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وزارت داخله می گوید ارتباطات مخابراتی با 18 تن 
و  قطع شده  غورماچ  ولسوالی  در  پولیس  ازنیروهای 
اما یک  ندارد.  از سرنوشت آن ها خبری  این وزارت 
و  شده  کشته  پولیس   40 که  گفت  فاریاب  سناتور 

حدود 40 تن دیگر دراسارت طالبان در آمده اند.
طالبان روز بیست و ششم میزان بر ولسوالی غورماچ 
اخیر  روز  دو  در  و  کردند  حمله  فاریاب  والیت 
درگیری های شدیدی بین پولیس و جنگجویان طالبان 

در این ولسوالی جریان داشته است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز سه شنبه 
در یک کنفرانس خبری در مورد غورماچ معلومات داد 
اما او آمار دقیقی در مورد تلفات و اسارت پولیس در 
با  غورماچ نداد؛ اما تایید کرد که ارتباط این وزارت 
نیروهای امنیتی در غورماچ قطع شده است: »کوشش 
روز  از  که  خود  نیروهای  از  شماری  با  که  می کنیم 
گذشته تماس نداریم، تماس برقرار کنیم. شمار شان 

سیستم  و  است  ساحه جنگ  در  می رسد،  تن   18 به 
مخابراتی ما نتوانسته ما را با آن ها وصل کند ولی ما 
روی احتماالت در مورد آن ها نمی توانیم گپ بزنیم.«

بر  عملیات  امر  که  گفت  داخله  وزارت  سخنگوی 
آماده  امنیتی  نیروهای  و  شده  داده  غورماچ  ولسوالی 
شده اند تا برای بازپس گیری این ولسوالی اقدام کنند: 
»برنامه ای که ما داریم،...                  ادامه صفحه 6
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اگر در قلب تان عشق باشد، می توانید هر روز معجزه کنید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

جنرال دوستم:

طالبان در فاریاب راه گریز ندارند

برای  خود  تصمیم  از  امریکا  دولت  آنکه  از  پس 
خبر  افغانستان  در  ساله اش   14 نظامی  حضور  تمدید 
و  ترکیه  آلمان،  کردند،  اعالم  ناتو  ارشد  مقامات  داد، 
ایتالیا قرار است سطح کنونی نیروهای مستقر خود در 

افغانستان را حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تصرف مختصر طالبان 
بر یکی از مراکز والیتی...                  ادامه صفحه 6

هیاتی که برای بررسی قراردادهای لوژیستکی وزارت دفاع موظف 
جمهوری  ریاست  را  شان  تحقیقات  نتایج  و  گزارش  بود  شده 

فرستادند.
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در خبرنامه یی گفته است که 
درگزارش هیات، موجودیت فساد را به صورت ریشه یی تحلیل 
و تثبیت کرده و پیشنهادات مشخص شان را در زمینه چگونگی 

مبارزه با فساد ارایه نموده است.
خبرنامه به نقل از حمیداهلل فاروقی رییس این هیات آمده است 
که شماری از متخصصین روی این گزارش برای مدت پنج و نیم 

ماه کار کرده اند.
از سویي هم، رییس جمهور غنی،...                ادامه صفحه 6

وزیر معادن در اولین اجالس سرمایه گذاری و تجارت 
ترکیه،  کشورهای  امروز  گفت:  ایران  معادن  بخش 
گاز  و  نفت  حوزه  در  چین  و  عربی  متحده  امارات 
افغانستان  پاالیش  و  بهره برداری  اکتشاف،  مرحله  از 

حضور دارند اما جای ایران در این عرصه خالی است. 
و  سرمایه گذاری  اجالس  اولین  در  صبا  شاه  داود 
تجارت بخش معادن و نفت حوزه ایران و افغانستان 
تهران گفت: افغانستان دارای 5 حوزه نفت و گاز است 

 30 طی  در  و  می شود  محسوب  بزرگ  حوزه   3 که 
گذشته سال گاز از این کشور به روسیه صادر می شد.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که 40 درصد 
تامین  گاز  محل  از  افغانستان  ملی  ناخالص  تولید 
صادرکنندگان  از  گذشته  در  حال  عین  در  و  می شود 
از  این کشور یکی  امروز  و  بودیم  ترکمنستان  به  گاز 

صادرکننده گان گاز محسوب می شود.
او با بیان اینکه منابع دست نخورده یی در حوزه نفت 
و  به سرمایه گذاری  نیاز  که  دارد  گاز کشور وجود  و 
استخراج دارد، ابراز امیدواری کرد شرکت های ایرانی 

در این زمینه مشارکت کنند.
مطالعات  پترولیوم خاطرنشان کرد: در  و  معادن  وزیر 
 30 تا   25 به  نسبت  زمین شناسی  نظر  از  شده  انجام 
اما  آمده  به دست  درصد ذخایر معدنی شناخت الزم 
در بقیه اراضی نیاز به ...                  ادامه صفحه 6

ناتو:
 به دنبـال ادامـۀ مـأموریت

در افغانستان هستیم

نتایج تحقیقات:

فساد گسترده 
در وزارت دفاع  تثبیت شده است

بی خبری وزارت داخله از سرنوشت پولیس های غورماچ
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وزیر معادن از بازرگان ایرانی برای سرمایه گذاری دعوت کرد
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 پافشاری و میانجی گرِی ایاالت متحدۀ امریکا با 
نقش و حضور جان کیری وزیر خاجۀ آن کشور 
ریاست   1393 حمل  انتخابات  بحران  از  پس 
سنبله   29( سیاسی  توافق نامۀ  به  جمهوری، 
انجامید؛  ملی  دولت وحدت  تشکیل  و   )1393
توافق نامه یی که به سختی حاصل شد و افغانستان 
را از فرو رفتن در بحران عمیِق سیاسی و امنیتی 

نجات داد. 
مهم ترین نکات توافق نامه میان طرفیِن امضاکننده 
یعنی اشرف غنی و داکتر عبداهلل، تقسیم مساوِی 
قدرت و ایجاد اصالح و تغییر در نظام انتخاباتی 
و ساختار نهادهای انتخاباتی و سپس تدویر لویه 
جرگه به منظور تعدیل و تغییر در قانون اساسی 
از  افغانستان  سیاسی  نظام  تغییر  بررسی  جهت 

نظام ریاستی به نظام صدارتی بود.
توافق نامۀ  مفاد  ساختِن  اجرایی  و  تطبیق  اما 
سیاسی در طول بیشتر از یک سالی که از امضای 
قرار  ابتدایی  مراحل  در  هنوز  شد،  سپری  آن 
دارد. نه از آن تقسیم مساویانۀ قدرت در دولت 
اصالح  ایجاد  از  نه  است،  خبری  ملی  وحدت 
از  نه  و  انتخاباتی،  ساختار  و  نظام  در  تغییر  و 
گام های ابتدایی در جهت تدویر لویه جرگه یی 
که نکتۀ اصلی این توافق نامه را در مورد تغییر 
به صدارتی،  ریاستی  از  افغانستان  سیاسی  نظام 

بررسی کند. 
انتظار  از ماه ها   کابینۀ دولت وحدت ملی پس 
معرفی شد و از مجلس نماینده گان رای اعتماد 
گرفت. اما اعضای این کابینه پس از شروع کارِ 
دولت  در  مسوولیت شان  حوزه های  در  خود 
وحدت ملی، با سیاسِت دوگانه و سیاسِت یک 
بام و دو هوا روبه رو شدند. وزیران مربوط به تیم 
تحول و تداوم که از سوی رییس جمهور معرفی 
شده اند، در حوزۀ کاری وزارت شان از صالحیت 
برخوردار هستند؛ با دست باز و مقتدارنه عمل 
رییسان  معینان،  تعویض  و  تقرر  در  و  می کنند 

و کارمندان عالی رتبۀ وزارت شان بدون معطلی 
و تعلل، منظوری ریاست جمهوری را به دست 
اصالحات  تیم  به  مربوط  وزیران  اما  می آورند. 
رییس  عبداهلل  داکتر  سوی  از  که  همگرایی  و 
اجرایی معرفی شده اند، حالت رقت باری دارند 

و در ناتوانی و درمانده گی به سر می برند. 
برخی از این وزیران با َدور زدن از قصر سپیدار 
و ریاست اجرایی و ایجاد پیوندهای نزدیک با 
ارگ ریاست جمهوری، در صدد بیرون شدن از 
این درمانده گی برآمده اند. شمار دیگر در مسند 
و  صالحیت  هیچ گونه  وزارت های  شان  دفتر  و 
و  رییسان  معینان،  تعویض  و  تقرر  در  توانایی 
و  ناتوانی  با  و  ندارند  وزارت  ارشد  کارمندان 
درمانده گی، دست نگر و منتظر احکام و امضای 
رییس جمهور و ارگ هستند. حتا تعدادی از این 
پیشنهادهای  پی گیری  و  مطالبه  جرأت  وزیران 

خود را از ارگ ندارند. 
همگرایی،  و  اصالحات  تیم  وزیران  میان  در   
این  در  او  کارِی  حوزۀ  و  معارف  وزیر  حالت 
تمام  میان  در  وزارت  بزرگ ترین  که  وزارت 
وزارت های افغانستان را تشکیل می دهد و بیش 
از نیم مأمورین دولت افغانستان به این وزارت 
ترحم برانگیز  و  رقت بار  بسیار  می گیرد،  تعلق 
از آدرس  بلخ و  از والیت  است. وزیر معارف 
جناب عطامحمد نور والی این والیت که نقش 
از  حمایت  در  تعیین کننده  و  برجسته  بسیار 
در  خصوص  به  و  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
حمایت از داکتر عبداهلل داشت، به این وزارت 
در  محترم  وزیر  این  اما  است.  گردیده  معرفی 
طول تصاحب کرسی وزارت پس از اخذ رأی 
اعتماد شورای ملی در 29 حمل 1394 تا کنون 
که شش ماه را در بر می گیرد، نتوانسته منظوری 
رییس دفتر خود را از رییس جمهور غنی به دست 
بیاورد. این در حالی است که پیشنهادهای وزیر 
معارف در مورد تعیین و تقرر معینان و رییسان 

این وزارت همچنان در طول این شش  ماه در 
دفترهای ریاست جمهوری ناپدید هستند. 

این است که وزیر  نکتۀ شگفت آور و غم انگیز 
معارف و شاید بسیاری از وزیرانی که از سوی 
رییس جمهور  اند،  شده  معرفی  اجرایی  رییس 
و  می بینند  ندرت  به  کابینه  جلسات  از  جدا  را 
یا دیده نمی توانند. این وزیران و به ویژه وزیر 
پیشنهادهای  تعقیب  در صددِ  گاهی  که  معارف 
بی پاسِخ خود از دفتر ریاست جمهوری و یا دفتر 
ادارۀ امور می شود، به شخص میانجی و ارتباطی 
که  ریاست جمهوری  دفتر  و  رییس جمهور  با 
مشاور  و  مالیه  وزارت  معین  مستور  مصطفی 
ارشد ریاست اجرایی دولت وحدت ملی است، 
که  تقالیی  واقع  در  و  توسل  می گردد؛  متوسل 
پیشنهادهای  اجرای  موجب  ماه،  شش  این  در 
جمهوری  ریاست  به  معارف  وزیر  ارسالی 

نگردیده است.
رییس  سوی  از  اجرایی  صالحیت  تفویض 
انتخاب و  جمهور به وزیران حکومت مبنی بر 
حالت  نیز  وزارت ها  رییساِن  و  معینان  توظیف 
وزیران  و  معارف  وزیر  رقت انگیِز  و  درمانده 
معرفی شدۀ رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
را تغییر نداد. در حالی که وزیران معرفی شده 
از سوی رییس جمهور از این صالحیت استفاده 
کردند و تعینات معینان و رؤسای دوایر وزارِت 

خود را به سرعت عملی ساختند. 
وقتی وزیر معارِف دولت وحدت ملی با استفاده 
معارف  رییسان  خود  قانونِی  اختیار  این  از 
والیات تخار و قندوز را تعویض کرد، در پایان 
روز رییس جمهور غنی وزیر معارف افغانستان 
را در صحبت تلیفونی تهدید کرد و ُهشدار داد 
سوءاستفاده  شده  داده  صالحیت  اعطای  از  که 

