   به  -دولت  دولتی  در سطح  هند  کمک  است. 
به منظور بهبود سطح زندگی مردم و رفاه آنان صورت 
بدون  و  شفاف  همکاری  و  کمک  این  است.  گرفته 
گرفته  صورت  محدودیت  وضع  و  مطالبه  هیچ گونه 
است. هیچ گونه موافقت نامه مخفیانه و شروط سّری در 
همگرایی  واقع  در  کمک  این  ندارد.  وجود  زمینه  این 

موفقیت چشمگیری همراه بوده است. همان طور که در 
کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست بروکسل خاطرنشان 
را همانند یک  مبلغ  این  تعهد می سپاریم که  ما  کردم، 
خط اعتباری، در راستای دستیابی به تعهدات و به منظور 
آوردن اصاحات اساسی و پی درپی به مصرف برسانیم. 
به  تعهدات تان  و  حضورتان  خاطر  به  شما  تمامی  از 
خصوص از تاش های خانم موگرینی معاون اتحادیه 
ایاالت  تاش های  همچنین  و  همکاران شان  و  اروپا 

متحده در حمایت از ما قدردانی می کنیم.
با اعتقاد به این که تقویت و توسعه همکاری ها مستلزم 
کار پایدار، سرمایه گذاری و ایجاد روابط است، ما نه به 
تعهدات نشست وارسا و نه کنفرانس بروکسل، بسنده 
نمی کنیم. به جای آن، ما روی پیاده نمودن تعهدات مان 
عرصه  در  و  جنگ  میدان های  در  عملی  صورت  به 
اصاح سیستم حکومتداری -اعم از جمع آوری عواید و 

بررسی نهادهای حاکمیت قانون- تمرکز می کنیم. 
دادید،  قرار  ما  اختیار  در  که  فرصتی  به خاطر  از شما 
نمودن  ارزیابی   و  ما  به  نسبت  تعهدات تان  خاطر  به 
پیچیدگی چالش هایی که دامنگیر ماست، تشکر می کنیم.
با افق های زمانی وسط مدت که با تدویر کنفرانس های 
وارسا و بروکسل به وجود آمد، ما با دلگرمی بیشتر تاش 
می کنیم که ثبات و امنیت را در کشورمان تأمین و رفاه را 
برای مردم مان به ارمغان آوریم. تحرک به خاطر دستیابی 
به اهداف مذکور نیازمند یک چارچوب و پان عملی به 
منظور درنظرداشتن ابعاد پوتانسیل ما در سطح آسیا و در 
مقیاس دقیق تر اوراسیا می باشد زیرا روسیه در این روند 
این  نتیجه  در  و  می گردد  محسوب  عمده  جانب  یک 
امکان وجود دارد که پوتانسیل و مشکات مان در تقابل 
با یکدیگر قرار گیرند. بنابراین، غور و بررسی های امروز 
با سرنوشت  استانبول،  پروسه   - آسیا  قلب  نشست  و 

بهم پیوسته افغانستان و آسیا رابطه دارند.
پروسه  ایجاد  خاطر  به  ترکیه  دولت  از  بدهید  اجازه 
استانبول، نشستی که رفته رفته و به صورت موفقیت آمیزی 
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به یک روند سازنده و همه شمول مبدل گردیده است، 
قزاقستان،  جمهوری  از  ترتیب،  همین  به  کنم.  تشکر 
به  پاکستان  جمهوری مردم چین و جمهوری اسامی 
امتنان  ابراز  این پروسه  قبلی  خاطر تدویر نشست های 
میزبانی  پذیرفتن  به  خاطر  نیز  آذربایجان  از  می نمایم. 

مشترک این نشست در سال آینده تشکر می کنم.
جاللتمآبان، خانم ها و آقایان!

