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از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
»خــدا پنــاه خــان را زنــده داشــته باشــد« عبارتي ســت 
از احمدشــاه مســعود در مــورد نقــش و جایــگاهِ ایــن 
ــا  ــذر و ب ــاز، ازخودگ ــرد پاک ب ــداكار، رادم ــده ف فرمان

ایمــان . 
ــر  ــادۀ ه ــد، آم ــاى ب ــرد روزهـ ــاه خــان، م ــرال پن جن
جبهــه و هــر زمــان و فاتــح هــر جنــگ و هــر 
ســنگر بــود.  قومانــدان پنــاه از تبــار جهادگــران 
ــه  ــت در س ــاد و مقاوم ــوادۀ جه ــنانامِ خان ــن، آش موم
ــه  ــش جاویدان ــراى همی ــام ب ــن ن ــه می باشــد و ای ده

ــد.  ــد مان خواه
بــه روح پنــاه شــهید و همــۀ شــهداى افغانســتان دعــا 
می كنــم و بــا خانــوادۀ محترم شــان، وابســته گان و 

ــم. ــق داری ــدردى عمی ــی و هم ــان همدل عزیزان ش
این هم فشردۀ یادداشت شهید مسعود:

»مــن یکــی دو روز قبــل بــراى پنــاه خــان احــوال دادم 
تــا بــه هـــر طریقــی كــه شــده عملیــات در ســالنگ را 
ــروز  ــراى ام ــود را ب ــی خ ــد. وى آماده گ ــروع كن ش
نشــان داد. بدیــن ترتیــب اگــر خــدا بخواهــد و 
ــات  ــا انجــام عملی ــده داشــته باشــد، ب ــدان را زن قومن
ــد  ــد ش ــر خواه ــمن ضعیف ت ــش دش ــالنگ آت در س
ــد  ــرار خواه ــادى ق ــار زی ــت فش ــم تح ــمن ه و دش

ــت«. گرف
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برخــی منابــع حــزب اســامِی شــاخۀ گلبدیــن 
ــه آمــدن رهبــِر ایــن  حکمتیــار گفته انــد ك
حــزب بــه كابــل، منــوط بــه رهایــی زندانیــاِن 
ــت اســت.  حــزب اســامی از زندان هــاى دول
ــاى  ــام آق ــه ن ــد ك ــه می ش ــن، گفت ــش از ای پی
حکمتیــار حتــا اگــر از فهرســِت ســیاهِ ســازمان 
ــن حــزب  ــِر ای ــز حــذف نشــود، رهب ــل نی مل
ــد  ــازى نمی بین ــد و او نی ــل خواهــد آم ــه كاب ب
كــه بــراى وارد شــدن بــه كشــورش، از كســـی 

اجــازه دریافــت كنــد. 
بــا  دولــت  صلــِح  توافق نامــۀ  امضــاى  از 
ــذرد و  ــاه می گ ــدود 5 م ــار ح ــاى حکمتی آق
ــل، همــواره  ــه كاب ــِر ایــن حــزب ب آمــدن رهب
بــه دالیــل مختلــف بــه تأخیــر می افتــد. حــاال 
ــار  ــاى حکمتی ــه آق ــت ك ــخص نیس ــم مش ه
ــه وارد  ــد ك ــد ش ــر خواه ــی حاض ــه زمان چ
ــده گان حــزب اســامی در  ــود. نماین ــل ش كاب
كابــل گاهــی دولــت را متهــم می كننــد كــه بــه 
ــح  ــۀ صل ــر اســاس توافق نام تعهــداِت خــود ب
پاى بنــد نبــوده و گاهــی مدعــی می شــوند 
كــه كســانی خواهــان حضــورِ آقــاى حکمتیــار 
ورودش  عــدم  بــراى  و  نیســتند  كابــل  در 

می كننــد.  مانع تراشــی 
ایــن نماینــده گان امــا هیچ گاهــی بــه صــورِت 
ــام  ــا گروه هایــی ن روشــن از چنیــن افــراد و ی
ــد و در مــورد عــدم پاى بنــدى دولــت  نمی برن
ــار  ــی در اختی ــنِد دقیق ــز س ــش نی ــه تعهدات ب
ــخص  ــال مش ــه ح ــا ب ــه ت ــه ك ــد. آن چ ندارن
شــده ایــن اســت كــه دولــت و بــه ویــژه ارگ 
ــوان  ــوش و ت ــام ت ــا تم ــورى ب ریاســت جمه
تــاش ورزیدنــد كــه آقــاى حکمتیــار را وارد 
ــح  ــۀ صل ــامِ توافق نام ــر ن ــازند و زی كشــور س
ــا ایــن حــزب، هدف هــاى سیاســِی خــود را  ب

كــه می توانــد بــا حضــور آقــاى حکمتیــار بــه 
دســت آیــد، دنبــال كننــد.

ــدِن  ــامی آم ــزب اس ــده گان ح ــه نماین این ك
رهبــر ایــن حــزب را منــوط بــه رهایــی 
زندانیــان می كننــد، چــه مبنایــی دارد و آیــا بــا 
رهایــی شــمارى از افــراد زندانــی كــه منســوب 
بــه ایــن حــزب هســتند، واقعــًا رهبــر حــزب 

ــد؟ ــل خواهــد آم ــه كاب اســامی ب
این جــا چنــد مســالۀ اساســی وجــود دارد كــه 

ــا گذشــت: ــار آن ه ــاده گی از كن ــد به س نبای
 نخســت این كــه از كجــا معلــوم افــرادى 
ــه  ــت ك ــی اس ــامی مدع ــزب اس ــه ح را ك
واقعــًا  دارنــد،  را  حــزب  ایــن  عضویــت 
اعضــاى آن باشــند. طــی ســال هاى اخیــر، 
ــتان  ــه در افغانس ــی ك ــیارى از جنگ جویان بس
مشــغول نبــرد انــد، تغییــر جبهــه و موضــع داده 
و گاهــی از ایــن گــروه بــه آن گــروه و گاهی از 
ــه آن حــزِب دیگــر پیوســته اند.  ایــن حــزب ب
ــِت  ــمی از جمعی ــار رس ــه آم ــتان ك در افغانس
آن وجــود نــدارد، بســیار مشــکل خواهــد بــود 
ــک  ــاى ی ــا اعض ــرف داران و ی ــمار ط ــه ش ك
حــزِب سیاســی را مشــخص كــرد. هرچنــد در 
ایــن خصــوص، وزارت عدلیــۀ كشــور الیحـــۀ 
ــازه تأســیس  ــه ت ــی را ك خاصــی دارد و احزاب
شــمارِ  كــه  می ســازد  مکلــف  می شــوند، 
حداقلــی اعضــاى خــود را تثبیــت كننـــد؛ امــا 
بــا این هــم هنــوز نمی تــوان بــه قاطعیــت 
اعــام كــرد كــه احزاب سیاســی موجــود داراى 
ــی  ــن نگران ــد. گاهــی ای چــه تعــداد عضــو ان
ــه حــزب اســامی،  ــد جــدى باشــد ك می توان
ــزب  ــن ح ــاى ای ــوان اعض ــه عن ــرادى را ب اف
ــتان  ــاى افغانس ــه در زندان ه ــد ك ــی كن معرف
به ســر می برنــد و هیــچ تعلقــی بــه ایــن 

حــزب نداشــته اند! 
دوم این كــه بــر اســاِس قوانیــن نافــذۀ كشــور، 
هیچ كــس در افغانســتان بــه دلیــل داشــتِن 
تنهــا  نمی شــود.  زندانــی  سیاســی  عقایــد 
ــه  ــوند ك ــوم می ش ــدان محک ــه زن ــانی ب كسـ
ــتی  ــا تروریس ــی و ی ــم جنای ــه جرای ــم ب مته
زندانــی  وقتــی  نیــز  افــراد  ایــن  باشــند. 
ــوى  ــن از س ــاِس قوانی ــر اس ــه ب ــوند ك می ش
محاكــِم كشــور مجــرم شــناخته شــده باشــند. 
هیــچ فــرد و یــا رهبــِر حزبــی حــق نــدارد كــه 

مجرمیــِن جنگــی و جنایــی را از زندان هــا 
ــت  ــن باشــد، پــس دول رهــا ســازد. اگــر چنی
ــود را  ــزامِ خ ــد الت ــه می توان ــتان چگون افغانس

ــه عـــدالت نشــان دهــد؟ ب
ــراِن  ــت و رهب ــز دول ــته نی ــال هاى گذش در س
ــه  ــدند ك ــی ش ــِط بزرگ ــن خب ــار چنی آن دچ
شــمارى از اعضــاى گــروه طالبــان را كــه عمًا 
ــد،  ــده بودن ــت ش ــگ بازداش ــات جن از جبه
هدف هــاى  یــا  و  نیــت  حســِن  به خاطــر 
ــد  ــا كردن ــا ره ــی از زندان ه ــی و قوم سیاس
ــه نفــع صلــح و امنیــت  ــه تنهــا ب كــه عمــًا ن
تمــام نشـــد، بــل آزادِى ایــن افــراد بــه صلح و 
امنیــت صدمــه وارد كــرد. هنــوز آقــاى كــرزى 
رییــس جمهــورِى پیشــین بــا ایــن انتقــادِ 
نهـــادها و شــهرونداِن كشــور روبه روســت 
كــه دســتور بــه رهایــی كســانی داد كــه بعــداً 
ــه  ــگ پیوســتند و ب ــه جبهه هــاى جن ــاره ب دوب
ــاى  ــون آق ــد. اكن ــان پرداختن ــتار غیرنظامی كش
ــد  ــت كنـ ــد ضمان ــه می توان ــار چگون حکمتی
ــاى  ــه جبهه ه ــاره ب ــده دوب ــا ش ــراد ره ــه اف ك

جنــگ برنمی گردنــد؟ 
حــزب  نماینــده گان  وقتــی  این كــه  ســوم 
بــا  صلــح  توافق نامــۀ  امضــاى  اســامی، 
كم نظیــر  دســتاوردِ  یــک  را  حــزب  ایــن 
ــود  ــور وانم ــِت كش ــح و امنی ــت صل در جه
ــر  ــرى ب ــه تأثی ــه چ ــن توافق نام ــد، ای می كنن
ــاال  ــه ح ــته ك ــت گذاش ــح و امنی ــد صل رون
خواهــاِن  روز  هــر  زیاده خواهی شــان  بــا 
آقــاى  می شــوند؟  بیشــترى  امتیازهــاى 
ــادى  ــران جه ــی از رهب ــل برخ ــار مث حکمتی
كارنامــۀ مشــخِص خــود را دارد و از هیــچ 
ــم  ــه ه ــرى دارد و ن ــه برت ــرى ن ــِر دیگ رهب
می توانــد مدعــی كمــال و برتــرى باشــد، 
كمــا این كــه انتقادهــاى شـــدیدى هــم نســبت 
ــس  ــاد و پ ــال هاى جه ــۀ او در س ــه كارنام ب
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــاال ب ــود دارد. ح از آن وج
وضعیــت، حــزب اســامی چگونــه هــر روز با 
ــرح  ــود را مط ــترى، خ ــاى بیش امتیازخواهی ه
ــِس ایــن خواســت ها، ایــن  ــا در پ ــد؟ آی می كن
نگرانــی نمی توانــد پُررنــگ باشــد كــه حــزب 
اســامی و رهبــر آن، از بــودن در فضــاى 

می هراســد؟   همه گانــی  و  جمعــی 
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همچنـان در پِی امتیـازگیـری

 

