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صفحه 

د کلیوپراختیايــي شــوراګانې چــې د تیــرې یــوې لســیزې نــه زیاتــی راهیســې د کلیــو د بیارغونــې پراختیــا وزارت 

د مــي پیوســتون پروګــرام لــه الرې مینځتــه راغلــې وې دیــوه پرګنیزاصیــل بنســټ پــه توګــه یــي د لــوړ ظرفیــت پــه 

لرلــو ، دســیمه ایــزی واکمنــې پــه برخــه کــې د عملــې تجربــو ، اداری او تصمیــم نیونــې او لومړیتوبونــو د ټاکلــو 

د صالحیــت پــه لرلــو رسه وتوانیــدي شــاوخوا ۸۸۷۰۰ ټولګټــې پــروژې پــه بیالبیلــو ســکتورنو کــې تطبیــق کــړي 

او د هیــواد د کلیــو او بانــډو د خلکــو پــه ژونــد کــې دلیــډو وړ بدلونونــه رامینځتــه کــړي .

د کلیــو پراختیايــي شــوراګانې پــه خپلــو جوړونکــو کړڼــو رسه وتوانیــدې د یــوه فعــال او کاري بنســټ پــه توګــه د 

خپلــو کلیــو پــه ټولنیــزه او اقتصــادي برخــه لیــک کــې اغیزمنــې وي او د بیارغونــې او پراختیــا ، د شــخړو د حلولــو، 

د بیوزلــۍ د کمــوايل ، د کلیــو او بانــډو ښــځینه او نارینــه وود ظرفیــت دلــوړوايل پــه برخــه کــې زیاتــې ګټــوري 

اغیــزې پرځــای پریښــي دي . د کلیــو د پراختیايــي شــوراګانو دا ټــول دارزښــت وړویاړونــه اوالســته راوړنــې ددې 

المــل شــوي چــې څــو هغــوی د ټــول هیــواد د خلکــو پــه ذهنیــت کــې لــه یــو روښــانه اعتبــار نــه برخمنــې وي او 

د ژونــد پــه بیالبیلــو برخــو کــې ډتولــو کلیوالــو د هیلــه منــدۍ دریڅــه وگرځــې .

د همــدې اصــل لــه مخــې اوس د ولــي تــړون مــي پروګــرام د نومــوړو شــوراګانو دغــه ځانګړټیــا تــه پــه پاملرنــې 

رسه دیوشــان پراختیــا او اوږد مهالــې جوړونــې دوام د همــدې پراختیايــي شــوراګانو پــه وجــود کــې عمــي کــوي. 

ــه برخمنــې دي ، دولــي  د کلیــو د پراختیايــي شــوراګانو بــې ســارې تجربــې چــې اصــوآل لــه پراخــو ابعــادو ن

تــړوڼ مــي پروګــرام بریــايل تطبیــق تــه پــه ډاډمنــه توګــه الره هــواره کــړې ده .

د کليــو پراختیایــي شــوراګانې 

د خپــل وګړنیزســامل مدیریــت 

او د رهــرۍ د ځانګړټیــا پــه 

لرلــو د هیــواد د اقتصــادي - 

ــه  ــاره پ ــه پ ــا ل ــزې پراختی ټولنی

ــتان  ــه د افغانس ــړې توګ ځانګ

ــت  ــوري دول ــالمي جمه داس

او  پاملرنــې وړ ګرځیدلــی  د 

اوس پــه دوی بانــدې دولــي 

ژمنــې مــي پروګــرام د تطبیــق 

بــاور لــري . دهمــدې اصــل له 

ــي  ــې م ــي ژمن ــې د ول مخ

کنفرانــس  دلــوی  پروګــرام 

ــوړو  ــې ، د نوم ــته ک ــه پرانس پ

ــو  ــتازو د تجرب ــوراګانو داس ش

نــه ډکــې نظریــې اوعمــي وړاندیزونــه  د ولــي ژمنــې مــي پروګــرام د پرمــخ بیولــو لــه پــاره وغوښــتل شــو 

، څــو د افغانســتان پــه کلیــو او ښــارونو کــې د جوړونــې پربنســټ یــو لــوی پراختیایــي پروګــرام پــه عمــل کــې 

ــی يش  . پل

د کلیــو دبیارغونــې او پراختیــا وزارت ، د کلیــو د پراختیایــي شــوراګانو عمــي غښــتلتیا د دې المــل شــوې څــو د 

ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې د ښــاري پراختیایــي شــوراګانو تشــکیل هــم جــوړ يش او نومــوړې تجربــه د 

هیــواد د ښــارونو د پراختیــا لــه پــاره هــم پــه عمــل کــې تطبیــق يش .

کــه څــه هــم د ولــي تــړون مــي پروګــرام یــو بیــن الــوزاريت برنامــه ده او نــور ســکتوري وزارتونــه هــم د نومــوړي 

پروګــرام پــه تطبیــق کــې مهمــه ونــډه لــري ، خــو لــدې حقیقــت څخــه نشــو تیریدلــی چــې د کار اســايس برخــه 

یــې یعنــې د هیــواد د کلیــو او بانــډو پراختیــا ، د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د کلیــو د پراختیایي شــوراګانو 

د فعالــې ونــډې پــه اخســتورسه تــر رسه کیــږي . د افغانســتان د کلیــو پراختیایــي شــوراګانو د هیــواد پــه کلیــو او 

ــیمه  ــو ، س ــخړو د حلول ــره د ش ــق رسبی ــه تطبی ــروژو پ ــې پ ــي او بیارغون ــو پراختیای ــو ټولګټ ــې د زرګون ــډو ک بان

ایــزې واکمنــۍ ، دموکراتیکــو ټاکڼــو او نــورو وګړنیــزو ارزښــتونو پــه برخــه کــې اغیزمــن او مثبــت ګامونــه پورتــه 

کړیــدي. 

د کلیــو دپراختیایــي شــوراګانو یــو لــه مهمــو ارزښــتونو نــه ، د کلیــو پــه برخــه لیــک کــې د ښــځو لــه پــاره د فعــال 

نقــش مینځتــه راتلــل دي چــې دیــوې لســیزې نــه د زیاتــې مــودې پــه تــرڅ کــې وتوانیــد ې د خپلــو ورونــو تــر 

څنــګ د خپلــو کلیــو پــه مهمــو 

پریکــړو کــې برخــه واخــي اود 

ــألو  ــډو مس ــو داړون ــو کلی خپل

پــه هکلــه نظــر څرګنــد کــړي . 

ــوی  ــل ش ــت ددې الم دا حقیق

مــي  تــړون  دولــي  چــې 

ــډه  ــځو ون ــې د ښ ــرام ک پروګ

ورســیږي  تــه  ســلنې   )  ۵۰(

او  کلیــو  د  هیــواد  د  اوس   .

ښــارونو ښــځې کولــی يش پــه 

ــواد د  ــه توګــه د هی ښــه او فعال

ــې د کاروان  ــا او جوړون پراختی

ــې  ــه ک ــه برخ ــو پ ــخ بیول د پرم

ــر رسه  ــډه ت ــه ون ــه الزیات ، خپل

ــړي .  ک

د وليس تړون ميل پروګرام او پراختیایي شوراګانې

نماینده گان کندز:

در کندز 
معامله  

صورت گرفته 
است

وضعیت را 
دریابید 

تا افغانستان 
سوریه نشود!



ــره  ــدی مذاک ــال و ان ــد از یک س ــرانجام بع س
بــه  اســامی  حــزب  نماینده هــای  میــان 
رهبــرِی حکمتیــار بــا دولــت افغانســتان، 
ــا  ــزان امض ــِخ 8 می ــه تاری ــح ب ــۀ صل توافق نام
ایــن  امضــای  افغانســتان  دولــت  گردیــد. 
موافقت نامــه را »تاریخــی« خوانــده و ابــراز 
امیــدواری کــرده کــه تمــامِ گروه هــای مســلح 
را  اختاف های شــان  گفت وگــو،  طریــق  از 
حــل نماینــد. ایــن موافقت نامــه حتــا از طــرِف 
ســفارت امریــکا نیــز بــا اســتقبال مواجــه شــد؛ 
امــا بــا وصــِف این همــه خوشــبینی، آیــا واقعــًا 
ــه  ــتان ب ــح را در افغانس ــه صل ــن موافقت نام ای
ارمغــان خواهــد  آورد؟ آیــا پیوســتن حکمتیــار 
ــی،  ــون اساس ــرش قان ــح و پذی ــد صل ــه رون ب
مســیر جنــگ و صلــح را به طــور اساســی 

ــاخت؟  ــد س ــون خواه دگرگ
ــار  ــای پیوســتِن حکمتی ــه، پیامده ــن مقال در ای
بــه نظــام را از چنــد زوایــه بــه بررســی 

. یــم می گیر

حزب اسالمی و نفوذ سیاسی
ــه  ــن حــزب ک  برخــاف پیشــینۀ تاریخــِی ای
ــه  از وحــدت و انســجامِ محکم تــری نســبت ب
ــن  ــون ای ــود، اکن ــوردار ب ــر برخ ــزاِب دیگ اح
حــزب بــا گســیخته گی و تعــددِ رهبــری مواجه 
اســت. ایــن فروپاشــی در کنــار دیگــر عوامــل، 
ــار  ــود حکمتی ــدِن خ ــل مان ــه منفع ــتر ب بیش
در  امریــکا  از حضــور  پــس  در ســال هاِی 
افغانســتان مربــوط می شــود. حمکتیــار نــه 
ــرد.  ــح ک ــًا صل ــه صریح ــد و ن ــه جنگی فعاالن
ــه  ــی باعــث شــد ک ــن دوراه ــدن در ای گیرمان
ــد  ــد و نیمه ارش ــای ارش ــادی از اعض ــدۀ زی ع
از حــزِب وی بگســلند و راه خویــش در پیــش 
ــری  ــه رهب ــتر ب ــار بیش ــون حکمتی ــد. اکن گیرن
ــًا  ــه واقع ــری ک ــا رهب ــد ت ــده می مان خودخوان

ــد.  ــی  باش ــدار سیاس ــوذ و اقت دارای نف
از ســوی دیگــر، اگرچــه حکمتیــار خــودش را 
ــا  ــا پ ــا ب ــت، ام ــتون می دانس ــوم پش ــِع ق مداف
گــذاردِن بازیگــراِن دیگــر اعــم از تکنوکــرات 
و مذهبــی، بعیــد بــه نظــر می رســد کــه 
ــرِی  ــدار رهب ــی، اقت ــۀ قوم ــا داعی ــار ب حکمتی

ــاورد.  ــت بی ــاره به دس ــش را دوب خوی
فروکش جنگ، خیال یا واقعیت؟

 برخــاِف آن خوش بینی هایــی کــه توســط 
ــورد  ــه خ ــده و ب ــق ش ــت خل ــتگاهِ دول دس
مــردم داده می شــود، پیوســتن حــزب اســامی 
کمتریــن اثــر را بــاالی برگشــِت صلــح و ثبــات 
نخواهــد داشــت؛ زیــرا به طــور معقــول صلــح 
طرف هــای  کــه  می شــود  تأمیــن  وقتــی 
اصلــِی جنــگ دســت از منازعــۀ مســلحانه 
بکشــند کــه حــزب اســامی بــه رهبــری 
ــا  ــگ ب ــِی جن ــار، طــرف اصل ــن حکمتی گلبدی
دولــت افغانســتان نیســت. ایــن حــزب عمــًا 
اعضــای  اکثــر  نــدارد.  نظامی یــی  نیــروی 
ــری  ــال های اوج گی ــزب در س ــن ح ــلِح ای مس
ــی  ــتند. عده ی ــت پیوس ــن حرک ــه ای ــان، ب طالب
ــم  ــون ه ــدند. اکن ــر ش ــواری و مهاج ــم مت ه
بیشــتر طــرف داراِن حــزب اســامی در مناطــق 
ملکــی  زنده گــِی  خویــش  قریه هــای  و 
نیــز  آن  اعضــای  از  عده یــی  برگزیده انــد. 
ــم  ــا ه ــه آن ه ــد ک ــر می برن ــتان به س در پاکس

ــد.  ــی ندارن ــوِس حزب ــِت محس فعالی
 بعــد از ســال 1380، ایــن طالبــان و شــاخه های 
ــد  ــی بوده ان ــبکۀ حقان ــِل ش ــه آن مث ــک ب نزدی
نیروهــای  و  افغانســتان  دولــت  بــا  کــه 
اثتــاف بین المللــی جنگیده انــد. از تصــرف 
عملیات هــای  راه انــدازی  تــا  ولســوالی ها 
گســترده، همــه کارِ طالبــان بــوده و ایــن 
موضــوع مثــِل مــاه شــِب چهــارده بــرای 
بین المللــی  نیروهــای  و  افغانســتان  دولــت 
هویــدا بــوده اســت. درحالی کــه نیروهــای 
ــا  ــته اند حت ــال نتوانس ــا ح ــامی ت ــزب اس ح
ــم ارزش را از  ــاده و ک ــوالِی دورافت ــک ولس ی

ــتانند.  ــت بازس دول

حکمتیار و وحدت ملی
در ســال های جهــاد علیــه دولــت مرکــزی 
و  اســامی  داعیــۀ  حکمتیــار  افغانســتان، 
ــت و  ــامی" را داش ــت اس ــراری حکوم "برق
خــود و حزبــش را از ســایر احــزاب جهــادی 
ــد از  ــا بع ــت. ام ــامی تر می دانس ــامی، اس اس
ــِر  ــت افراطی ت ــان و قرائ ــم طالب ــروزی رژی پی
ــه  ــن داعی آن هــا از اســام، حــزب اســامی ای
حکمتیــار  عــوض،  در  و  داد  دســت  از  را 
کم کــم شــعارهای قومــی ســر داد. همیــن امــر 
بــود کــه اعضــای ارشــد و بعضــی فرماندهــاِن 

ایــن حــزب کــه مربــوط قــوم پشــتون نبودنــد، 
به تدریــج از ایــن حــزب بریدنــد و بــه احزابــی 
ــود،  ــق ب ــان متعل ــوم خودش ــه ق ــتر ب ــه بیش ک
ــار  ــه حکمتی ــین ک ــال های پس ــتند. در س پیوس
بیشــتر رســانه یی  را  می خواســت خــودش 
بســازد، هرازگاهــی پیامــی منتشــر می ســاخت 
ــاالی  و آشــکارا موضــِع قومــی می گرفــت و ب
اقــوامِ دیگــر می تاخــت. از جملــه وی در 
پیــام عیــدی اش کــه در مــاه اســد 1392 آن را 
ــا"  ــوام دیگــر را "اقلیت ه ــه نشــر رســاند، اق ب
خوانــد کــه تــاش دارنــد افغانســتان را تجزیــه 
کننــد و "شــرایط را بــرای دوام جنــگ در 

ــازند ."  ــاعد س ــتان مس افغانس
ــی را  ــون اساس ــراً قان ــار ظاه ــد حکمتی هرچن
ــرده  ــن ک ــام تمکی ــِت نظ ــه کلی ــه و ب پذیرفت
ــه  ــه وی ب ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــت، ام اس
برابــری میــان اقــوام بــاور داشــته باشــد. توقــع 
ــاکامِ  ــۀ ن ــار از تجرب ــه حکمتی ــرده می شــد ک ب
خــود آموختــه باشــد و دســت بــه نفاق افگنــی 
و تنفرزایــی نزنــد؛ امــا گذشــتۀ این گونــه 
ــر  ــا کمت ــه آن ه ــت ک ــان داده اس ــران نش رهب
اشــتباهِ خــود را می پذیرنــد. حکمتیــار بــا 
نفاق پراگنــِی  فرصــت  کابــل،  بــه  آمــدن 
بیشــتر را می یابــد و از طریــق رســانه های 
جمعــی، اظهارنظرهــای بیشــتری بــر ضــد 
امــر  ایــن  کــرد.  خواهــد  ملــی  وحــدت 
ــرده  ــب ک ــی را ملته ــد فضــای اجتماع می توان
ــای  ــی را در فض ــی و مذهب ــای قوم و تنش ه

نیم بنــِد افغانســتان بیشــتر بســازد.