از  قاره یی  اقتصاد  یک  به  مفکوره  از  آسیا  قاره  تحول 
یک سو، و بهای سنگین مشکات ناشی از موج پنجم 
خشونت سیاسی و تروریزم بر جوامع و طرز حکومت 
ما از سوی دیگر، به معنی قرار گرفتن ما در مرحله درک 
با مشکات مان  پوتانسیل ها و در عین حال رویارویی 

می باشد.  
همان طور که تجربه امریکای شمالی و افزایش جهانی 
نوزدهم  قرن  در  ترانسپورت  عرصه  در  سرمایه گذاری 
میادی نشان می دهد، »اتصال« در به هم تنیدن سرزمین ها 
در راستای ایجاد یک نظام اقتصادی همگرا نقش کلیدی 
را ایفا می کند. دولت های مستقل آسیای مرکزی و قففاز 
روی  سرمایه گذاری  دگرگون کننده  تأثیرات  نمایانگر 
مقوله اتصال می باشند. ترکمنستان طرح اتصال دهلیزها 
را در سپتمبر 2014 و در کنفرانس ترانسپورت پایدار 
که در هفته گذشته برگزار گردید، به وضوح بیان نموده 
است. افغانستان یکی از جوانبی است که از این رویکرد 
بهره مند می شود چنانچه مردم ما افتتاح بندر آقینه را که 
صورت   ]1۳95 قوس   ۸[  2016 نوامبر   2۸ تاریخ  در 
تأثیر  آقینه،  بندر  افتتاح  نتیجه  می کنند.  تجلیل  گرفت، 
شبکه یی آن است زیرا این بندر زمینه را برای دسترسی 
به  را  ترکمنستان  که  بزرگ  ترانسپورتی  شبکه های  به 
دیگر  کشورهای  و  همسایگانش  خط آهن  شبکه های 
یعنی قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، از یک طرف و 
ازبکستان، روسیه و فراتر از آن از طرف دیگر، فراهم 

می سازد.
چین  کاالهای  محموله  اولین  ورود  ترتیب،  همین  به 
نشانه های  از  یکی  بندر حیرتان  به  ازبکستان  از طریق 
ابراز خرسندی  با  آینده است.  سرازیر شدن کاالها در 
چین  کشورهای  رهبری  با  که  مؤثری  از صحبت های 
و ازبکستان داشتیم، ما منتظر افزایش میزان تعامات با 

کشورهای مذکور می باشیم.
موضوع حائز اهمیت دیگر امضای موافقت نامه سه جانبه 
چابهار بین افغانستان، ایران و هند؛ و پروژه ی در حال 
به  هرات  به وصل شدن شهر  منجر  که  است  تطبیقی 
هزینه  کاهش  می گردد.  ایران  بنادر  و  سیستم خط آهن 
ترانسپورتی و پیش بینی پذیر بودن آن، ما را قادر می سازد 
که مؤثریت و کارایی تاش های انکشافی مان را افزایش 
زندگی  در  ملموس  تغییرات  آن  موجب  به  تا  دهیم 

مردم مان بیاوریم.
زمانی که شبکه و کاستر با هم یکجا شوند، تغییرات 
تأثیر  ایجاد  باعث  رابطه  هر  می شود.  برگشت ناپذیر 
شبکه یی می گردد، اما زمانی که این شبکه ها با همدیگر 

کنیم.
رهبران گرامی، خانم ها و آقایان!

یک کشور فقیر در حال توسعه در یک شرایط عادی 
متعاقبًا  و  دیدگاه   بیان  نعمت  از  بین المللی  و  منطقوی 
به  بخشیدن  تحقق  برای  تطبیقی  پان  یک  انکشاف 
نعمت  این  از  ما  تأسف،  با  اما  می باشد،  برخوردار  آن 
محروم هستیم. چالش هایی که ما با آن روبه رو هستیم، 
نیاز  که  بوده  همدیگر  به  وابسته  و  پیچیده  زنجیره یی، 
آسیا، جهان، اسام، ملی و  به وحدت عمل در سطح 
زنجیر  در  ضعیف  پیوند  که  همان طور  دارد.  منطقوی 
نشانگر سرعت حرکت است، ما هیچ چاره ای جز تمرکز 
همزمان روی مقوله های »مدیریت بحران« و »مدیریت 
تغییر« نداریم و در عین زمان ایجاد و توسعه همکاری ها 
مسأله دیگری است که باید به آن توجه دقیق صورت 