ــادآورِى  ــرار و ی ــان، تک ــورهاى جه ــر كش ــوالً در دیگ معم
مشــکات و ضعف هــا بــه حــِل احســِن آن هــا یــارى 
ــراى  ــژه ب ــن قاعــده در افغانســتان و به وی ــا ای می رســاند؛ ام
ــی  ــس داده و نوع ــۀ عک ــون نتیج ــا كن ــام، ت ــووالِن نظ مس
ــار نشــانده اســت.  ــراى آن هــا به ب معافیــت و ناشــنوایی را ب
ناامنــی و ضعــِف ســاختارى و اســتراتژیِک اندام هــاى امنیتــی 
مــا، همــواره یکــی از حرف هــا و دردِ دل هــاى جامعــۀ 
ــه  ــار می رفت ــوده و انتظ ــت ب ــراِن حکوم ــه س ــتان ب افغانس
ــِر  ــراى گشــایِش بهت ــراى ب ــن تکــرار، تکــرارى احســن ب ای
ــی در واقعیــِت امــر، وقایــع ســهمگیِن  مشــکات باشــد. ول
داِغ  پیشــنهادهاِى  و  انتقادهــا  اخیــر،  ســال هاى  امنیتــِی 
برخــورد  َسرســرى  و  ســرتیرى ها  و  عمومــی  فضــاى 
كردن هــاى حکومــت، نشــان داده كــه گــرهِ مســایِل امنیتــی 
ــر،  ــاى دیگ ــچ ج ــه در هی ــردم را ن ــنوى از م و حرف ناش
بلکــه در ســطوِح عالــِی حکومــت بایــد جســت وجو و 

ــرد.  ــایی ك بازگش
حملــۀ تراژدیــِک تروریســتان بــه شــفاخانۀ چهارصــد بســتر، 
یــک بــارِ دیگــر از وجــودِ ایــن گــره و فروبســته گی در دروِن 
حکومــت پــرده برداشــت و مــا را بــه ایــن نکتــه ُملتفــت و 
ــی،  ــارِ امنیت ــایِل مصیبت ب ــِل مس ــراى ح ــه ب ــرد ك ــن ك متیق
ــاِح  ــه اص ــی، ب ــه عبارت ــت و ب ــاِح حکوم ــه اص ــد ب بای
ســاختارهاى امنیتــی آن هــم به صــورِت ســخت افزارانه و 

ــت.  ــه پرداخ نرم افزاران
مســلمًا همــۀ مــردم و كارشناســان نظامــی، گــرهِ ناامنی هــاى 
فزاینده را در دروِن ســاختارهاى امنیتی و در قالِب دو مشــکِل 
ــد  ــم می دانن ــتوِن پنج ــوذ س ــت و نف ــِف مدیری ــدۀ ضع عم
ــوى و  ــراِن ق ــِش مدی ــر گزین ــن معضــل، ب ــِع ای ــراى رف و ب
ــتراتژِى  ــن و اس ــن دكتوری ــب آن، تدوی ــه تعقی ــد و ب متعه
ــِر  ــی از عناص ــاى امنیت ــۀ ارگان ه ــه و تصفی ــِی عالمان نظام
مشــکوک یــا وابســته بــه دشــمن تأكیــد می كننــد. بــه زبــاِن 
ســاده و شــفاف، یعنــی در موجودیــِت وزرا و رؤســاِى 
امنیتــِی ســالخورده خواب بـُـرده و یــا در موجودیــِت افســران 
و صاحب منصبــاِن سرســپرده یــا متمایــل بــه دشــمن، آتــِش 
ــات داِغ  ــامِ والی ــل و تم ــه در كاب ــار و فاجع ــار و انفج انتح
داغ خواهــد مانــد. امــا بــراى رفــِع ایــن چالــش و انجــامِ ایــن 
ــاى  ــۀ آق ــکارِى صادقان ــی و هم ــادى، همراه اصاحــات بنی
غنــی، شــرط نخســت و حتمــی اســت. چــرا كــه در نظــامِ 
ــا و  ــامِ كاره ــمۀ تم ــور چش ــود، رییس جمه ــتی موج ریاس
برنامه هاســت و زاللــِی همــۀ امــور، منــوط بــه زاللــی نیــات 

ــارِ اوســت. و رفت
بنابرایــن، مــا بــدوِن تعــارف، امنیــت و آرامــِش جامعــه را از 
ــاِت او  ــر نی ــم: اگ ــه او می گویی ــم و ب ــی می طلبی ــاى غن آق
در قبــال افغانســتان و تمــام مردمــش پــاک اســت، حوادثــی 
ــه  ــی ب ــا تصمیم ــت ت ــتر كافی س ــد بس ــِی چهارص ــه بزرگ ب
بزرگــِی اصاحــاِت عمیــق و ریشــه یی در ســکتورهاى 
ــاد پســت هاى  ــًا ایج ــا یقین ــود. ام ــه ش ــت گرفت ــِی دول امنیت
فرمایشــی و عــارى از صاحیــت اجرایــی، اصــاِح بنیــادى 
نــه كــه اغــواِى بنیــادى پنداشــته می شــود. اگــر غیــر از ایــن 
اســت: اوالً بایــد مســووالِن نهادهــاى امنیتــی به ویــژه وزارت 
ــد  ــِی متعه ــراِن امنیت ــًا مدی ــوند؛ ثانی ــته ش ــار گذش ــاع كن دف
و كارا بــا برنامه هــاى جدیــد بــه كار گماشــته شــوند و 
ــی  ــاى قانون ــا اعطــاى صاحیت ه ــور ب شــخِص رییس جمه
بــه آن هــا، پروســۀ اصاحــاِت بنیادیــن در ســکتورهاى 
امنیتــی توســط مدیــراِن جدیــد را حمایــت و تقویــت كنــد. 
ــد  ــارِ اشــخاِص ناكارآم ــی در اختی ــاى امنیت ــون نهاده هم اكن
قــرار گرفتــه و برخــی حلقــاِت مافیایــی و پروژه گیــر نیــز از 
ــه  ــا را ب ــروِن آن هــا تمــامِ ظرفیت هــاى دفاعــِی م درون و بی
ــِت  ــز دقیــق در موجودی لیــام گذاشــته اند، ســتوِن پنجــم نی
چنیــن اشــخاص و حلقاتــی، تــا عمــِق ســاختارهاى نظامــِی 
ــفاخانۀ 400 بســتر  ــر ش ــی نظی ــرده و فاجعه های ــوذ ك ــا نف م
را خلــق می كنــد. شــوراى ملــی كشــور می بایــد بــا تحلیــل 
ــق  ــه تطبی ــی، رییس جمهــورى را وادار ب ــق اوضــاع امنیت دقی
ــی ســاخته و  ــاى امنیت ــادى در نهاده پروســۀ اصاحــات بنی
ــر آن،  ــد. در غی ــزل مقصــود تعقیــب كن ــا من ــن مهــم را ت ای
ســریال انفجــار و تــرور و ناامنــی تــا تباهــی كامــل كشــور 

ادامــه خواهــد یافــت. 

بایـد رییس جمـهور 
اراده کنـد
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در سال های گذشته نیز دولت 
و رهبراِن آن دچار چنین خبِط 
بزرگی شدند كه شماری از 

اعضای گروه طالبان را كه عمالً 
از جبهات جنگ بازداشت شده 
بودند، به خاطر حسِن نیت و یا 
هدف های سیاسی و قومی از 
زندان ها رها كردند كه عمالً 
نه تنها به نفع صلح و امنیت 
تمام نشـد، بل آزادِی این 

افراد به صلح و امنیت صدمه 
وارد كرد. هنوز آقای كرزی 

رییس جمهورِی پیشین با این 
انتقاِد نهـادها و شهرونداِن 

كشور روبه روست كه دستور 
به رهایی كسانی داد كه 
بعداً دوباره به جبهه های 

جنگ پیوستند و به كشتار 
غیرنظامیان پرداختند. اكنون 
آقای حکمتیار چگونه می تواند 

ضمانت كنـد كه افراد رها 
شده دوباره به جبهه های جنگ 

برنمی گردند؟
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نماینده گان بغالن:

غفلت نیروهای امنیتی در بغالن 
موجب تقویت طالبان شده است

آگاهان:

تغـییر راه بـرد نظـامـی 
امریکـا امیـدبخـش است

نماینــده گان مــردم بغــان در مجلــس و اعضــاى 
شــوراى والیتــی ایــن والیــت بــه روزنامــۀ مانــدگار 
ــد  ــر تهدی ــان زی ــوالی هاى بغ ــر ولس ــد، اكث می گوین
ــان،  ــن می ــه از ای ــت ك ــت اس ــلح دول ــان مس مخالف
ــۀ  ــه گون ــو، ب ــه این س ــال ب ــورى از یک س ــۀ غ دهن

ــرار دارد. ــان ق ــرف طالب ــل در تص كام
ــگ داران  ــت تفن ــه موجودی ــه این ك ــا اشــاره ب ــان ب آن
غیــر مســوول یکــی از عوامــل ناامنــی در بغــان بــه 
ــتان  ــل زمس ــت فص ــد: حکوم ــی رود، گفتن ــمار م ش
و  گذشــتاند  ندانــم كارى  و  ســهل انگارى  در  را 
ــده  ــال آین ــار س ــراى به ــان ب ــل، طالب ــن دلی ــه همی ب

تقویــت شــده اند.
ــان  ــردم بغ ــدۀ م ــدى، نماین ــن مه ــر محیی الدی دكت
ــد: در حــال حاضــر،  ــده گان می گوی در مجلــس نماین
ولســوالی دهنــۀ غــورى نزدیــک بــه یــک ســال اســت 
كــه بــه دســت طالبــان اســت و طالبــان در ولســوالی 

دنــد غــورى نیــز فعــال هســتند.
دكتــر مهــدى می افزایــد: درحالی كــه دو پوســتۀ 
ارتــش در ایــن ولســوالی موقعیــت دارنــد، امــا هیــچ 
ــود  ــورى از وج ــد غ ــازى دن ــراى پاک س ــی ب تاش

ــد. ــال نکرده ان ــه ح ــا ب ــان ت طالب
ایــن نماینــدۀ مــردم بغــان در مجلــس نماینــده گان، 
در  را  تاله وبرفــک  ولســوالی  ســقوط  دلیــل 
مصروف بــودن نیروهــاى امنیتــی بغان در پاک ســازى 
دهنــۀ غــورى عنــوان می كنــد و می افزایــد: حکومــت 
ــا توانایی هــاى الزم وارد جنــگ در بغــان نشــده و  ب
زمســتان را در ســهل انگارى و ندانــم كارى گذشــتاندن 
ــراى نبردهــاى بهــار  ــان ب ــه همیــن دلیــل، طالب كــه ب

ــده اند. ــت ش ــیار تقوی بس
ــا  ــی ی ــته گی اراض ــدى: پیوس ــر مه ــۀ دكت ــه گفت ب
هم مرزبــودن بغــان بــا والیــت كنــدز موجــب 

شــده تــا طالبــان بغــان بــا طالبــان كنــدز در ارتبــاط 
ــار ســقوط والیــت كنــدز،  تنگاتنــگ باشــند. در دو ب
ــتند  ــهم داش ــه س ــورت فعاالن ــه ص ــان ب ــان بغ طالب
و از ایــن والیــت نیــرو و تجهیــزات بــه كنــدز 

می فرســتادند.
ایــن عضــو مجلــس بــا اشــاره بــه گزارش هاى دســت 
ــر ضربه خــوردن  داشــته اش از والیــت كنــدز مبنــی ب
طالبــان از ســوى نیروهــاى امنیتــی، تأكیــد كــرد: مــا 
امیــدوار هســتیم كــه حکومــت چنیــن عملیات هــا و 