نکنـد!  
شاید برای بسیاری از وزیران تیم اصالحات و 
قصر  و  اجرایی  رییس  آدرس  از  که  همگرایی 
کرده اند،  تکیه  وزارت  مقام  و  مسند  به  سپیدار 
در  تحمل ناپذیر  و  رقت آور  وضعیت  هرگونه 
ازای لذت این مسند، قابل کتمان و تحمل باشد؛ 
مفاد  تحقق  به  پرسش  قابل  اصلِی  نکات  اما 
توافق نامۀ سیاسی در چنین وضعیت برمی گردد. 
در  روزگارشان  و  روز  این  با  وزیران  این  آیا 
حکومت وحدت ملی، مشارکت مساویانۀ قدرت 
را در این حکومت بر مبنای توافق نامۀ سیاسی 
موافقت نامه  اصل  مهم ترین  آیا  می کنند؟  تمثیل 
که به اصالح و تعدیل قانون اساسی در جهت 
تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی برمی گردد، 
محقق  توافق نامه  این  نظر  مورد  لویه جرگۀ  در 

خواهد شد؟
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ماه ها پیش بود که والیت فاریاب، به خصوص ولسوالی 
این  به دسِت  و  گرفت  قرار  طالبان  مورد حملۀ  غورماچ 
این  در  طالبان  حضور  مدت ها  از  بعد  اما  افتاد.  گروه 
رشید  جنرال  فاریاب،  مردم  کشتار  و  قتل  و  بخش ها 
دوستم معاون اول، خود با گروهی از افراد مسلح وارد 
فاریاب شد. در آن زمان، گزارش ها حاکی از آن بود که 
جنرال دوستم با کشتن برخی از فرماندهاِن طالبان، آنان 
را وادار به عقب نشینی از فاریاب کرده و برخی  های شان 

را نیز اسیر گرفته است. 
ولسوالی  به  سفر  عزمِ  فاریاب،  از  بعد  دوستم  جنرال 
کوهستانات والیت سرپل را کرد و آن مناطق را از وجود 
طالبان نسبتًا پاک کرد؛ اما در همین وقت بود که حلقاتی 
در کابل او را به نسل کشی متهم کردند و همۀ امکانات 
قطع  مرکز،  از طرِف  او،  نیاز  مورد  تیل  از جمله  نظامی 
و امر بازگشت برایش داده شد. هنوز جنرال دوستم به 
کابل برنگشته بود که خبر از بازگشت طالبان به برخی از 
مناطق فاریاب شنیده شد و چند روز بعدتر، باز طالبان 
این  مهِم  ولسوالی  یک  هم  حاال  و  شدند  فاریاب  وارد 
والیت را سقوط داده اند و نیز شماری از افراد پولیس را 
اسیر کرده و سپس کشته اند. آن گونه که گزارش ها نشان 
می دهد، این نیروها به دلیل این که چند روز بدون مهماِت 
کافی به سر برده بودند، نتوانستند تاب بیاورند و به طالبان 
تسلیم شدند. طالبان فرمانده این گروه و چهل سربازش 

را کشتند و بر منطقه حاکم شدند. 
مناطق  برای چندمین بار است که سربازاِن وطن در  این 
مشخصی از کشور فقط به دلیل نرسیدن کمک های الزم 
دشمن  آنان  با  و  می افتند  دشمن  دسِت  به  مهمات،  و 
برخورد غیراسالمی و انسانی می کند. اما این که چه گونه 
طالبان بار دیگر بر فاریاب مسلط شدند، سوالی ست که 

باید به آن پاسخ داده شود. 
گزارش ها نشان می دهد که در گذشته، زمانی که جنرال 
بود،  رفته  فاریاب  به  طالبان  سرکوب  هدف  به  دوستم 
بیشتر به کار سیاسی مصروف شده و شماری از فرماندهاِن 
طالبان را وادار کرده که از جنگ دست بکشند. او با دادن 
مانورهای کالِن نظامی و دادن پول، طالبان را بدون این که 
است.  بوده  وادشته  عقب نشینی  به  شوند،  برده  بین  از 
همین بود که با رسیدن پای دوستم به کابل، طالبان بار 

دیگر بر همۀ آن مناطق در فاریاب مسلط شدند. 
 به هر صورت، این بار که تجربۀ مسامحه و صحبت با 
طالبان کارگر نیفتاد و دشمن بار دیگر به فاریاب حمله 
کرده، باید مانورِ جنرال دوستم نیز به جنِگ قاطع در برابر 
طالبان تغییر کند. مسلمًا طالبان با اعمال شان نشان دادند 
که با آن ها نباید شوخی کرد و فقط با زبان جنگ می توان 

با آنان سخن گفت. 
 آن چه در کندز اتفاق افتاد و آن چه در فاریاب و دیگر 
مناطِق شمال اتفاق می افتـد، نشان می دهد که بعد از این 
به  انتقال جنگ  بود و پروسۀ  امنی نخواهد  شمال جای 
شمال به گونۀ موفقانه توسط حلقاتی در ارگ و پاکستان 

عملی شده است.  
 حاال تنها راه این است که مبارزه و رویایی با گروه هایی 
که زیر نامِ طالب مسلح شده اند، به شکل جدی راه بیفتد 
استحکام  شمال  در  گروه ها  این  که  نشود  داده  اجازه  و 
یابند. مبارزۀ جدی در شمال این امکان را فراهم می کند 
و  شوند  برگردانده  اصلی شان  آدرس های  به  طالبان  که 
درِک  از  که  درآمدی  به خاطر  نتوانند  نیز  محلی  طالباِن 
طالب شدن به دست می آورند، مشکل خلق کنند. شمال 
نباید به پایگاهی برای تروریستان تبدیل شود که در آن 

صورت، این کشور دوزخی برای منطقه خواهد شد! 

مانور بس است!

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1642  چها  ر   شنبه             29   میزا  ن     /   مهر       y   1394    7 محرم    ا  لحرام    y 1437   21ا  کتو   بر      2015



در کنفرانس یک روزه یی که به هدف داد خواهی برای 
برگزار  شریف  مزار  شهر  در  انتخاباتی  نظام  اصالح 
شده بود، همه اشتراک کننده گان خواستار تغییر کلی در 

ساختار کمیسیون مستقل انتخابات گردیدند.
تغییر  صورتی که  در  کردند:  تاکید  کننده گان  شرکت 
بنیادی در این کمیسیون رونما نگردد؛ مردم افغانستان به 

پای صندوق های رای دهی حاضر نخواهند شد.
عزیز رفیعی یکی از فعاالن مدنی و از اشتراک کنندگان 
اعاده  را  نشست  این  برگزاری  از  هدف  برنامه  این 
حیثیت انتخابات گذشته و اصالح نظام انتخاباتی آینده 
عنوان نموده و ابراز امیدواری نمود که رهبران حکومت 
وحدت ملی از جنجال های به وجود آمده در انتخابات 
تعیین  در  بیشتر  صداقت  با  و  گرفته  عبرت  گذشته 

کمیشنران جدید دقت نمایند.
رهبران  که  هستیم  امیدوار  » خیلی  افزود:  رفیعی  آقای 
نیم بند  افغانستان پی برده باشند که مشروعیت  سیاسی 
انتخابات  در  که  است  خطاهایی  از  ناشی  شان  کنونی 
گذشته انجام داده اند؛ اگر این بحث یکبار ترمیم نشود و 
به یک مشروعیت سیاسی نرسند؛ فاجعه مشروعیت در 
افغانستان تسجیل خواهد شد و نظام نوپای دموکراتیک 

در افغانستان با مشکالت جدی روبرو خواهد شد«.

شبکه  مدیره  هیات  عضو  ننگ  الرحمان  حبیب 
دادخواهی اکسین و از برگزار کنندگان این نشست، می 
اصالح  برای  را  خود  دادخواهی  شبکه  این  که  گوید 
نظام انتخاباتی از چند ماه قبل شروع کرده بود و تاکنون 
همین  در  مختلف  های  والیت  در  را  نشست  چندین 
ایجاد  به  موفق  که  است  امیدوار  و  کرده  برگزار  راستا 

اعتماد دوباره برای مردم افغانستان گردد.

آقای ننگ ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را یکی 
از پیشنهادهای این شبکه بر شمرد که از سوی رییس 
با  نیز  کمیسیون  این  و  شده  واقع  قبول  مورد  جمهور 
پیشکش نمودن 10 پیشنهاد برای اعاده حیثیت و اعتبار 
بخشیدن به کمیسیون انتخابات را برای رییس جمهور 
پیشکش نموده اند که از این میان ۷ پیشنهاد آن مورد 
قبول رییس جمهور واقع شده و روی 3 پیشنهاد دیگر 

آن کار جریان دارد.
داکتر محمدافضل حدید عضو شورای والیتی بلخ اگر 
و  دادخواهی  راستای  در  را  ها  نشست  این  ذات  چه 
روشنگری مفید و موثر دانسته اما اظهار نمود که به دلیل 
اینکه بیشتر این کنفرانس ها پروژه ای هستند؛ نتیجه ثمر 

بخشی از آن حاصل نمی شود.
اینکه  دلیل  به  چهره ها  از  برخی  حدید،  آقای  باور  به 
در انتخابات گذشته با تقلب و با پرداخت پول و رای 
خریداری شده وارد پارلمان و کاخ ریاست جمهوری 
نظام  اصالح  و  تعویض  به  چندانی  عالقه  اند؛  شده 
خواهند  می  بهانه  همین  به  و  ندارند  فعلی  انتخاباتی 
انتخابات بعدی فرابرسد و  تا زمان  نمایند  وقت کشی 
آنان بتوانند مهره های مورد نظر شان را وارد نهاد های 

تقنینی کشور نمایند.
گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 
افغانستان طوالنی ترین انتخابات تاریخ جهان و در عین 
حال فاسدترین و پر تقلب ترین انتخابات شناخته شد.

میزان تقلب در بعضی حوزه های رای دهی به حدی بود 
که میزان رای دهندگان از کل جمعیت آن والیت بیشتر 
گزارش شده بود، در حالی که طبق گزارش رسانه ها در 

آن والیت اصال انتخابات برگزار نشده بود.
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دشنام  هایی که هر هفته 
نثـار رییس جـمهور مـی شـود!

ریاست جمهوری،  ارگ  فیس بوک  صفحۀ 
رییس  به  دادن  دشنام  برای  است  مکانی 
خوشی  دل  که  شهروندانی  غنی.  جمهور 
دل شان  هرچه  ندارند،  او  کارکردهای  از 
خواست در پای یادداشت های این صفحه 

نثار رییس جمهورشان می کنند.
با یک حساب وکتاب ساده، می توان فهمید 
که آقای غنی در یک روز یا یک هفته چند 
دشنام از سوی شهروندان دریافت می کند.

آماری که سالم وطندار از این صفحه گرفته  
جمهور  رییس  که  می دهد  نشان  است، 
اکتبر(،   5 تا  سپتامبر   29 )از  هفته  یک  در 
نزدیک به 1500 دشنام دریافت کرده است.
البته، رییس جمهور و حکومتش به مراتب 
می کنند؛  دریافت  بیشترازاین  دشنام های 
ارگ  صفحۀ  از  اکتبر   8 در  آمار  این  زیرا 
بعدی  مراجعه های  در  ما  و  شده  گرفته 
متوجه شدیم که شماری از یادداشت های 

صفحۀ ارگ دوباره حذف می شوند.
صفحۀ  جمهور  رییس  دیگر،  سوی  از 
دیگری به نام خودش نیز دارد که در آن جا 

نیز بازار این دشنام ها گرم است.
دشنام  بدون  انتقادهای  حساب  البته 
جداست. بر بنیاد این آمار، افزون بر کسانی 
که انتقادشان را با دشنام های گوناگون نثار 
رییس جمهور کرده اند، بیش از ۷00 کاربر 
کرده  انتقاد  رییس جمهور  از  دشنام  بدون 
کارکردهای  دربارۀ  دیگر،  تن   250 و  اند 

او نظر داده اند.
صفحۀ ارگ ریاست جمهوری در یک هفته 33 یادداشت/
نظر/کمنت   3098 یادداشت ها،  این  که  کرده  نشر  پست 
تنها 101  نفر،  این 3098  مجموع  از  اند.  کرده  دریافت 
کاربر در نظرهای شان از رییس جمهور حمایت کرده اند.
این یادداشت ها  هم زمان با درگیری های نیروهای امنیتی 
اند  و طالبان در والیت کندز در صفحۀ ارگ نشر شده 
و بیشترین تعداد کاربران، رییس جمهور اشرف غنی را 
اند. هم چنان این  عامل درجه یک رویداد کندز خوانده 
کاربران در کنار رییس جمهور، حنیف اتمر مشاور امنیت 
ملی، رحمت اهلل نبیل رییس امنیت ملی، نورالحق علومی 
وزیر داخله، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و 
عمر صافی والی پیشین کندز را نیز به شدت به باد انتقاد 

و دشنام گرفته اند.
در پای یادداشتی که در آن رییس جمهور وعده داده بود، 
اشخاصی که در کندز غفلت وظیفه یی کرده اند، به زودی 
به  اشاره  با  کاربران  تمامی  تقریبًا  شد،  خواهند  محاکمه 
گفته های رییس امنیت ملی و وزیر داخله در مجلس مبنی 
بر عدم دریافت دستور حمله به طالبان از سوی رییس 
جمهور و شورای امنیت ملی، از رییس جمهور خواسته 
اند که مجازات و محاکمه را از خود و اطرافیانش در ارگ 

ریاست جمهوری آغاز کند.
نام های کاربری چون »طالب  با  از سوی دیگر، شماری 
خبر،  ارگ،  یادداشت های  از  بعضی  زیر  در  مجاهد« 

اعالمیه و موضع گیری های طالبان را نشر کرده اند.