گیرد.
خشونت  موج  پنجمین  وسعت  و  مقیاس  ماهیت، 
ملت  می باشند.  ریشه ی مشکات  تروریزم،  و  سیاسی 
ما با قرار گرفتن در خط مقدم این موج و مقابله با آن، 
دادن  از دست  قربانی شدن مردم و  با  را  بهای گزافی 
فرصت ها، پرداخته و هنوز هم می پردازد. سال گذشته 
ما بیشترین تعداد قربانیان ملکی و نظامی را در جهان 
متحمل شدیم که برای ما غیرقابل قبول است. هرچند 
امری اجتناب ناپذیر است، اما می توان از آن جلوگیری 

کرد.
با تأمل روی چهار موج قبلی خشونت که بین سال های 
1۸60 الی 1990 به وقوع پیوسته است، مقابله با موج 
تأیید  نیز  استرالیا  دفاعی  پالیسی  که  همان طور  پنجم 
نموده، نیازمند یک استراتیژی 10 الی 20 ساله می باشد.

ویرانگری  و  اساس شیوه های خشونت  بر  پنجم  موج 
در چهار موج قبلی که آنارشیزم آغازگر آن بود، ایجاد، 
ترکیب و تقویت شده است.  تأثیر شبکه یی موج پنجم 
تشدید یافته است زیرا این موج، از پتانسیل عظیم خود 
روابط  به  اکنون  و  بود  رودررو  روابط  گذشته  در  که 
فیسبوکی تغییر یافته است، بهره برداری می کند. از آنجایی 
که هدف اساسی موج پنجم برهم زدن قرارداد اجتماعی 
بر  همه جانبه  حمله  طریق  از  دولت  و  شهروندان  بین 
آزادی هایی می باشد که از ایجاد نظام های دولتی ملی و 
بین المللی تبلور یافته است، به حرکت در آوردن نظام 
این  نابودی  دولتی در تمامی سطوح به منظور غلبه و 

موج، حائز اهمیت بوده و حیاتی است.
ما شاهد پنج پدیده مرتبط با همدیگر هستیم. نخست، 
شبکه های اقتصاد جرمی است که با تکیه بر مواد مخدر 
و قاچاق آن، قاچاق انسان و دیگر فعالیت های غیرقانونی 
عمل می کنند، که باعث فراهم نمودن بستر الزم برای 
سیاست های جرمی می گردد. مواد مخدر محرک عمده 
خشونت می باشد که به طور نمونه می توان به جنگ مواد 

مخدر امریکای التین اشاره نمود.
ملل  تروریستی که سازمان  به سی گروه  نزدیک  دوم، 
متحد آنان را رده بندی نموده است، تاش می کنند که با 

وصل شوند یک تأثیر انکشافی مرکب را ایجاد می کند 
که می تواند مردم ما را از فقر به رفاه ترقی دهد. تاپی 
نمونه ای از تأثیر شبکه ای است که در وهله اول به عنوان 
یک خط لوله مطرح گردید اما اکنون این طرح در حال 
لین   لوله،  خط  شامل  کاستر  یک  به  شدن  گسترده تر 
و  نوری، خط آهن، سرک ها  فایبر  شبکه  انرژی،  انتقال 
میدان های هوایی است که منجر به ایجاد یک سیستم 
پیوسته اتصال بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند 

گردیده است.
ما  به  اخیرمان،  تحرکات  و  آسیا  قلب  در  ما  موقعیت 
اعتماد می بخشد که سرمایه گذاری در زمینه اتصال در 
داشته  تأثیر  و  نتایج  آسیا  سطح  به  می تواند  افغانستان 
راستای  در  کاستری  رویکرد  یک  نتیجه،  در  باشد. 
توسعه زیربنایی در صدر اولویت های انکشافی ما قرار 
دارد که بتواند فضاهای پراکنده )غیرقابل استفاده( را به 
یک سیستم یکپارچه مبدل سازد و شریان های قلب آسیا 