ــد. ــه راه بیندازن ــز ب ــا را در بغــان نی تحرک ه
آقــاى مهــدى اظهــارات فرمانــده شــمال را كــه گفتــه 
ــد  ــا گرفته ان ــردم ج ــاى م ــان در خانه ه اســت، "طالب
و بــه همیــن دلیــل عملیــات مــا بــه كنــدى بــه پیــش 
مــی رود، خیلــی منطقــی نمی دانــد و اظهــار مــی دارد: 
ــد،  ــتش بیای ــه دس ــه ب ــی ك ــر حربه ی ــمن از ه "دش
ــردم  ــه م ــد ب ــی بای ــد. مســووالن امنیت اســتفاده می كن
ــان جــا  ــه دشــمن در خانه هاى ش ــه ب ــد ك ــام كنن اع
ــان  ــات از خانه هاى ش ــان عملی ــا در زم ــد و ی ندهن
ــی  ــن اســت، در خانه های ــا ای ــاور م ــد. ب ــرون رون بی
كــه طالبــان جــا می گیرنــد، اكثــر آن خانواده هــا 
ــتند و  ــان هس ــردا طالب ــا طرف ــب و ی ــان طال خودش
ــان  ــا هم ــتخباراتی ب ــق اس ــات دقی ــا اطاع ــد ب بای

ــوند." ــاران ش ــا بمب ــا یک ج خانه ه
ــران  ــه بح ــا ب ــد ت ــزى می خواه ــت مرك او از حکوم
بغــان بــا تصمیــم قاطــع و یــک عملیــات برق آســا، 
ــۀ غــورى را از  ــان بگــذاردو ولســوالی دهن نقطــۀ پای

اســارت طالبــان بیــرون بکشــد.
از ســویی هــم، محمــد ظریــف ظریــف، عضــو 
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ ــی بغ ــوراى والیت ش
والیــت  در  امنیتــی  می گوید،وضعیــت  مانــدگار 
بغــان شــکننده اســت، بــه ویــژه ولســوالی هاى 

دندشــهاب الدین. و  دندغــورى  مركــزى،  بغــان 
ــۀ  ــوالی دهن ــه ولس ــان این ك ــا بی ــف ب ــاى ظری آق
ادارۀ  زیــر  این ســو  بــه  ســال  یــک  از  غــورى 
طالبــان اســت، افــزود: می تــوان گفــت كــه اكثریــت 
ــه  ــتند ك ــن هس ــان ناام ــت بغ ــوالی هاى والی ولس
حضــور تفنــگ داران غیــر مســووالن یکــی از عوامــل 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب ــی بغ ناامن
بــه گفتــۀ ایــن عضــو شــوراى والیتــی بغــان، تقریبــًا 
ــد،  ــه بغــان آمده ان ــروى تازه نفــس ب ــزات و نی تجهی
امــا ایــن نیروهــا نیازمنــد مدیریــت درســت و 
مســلکی می طلبــد كــه امیدواریــم تــا نیروهــاى 
ــترده یی از  ــدى و گس ــرات ج ــد تغیی ــی بتوانن امنیت
بهــر تأمیــن امنیــت ایــن والیــت روى دســت گیرنــد.
بــا  را  بغــان  شــهروندان  مشــکات  خواســتیم 
فرماندهــی پولیــس ایــن والیــت در جریــان گذاشــته 
و دیــدگاه آنــان را در ایــن زمینــه داشــته باشــیم، امــا 
ــی در  ــوول امنیت ــچ مس ــرر، هی ــاى مک ــا تماس ه ب
فرماندهــی پولیــس بغــان حاضــر بــه گفت وگــو بــا 

مــا نشــد.
در همیــن حــال دو روز پیــش، نیروهــاى امنیتــی در 
ــلح در  ــان مس ــع مخالف ــی، مواض ــۀ هوای ــک حمل ی
ولســوالی بغــان مركــزى را هــدف قــرار دادنــد كــه 
در نتیجــۀ آن، 5 مخالــف مســلع كشــته و 11 تن شــان 

زخــم برداشــتند.
بــر بنیــاد اظهــارات مقام هــاى امنیتــی در بغــان، ایــن 
ــاى  ــا وعرب ه ــاحات منگل ه ــی در س ــۀ هوای حمل

ولســوالی بغــان مركــزى راه انــدازى شــده بــود.
شــیرعزیز كامــه وال، فرمانــده عمومی پولیــس در زون 
ــدف  ــه ه ــه ب ــن حمل ــت، ای ــه اس ــرق گفت شمال ش
ســركوب شورشــیان در آن ســاحات راه انــدازى شــده 

بــود.
ــن  ــۀ ای ــه در نتیج ــته ك ــان داش ــه وال بی ــاى كام آق
حملــه، عــاوه بــر كشــته و زخمــی شــدن 1۶ 
هراس افگــن، یــک عــراده موتر»هامــوى« و یــک پایــه 

ــت. ــده اس ــب ش ــز تخری ــان نی ــکه« مخالف »دهش

ادارۀ جدیــد امریــکا بــه رهبــرى دونالــد ترامــپ بــه 
ــا ســران  گــروه  ــن كشــور اجــازه می دهــد ت نیروهــاى ای

ــد.  ــرار دهن ــدف ق ــتان ه ــان رادر افغانس طالب
ــد ادارۀ  ــرد جدی ــر، راه ب ــی كال ــۀ دیل ــته روزنام ــه نوش ب
ترامــپ بــه نظامیــان امریکایــی در افغانســتان اجــازه 
می دهــد تــا رهبــران گــروه طالبــان را هــدف قــرار دهنــد. 
عملیاتــی كــه در ۶ فبــرورى در شــمال كشــور انجــام شــد، 
ــۀ نیروهــاى  ــد حمل ــرد جدی ــی از راهب ــکان دارد امتحان ام

ــدر افغانســتان باشــد. ــروه طالبان ــه ســران گ ــی ب امریکای
ــدز  ــت كن ــدر والی ــخ ۶ فبروری ــه تاری ــه ب ــی ك درعملیات
انجــام شــد، یــک فرمانــده ارشــد گــروه طالبــان بــا 

شــمارى از افــرادش كشــته شــدند.
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــان نظام ــال، كارشناس ــن ح در همی
روزنامــۀ مانــدگار بــا اســتقبال از اســتراتیژى جدیــد نظامی 
امریــکا می گوینــد، نیروهــاى امریکایــی بایــد در حمــات 
خــود دقــت كامــل را به خــرچ دهنــد تــا از تلفــات ملکــی 

جلوگیــرى شــود.
ــان  ــد: نظامی ــی می گوی ــناس نظام ــق اهلل امرخیل،كارش عتی

ســران  بــاالى  حمات شــان  در  بایــد  امریکایــی 
ــه  ــات ب ــدن تلف ــا از وارد ش ــد ت ــل كنن ــت كام طالبان،دق
ــر شــود، چــون در گذشــته بیشــتر  ــرادى ملکــی جلوگی اف
ــات  ــه تلف ــی منجــر ب ــی امریکای ــی نظامیان حمــات هوای
ملکــی شــده اســت و ایــن ســبب رنجــش مــردم از دولــت 

می شــود.
در همیــن، عبدالرحمــان رحمــان معیــن ارشــد امــور 
ــکارى  ــت هم ــه در نشس ــه ك ــور داخل ــی وزارت ام امنیت
كشــورهاى منطقــه در مبــارزه بــا تروریســم دربنگادیــش 
ــه از  ــی ك ــه تهدیدهای ــاره ب ــا اش ــود، ب ــرده ب ــتراک ك اش
ــۀ تروریســم، قاچــاق مــواد مخــدر و قاچــاق انســان  ناحی
متوجــه افغانســتان و كشــورهاى منطقــه اســت، گفــت كــه 
ــا تروریســم و دهشــت افگنی،  افغانســتان در امــر مبــارزه ب
نیروهــاى  اكنــون  همیــن  و  داده  زیــادى  قربانی هــاى 
ــه  ــد ك ــن زمینه ان ــارزه جــدى در ای افغانســتان مشــغول مب
ــارزه  ــن مب ــز در ای ــه نی ــورهاى منطق ــاب می كند،كش ایج
همــگام بــا دولــت و مــردم افغانســتان كار و پیــکار كننــد.
ــور  ــا، رییس جمه ــارک اوبام ــه ب ــت ك ــی اس ــن در حال ای

ــتان  ــی در افغانس ــاى امریکای ــه نیروه ــکا ب ــین امری پیش
ــن  ــران ای ــرار دادن رهب ــدف ق ــا از ه ــود ت ــتور داده ب دس
گــروه  در افغانســتان خــوددارى كــرده، ایــن مســوولیت را 
بــه نظامیــان  افغانســتان  واگــذار كننــد و تنهــا در عملیــات 
نیروهــاى امنیتــی افغانســتان را پشــتی بانــی هوایــی كننــد.
ــت  ــن سیاس ــه ای ــت ك ــته اس ــر نگاش ــی كال ــۀ دیل روزنام
محافظه كارانــۀ اوبــا ســبب شــد طالبــان بــه ســاحات 
ــد. در حــال  ــدا كنن ــت پی بیشــتر خــاک افغانســتان حاكمی
ــروه  ــا گ ــدید ب ــگ ش ــرى جن ــتان  درگی ــر افغانس حاض
طالبــان اســت، امــا تغییــر اســتراتیژى جدیــد نظامــی 
ــروه  ــرى گ ــراى رهب ــن ب ــام خطرآفری ــد پی ــکا می توان امری
طالبــان در افغانســتان باشد.براســاس ایــن راهبــرد، نظامیــان 
امریکایــی طالبــان را در افغانســتان مصــوون نخواهندمانــد 
ــد،  ــاش كنن ــی ت ــراى بدامن ــه ب ــه یی  ك ــر گوش و در ه

ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــدف ق ــورد ه م
دورۀ  در  هرچنــد  كــه  می گویــد  امرخیــل  عتیــق اهلل 
ــف  ــه توق ــی ب ــان مبن ــرزى فرم ــت جمهورى حامدك ریاس
عملیــات شــبانۀ كــه از طــرف نیروهــاى امریکایــی انجــام 
ــات  ــتر تلف ــات  بیش ــون در عملی ــد؛ چ ــادر ش ــد، ص می ش

ــود. ــده ب ــی ش ــرادى ملک ــه اف متوج
ــی  ــاى امریکای ــر نیروه ــه اگ ــت  ك ــل گف ــاى امرخی آق
ــش و  ــان و داع ــران طالب ــق س ــت و دقی ــکل درس ــه ش ب
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــتی را م ــرى تروریس ــاى دیگ گروه ه
دهنــد، كارى نیــک اســت؛ اگــر علیــات نیروهــاى امریکایی 
در مشــور بــا رهبــران افغانســتان باشــد، از تلفــات ملکــی 
ــی  ــر عمل ــورت ه ــن ص ــر ای ــد، در غی ــرى می كن جلوگی

ــود. ــردم می ش ــش م ــث واكن ــر باع ــود س خ
او عامــل اصلــی دهشــت افگنــی در افغانســتان را پاكســتان 

می دانــد و می گویــد كــه  ســران طالبــان از ســازمان 
اســتخباراتی پاكســتان دســتور می گیرنــد. ایــن بهتــر اســت 
ــه  ــد و ریش ــار وارد كن ــتان فش ــاالى پاكس ــکا ب ــه امری ك

ــد. ــود كن ــه در آن كشــور اســت را ناب تروریســم ك
ــه پاكســتان  ــرى كــه ب ــکا میلیون هــا دال او گفــت كــه امری
ــد،  ــت می كن ــم پرداخ ــا تروریس ــارزه ب ــت مب ــاالنه جه س
پاكســتان ایــن پــول را بــاالى شــبکه هاى تروریســتی 
مصــرف می كنــد. امــا، امریــکا اگــر خواهــان تأمیــن امنیــت 
ــی افغانســتان را  ــد نیروهــاى امنیت در افغانســتان اســت بای
بیشــتر تجهیــز كنــد.  در حالــی كــه اعــزام نیروهــاى بیشــتر 
امریکایــی بــا صاحیت هــاى بیشــتر بــه افغانســتان هزینــۀ 

هنگفــت می خواهــد.
گروه هــاى  كــه  می گویــد  نظامــی  مســایل  آگاه  ایــن 
ــکا  ــد و امری ــتان دارن ــن در پاكس ــاى ام ــتی النه ه تروریس
ــتان  ــاالى پاكس ــتی ب ــاى تروریس ــار النه ه ــراى مه ــد ب بای
ــار  ــچ گاه فش ــکا هی ــه امری ــی ك ــد.  در حال ــار وارد كن فش
ــن كشــور را دوســت  ــد و ای ــاالى پاكســتان وارد نمی كن ب