ریاست اجرایی
ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
هرچند اندک، سهم خودش را از این دشنام ها دارد. البته 
سهم او به دلیل تعداد اندک خواننده گان صفحۀ ریاست 
است. هم اکنون صفحۀ  از رییس جمهور  اجرایی، کم تر 
و  خواننده  هزار   ۷00 از  بیش  جمهوری،  ریاست  ارگ 
خواننده  هزار   150 به  نزدیک  اجرایی،  ریاست  صفحۀ 

دارند.
فیس بوک  یادداشت روی صفحۀ  هفته، 18  این یک  در 
ریاست اجرایی نشر شده که این یادداشت ها 131 نظر/
به  این نظرها، نزدیک  میان  از  اند.  کمنت دریافت کرده 
60 کاربر به رییس اجرایی دشنام داده اند و 40 تن دیگر 

از او انتقاد کرده اند.
شبکه های  کاربران  قاطع  اکثریت  آمار،  این  بنیاد  بر 
از  بخشی  عنوان  به  فیس بوک،  ویژه  به  اجتماعی، 
از کارکردهای حکومت وحدت ملی  شهروندان کشور، 
ناراضی اند؛ تا حدی که این نارضایتی، آن ها را به مرز 

خشونت و دشنام رسانده است.
می گوید  دانشگاه  استاد  و  روان شناس  روح اهلل رضوانی، 
که این واکنش کاربران شبکه های اجتماعی نشان می دهد 
که نارضایتی مردم از حکومت، به مرز خشونت رسیده 
است. به گفتۀ رضوانی، دشنام دادن به معنای نارضایتی 

همراه با خشم است.
آقای رضوانی می گوید، مردم رییس جمهور را مسؤول 
مستقیم شرایط بدشان می دانند؛ اما بیشتر از این که به فکر 
یافتن راه حل باشند، به دنبال کشف ایرادها و علت های 

چالش ها هستند.
آقای رضوانی هم چنان می گوید که ارگ و 
در کل حکومت افغانستان در بازگو کردن 
توان مندی های  و  موفقیت ها  عملکردها، 
ناکام بوده است. به  خودش به شهروندان، 
پی  در  این که  از  بیش  شهروندان  او،  گفتۀ 
ناکامی هایش  توجیه  برای  حکومت  دلیل 
حکومت  کارهای  نتیجۀ  دنبال  به  باشند، 

است.
کنونی  حکومت  روان شناس،  این  باور  به 
برابر  در  افغانستان،  پیشین  و حکومت های 
مردم پاسخ گو نبوده و افکار عمومی را نیز 
میزان  نیز  دلیل  این  به  اند؛  نگرفته  جدی 
پایین  به شدت  از حکومت  مردم  رضایت 

است.
شبکه های  و  مدنی  فعال  سالم،  باری  اما 
ایجاد  با  افغانستان  که  می گوید  اجتماعی 
حکومت وحدت ملی، وارد یک فاز جدید 
از  بخشی  او،  باور  به  است.  شده  سیاسی 
چالش های فراراه این حکومت، از حکومت 
قبلی به میراث مانده و بخش دیگری از این 
چالش ها، ناشی از اختالف های درونی میان 
باعث  چالش ها  این  و  اند  سپیدار  و  ارگ 
شده  حکومت  سران  از  مردم  نارضایتی 

است.
که حکومت  می گوید  هم چنان  آقای سالم 
کنونی با طرح و برنامه پیش آمده و تطبیق 
این برنامه ها، از یک سو نیاز به همکاری دارد 
بزرگ ترین  او،  به گفتۀ  از سوی دیگر، زمان بر است.  و 
کم  »حکومت  که  است  امنیت  افغانستان،  کنونی  چالش 

کم دارد به آن می پردازد«.
هم  با  افغانستان  کنونی  نظام  نهادهای  که  می گوید  اما 
وابسته و هماهنگ نیستند و هر کس در درون این نظام 

به دنبال منافع خود است.
این فعال مدنی تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارکردهای 
دولت مردان افغانستان را سودمند می داند و می گوید که 
عمومی،  افکار  به  حکومت  استناد  منابع  یکی  هم اکنون 
که  می افزاید  سالم  آقای  است.  اجتماعی  شبکه های 
شبکه های اجتماعی مرجع خوبی است تا حکومت بداند 

که در بیرون چه می گذرد و واکنش شهروندان چیست.
ریاست  پاسخ  گرفتن  برای  سالم وطندار  تالش های 
جمهوری و ریاست اجرایی پیرامون آمار باالی دشنام ها، 
رییس  سخن گوی  هاشمی،  سیدظفر  ماندند.  بی نتیجه 
پس  اما  خواست؛  وقت  پاسخ گویی  برای  ابتدا  جمهور 
این  به  نمی تواند  »متأسفانه«  که  گفت  شبانه روز  یک  از 

پرسش ها پاسخ دهد.
آصف آشنا، معاون سخن گوی رییس اجرایی پرسش های 
ما را به مجیب رحیمی، سخن گوی رییس اجرایی راجع 
کرد؛ اما آقای رحیمی به تیلفونش جواب نداد. هم چنان 
از  اجرایی پس  رییس  معاون سخن گوی  فیصل،  جاوید 
شنیدن پرسش ها، نیم ساعت وقت خواست و دیگر هرگز 

به تماسش پاسخ نداد.

مک کین:

20 هزار نیرو را در افغانستان 
پس از سال 2016 حفظ کنیم

فعاالن مدنی در بلخ:

بدون اصالح کمیسیون ها انتخابات معنا ندارد

در پی تصمیم اوباما مبنی بر کند کردن روند خروج نیروهای 
مجلس  مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  افغانستان،  از  امریکایی 
سنای امریکا گفت که واشنگتن باید 20000 نظامی این کشور 

را در افغانستان پس از 2016 میالدی حفظ کند.
مجلس  مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  مک  کین  جان  سناتور 
پیشنهاد  امریکایی »هیل«  با رسانه  امریکا، در گفت وگو  سنای 
 20 میالدی، حدود  سال 2016  از  پس  باید  واشنگتن  که  داد 

هزار نیروی نظامی را در افغانستان حفظ کند.
این رقم چند برابر برنامه اوباما برای خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان است که حدود 5500 نظامی امریکایی در افغانستان 

پس از سال آینده میالدی )2016( است.
کنونی  تعداد  نیز  میالدی  تا سال 2016  اوباما  افزود:  مک کین 
در  را  بیشتر  تعداد  یا  نظامی(   9800( امریکایی  نیروهای 

افغانستان حفظ کند.
رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا اظهار داشت: 
حفظ 10 تا 15 هزار نظامی امریکایی در افغانستان نیز می تواند 
باید  خروج  که  است  این  مهم  مسئله  اما  باشد  خوبی  گزینه 
زمانی مشخص صورت  نه جدول  افغانستان  شرایط  براساس 

گیرد.
وی ادامه داد که کاهش نیروهای نظامی امریکایی در افغانستان، 
 2016 سال  از  پس  است  قرار  که  کشور  این  نظامیان  زندگی 
قرار  خطر  معرض  در  را  بمانند،  باقی  افغانستان  در  میالدی 

می دهد.
مک کین گفت: بمباران بیمارستان کندز توسط نیروهای هوایی 
امریکایی نشان از نیاز نیروهای افغانستان به پشتیبانی نیروهای 
نیروی  افغانستان،  نیروهای  نمونه،  عنوان  به  است.  بین الملل 
هوایی، سازمان اطالعاتی قوی و قابلیت باال در زمینه پزشکی 

ندارند.
که  کشور  این  نظامی   9800 است  قرار  امریکا  طرح  براساس 
هم اکنون در افغانستان مستقر هستند، تا پایان سال 2016 در 
این کشور حضور یابند و پس از آن این تعداد به 5500 نظامی 

کاهش یابد.
کلینتون  هیالری  و  افغانستان  ریاست جمهوری  ناتو،  آلمان، 
تصمیم  از  نیز  امریکا،  جمهوری  ریاست  دموکرات  کاندیدای 

اخیر اوباما اعالم حمایت کردند.
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بخش نخسـت

نه  به نفس واقعی است  اعتماد  به نفس،  اعتماد  از  بدانید منظور  باید  از همه  اول 
الف های بیهوده و خودبزرگ بینی های مصنوعی. افرادی که فقط فلِم انسان های 
الگو  برای  خاصی  ویژه گی  هیچ  می کنند،  بازی  را  به نفس  اعتماد  با  و  بی باک 

برداشتن ندارند.
اما انسان های واقعًا معتمدبه نفس ویژ ه گی های واالیی دارند که باید از آن ها یاد 
بگیریم تا کیفیت زنده گی خود را بهبود ببخشیم. از جمله به موارد زیر باید اشاره 

کرد:
با  حق  همیشه  این که  برای  نه  اما  می کنند،  بیان  را  خود  نظراِت  آن ها  1ـ   

آن هاست برای این که از اشتباه کردن هراسی ندارند
افراد خودنما و آن هایی که بی جهت به خود می نازند، با سروصدای زیاد کارهای 
خود را انجام می دهند و ادعاهای بی خود دارند و به نظراِت دیگران نیز اهمیتی 
نمی دهند. آن ها تصور می کنند عقِل کل هستند و همیشه حق به جانِب آن هاست 
و می خواهند دیگران نیز به این باور برسند. اما رفتارهای آن ها به هیچ عنوان نشان 

از اعتمادبه نفس ندارد و فقط یک زورگوی باهوش هستند.
افرادی که  اعتمادبه نفس واقعی دارند، از این که اشتباهات آن ها مشخص شود، 
ترسی ندارند و می دانند دانستِن واقعیت بسیار بهتر از حق به جانب بودن است. 
هنگامی که متوجه می شوند در مسأله یی اشتباه کرده اند، با احترام از حرِف خود 

کوتاه می آیند و برای اثبات آن اصراری ندارند.
افرادی که  اعتمادبه نفس واقعی دارند، قبول دارند که انسان جایزالخطاست، اما 

زورگوهای باهوش هرگز این تفکر را قبول نمی کنند.

2ـ آن ها بیش از این که حرف بزنند، گوش می کنند
لب  چون  بی مغز  پستۀ  شود/  پیدا  در سخن  انسان  »بی کمالی های  می شود  گفته 
وا کند، رسوا شود«. الف زدن و خودنمایی، نوعی نقاب برای عدمِ اعتمابه نفِس 
آدم هاست. افرادی که  اعتمادبه نفس واقعی دارند، در بیشتر مواقع سکوت اختیار 
می کنند و بسیار متواضع و بی ادعا هستند. آن ها به افکار خود اشراف کامل دارند 

و می خواهند با طرز فکر شما آشنا شوند. 
آن ها سوال های استداللی و خالقانه می پرسند و به افراد دیگر اجازه می دهند تا 
تفکر و تعمق روی موضوع داشته باشند. به طور مثال، از شما در مورد کار، نحوۀ 
انجام آن ها، عالقه مندی های شما به آن و این که چه چیزهایی از آن آموخته اید، 
از شما می پرسند و در انتها نیز نظر خود را می گویند که اگر جای شما بودند چه 

رفتاری می داشتند.
افرادی که  اعتمادبه نفس واقعی دارند، مهارت و دانش بسیاری دارند اما هرگز 
به آن بسنده نمی کنند و همیشۀ تشنۀ یادگیری و به روزرسانی دانِش خود هستند. 
بیشتر گوش  یادگیری، کمتر حرف زدن و  بهترین روش  این را خوب می دانند 

دادن است.
به قول مادربزرگ ها، خدا به انسان یک زبان و دو گوش داده است. یعنی بیشتر 

از این که حرف بزنی باید گوش کنی.
 