را باز نماید.
یک سیستم خط آهن را در این کاستر تصور کنید که 
می کند.  هندوستان وصل  و  پاکستان  ایران،  با  را  چین 
ارزیابی های ابتدایی ما نشان می دهد که می توان از طریق 
افغانستان، در حدود پانزده هزار میگاوات انرژی را از 
آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال داد که طی پنج 
سال، افغانستان را از یک کشور واردکننده انرژی به یک 

مرکز انتقال انرژی و صادرکننده آن مبدل می سازد.
توانایی ما به  خاطر جذب 900 میلیون دالر سرمایه گذاری 
ماه  پنج  طول  در  انرژی  عرصه  در  خصوصی  سکتور 
گذشته، که از آن جمله ۷00 میلیون دالر آن را متشبثین 
افغان تقبل نموده اند، نمایانگر این است که ما در حال 
به دست آوردن اعتماد سکتور خصوصی می باشیم. ما 
از تمامی شرکت های کشورهای شما دعوت می نماییم 
حال  عین  در  و  گردیده  تغییر  یک  ایجاد  موجب  تا 
ساخت  که  آنجایی  از  نمایند.  کسب  مشروع  منفعت 
همکار  کشورهای  مشترک  همکاری  مستلزم  خط آهن 
و سازمان های انکشافی می باشد، امیدواریم که شما را 
متقاعد  سرمایه گذاری،  این  مثبت  پیامدهای  به  نسبت 

بسازیم.
یابد  رهایی  کمک ها  به  وابستگی  از  باید  افغانستان 
این کار را داریم. ذخایر هایدروکاربن و  توانایی  ما  و 
دالر تخمین شده و  تریلیون ها  منرال های ما در حدود 
ما ظرفیت این را داریم که 26 میلیارد مترمکعب آب را 
مهار سازیم. حمایت به موقع، کارآمد و مؤثر از طریق 
سیستم  از  حمایت  برای  آسیایی  و  جهانی  هماهنگی 
زیربنایی های افغانستان، به زودی ما را قادر به نایل شدن 
به خودکفایی نموده و مردم ما را از فقر به سوی رفاه 

سوق خواهد داد.
استفاده از انکشاف تأمین مالی حاضر و جدید و ابزار 
ما،  مشترک  هدف  تحقق  برای  ریسک،  تضمین کننده 
حیاتی خواهد بود. مهم تر از آن، ما باید با اشباح داخل 
خانه یعنی موج پنجم خشونت سیاسی و تروریزم مقابله 

ایجاد پایگاه در کشور ما، ممالک خود، منطقه و جهان 
را بی ثبات سازند.

جابه جایی  به  منجر  پاکستان  در  نظامی  عملیات  سوم، 
عمده اما انتخابی شبکه های افراطی پاکستان و متحدان 

آنها به داخل خاک افغانستان گردیده است.
با  ما  چندجانبه  و  دوجانبه  مذاکرات  وجود  با  چهارم، 
پاکستان، جنگ اعام ناشده -عنوانی که من در زمستان 
سال 2014 برای این جنگ برگزیدم- نه تنها فروکش 
از  بعد  مخصوصاً   2016 سال  جریان  در  بلکه  نکرده 
کنفرانس بروکسل بیشتر از گذشته تشدید یافته است. 
شایان ذکر است که باالترین میزان استعمال قوه و دفاع 
نوامبر   20 الی  اکتوبر 2016   4 بین  ما  کشور  از  منظم 
میزان - ۳0 عقرب 1۳95( صورت گرفته   1۳( 2016

است.
پنجم، پاسخ دولت ها در این زمینه پراکنده بوده و برخی 
پناهگاه  تروریستی  شبکه های  برای  هم  هنوز  آنان  از 
فراهم کرده از آنان حمایت می کنند و یا با آنان مدارا 
می کنند. همان طور که آقای کاکازاده یکی از چهره های 
کلیدی تحریک طالبان اخیراً گفته است که اگر آنها در 
پاکستان پناهگاه نداشته باشند، حتی یک ماه هم دوام 
نخواهند آورد، بنابراین، ما نیاز به گفت وگو و مذاکره 
جدی داریم. با درنظرداشت موضوعات فوق، صحبتم را 