حکمتیار و چاق شدِن فساد اداری
ــار  ــخِص حکمتی ــرای ش ــازات ب ــاوۀ امتی برع
ــر کمــِر مالیه دهنــده گان افــزوده خواهــد  کــه ب
ــادی  ــِی زی ــازاِت سیاس ــن حــزب امتی شــد، ای
هــم از دولــت افغانســتان گرفتــه اســت. بــه کار 
ــوِف  ــزب در صف ــن ح ــای ای ــتِن نیروه گماش
اردوی ملــی و بروکراســی اداری بــا حفــظ 
امتیــازاِت ســال هایی کــه در کار نبوده انــد، 
ایــن  برگشــت کننده گاِن  بــرای  دادِن زمیــن 
حــزب و غیــره مــوارد کــه گویــا در توافق نامــه 
ذکــر شــده اســت، همــه بــه چــاق شــدِن فســاد 
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پیامـدهای
 حضوِر حکمتیـار در کـابل

 

مقام هـای والیـِت بادغیـس تأییـد کرده انـد کـه دو روز پیش، 
طالبـان  بـه  پولیـِس سـرحدی  از  گـروه شـصت نفری  یـک 
پیوسـته اند. ایـن گـروه بعـد از آن بـه طالبـان پیوسـته اند کـه 
ظاهـراً چندیـن روز در محاصـرۀ طالبان قـرار می گیرند اما به 
آن هـا هیـچ کمکـی نمی رسـد و مجبـور می گردنـد بـه صِف 

بپیوندند.  طالبـان 
مسـلمًا ایـن نخسـتین بار و آخرین بـار نیسـت کـه یـک گروه 
از افـرادِ پولیـس بـه طالبان می پیوندنـد. بارها اتفـاق افتاده که 
گروه هایـی کـه در بنـد و محاصرۀ طالبـان بـرای چندین روز 
مانده انـد، بـه نیروهـای طالبـان پیوسـته اند و اگـر نپیوسـته اند 
نیـز همـه کشـته شـده اند. امـا هرگـز چنیـن اتفاقـی بـرای 
طالبـان نیفتـاده اسـت کـه یـک گـروه از آن ها بعـد از چندین 
روز محاصـره، در جایـی اسـیِر نیروهـای دولتی شـده باشـد. 
ایـن نشـان می دهـد کـه سیاسـت گذاراِن جنگـِی طالبـان در 
ایـن زمینـه موفـق عمـل می کننـد. ولـی متأسـفانه نهادهـای 
امنیتـِی مـا، به خصـوص مسـووالن و برنامه ریـزاِن جنگـی در 
حکومـت، یـا اصـًا به مدیریـِت جنگ آشـنا نیسـتند و یا هم 
برخـوردِ سیاسـی می کننـد و یـا هـم این کـه هرگز چیـزی به 
نـامِ مدیریـِت جنـگ در نهادهای امنیتی کشـور وجـود ندارد!  
یقیــنًا اگـر مدیریـِت جنگـِی سـالمی وجـود داشـته باشـد، 
چنیـن اتفاق هایـی ابـداً صـورت نمی گیرنـد. اکنـون مراجـِع 
مسـوول بایـد پاسـخ دهنـد کـه چـرا ایـن سـربازان آن قـدر 
مـوردِ بی توجهـی قـرار گرفتنـد که به ناچار به دشـمن  تسـلیم 

. ند شد
کـه  می افتـد  اتفـاق  حالـی  در  بادغیـس  والیـِت  رویـداد   
وضعیـت در والیـِت قنـدوز بـا گذشـِت هـر روز وخیم تـر 
می شـود. در همیـن والیـت و در همیـن شـهِر قنـدوز هـم 
گروهـی از افـرادِ پولیس به دلیِل نرسـیدِن مهمـات، به طالبان 
تسـلیم شـده اند. حـاال جـدا از این کـه وضعیـِت جنگـی در 
والیـت بادغیـس چگونـه اسـت و در کنـدز چـه می گـذرد، 
جنـگ در افغانسـتان بـا پیچیده گـی، ابهـام و ضعـف و حتـا 
عـدمِ مدیریـت مواجـه اسـت. بسـیاری از اشـخاصی کـه در 
از  برخـی  به خصـوص  مدیریـِت جنـگ نشسـته اند و  مقـامِ 
مسـووالِن عالـِی نهادهـای امیتـی، هیـچ تجربه یـی از جنـگ 
ندارنـد و از جانـب دیگـر، خویش خوری هـا و قوم بازی هـا 
همـواره باعـث می شـود افـراد دلسـوز و باتجربـه کنـار زده 
 شـوند و کسـانی بـه سـمت هاِی مهِم نظامـی گماشـته گردند 
کـه یـا بی تجربـه و بی کفایت  انـد و یا هم آدم هایی مشـکوک 

و چندپهلـو انـد. 
ایـن  طـرز برخورد، مشـکاِت کانـی را برای مردم و کشـور 
نرسـیدِن کمک هـای  دیگـر،  از جانـب  اسـت.  آورده   به بـار 
به موقـع بـه نیروهـای امنیتـِی مـا، هرازگاهـی دلیـِل تسـلیم 
شـدِن برخـی از آن هـا به طالبان شـده اسـت. همچنیـن بارها 
دولتـی  نیروهـای  والیت هـا،  برخـی  در  کـه  افتـاده  اتفـاق 
تسـلیم  طالبـان  بـه  نیـز  مهمـات  و  سـاح  داشـتن  به رغـِم 
شـده اند. ایـن به آن معناسـت کـه حلقاتـی در دروِن نهادهای 
امنیتـی، در سـطوح بـاال و پاییـن، بـا طالبـان رابطـه دارنـد و 
موقعیت هـای  در  را  دولتـی  نیروهـای  معاملـه،  اسـاِس  بـر 
خـاص بـه دشـمن تسـلیم می کننـد و ایـن سـبب می گـردد 
کـه طالبـان سـاح و مهمـاِت زیـادی را بـه دسـت بیاورند و 
نیـز بـه سـاحاِت بیشـتری دسـت یابند بـدون آن کـه تلفات و 
خسـاراتی ببیــنند. این وضع، هم در قندوز و هم در بدخشان 
و هلمنـد و بغـان و احتمـاالً در جاهای دیگر مشـاهده شـده 
اسـت. بنابرایـن مـردم انتظـار دارند کـه سـرفرماندهِی اعای 
قواِی مسـلِح کشـور و مسـووالِن ارشـِد نهادهـای امنیتی، اگر 
به راســتی بـرای عـزت و آبـادِی افغانسـتان کار می کنند، این 
ضعف هـا و خألهـا را شناسـایی و پُـر کنند و به عـوِض نگاهِ 
قومـی بـه نظـام و حکومـت داری، نـگاهِ انسـانی و عالمانه به 
مسـایل و مصایِب کشـور داشـته باشـند و فارغ از همه عایِق 
تبـاری و سـمتی، از انسـان های وطن دوسـت و باتجربـه در 
امـورِ نظامـی کار گیرنـد و افـرادِ چندپهلـو و نفـوذی را از 
نهادهـای امنیتـِی کشـور بیـرون سـازند. در غیر ایـن صورت، 
وضعیـت به مراتـب بدتـر خواهـد شـد و مـا شـاهد وضعیتی 

مشـابِه سـوریه در کشـور خواهیـم بود!  

وضعیت را دریابید 
تا افغانستان سوریه نشود!
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از بی توجهی حکومت
شصت پولیس به طالبان تسلیم شدند

طالبان در بغالن چندین موتر مهمات 
نیروهای امنیتی را به دست آوردند

شــصت پولیــس  ســرحدی در ســاحه موریچــاق 
ولســوالی باالمرغــاب والیــت بادغیــس بــا تمــام 
ــه  ــان ب ــتۀ  ش ــت  داش ــلحه دس ــزات و اس تجهی

طالبــان پیوســته اند.
ــردم  ــده م ــک نماین ــی و ی ــس شــورای والیت ریی
بادغیــس در مجلــس بــا بیــان ایــن  مطلــب 
ســاحه موریچاق  در  طالبــان  کــه  می گوینــد 
والیــت بادغیــس بــه پاســگاه پولیــس ســرحدی 
هجــوم بــرده و در نتیجــه 60 پولیــس ســرحدی 

ــته اند. ــان پیوس ــه آن ــزات ب ــام تجهی ــا تم ب
ــی  ــورای والیت ــس ش ــری ریی ــر نظ ــد ناص محم
روزنامه مانــدگار  بــا  مصاحبــه  در  بادغیــس 
ــاق  ــۀ موریچ ــان در منطق ــروه طالب ــد: گ می گوی
ــاالی  ــس ب ــت بادغی ــاب والی ــوالی باالمرغ ولس
پاســگاه نیروهــای پولیــس ســرحدی حملــه 
پولیــس    60 درگیــری  ایــن  در  و  کرده انــد 
بــا تمــام تجهیــزات بــه طالبــان  ســرحدی 

ند. پیوســته ا
ــزات  ــه تجهی ــد ک ــح می کن ــری تصری ــای نظ آق
ــت  ــه دس ــه ب ــرحدی ک ــس س ــز پولی ــن مرک ای
طالبــان افتیــده اســت، عبــارت از ســه میــل 
ــری،  ــی مت ــاون 82 مل ــل ه ــک می ــکه، ی دهش
هشــت میــل ماشــین دار پیــکا، یــک عــراده موتــر 
ــتر از 50  ــنل و بیش ــراده انترنیش ــک ع ــر، ی رنج
ــت. ــوده اس ــبک ب ــلحه س ــات و اس ــزار مهم ه

ــس  ــصت پولی ــلیمی ش ــت تس ــری عل ــای نظ آق
ــوان  ســرحدی را نرســیدن نیروهــای کمکــی عن
ــی  ــورد کوتاه ــن م ــه در ای ــد ک ــرده می افزای ک

ــوده اســت. ــی ب ــای امنیت نهاده
بــه گفتــه او، بیشــتر منســوبان پولیــس بادغیس در 
والیــات فــراه، غــور بــه شــکل خدمتــی فرســتاده 
 شــده اند، در حالــی کــه ایــن والیــت بــه کمبــود 
نیــروی امنیتــی مواجــه اســت و طالبــان در چنــد 
ــد؛ امــا هیــچ  ولســوالی ایــن والیــت مرکــز دارن
عملیاتــی در برابــر آنــان صــورت نگرفتــه اســت.
رییــس شــورای والیتــی بادغیــس می گویــد کــه 
طالبــان در ولســوالی های باالمرغــاب، آب کمــری 
ــد  ــد و در ولســوالی جون ــادِس حضــور دارن و ق

ــز گــه گاهــی حملــه ور می شــوند. نی
پیشــنهاد هایی  مــا  می افزایــد:  نظــری  آقــای 
ایــن  پاکســازی  عملیــات  راه انــدازی  بــرای 
ولســوالی بــه مرکــز داشــتیم؛ امــا دولــت تاهنــوز 
ــوالی های  ــازی ولس ــرای پاکس ــی ب ــچ برنامه ی هی
ناامــن ایــن والیــت روی دســت نگرفتــه اســت.
ــروی  ــه در حــال حاضــر 8 هــزار نی او گفــت ک
امنیتــی بــه شــکل پراگنــده در ایــن والیــت 
حضــور دارنــد کــه بــرای امنیــت کافــی نیســتند.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه نظامیــان کشــور بــا 
ــان  ــروه طالب ــه گ ــان ب ــزات دست داشته ش تجهی
ملحــق می شــوند. تــا هنــوز چندیــن مرتبــه ایــن 

اتفــاق افتــاده اســت.
پولیــس  تــن   60 پیوســتن  اتفــاق  از  پــس 
ســرحدی بــه طالبــان، درتــازه تریــن مــورد  یــک 

فرمانــده پولیــس محلــی در ولســوالی قــوش تپــه 
ــت  ــرد تح ــا 30 ف ــم ب ــام ابراهی ــه ن ــان ب جوزج
ــروه  ــه گ ــان ب ــی ش ــزات نظام ــرش و تجهی ام

ــت. ــته اس ــان پیوس طالب
ــگاه از  ــار پاس ــد چه ــت هلمن ــان، در والی همچن
ــه  ــده و ب ــارج ش ــی خ ــای امنیت ــرف نیروه تص

ــت ــاده اس ــان افت ــت طالب دس
ــده  ــز نماین ــرور فای ــام س ــال، غ ــن ح در همی
مــردم بادغیــس در مجلــس نماینــده گان بــا 
تاییــد پیوســتن 60 پولیــس ســرحدی در ســاحه 
ــت  ــه عل ــه ب ــد ک ــان می گوی ــه طالب موریچــاق ب
ــن  ــه ای ــک ب ــیدن کم ــاحه و نرس ــودن س دور ب
ــان  ــه طالب ــه ب ــده اند ک ــور ش ــان مجب ــراد آن اف

ــد. بپیوندن
ــی و  ــه  بی توجه ــرد ک ــح ک ــز تصری ــای فای آق
ــن  ــتن ای ــع در پیوس ــه موق ــا ب ــیدن کمک ه نرس
مرکــز پولیــس از عوامــل عمــده محســوب 
می شــود و از نهادهــای امنیتــی به ویــژه زون 
ــه در  ــا دوری راه ک ــد؛ ام ــاد می کن ــوط انتق مرب
ــود ارتــش  مســیر آن دشــمن جابجــا اســت و نب
هوایــی مجهــز از علــت دیگــر آن محســوب 

می شــود.
ایــن نماینــده مــردم بادغیــس زون پولیــس 
ــد کــه در  ــن والیــت را مقصــر می دان ــوط ای مرب
ــد. ــل کرده ان ــراد تعل ــن اف ــه ای ــانی ب کمــک رس
بــه گفتــه او، امنیــت والیــت بادغیــس بهتــر اســت 
و وطالبــان تــوان شکســت ایــن والیــت ندارنــد؛ 
امــا پیوســتن منســوبان پولیــس بــا تجهیــزات بــه 

طالبــان قابــل نگرانــی اســت. 
نهــاد  یــک  تــا  می کنــد  پیشــنهاد  او 
تشــکیل  از  بیــرون  در  جداگانه اســتخباراتی 
پولیــس تشــکیل شــود کــه از توانایی هــا بیشــتر 
ــتخبارات  ــند. او اس ــور دار باش ــتخباراتی برخ اس
داخلــی چارچــوب پولیــس را پــر از فســاد 

ندارنــد. کاری  توانایــی  کــه  دانســت 
صافــی،  خالــد  کــه  اســت  حــال  در  ایــن 
ســخنگوی والــی بادغیــس گفتــه اســت کــه از دو 
روز بــه ایــن ســو در منطقــه موریچــاق ولســوالی 
باالمرغــاب میــان افــراد طالبــان و ســربازان 
پولیــس مــرزی جنــگ جریــان دارد روز گذشــته 
یــک مرکــز پولیــس ســرحدی در ایــن ولســوالی 
ــان  ــت داشته ش ــزات و اسلحه دس ــام تجهی ــا تم ب

ــد. ــان پیوســته ان ــا طالب ب

ــت  ــی آن والی ــه شــورای نظام ــر اســاس فیصل ب
210 ســرباز امنیتــی جهــت کمــک بــه ولســوالی 

باالمرغــاب اعــزام شــده انــد.
ــه  ــرده ک ــح ک ــس تصری ــی بادغی ــخنگوی وال س
پــس از ورود ســربازان تــازه نفــس بــه ســاحه دو 
پاســگاه پولیــس مــرزی کــه پیــش از ایــن توســط 
ــه اداره  ــود ب ــده ب ــقوط داده ش ــان س ــراد طالب اف

نیروهــای امنیتــی افتــاده اســت.