می پنــدارد.
ــود در  ــدرت خ ــت ق ــراى تثبی ــکا ب ــه امری ــت ك او گف
ــز  ــت خی ــوان تخ ــه عن ــتان ب ــه از پاكس ــورهاى منطق كش
اســتفاده می كنــد.در غیــر آن صــورت وقتــی در ســال 
2001،  150 هــزار نظامــی امریــکا در افغانســتان بــود 

می توانســت طالبــان را ســرنگون كنــد. 
ووتــل  ژوزف  ژنــرال  كــه   اســت  حالــی  در  ایــن 
ــون  ــرال نیکلس ــی و ژن ــان امریکای ــزى نظامی فرماندهمرك
فرمانــده  نظامیــان امریکایــی در افغانســتان،  خواهــان 
ــتان  ــه افغانس ــکا ب ــی امری ــاى نظام ــتر نیروه ــزام بیش اع

ند. شــده ا

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق



ــود  ــِق خ ــه عش ــد ب ــود، بای ــق می ش ــه عاش ــی ك كس
ــا  ــه! ام ــلمًا ن ــن اســت؟... مس ــر از ای ــد، غی ــراف كن اعت
ممکــن  كارِ  دشــوارترین  برخی هــا  بــراى  كار  ایــن 
ــن  اســت. اگــر شــریک زنده گــِی شــما هــم یکــی از ای
ــن دســته از  ــه ای ــرا ك آدم هاســت، ناراحــت نشــوید؛ زی
آدم هــا دوســت داشتن شــان را بــه گونــۀ دیگــرى نشــان 
ــی  ــه حاك ــانه هایی ك ــا نش ــد ب ــر می خواهی ــد. اگ می دهن
ــه شماســت آشــنا شــوید،  ــان ب از عشــِق طــرِف مقابل ت

ــا دقــت بخوانیـــد. آن چــه در ادامــه آمــده را ب
ــما را  ــِد ش ــا روزِ ب ــد ت ــش را می كن ــۀ تاش 1ـ او هم

ــد. ــا كن ــن روزه ــی از بهتری ــه یک ــل ب تبدی
ــام  ــما انج ــه ش ــی را ك ــن كارهای ــا كوچک تری 2ـ او حت
داده ایــد و حرف هایــی را كــه زده ایــد هــم بــه یــاد دارد.

3ـ او دوســت دارد كــه از تمــام جزییــاِت زنده گــِی شــما 
ســر در بیــاورد، حتــا چیزهایــی كــه اهمیــِت زیــادى هــم 

ندارند.
4ـ او مدام با شما در تماس است. 

ــز  ــان را نی ــما و موقعیت ت ــرى، ش ــگام تصمیم گی 5ـ هن
ــرد. ــر می گی در نظ

ــتراک  ــه اش ــما ب ــا ش ــه اش را ب ــورد عاق ــگ م ۶ـ آهن
می گــذارد.

ــت  ــراى او اهمی ــرى ب ــرد دیگ ــر ف ــش از ه ــما بی 7ـ ش
ــد. داری

8ـ او از شــما ســوال می پرســد تــا بهتــر شــما را 
بشناســد.

ــت هایش  ــما را در دس ــتاِن ش ــه دس ــت دارد ك 9ـ دوس
ــرد. بگی

10ـ با شما مانند یک شاهزاده رفتار می كند.
11ـ از این كه مراقِب شما باشد، لذت می برد.

ــد، او حاضــر  ــاج داری ــک احتی ــه كم ــه ب ــی ك 12ـ زمان
اســت.

13ـ مناسبت ها را به یاد دارد.
14ـ با به آغوش كشیدِن شما آرام می شود.
15ـ مجبور نیستید كنار او نقش بازى كنید.

1۶ـ تــاش می كنــد شــما را بــراى خانــواده و دوســتانش 
ــازد. عزیز بس

17ـ او شما را در آینده اش می بیند.
18ـ براى شما زمان می گذارد.

19ـ به نظراِت شما احترام می گذارد.
20ـ وقتی جواب پیغام هایش را نمی دهید، ناراحت می شود.

21ـ نسبت به شما حس حسادت دارد.
22ـ نمی تواند دورى از شما را تاب بیاورد.

ــا این كــه چــه رفتارهایــی  ــه شــما می گویــد كــه چــرا برایــش عزیزیــد ی 23ـ ب
ــد. ــاد می كن ــما او را ش از ش

24ـ می توانید از چشم هایش آن چه را كه به زبان نمی آورد، بخوانید. 
ــا آن  ــه ب ــتید ك ــب هس ــر در ش ــن نف ــح و آخری ــر در صب ــن نف ــما اولی 25ـ ش

صحبــت می كنــد. 
2۶ـ در زمان هایی كه احتیاج است، از شما معذرت خواهی می كند.

27ـ در انتخاب هایش همیشه اولویت با شماست.
28ـ دنیــاى او در شــما خاصــه می شــود و از این كــه عاشــق شماســت، 

بی نهایــت خوشــحال اســت! 
منبع: سالمت نیوز
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ایـن نشـانه ها می گـویـد:حامد فقیـری، دانشجوی مقطع ماستری روابط بین الملل
ت!
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سرچشــمه  گوناگونــی  منابــِع  از  هویــت 
ــی  ــِر مختلف ــاه عناص ــرد در پن ــرد و ف می گی
مفهــوم  و  معنــا  او  زنده گــِی  بــه  كــه 
ــه  ــه ب ــی ك ــه هویت ــد ب ــند، می توان می بخش
او عــزت، اعتبــار و شــخصیت بدهــد، دســت 
ــه چیســتی و  ــد. یعنــی هویــت معطــوف ب یاب
ــی  ــردى و جمع ــورِت ف ــراد به ص ــیتِی اف كس
ــا  ــی ی ــر احساس ــد ام ــه می توان ــد ك می باش
آگاهانــه، خیالــی و واقعــی، موجــود و یــا 

ــد. ــی باش جعل
ــی كیســتی و  ــش در پ ــدو پیدای انســان ها از ب
ــر  ــد، چــون »خــود« در براب چیســتِی خــود ان
»غیــر« معنــا می دهــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــود را از غی ــه خ ــد ك ــعی می كنن ــراد س اف
جــدا ســازند و بــه همیــن ترتیــب، در ســطح 
ــِر كشــورى دیگــر  كاِن كشــورى نیــز در براب
ــود  ــر از خ ــِک غی ــد. تفکی ــدا می كن ــی پی معن
ــل  ــرى، دلی ــورِ دیگ ــودى از كش ــورِ خ و كش
ــه  در  ــت ك ــی اس ــاى مل ــِش هویت ه پیدای
ــن و  ــه وط ــر ب ــِق خاط ــاِس تعل ــراد احس اف

ــد.  ــاد می كن ــور را ایج كش
هویــت از آن جایــی كــه مربــوط بــه شــناخت 
ــم  ــِث مه ــک بح ــه ی ــد، همیش ــراد می باش اف
بــراى افــراد به صــورِت فــردى و جمعــی 
بــوده اســت و چــون هویــت مربــوط شــناخِت 
ــِر آن  ــراد در براب ــه اف ــد، همیش ــی می باش آدم
حســاس بوده انــد. در ُكل، از دو نــوع هویــت 
ــی و  ــت قوم ــرد: اول هوی ــث ك ــوان بح می ت
دوم هویــت جمعــی كــه پــس از شــکل گیرى 
ملــی«  »هویــت  نــام  بــه  مــدرن  دولــِت 

یــاد می شــود. هویــت قومــی بــه هویــت 
اجتمــاِع  یــک  از  كوچک تــر   اجتماعــِی 
تعلقــات  كــه  می شــود  اطــاق  بزرگ تــر 
ــات  ــطوره یی موجب ــا اس ــی و ی ــِی نیاكان خون
می گــردد.  آنــان  پیونــِد  و  همبســته گی 
ــک  ــد ی ــًا می توانن ــی صرف ــاى قوم هویت ه
قــوم را از قــوم دیگــر متمایــز كننــد، هماننــد 
ــد  ــکونت دارن ــا س ــور م ــه در كش ــی ك اقوام
ــن  ــزاره....«. ای ــتون، ه ــک، پش ــک، ازب »تاج
ــی  ــر جامعه ی ــی در دروِن ه ــاى قوم هویت ه
ــه  ــراد ب ــه اف ــن این ك ــد و ضم ــود دارن وج
ــان  ــادارى نش ــود وف ــِی خ ــاى قوم هویت ه
می دهنــد، بــراى مبــدل شــدن بــه یــک ملــت 
ــت  ــام هوی ــه ن ــرى ب ــر چت ــد زی ــر ان ناگزی
ــر، داراى  ــر غی ــا در براب ــده ت ــرد آم ــی گ مل
ــر از  ــی فرات ــت مل ــا هوی ــد. ام ــت گردن هوی
می باشــد  قبیله یــی  ـ  قومــی  هویت هــاى 
مشتركات شــان  طریــق  از  را  افــراد  كــه 
گردهــم آورده و بــه آن هــا شــناخت در ســطح 
ــِت  ــال؛ هوی ــور مث ــه ط ــد. ب ــل می ده بین المل
چینایــی در برابــر چاپانــی و یــا هویــت 

ــی.  ــر امریکای ــوى در براب فرانس
ــه عنــوان  ــدو تأســیِس خــود ب افغانســتان از ب
ــی،  ــاختار اجتماع ــاظ س ــور، از لح ــک كش ی
ــوده  ــده ب كشــورى به شــدت متشــتت و پراكن
ــاى  ــان گروه ه ــت می ــته اس ــوز نتوانس و تاهن
ــد  ــک ایجــاد كن ــد ارگانی ــِف خــود پیون مختل
ــات  ــاورد. تعلق ــد بی ــت را پدی ــوم مل و مفه
مذهبــی-  و  منطقه یــی  قومــی،  طایفه یــی، 
ــط  ــر رواب ــود ب ــدِت خ ــام ش ــا تم ــی ب دین
و مناســبات اجتماعــی مــردمِ ایــن كشــور 
ــده  ــود آم ــکاف هاى به وج ــوده و ش ــم ب حاك
بــر مبنــاى ایــن تعلقــات، بســیار عمیــق 
بــوده اســت. ایــن تعلقــات، باشــنده گاِن ایــن 
ــیم  ــه تقس ــاى جداگان ــه هویت ه ــور را ب كش
ــته اند  ــه نتوانس ــی ك ــت، هویت های ــرده اس ك
ــم  ــا ه ــی ب ــد؛ چــون گاه ــر را بپذیرن همدیگ
دیگــرى  بــر  یکــی  گاهــی  جنگیده انــد، 
ــه  ــا پرداخت ــه ســركوِب آن ه ــره شــده و ب چی
اســت. در هــر صــورت، همــواره یــک حالــِت 

ــوده. ــم ب ــا حاك ــاِن آن ه ــه می خصمان
در  ملــی  هویــت  شــکل گیرى  عــدم 
افغانســتان را می تــوان بــه تبعیــض و تعصــِب 
سیاســت مداراِن ایــن مــرز و بــوم نســبت داد. 
ــه  ــانی ك ــون كس ــا كن ــاه ت ــان احمدش از زم
رســیده اند،  افغانســتان  بــه حکومــت دارى 
هیــچ گاه در پــی ایــن نبــوده كــه ملــت 
ــد  ــد. آن هــا بیشــتر ســعی نمودن تشــکیل دهن
ــود را  ــِی خ ــرى قوم ــود و برت ــلطۀ خ ــه س ك
حفــظ كننــد كــه همیــن امــر باعــث گردیــده 
كــه ایــن كشــور بــه هیچ گونــه صلــح و ثبــات 
دســت نیابــد. اگرچــه كــه مــردم ایــن كشــور 
می باشــند  مشــتركاتی  و  تفاوت هــا  داراى 
ــن(  ــخ مشــترک و دی ــن مشــتركات )تاری و ای
وحــدت  و  همبســته گی  باعــث  می توانــد 
آن هــا شــود، امــا سیاســت هاى متعصبانــۀ 
ــت گیرى  ــور و روى دس ــت مداراِن كش سیاس
سیاســت هاى تبعیض آمیــز میــان اقــوام باعــث 
گردیــده كــه تفاوت هــا بیشــتر برجســته شــود 
ــور  ــوامِ كش ــان اق ــداوت می ــت و ع و خصوم