با ارائه پیشنهادات ذیل به پایان می رسانم:
در وهله نخست، مبارزه با اقتصاد جرمی مستلزم تدویر 
اثبات هویت کسانی  منطقه و  جلسه در سطح آسیا و 
است که از تولید، پروسس، قاچاق و مصرف مواد مخدر 
سود می برند. این امر نیازمند تاش بین المللی است تا 
بدون بازی مامت کردن یکدیگر، بتوانیم این پدیده را 

از ریشه برکنیم.
پیشنهاد  را  بین المللی  و  آسیایی  میکانیزم  ما یک  دوم، 
پاکستان  ما  همسایه  برای  خصوصاً  هرآنچه  می کنیم؛ 
فعالیت های سرحدی  و  مورد  در  که  است  قبول  قابل 
مورد  را  آنها  و  نموده  تحقیق  تروریستان  عملیات های 
را  یکدیگر  کردن  مامت  بازی  ما  دهند.  قرار  بررسی 
نمی خواهیم. ما فقط خواستار تحقیق و بررسی مسایل 

فوق و اثبات آن هستیم.
یک صندوق  به  نیاز  افراط گرایی  با  مقابله  برای  سوم، 
دالر  میلیون   500 سخاوتمندانه  پاکستان  است.  وجهی 
وزیر  است.  نموده  تعهد  افغانستان  بازسازی  برای  را 
این  از  پاکستان[  ملی  امنیت  ]مشاور  عزیز!  سرتاج 
صندوق وجهی به خوبی می توان برای مهار افراط گرایی 
استفاده نمود، زیرا بدون صلح، هیچ مبلغی برای برآورده 
ساختن نیازمند ی های مردم ما کافی نخواهد بود. ما بین 
اطمینان  کرده ایم.  ایجاد  تعادل  تهدیدات  و  فرصت ها 
دارم که تاش متمرکز، آگاهانه و سیستماتیک می تواند 
ما را به پیروزی نزدیک ساخته و منجر به باامن شدن 

افغانستان و آسیا گردد.

بار دیگر تشکر از توجه شما!

جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

ریاست مطبوعات و آگاهی عامه
آمریت خبررسانی
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بارنیه: بریتانیا باید هرچه زودتر 
مذاکرات برکسیت را آغاز کند

عفو بین الملل: دولت ترکیه 
عامل مهاجرت اجباری نیم میلیون کرد است

رییس جمهور ایران: هر گام برجام با نظر رهبری بود

رییس مجلس نمایندگان امریکا: 
حاال ترامپ امکان پیشبرد 

سیاست ما در قبال ایران را 
دارد

برنارد کازنو 
نخست وزیر فرانسه شد

اطاعــات روز: میشــل بارنیــه، مذاکره کننــده ی ارشــد اتحادیــه ی 
اروپــا در گفت وگوهــای برکســیت، از لنــدن خواســت هــر چــه 

زودتــر مذاکــرات را بــرای خــروج از ایــن نهــاد آغــاز کنــد.
بــه نقــل از یــورو نیــوز، آقــای بارنیــه دربــاره ی جــدول 
ــر  ــا اکتب ــد ت ــق بای ــت: »تواف ــا گف ــه ی اروپ ــدی اتحادی زمانبن
ــا  ســال 201۸ میــالدی حاصــل شــود. ســپس پارلمان هــای اروپ

و بریتانیــا و همچنیــن شــورای اروپــا 5-۶ مــاه بــرای تصویــب 
ــت.« ــد داش ــان خواهن آن زم

نهــاد  ایــن  می گوینــد  اروپــا  اتحادیــه ی  ارشــد  مقام هــای 
ــن  ــت و ای ــا چیس ــع بریتانی ــد موض ــًا نمی دان ــی دقیق بین الملل
ــه  ــرد و چ ــی بگی ــه امتیازات ــرات چ ــد در مذاک ــور می خواه کش