ابوبکر صدیق

خاطر  به  کشور  داخله  امور  وزیر  جاهد  محمد  تاج 
بررسی وضعیت امنیتی به شمال کشور سفر کرده  است.
بغان  در  خبری  نشست  در  شنبه  روز  جاهد  آقای 
می گوید، طالبان بر کاروان اکماتی نیروهای امنیتی که 
از والیت بغان به کندز می رفتند، حمله کردند و پس از 
چندین ساعت درگیری با نیروهای امنیتی چندین موتر 

تجهیزات و اکماالت نظامی را باخود بردند.
به گفتۀ آقای جاهد، طالبان چندین موتر مهمات و لباس 
نظامی که در حال سوخت بودند را به کندز انتقال دادند.
از سویی هم باشنده گان ولسوالی بغان مرکزی میگویند، 
طالبان مسلح روز پیش کاروان اکماالتی نیروهای امنیتی 
با آتش کشیدن شماری از  را مورد حمله قرار دادند و 
موترهای این کاروان، چندین موتردیگر را با خود بردند.
پاسگاه های  بر  مسلح  طالبان  پیش  حال شب  همین  در 
نظامی در بغان مرکزی حمله ور شدند و پس از چندین 
 12 سرک  و  جرخشک  منطقۀ  پاسگاه  دو  نبرد  ساعت 
شاهراه  و  کردند  تصرف  را  مرکزی  بغان  ولسوالی 

بغان- کندز را به روی ترافیک مسدود کردند.
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمیر  حسن خیل،  امیرگل  اما 
بغان می گوید، پیش از چاشت روز شنبه این پاسگاه ها 

شاهراه  و  اند  کرده  بیرون  طالبان  کنترل  از  دوباره  را 
بغان- کندز نیز به روی رفت وآمد مسافران باز است.

باالی والیت های  را  طالبان حمات شان  آواخر  این  در 
کندز، بغان و هملند افزایش داده اند.

نیروهای  و  طالبان  میان  نبرد  میدان گرم  کندز  هم اکنون 
به والیت بغان  نامنی ها  این  دامنۀ  امنیتی شده است و 
نیز رسیده و در حال حاضر در چندین جبهه نبرد سخت 

میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد.
در  گیرمانده  سربازان  از  دوتن  اهلل،  نظیف  و  مجتبا 
محاصرۀ طالبان می گویند که آنان از 4 روز به این سو 
در تپه قرغان در محاطره اند و حکومت هیچ توجهی به 

خاطر بیرون شدن شان نکرده است.
این سربازان در تماسی به ساموطندار می گویند که اگر 
برساند،  خوراکی  و  نظامی  تجهیزات  آنان  به  حکومت 
آنان تا پای مرگ در برابر دشمنان کشور مبارزه می کنند.

برای  بغان می  گوید، عملیات  والی  بارز،  عبدالستار  اما 
نجات سربازان آغاز شده است و تا پایان روز نیروهای 
تازه نفس به کمک این سربازن می شتابند و تجهیزات نیز 

به آنان می فرستند.

پیامدهای حضوِر حکمتیار ...
در حکومــِت فعلــی منجــر خواهــد شــد. اکثــر کســانی 
ماننــد  می خوانــد،  کــدر  را  آن هــا  کــه حکمتیــار 
خــودش بــه ســن پیــری رســیده اند و انــرژی و 
ــی  ــرای کار در ادارات دولت ــری ب ــِی فکــرِی کمت توانای
ــۀ  ــه برنام ــتان را ک ــِت افغانس ــر دول ــن ام ــد. ای دارن
ــورِ  ــِت حض ــاش تقوی ــازی اداره دارد و در ت مدرن س
ــت،  ــی اس ــی دولت ــرده در بروکراس ــان تحصیل ک جوان
ــا چالــش جــدی مواجــه می ســازد. از ســوی دیگــر،  ب
زمیــن خواســتن بــرای برگشــت کننده گان ایــن حــزب، 
امتیازطلبــی و بی عدالتــی اجتماعــِی آشــکار  یــک 
حداقــل نســبت بــه میلیون هــا مهاجــر دیگــر می باشــد. 
ــال های  ــر در س ــای بای ــع زمین ه ــزم توزی ــود مکانی نب
ــرای  ــکن ب ــرورت مس ــان، و ض ــقوط طالب ــد از س بع
ــن  ــب زمی ــزار جری ــا ه ــب صده ــث غص ــردم، باع م
بایــر و زمین هــای دولتــی شــد. امــا بــا اعطــای زمیــن 
بــه برگشــت کننده گان ایــن حــزب، نــوع دیگــری 
می یابــد.  رواج  عمومــی  ملکیت هــای  غصــب  از 
ــه  ــادار ب ــد وف ــراد رده بلن ــی از اف ــر آن، عده ی ــاوه ب ع
ــند و در  ــه می باش ــت دوگان ــزب، دارای تابعی ــن ح ای
خــارج از کشــور صاحــِب ســرمایه بــوده و دســت بــه 
ــا  ــتن آن ه ــد از پیوس ــد. بع ــای کان می زنن تجارت ه
بــه قــدرت سیاســی، مــا شــاهد اوج گیــری فســاد اداری 
ــردمداراِن  ــی از س ــود. عده ی ــم ب ــا خواهی ــط آن ه توس
ایــن حــزب دیگــر آینده یــی بــرای ایــن کشــور 
ــب و  ــردن جی ِــر ک ــرای پ متصــور نیســتند و صــرف ب
ــا  ــه اینج ــش ب ــِی خوی ــای درون ــردن عقده ه ــی ک خال

ــد!  ــد آم خواهن

ــا  ــال ی ــح، خی ــه صل ــان ب ــدن طالب ــویق ش تش
واقعیــت؟

ــه  ــت ک ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــت اب ــه دول  گرچ
ــان اســت(  گروه هــای مســلِح دیگــر )کــه منظــور طالب
نیــز از حکمتیــار پیــروی خواهنــد کــرد؛ امــا ایــن آرزو 
ــا یــک تحلیــل  ــد ت ــال می مان ــه خــواب و خی بیشــتر ب
واقعــی از وضعیــت. دینامیــزمِ شــورش گری و طالبــان، 

ــد.  ــی می باش ــی و خارج ــددِ داخل ــل متع دارای عوام
در بُعــد داخلــی، نــوع جهان بینی یــی کــه طالبــان 
ــی از حکومــت فســادآلود،  ــۀ نارضایت ــه اضاف ــد، ب دارن
باعــث ناســازگارِی آن هــا بــا دولــت شــده اســت و در 
ــی  ــتان و بعض ــور پاکس ــت کش ــی، حمای ــد خارج بُع
ــل  ــرف عوام ــر ص ــا. اگ ــه از آن ه ــورهای منطق از کش
ــا  ــح ب ــت صل ــود، آن وق ــان می ب ــرِک طالب ــی ُمح داخل
ــد.  ــا می گردی ــرای آن ه ــی ب ــوِق خوب ــار مش حکمتی
امــا طالبــان قــدرت نظامــِی خــود را مدیــوِن پاکســتان 
ــت  ــر اس ــی امکان پذی ــان وقت ــا آن ــح ب ــتند و صل هس
کــه دولــت قــادر شــود عوامــل داخلــی و خارجــی را 

ــرد.  ــن بب ــی از بی ــور کل به ط
ــزش  ــِی خی ــل داخل ــد عوام ــت بخواه ــر دول ــا اگ ام
طالبــان را از بیــن ببــرد کــه البتــه کارِ ســخت تری 
ــم  ــق تعلی ــردم را از طری ــرِش م ــوع نگ ــد ن اســت، بای
و تربیــۀ مــدرن و فراگیــر تغییــر داده و حکومــت دارِی 
خــوب بــه میــان آورد و در نهایــت، نیروهــای نظامــِی 
ــورت  ــد، در آن ص ــر را وارد کنن ــۀ آخ ــتان ضرب افغانس
ــده و  ــی مان ــده باق ــدوِن گیرن ــتان ب ــای پاکس کمک ه

ــردد.  ــق می گ ــتان محق ــح در افغانس صل
ــم  ــلح ه ــروی مس ــزار نی ــر ه ــار اگ ــه، حکمتی خاص
می داشــت، بــا کابــل می جنگیــد. حــزب اســامی 
حکمتیــار در توافق نامــۀ صلــح، امتیازاتــی خیلــی بیشــتر 
نســبت بــه قــدرت واقعــِی خــود به دســت آورده اســت. 
ــی  ــه مهره ی ــه ب ــار ک ــرای حکمتی ــه ب ــاد توافق نام مف
ســوخته تبدیــل شــده اســت، یــک بُــرد سیاســِی کان 
محســوب می شــود. بعیــد نیســت کــه بعــد از مســکن 
گزیــدِن حکمتیــار در کابــل، وی هرازگاهــی اظهــاراِت 
ــی،  ــای خارج ــارۀ نیروه ــارف درب ــی و غیرمتع جنجال
آزادی بیــان و آزادی هــای اجتماعــی داشــته باشــد 
ــتر  ــزی را بیش ــت مرک ــای حکوم ــر پایه ه ــن ام ــه ای ک
ــادۀ  ــه ج ــن ب ــتن گلبدی ــرد. پیوس ــد ک ــت خواه سس
ــان نمی شــود و  ــرای طالب صلــح، کمتریــن سرمشــقی ب
جنــگ بــه همــان شــدِت گذشــته ادامــه پیــدا خواهــد 
ــوب و  ــت دارِی خ ــی کارا، حکوم ــن دیپلماس ــرد. ای ک
قــوِت نیروهــای مســلح اســت کــه صلــِح واقعــی را بــه 

ــد. ــان آورده می توان ــه ارمغ ــردم ب م



پــدر و مادرهــای زیــادی هســتند کــه از سرنوشــتی کــه فرزندشــان پیــدا کــرده، راضــی 
ــد. نیســتند و آن را تنهــا نتیجــۀ ذات و سرشــت او می دانن

ــاری  ــت رفت ــودکان در سرنوش ــت ک ــم سرش ــش مه ــان دهندۀ نق ــد نش ــاِت جدی مطالع
آن هــا در بزرگ ســالی اســت؛ امــا در عیــن حــال، نقــش رفتــار و برخوردهــای والدیــن 

ــد.  ــم می دان ــدی و مه ــودک، ج ــار ک ــکل گیری رفت ــم در ش را ه
ــا فرزندشــان  ــه ایــن ترتیــب کــه وقتــی مــادران در دوران کودکــی تعامــل بیشــتری ب ب
داشــته باشــند، بیشــتر بــا او حــرف بزننــد، بیشــتر او را بیــرون ببرنــد و آن جــا هــم بیشــتر 
ــودک در ســنین  ــه ک ــال این ک ــد، احتم ــازی کنن ــا او ب ــن ب ــد، هم چنی ــا او حــرف بزنن ب

مکتــب بــه مشــکات رفتــاری دچــار شــود، کمتــر می شــود.
ایــن نتایــج، حاصــل مطالعــۀ جامعــی اســت کــه محققــان دانشــگاه شــیکاگو روی بیــش 
از یک هــزار و 800 کــودک و مادران شــان انجــام داده انــد. خبرگــزاری رویتــرز گــزارش 
داده بــود کــه در ایــن مطالعــۀ تحقیقاتــی، بــه خانــۀ خانواده هــای مــورد مطالعــه رفتنــد 

تــا از نزدیــک شــاهد فضــای خانــه و رفتــار مــادران بــا فرزندان شــان باشــند.
ــات  ــاق و روحی ــورد اخ ــش نامه یی در م ــه پرس ــد ب ــته ش ــادران خواس ــن از م هم چنی
ــودکان شــروع  ــات، از ســنین شــیرخواره گی ک ــن مطالع ــد. ای کودکان شــان، پاســخ دهن

شــد و تــا دوران مکتــب آن هــا ادامــه پیــدا کــرد. 
دوران  از  کــه  کودک هایــی  داد  نشــان  به دســت آمده  اطاعــات  جمع بنــدی 
شــیرخواره گی بهانه گیــر و تحریک پذیــر انــد یــا نمی تــوان واکنــش آن هــا را در 
موقعیت هــای مختلــف پیش بینــی کــرد، بیشــتر از ســایر کــودکان خوش اخــاق امــکان 

ــد. ــدا کنن ــاری پی ــکل رفت ــب مش ــه در مکت دارد ک
ایــن مشــکات، شــامل تقلــب، دروغ گویــی، قلــدری بــا ســایر کــودکان و نیــز نافرمانــی 

از والدیــن و معلمــان مکتــب بــود.
ــی داشــتند،  ــن کودک های ــه چنی ــی ک ــه والدین ــود ک ــن ب ــج، ای ــن نتای ــم در ای ــۀ مه نکت
ــد  ــا فرزن ــار درســت ب ــد و رفت ــرده بودن ــژۀ آموزشــی شــرکت ک ــای وی ــا در دوره ه ام
بهانه گیرشــان را آموختــه بودنــد، توانســته بودنــد احتمــال بــروز ایــن مشــکات را در او 
بــه حداقــل برســانند و ایــن نشــان دهندۀ نقــش مهــم آمــوزش والدیــن در شــکل گیری 

شــخصیت کــودک اســت.
محققــان در ایــن مطالعــه هم چنیــن دریافتنــد وارد کــردن محرک هــای فکــری از ســوی 
والدیــن، ماننــد کتــاب خوانــدن، بیــرون رفتــن بــا کــودک به طــور منظــم و نیــز بــازی 
ــا او، می توانــد احتمــال بــروز ایــن مشــکات را بســیار  کــردن ب

کــم کنــد.
ــا  ــل ب ــه تعام ــاید این گون ــه ش ــد ک ــاره می کنن ــه اش ــان البت محقق
کــودک، نشــانۀ ایــن حقیقــت باشــد کــه ایــن والدیــن راه برخــورد 
ــی می داننــد؛ امــا از ســوی دیگــر ممکــن  ــه خوب ــا کــودک را ب ب
ــر  ــل بهت ــث تکام ــا، باع ــه محرک ه ــردن این گون ــت وارد ک اس
ــاط  ــت، ارتب ــودک شــده و در نهای ــی ک ــا و رشــد کام مهارت ه
ــدی  ــای بع ــراف در دوره ه ــط اط ــا محی ــر او را ب ــر و مؤثرت بهت
ــر از  ــه خب ــرا ک ــد؛ چ ــده باش ــب ش ــب، موج ــای مکت و در فض
تاثیرگــذاری وســیع رفتارهــای مــا بزرگ ترهــا روی کــودکان دارد؛ 
تاثیــری کــه در کنــار سرشــت و ذات فرزنــدان، کــه بیشــتر از راه 
ــا  ــوب ی ــت خ ــد سرنوش ــد، می توان ــودک می رس ــه ک ــک ب ژنتی

بــد او را رقــم بزنــد.
بررسی شــده  رفتــاری  مشــکات  این کــه  قابل توجــه  نکتــۀ 
در ایــن مطالعــه، بــه همین جــا ختــم نمی شــود و می توانــد 
ــاری  ــای رفت ــا بیماری ه ــکات و حت ــیاری از مش ــا بس سرمنش

ــد. ــده باش ــودک در آین ک
ــه  ــود ک ــان داده ب ــگام، نش ــگاه بری ــین در دانش ــی های پیش بررس
ــتری  ــت بیش ــن وق ــه والدی ــی ک ــی آن های ــای اول، یعن کودک ه
ــمت  ــه س ــش ب ــرض گرای ــر در مع ــته اند، کمت ــان گذاش برای ش
اجتماعــی  بــزه کاری  و  خــاف کاری  و  پرخطــر  رفتارهــای 