ــرد.  ــکل بگی ش
بعــد از روى كار آمــدِن حکومــت كــرزى 

پــروژۀ  دولــت  كــه  می رفــت  انتظــار 
ــاِت  ــه و مقدم ــش گرفت ــازى را در پی ملت س
گــذار از هویت هــاى قومــی و قبیله یــی را 
ــه ســوى یــک ملــِت واحــد بنیــان بگــذارد.  ب
امــا دولــت جدیــد نیــز پــس از اســتقرار 
حاكمیــت خویــش، آهســته آهســته بــه ســوى 
ــِن  ــه كار گرفت ــت و ب ــاختِن حکوم ــی س قوم
ــور  ــوام كش ــان اق ــض در می ــب و تبعی تعص
ــک  ــه ی ــا را ب ــۀ آرزوه ــرد و هم ــت ك حرك
رؤیــا مبــدل ســاخت. در كنــار ایــن، انتخابــات 
تنش هــاى  بــه   1393 جمهــورى  ریاســت 
قومــِی هرچــه بیشــتر دامــن زد و فاصلــه میــان 
ــود. تشــکیل  ــتر نم ــی را بیش ــاى قوم جزیره ه
ــدرت  ــیم ق ــی و تقس ــدت مل ــت وح حکوم
ــداهلل،  ــداهلل عب ــرف غنی و عب ــان اش 50-50 می
ــی و  ــاى سیاس ــه فض ــر روز ب ــِت ه ــا گذش ب
ــتر  ــی بیش ــوى قوم ــور رنگ وب ــِی كش اجتماع
ــه  ــاالى جامع ــی را ب ــراِت منف ــید و تأثی بخش

تحمیــل كــرده و می كنــد.
ــِی  ــز و قوم ــت هاى تبعیض آمی ــار سیاس در كن
سیاســت مداران كشــور، عواملــی همچــون: 
ــوع  ــی، تن ــدد زبان ــا، تع ــوام و نژاده ــدد اق تع
ــرى و  ــض و نابراب ــا، تبعی ــی، عصبیت ه مذهب
چندگانه گــی و تعــارِض هویت هــا كــه آقــاى 
ــوان  ــی تحــت عن ــرى در مقاله ی محمــود جعف
ــی در افغانســتان«  »عوامــل بحــران هویــت مل
از آن یــاد می كنــد نیــز، تأثیــر خــود را بــاالى 
عــدم شــکل گیرِى هویــت ملــی در افغانســتان 
گذاشــته اســت. در كنــار ایــن عوامــل، كلمــۀ 
ــی  ــتان« یک ــور »افغانس ــم كش ــان« و اس »افغ
از عوامــل دیگرى ســت كــه باعــث شــده 
ــکل  ــور ش ــوامِ كش ــان اق ــی در می ــت مل هوی
نگیــرد؛ چــون اقــوام غیرپشــتون هویــِت خــود 
ــام نمی تواننــد بیابنــد و از طــرف  را در ایــن ن
ــدارد  دیگــر، اســم افغانســتان آن ظرفیــت را ن
ــر  ــور را زی ــاكن در كش ــوام س ــۀ اق ــه هم ك

ــِر خــود بکشــاند. چت
اوراِق  البــه الِى  از  كــه  آن چــه  بــه  بنــا   
"افغــان"  واژۀ  می آیــد،  به دســت  تاریــخ 
ــِت قومــی و تاریخــِی یــک قــومِ  معــرِف هوی
مشــخص بــا فرهنــگ و زبــاِن مشــخص 
ــه  اســت. فارســی زبانان همیشــه كســانی را ك
ــامِ  ــه ن ــد، ب ــاِن پشــتو صحبــت می كردن ــه زب ب
ــال  ــد، ح ــدا زده ان ــان« ص ــا »افغ ــان« ی »اوغ
ــومِ  ــراى ق ــه ب ــی ك ــد كلمه ی ــور می توانن چط
دیگــرى اســتفاده می كردنــد را بــه عنــوان 
هویــِت خــود بپذیرنــد؟... مســلمًا هیــچ فــردى 
نمی توانــد نــام و هویــِت قــومِ دیگــرى را 
قبــول كنــد، بــه همیــن دلیــل اســت كــه اقــوام 
هزاره هــا،  تاجک هــا،  غیرپشــتون/غیرافغان؛ 
ــه  ــان را ب ــۀ افغ ــه كلم ــا و... از این ك ازبک ه
ــد،  ــه كار گیرن ــود ب ــِی خ ــت مل ــِث هوی حی
واژۀ  درج  بنابرایــن،  می جوینــد.  برائــت 
افغــان بــه عنــوان ملیــت یــا هویــِت ملــی در 
ــنده،  ــر نویس ــه نظ ــی، ب ــناس نامه هاى برق ش
بیشــتر  را  قومــی  شــکاف هاى  و  تنش هــا 
ســاخته و ســبِب خشــِم اقوامــی می گــردد كــه 
طــی چندیــن قــرن در برابــِر تحمیــِل ایــن واژه 
ــِی  ــاى قوم ــر هویت ه ــد و ب ــع گرفته ان موض

ــد.  ــد كرده ان ــود تأكی خ

واژۀ »افغان« و بحران هویِت ملی



در ایــن متــن و در متــن شــعر فارســی امــروز، پرداختــن 
ــان،  ــه ضــرورِت نیماســت؛ و هم زم ــن ب ــه نیمــا، پرداخت ب

ضــرورِت پرداختــن بــه نیمــا.
بــراى رســیدن و پرداختــن بــه هــر دو ضــرورت بــاال، امــا، 
متــن كــدام جهــت را بایــد پــی گیــرد؟ كــدام طــرف، كــدام 
ــکارا  ــد؟ آش ــا می آی ــه كار م ــروز ب ــا، ام ــمِت كار نیم س
ــد؛  ــد از تسلســل تقویمــی بیــرون بزن آن جهتــی كــه بتوان
ــرِن  ــاِن ق ــده می ــال هاى مان ــوردد؛ از آن س ــان را درن زم
درحــاِل زواِل قبلــی، و قــرن تــازه و در راهِ فعلــی ِ هجــرى ِ 
ــا  ــا برســد. تنه ــه حــاِل م ــه حــاال، ب شمســی بگــذرد و ب
چنیــن جهتی ســت، و از خــال چنیــن مســیرى، كــه 
ــا  ــدد، ت ــم بپون ــه ه ــا را ب ــا و نیم ــرورِت م ــد ض می توان
ضــرورت نوشــتن از نیمــا، همــان ضرورتــی بشــود كــه او 
ــرورِت(  ــت: )ض ــتن وا می داش ــه نوش ــال ها ب را در آن س

معاصــرت.
ــِن مفهــوم معاصــرت را از  ــردِن و دریافت حــاال بررســی ك
ــز؟ چــرا  ــم: چــرا پرانت ــِز ضــرورت آغــاز كنی همیــن پرانت
ــده از  ــال خمی ــن دو ه ــرورت؟ ای ــه ض ــرورت( و ن )ض
ــه در  ــی نهفت ــه طــور ضمن ــد؟ از ضــرورِت ب كجــا می آین
ــد  ــرت را بای ــع، معاص ــرت. در واق ــوم معاص ــود مفه خ
ــدن و  ــه معــرض آم ــه محــض ب ــه ب ــرى دانســت ك آن ام
ــه  ــر خــود را ب ــه پیش ت ــامِ آن چــه را ك ــان شــدن، تم نمای
ــازوى  ــان دو ب ــد، می ــأِت ضــرورت می نمایانی شــکل و هی
ــا،  ــن معن ــه ای ــد. ب ــق می گردانَ ــف و معل ــده اش متوق خمی
معاصــرت خــوْد چیــزى نیســت جــز ضــرورِت معاصــرت.
)امــِر(  از منظــرى لغت شناســانه،  از طــرف دیگــر، و 
معاصــر، قبــل از هرچیــز، ریشــه در "عصــر" دارد؛ و 
ــد.  ــه می یاب ــان رابط ــا زم ــه ب ــت ك ــق اس ــن طری از ای
از  و  كــه جــزء  رابطه یــی دوگانــه: عصــر، هم زمــان 
جنــس زمــان اســت، بــا زمــاِن ســازندۀ خــود تفــاوت دارد. 
و درســت بــه ســبب همیــن تفــاوت اســت كــه عصــر نــام 
می گیــرد. عصــر بازه یــی در دل زمــان اســت؛ پرانتــزى بــا 
ــر،  ــی تصمیم ناپذی ــان و در دقیقه ی ــه ناگه ــم ك ــازوان مبه ب
ــر می شــود،  ــدى ظاه ــی ـ اب ــان ازل ــد زم ــتار راك در پیوس
در آن گسســت می افکنــد، و بــه تعبیــر عامیانــه »آن را 
ــر  ــی دیگ ــه جهت ــد« و ب ــرف می گردان ــت منح از راهِ راس
نوعــی  معاصربوده گــی  دقیق تــر،  بیــان  »بــه  می بــرد. 
رابطــه بــا زمــان اســت كــه از طریــق قســمی ناپیوســته گی 
ــه  ــه ب ــانی ك ــد. كس ــال می یاب ــه آن اتص ــی ب و زمان پریش
ــه از  ــی ك ــد و آن های ــق دارن ــا دوران خــود تطاب ــی ب خوب
ــد، معاصــران آن  ــره خورده ان ــه آن گ ــًا ب ــر لحــاظ كام ه
زمــان نیســتند.« در حالــی كــه معاصــر، متقابــًا بــا احضــار 
تمــام گذشــتۀ متصــل بــه، و هم زمــان، آینــدۀ انــگار منتــج 
ــا حــاِل حاضــر زاویــه می گیــرد و آن را  از زمــان حــال، ب

مســأله دار می ســازد.
نیما چه گونه شعر فارسی را مسأله دار می سازد؟

آن رابطــۀ دوگانــۀ عصــر و معاصــر بــا زمــان ـ در هرســه 
حالــِت صرفــی اش ـ این جــا نیــز هم چنــان در كار اســت: 
ــن  ــد، از بعیدتری ــاز كن ــد از ماضــی آغ ــا، نخســت بای نیم
ــه  ــد ب ــد برس ــد و بیای ــروع كن ــرى ش ــا، از منوچه قرن ه
ــا در میانه هــا و اســتمرار داشــته  ســعدى و حافــظ و موالن
باشــد تــا »اعــا درجــۀ ترقــی ِ شــعر پارســی« یعنــی ســبک 
هنــدى؛ و بعــد بازهــم جلوتــر بیایــد و بــه مکتــب 
بازگشــت و شــعر مشــروطه برســد و این گونــه، بــا جمــع 
ــه  ــون، ب ــۀ اكن ــته در نقط ــام آن گذش ــظ تم ــردن و تغلی ك
ــر  ــال حاض ــال، از ح ــن ح ــد و در عی ــال بیای ــان ح زم
ــازد و  ــر می س ــه او را معاص ــی ك ــرد. فاصله ی ــه بگی فاصل
بــه ایــن شــکل، شــعرش را بــه آینــده، بــه آینــده گان، بــه 