3ـ اهل خودنمایی نیستند
شاید آن ها کارِ مهمی انجام داده باشند. شاید به خوبی بر یک مشکل و مانِع بزرگ 
فایق آمده باشند. شاید به خوبی بتوانند موارد جزیی و جداگانه را در کنار هم به 
کارکرد واحد و گروهی برسانند تا بهترین نتیجه حاصل شود. اما انسان هایی که 
اعتمادبه نفس واقعی دارند، این مسایل برای شان مهم نیست و آن را در بوق و کرنا 
به همه نمایش نمی دهند. در درون خود احساس رضایت دارند که کارهای شان را 

درست و کامل انجام داده اند و توجه دیگران برای شان مهم نیست.
آن ها به تأیید دیگران نیاز ندارند، زیرا به قدری باهوش و عاقل هستند که خوب 
را از بد تشخیص دهند. آن ها اصوالً عقب می ایستند تا دیگران خودنمایی کنند تا 

شاید بتوانند اعتمادبه نفس واقعی در زنده گی خود بیابند.

محمدمهدی میرلو 
در  غرب  دنیای  وسطا،  قرون  اواسط  در 
عهد  از  دوباره کشف شده  آثار  با  مواجهه 
در  داد.  نشان  متفاوت  واکنش  سه  عتیق، 
مواجه  استقبال  با  آثار  این  نخست  مرحلۀ 
با  مغایرت  دلیل  به  بعد  اندکی  اما  شدند. 
مبانی و عقاید کلیسا مورد طرد واقع شدند. 
در مرحلۀ سوم این آثار به ویژه آثار ارسطو، 
ابتدا تعدیل و سپس جذب عقاید مسیحیت 
ارسطو  آرای  و  فلسفه  ترکیب  شدند. 
شکل گیری  موجب  مسیحی،  الهیات  با 
به  که  فلسفۀ غرب شد  تاریخ  در  جریانی 
 )Scholasticism( فلسفۀ اسکو الستیک
سیر  کتاب  در  فروغی  است.  معروف 

حکمت در اروپا می نویسد: 
و  علمی  بحث  وسطا  قرون  در  »چون 
به  بود  منحصر  یک سره  تقریبًا  حکمتی 
آن چه در مدارس دیر و کلیسا مطرح می شد 
و تعلیمات مقید بود به قیود مدارس مزبور، 

یعنی دستور اولیای دین مسیح، و مدرسه را 
به زبان التین اسکوال)schola( می گفتند؛ 
دوره  آن  حکمت  و  علم  کلیۀ  این رو  از 
اسکوالستیک  و  کرده  اسکوال  منتسب  را 

نامیدند.« 
یونان  فلسفۀ  و  اسکوالستیک  فلسفۀ  میان 
تعبیر  به  داشت.  وجود  بارزی  تفاوت 
بررسی  با  یونانی  فیلسوفان  هرگنهان، 
اصولی  به  یافتن  دست  دنبال  به  طبیعت 
بودند که بر طبیعت حاکم بود در حالی که 
اسکوالستیک  فلسفۀ  در  مسیحی  حکیمان 
با فرض کردن امری به عنوان واقعیت در 
واقعیت  آن  با  دادن طبیعت  صدد مطابقت 

بودند. 
از زمان سنت اگوستین تا توماس آکویناس، 
تمام مطالعات و تحقیقات در راستای اثبات 
اعتبارِ باورهای مذهبی کلیسا بود و هرگونه 
اطالعات جدید تنها زمانی پذیرفته می شد 
که با عقاید کلیسا سازگار باشند. در واقع 
واقعیت  اسکوالستیک،  فیلسوفان  نگاه  از 
جست وجوی  به  نیازی  و  بود  شده  پیدا 
نگاهی،  چنین  نتیجۀ  نمی شد.  احساس  آن 
حفظ وضع موجود و کم توجهی به طبیعت 
برای  واقع  در  بود.  تجربی  علوم  و  مادی 
پیروان مکتب اسکوالستیک، خدا به عنوان 
واقعیتی عالی فرض می شد که امکان تجربۀ 

آن از طریق حواس تجربی منتفی بود. 
در این میان ویلیام اوکام )1329 ـ 1285( 
بود،  بریتانیا  زادۀ  و  فرانسیسی  راهبی  که 
توماس  معروف  تقسیم بندی  از  تبعیت  با 

را  دومی  عقل،  و  ایمان  پیرامون  آکویناس 
دنبال و خاتمۀ فلسفۀ اسکوالستیک را نوید 
اوکام،  فلسفۀ  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  داد. 
تیغۀ اوکام )Occams’ Razor( است که 
بیان می کند »وقتی با تعداد کمتری می توانیم 
کاری را انجام دهیم، انجام دادن آن با تعداد 
بیشتر بیهوده است«. به عبارت دیگر »تکثیر 
اوکام  نیست«.  جایز  ضرورت  بدون  امور 
در  حواس  به  می توانیم  ما  که  بود  معتقد 
همین  به  و  کنیم  اعتماد  طبیعت  مطالعۀ 
دلیل ماهیت دانش را از مسالۀ فوق طبیعی 
مسالۀ  کرد.  تبدیل  روان شناختی  مسالۀ  به 
اصلی نپرداختن به واقعیت فراتجربی، بلکه 
بحث پیرامون این مساله بود که با اتکا به 
طبیعت  به  مربوط  اطالعات  حسی  تجربۀ 
در  کرد.  تامین  می توان  را  و جهان هستی 
فلسفۀ  پایان  نویدبخش  اوکام  فلسفۀ  واقع 
تجربی  فلسفۀ  سرآغاز  و  اسکوالستیک 
مدرن است. نکتۀ قابل اشاره این است که 

افراطی  تجربه نگِر  دیدگاه  وجود  با  اوکام 
به  معتقد  راهب  یک  هم چنان  خویش، 
خدا باقی ماند ولی تاکید می کرد که هرگز 
را  خدا  وجود  طبیعت  مطالعۀ  با  نمی توان 
اثبات کرد، بلکه تنها با ایمان می توان وجود 

خدا را پذیرفت. 
در تحلیل شرایط حاکم بر قرون وسطا به 
ویژه قرن های چهاردهم و پانزدهم باید به 
این نکته اشاره کرد که فلسفه خادم مذهب 
به شمار می آمد. با استفاده از تعابیر کوهن 
چنین  را  آن زمان  فضای  می توان   ،)1996(
همۀ  بر  واحدی  الگوی  که  کرد  توصیف 
مطالعات حاکم بود و آن برداشت مسیحی 
هرگنهان،  تعبیر  به  بود.  انسان  و  جهان  از 
با کمک گرفتن از واژه گان کوهن می توان 
تعیین  مسیحی  الگوی  که  کرد  بیان  چنین 
مساله  عنوان  به  باید  چیزی  چه  می کرد 
آن  راه حل  باید  چیزی  چه  و  شود  مطرح 
در  هرگنهان  شود.  گرفته  نظر  در  مساله 
توصیف الگوی مسیحی حاکم در آن زمان 
این گونه  کلیسا  اقتدار  افول  چه گونه گی  و 

بیان می کند: 
تغییر  این که  برای  می گوید  ما  به  »کوهن 
الگو وجود داشته باشد، باید درون الگوی 
ایجاد  نابه هنجاری هایی  شده،  پذیرفته 
دهند  روی  باید  مشاهداتی  یعنی  شود؛ 
که  هنگامی  کرد.  توجیه  را  آن ها  نتوان  که 
نابه هنجاری ها ادامه می یابند، الگوی جدید 
و سرانجام  می گیرد  تازه  نیروی  تدریج  به 
الگوی قدیمی را ساقط می کند. این فرآیند 

طوالنی،  قدیمی،  الگوی  مخالفان  برای 
دوران  در  آسیب زاست.  اغلب  و  دشوار 
مسیحی  عقاید  تمام  در  رنسانس،  از  قبل 
نابه هنجاری هایی وجود داشتند و معلوم بود 
که اقتدار کلیسا رو به افول است. به مدت 
الهیات  یا  علمی  فلسفی،  رشد  قرن،  چند 
ناچیزی وجود داشت. برای این که پیشرفت 
روی دهد، باید اقتدار کلیسا ساقط می شد و 
تقریبًا در هر جایی شکاف هایی پدیدار شده 

بود.« )هرگنهان،ص138/1389( 
نتیجه  چنین  می توان  فوق  توصیفات  با 
پژوهش  پذیرای  زمانه  روح  که  گرفت 
آزاد و بی طرفانه نبود و بدون شک قدرت 
چنین  شکل گیری  مانع  کلیسا  مطلقۀ 
روندی می شد. دست یابی به پژوهش آزاد 
که  داشت  نیاز  الگو  تغییر  به  بی طرفانه  و 
روح زمانۀ رنسانس نویدبخش آن بود. به 
ایلخانی در کتاب تاریخ فلسفه  تعبیر دکتر 
پاییز  از  »پس  رنسانس  و  وسطا  قرون  در 
تفکر قرون وسطا در قرن 14 و زمستان آن 
در قرن 15 میالدی، غرب به بهار دیگری 
نیاز داشت که در آن اندیشه، هنر و ادبیات 
مانند طبیعت دوباره جان گیرد« و این امر با 

رنسانس رخ داد. 
رنسانس 

به  مربوط  تحوالت  تاریخ نویسان  اغلب 
 1600 تا   1450 سال  از  را  رنسانس  دورۀ 
می دانند. پیرامون زمان دقیق وقوع رنسانس 

در غرب، دکتر ایلخانی می نویسد: 
رنسانس  نطفۀ  شدِن  بسته  معنی  یک  »به 
عنوان  به  را  آن  شروع  جهتی  از  حتا  و 
حرکت های فکری غیرهمراه با نظام فکری 
میالدی   13 قرن  اواسط  از  می توان  حاکم 
کاتولیک  کلیسای  بالمنازع  با وجود سلطۀ 
و  وسطی  قرون  سیاست  و  فرهنگ  بر 
بر  فلسفه و کالم مدرسی  هنگام حاکمیت 
دینی  و  فرهنگی  مراکز  سایر  و  دانشگاه ها 
در  افرادی  کرد.  مشاهده  غربی،  اروپای 
و  تفکر  از  اروپای شمالی  در  ایتالیا و حتا 
روش دیگری در اندیشیدن و عالیق جدید 
از  اما  می گفتند.  سخن  هنر  و  ادبیات  در 
تفکر رنسانس  این که در چه زمانی  جهت 
پانزدهم و  نیمۀ دوم قرن  تفکر غالب شد، 
تمام قرن شانزدهم میالدی را می توان عصر 

رنسانس نامید.« 
در اواخر قرن پانزدهم، چندین حادثۀ مهم 
به  و  رنسانس  نهضت  شکل گیری  موجب 
هنر  و  ادب  و  علم  حیات  تجدید  تعبیری 

در غرب شد: 
1( تصرف قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی 
و مهاجرت فضالی یونانی از یونان به اروپا 
به  اروپاییان  شد  منجر  که  ایتالیا،  به ویژه 
یونان  دانش  و  اندیشه  با  مستقیم  صورت 

نیز آشنا شوند. 
انتشار  موجب  که  چاپ،  فن  اختراع   )2

کتب و رسایل بسیاری شد. 
و  آسیا  به  یافتن  راه  و  امریکا  کشف   )3

هندوستان. 
4( ظهور مذاهب مختلف از جمله پروتستان 

در دین مسیحیت. 
و  تولد  کلمه،  واقعی  معنای  به  رنسانس 
که  بود  آزاد  پژوهش  سنت  دوبارۀ  احیای 
می آمد.  حساب  به  یونانی  سنت  ویژه گی 
طبیعت  مافوق  جهان  و  آسمان  از  نگاه ها 
یافت  جهت  تغییر  مادی  طبیعت  سوی  به 
و تجربۀ حسی در کانون توجه دانشمندان 
قرار گرفت. یکی از مفاهیم بنیادی رنسانس، 
 )Humanism(انسان گرایی اصطالح 
نامی است که مورخان  انسان گرایی  است. 
جریانی  برای  میالدی،  نوزدهم  قرن  از 
نظری در دورۀ رنسانس در نظر گرفتند که 
این جریان بر ارزش های انسانی در مقابل 
تحقیر انسان و جهان راهبان مسیحی قرون 
 .)1382 )ایلخانی،  می کرد  تاکید  وسطا 
انسان گرایی در واقع اشاره به کشف دوبارۀ 
انسان دارد و تعبیر و تفسیر این اصطالح به 
انسان دوستی یا نگرانی عمیق در مورد رفاه 
انسان یا شفقت با دیگران، سوءتفاهم هایی 

است که برخی بدان دچار می شوند. 