ــد. ــی بده امتیازات
آقــای بارنیــه در ایــن زمینــه گفتــه اســت: »تــا زمانــی کــه ندانیــم 
بریتانیــا چــه قصــد و چــه مطالبه یــی دارد و حاضــر اســت 
ــوان  ــرد، نمی ت ــی بگی ــه امتیازهای ــد و چ ــی بده ــه امتیازهای چ
ــر  ــی مؤث ــی زمان ــرد. دوره ی انتقال ــت ک ــی صحب از دوره ی انتقال
اســت کــه راه و مســیری را کــه می خواهیــم در آن گام برداریــم، 

روشــن باشــد.«
از ســوی دیگــر در بریتانیــا هنــوز مشــخص نیســت چــه نهــادی 
ــد کــه  ــه می گوی ــد. کابین ــد آغــاز مذاکــرات را اعــالم کن می توان
ایــن وظیفــه بــر عهــده ی قــوه ی مجریــه اســت و پارلمــان هــم 
ــا  ــی بریتانی ــت. دادگاه عال ــم اس ــدگان مه ــر نماین ــد نظ می گوی
حکــم نهایــی خــود در ایــن زمینــه را در هفتــه ی جــاری ابــالغ 

خواهــد کــرد.

ــی  ــزارش تازه ی ــل در گ ــو بین المل ــازمان عف ــات روز: س اطاع
ــون  ــم میلی ــاری حــدود نی ــه مهاجــرت اجب ــه را ب ــات ترکی مقام
کــرد در جنــوب شــرق ایــن کشــور متهــم کــرد. به گفتــه ی عفــو 
ــونت بار  ــار خش ــل »رفت ــه به دلی ــن منطق ــاکنان ای ــل س بین المل
مقامــات ترکیــه« در مــدت شــش مــاه مجبــور بــه تــرک 

خانه هــای خــود شــده اند.
عفــو بین الملــل گــزارش تــازه ی خــود را بــا عنــوان »اخــراج و 
ــزارش  ــن گ ــرد. ای ــوس منتشــر ک مصــادره« روز سه شــنبه 1۶ ق
بــر موضــوع مهاجــرت اجبــاری کردهــا در جنــوب شــرق ترکیــه 
ــر  ــهر دیاربک ــع در ش ــور« واق ــی »س ــه ی تاریخ ــژه منطق و به وی
تأکیــد دارد. ایــن منطقــه از مــاه جــوالی 2015 صحنــه نبردهــای 
نیروهــای امنیتــی ترکیــه و حــزب کارگــران کردســتان )پ ک ک( 
اســت. در آن زمــان آتش بــس بیــن پ ک ک و دولــت ترکیــه کــه 
ــی  ــای نظام ــض و درگیری ه ــود نق ــرار ب ــال برق ــش از دو س بی

آن هــا بــار دیگــر از ســر گرفتــه شــد.
ــا در  ــدت تنه ــن م ــد در ای ــل می گوی ــو بین المل ــزارش عف گ
منطقــه »ســور« دیاربکــر حــدود 24 هــزار نفــر خانه هــای خــود 
و ایــن منطقــه را تــرک کرده انــد. دلیــل آن به ویــژه قانــون منــع 
ــه  ــان ب ــه آن را همچن ــات ترکی ــه مقام ــت ک ــد اس ــت و آم رف
ــامبر 2015  ــاه دس ــار آن در م ــن ب ــه آخری ــد ک ــرا می گذارن اج

بــود.
ــه آب  ــواهدی در دســت اســت ک ــد ش ــل می گوی ــو بین المل عف
ــا پیکارجویــان پ ک ک  به عمــد بــه روی مــردم قطــع می شــده ت

کــه در میــان مــردم پنهــان بودنــد زیــر فشــار قــرار گیرنــد.
ــه و  ــزد خویشــان خــود رفت ــه ن ــا ب ــه ی ــه از منطق ــردم گریخت م
ــا کار خــود را  ــد. بســیاری از آن ه ــی اجــاره کرده ان ــا خانه های ی
ــا  ــت ب ــور اقام ــی به منظ ــن جای ــرای یافت ــد و ب از دســت داده ان