ــانَد. ــا می رس ــس از م ــا و پ م
و مــا، در ادامــۀ متــن، بررســی ِ مســایل نیمــا را بــا همیــن 
ــه  ــه ب ــا ك ــعر نیم ــکل ش ــا ش ــم؛ ب ــه می دهی ــکل ادام ش
ــنت  ــا س ــه ب ــۀ دوگان ــان رابط ــمایل گون، هم ــیوه یی ش ش
ــه از  ــرا ك ــد. چ ــی را بازمی نمایان ــیک پارس ــعر كاس ش
ــیک را،  ــعر كاس ــِر ش ــح و مظاه ــعر او مصال ــی، ش طرف
قافیــه و ردیــف و وزن عروضــی و مصــراع را دارد؛ امــا از 
ســوى دیگــر، گرچــه شــعر او تمــام ایــن عناصــر صــورى 
ــا آن هــا را ســِر  و شــکلی را در خــود جمــع مــی آورد، ام
ــت  ــد. و گسس ــرار نمی ده ــان ق ــود و مقررش ــاى معه ج
ــی دســت شــاعر چــون  ــد. گوی ــا می یاب ــا، این جــا نم نیم
تندبــادى ســهمگین بــه كلمــات و ابیــات برخــورد كــرده؛ 
انتهــاى  در  نرم شــان  و  گــرم  از ســرجاى  را  قافیه هــا 
ــچ و  ــۀ پُرپی ــر تن ــده و در سرتاس ــا )ى زوج( كن مصرع ه
خــم شــعر پراكنــده كــرده؛ میــاِن كلمــاِت ادبــی و مــودِب 
هم خانــواده و هم ریشــۀ شــعر فارســی رخنــه كــرده، 
ــه و  ــی را، داروگ و سیولیش ــی و غیرادب ــی دهات و كلمات
كک كــی و كاچ و تاجــن و خیلی هــاى دیگــر را، از یــک 
ــا  ــده ت ــه زور بین شــان چپان گویــش محلــی  ـ طبــرى ـ ب
ــا  ــًا، ب ــد؛ و نهایت ــردى كنن ــد و ول گ ــود بچرخن ــراى خ ب
ــیک  ــاى ش ــات، مصرع ه ــردِن كلم ــا ك ــش و پ ــن پخ ای
ــه ضــرب و زورِ  ــه شــده ب و شــکیل شــعر فارســی را، ك
ضــرورِت شــعرى و پــس و پیــش كــردِن اركان جملــه، و 
حتــا گاه هجاهــاى كلمــات، هم انــدازه و از نظــر صوتــی و 
ــاه و بی قــواره  طولــی مســاوى ِ هــم می شــدند، دراز و كوت

كــرده.
بــه ایــن صــورت اســت كــه در رویارویــی بــا شــعر نیمــا، 
انــگار بــا یــک شــعر كاســیِک از ریخــت افتــاده و دفرمــه 
ــود را  ــعار خ ــا اش ــه نیم ــت ك ــوده نیس ــم؛ )بیه مواجه ای
ــه خــاف  ــاعرى ك ــا ش ــان، ب ــد( و هم زم ــه" می نام "قطع

ــرف  ــش را ص ــام هم وغم ــه تم ــاى آن ك ــته گان، ج گذش
ــد،  ــع ُكن ــردن مصاری ــکاْدر ك ــی و آن ــه قواف ــم دادن ب نظ
ــورت  ــن ص ــم ریخت ــم زدن و دره ــاِل به ه ــی در ح پیاپ
ــا  ــر كردن ه ــا كس ــه ب ــی ك ــا جای ــت؛ ت ــعر فارسی س ش
صنایــِع  و  عناصــر  مکــررِ  گذاردن هــاى  جابه جــا  و 
ــن و  ــاِن صــورت خونی ــْود از می ــعر خ ــان، ش ــعر، ناگه ش

ــد. ــرون كن ــر بی ــه، س ــوردۀ قطع ــراش خ خط وخ
ــه او را  ــژه ك ــگاه وی ــن جای ــا، همی ــع نیم ــن موض  همی
ــد و  ــرار می ده ــر ق ــذار و آغازگ ــدع، بنیان گ ــام ُمب در مق
ــرار دادن تمــام شــاعران پــس از خــود  برایــش خطــاب ق
ــه شــمایل  را میســر می ســازد، او را مســتعد بــدل شــدن ب
هم زمــان  و  می كنــد.  نــو  شــعر  "پــدر"  شــبح گون 
می توانــد آثــارش را بــه میــراث ادبــی ـ فرهنگــِی آن 

ــد. ــل ده تقلی
ــرات  ــن تغیی ــا ای ــه تنه ــاعرى ك ــا ش ــن ب ــه، هم چنی و البت
و  نامه هــا  در  مــدام  و  نمی دانــد،  كافــی  را  شــکلی 
نوشــته هاى پراكنــده اش، از ضــرورِت تغییــر طــرز كار 
ــن  ــه ای ــت.« و ب ــرز كار اس ــده ط ــد: »عم ــت می كن صحب
ــی را  ــیک، نظام ــون كاس ــی اش از مت ــور، در بازخوان منظ
ــو  ــت و ابژكتی ــود عینی ــه خ ــه آن چ ــی ب ــبب نزدیک ــه س ب
ــا  ــد؛ و ب ــه معاصــرت برمی گزین ــد، ب ــودن شــعر می خوان ب
همراهــی ِ او در مقابــل ســنِت وصــِف حالــی ِ شــعر فارســی 
ــدل  ــودش »آن م ــۀ خ ــه گفت ــاز ب ــا ب ــرد. ت ــه می گی جبه
ــعورِ آدم هاســت«  ــاى باش ــه در دنی ــی را ك ــی و روای وصف
ــازد. ــی س ــنتی ِ فارس ــعر س ــوبژكتیو ش ــان س ــن بی جایگزی
بنــا بــر همــۀ این هــا، یعنــی بــه اتــکاى آن رابطــۀ گسســت 
از /بــا ســنت/زمان؛ و همین طــور  ـ پیوســِت توامــان 
»توانایــی اش در معاصــر بــودن نه تنهــا بــا قــرن و اكنونــش، 
بل كــه هم چنیــن بــا فیگورهــاى اكنونیــت در متــون و 
اســناد گذشــته« اســت كــه نیمــا می توانــد تمــام آن ســنت 
ــت و  ــت و باغ ــورم از فصاح ــارِ" مت ــکوه و پرافتخ "باش
ــک از  ــاه هری ــد ســطر كوت صناعــت را، یک جــا، و در چن
ــاپیش  ــه پیش ــد، در حالی ك ــار كن ــعر/قطعه هایش احض ش

ــه اســت. ــرش جهــت گرفت در براب
این گونــه اســت كــه نیمــا در انتهــاى ادوار ســرگیجه 
گرفتــۀ شــعر كاســیک، نقطه یــی می گــذارد، و از آن 
نقطــه بــه بعــد را عصــرى می ســازد كــه از او آغــاز 

می شــود و تــا بــه امــروزِ مــا می رســد.
اگــر تــا این جــا، پرداختــن بــه نیمــا معاصــرت را آن 
ــرد؛  ــر می ك ــه او را از نوشــتن ناگزی ــد ك ــی نمایانی ضرورت
ــا  ــیم ت ــد بکوش ــد، بای ــه بع ــن ب ــۀ مت ــن نقط حــاال و از ای
ــا معاصــرت  ــان، تنه ــاز و هم چن ــه چــرا ب ــم ك نشــان دهی
ــا را در مســیرى واصــل  ــی باشــد كــه م ــد آن جهت می توان
بــه نیمــا قــرار می دهــد، و بــه دومیــن ضــرورت، ضــرورت 

ــاند. ــه او می رس ــن ب پرداخت
همان گونــه كــه نیمــا بــا معاصــر و مســأله دار كــردن شــعر 
فارســی، تمــام شــاعران فارســی زبان پــس از خــود را، تــا 
ــاب  ــرایش، خط ــیوۀ س ــبک و ش ــر س ــال، و در ه ــه ح ب
ــه  ــز، ب ــًا هــر شــاعِر پــس از او نی ــرار داده  اســت؛ متقاب ق
ــردن  ــار ك ــر از احض ــرت، ناگزی ــِت معاص ــض خواس مح
ــِل  ــه دلی ــت ب ــت. و درس ــر اوس ــرى در براب و جهت گی
در معــرِض همیــن خطــاِب دوســویه قــرار داشــتن اســت 
ــد در  ــوز می خواهن ــا شــاعرانی كــه هن كــه پــس از او، حت
ــد  ــند، ناچارن ــیک بنویس ــیوه هاى كاس ــه ش ــا و ب قالب ه
ــن  ــودن« روش ــا نب ــودن ی ــی ب ــا »نیمای ــان را ب تکلیف ش
كننــد. زیــرا بــه یــک معنــا، پــس از نیمــا، نیمایــی نبــودن 
ــردِن  ــته ك ــا آغش ــان ب ــت: او چن ــن شده اس ــر ناممک دیگ
سرتاســر شــعر فارســی بــه ویــروس معاصــرت، در اجــزا 
ــپهر  ــن س ــِی ای ــه در تمام ــرده ك ــه ك ــلول هایش رخن و س
ــه طــور كنایه آمیــزى، در  ــا ب همــواره حاضــر اســت؛ و حت

ــودن(. ــه ـ ب ـ ن ــی  ــودن )نیمای ــی نب نیمای
ــگاه  ــن جای ــا، همی ــع نیم ــن موض ــر، همی ــرف دیگ از ط
ــر  ــذار و آغازگ ــدع، بنیان گ ــام ُمب ــه او را در مق ــژه ك وی
تمــام  دادن  قــرار  برایــش خطــاب  و  می دهــد  قــرار 
ــتعد  ــازد، او را مس ــود را میســر می س ــس از خ ــاعران پ ش
ــو  ــعر ن ــدر" ش ــبح گون "پ ــمایل ش ــه ش ــدن ب ــدل ش ب

می كنــد. و هم زمــان می توانــد آثــارش را بــه میــراث 
ــد. ــل ده ــِی آن تقلی ــی ـ فرهنگ ادب

تحــت چنیــن شرایطی ســت كــه بــراى تمــام پســران 
ــگام  ــام آن ـ هن ــاى ع ــه معن ــی ب ــاعران نیمای ــف ـ ش خل
ــا هــر  ــه بدعــت نظــرى و عملــی، و ی ــا هرگون مواجهــه ب
ایــدۀ حامــِل »عبــور از نیمــا«، »بازگشــت بــه نیما« واكنشــی 
ــوم  ــی محت ــان ضرورت ــه چون ــه انگیز، ك ــا وسوس ــه تنه ن
ــان  ــواره مومن ــه هم ــا آن ك ــابه ب ــی مش ــد. ضرورت می نمای
و اهــل صــاح را بــه »بازگشــت بــه صــدر« و »بازگشــت 
ــس،  ــع، و به عک ــا در واق ــد. ام ــرا می خوان ــص« ف ــه ن ب
ــواره در  ــود هم ــه خ ــت ك ــه گر اس ــبح وسوس ــن آن ش ای
حــال بازگشــت بــه آن هاســت. این جاســت كــه معاصــرت 
ــد  ــل كن ــحرى عم ــذ و باطل الس ــون تعوی ــد هم چ می توان
ــّص،  ــه اصــل و ن ــۀ رجعــت ب ــا را از میــل بنیادگران كــه م
خاصــی بخشــد. تعویــذى كــه در شــمایل نیمــاى معاصــر 
كار گذاشــته شــده، و میراثی ســت كــه تنهــا پســران 
ــد.  ــاز"ش ـ درش  می یابن ــدان "مسأله س ــف او ـ فرزن ناخل
ــا  ــا و نیم ــاپیش از م ــوْد پیش ــا خ ــد نیم ــه می دانن ــا ك آن ه