خزان و بهار اندیشه 
در تاریخ اندیشۀ غرب

از      خود     بزرگ       بینِی  مصنوعی 
تا     اعتماد   به       نفِس       واقعی
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هارون مجیدی
زبان  نام آشنای  شاعر  وجودی  حیدری  استاد  دیوان 

فارسی از چاپ برآمد.
این کتاب در ۷15 برگ از آدرِس انجمن دوست داراِن 

بیدل و چاپ خانۀ خیام به  نشر رسیده است.
دیوان حیدری وجودی را محمدکاظم کاظمی و علی 
جعفری ویرایش و صفحه آرایی کرده و طرح جلِد آن 
پاییز  در  یک هزار  تیراژ  با  و  ریخته  عباسی  وحید  را 

امسال به نشر رسیده است. 
است:  گفته  سراینده«  »یادداشِت  در  وجودی  حیدری 
شدم،  خود  کودکانۀ  حواس  به  شاعر  که  هنگامی  »از 
به زیبایی ها و جمال صوری و معنوی، ذوق و تمایل 
این  که  زمانی  از  اساس  بدین  دارم.  و  داشتم  فطری 
مصرع »چه بودی، رو نمودی، دل ربودی بیدلم کردی« 
در عالم رویا از زبانم به ظهور پیوست، از اثر جوشش 

خاص درونی سرایش شعر را آغاز کردم.«
را  خود  کارهای  بیشترین  که  وجودی  حیدری  استاد 
در قالب غزل سروده و او را به عنوان یکی از بهترین 
این  در  خودش  می شناسند،  فارسی  زبان  غزل سرایان 
مورد نوشته است: »به هر شعری که روح و زبان تغزلی 
داشته باشد، در هر قالبی که باشد، مرا عالقه یی در حد 

عشق است.« 
که  کرده  یادآوری  خود  یادداشِت  این  ادامۀ  در  استاد 
ناگفته نماند که عالقه و ذوق من به غزل، بدین معنی 
نیست که به انواع دیگر بی عالقه باشم. با وجود آن که 
در اوزان نیمایی شعری نسروده ام، با انصاف می گویم 
و  ترکیبات  در  نیمایی  اوزان  اشعار  اثرگذاری  که 
نمایان  پرده  در  من  اخیر  سال های  اشعار  تصویرهای 
در  تعبیرات،  و  تصاویر  طراوت  و  تازه گی  چه  است؛ 
غزل های شعرای غزل سرای این روزگار، همه نمایان گر 
تأثیرپذیری غزل امروز از اسلوب و هنجار تازه  نمایان 

است.  
را  وجودی  حیدری  نویسنده،  و  شاعر  نادری  پرتو 
دانسته  افغانستان«  در  عارف  شاعران  حلقۀ  »آخرین 
باشم،  نگفته  مطلقیت  به  سخن  »اگر  است:  نوشته  و 
استادحیدری وجودی را می توان آخرین حلقۀ شاعران 
عارف در افغانستان دانست. حیدری و جودی نه تنها در 
عرفان نظری و عملی جایگاه بلند و ستایش برانگیزی 
که  باشکوهی ست  منبر  خود  او  شعرهای  بلکه  دارد؛ 
عارفانه  بینش های  و  عشق  اندرز،  پند،  آن  از  پیوسته 
چنان طیفی از نور در دل های اهل دل راه گشوده است. 
ویژه  به  بینش  و  عشق  این  نادری،  آقای  گفتۀ  به 
غزل های او را به چشمه ساری گوارا بدل کرده است؛ 
داغ؛  تموز  چشمه ساری شفاف، سرد و گوارا در یک 
چشمه ساری که تا می نوشی، پیوسته می خواهی بنوشی 

و بنوشی.
به باور پرتو نادری حیدری وجودی را می توان حلقۀ 
وصلی در میان شاعران کالسیک و مدرنیست خواند. 
با آن که او هیچ گاهی نخواسته است گامی به آن سوی 
این  با  بردارد،  اوزان عروضی  بلند  دیوارهای پست و 
او نخوانده ام  از  حال من جایی نشنیده ام و گاهی هم 
که در برابر جریان های نوین ادبی به مقابله و پرخاش 

برخاسته باشد. آن گونه که شماری چنین کردند. 
آقای نادری همچنان گفته است: پیوسته از استاد حیدری 
رسمی  نشست های  در  هم  یا  و  گوهایش  گفت و  در 
را  مدرنیست  جواِن  شاعران  که  شنیده ام  غیررسمی  و 

موازین شعر  و  معیارها  ادبیات کالسیک،  فراگیری  به 
کالسیک فارسی دری فرا خوانده اند.  

معاصر  نام دار  شاعران  از  خود  که  رهبین  محمدافسر 
وادی  بر  »رنگین کمان  نامِ  زیر  یادداشتی  در  است، 
استاد حیدری وجودی را شاعری عشق محور  عشق«، 
ساخته  را  غزل هایش  بیشترین  بنیاد  عشق،  که  گفته 

است.
او می نویسد: »این عشق محوری، شعر استاد حیدری را 
ویژه گی فرازمانی بخشیده است، درست همان چیزی 
کمتر  وی  هم روزگار  شاعران  آثار  از  شماری  در  که 

دیده می شود.« 
عشق  وجود  با  حیدری  استاد  رهبین،  آقای  گفتۀ  به 
پردازی یی که در بیشترین غزل های خود دارد، قاعدتًا 
کوشیده است تا از حوادث، تصویر تمام نمای تاریخی 
از  همواره  او  شعر  دیگر،  تعبیر  به  ندهد.  به دست 

چوب بست های تقویم برکنار مانده است.
محمدافسر رهبین در ادامۀ این یادداشتش در پیوند به 
استاد  »زبان  می نویسد:  وجودی  حیدری  شعری  زبان 
حیدری قاعدتًا سلیس و بی پیرایه است. یعنی آن چه به 
بیشتر  اند، در  عنوان »صمیمیت شاعرانه« مطرح کرده 
غزل های وی مشهود است و کمتر موردی را می توان 
دست خوش  شعرش  طبیعی  روال  که  گرفت  سراغ 

تصنع و تکلف شده باشد.«
»شعر  عنوان  زیر  نویسنده،  و  شاعر  جنید  محمدرفیع 

دایرۀ  و  »کلمات  که  است  نوشته  وجودی«  حیدری 
چنان  می گیرند،  قرار  آن  در  کلمات  که  واژگانی یی 
وضع شده اند که هم صورت را در خود دارند و هم 
اسطوره یی اش  و  استعاری  بار  و  کلمه  یعنی  را.  معنا 
لحاظ  این  به  و  می گیرد  جای  دو  این  میانی  خط  در 
ارزش مداری،  معاینۀ  به  می ماند.  باقی  اعتدال  حد  در 
قبح.  یا  است  حسن  این  که  بگوییم  نمی خواهیم 
همین قدر هست که با موقف معرفتی ایشان به غزل و 

آن چه غزل را می سازد، سازگار است.«
فرزند  وجودی  حیدری  به  متخلص  حیدری  غالم 
از  موالنا شفیع اهلل در سال 1318 خورشیدی در یکی 
دهکده های زیبای پنجشیر دیده به جهان گشود. الفبا، 
بوستان،  گلستان،  گنج(،  )پنج  کتاب  پنج  مجید،  قرآن 
دبستان  در  را  فارسی  کتاب های  دیگر  و  دیوان حافظ 
به سال  از آموزگاران همان روزگار فرا گرفت.  کهن، 
پنجشیر  ُرخۀ  ابتداییه  مکتب  شامل  خورشیدی   1326

)حال لیسۀ ُرخه( شد. 
خدمت  کردن  سپری  از  بعد  وجودی  حیدری  استاد 
زیر بیرق، سه ماه به عنوان محرر در »انجمن شعرای 
در  دم  این  تا  آن  از  بعد  و  کرد  کرد  کار  افغانستان« 
و  جراید  بخش  متصدی  افغانستان،  عامۀ  کتاب خانۀ 

مجالت مرکزی کتاب خانه مانده است. 
رسمی اش  مسوولیت  کنار  در  وجودی  حیدری  استاد 
نیز  فرهنگی  دیگر  بخش های  در  عامه،  کتاب خانۀ  در 

دوست داران  کانون  موسسین  که عضو  بوده  مصروف 
انجمن  رهبری  عضو  کانون،  این  معاون  و  موالنا 
فرهنگ  بنیاد  موسسین  عضو  افغانستان،  نویسنده گان 
ادبی  کانون  رییس  و  غزالی  بنیاد  رییس  افغانستان، 

سیمرغ از آن میان است.
از حیدری وجودی چهارده عنوان مجموعۀ شعری به 
 نام های عشق و جوانی، رهنمای پنجشیر، نقش امید، با 
لحظه های سبز بهار، سالی در مدار نور، سایۀ معرفت، 
غربت  عشق،  ارغنون  تغزل،  میقات  صدا،  سبز  صورِ 
دوبیتی ها،  و  رباعیات  مقاومت،  قامِت  شکوه  مهتاب، 
آوای کبود و لحظه هایی در آب و آتش نشر شده بود 
که همۀ آن ها در دیوان حیدری وجودی گردآوری شده 

است. 
و سرایشش،  کار  سال های  در طول  حیدری وجودی 
موفق به دریافت جوایز مختلف شده و در سمینارهای 
زیادی در داخل و بیرون از کشور شرکت کرده است. 
دیوان استاد حیدری وجودی در انتشارات خیام واقع 

در جوی شیر شهر کابل قابل دسترس است.
این یادداشت را با دو شعر از استاد حیدری وجودی 

به پایان می برم: 
سرود سبز غزل، تازه و تر است هنوز

حضور سرو چمن، سایه گستر است هنوز
غرور مادر گیسوسپید این صحرا

شکوه و کوه و کمر مردپرور است هنوز
چه گونه دفع شود بدگمانی عشقم

که غیر، همره تو شیر و شکر است هنوز
شراب مهر توام در وجود می جوشد

نگاه روشن و گرم تو دلبر است هنوز
فدای گردش چشمت شوم که در دوران

مرا به  کوی خرابات رهبر است هنوز
به  باغ سینۀ من یأس گل نخواهد کرد

که عطر وصل توام یار و یاور است هنوز
دم از حریم وصال تو کِی توانم زد؟

که شور هستی من حلقۀ در است هنوز
نه رام می شودم، خیاِل رم دارت 

محبت تو مرا موج گوهر است هنوز
در این غزل که حضور تو جلوه ها دارد
قسم به  دید توام رنگ دیگر است هنوز

===
ای چشم یار! ساغر صهبای من تویی
من زورق شکسته و دریای من تویی
ای زلِف یار قصۀ شب های من تویی 

امواج پُرتالطم سودای من تویی
خالی مباد از تو َسِر ذوق پرورم

ای شور عشق، هی  هی و هی های من تویی
در هر زمانه لیلی و مجنون دیگری است

مجنون روزگارم و لیالی من تویی
در دشت های سبز روان پرور هنر

آب روان رویش گل های من تویی
ای شب چراغ داغ که سوزی به سینه ام

گرمی و روشنی غزل های من تویی
ای شعر! ای زبان دل بی زبانی ام

آیینۀ تجلی معنای من تویی
شب ها میان جنگل تاریک لحظه ها 
فانوس جان و دیدۀ بینای من تویی