می رونــد.
ــرای  ــن ب ــی والدی ــود وقت ــده ب ــخص ش ــه مش ــن مطالع در ای
فرزندان شــان وقــت نمی گذارنــد و بــرای تفریــح و مــوارد دیگــر 
ــا ابزارهــای  ــد، کــودکان خودشــان را ب ــا آن هــا بیــرون نمی رون ب
ــزان  ــد و می ــرگرم می کنن ــه س ــون و رایان ــد تلویزی ــری، مانن دیگ
ــی  ــور نگران کننده ی ــتگاه ها به ط ــن دس ــای ای ــا پ ــتن آن ه نشس

ــار اســت. ــل  انتظ ــه کامwالً قاب ــه البت ــد ک ــش می یاب افزای
از جمــع ایــن نتایــج می تــوان این طــور نتیجــه گرفــت کــه اگــر 
ــه  ــه لحــاظ جســمی و چ ــه ب ــالمی، چ ــدان س ــم فرزن می خواهی
بــه لحــاظ رفتــاری و اخاقــی داشــته باشــیم، بهتــر اســت بــرای 
ــۀ تفریحــات  ــم برنام ــم و ســعی کنی ــت بگذاری ــا بیشــتر وق آن ه

مشــترک بــا هــم داشــته باشــیم.
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فـدرال رزرو اوراق قرضـۀ خـود را 
بـه قیمـِت بـازاری تعییـن نمی کند، 
در  نوسـانات  کـه  طـوری  بـه 
تأثیـر  آن هـا  سـود  بـر  قیمت شـان 
نمی گـذارد. اگـر برخـی وام هایـش 
نکـول شـود و وثیقه ناکافی باشـد، 
زیـان را بـه ثبـت خواهـد رسـاند. 
امـا زیان هـا باید بسـیار زیاد باشـد 
تـا سـودش را از بیـن ببـرد، اگـر 
کـه سـرمایۀ عظیـم آن را در نظـر 
نگیریـم. بـه هـر صـورت، فـدرال 
رزرو می توانسـت اصًا سـرمایه یی 
نداشـته باشـد، و هنـوز کار خود را 
انجـام دهد، اگرچـه بایـد از کنگره 
برای سـرمایۀ بیشـتر اجـازه بگیرد، 
کـه بـرای اسـتقال آن و اعتمـاد ما 

بـه آن خـوب نخواهـد بـود. 
ریزه کاری های اقتصادی 

شـدیدی  آسـیب پذیری  بانک هـا 
دارنـد.  مالـی  هـراس  بـه  نسـبت 
بیشـتر پـول آن هـا بـه وام هـا گـره 

خـورده اسـت. آن هـا پـول نقـد را آمـاده 
نگـه می دارند تـا به برخـی سـپرده گذاران 
بازپرداخـت کننـد، اما آن قدر کافی نیسـت 

کـه بـه همـۀ سـپرده گذاران بپردازنـد. 
در 18۷3 والتـر بجـت یکـی از نخسـتین 
سـردبیران نشـریۀ اکونومیسـت در لمبـارد 
اسـتریت نوشـت؛ »هـراس مالـی بـا آن چه 
ایـن  می کنـد...  رشـد  می شـود،  تغذیـه 
یـک گونـه از مـرض عصبـی اسـت.« در 
چنیـن هـراس مالـی، سـرمایه گذاران هـر 
نـوع دارایـی پرریسـک را کنـار گذاشـته 
و ایمن تریـن و نقدتریـن شـیء را تقاضـا 
نزدیک تریـن  یـا  نقـد  پـول  می کننـد: 
باشـد.  خزانـه  اوراق  کـه  آن  جایگزیـن 
تنهـا بانـک مرکـزی اسـت کـه می توانـد 
نقدینه گـی بیشـتر خلق کند. بجـت توصیه 
کـرد در برابـر هـر وثیقـۀ خوبـی آن را وام 
تـا  مجازات کننـده  بهـرۀ  نـرخ  بـا  دهـد، 

کنـد.  منـع  را  سبک سـرانه  اسـتقراض 
اسـت  وام هایـی  پشـت  در  اصـل  ایـن 
کـه فـدرال رزرو از پنجـرۀ تنزیـل خـود 
کارسـازی می کنـد )اگرچـه پنجـرۀ واقعی 
وجود نـدارد.( فـدرال رزرو بـه بانک های 
تجـاری وام می دهـد، وام هـا را بـه عنـوان 
سـایر  و  بهـادار  اوراق  می پذیـرد،  وثیقـه 
تنزیـل  اسـمی  ارزش  بـه  کـه  دارایی هـا 
شـدند. وام هـا از فـدرال رزرو بـه بانک ها 
بـا یک نرخ تنزیل حسـاب می شـود. برای 
از همدیگـر  این کـه  بـه  بانک هـا  تشـویق 
فـدرال  از  این کـه  از  قبـل  بگیرنـد،  وام 
رزرو اسـتقراض کننـد، نرخ تنزیل از سـال 
2003 در بـاالی هـدف نرخ وجـوه فدرال 
تعییـن شـده اسـت. هـر از گاهـی، نـرخ 
وجـوه واقعی فـدرال رزرو باالی هدف آن 
تعییـن می شـود. بـرای مثـال، اگـر بانک ها 

ناگهـان بایـد مجموعه یـی از پرداخت ها را 
تامیـن کننـد و همـه سـعی بـه اسـتقراض 
یک دفعه یـی دارنـد، در این فرصت  اسـت 
کـه پنجـرۀ تنزیـل، یـک سـوپاپ اطمیناِن 

آن هاسـت.  بـرای  مفید 
تنزیـل  پنجـرۀ  اهمیـت  از  سـال ها،  طـی 
کاسـته شـده اسـت؛ چـون بانک هـا سـایر 
منابـع مالـی در داخـل و خـارج را یافتنـد. 
کردنـد؛  اسـتفاده  پنجـره  آن  از  بانک هـا 
زمانـی کـه نظـام پرداخت به نحو مناسـبی 
کار نکـرد مثل یازده سـپتمبر، یـا اگر آن ها 
ذخایـر قانونی نداشـته باشـند. رسـواترین 
حالـت زمانی بود که بانک های مشـکل دار 
از آن اسـتفاده کردنـد کـه هیچ کس دیگری 
بـه آن هـا وام نـداد، هماننـد وضعیتـی کـه 
کانتیننتـال ایلینویـز در 1984 مواجـه شـد. 
شـد.  ورشکسـت  سـرانجام  بانـک  ایـن 
و  اسـت  بی آبرویـی  یـک  تنزیـل  پنجـرۀ 
بانک هـای سـالم به هـر طریقی کـه بتوانند 
از آن دوری می کننـد. بـرای رد گـم کردن 
ایـن لکـۀ ننگ اسـت که فـدرال رزرو طی 
بحـران اخیـر از پنجـرۀ تنزیـل از طریـق 
حراج هـا وام داد. آن هـا ارزان تـر بـوده و 

می ماندنـد.  ناشـناس تر 
قانـون فـدرال رزرو می گوید فـدرال رزرو 
فقـط می توانـد بـه بانک هـا، صندوق هـای 
وام  اعتبـاری  اتحادیه هـای  و  پس انـداز 
کـه  بـود  معنـادار  زمانـی  در  ایـن  دهـد. 
بانک هـا بـر اقتصـاد تسـلط داشـتند. امـا 
سـلطۀ آن هـا حـاال کـم شـده اسـت. بیـن 
اعتبـار )بـه  از  1980 و 200۷، سهم شـان 
اسـتثنای اسـتقراض فـدرال( از 50 درصد 
بـه 23 درصـد کاهش یافـت. صندوق های 
سـرمایه گذاری،  بانک هـای  تعـاون، 
صندوق هـای  مالـی،  تأمیـن  شـرکت های 

تأمینـی و بقیـه هسـتند کـه اعتبارات 
را عرضـه می دارنـد. آن هـا بـه جـای 
جذب سـپرده، راسـًا اقدام به انتشـار 
پـول  بـازار  اسـناد  و  قرضـه  اوراق 
کوتاه مـدت کـرده و از بانک هـا وام 
می گیرنـد. وقتـی کـه بحـران شـروع 
شـد، وام دهنده گان اسـناد یـا وام های 
جدیـد  سـرمایه گذاری  را  خویـش 
نکردنـد. آن هـا بـا یک هجـوم بانکی 
مشـابه سـدۀ نوزدهـم مواجه شـدند، 
وام دهـی  نهایـی  مرجـع  هیـچ  امـا 

وجـود نداشـت. 
راه  یـک  کنگـره   ،1930 دهـۀ  در 
گریـز در قانـون فـدرال رزرو جـای 
داد. بـه ایـن ترتیـب کـه گفـت اگـر 
رای بـا اکثریت قاطـع اعضای هیأت 
عامل را داشـته باشـیم، فـدرال رزرو 
بـه جـز  بـه شـرکت هایی  می توانـد 
بانک هـا به صورت موقـت وام دهد. 
فـدرال رزرو تمایلـی بـه اسـتفاده از 
بیشـتر  در  نداشـت.  گریـز  راه  ایـن 
اوقـات مجبـور اسـت بـا فشـارهای 
بـه  دادن  وام  موفقیت آمیـز  معمـوالً 
از  هـواداران  سیاسـی  بخش هـای 
کشـاورزان تـا صاحبـان خانه هـا بجنگـد. 
چنیـن وام هایـی بـه عده یی از مـردم کمک 
بـه زیـان عده یـی  می کنـد در حالـی کـه 
دیگـر اسـت، و اگـر وام هـا برنگـردد بـه 
زیـان کلـی مالیات دهنـده گان اسـت. ایـن 
سیاسـت مداران  بـه  بایـد  وام دهـی  نـوع 
انتخابـی واگـذار شـود و بنابرایـن، آن راه 
گریـز عمدتـًا بدون اسـتفاده مانـد، یعنی تا 

 .2008
هرگـز  ایـن  از  پیـش  تـا  رزرو  فـدرال 
درگیـر  عمیـق  این قـدر  را  خـودش 
دربـارۀ  زنده گـی  و  مـرگ  تصمیمـات 
این کـه چـه کسـی و تحـت چـه شـرایطی 
عـدۀ  بـود.  نکـرده  آورده،  به دسـت  پـول 
بسـیاری در درون و بیـرون کنگره نظاره گر 
شـدند، بـه ویـژه وقتـی شـرکت هایی کـه 
زیـادی  سـودهای  شـدند،  داده  نجـات 
بـه  بـاال  پاداش هـای  و  کـرده  گـزارش 
مدیـران می دادنـد. فـدرال رزرو عضوی از 
اقدامات ورشکسـته گی شـرکت هایی شـد 
کـه وام های شـان را خریـداری کـرده بود؛ 
حتـا مالـک یـک هوتـل زنجیره یـی شـد. 
هم چنـان کـه بحران عبـور می کـرد، فدرال 
رزرو بیشـتر تسـهیات وام دهِی ویژۀ خود 
زمانـی  این کـه  حـال  عیـن  در  بسـت.  را 
آخریـن مرجـع وام دهـی به کل نظـام مالی 
بـوده اسـت، انتظار مـی رود دوبـاره همین 
رییـس  پاندیـت  ویکـرام  بکنـد.  را  کار 
بـه  توجـه  »بـدون  گفـت:  سـیتی گروپ 
این کـه آیـا آن پنجـره رسـمًا بـاز یـا بسـته 
اسـت، بـازار اکنـون فـرض می گیـرد کـه 
اگـر نیـاز باشـد، دوباره بـاز خواهد شـد.«
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پرتو نادری
در ایـن اندیشـه بـودم کـه این جا 
در پیونـد به شـعرهای سیاسـی و 
انتقـادِی محـب بارش هـم چیزی 
بنویسـم یـا نـه. او در همـان دهۀ 
شـصِت خورشـیدی قد بلند کرد، 
هرچند بـا »زمزمه هـای قاغوش«؛ 
و  انـدوه  زمزمه هـا  ایـن  در  امـا 
فریادِ سـربازانی را هم می شـنویم 
کـه از خانه هـا و بازارهـا گرفتـه 
فرسـتاده  دورهـا  بـه  و  شـده 
شـده اند تـا بجنگند. با ایـن حال، 
بـارش  دهـۀ شـصت،  همـان  در 
راهـش را از شـاعراِن دولتـی جدا 
کـرد و بـا سـروده های سـال های 
پایانـِی ایـن دهـه نشـان داد که او 
دیگـر در هـوای نظام نیسـت؛ بل 
بـا شـعر و سـرودِ خـود در برابـِر 
آن قـرار دارد. نوشـته یی را که در 
او می خوانیـد، اساسـًا  بـه  پیونـد 
بنـا  کـه  جداگانه یی سـت  نوشـتۀ 
بـر دالیلـی کـه برشـمردم، این جا 

آوردم. 
***

آن شـنبۀ دردنـاک کـه پیکـر آرامِ 
اسـتاد محب بـارش را در آغوِش 
خـاک می گذاشـتند و زمیـِن داغ 
بـازواِن خاکی اش را گشـود تا  او 
را  همیشـه گی در آغـوش گیـرد، 
چهـره اش را گشـودند تا دوسـتان 
آخرین بـار نگاهـی داشـته باشـند 
و بـدرودی بـا او. ماننـِد آن بـود 
کـه آرام خوابیـده اسـت، فـارغ از 
همـۀ دغدغه هـای هسـتی و رهـا 
دلگیـِر  قافیه هـای  پیچ وتـاِب  از 

روزگار.  و  زنده گـی 
جایـی خوانـده بـودم: هـر کسـی 
کـه از ایـن جهـان مـی رود، ماننِد 
هسـتِی  پاره هـای  کـه  اسـت  آن 
مـا را نیـز بـا خـود می بـرد. چنین 
حـِس دردناکـی در تمامِ هسـتی ام 
خاطره هـای  سی سـال  پیچیـد. 
شـیرین و تلِخ دوسـتی بـا بارش، 
در  دردناکـی  صداهـای  چنـان 
پیچیـد؛  و  پیچیـد  سـرم  کاسـۀ 
گزیـری نبـود، گوشـه کـردم و با 
بـرای  او،  بـرای  گریسـتم  خـود 
سـیاهِ  روزگارِ  بـرای  و  خـودم 

فرهنگیـاِن سرزمینــم.  و  فرهنـگ 
او را بسـیار غریبانـه بـه خـاک سـپردیم؛ نـه پیامـی بـود از 
سـوی وزارت اطاعـات و فرهنـگ، و نهادهایـی کـه گویا 
خـود را نهادهـای نویسـنده گان و شـاعران جـا می زننـد، نه 
هـم تسـلیتی از دانشـگاه هایی کـه او سـالیاِن درازی آن جـا 
جوانـاِن ایـن سـرزمین را با فرهنـگ و ادبیات پارسـِی دری 
آشـنا سـاخته بـود. یـادم آمـد وقتـی کـه بیرنـگ کوهدامنی 
نیـز  سـپردیم  خـاک  بـه  شـکردره  کوه هـای  دامنـۀ  در  را 
ایـن وزارت پیامـی نفرسـتاده بـود. یـادم آمـد وقتـی لیای 
صراحـت را به خاک سـپردیم نیز پیامی و درودی از سـوی 

نبود. وزارت  ایـن 
یاد سـخِن اسـتاد بـارش افتادم کـه بارها با لحـِن طنزآمیزی 
می گفـت: ایـن وزارت »فـر«اش رفتـه و تنهـا »هنـگ«اش 

برجـای مانده اسـت! 
از  بلندپایـه گان،  از  او؛  خاک سـپاری  مراسـم  در 
به جای رسـیده گاِن فصلـی و از مافیاهـای قومـی هیچ کسـی 
اشـتراک نداشـت. گفتـم این خود شـکوهی اسـت مراسـِم 
خاک سـپارِی او را؛ مـا را بـا قلـدران نـه در زنده گـی راهِ 
مشـترک اسـت و نـه هـم در مرگ. معلـوم می شـود که این 
تازه به دوران رسـیده ها از او دِل خوشـی نداشـتند. زبانـش از 
همـان زبان هایـی بـود کـه می گویند: زباِن سـرخ سـِر سـبز 

می دهـد بـر بـاد! 
را  فانـی  رازق  پیـش، چـون خبـر خاموشـِی  چنـد سـال 
شـنیدم، ایـن واژه هـا بی درنـگ روی کاغـذ جـاری شـدند: 
»وقتـی شـاعری خامـوش می شـود، واژگان یتیم می شـوند، 
بامـداداِن  و  گلـوی عشـق می خشـکد  در  زیبایـی  زمزمـۀ 
آفرینـش غبارآلـود می گـردد. وقتـی شـاعری می میـرد، الهۀ 
شـعر بـه ماتـم می نشـیند و خـاوران میـاد خورشـید را از 

یـاد می بـرد.«

بـا خاموشـی بـارش، حس کـردم کـه واژگان نـه، بل من 
خـود نیز بـارِ دیگر یتیم شـده ام. روزی که در شـبکه های 
را  بـارش  اسـتاد  ناگهانـی  خاموشـِی  خبـر  اجتماعـی 
خوانـدم، دلـم می خواسـت کسـی بگویـد ایـن یـک خبر 
دروغ اسـت؛ امـا واقعیِت مرگ سرسـخت تر از آن اسـت 
کـه بتـوان آن را بـا چنیـن پندارهـای شـاعرانه تغییـر داد. 