ــده اند. ــه ش ــارج آن، مواج ــن مخ ــه تأمی ــکالتی، از جمل مش

ــه  ــران گفت ــور ای ــی، رییس جمه ــن روحان ــات روز: حس اطاع
اســت کــه در توافــق هســته یی هیــچ گامــی بــدون مشــورت بــا 

آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر ایــن کشــور برداشــته نشــده اســت.
حســن روحانــی، روز سه شــنبه، 1۶ قــوس، به مناســبت روز 
ــتر  ــه بیش ــرد ک ــراد ک ــران ای ــگاه ته ــخنانی در دانش دانشــجو س
ــد. ــوط می ش ــته یی مرب ــق هس ــا تواف ــام ی ــأله ی برج ــه مس آن ب

ــی در  ــچ قدم ــت: »هی ــی گف ــه، روحان ــو زمان ــل از رادی ــه نق ب
ــری  ــام رهب ــا مق ــه ب ــر آن ک ــتیم مگ ــام برنداش ــأله ی برج مس

مشــورت کردیــم و جلســه گذاشــتیم.«
او افــزوده: »ایشــان )رهبــر جمهــوری اســالمی( نامه هــای 
ــن  ــه م ــتوری ک ــرده و دس ــاب ک ــن خط ــه م ــد ب ــوب دارن مکت
ــان  ــه ایش ــوده ک ــی نب ــچ نامه ی ــان دادم. هی ــای ایش روی نامه ه

ــم.« ــع نده ــتور قاط ــن دس ــد و م بنویس
به گفتــه ی روحانــی، »رونــد کار در تاریــخ و در زمــان خــودش 

منتشــر خواهــد شــد.«

ــی  ــه در پ ــد ک ــان می کن ــخنان را بی ــن س ــی ای ــی زمان روحان
ــس  ــدگان و مجل ــس نماین ــران در مجل ــای ای ــد تحریم ه تمدی
ســنای امریــکا موضــوع برجــام بــار دیگــر در ایــران بــه چالــش 
تازه یــی تبدیــل شــده و محتــوای آن از ســوی مخالفــان دولــت 

ــاز هــم زیــر ســئوال رفتــه اســت. ب
علــی خامنــه ای، رهبــر ایــران نیــز تاکنــون طــوری رفتــار کــرده 
ــرات هســته یی،  ــی در مذاک ــأت ایران ــت از هی ــه ضمــن حمای ک
از آن هــا تــا حــدودی نیــز فاصلــه گرفتــه و همــواره نســبت بــه 
ــه آن هــا هشــدار داده اســت. »توطئــه دشــمنان« در مذاکــرات ب

ــی«  ــزرگ مل ــت ب ــته یی را »حرک ــق هس ــی تواف ــن روحان حس
ــاح خاصــی  ــه هیــچ جن ــه اســت ایــن حرکــت »ب ــده و گفت نامی
ــر  ــالمی ب ــوری اس ــر جمه ــر رهب ــزوده اگ ــدارد«. او اف ــط ن رب
ــه  ــس ب ــر مجل ــود و اگ ــرده ب ــد نک ــأله هســته یی تأکی حــل مس
ــه  ــرات ادام ــه مذاک ــت ب ــت نمی توانس ــود دول ــداده ب آن رأی ن

دهــد.

اطاعــات روز: پــل رایــان، رییــس مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده ی 
از حــزب جمهوری خــواه روز سه شــنبه مصوبــه ی مجلــس  امریــکا 

ــرد. ــا ک ــران را امض ــای ای ــون تحریم ه ــد قان ــرای تمدی ــدگان ب نماین
پــل رایــان، همچنــان گفتــه اســت کــه دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــوری 
ــال  ــان[ در قب ــکان پیشــبرد سیاســت ]جمهوری خواه ــکا »ام منتخــب امری

ــی، خواهــد داشــت.« ــت فعل ــران را مســتقل از دخالت هــای دول ای
ــه  ــن مصوب ــان امضــای ای ــان در جری ــای رای ــوز، آق ــورو نی ــل از ی ــه نق ب
ایــران را بــه ادامــه ی حمایــت از تروریســم، آزمایــش موشــک های 