        حیدری وجودی

     در محک
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به دنبال ادامۀ مأموریت...
نیروهای  وتوانایی  قدرت  به  نسبت  را  نگرانی هایی 
امریکا و متحدان  به وجود آورد و  افغانستان  امنیتی 
نهایی  کاهش  باید  رویدادها  کردند،  اعالم  ناتوانش 

سطح نیرو را تعیین کنند نه چارچوب های زمانی.
اروپا  در  ناتو  ارشد  فرمانده  بریدالو،  فیلیپ  جنرال 
گفت: مطمینم کشورهای ناتو در کنار 10 هزار نیروی 
ادامه  خود  فعالیت های  به  افغانستان  در  امریکایی 
خواهند داد اما مذاکرات در خصوص تعداد دقیق این 

نیروها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: چندین تن از بزرگترین همکاران ما با ما 
تماس گرفته و گفته اند که در وضعیت کنونی خود 

باقی خواهند ماند.
جنرال بریدالو از ارایه جزئیات بیشتر امتناع کرد اما 
یکی دیگر از مقامات ارشد ناتو گفت: آلمان، ترکیه 
در  نیروهایشان  کنونی  سطح  دارند  قصد  ایتالیا  و 

افغانستان را حفظ کنند.
ایتالیا هفته گذشته گفت:  رنتزی، نخست وزیر  متئو 
سال  یک  برای  را  سربازانش  تا  دارد  نظر  در  ایتالیا 
تازه ترین  براساس  دارد.  نگه  افغانستان  در  دیگر 
و  نیرو   ۷60 ایتالیا  نیرو،   850 آلمان،  ناتو،  آمارهای 

ترکیه حدود 500 نیرو در افغانستان دارد.
جنرال بریدالو گفت: ما باید هرگونه تغییر در ساختار 
نیروهایمان را براساس شرایط موجود ایجاد کنیم نه 

برنامه ریزی ها.
ناتو برخالف امریکا هرگز تاریخی را برای پایان دادن 
نکرده  تعیین  افغانستان  در  آموزشی اش  ماموریت  به 
 40 از حدود  نیرو  که شامل 6000  ماموریتی  است؛ 
کشور است. یکی دیگر از مقامات ارشد ناتو گفت: 
نشست  در  باره  این  در  رسمی  تصمیم  است  قرار 
وزرای امور خارجه ناتو که اوایل دسامبر سال جاری 

میالدی در بروکسل برگزار می شود، اتخاذ شود.

ریاست  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
جمهوری دیروز در شهر شبرغان در شمال کشور 
و  ندارند  گریز  راه  فاریاب  در  طالبان  که  گفت 

مجبور هستند تسلیم شوند. 
در  رهبری جنگ  منظور  به  دیروز  دوستم  جنرال 
والیت های فاریاب، سرپل و جوزجان راهی شمال 

شد. 
او دیروز در مقر والیت جوزجان گفت: »دشمنان 
نیروهای  مقابل  در  را  مقاومت  توانایی  افغانستان 

امنیتی کشور ندارند. »
تمام  با  وی  که  گفت  همچنان  دوستم  جنرال 
والیت  غورماچ  ولسوالی  در  مستقر  نیروهای 
حال  در  نیروها  این  و  است  تماس  در  فاریاب 

حاضر در نقاط مهم حاکم هستند.
در  که  اراضی  افزود:  جمهوری  ریاست  معاون 
مخالفین  که  بلد هستیم  آن  به  ما  است،  ما  دست 
با ما جنگ کرده نمی توانند، مجبور هستند تسلیم 
شوند، در غیر آن هیچ راهی گریز ندارند. در حال 
طالبان  دست  در  غورماچ  ولسوالی  مرکز  حاضر 

است؛ با آن هم من در تماس هستم تمام نیروهای 
ما با مورال عالی در تپه ها حاکم هستند؛ هیچ نوع 

تشویش نیست. »
جنرال دوستم در این نشست در مورد نا امنی های 
قرار  گفت:  کشور  شرق  شمال  و  شمال  والیات 
رییس  مستقیم  هدایت  داشت  نظر  در  با  است 
جمهور غنی در روز های نزدیک به استقامت  های 
این  از  را  مختلف وارد عمل شود و مردم شمال 

نگرانی ها نجات دهد. 
او گفت: 

جلسه  یک  صاحبان  جنرال  با  همراه  بخیر   «
با هدایت رییس صاحب جمهور  داریم  مشورتی 
تالش می کنیم تا مردم ما را از این مصیبت جنگ 
کنفرانس  یک  طی  بعد  روز  دو  و  دهیم  نجات 
معلومات  بیشتر  مورد  این  در  رسانه ها  با  خبری 

خواهیم داد. »
این درحالی است که عصر روز دوشنبه مجید گلیم 
باف فرمانده امنیه ولسوالی غورماچ پس از 3 روز 
با 30 تن سربازان  مقاومت در محاصره مخالفین 

پولیس به دست مخالفین اسیر و کشته شده اند.
مجلس  در  فاریاب  مردم  وکیل  فایق  اهلل  نقیب 
موتر  صدها  حادثه  این  با  همزمان  که  می گوید 
میمنه  شهر  جاده های  در  دلخراش  آواز  با  نظامی 
تقرری سید آقا فرمانده جدیدالتقرر والیت فاریاب 

را جشن می گرفتند.
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بی خبری وزارت داخله از...
 پس گیری غورماچ است. ما نیروهای اضافی را اعزام 
کردیم و از روز گذشته به این سو نیروهای ما تالش 

می کنند تا این ولسوالی تصفیه شود.«
اما یک سناتور فاریاب گفت که 40 تن از کارمندان 
پولیس در غورماچ کشته شده و حدود 40 تن دیگر 
همراه با قوماندان امنیه این ولسوالی دراسارت طالبان 

در آمده است.
بادغیس  والیت  با  مشترک  مرز  غورماچ  ولسوالی 
دارد و یکی از ولسوالی های دورافتاده فاریاب است. 
حضور گسترده طالبان در این ولسوالی در سال های 
تطبیق  مانع  طالبان  و  بوده  ساز  مشکل  نیز  قبل 
پروژه های حکومتی از جمله ساخت شاهراه حلقوی 

افغانستان می شدند.
انتقاد شدید مجلس سنا

به  بی توجهی حکومت  و  فاریاب  در  پولیس  تلفات 
سربازانی که در این ولسوالی در محاصره طالبان در 
در جلسه عمومی  را  تندی  واکنش های  بودند،  آمده 

مجلس سنا بر انگیخت.
سناتوران در جلسه عمومی روز سه شنبه گفتند پس 

از این که پولیس در ولسوالی غورماچ توسط طالبان 
محاصره شد، بارها از وزارت داخله و مقام های محلی 
در مرکز والیت فاریاب کمک خواسته شد ولی کسی 

به فریاد سربازان محاصره شده توجهی نکرد.
مقام های  گفت  فاریاب  سناتور  رسولی  احمد  گل 
مسوول در رابطه به قضیه غورماچ باید مورد بازپرس 
تعرض  غورماچ  ولسوالی  بر  »دیروز  گیرند:  قرار 
صورت گرفت، حدود 40 تن شهید شدند و همراه 
گرفته  اسیر  دیگر  تن   40 غورماچ  امنیه  قوماندان  با 
شده اند. طالبان گفته اند که این ها را تیرباران می کنند. 
تاکی جوانان افغانستان کشته شوند در حالیکه مقام ها 
این  کرده اند.  تاکتیکی  نشینی  عقب  آن ها  می گویند 

چگونه عقب نشینی تاکتیکی است؟«
تصمیم جدی

افغانستان  امنیتی  شرایط  گفتند  سناتوران  از  شماری 
ضعف  دلیل  به  و  دارد  قرار  خطرناک  وضعیت  در 
رهبری حکومت وحدت ملی، هر روز تعداد زیادی 
از جوانان در صفوف اردو و پولیس افغانستان کشته 
نیروهای  روزافزون  تلفات  از  سناتوران  می شوند. 

امنیتی ابراز نگرانی کردند.
وضعیت  ادامۀ  که  کردند  تاکید  سناتوران  از  برخی 

در  جدی  تصمیم  باید  و  نیست  تحمل  قابل  کنونی 
نیز  پیشنهادهایی  شود.  گرفته  افغانستان  جنگ  مورد 
مطرح شد که باید لویه جرگه برگزار شود و در مورد 

جنگ افغانستان تصمیم بگیرد.
زلمی زابلی یک تن از سناتوران گفت: »در نتیجه این 
جنگ جوانان ما کشته می شوند وطن خراب می شود. 
کشته  نفر   500 تا  روزانه  کند  دوام  گونه  این  اگر 
می کنند.  فرار  کشور  از  دیگر  نفر   4000 و  می شود 
و  می شود  بیشتر  روز  هر  گذشت  با  بدبختی  و  فقر 
چند سال بعد، از این کشور چه چیزی ساخته خواهد 

شد؟«
سناتوران ابراز نگرانی کردند که حتا اگر طالبان از نظر 
باشند، ضعف  نداشته  را  نظام  توانایی سقوط  نظامی 
درون  از  نظام  شدن  متالشی  سبب  خود  حکومت 

خواهد شد.
دلیل  به  افغانستان  که  گفته اند  امنیتی  مقام های  اما 
سال  خارجی،  نیروی  هزار  صد  از  بیش  خروج 
دشواری را می گذراند و تروریستان تالش دارند در 

سال جاری برخی از مناطق را سقوط دهند.

فساد گسترده در وزارت دفاع...
روز دوشنبه در دیدار با این هیات گفته، پس از مطالعه 
این گزارش در مشورت با هیات بررسی قرار داد های 

وزارت دفاع، آن را جنبه عملی خواهد بخشید.
نمود  تاکید  غنی  جمهور  رییس  خبرنامه،  از  نقل  به 

که این گزارش نشان دهنده آنست که مبارزه دولت 
افغانستان با فساد، لفظی نبوده بلکه عملی می باشد.

گفتنی است که پیش از این اشرف غنی رییس جمهور 
نفت  قراردادهای  تمامی  حکمی،  اساس  بر  کشور 
تدارکات  مسووالن  وظایف  و  لغو  را  دفاع  وزارت 

وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق درآورده است.

تمامی  که  بود  کرده  اعالم  ریاست جمهوری 
آن ها  در  که  را  ملی  دفاع  وزارت  نفت  قرار دادهای 
و  می گیرد  بررسی  به  است؛  گرفته  صورت  دستبرد 
مسووالن تدارکات این وزارت را نیز ممنوع الخروج 

اعالم کرده بود.

جنرال دوستم:

طالبان در فاریاب راه گریز ندارند

افزایش نگرانی ها
 از وضعیت امنیتی 

ولسوالی پشت رود فراه

وزیر معادن از بازرگان... 
بررسی های دقیق وجود دارد.

متوسط  و  کوچک  معادن  به  توجه  کرد:  تاکید  وی 
افغانستان هم ریسک و خطر سرمایه گذاری را کاهش 
آسان تر صورت  امر  این  بر  دولت  احاطه  و  می دهد 

می گیرد.
سابقه  دارای  افغانستان  و  ایران  افزود:  معادن  وزیر 
فعالیت معدن کاری هستند و بررسی ها نشان می دهد 

غیر از الماس، انواع معادن فلزی و غیرفلزی در این 
کشور وجود دارد که این امر بر پایه مشخصه زمین 

شناسی به اثبات رسیده است.
عامل  هیات  رییس  پیشنهاد  پترولیوم  و  معادن  وزیر 
رگه  و  سنگان  حوزه  در  همکاری  برای  را  ایمیدرو 
و گفت:  داد  قرار  استقبال  مورد  آهن  مشترک سنگ 
افغانستان برای کشورهای همسایه امتیاز مثبتی برای 

همکاری قائل است.
می دهد  نشان  موجود  اطالعات  داشت:  اظهار  وی 

در  لیتیم  مولیبدن،  سرب،  روی،  طال،  بزرگ  معادن 
افغانستان قابل استخراج و آماده بهره برداری است.