ــرده و گذشــته  اســت. ــور ك یوشــیج عب
بــا بازگشــت بــه بنــد دوم می تــوان گفــت ایــن معاصــرت 
ــدى  ــا بخش بن ــان، ب ــردن زم ــه ك ــا تکه تک ــه ب ــت ك اس
ــان  ــی می ــاوت كیف ــق تف ــن در آن، و خل ــه انداخت و وقف
ــا«  ــه نیم ــت ب ــد »بازگش ــان مان می ده ــر نش ــه و عص زمان
ــِی  ــن در محــور طول ــه تنهــا عقــب كشــیدن و پــس رفت ن
ــه  ــته ك ــی در ـ گذش ــه زمان ــیدن ب ــی و رس ــان تقویم زم
ــت  ــت، نیس ــت و می نوش ــل« در آن می زیس ــاى اصی »نیم
و نمی توانــد باشــد؛ بل كــه فــرا روى و جلــو آمــدن 

تــا عصرى ســت كــه نیمــاى معاصــر در آن ضــرورت 
ــه  ــا ك ــد. آن ج ــدام، درمی یاب ــواره و م ــتن را، هم نونوش
بــه بیانــی تمثیلــی، بــا فاصلــه گرفتــن از انــوار كوركننــدۀ 
ــه »شــِب« نیمــا چشــم دوخــت  زمــان حاضــر، می تــوان ب
و در آن مســتقر شــد. شــب تاریکــی كــه همــواره همــراه و 
پیاینــد هــر عصــر اســت؛ زیــرا »تمــام ادوار بــراى كســانی 
ــره  ــد، تی ــه می كنن ــا را تجرب ــه شــکلی معاصــر آن ه ــه ب ك
ــه چــه  ــد ب ــًا می دان ــد. معاصــر كسی ســت كــه دقیق و تارن
ــان كســی  ــدوزد، هم ــت چشــم ب ــن ظلم ــه ای ــیوه یی ب ش
كــه قــادر اســت بــا فــرو بــردن قلمــش در ســیاهی ِ زمــان 

حــال بنویســد«.
بنابرایــن، نتیجــۀ غایــی ِ پرداختــن بــه ضــرورت معاصــرت، 
فــاش كــردِن ایــن حقیقــت بــه ظاهــر متناقــض اســت كــه 
بــراى بازگشــت بــه نیمــا، بایــد همــواره و دایمــًا از او عبور 
ــمایل  ــه ش ــرا ك ــود. چ ــه( ب ــی )ن ــوان نیمای ــا بت ــرد، ت ك
ــان  ــا و زم ــو و وراى م ــاس، جل ــر، از اس ــاى معاص نیم
ــه  ــر، گرچ ــارت دیگ ــه عب ــدد. ب ــکل می بن ــه ش ماســت ك
ــن،  ــرت و وام گرفت ــا معاص ــتن ب ــد داش ــت پیون ــه عل ب
ــا،  ــدِن نیم ــان ش ــض نمای ــه مح ــه ب ــود ك ــرورت آن ب ض
»نیمایــی بــودن« چونــان ضرورتــی ظاهــر شــد كــه بــراى 
ــون  ــت شــعر فارســی را دگرگ ــیر و جه همیشــه خــطِ  س
كــرد، فــرا رفتــن از نیمــا آن ضــرورِت دوم، آن ضــرورِت 
بالقــوۀ نهفتــه در خــود نیمایــی بــودن اســت. ضرورتــی كــه 
ــان  ــن، هم ــه ای ــت؛ و ك ــرت نیماس ــوم معاص ــۀ محت نتیج

ــت. ــرورِت ماس ض
بخش ادبیات تبیان

منبع: وازنا 
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ــن در آن، و  ــه انداخت ــدی و وقف ــا بخش بن ــان، ب ــردن زم ــا تکه تکــه ك ــه ب ــن معاصــرت اســت ك ای
خلــق تفــاوت كیفــی میــان زمانــه و عصــر نشــان مان می دهــد »بازگشــت بــه نیمــا« نــه تنهــا عقــب 
ــه  ــی در ـ گذشــته ك ــه زمان ــی و رســیدن ب ــان تقویم ــِی زم ــن در محــور طول كشــیدن و پــس رفت
»نیمــای اصیــل« در آن می زیســت و می نوشــت، نیســت و نمی توانــد باشــد؛ بل كــه فــرا روی 
و جلــو آمــدن تــا عصری ســت كــه نیمــای معاصــر در آن ضــرورت نونوشــتن را، همــواره و مــدام، 
ــان حاضــر،  ــدة زم ــوار كوركنن ــن از ان ــه گرفت ــا فاصل ــی، ب ــی تمثیل ــه بیان ــه ب ــا ك ــد. آن ج درمی یاب

ــه »شــِب« نیمــا چشــم دوخــت و در آن مســتقر شــد ــوان ب می ت
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اعضــاى شــوراى سرتاســرى علمــاى افغانســتان در 
ــام"  ــل ع ــت "قت ــی حکوم ــس اجرای ــا ریی ــدار ب دی
ــوم  ــدت محک ــه ش ــتر را ب ــد بس ــفاخانۀ چهارص ش

كرده انــد. 
در ایــن دیــدار كــه دیــروز در كابــل صــورت 
گرفــت، نخســت مولــوى قیام الدیــن كشــاف رییــس 
شــوراى علمــاى افغانســتانگفت كــه دهشــت افگنان 
در ایــن شــفاخانه، زخمی هــا و داكتــران را قتــل 

عــام كرده انــد.
ــم،  ــمن بی رح ــک دش ــا ی ــا ب ــرد: م ــح ك او تصری
ــر  ــا حملــه ب ــان ب مــکار و غــدار طــرف هســتیم. آن
شــفاخانۀ ســردار داوود نشــان دادنــد كــه بــه هیــچ 
ــان در  ــت آن ــتند؛ جنای ــد نیس ــانی پاى بن ارزش انس

ــام  ــل ع ــچ كســی قت تصــور انســان نمی گنجــد. هی
یــک شــفاخانه را در مخیلــۀ خــود هــم نمی گنجانــد. 
چــون چنیــن عملــی تــا كنــون صــورت نگرفتــه بود. 
ــر را كشــته اند؟! ــدام كاف ــه ك ــن حمل ــا در ای ــا آی ام

ــه آن هایی كــه  ــوى قیام الدیــن كشــاف خطــاب ب مول
جهــاد را در افغانســتان اعــام كرده انــد، گفــت: 
كرده ایــد  جهــاد  اعــام  افغانســتان  در  "شــما 
و گفته ایــد كــه در مســجد حملــۀ انتحــارى و 
انفجــارى كنیــد؛ آیــا در مســاجد امریکایی هــا نمــاز 
ــا  ــد؛ آی ــب می گذاری ــراب بم ــد؟ در مح می خوانن
ــر  ــتند؟ ب ــاجد می ایس ــراب مس ــا در مح امریکایی ه
مراســم جنــازه حملــه می كنیــد؛ آیــا در نمــاز جنــازه 

می كننــد؟." امریکایی هــا شــركت 

داده انــد،  جهــاد  فتــواى  آن هایی كــه  افــزود:  او 
ــتند  ــلمان هس ــا مس ــون افغان ه ــتند. چ ــق هس ناح
ــت  ــج وق ــت، پن ــارى اس ــور ج ــریعت در كش و ش
آذان در مســاجد داده می شــود. در چنیــن وضعیتــی، 
اســام،  اساســات  از  بی خبــر  مفتی هــا  برخــی 
فتــواى جهــاد ســر می دهنــد. او تصریــح كــرد: 
خداونــد چنیــن مفتی هایــی را هدایــت كنــد و اگــر 

ــازد. ــان س ــتند، تباه ش ــت نیس ــل هدای قاب
ــا  ــاى افغانســتان ب ــس شــوراى سرتاســرى علم ریی
ــن  ــردم افغانســتان ضام ــه وحــدت م بیــان این ك
موفقیت شــان اســت، گفــت كــه افغان هــا بایــد 
متحــد و یک پارچــه در برابــر فســاد، رشــوت، دروغ 
ــال  ــن اعم ــر ای ــد و اگ ــارزه كنن ــب كارى مب و فری
ــا  ــره و ب ــد بی به ــت خداون ــود، از رحم ــود نش ناب

ــود. ــم ب ــار خواهی ــب گرفت مصی
ــام  ــه اع ــت ك ــداهلل گف ــداهلل عب ــن دیدار،عب در ای
ــم  ــن ظل ــتان بزرگتری ــردم افغانس ــد م ــاد برض جه
اســت، چــرا كــه بیشــتر از هــر جــاى دیگر شــریعت 

ــت. ــارى اس ــتان ج ــام در افغانس اس
ــی  ــه مســوول بدبخت رییــس اجراییکشــور گفــت ك
ــتفاده از  ــا سوءاس ــه ب ــتند ك ــانی هس ــتان كس افغانس
ــاد  ــام جه ــتان اع ــردم افغانس ــر م ــام در براب اس
كرده انــد. آن هــا زمینــۀ فعالیــت همــۀ دهشــت افگنان 
تروریســتان  تمــام  فراهــم كرده انــد و حــاال  را 
دســت بــه دســت هــم داده و در افغانســتان جنایــت 

می آفریننــد.
ــگ  ــه شــما در جن ــت ك ــی گف ــاى دین ــه علم وى ب
حــق علیــه باطــل جانــب حــق را گرفته ایــد و 
حمایــت شــما بــراى مــا اطمینــان خاطــر می دهــد و 

ــروز خواهــد شــد. ــر باطــل پی حــق ب

ــه  ــنا ك ــس س ــاب مجل ــأت حقیقت ی ــدگار: هی مان
ــفاخانۀ  ــر ش ــه ب ــی حمل ــی چه گونگ ــراى بررس ب
ــه  ــد ك ــد، می گوین ــده بودن ــف ش ــتر موظ 400 بس
ــنا  ــس س ــأت مجل ــا هی ــفاخانه ب ــن ش مســووالن ای

ــد. ــرده ان ــکارى نک هم
ایــن هیــأت می گویــد، از قراییــن چنــان دریافتــه انــد 
ــدون همــکارى  ــدون همــکارى از داخــل و ب ــه ب ك
ــکان  ــچ ام ــفاخانه هی ــن ش ــاالى ای ــووالن ردۀ ب مس
نداشــت كــه تروریســتان خــود را بــه داخــل 

ــانند. برس
بــه گفتــۀ ایــن هیــأت، برخــی تروریســتان از پیــش 
ــز  ــان نی ــی آن ــد و برخ ــوده ان ــا ب ــل جابه ج در داخ
بــه ســاده گی و بــدون ممانعــت بــه داخــل شــفاخانه 

راه یافتــه انــد.
محمدهاشــم الکــوزى، رییــس كمیســیون امــور 
ــدۀ ایــن  دفاعــی ســنا و رییــس هیــأت بررســی كنن
مجلــس می گویــد: "موترهــاى مــا هنــگام ورود 
بــه شــفاخانه بــه ســختی تاشــی شــد؛ امــا بــا ایــن 
ــه داخــل  ــاده گی ب ــه س ــان ب ــور مهاجم ــر چط تدابی
ــد كــه ایــن مســاله ســوال  ایــن شــفاخانه راه یافته ان

بــر انگیــز اســت".
آقــاى الکــوزى افــزود، هنــگام بررســی آنــان 
مســووالن درجــه یــک شــفاخانه از دادن معلومــات 
طفــره رفتــه و پنهــان شــده انــد؛ امــا برخــی افســران 
ایــن شــفاخانه بــه هیــأت گفتــه انــد كــه در پیونــد به 
حادثــۀ روز چهــار شــنبه گذشــته 11 نفــر مشــکوک 

ــه دارد. ــان ادام ــات از آن ــده و تحقیق ــت ش بازداش
بــه گفتــۀ او، مســووالن شــفاخانه بــه ســواالت 