رفتم و نوشـتم: 
»آه خـدای مـن، چگونـه می تـوان بـاور کـرد کـه دیگـر 
اسـتاد محـب بـارش با ما نیسـت. ایـن خبر چنـان ضربۀ 
سـنگیِن پتگـی بـر فـرِق مـن فـرود آمـده اسـت! چگونه 
می تـوان بـاور کـرد کـه او از همۀ مـا روی برگشـتانده و 

اسـِب آن سـوی دیـوار زنده گـی تازانـده اسـت. 
حـس  کنـم،  بـاور  چگونـه  را  رفتنــت  عزیـز!  بـارش 
می کنـم تمـام هسـتِی مـن بـا تـو گام گام راه زده اسـت. 
یـارِ روزهـای درد و انـدوه مـن، راهـت روشـن بـاد. یار 
سـفر کـردۀ مـن، هیـچ کاری نمی توانـم برایـت بکنـم، 
هیـچ چیـزی نمی توانـم بگویـم، تنهـا می گریـم، امـا این 

نمی شـوند!«  بـارش  مـن  بـرای  گریه هـای سـوزان 
دهـۀ شـصت در شـعر افغانسـتان دهـۀ پُربـاری اسـت. 
بگـذار سـر در خمـره کردگانی هر چیزی کـه می خواهند 
بگویند. ما در همین سـال ها شـاهد قامت افرازی شـماری 
از شـاعراِن موفق هسـتیم که امروزه هرکدام شـان در شعر 

معاصر کشـور جایـگاه بلنـد و سـتایش انگیزی دارند.
بـارش بـا »یـک روز بـی دروغ« آغـاز یافت کـه گزینه یی 
اسـت از غزل هـا و شـعرهای آزاد عروضـِی او. بـا همین 
گزینـه بـود کـه بارش بـه نامِ یـک شـاعر نـوآور و بالنده 
در حلقه هـای ادبـی و فرهنگـی کابل  شـناخته شـد. البته 
پیـش از ایـن، گزینـۀ کوچکـی از او زیر نـامِ »زمزمه های 

از  اسـت  گزینه یـی  کـه  بـود،  شـده  نشـر  نیـز  قاغـوش« 
به وسـیلۀ  دوبیتی هـا  ایـن  از  شـماری  شـاعر.  دوبیتی هـای 

آوازخوانـاِن جـواِن آن روزگار خوانـده شـده اند. 
بـا این همـه نمی دانـم چـرا احسـاس می کنم که چـرا بارش 
اسـتعداد و توانایی های خود در عرصۀ شـعر و نویسـنده گی 
را کمتـر جدی می گرفـت. او برخاف شـاعران دیگر، کمتر 
از شـعر و شـاعرِی خود سـخن می گفت. انـگار گویی میان 
او، شـعر و شـاعری هیچ پیوندی نیسـت. او چنان قلندروار 
می زیسـت کـه گویـی خـودش را و زنده گـی را نیـز جدی 

. نمی گیرد
امـواج  روی  پیوسـته  کـه  می مانـد  سـرگردانی  قـوِی  بـه 
ناموافـِق دریـای زنده گی شـنا می کـرد. این موج هـای یاغی 
گاهـی او را به شـدت بـر صخره هـای سـاحل می کوبیدند و 
او چنـان پرپـر مـی زد کـه گویـی دیگـر تواِن شـنا کـردن را 
نـدارد، امـا بـاز بـر می خاسـت و بـر موجـی می نشسـت و 
پیـش می رفـت؛ ولـی بازهـم روی مـوج ناموافـق و بازهـم 

خـوردن بـر صخره هـای تیـرۀ سـاحل!  
بـارش چـه  اسـتاد  بـاب  »انـدر  پرسـید  از مـن  رسـانه یی 
گویـی؟« گفتـم: او یک شـهید اسـت. روزگار، او را پیوسـته 
در منجنیـق عـذاب، شـکنجه می کـرد. از دانشـگاه بیرونـش 
کردنـد. وقتـی اسـتادی را از دانشـگاه بیـرون کنـی، بـه آن 
روی  انـدازی  دور  بـه  آب  از  را  ماهی یـی  کـه  می مانـد 
ریگ هـای داغ. سـخن بر مـدار نیـِت زورمنـدان نمی گفت، 
سـخن برخـاِف آنـان می گفـت. چنان بـود که بـه زندانش 
افگندنـد، کمابیـش یک سـال را در زندان کاپیسـا، روزان و 
شـباِن تلخی را پشـت سـر گذاشـت. مگـر در ایـن روزگار 
چشـم هایت  بـاالی  کـه  گفـت  را  لوی سـارنوال  می شـود 

ابروسـت و بعـد تـو در امـن بمانـی؟... هرگـز!
از هـال  را  او  کـه حتـا  دانسـتم  مرگـش  از  پـس  وقتـی 
احمـِر افغانسـتان هـم بیـرون کرده انـد، دلـم بیشـتر فشـرده 

بهتریـن  ایـن  شـد. بـی کاری آن هـم در چنیـن روزگاری! 
شـیوۀ عـذاِب یـک شـخصیِت فرهنگـی اسـت کـه خونش 
این هـم شـیوه یی  می گیرنـد.  را  نانـش  امـا  نمی ریزنـد؛  را 

هسـت در دسـِت زورمنـدان. 
پیوسـته کتـاب می خریـد و کتـاب پخـش می کـرد. روزی 
رونمایـی کتـاِب »خاطـرات میرمحمد صدیـق فرهنگ« بود 
در صافی لندمـارک، دیـدم سـه جلـد از آن کتـاب را خریده 
اسـت. گفتـم ایـن سـه جلـد را چـرا خریـده ای. گفـت باز 
بـه یـگان آدمـی کـه کارش باشـد می دهـم.  چنیـن چیـزی 
را بارهـا و بارهـا دیـده بـودم کـه چنـد جلـد از کتابـی را  
می خریـد و تـا می پرسـیدی، پاسـخ همان بود کـه می گفت.
شـعِر او زمزمه هـای قاغوش تـا آخرین سـال های حاکمیت 
حـزب دموکراتیـک از نظـر محتوا، زبـان و بینش شـاعرانه، 
دگرگونی هـای چشـم گیری را پشـِت سـر گذاشـته اسـت. 
هرچنـد او را بیشـتر نیمایی سـرا می داننـد؛ امـا او در غـزل، 
مثنـوی، قصیـده و دوبیتی توانایـِی قابل توجهـی دارد. زبان 
شـعرهایش بسـیار سـاده، روان و صمیمانـه اسـت. از نظـر 
محتوایی، شـعرهای او آرام آرام راهش را به جرگۀ شـاعراِن 
غیردولتـی باز کرد و بخشـی از سـروده هایش در سـال های 
حاکمیـِت نجیـب را می تـوان از مقولـۀ شـعر مقاومـت بـه 
شـمار آورد. هرچنـد او در جوانـی بـه حـزب دموکراتیـک 
خلـق پیوسـت، امـا بعـداً از ایـن حـزب فاصلـه گرفـت و 
خـود بـه منتقـداِن ایـن حـزب و حکومـِت آن بـدل شـد. 
تغییـر دیدگاه هـای سیاسـِی او را می تـوان در سـروده های 
پـس از »یـک روز بـی دروغ« پـی گرفـت؛ سـروده هایی که 

هنـوز گـردآوری نشـده اند.
از بارش شـعرهایی برجای مانده که شـماری از آن شـعرها 
در حافظـۀ جامعـه و مـردم جای گرفته اسـت کـه می تواند 

ادامـۀ هسـتی شـاعر را تضمیـن کنـد. ایـن یـک امـِر قابـل 
توجـه اسـت کـه اگر شـاعری در یک دهـه شـاعری نتواند 
سـروده هایی را بـه حافظـۀ گروهـی مـردم پرتـاب کنـد، 

شـاعر مانـدگاری نخواهـد بود.
یکـی از سـروده های نیمایـِی بـارش کـه در دهـۀ شـصِت 
»پنجشـیر  همـان  می شـد،  تکـرار  پیوسـته  خورشـیدی 
دردمنـد« اسـت. ایـن شـعر زمانی سـروده شـده کـه ارتش 
سـرِخ شـوری و لشـکریان دولـت، چندیـن بـار حمـاِت 
بزرگـی را از زمیـن و هـوا در پنجشـیر بـه راه انداخت. آنان 
کمـر بسـته بودنـد تـا دیگـر هیـچ صـداِی تفنگـی بـر ضد 
شـوروی و حکومـِت دست نشـانده از ایـن دره بـه گـوش 
نرسـد. هـر بـار در ختـم هـر یـورش، بـا دهـل و سـرنا از 
نابـودی کامـِل مخالفـان سـخن می گفتند. در جریـان همین 
جنگ هـا بـود کـه هـزاران خانـواده از پنچشـیر، بـه کابل و 

شـهرهای دیگـِر افغانسـتان آواره شـدند. 
در آن روزگار، خوانـدن چنیـن شـعرهایی در عرس هـا و 
نشسـت های ادبـیـ  فرهنگـی، جـرم بـود؛ اما بـارش باربار 

ایـن شـعرش را در چنیـن نشسـت هایی می خوانـد.
پنجشیر دردمند!

رستم برای انده سهراب گریه کرد
یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر
فرهاد با فسانۀ شیرین به  خاک رفت

اما تو زنده ای
اما تو زنده ای

مغرور، استوار، هدف مند، پرشکوه، آزاد، سربلند.
من هیچ نیستم

اما، همیشه ورد زبان بوده ام، چرا
زیرا که من توام
زیرا که من توام

من با زبان عشق تو آغاز کرده ام

پهنای عشق را
من با خروش رودِ تو فریاد کرده ام

آهنگ سوگ را
پنجشیر دردمند!
 پنجشیر دردمند!

زخم چریک کوه تو، زخم تِن من است
من زخم خورده ام

او زخم خورده است
تو زخم خورده ای
ما زخم خورده ایم

اما نمرده ایم،
زیرا به قول شاعر رندان روزگار

»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما«

پس ما نمرده ایم
یعنی نمرده ای

پنجشیر دردمند!
 پنجشیر دردمند!

سـرودن چنیـن شـعری در آن روزگار خـود بـر افراشـتن 
پرچـِم مخالفـت بـا دولـت بـود. در ایـن شـعر، از ادامـۀ 
از  یکـی  نمـادِ  در  افغانسـتان  مـردم  پایـداری  و  زنده گـی 
هسـته های بـزرِگ مقاومـت سـخن گفته می شـود. پنجشـیر 
یکـی از پایگاهـای بزرگ مقاومـت و جهـاد در برابر تجاوز 
شـعر،  ایـن  در  بـود.  دست نشـانده  و حکومـت  شـوروی 
پنجشـیر دردمنـد نماد افغانسـتان اسـت. پنجشـیر نمی میرد، 
مقاومـت سـقط نمی کنـد، یعنی افغانسـتان ایسـتاده اسـت و 
ده هـا و صدهـا  پایـگاه دیگـر. این کـه شـاعر چـرا پنجشـیر 

داشـته  می توانـد  دلیـل  دو  اسـت،  سـاخته  مخاطـب  را 
باشـد. یکـی وابسـته گی عاطفِی شـاعر بـه زادگاهـش، دوِی 
دیگـر این کـه در آن روزگار ارتـش سـرخ شـوروی فکـر 
می کـرد کـه بـا درهم کوبـی مقاومـت در ایـن درۀ تنـگ و 
کوهسـتانی، می توانـد ضربـۀ کارا و سـنگینی بـر مجاهـدان 
و جنبـش مقاومـت افغانسـتان وارد کنـد و دسـت کم خطـر 
آنـان را از نزدیکی هـای پایتخـت دور سـازد. چنیـن بـود 
کـه درهم کوبـی پنجشـیر، یکـی از اهـداف بـزرِگ نظامـی 
ارتـش شـوروی و حکومـت دست نشـانده را می سـاخت. 
بـه همین گونـه او در شـعرهای پـس از یـک روز بـی دروغ، 
بیشـتر یـک شـاعر مخالـف بـا حکومـت اسـت. او در ایـن 
سـال ها در شـعرهایش بیشـتر از مـردم، آزادی و مقاومـت 

می گویـد. سـخن 
بـا دریغ پس از سـرنگونی حکومت نجیب، بـارش آرام آرام 
از آفرینش هـای ادبـی فاصلـه گرفـت. البتـه ایـن سـخن به 
ایـن مفهـوم نمی توانـد باشـد که او پـس از آن زمـان، دیگر 
چیـزی نسـرود و ننوشـت. سـخنی یـادم می آیـد که: شـاعر 
آن نیسـت که شـعر می سـراید، بلکه شـاعر آن کسـی هست 

کـه نمی تواند نسـراید!
برجـای  بـارش دست نوشـته هایی  اسـتاد  از  تردیـد  بـدون 
زمینـۀ  در  بایـد  دوسـتان  نشـده،  دیـر  تـا  اسـت.  مانـده 
گـردآورِی آن یـاری کننـد. بانـوی سـخنور خالده تحسـین، 
پیوسـته چنـان سـنِگ صبـوری همـۀ  کـه  بـارش  همسـر 
مشـکاِت زنده گـی را بـا بـارش بـر دوش کشـیده اسـت، 
بایـد در زمینـه اقدامـی کنـد و این نوشـته ها را تنظیـم کند؛ 
ورنـه گذشـِت زمـان بـا ویرانگری هایـی کـه دارد، می تواند 
آخریـن یادگارهـای معنـوِی بـارش را از میـان بـردارد کـه 

دریـِغ بزرگـی خواهـد بـود.
روانـت شـاد بـاد کـه زنده گـی در آیینـۀ هسـتِی تـو کمتـر 

ww!چهـرۀ خندانـی داشـت
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ناجیه نوری   
درگیری در شهر کندز ادامه دارد؛ راه ها باز نشده، شهر در 
آتش جنگ می سوزد و مردم خانه های شان را ترک کرده 

اند، اما حکومت هیچ اقدامی برای مهار جنگ نمی کند. 
و  آب  غذا،  نبود  می گویند:  کندز  نماینده گان  از  شماری 
شدت جنگ سبب متواری شدن تعداد زیادی از مردم شده؛ 
اما آنانی که توانایی فرار را ندارند، از گرسنه گی و درگیری 

میان دو طرف کشته خواهند شد.
به گفته آنان: در مناطق خاک علی، سپین زر، سه درک، کوچه 
مشهد و چهل دختران طالبان حضور دارند و از این مناطق 
شهر را مورد حمله قرار می دهند و امنیت شهر را تهدید 

می کنند.
یک  گذشت  با  می گویند:  کندزیان  که  است  درحالی  این 
هفته از جنگ، هنوز هم درگیری ادامه دارد و مردم در حال 
ترک خانه های شان و برای زنده ماندن در حال فرار از این 

والیت اند.
ماندگار  روزنامۀ  با  تماس  در  کندز  باشنده گان  از  شماری 
گفته اند که شهر وحشت زده و به میدان نبرد مبدل شده و 
مردم در میان آتش هردو طرف ) نیروهای امنیتی و طالبان( 

گیر مانده اند.
این باشنده گان تاکید کردند: نبود غذا، آب و شدت جنگ 
سبب متواری شدن تعداد زیادی از مردم شده؛ اما آنانیکه 

دو  میان  درگیری  و  گرسنه گی  از  ندارند،  را  فرار  توانایی 
طرف کشته خواهند شد.