وی خواستار بهره گیری از منابع انرژی، نیروی انسانی 
و با مهارت ایران برای توسعه همکاری در زمینه های 
صنعت،  وزیران  با  خود  دیدارهای  و  شد  مختلف 

معدن و تجارت و نفت ایران را مثبت ارزیابی کرد.
 3 بر  بالغ  افغانستان  و  ایران  تجاری  مبادالت  حجم 
زمینه  این  در  کابل  که سهم  اعالم شده  دالر  میلیارد 

بسیار اندک ارزیابی شده است.
 اکثر اعضای شورای والیت فراه در غرب کشور می گویند، 
نگرانی آن ها از وضعیت امنیتی ولسوالی پشت رود در 20 

کلیومتری مرکز والیت، بیشتر و بیشتر می شود.
این  که  گفت  فراه  والیتی  شورای  عضو  امینی،  جمیله 
درگیری  و  جنگ  شاهد  سو  بدین  هفته  چند  از  ولسوالی 
یکشنبه  روز  از  ولسوالی  تصرف  هدف  به  طالبان  و  است 
26 میزان با نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی درگیر 

هستند.
به  که  داخله خواست  و  دفاع  های  وزارت  از  امینی  خانم 
کمک سربازان دولت در پشت رود، نیروی کمکی بفرستند.
این عضو شورای والیتی هشدار داد در صورت عدم توجه 
سقوط  ولسوالی  این  دارد  احتمال  کمکی،  نیروی  اعزام  و 
کند، او همزمان گفت که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر 

حمالت سنگین طالبان را به عقب زده اند.
تالش کردیم در این مورد نظر مقامات محلی والیت فراه را 

بگیریم اما موفق به گرفتن نظر آنها نشدیم.
نام  است،  کشور  ناآرام  والیات  از  کشور  غرب  در  فراه 
و  جنگ  به  والیت  این  باالبلوک  و  پشت  های  ولسوالی 

درگیری گره خورده است.
جمیله امینی می گوید که ساکنان پشت رود و باالبلوک در 
میان اتش جنگ نیروهای دولتی و طالبان از چند سال بدین 

سو قربانی های زیاد داده اند.
داداهلل قانع، دیگر عضو شورای والیتی فراه گفت که طالبان 

در فراه بیشتر به جنگ روانی و تبلیغاتی رو آورده اند.
آقای قانع می گوید که بارها طالبان در پشت رود و باالبلوک 
موترها، خانه ها و دکان های مردم را آتش زدند و از منطقه 

فرار می کنند.
به گفته این عضو شورای والیتی، نیروهای دولتی در حد 
توان از منطقه دفاع می کنند اما او می گوید که طالبان به 
انجام حمالت تروریستی تالش می کنند، مناطق بیشتری را 

تصرف کنند.
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ورزش
دل بوسکه: 

آسیب دیدگی ها در باشگاه ها هم رخ می دهند

پالتینی فکر می کند »پاپ« است

هافبک ساحل عاجی تیم فوتبال منچسترسیتی اعتراف کرد فصل گذشته 
در تقابل تیمش و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا، نگران تحقیرشدن خود 

توسط هم تیمی قدیمی اش بوده است.
 BT شبکه  مجری  فردیناند،  ریو  با  جالب  گفت و گویی  در  توره  یحیی 

ساله   32 هافبک  داد.  انجام  جالبی  اعتراف های  انگلیس  اسپورت 
منچسترسیتی با معرفی لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکنی که در تمام 
بازیکن  این  با  خود  اخیر  تقابل  از  جالب  داستانی  است،   دیده  عمرش 

آرژانتینی تعریف کرد.
توره گفت: بهترین بازیکنی که در کنارش بازی کرده ام، مسی بوده است. 
می خواهم چیزی به شما بگویم. یک بار شنیدم که پاتریس اورا و کارلوس 
بازیکنی  اما مسی  توس می گفتند کریستیانو رونالدو سخت کار می کند، 
متفاوت است. مسی یک نابغه است. فوتبال او ذاتی است. او در تمرینات 
مسی  است.  عالی  بسیار  توپش  با  حرکات  اما  می کند  کار  ساده  بسیار 
همیشه پا به توپ است، اما هرگز کارهای دیوانه واری انجام نمی دهد. او 

با مغزش فوتبال بازی می کند.
هافبک دفاعی پیشین بارسلونا در ادامه به این سؤال که بازی کردن برابر 
کدام بازیکن برایش از همه سخت تر بوده است پاسخ داد و اعتراف جالبی 

کرد.
وی عنوان کرد: سخت ترین حریف؟ باز هم می گویم مسی. ما پارسال در 
لیگ قهرمانان اروپا برابر بارسلونا بازی کردیم. در واقع ما دو فصل متوالی 
اخیر برابر بارسلونا بازی کردیم. پارسال اما در رختکن، مسی به شوخی 
گفت که می خواهد به من الیی بزند. در بازی او به دو هم تیمی من الیی 
زد و هر لحظه فکر می کردم که من نفر بعدی خواهم بود. هر بار که مسی 
به من نزدیک می شد نگران الیی خوردن از او بودم و درون خودم فریاد 
می زدم »لطفًا این کار را با من نکن، خواهش می کنم به من الیی نزن!«. من 

واقعًا هراس آن را داشتم که مسی مرا پیش چشم خانواده ام تحقیر کند.

23 بازیکنی که برای کسب مهمترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال شانس دارند، 
مشخص شدند.

سایت فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اسامی 23 نامزد نهایی کسب توپ طالی 
سال 2015 را اعالم کرد. فیفا همچنین اسامی 10 کاندیدای دریافت جایزه برترین 

مربی سال 2015 را هم اعالم کرده است.
برای کسب مهمترین جایزه  بازیکنی که  فیفا اسامی 23  بیانیه سایت  بر اساس 

انفرادی دنیای فوتبال در ماه ژانویه سال 2016 شانس دارند به شرح زیر است:
کریم  )ولز/رئال  مادرید(،  بیل  گرث  /منچسترسیتی(،  آگرو)ارجنتاین  سرخیو 
کوین  رونالدو)پرتغال/رئال مادرید(،  کریستیانو  )فرانسه/رئال مادرید(،  بنزما 
ازار)بلژیک/چلسی(،  ادن  منچسترسیتی(،   - دی بروین)بلژیک/ولفسبورگ 
اینیستا)اسپانیا/بارسلونا(،  آندرس  ابراهیموویچ)سویدن/پاری سن ژرمن(،  زالتان 
لواندوفسکی)لهستان/بایرن مونیخ(،  روبرت  کروس)آلمان/رئال مادرید(،  تونی 
خاویر ماسچرانو)ارجنتاین /بارسلونا(، لیونل مسی)ارجنتاین /بارسلونا(، توماس 
مولر)آلمان/بایرن مونیخ(، مانوئل نویر)آلمان/بایرن مونیخ(، نیمار)برزیل/بارسلونا(، 
پل پوگبا)فرانسه/یوونتوس(، ایوان راکیتیچ)کرواسی/بارسلونا(، آرین روبن)هلند/
سانچس)شیلی/ الکسیس  رودریگس)کلمبیا/رئال مادرید(،  خامس  بایرن مونیخ(، 
آرسنال(، لوئیز سوارز)اروگوئه/بارسلونا(، یحیی توره)ساحل عاج/منچسترسیتی(، 

آرتورو ویدال)شیلی/یوونتوس-بایرن مونیخ(
فهرست 10 نامزد کسب عنوان برترین مربی سال 2015 نیز به شرح زیر است:

لوران  آنچلوتی)ایتالیا/رئال مادرید(،  کارلو  آلگری)ایتالیا/یوونتوس(،  ماسیمیلیانو 
گواردیوال)اسپانیا/ پپ  امری)اسپانیا/سویا(،  اونای  بالن)فرانسه/پاری سن ژرمن(، 
مورینیو)پرتغال/چلسی(،  ژوزه  انریکه)اسپانیا/بارسلونا(،  لوئیس  بایرن مونیخ(، 
/ )ارجنتاین  سیمئونه  دیه گو  شیلی(،  ملی  تیم   / سامپائولی)ارجنتاین  خورخه 

اتلتیکومادرید(، آرسن ونگر)فرانسه/آرسنال(
فیفا و نشریه فرانس فوتبال در تاریخ سی ام نوامبر فهرست نهایی و سه نفره هر 
بخش را اعالم خواهد کرد و برنده نهایی نیز در تاریخ 11 جنوری سال 2016)21 

دی 1394( در مقر فیفا در شهر زوریخ معرفی خواهد شد.

نتوانست  هرگز  او  که  افتخاری  به  کهکشانی ها  رسیدن  کرد  ادعا  خاص  آقای 
برایشان کسب کند، این مربی پرتغالی را خوشحال کرده است.

ژوزه مورینیو در گفت وگو با سایت یوفا به بخشی از سایه روشن ها و خاطراتش 
از مربیگری در لیگ قهرمانان اروپا اشاره کرد. مورینیو به همراه دو تیم پورتو 
و اینتر موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا شده است، اما او در 
نتوانست  هرگز   )2013 تا   2010( مادرید  رئال  در  حضورش  ساله  سه  دوران 
لیگ  در  قهرمانی شان  دهمین  کسب  برای  کهکشانی ها  مدت  طوالنی  انتظار  به 
قهرمانان اروپا )دسیما( پایان دهد، افتخاری که جانشین او، کارلو آنچلوتی سال 

2014 توانست برای سفیدپوشان مادرید به ارمغان بیاورد.
مورینیو که بهترین موفقیت اروپایی اش به همراه رئال مادرید سه حضور پیاپی 
در مرحله نهایی لیگ قهرمانان بود، اظهار داشت: زمانی که به رئال مادرید ملحق 
شدم، این تیم تقریبًا یک دهه بود که نمی توانست به مرحله یک چهارم نهایی 
برسد. در فصل اول ما در مرحله یک هشتم نهایی با لیون روبه رو شدیم و باشگاه 
وحشت زده شد. ما از سد این تیم گذر کردیم و باشگاه تغییر کرد و رویکرد 
بازیکنان هم عوض شد. ما حتی به قهرمانی در آن فصل امیدوار شدیم. با این 
حال در سه فصل متوالی ما فقط به مرحله نیمه نهایی رسیدیم و بنا به دالیلی 

مختلف نتوانستیم به فینال برسیم.
آقای خاص درباره دسیمایی که آنچلوتی توانست برای کهکشانی ها کسب کند 
هم گفت: در بین سه ناکامی مان برای رسیدن به فینال، سخت ترین اش آن فصلی 
بود که در ضربات پنالتی به بایرن مونیخ باختیم. آن فصل ما واقعًا ناراحت شدیم، 
اما زمانی که رئال مادرید در سال 2014 قهرمان شد، واقعًا لیاقتش را داشت. رئال 

کاماًل مستحق آن قهرمانی بود و من بسیار خوشحال شدم.

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا اعالم کرد هر بازیکنی در هر 
فیفا نیست که  این ویروس  ببیند و  دیدار ممکن است آسیب 

موجب مصدومیت بازیکنان می شود.
به گزارش آس، برخی از بازیکنان باشگاه های بزرگ اروپایی 
در »فیفا دی« برای برگزاری بازی های ملی مصدوم شدند که 

موجب اعتراض باشگاه ها شد.
ویسنته دل بوسکه از این بازی ها حمایت کرد و گفت: به کسانی 
که مخالف حضور بازیکنان در تیم ملی هستند، احترام زیادی 
هر  داد.  اختصاص  ملی  تیم  به  باید  را  زمانی  ولی  می گذارم 
دارد.  قرار  مصدومیت  معرض  در  می کند،  بازی  که  بازیکنی 
گاهی اوقات به خاطر ویروس فیفاست و برخی مواقع ویروس 
لیگ ها. ویروس همه جا را فرا گرفته است. واضح است که هر 
اگر  کند.  بازی  تیم ملی کشورش  دارد در  فوتبالیستی دوست 
و  بازیکن  از  حمایت  برای  باشد،  داشته  مصدومیت  بازیکنی 

باشگاهش اجازه بازی را به او نمی دهیم.
انریکه،  لوییس  سخنان  با  ارتباط  در  اسپانیا  ملی  تیم  سرمربی 
سرمربی بارسلونا مبنی بر عالقمندی او به مربیگری در تیم ملی 
این کشور اظهار کرد: از اینکه همه مربیان خواستار مربیگری در 
تیم ملی هستند، خوشم می آید. این مساله خیلی خوب است و 

در کشورمان مربیان خوبی برای هدایت تیم ملی داریم.
دل بوسکه درباره جرارد پیکه و هو کردن او گفت: نمی توانیم به 
فکر کسی نفوذ کنیم. رفتار پیکه همیشه عالی بوده است. عکس 

العمل ها گویاتر از کلمات است.