ــرد. ــم ک ــته یی مته ــق هس ــض تواف ــتیک و نق بالس
ــه کاخ  ــت ک ــدوار اس ــد امی ــکا می گوی ــدگان امری ــس نماین ــس مجل ریی
ــرده و  ــت ک ــذاران را دریاف ــام قانوگ ــه، پی ــاع اولی ــود امتن ــا وج ــفید ب س
بــاراک اوبامــا، رییس  جمهــور ایــن کشــور، ایــن مصوبــه مــورد تاییــد هــر 

ــد. ــکا را امضــا کن دو حــزب امری
ــم  ــور ه ــن کش ــنای ای ــس س ــکا، مجل ــدگان امری ــس نماین ــس از مجل پ
هفتــه ی گذشــته بــه اتفــاق آرا، طــرح تمدیــد تحریم هــای ایــران را 
ــون و  ــک قان ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــه ب ــن مصوب ــرد. ای ــب ک تصوی
الزم االجــرا شــدن، احتیــاج بــه امضــای رییس  جمهــور دارد. هفتــه ی 
گذشــته ســخن گوی کاخ ســفید گفــت کــه آقــای اوبامــا هــم ]بــه احتمــال 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــه را امض ــن مصوب ــاد[ ای زی
مقام هــای عالی رتبــه ی ایــران می گوینــد کــه اجرایــی شــدن قانــون 
ــن  ــه ی حس ــه گفت ــود. ب ــد ب ــام خواه ــض برج ــران، نق ــای ای تحریم ه
ــر برجــام  ــأت نظــارت ب ــرار اســت هی ــران، ق ــی، رییس  جمهــور ای روحان
ــران را  ــم ای ــورد تحری ــکا در م ــره ی امری ــه ی کنگ ــنبه مصوب روز چهارش

ــد. ــی کن بررس

اطاعــات روز: برنــارد کازنــو، وزیــر داخلــه ی دولــت مانوئــل والــس روز 
ــد. فرانســوآ  ــد فرانســه انتخــاب ش ــوان نخســت وزیر جدی ــنبه به عن سه ش
ــرده  ــی ک ــور تشــکیل کابینه ی ــو را مام ــد رییس جمهــور فرانســه کازن اوالن

اســت کــه عمــرش تنهــا 5 مــاه بــه درازا خواهــد کشــید.
ــه  ــه ب ــه حمل ــتی از جمل ــالت تروریس ــن حم ــو در مهم تری ــارد کازن برن
دفتــر روزنامــه ی فکاهــی شــارلی ابــدو در جنــوری 2015 میــالدی، 
حمــالت مــاه نوامبــر پاریــس کــه بیشــترین کشــته و زخمــی را بــر جــای 
گذاشــت و همچنیــن حملــه بــا کامیــون بــه مــردم در ســاحل شــهر نیــس 
به عنــوان وزیــر داخلــه چهره یــی خونســرد و مصمــم از خــود بــه نمایــش 
گذاشــت. او همچنیــن در خــط مقــدم اقدامــات دولــت بــرای حــل بحــران 

پناهجویــان در کالــه و تخریــب ایــن اردوگاه بــوده اســت.
برنــارد کازنــو در پــی اســتعفای روز دوشــنبه مانوئــل والــس نخســت وزیر 
پیشــین از ســوی فرانســوا اوالنــد به عنــوان نخســت وزیر جدیــد انتخــاب 

شــده اســت.
مانوئــل والــس روز دوشــنبه نامــزدی خــود را بــرای شــرکت در انتخابــات 
مقدماتــی سوسیالیســت های فرانســه کــه در مــاه جنــوری برگــزار 
ــن  ــزد ای ــوان نام ــت به عن ــورت موفقی ــا در ص ــرد ت ــالم ک ــود اع می ش
ــارزات  ــه وارد مب ــات ریاســت جمهوری 201۷ فرانس ــرای انتخاب حــزب ب

ــود. ــی ش انتخابات