کمپاین های  زمان  در  می گویند:  از حکومت  انتقاد  با  آنان 
انتخابات هردو رهبر به ما وعده سپرد بودند که امنیت کندز 
رویاوریی  در  یا  ما  بچه های  امروز  اما  می کنند؛  تامین  را 
دو طرف) طالبان و نیروهای امنیتی( کشته می شوند یا از 
ما  داد  به  کسی  و  می میرند  آب  و  نان  نبود  و  گرسنه گی 

نمی رسد!
این باشنده گان خطاب به رهبران حکومت گفتند: بچه های 
ما ویران می شود؛ ولی شما سکوت  ما کشته و خانه های 
کرده نظارگر ویرانی شهر ما هستید، ما به شما رای دادیم، 

ما را نجات دهید.
بااین حال نماینده گان کندز ضمن اینکه وضعیت کندز را 
بسیار وخیم عنوان می کنند می گویند: جنگ هنوز هم در 
شهر کندز جریان دارد و نیروهای امنتیتی با طالبان درگیر 

جنگ اند.
روزنامه  به  کندز  والیتی  شورای  معاون  ولی  امرالدین 
باز  راه  دارد،  ادامه  کندز  شهر  در  درگیری  گفت:  ماندگار 
کم  بسیار  ما  امنیتی  نیروهای  جانب  از  تحرکات  و  نشده 

است.
برای  احساسی  و  انگیزه  امنیتی  نیروهای  کرد:  تاکید  او 
جنگیدن ندارند و شهر در آتش جنگ می سوزد؛ اما اقدامی 

ترک  حال  در  هم  مردم  و  ندارد  وجود  جنگ  مهار  برای 
خانه های شان اند.

به گفته ولی: خانه های مردم زیر تهدید طالبان قرار دارند 
و مردمانی که مجال فرار را پیدا کرده اند، فرار کردند؛ اما 
آنانیکه که فرصت فرار پیدا نکرده اند، گیر مانده اند و در 

داخل شهر کشت و گزار غیر ممکن است.
او می گوید: در مناطق خاک علی، سپین زر، سه درک، کوچه 
مشهد و چهل دختران طالبان حضور دارند و از این مناطق 
شهر را مورد حمله قرار می دهند و امنیت شهر را تهدید 

می کنند.
گفت:   حکومت  از  انتقاد  با  کندز  والیتی  شورای  معاون 
حکومت و نیروهای امنیتی با آنکه ظاهراً خواهان سرکوب 
طالبان اند، اما در باطن انگیزه یی برای پاک سازی کندز از 
وجود طالبان ندارند و نمی خواهند که امنیت در کندز تأمین 

شود. 
مجلس  در  کندز  مردم  نماینده  چاری  معلم  حال،  این  با 
می گوید: همین اکنون کندز برق ندارد، یک قرص نان به 

پنجاه افغانی رسیده و آب وجود ندارد.
این نماینده مردم کندز در مجلس گفت: مردم در حال فرار 
اند و اگر کسی توانایی بیرون شدن از کندز را داشته باشد، 
بیرون می شود، برخی به تخار، مزار و شماری هم به کابل 

متواری شده اند.
او دلیل بهبود نیافتن امنیت در کندز را هسته گذاری طالبان 
از سالیان پسین دانسته گفت: یازده سال می شود که طالبان 
تجهیز  آن جا  در  و  هسته گذاری  چهاردره  ولسوالی  در 
فعالیت  طالبان  هم  خان آباد  و  ارچی  دشت  در  می شوند، 

گسترده دارند.
به گفته معلم چاری: اگر معاون صاحب اول را اجازه بدهند، 
او کندز را از وجود طالبان پاک خواهد کرد؛ اما تاکنون به او 

اجازه داده نشده و منتظر اجازۀ رییس جمهور است.
او در خصوص اینکه آیا وظیفه معاون اول رییس جمهور، 
جنگ باطالبان است، گفت: درست است که وظیفه معاون 
اول جنگ با طالبان نیست؛ اما اقدام او مؤثرتر واقع خواهد 

شد.
دفاع  و  داخله  وزارت  میان  سو  یک  از  چون  افزود:  وی 
هم آهنگی وجود ندارد و از جانب دیگر معالمه های صورت 
بنابراین  است؛  برده  پیش  به  لبه سقوط  تا  را  کندز  گرفته 
حضور و اقدام جنرال دوستم برای راندن طالبان از کندز 

موثرتر واقع خواهد شد.
این در حالی است که جنگ کندز وارد هفتیمن روز خود 
می شود؛ اما از پایان جنگ و شکست طالبان خبری نیست 
و گزارش های حاکی از آنست که بعد از سپری شدن هفت 
روز هنوز هم طالبان مقاومت کرده و توانستند نظم شهر 
نیروهای  و  نگهداشته  آشفته  روز  هفتمین  برای  را  کندز 

امنیتی را به چالش بکشانند.
والیت کندز سال پار نیز درست در همین روز ها سقوط 
کرده و طالبان موفق شده بودند که سه روز کامل کنترول 
این والیت را در اختیار داشته و پرچم این گروه را بر فراز 

این شهر به اهتزاز در بیاورند.
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نماینده گان کندز:

در کندز معامله  صورت گرفته است
د اجنډا نشتوايل له امله 

د وليس جرګې عمومي 

غونډه تر رسه نشوه

فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان:

نمی گذاریم مرکز هلمند سقوط کند

ــده نیروهــای امریکایــی و ناتــو در افغانســتان  فرمان
ــزام  ــال اع ــد از احتم ــت هلمن ــه والی ــفر ب ــا س ب
ــت  ــن والی ــه ای ــی ب ــس امریکای ــازه نف ــان ت نظامی

ــت. ــر داده اس ــان خب ــت طالب ــرای شکس ب
نیروهــای  فرمانــده  نیکلســون  جــان  جنــرال 
امریکایــی و ناتــو در افغانســتان بــا ســفر بــه والیــت 
هلمنــد گفــت کــه اجــازه ســقوط مرکــز ایــن 

نمی دهــد. را  والیــت 
وی اظهــار داشــت کــه نیروهــای حمایــت قاطــع در 

والیــت هلمنــد افزایــش خواهــد یافــت.
عــاوه بــر نیکلســون، جنــرال عبــداهلل حبیبــی وزیــر 
ــور  ــات وزارت کش ــر مقام ــا دیگ ــراه ب ــاع هم دف

ــد. ــفر کرده ان ــد س ــه هلمن ــز ب ــتان نی افغانس
ــار  ــش حمــات خــود چه ــا افزای ــان ب ــروه طالب گ

را  هلمنــد  والیــت  مرکــز  در  پولیــس  پاســگاه 
کرده انــد. تصــرف 

ــروز در  ــز دی ــتان نی ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ش
پــی ســقوط برخــی از مناطــق و پاســگاه ها در 
شــهر لشــکرگاه مرکــز والیــت هلمنــد و حمــات 
ــرد. ــام ک ــاده اع ــت فوق الع ــان حال ــترده طالب گس

ــه  ــد ک ــام کردن ــکرگاه اع ــی در لش ــات محل مقام
پــس از تصــرف مناطقــی در حــوزه چهــارم امنیتــی 
ــق  ــر مناط ــه دیگ ــروه ب ــن گ ــان، ای ــط طالب توس

ــد. ــاب می کنن ــت پرت ــکرگاه راک لش
عبدالکریــم خــادم زی رییــس شــورای والیتــی 
هلمنــد بــه »نــن تکــی آســیا« گفتــه کــه درگیری هــا 
ــهر  ــی ش ــوم امنیت ــوزه دوم و س ــم در ح ــوز ه هن
لشــکرگاه ادامــه دارد و نظامیــان افغــان بــرای دفــاع 

ــد. ــاش می کنن ــی ت ــد امنیت از کمربن
ــای  ــی نیروه ــوول عملیات ــان مس ــار قهرم عبدالجب
ــان  ــه طالب ــت ک ــز اظهارداش ــد نی ــی در هلمن امنیت
ــت  ــه مقاوم ــادر ب ــی ق ــای امنیت ــل نیروه در مقاب
ــلط  ــت تس ــق تح ــان مناط ــود و طالب ــد ب نخواهن

ــد داد. ــت خواهن ــه از دس ــه رفت ــود را رفت خ

ځینــې کارپوهــان د اجنــداء نــه لرلــو لــه املــه د ولــي جرګــې د 

عمومــي غونــډې نــه دایرېــدل، خواشــینوونکې ګڼــي او د ځینــو 

کارپوهانــو او وکیالنــو لــه غرګــون رسه مــخ شــوه.

کارپوهــان وايــي، د ولــي جرګــې د عمومــي غونــډو دایرېــدل 

او پــه کــې د هېــواد پــه مهمــو موضوعګانــو بحــث کــول، مهــم او 

اړیــن دي او دا جرګــه بایــد خپلــې غونــډې ونــه ځنــډوي.

ــو رسه  ــه ازادي راډی ــر، ل ــر رنج ــې کبی ــه ډل ــو ل د دې کارپوهان

پــه خــرو کــې د ولــي جرګــې د غونــډې پــر ځنــډ ېــدو انتقــاد 

وکــړ او ويــې ویــل چــې د ولــي جرګــې غــړي بایــد د خلکــو 

ــل مســؤلیتونه درک او عمــي کــړي. ــدې خپ ــر وړان ــواد پ او هې

هغه زیاته کړه:

"دغــه لــوی مســؤلیت هــم په قانــون ګــذاري کــې اوهــم د اجرائیه 

قــوې د نظــارت پــه برخــه کــې، دوی نــه دی درک کــړی،دوی باید 

ــتونزو  ــت د س ــواد او دول ــو، هې ــري او د خلک ــه ول ــم پالنون منظ

ــې دوی  ــم چ ــینی ی ــر خواش ــړي، زه ډې ــکار وک ــاره ابت ــل لپ د ح

اجنــداء نــه لــري."

ولــي جرګــه د شــنبې، دوشــنبې او چهارشــنبې پــه ورځــو 

ــر  عمومــې غونــډې لــري او پکــې د هېــواد، خلکــو او دولــت پ

مختلفــو موضوعګانــو بحثونــه کــوي او قوانیــن تصویبــوي خــو 

د شــنبې پــه ورځ یــادې جرګــې داچــې اجنــداء نــه لرلــه عمومــي 

غوڼــده دایــره نــه کــړه.

دې کار د جرګې د ځینو غړیو غوسې هم راوپارولې.

ــې د  ــردې چ ــره پ ــز رسبې ــې عزی ــړې فاطم ــې غ ــي جرګ د ول

ــل،  ــې وی ــوده وي ــنه وښ ــې اندېښ ــت ی ــر وضعی ــت پ ــدز والی کن

ــې د  ــې جرګ ــې د ولس ــم وي چ ــونه ه ــې الس ــدای يش د اس کې

ــه. ــې ونیول ــه ی ــدو مخ ــډې د جوړې غون

نوموړې زیاته کړه:

ــه  ــې پ ــدای يش چ ــه کې ــوع مهم ــه موض ــه کوم ــه دې څخ "ل

اجنــداء کــې یــې نــه ده نیولــې، مــوږ پیشــنهاد کاوه چــې د کنــدز 

موضــوع بایــد یــو طرفــه يش، ښــايي دلتــه هــم الســونه وي چــې 

ــتل  ــوږ غوښ ــوړه يش،م ــډه ج ــي غون ــتل عموم ــو ښ ــي غ ــه ي ن

چــې نــن د کورنیــو چــارو او دفــاع وزیــران پــه اضطــراري توګــه 

ــوي وای."  ــتل ش راغوښ

ــي  ــې عموم ــي جرګ ــې د ول ــو ځل ــو څ ــم څ ــردې ه ــوا ت پخ

ــه املــه ځڼدېدلــې چــې د ولــي  غونــډې د نامعلومــو دالیلــو ل

ــوي دي. ــبب ش ــنو س ــړو د اندېښ ــې د غ جرګ

کــه څــه هــم مخکــې لــه دې د ولــي جرګــې غړیــو د عمومــي 

ــه، خــو داځــل  ــالوي اچول ــر اداري پ ــړه، پ ــدو پ ــډو د ځنډې غون

دا پــړه د جرګــې د ځینــو غړیــو پــه شــخيص بوختیــا و او د 

کمېســیونونو لخــوا د اجنــداء پــه نــه چمتــو کولــو اچــول کېــږي.

پــه عیــن حــال کــې د ولــي جرګــې لومــړي منــي عبدالــرووف 

انعامــي وايــي، پــه ځینــو مواردوکــې د ولــي جرګــې د عمومــي 

غونــډو د نــه دایرېــدو علــت، د کمېســیونونو لخــوا د یــوې 

ــو کــول دي. ــه چمت ــداء ن واحــدې اجن

د ولــي جرګــې غــړی عبدالرحیــم ایــويب وايــي، ځینــې الســونه 

شــته چــې د ولــي جرګــې پــه چــارو کــې مداخلــه کــوي:

"حکومــت پــه پارملــان کــې مداخلــه کــوي، دوی ولــي 

جرګــه کمــزورې کــړې ده، دننــه پــه پارملــان کــې ډلــې لــري او 

ــې." ــوي ي متویل

ښــاغي ایــويب پــه دې برخــه کــې د حکومــت مرشانــو تــه ګوتــه 

ونیولــه.

پــه ورتــه وخــت کــې د جمهــور رئیــس د ویانــد مرســتیال 

ــې دا  ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ازادي راډی ــوي ل ــین مرتض ــاه حس ش

ادعاګانــې رد کــړې او ویــي ویــل چــې ولــي جرګــه د قانــون لــه 

مخــې پــه خپلــو تصامیمــو کــې خپلواکــه ده او حکومــت پــه کــې 

ــوي. ــه ک ــه ن ــڅ ډول مداخل هی
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صدراعظم آلمان در سخنانی از تردید بازرگانان آلمانی در مورد مذاکرات با 
امریکا پیرامون ایجاد منطقۀ آزاد تجاری امریکایی و اروپایی انتقاد و اعام کرد 

که آن ها به روسیه بیشتر اعتماد دارند.
آنگا مرکل، صدراعظم آلمان در مراسم روز صنعت در آلمان تصریح کرد: اگر 
صحبت در مورد عقد قرارداد مشابهی با روسیه شود، حتا نیمی از انتقادهایی 
که در حال حاضر می شنویم، نمی شنیدیم. ما باید در مورد این مسأله بیندیشیم.
صدراعظم آلمان از بازرگانان خواست تا در موضع خود در قبال طرح توافق 

امریکا و اروپا بازنگری کنند.
از سوی دیگر، آنگا مرکل در مورد اوضاع در سوریه گفت: آنچه که در حلب 
رخ می دهد، هولناک است. ما باید تمام تاش خود را بکنیم تا به آتش بس 

دست یابیم و کمک ها را به شهروندان بحران زده برسانیم.
او افزود: این جا کار دیگری جز این که از روسیه درخواست کنم، نمی توانم 
انجام دهم. روسیه نفوذ بسیاری بر بشار اسد، رییس جمهور سوریه دارد. ما 

باید به این جنایت هولناک در سریع ترین زمان ممکن پایان دهیم.
دولت آلمان نیز اعام کرد که تمامی گزینه های ممکن از جمله امکان تحریم ها 

علیه روسیه در صورت ادامه جنگ در سوریه را درک می کند.

جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس، فاش کرد که یکی از رکن های استراتژی 
از طریق  نظام سوریه  براندازی  داشته،  تکیه  بر آن  از سال 2006  امریکا  که 

تخلیه سوریه از ساکنانش بود.
موسس ویکی لیکس گفت، در پس اخراج هزاران سوری از وطن شان حساب 
جنگ  از  که  دارد  وجود  گروه هایی  و  افراد  به  دهنده  ُهشدار  کتاب های  و 
مستقیم سود می برند و آن ها محافظه کاران امریکایی، شبکه های شان در صنایع 

دفاعی، شرکت های مزدور و شبکه های جاسوسی سری هستند.
از  سوریه  نظام  براندازی  برای   2006 سال  از  امریکا  کرد:  تصریح  آسانژ 
طریق تخلیۀ این کشور از ساکنانش تاش می کند، به طوری که فرار مغزها، 
کارشناسان آکادمیک منجر به تضعیف سوریه و توقف نقش حیاتی در آن شد.
آسانژ از نفاق غرب در پس سیاست "در باز اروپایی" به روی مهاجران انتقاد 
عراق گفت:  دربارۀ جریان جنگ  دولت سوئد  اظهارات  به  استناد  با  و  کرد 
دولت سوئد در آن زمان اعام کرد: مشارکت ما در جنگ با قبول آواره گان 

در سوئد بود.
فعال  اطاعات و شرکت های  آژانس های  کرد:  موسس ویکی لیکس تصریح 
از  ادامۀ جنگ در سوریه است و  در عرصۀ صنایع دفاعی مصلحت شان در 
این رو، مشکاتی را ایجاد می کنند، زیرا می دانند برای حل مشکات به آن ها 
نیاز است و اگر مشکات حل شود، بودجۀ آن ها کاهش خواهد یافت و آن به 

نفع کسانی نیست که از جنگ سوءاستفاده می کنند.
آسانژ خاطرنشان کرد،  ارتباط مستقیم جنگ در سوریه با باقی نگه داشتن قیمت 
پایین نفت مرتبط است و از این رو، بانک مرکزی امریکا میزان فایدۀ هماهنگی 

با فرانسه و انگلیس در این استراتژی را در خاورمیانه رد می کند.
ویکی لیکس تعدادی اسناد مهم از جمله اسناد آژانس امنیت ملی امریکا را 
فاش کرده بود که ثابت می کند، هر یک از امریکا و شیوخ قطر یا نظام ترکیه و 
عربستان با بحران سوریه در ارتباط بوده و تاش برای براندازی دولت سوریه 

را صورت داده اند.

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا با لغو دستور فوری که سیاست های دولت 
قبلی نظامی میانمار را تهدیدی برای امنیت ملی امریکا اعام کرده بود، رسمًا 

تحریم های وضع شده علیه این کشور را برداشته است.
اوباما با ارسال نامه یی برای روسای مجلس نماینده گان و سنای امریکا، ضمن 
اشاره به بهبود و پیشرفت وضعیت دموکراسی در میانمار، از جمله برگزاری 
انتخابات تاریخی در نوامبر 2015 میادی، دستور فوری را که سیاست های 
دولت نظامی قبلی میانمار را تهدیدی علیه امنیت ملی امریکا ارزیابی می کرد، 

لغو کرده و تحریم های وضع شده علیه این کشور را نیز برداشته است.
و  فوری  دستور  لغو  نتیجۀ  در  کرد:  اعام  نیز  امریکا  خزانه داری  وزارت 
دارایی های  کنترل  دفتر  توسط  که  مالی  و  اقتصادی  تحریم های  فوق العادۀ، 
برداشته  بود،  شده  وضع  میانمار  علیه  امریکا  خزانه داری  وزارت  خارجی 

می شود.
این اقدام واشنگتن پس از آن صورت گرفته است که اوباما و آنگ سان سوچی، 
رهبر میانمار، ماه گذشته با یک دیگر دیدار و گفت وگو کردند. سوچی در این 

دیدار خواستار لغو تحریم های اقتصادی امریکا علیه این کشور شده بود.
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی در انتخابات نوامبر گذشته 

به پیروزی رسیده است.
نتیجۀ  در  دموکراتیک  و  منتخب  دولت  یک  تشکیل  به  نامه  این  در  اوباما 
برگزاری انتخابات میانمار و آزادی زندانیان سیاسی و ارتقای شرایط حقوق 

بشر و آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اشاره کرده است.
از جمله  بزرگی  با چالش های  میانمار  افزود: درحالی که  نامه  این  در  اوباما 
تثبیت دموکراسی اش روبه رو است، امریکا می تواند و تمایل دارد که از سایر 
این چالش ها را  تا  استفاده کند  از دولت و مردم برمه  ابزارها برای حمایت 

حل و فصل کنند.

پیتر شگرت، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از آخرین تغییر و تحوالت تیم 
پیش از بازی با مالزی خبر داد.

تیم های ملی فوتبال افغانستان و مالزی روز سه شنبه از ساعت 4:15 به وقت 
کابل طی یک دیدار دوستانه به مصاف یک دیگر می روند.

به گفتۀ سر مربی تیم ملی فوتبال کشور: مصطفی حدید، مصطفی زازی و خیبر 
امانی، به دلیل مصدومیت، این بار به کمپ تمرینی تیم ملی در مالیزیا دعوت 
نشده  اند. یوسف شیردل و مازیار کوهیار، در تمرینات تیم ملی در مالزی دچار 

مصدومیت شده اند، بنًا نمی توانند تیم ملی را در مقابل مالیزیا همراهی کند.
شگرت بیان داشت: "یوسف مشرقی هم به دلیل بیماری که در مالزی عاید 
حالش شده نمی تواند در بازی با مالزی در ترکیب تیم ملی قرار بگیرد و بازهم 
هیچ رسانه یی با تیم ملی به مالزی سفر نکرده است تا آخرین گزارش های تیم 

را به مردم افغانستان گزارش دهد".
آقای شگرت اظهار داشت: میاد سالم، به خاطر این که باشگاهش اجازه نداده 
است، این بار در بین بازیکنان تیم ملی حضور ندارد، اما این بار چند بازیکن 
جدید دیگر را نیز در تیم ملی داریم و می خواهیم آن ها را محک بزنیم، مانند 
انتظار.  میاد  و  هوشمند  ادریس  عزیزی،  صابر  نور خدران،  رحیم،  حسیب 
اگرچه به غیر از حسیب رحیم دیگران در بازی مقابل لبنان نیز در تیم ملی 

افغانستان حضور داشت.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشور با بیان این که در لیگ برتر افغانستان نیز چندین 
بازیکن را شناسایی و در تیم ملی دعوت کرده است، گفت: اما آن ها به خاطر 
شریفی،  امرالدین  مانند  نیافته اند؛  مالزی حضور  در  این بار  ویزای  مشکات 
عبدالمنان عزیزی و فیض فیضی. این بازیکنان را در لیست خود دارم تا در 

مقابل تاجیکستان به تیم ملی کشور دعوت کنم.

سـران باشـگاه رئال مادرید، 
قصد تمدید قـرارداد هفت 

بازیکن خـود را دارند.
بـا توجه بـه این که باشـگاه 
به خاطـر  رئال مادریـد 
تخلـف در امضـای قرارداد 
سـن  زیـر  بازیکنـان  بـا 
قانونـی تا ماه جـون 2018 
از خریـد بازیکنـان جدیـد 
محـروم اسـت، زین الدیـن 
باشـگاه  سـران  از  زیـدان، 
رئال مادریـد خواسـته اسـت تا قـرارداد هفت بازیکن کلیـدی این تیـم را تمدید کنند.
زیـدان قصـد دارد بـا تمدیـد قـرارداد هفـت بازیکـن اصلی اش، هسـتۀ اصلـی تیم را 
حفـظ کنـد، امـا در ایـن میـان، نامـی از ایسـکو دیـده نمی شـود، هافبکـی کـه بحث 
همچـون  تیم هایـی  در  حضـورش  احتمـال  و  کهکشـانی ها  جمـع  از  جدایـی اش 

یوونتـوس، آرسـنال، تاتنهـام و منچسـتریونایتد مطـرح اسـت.
این هفت بازیکن عبارتند از:

1-کریسـتیانو رونالـدو کـه در 353 بـازی 36۷ ُگل بـرای رئال مادریـد زده، قـرارداد 
فعلـی اش در سـال 2018 بـه پایـان خواهد رسـید. او بارهـا اعام کـرده تمایل زیادی 

دارد کـه در سـانتیاگو برنابئـو بـه دوران حرفه یـی خـود پایـان دهد.
2-تونـی کـروس کـه تاکنـون 108 بـازی بـرای کهکشـانی ها انجـام داده و موفـق به 
زدن چهـار ُگل هـم شـده اسـت. درحالـی کـه قـرارداد ایـن هافبـک آلمانی در سـال 
2020 بـه پایـان می رسـد، شـایعاتی مبنی بـر جدایـی او از ایـن تیـم هم مطرح اسـت.
3-گـرث بیـل که تا سـال 2019 با سفیدپوشـان مادریدی قـرارداد دارد، در 131 بازی 
بـرای ایـن تیـم به میـدان رفته و 61 ُگل به ثمر رسـانده اسـت. گفته می شـود او برای 
امضـای قـرارداد 6 سـالۀ جدیـدی بـا رئالی ها بـه توافق رسـیده، هرچند هنوز رسـمًا 

قراردادی به امضا نرسـیده اسـت.
4-لـوکا مودریـچ که یکـی از عناصر اصلـی رئالی ها در خـط میانی به شـمار می رود، 
تاکنـون در 180 بـازی بـرای قهرمـان اروپا به میدان رفتـه و 11 ُگل زده در کارنامه اش 
بـه ثبت رسـیده اسـت. قـرارداد کنونـی این هافبـک کروات در سـال 2018 بـه پایان 

می رسد.
5-په پـه کـه اخیـراً گفتـه شـد، رئال مادریـد تمایلـی بـه تمدیـد قـراردادش نـدارد، 
امـا زیـدان عاقه منـد بـه حفـظ ایـن بازیکـن  اسـت. او تـا کنـون 319 بـازی بـرای 
سـفید های پایتخـت اسـپانیا انجـام داده و 14 ُگل زده هـم بـه نامـش بـه ثبت رسـیده 

اسـت. قـرداد فعلـی په پـه تـا سـال 201۷ اعتبـار دارد.
6-دنـی کارواخـال کـه در چنـد سـال اخیـر پیشـرفت قابل توجهـی داشـته و در تیم 
ملـی اسـپانیا و رئال مادریـد خـود را تبدیـل به مهره یـی قابل اتکا کرده، قـرارداد جدید 
بـا حقوقـی باالتـر در انتظارش اسـت. او که تا سـال 2020 قـرارداد دارد، تاکنون 126 

بـازی بـا 4 ُگل زده بـا پیراهن رئـال در کارنامه اش به ثبت رسـیده اسـت.
۷-لـوکاس واسـکز 25 سـاله هـم که در پسـت بـال عملکرد مثبتی داشـته، در لیسـت 
تمدیـد قـرارداد رئالی هـا دیـده می شـود. قـرارداد فعلـی ایـن بازیکـن تا سـال 2020 
اسـت و تاکنـون 40 بـازی بـرای رئـال انجـام داده و چهـار ُگل هـم بـه ثمر رسـانده 

است.

مرکل:

آلـمان ها به روسیـه بیش از 
امریکا اعتماد دارند

موسس ویکی لیکس:

امریکا از سال 2۰۰6 برای 
تخلیۀ سوریه نقشه کشیده بود

اوباما لغو تحریم های میانمار را اعالم کرد

آخرین گزارش ها دربارۀ 
تیم ملی از زبان شگرت

برنامه رئال مادرید برای تمدید 
قرارداد 7 بازیکن

فرهاد روستایی

صفـوف اصلـی طرفین بحران در افغانسـتان مشـخص اسـت. 
صف مـردم و صـف طالبان.

طالبـان در دو جبهه یعنی زمین جنگی و تأثیرگذاری سیاسـی، 
نسـبت بـه صـف مردمـی مسـنجم و هماهنـگ عمـل می کننـد. 
جبهـۀ جنـگ طالبـان توسـط یـک سیسـتم غیرمتمرکـز، امـا منظـم تدارکاتی 
حمایـت می شـود؛ در ایـن سیسـتم قریه هـا و روسـتاهای پشـتون نشـین بـه 
عنـوان بـازوی اجرایـی در نظـر گرفتـه شـده اند کـه هـر خانـه یـک سـنگر 

پنداشـته می شـود و هـر کوچـه و سـرک روسـتایی یـک مسـیر تداراکاتـی.
شـورای  دارد.  قـرار  مناسـب  وضعیـت  در  هـم  طالبـان  سیاسـت  جبهـۀ 
اجرایی شـان در کویتـه مسـتقر اسـت، ولـی نهادهـای حامـی تفکـر طالبانـی، 
البی هـا و پایگاه هـای فکرگذارشـان از کابـل تـا اسـام آباد و از قطر تـا تهران 

گسـترده اسـت.
حامیـان تفکـر طالبانی، بخش بزرگی از قدرت سیاسـی دولـت کابل را کنترل 
می کننـد و روی همـه سیاسـت ها و پالیسـی های نظامـی افغانسـتان اعمـال 
نفـوذ می کننـد. شـواهد انکارناپذیـری دیـده شـده اسـت کـه ارگ، شـورای 
امنیـت، وزارت دفـاع و امنیت ملی افغانسـتان در برخی موارد پالیسـی های را 
بـه اجـرا گذاشـته اند که بـه نفع طالبان تمام شـده اسـت و این یعنـی "قدرت 

تأثیرگذاری سیاسـی".
اما صف مردم؛

صـف مـردم دارای نقـاط ضعـف و قوت فراوان اسـت، هر چنـد نقاط ضعف 
ایـن صـف به دشـمن فرصـت مانورهـای مناسـب را فراهم کرده اسـت، ولی 
در ُکل مـورد حمایـت جهـان قـرار دارد. ایـن صـف بـه صـورت گسـترده 
توسـط کتله هـای قومـی مختلـف حمایت می شـود و دارای جغرافیـای بزرگ 
اسـت، کـه شـصت تا هفتـاد درصد خـاک افغانسـتان را احتوا می کنـد. حدود 
هشـتاد درصـد سـربازان نیروهای امنیتـی افغانسـتان نیز از همین بسـتر تأمین 

می شـود.
تأثیرگـذاری سیاسـی ایـن صـف، تعییـن کننده خطوط اساسـی سیاسـت های 
آموزشـی،  نهادهـای  مدنـی،  فعـاالن  رسـانه ها،  اسـت.  امنیتـی  و  نظامـی 
دانشـگاه ها و نهادهـای مختلـف کـه هدف شـان آوردن صلـح اسـت، در کنار 
همیـن صـف قرار دارند. امـا رویکردهای بـرادر خوانی و تمایـات قومی در 
رأس دسـتگاه دولـت افغانسـتان نسـبت بـه طالبـان ایـن صف را بیـش از هر 

محـور دگـر، در معـرض آسـیب طالبـان قرار داده اسـت.
پـی نوشـت: ایـن یادداشـت را بـرای ایـن نوشـتم کـه صف ها باید مشـخص 
باشـد، مـا بـا یـک بحـران اصلـی و دشـمن واحـد روبه رو هسـتیم کـه نامش 
طالـب اسـت. سـایر مشـکات و تنش هـا فرعی انـد و نبایـد مسـیر مبـارزه با 

طالبـان را در هیـچ سـطحی تضعیـف کنند.