قوانین  از  باالتر  را  اداره می شود که خودشان  ورزش توسط کسانی 
می دانند و تصور می کنند پاپ هستند.

به  گزارش Inside the games، میشل پالتینی به همراه سپ بالتر 
از سوی کمیته  اخالق فیفا به صورت 90 روز از انجام فعالیت های 

مربوط به فو تبا ل محروم شدند.
پالتینی که اعالم بی گناهی کرده است در مصاحبه با روزنامه  »لوموند« 
فرانسه نیز گفت: »شرم آور است که این چنین با آبروی کسی بازی 
کنند. سه ماه محروم شدم. آنچه مرا بیش از هر چیزی آزار می دهد این 
است که با من نیز همان طور ناعادالنه برخورد شده است. وکالیم در 
حال بررسی اقدامات فیفا هستند و اگر الزم باشد، این پرونده را به 

دادگاه عالی ورزش می بریم.«
پالتینی هنوز قصد دارد به ریاست فیفا برسد اما روز جمعه، انجمن 
بود،  ریاست  به  برای رسیدن  او  از حامیان  یکی  که  انگلیس  فو تبا ل 
اعالم کرد دیگر از او حمایت نمی کند. دامیان کولنیز، یکی از اعضای 
پارلمان انگلیس اعالم کرد نمی توان تصور کرد میشل پالتینی )رییس 
باید یک کمیته  اصالحات مستقل  یوفا( جانشین سپ بالتر شود و 
برای حفاظت از اعتبار فیفا تشکیل شود. کولنیز اعالم کرده اگر واقعا 
او  کرد  تصور  نمی توان  باشد،  داده  انجام  را  خالف ها  این  پالتینی 
باید  که  کرد  اعالم  او  بگیرد.  عهده  به  را  فو تبا ل  فدراسیون  ریاست 
تغییرات اساسی ایجاد شوند. با تمام احترامی که برای میشل پالتینی 
قائل هستم، باید بگویم نمی توان تصور کرد او رییس فیفا شود زیرا 

وجهه او خدشه دار شده است.
ورزش از سوی کسانی رهبری می شود که فکر می کنند باالتر از قانون 
نظر  به  هستند.  خودمختار  انگار  که  می کنند  رفتار  طوری  و  هستند 

می رسد بالتر تصور می کند »پاپ« است!
انتخابات  نامزد  است  قرار  نیز   AFC رییس  بحرینی،  سلمان  شیخ 
ریاست فیفا شود. او از سوی 54 عضو یوفا حمایت می شود. شاهزاده 
علی بحرینی نیز به صورت رسمی نامزدی خود را اعالم کرده است.

توره:

 می ترسیدم مسی با الیی زدن مرا پیش چشم خانواده ام تحقیر کند!

فهرست 23 نفره نامزدهای 
نهایی کسب توپ طال اعالم شد

مورینیو:
 دسیمای رئال مادرید مرا خوشحال کرد
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مردم کانادا به تغییر شدید در دولت کشورشان رای دادند و این امر به بازگشت 
نام افسانه ای »ترودو« برای لیبرال ها به پست نخست وزیری و پایان حدود یک 

دهه حکومت استفان هارپر محافظه کار ختم شد.
نخست وزیر  پسر  ترودو«  »جاستین  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرحوم کانادا پی یر ترودو به عنوان نخست وزیر جدید کانادا انتخاب شده که در 
پی پیروزی قاطع حزب لیبرال وی در پارلمان 338 کرسی این کشور صورت 
گرفته است. نخست وزیر جدید کانادا پس از پیروزی گفت: امشب کانادا همان 

کشوری شد که قبال بود. سیاست های مثبت منجر به پیروزی من شد.
وی افزود: ما با امید به ترس غلبه کردیم. ما با کار زیاد بدبینی را از بین بردیم. 
ما با سیاست های قاطع و دیدگاه مثبت بر رویکرد منفی فائق آمدیم و کانادایی ها 

را متحد کردیم.
جاستین ترودو که از مدافعان از سرگیری روابط دیپلماتیک کانادا با ایران است 
و در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داد که روابط این کشور با دنیا را بهبود 
بخشد جوان ترین نخست وزیر تاریخ کانادا پس از جو کالرک خواهد بود. جو 
کالرک جوان ترین نخست وزیر این کشور بود که در سال 19۷9 یک روز پیش 

از تولد 40 سالگی اش بر مسند قدرت نشست.
به گفته خبرنگار بی بی سی در تورنتو، دو نامزد ایرانی تبار انتخابات کانادا از 
حزب لیبرال به نام های مجید جوهری و علی احساسی از برندگان این انتخابات 
هستند. همچنین، مریم منصف، شهروند افغانستان تبار کانادا نیز از حزب لیبرال 

به پارلمان راه یافته است.
در  غربی  رهبران  دیرپاترین  از  یکی  کانادا  کنونی  نخست وزیر  هارپر،  استفان 
ریاست  از  انتخابات  در  شکست  با  حزبش  اعالم  طبق  و  بود  قدرت  صدر 

محافظه کاران کناره گیری می کند.
جاستین ترودوی 43 ساله پسر پی یر ترودو است که در سال 1968 با کسب 
اکثریت قاطع آراء به پست نخست وزیری رسید. وی پانزدهمین نخست وزیر 
کانادا بود که از 20 اپریل 1968 تا سوم جون 19۷9 و سپس از سوم مارچ 1980 
تا سی ام جون 1984 در این سمت باقی  ماند. وی یکی از معدود نخست وزیران 
کانادا بود که به خاطر کاریزمایی که داشت شناخته می شد و برخی در آمریکا 

وی را با جان اف کندی مقایسه می کردند.

جاستین ترودو سابقا معلم مدرسه و از سال 2008 عضو پارلمان بود و دومین 
سنگین  شکست  زمان  از  می شود.  محسوب  کانادا  تاریخ  جوان  نخست وزیر 
حزب لیبرال در انتخابات چهار سال پیش که به کسب تنها 34 کرسی انجامید، 
مالیات  افزایش  وعده  وی  کند.  احیا  را  تا حزب  کرد  تالش  انرژی  با  ترودو 
ثروتمندان و کاهش کسری بودجه را داد. جاستین ترودو در سال 2008 از یکی 
از حوزه های انتخاباتی استان کبک به عضویت مجلس عوام کانادا درآمد و در 

سال 2013 به عنوان رهبر حزب لیبرال کانادا برگزیده شد.
در پی شکست انتخاباتی استفان هارپر با بیان اینکه »مردم هرگز اشتباه نمی کنند« 
انتظار  تبریک گفت.  ترودو  به جاستین  پذیرفت و  را  این شکست  مسوولیت 
لوله  سر خط  بر  آمریکا  با  تنش ها  با  اختالفات  ترودو  پیروزی  با  که  می رود 
کی استون کاهش یابد؛ ترودو حامی این پروژه جنجالی است. هارپر در سایر 
موارد نیز با دولت باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا اختالف نظر داشت که 

از جمله آنها توافق اتمی با ایران بود.

پاکستان از ساخت سالحهای هسته ای با قدرت انفجاری پایین برای مقابله با 
هر گونه تهدید احتمالی از سوی هند خبر داد.

خارجی  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج  نیشن،  روزنامه  گزارش  به 
نخست وزیر پاکستان در کنفرانسی خبری گفت: پاکستان سالح های هسته ای با 

قدرت انفجاری پایین در پاسخ به اقدامت هند ساخته است.
این اولین اظهارات صریح یک مقام ارشد پاکستانی در نحوه تقابل اسالم آباد با 

دکترین جنگی هند است.
ساخت  برای  پاکستان  مقامات  نادر  اظهارات  از  نظر  اعالم  این  چنین  هم 
سالحهای هسته ای برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی از سوی هند است.

وزیر  نخست  شریف،  نواز  سفر  طول  در  کرد:  اعالم  ادامه  در  عزیز  سرتاج 
پاکستان به واشنگتن، هیچ قرارداد هسته ای میان دو کشور امضا نمی شود.

دولت لندن روز سه شنبه اعالم کرد، قرار است در جریان سفر چهار روزه 
رییس جمهوری چین به انگلیس قراردادهایی به ارزش 46.4 میلیارد دالر 

)40.۷ میلیارد یورو( امضا شود.
انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصاد  دومین  چین،  با  را  محکم تری  کاری  روابط  تا  است  تالش  در 
بزرگ جهان برقرار کند و هر دو کشور اعالم کرده اند که سفر امروز شی 
جینپینگ، رییس جمهوری چین به انگلیس »عصر طالیی« جدیدی را در 

روابط دو کشور ایجاد می کند.
دفتر نخست وزیری انگلیس با ارائه جزئیاتی اندک از این قراردادها اعالم 
انرژی،  خرده فروشی،  جمله  از  صنایعی  زمینه  در  قراردادها  این  کرد، 

خدمات مالی و هوا-فضا و ایجاد 3900 شغل در انگلیس خواهند بود.
کامرون در بیانیه یی گفت: این سفر لحظه بسیار مهمی در روابط انگلیس- 
چین محسوب می شود. تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای ما رو به 

افزایش است و روابط مردمان مان با یکدیگر بسیار قوی و محکم است.
مبنای  بر  با چین  توسعه قدرت و مشارکت در روابط مان  با  افزود:  وی 
رویکرد مشارکت سازنده، قادر خواهیم بود تا با پکن درباره مسائلی که 

در موردشان اختالف نظر داریم، مذاکره کنیم.
یکی از بزرگترین قراردادهایی که مورد مذاکره و بررسی قرار دارد این 
است که چین قرار است نقش مهمی در پروژه ساخت نخستین نیروگاه 
اتمی جدید انگلیس در دهه های اخیر در جنوب غربی این کشور به عهده 

گیرد.
شی جینپینگ و دیوید کامرون قرار است از شهر منچستر واقع در شمال 
غرب انگلیس دیدار کنند و در آنجا قراردادهای بیشتری برای حمایت از 

پروژه »نیروگاه شمالی« دولت امضا کنند.
شی جینپینگ با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام اقامت خواهد داشت و از 
ضیافت رسمی و تشریفاتی لذت خواهد برد و از محل اقامت کامرون و 
باشگاه فوتبال منچستر سیتی دیدن خواهد کرد. این سفر شی جینپینگ به 
دنبال سفر پنج روزه جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس به پکن صورت 

می گیرد.
در همین حال گروه هایی از جمله عفو بین الملل و تبت آزاد قرار است 
امروز اعتراضاتی را درخصوص سفر شی  جینپینگ در مرکز لندن برگزار 

کنند.
فابیان همیلتون، رییس »گروه پارلمانی تمامی احزاب برای تبت« و یکی 
اینکه ارزش های  از  اپوزیسیون »کارگر« گفت:  از قانون گذاران از حزب 
حقوق بشری، دموکراسی و آزادی بیانمان را تنها برای یک تجارت قربانی 

می کنیم، متعجبم.

شکست هارپر و پیروزی »جاستین ترودو«
 حامی رابطه با ایران در انتخابات کانادا

اعالم ساخت سالح های هسته ای با قدرت 
انفجاری پایین از سوی پاکستان

پکن و لندن به دنبال امضا قراردادهای چند میلیارد دالری

مانور مشترک عربستان و پاکستان 
برای آمادگی علیه تروریسم

مانور  عربستان  داخله  وزارت  در  امنیتی  ویژه  نیروهای 
نظامی مشترکی را با نیروهای ویژه پاکستانی آغاز کردند.

به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، این مانور با 
عنوان »شهاب« در راستای همکاری مشترک نظامی میان دو 
کشور عربستان و پاکستان برگزار می شود و دو هفته ادامه 

خواهد داشت.
هدف از این مانور مشترک که در پاکستان برگزار می شود 
برای  آمادگی  نظامی،  و همکاری  اطالعات  تبادل  افزایش 
عملیات مبارزه با تروریسم در مناطق کوهستانی، عملیات 
نجات گروگان ها و اتخاذ اقدامات مناسب براساس تعامل 

با مناطق ناهموار و ارتفاعات است.
این مانور همچنین شامل مهارت استفاده از انواع سالح و 
حرکات تاکتیکی و استفاده از وسایل انتقال زمینی و هوایی 

است.