محمد یاسین نگاه

یک شهر خون
گاهی شرح حال آدمی را با کام و کلمه نمی توان بیان 
نه  ایستاده ام.  وضعیتی  چنان  در  دقیقًا  حاال  من  کرد، 
نوشتن می تواند آرامم کند، نه قدم زدن، نه سکوت و نه هیچ چیز دیگر...
چند روزی می شود که در کندز گرسنه ام، چند روزی می شود در کندز 
که زخمی ام، چند روزی می شود در کندز که کشته می شوم... گاهی به 
آتشم می کشند، گاهی در هیأت یک شهر خون در جوی بارها جاری 

می شوم و گاهی تن به آواره گی و بیچاره گی می دهم.
هنوز مرا در کندز دفن نکردند که سرم را که سرم را که سرم را در 
هلمند بریدند، دیشب، دقیق دیشب دو صد تن از سپیداران شمال و 
منتشر  رسانه یی  هیچ  در  خبر  این  و  بریدند  را  شمال شرق  و  شمالی 

نگردید.
افقی، چشم اندازی و نویدی نیست  اما هیچ  به چهارسو نگاه می کنم؛ 
که نیست. دوباره برمی گردم و فرو می روم در فردایی که ادامۀ امروز 
است و اما تنها یک چیز را نیک می دانم و آن این که: آیا عمر سکوت 

دسته جمعی ما هنوز فرا نرسیده است؟

دستگیر روشنیالی

زه په طبعی نورمونو نه سنجول کېږم

ــټ او  ــزوری او زورور، ټي ــن، کم ــژاد، س ــس، ن زه د جن

ــا د  ــه م ــږم. دا پ ــنجول کې ــه س ــو ن ــه معيارون ــگ. پ ج

ــږم.  ــدل کي ــو پيږن ــه دي معيارون ــه زه پ ــه دي او ن ــه ن قضــاوت معيارون

پــه طبعيــت کــي " زور" او " حــق" دوه نــه جالکيدونکــي مفهومونه دي. 

هغــه چــي زور لــري، حــق هــم لــري او دلتــه زور حــق دی. خــو د مــا 

پــه دنيــا کــي " زور" او " حــق" دوه لــه يــو بــل جــال مفهومونــه دي او 

دلتــه زور حــق نــه دی.

ــو  ــد مــه کــوي. زه ي ــاد چلن ــه بني ــو پ ــه مــا رسه د طبعــي ســاده قانون ل

ــا رسه د  ــه م ــم. ل ــه ي ــو مجموع ــم. زه د ټولنيزواړيک ــود ي ــز موج ټولني

ــه دی.  ــد ن ــز چلن ــو ټولني ــول ي ــد ک ــاد چلن ــه بني ــن ... پ ــيت، س جنس

طبعيــت خپــل او ټولنــه خپــل قانونونــه لــری. زه د يــوه ټولنيــز موجــود 

پــه توگــه د عقــل او انديښــنې پــه کار اچولــو رسه پــه دي بريالــی شــوم 

چــي لــه طبعيتــه اود حيواناتــو لــه نــړۍ ځــان را جــال کــړم. د مــا عقــل 

ــگ رشط دی  ــل وارد پرمخت ــه خپ ــه پ ــاس دی، پيږندن ــدين اس د پيږن

اودا بيــا پرمختــگ دی چــي د هوســاينې اونيکمرغــي پــه لــورد ټولنــې 

الرښــوونه کــوي. 

ــه  ــا رسه پ ــه م ــد او نورل ــي ژون ــرې ک ــه براب ــورو رسه پ ــه ن ــواړم ل زه غ

برابــرې کــي ژونــد وکــړې او ددې چــارې بســيا کــول نــه د طبعيــت او 

نــه هــم د طبعــي اصولــو چــاره ده. داد ټولنــې او ټولنيزو اصولــوکاردی. 

ــزو، اقتصــادي،  ــه کــي د ټولني ــه ټولن ــري پ ــځ کــي نابراب ــه من د مــوږ پ

ســيايس او فرهنگــي نظامونــو پايلــه ده.

فیـسبـوک نـــامــه
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مسـاله  کـه  می گوینـد  ملـی  شـورای  اعضـای  از  شـماری 
کشـمیر هیـچ ربطـی بـه افغانسـتان نـدارد و پاکسـتان بـه 
دلیـل مداخلـه آشـکار در امـور افغانسـتان بایـد بـه محکمه 

شـود. کشـانده  بین المللـی 
مشـاهد حسـین نماینـده خـاص نواز شـریف نخسـت وزیر 
پاکسـتان و عضو مجلس سـنای این کشـور در یک نشسـتی 
در مرکـز فکـری "اتانتیـک کونسـل" در واشـنگتن امریـکا 
گفته اسـت کـه بدون همکاری اسـامی آباد آمـدن صلح در 

افغانسـتان نا ممکن اسـت.
او تاکیـد ورزیـده اسـت، تـا زمانیکـه مسـاله کشـمیر حـل 

نمی آیـد. افغانسـتان  در  نشـود، صلـح 
بـه گفتـه وی، امریـکا دیگـر یگانـه قـدرت جهانـی نیسـت 
و اگـر در حـل مسـاله کشـمیر بـا پاکسـتان همـکاری نکند، 
پاکسـتان بـه روسـیه و چیـن دسـت همـکاری دراز خواهـد 

. د کر
در همیـن حـال، اعضای شـورای ملی افغانسـتان این موقف 
جدیـد پاکسـتان را بـه شـدت محکـوم کـرده مـی گویند که 
ایـن اظهـارات ثابـت مـی سـازد کـه پاکسـتان بـه صـورت 
کنـد و دولـت  افغانسـتان دخالـت مـی  امـور  در  مسـتقیم 
افغانسـتان بایـد بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت، پاکسـتان را به 

محکمـه بیـن المللی بکشـاند.
نماینـده گان  مجلـس  عضـو  یـک  مجـروح  فـاروق  غـام 
افغانسـتان در ایـن خصـوص بـه خبرگـزاری جمهـور گفت 
کـه پاکسـتان بـا اسـتفاده از ایـن روش)دامـن زدن جنگ در 
افغانسـتان( به کشـمیر دسـت نخواهد یافت و مسـاله کشمیر 

هیـچ ربطی بـه افغانسـتان نـدارد.
آقـای مجـروح گفت: "اظهـارات اخیـر مقام های پاکسـتانی 
ثابـت می سـازد کـه آن کشـور بـه صـورت علنـی در امـور 

داخلـی افغانسـتان مداخلـه می کنـد و دولت افغانسـتان باید 
پاکسـتان را بـه محکمـه بیـن المللی بکشـاند".

بـه گفتـه وی، ایـن اظهـارات مقام های پاکسـتانی بـه نوعی 
تاشـی اسـت در جهت بیـرون کشـیدن پاکسـتان از انزوای 
سیاسـی جهانـی تا اینگونه افغانسـتان و امریـکا را از نزدیکی 

بیشـتر با هند بـاز دارد.
صفـی اهلل هاشـمی یـک عضـو مجلـس سـنا نیـز در ایـن 
دادن  "ربـط  گفـت:  جمهـور  خبرگـزاری  بـه  خصـوص 
موضـوع صلـح افغانسـتان بـا مسـاله کشـمیر بهانـه جدیدی 
پاکسـتان بـرای ادامـه جنگ در افغانسـتان اسـت و پاکسـتان 
اینگونـه مـی خواهـد که سیاسـت خارجـی افغانسـتان را نیز 

زیـر کنتـرل خـود در آورد".
آقـای هاشـمی نیـز تاکیـد ورزیـد، ایـن موضوعات بـه دلیل 
جلوگیـری از نزدیکـی افغانسـتان با هند، از سـوی مقام های 

پاکسـتانی مطرح می شـوند.
هند و پاکسـتان مشـکل دیرینه بر سـر مسـاله کشـمیر دارند 
و اخیـرا روابـط افغانسـتان و امریـکا با هند نزدیک تر شـده 
اسـت کـه بـه گفتـه آگاهـان پاکسـتان تـوان برداشـت چنین 

روابطـی را ندارد.
دولـت افغانسـتان همـواره پاکسـتان را در تقویـت و تمویـل 
تروریـزم بـرای ادامـه جنگ در افغانسـتان متهم مـی کند؛ اما 

اخیـراً توانسـته اسـت تا نظـر امریکا را نیـز در این خصوص 
به سـود خـود تغییر دهـد و کمک هـای مالی دولـت امریکا 

را به پاکسـتان شود.
پیـش از ایـن نیـز برخـی مقام هـای پاکسـتان ادعا کـرده اند 

کـه آنـان، به دلیل تـرس از نزدیکی بیشـتر کابل بـا دهلی نو 
طالبـان را در افغانسـتان حمایـت می کنند.

اخیـرا روابـط کابـل بـا دهلـی نـو بیـش از هرزمانـی دیگـر 
نزدیـک تـر شـده اسـت.

در پـی انتشـار سـخنان توهین آمیـز و مبتـذل ترامـپ علیـه 
زنـان کـه بـا اعتـراض بسـیاری از جمهوری خواهـان مواجه 
شـده، برخـی از آنهـا از او فاصلـه گرفتنـد. رئیـس مجلـس 
نماینـدگان امریـکا نیـز برنامـه مشـترک خـود بـا ترامـپ در 

ویسکانسـین را لغـو کـرد.
بـه نوشـته روزنامـه گاردیـن، پـل رایـن، رییـس مجلـس 
برنامـه  در  شـنبه  روز  بـود  قـرار  امریـکا  نماینـدگان 
ایالـت ویسکانسـین شـرکت کنـد و  جمهوری خواهـان در 
ترامـپ نیـز دعـوت داشـت امـا او پـس از شـنیدن سـخنان 
مبتـذل ترامـپ نظرش عوض شـد. پـل راین جمعه شـب با 
انتشـار بیانیه یـی گفـت:  از آنچـه کـه امروز شـنیدم، مشـمئز 
شـدم. بایـد از زنـان دفاع کـرد و به آنهـا احترام گذاشـت نه 
اینکـه آنهـا را بـه صـورت مـادی تصور کنیـم. امیـدوارم که 

آقـای ترامـپ بـا جدیتـی کـه در خـور این مسـاله اسـت با 
آن رفتـار کنـد و بـا جدیـت تـاش کند که به کشـور نشـان 
دهـد کـه احتـرام زیـادی برای زنـان قائل اسـت؛ نـه آنگونه 

کـه در کلیـپ او آمـده اسـت.
اشـاره پل راین به افشـای سـخنان سـال 2005 ترامپ است. 
ترامـپ که در حـال مصاحبه با بیلی بوش، بـرادرزاده جورج 
بـوش، رییس جمهـوری سـابق امریکا بوده، از روشـن ماندن 
میکروفـون خـود اطاعی نداشـت و سـخنان وقیحانـه علیه 

زنـان و آزار جنسـی آنها بـه زبان آورد. 
در واکنـش بـه این رسـوایی،  جیسـون جاوتز، رییـس کمیته 
نظارتـی مجلـس نمایندگان امریکا گفته اسـت کـه به ترامپ 
رای نمی دهـد. ایـن عضـو جمهوری خـواه کنگـره از ایالـت 
یوتـا و نیـز فرمانـدار ایـن ایالـت گفته انـد کـه از حمایـت 

از ترامـپ دسـت می کشـند. جیسـون جاوتـز در مصاحبـه با 
سـی ان ان گفت کـه اگر همچنان بـه حمایـت از ترامپ ادامه 
دهـد، نبایـد دیگـر بـا همسـر و دختـر 15 سـاله اش روبـرو 
شـود. گرچـه ترامـپ عذرخواهـی دسـت و پـا شکسـته یی 
کـرده اسـت امـا بـه گفتـه ایـن مقـام، ترامـپ بـه صـورت 

مناسـبی عذرخواهـی نکرده اسـت.
ترامـپ جمعـه شـب در پیامـی توئیتـری نوشـت: »هـر کس 
مـرا می شناسـد می دانـد کـه این سـخنان نشـانگر کسـی که 
مـن هسـتم، نیسـت. من ایـن حرف هـا را زدم. اشـتباه کردم. 
معـذرت می خواهـم. مـن هرگـز نگفتـم یـک آدم ایـده آل 
هسـتم و بـه چیزی که نیسـتم هـم وانمود نکـردم. چیزهایی 
آن حرف هایـی  متاسـفم.  االن  و  کـردم  کارهایـی  و  گفتـم 
کـه متعلـق بـه یـک دهـه پیـش بودنـد هـم شـامل همیـن 
حرف هاسـت. اگـر کسـی را رنجاندم، عذرخواهـی می کنم!«
عـاوه بـر ایـن، برخـی جمهوری خواهـان از جملـه مایـک 
کافمـن، از اعضـای کنگـره از ایالـت کلـورادو خواسـته اند 
تـا نامـزدی ترامـپ از طـرف حـزب جمهوری خـواه لغـو 
شـود. او تاکیـد کـرد: برای صـاح کشـور و دادن فرصتی به 
جمهوری خواهـان برای شکسـت هیـاری کلینتـون، ترامپ 

بایـد کناره گیـری کنـد.

بیلـی بـوش هـم کـه اکنـون مجری شـبکه ان بی سـی اسـت، 
بـا صـدور بیانیه یـی گفـت کـه از آنچـه 11 سـال پیـش رخ 
داده، شـدیداً "شـرمگین و خجالـت زده" اسـت؛ زمانی که او 
"جوانتـر و خام تـر" بـوده و واکنشـش بـه سـخنان ترامـپ 

"احمقانـه" بوده اسـت.
از دیگـر شـخصیت های سرشـناس جمهوری خـواه کـه بـه 
سـخنان ترامـپ حملـه کردنـد، می توان بـه تد کـروز، مارک 
روبیـو و جـان مک کیـن اشـاره کـرد. تـدر کـروز از دیگـر 
نامزدهـای حـزب جمهوری خـواه بـود کـه در رقابـت درون 
حزبـی شکسـت را پذیرفـت. او کـه ترامـپ را تاییـد کـرده 
بـود، گفـت: ایـن اظهارات مشـمئز کننـده و کاما نامناسـت 

اسـت و قطعـا هیـچ بهانـه ای بـرای آن پذیرفتنی نیسـت. 
گرچـه جان مک کیـن به سـخنان ترامپ اعتراض کـرد اما از 
حمایـت از او دسـت نکشـید. او در بیانیه  کوتاهـی گفت: او 
بـه تنهایـی مسـوول اعمالـش اسـت و بـه تنهایی هـم باید با 

تبعـات کارش مواجه شـود.
در  هـم  امریـکا  دموکرات هـای  نامـزد  کلینتـون،  هیـاری 
گفـت:   توئیتـر  در  امریـکا  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
ایـن وحشـتناک اسـت. نمی توانیـم اجـازه دهیـم ایـن مـرد 

شـود. رییس جمهـور 

واکنش  هم حزبی های ترامپ به سخنان مبتذل او درباره زنان
کلینتون: 

وحشتناك است!

اعضای شورای ملی:

پاکستان به دادگاه بین المللی کشانده شود!
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