ــد. ــداده ان ــخ ن ــنا پاس ــأت س هی
ــووالن  ــکارى مس ــدون هم ــه ب ــد ك ــد ورزی او تأكی
امنیتــی شــفاخانه انتقــال مــواد انفجــارى و مهمــات 
ــًا  ــت و حتم ــر نیس ــفاخانه امکان پذی ــل ش ــه داخ ب
ــان  ــا مهاجم ــفاخانه ب ــن ش ــووالن ای ــی از مس برخ

ــد. ــرده ان ــکارى ك هم
ــواد  ــو از م ــر ممل ــأت ســنا گفــت كــه یــک موت هی
انفجــارى در فضــاى آزاد صحــن شــفاخانه و در 

جایــی كــه هیــچ چیــزى وجــود نداشــته انفجــار داده 
شــده و یکــی از مهاجمــان انتحــارى هــم خــود را در 

ــد. ــزل دوم انفجــار داده ان من
ــس  ــار ریی ــلم ی ــادى مس ــال، فضل ه ــن ح در همی
مجلــس ســنا نیــز یافتــه هــاى ایــن هیــأت را كافــی 
ــی را  ــاى امنیت ــه مقام ه ــد ك ــد ورزی ندانســته و تأكی
ــنبۀ  ــراى وضاحــت بیشــتر در نشســت روز یک ش ب

آینــدۀ مجلــس ســنا فراخوانــده اســت.
ــد:  ــس می گوی ــس مجل ــلم یار ریی ــادى مس فضل ه
یافته هــاى هیــأت دردى را دوا نمی كنــد و پــس 
ــنا  ــس س ــی، مجل ــاى امنیت ــخ مقام ه ــنیدن پاس از ش
فیصلــه خواهــد كــرد كــه چــه تصمیــم بایــد گرفتــه 

شــود.
زندانیان طالب اعدام شوند

ــاع  ــر دف ــد كــه وزی ــان می گوین ســناتوران در هم چن
ــت  ــه راك ــد ب ــرده و بای ــت ك ــه غفل ــن حمل در ای
بســته شــود و بــراى تســکین درد خانواده هــاى 
ــد  ــان بای ــان طالب ــه تمــام زندانی ــن حادث ــان ای قربانی

ــوند. ــدام ش اع
ــووالن  ــت مس ــنا از غفل ــس س ــناتوران در مجل س
ــت  ــن امنی ــوص تأمی ــی در خص ــاى امنیت و مقام ه

ــد. ــاد می كنن ــدت انتق ــه ش ــتان ب ــردم افغانس م
ــنا  ــس س ــروز مجل ــت دی ــخی در نشس ــاد س فره
ــران  ــه وزی ــم ك ــور می خواهی ــت: از رییس جمه گف
ــد  ــان بای ــف ش ــت در وظای ــبت غفل ــی را نس امنیت
طالبــان  از  انتقام گیــرى  بــراى  و  كــرده  بركنــار 
ــد اعــدام  ــن گــروه را بای ــان ای مســلح، همــه زندانی

ــد. كن
ــت:  ــنا گف ــو س ــر عض ــان وال دیگ ــن گی ــه دی جمع
ــت در  ــه وق ــه هم ــن ك ــل ای ــه دلی ــاع ب ــر دف وزی
ــاى  ــاع كوری ــر دف ــد وزی ــد همانن خــواب اســت بای
ــد  ــون نمی توان ــود چ ــته ش ــت بس ــه راك ــمالی ب ش

ــد. ــن كن ــور را تأمی ــت كش امنی
ــاع  ــر دف ــرد، وزی ــان ك ــر نش ــان وال خاط ــاى گی آق
ــی  ــارى تمام ــتان ج ــه در زمس ــود ك ــده داده ب وع
مناطقــی را كــه زیــر ادارۀ طالبــان اســت، پــس 

ــرده  ــل نک ــده خــود عم ــن وع ــه ای ــا ب ــرد ام می گی
ــت. ــواب اس ــه در خ و همیش

حملــه بــر شــفاخانه چهــار صــد بســتر كــه مکانــی 
ــود  ــوع خ ــت در ن ــده اس ــت ش ــدت محافظ ــه ش ب

بی پیشــینه خوانــده می شــود.
ــه حــدود  ــی در ایــن حمل ــۀ مقام هــاى امنیت ــه گفت ب
ــی  ــر زخم ــن دیگ ــدود 100 ت ــته و ح ــر كش 50 نف
ــه  ــات را ب ــار تلف ــده گان آم ــا نماین ــد. ام ــده ان ش

ــد. ــن می خوانن ــر از ای ــب باالت مرات
ــاى  ــر گفته ه ــا ب ــدگار بن ــۀ مان ــاى روزنام دریافت ه
ــداد نشــان می دهــد كــه در ایــن  شــاهدان ایــن روی
حادثــه، نزدیــک بــه ســه صــد تــن كشــته شــده اند. 
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د كډوالـو او راسـتنېدونكو چـارو وزيـر وايـي، د كډوالـۍ پديـده يـوه 

نړيـوال ګـډ مديريـت تـه اړتيـا لـري.

سيدحسـن عاملـي بلخـي يـادې څرګندونـې د سـې شـنبې پـه ورځ د 

اروپايـي ټولنـې لـه خـوا د بېرته راسـتنېدونكو د ښـه مديريت كولـو په اړه 

پـه وركشـاپ كـې وكړې.

بلخـي زياتـه كـړه چـې، لـه ۲۰۱۶ كال راهيسـې لـه ا روپايـي هېوادونـو 

څخـه ۷۳۲ كسـان پـه جـري توګـه را ايسـتل شـوي دي.

هغـه پـه ورتـه وخت كـې زياته كـړه، چـې د كډوالۍ پديـده بايـد د مبدا، 

ترانزيـت او مقصـد هېوادونـو او اړونـد نړيوالو موسسـو له خـوا مديريت 

يش)( د كډوالـۍ پديـده يـوه كـډ او څلور اړخيـز مديريت تـه اړتيا لري او 

زه چـې پـه لومړيـو كـې د كډوالو د وزيـر په توګـه وټاكل شـوم په همدې 

بـاور وم چـې هغه وخـت د كډوالـۍ په مديريـت كې بريايل كېدى شـو، 

چـې اړوندې خـواوې ګډ مديريـت ولري((.

ټولنـې مرسـتيال  اروپايـي  د  افغانسـتان كـې  پـه  پـه همـدې حـال كـې 

سـفريجورج كانينګهـم وايـي، هغـه افغـان كـډوال چـې اروپـا تـه تلـي 

ډېـرى بـه يـې بېرتـه افغانسـتان تـه را ولېـږل يش او لـږ انـدازه بـه يـې پـه 

اروپايـي هېوادونـو كـې ومنـل يش.

نومـوړى زياتـوي، چـې بيـا هم هغـه كډوالو چـې لـه اروپايـي هېوادونو 

افغانسـتان لـه ګاونډيـو  څخـه راايسـتل شـوي د هغـه كډوالـو چـې د 

هېوادونـو څخـه راځـي يـو فيصـد جوړوي))مـوږ پـه ډېـر غـور رسه دغه 

اقتصـادي  د  كـډوال دي، چـې  هغـه  يـې  ډېـر  او  غوښـتنليكونه څېـړو 

سـتونزو لـه كبلـه كـډوال شـوي دي او لـه دوى څخـه لږ شـمېر بـه يې په 

اروپـا كـې ومنـل يش((.

نومـوړى زياتـوي)) هغـه كـډوال چـې له اروپـا څخه افغانسـتان تـه لېږل 

شـوي دي د هغـه كډوالـو پـه پرتلـه چـې لـه ايـران او پـا كسـتان څخه را 

ايسـتل شـوي دي ډېـر كـم دي او ان لـه يـوه فيصـد څخـه هـم كـم ګڼل 

كېږي((.

خـو پـه ورتـه وخت کې پـه افغانسـتان كـې د كډوالـۍ د نړيوال سـازمان 

تـه  افغانسـتان  نـوي  چـې  كـډوال  هغـه  وايـي،  هـارت  لورانـس  مـر 

راګرځېـديل دي لـه ډېـرو سـتونزو رسه الس او ګرېوان دي))مـوږ له ډېرو 

ننګونـو رسه مـخ يـو چې يوه لـه دې ننګونـو څخه هـم ناامنـي ده؛ يوناما 

پـه خپـل تـازه راپـور كې خـر وركـړ چـې پـه ۲۰۱۶ م كال كـې د مليك 

وګـړو مـرګ ژوبلـه په بـې سـارې توګـه زياته شـوې وه((.

لورانـس پـه ورتـه وخـت كـې زياتوي))كلـه چـې داسـې يـوه حسـاس 

چاپرييـال تـه د كډوالـو د بېرتـه را ګرځولـو پـه اړه خرې كوو نـو بايد ډېر 

احتيـاط وكـړو خـو دا يـوازې د امنيت موضوع نـه ده بلكـې د كارموندنې 

او خدماتوتـه د الس ريس موضـوع ګانـې هـم مهمـې دي((.

دا پـه داسـې حـال كـې چـې ډېـر شـمېر افغـان كـډوال پـه دوه ګاونډيـو 

هېوادونـو پاكسـتان او ايـران كـې دي، چـې كلـه نـا كله لـه ډېرو سـتونزو 

رسه مـخ هـم وي او ان داسـې راپورونـه هـم خپاره شـوي، له ايـران څخه 

افغـان كـډوال د سـوريې جګړې ته هم لېـږل كېږي، چـې د كډوالو چارو 

وزيـر هـم دغـه موضـوع پـه يـو ډول تاييـد كـړه او زياتـه يـې كـړه چې په 

سـوريه كـې يـوازې افغانـان نـه بلكـې د نـورو هېوادونـو وګـړي هـم ډېر 

دي.

د بلخـي پـه خـره پـه ډېـرو اسـامي هېوادونـو كـې روانې جګـړې ډېرې 

پېچلـې دي او زياتـوي چـې حكومتونـه هـم پـه دې ډول جګـړو كـې د 

خپلـو اتباعـو د ګـډون لـه مخنيـوي څخـه ناتوانـه كوي))سـوريې تـه د 

كډوالـو د لېږلـو مسـئله يـوه پېچلـې موضـوع ده اوس وګـورئ، چـې پـه 

افغانسـتان كـې د هـر هېـواد خلـك جنګېـږي خو څـوك مامت كـړو، په 

سـوريه كـې هـم همداسـې ده لـه افغانانـو پرتـه د نـورو هېوادونـو خلك 

هـم ډېـر دي((.

بلخـي پـه ورتـه وخـت كـې زياتوي))افغـان حكومت هـم پـه دې اړه بې 

پـروا نـه دى او د بهرنيـو چـارو وزارت له ايـران رسه پـه دې اړه هم اړيكې 

نيولـې دي خـو د دې جګـړو پېچلتيـا او په كې د وګړو ګـډون دولتونه يوه 

انـدازه ناتوانـه كړي دي چـې مديريت يـې كړي((.

دا پـه داسـې حـال كې ده چـې په تېـرو دوه كلونو كې شـاوخوا دوه سـوه 

او پنځـوس زره افغانـان د بـې كارۍ لـه كبلـه اروپايي هېوادونـو ته الړل، 

چـې لـه ډېرو سـتونزو رسبېره يو شـمېر يې بېرته افغانسـتان تـه راولېږدول 

شـول خـو ګـڼ نـور يـې ال هـم پـه اروپـا كـې لـه يـوه نامعلـوم برخليك 

رسه مـخ دي.  

رییس شورای علما:

با دشمن بی رحم، مکار و غدار طرف هستیم
بلخي: 

ــوال  ــډ نړي ــوه ګ ــډوايل ي ك

ــري ــا ل ــه اړتي ــت ت مديري

هیأت حقیقت یاب سنا:

مسووالن شفاخانۀ 400 بستر همکاری نکردند
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ورزش

ــه  ــتردام ب ــره و آمس ــان انق ــک می ــاى دیپلماتی ــش تنش ه ــی افزای در پ
ــه  ــۀ تركی ــور خارج ــر ام ــراى ورود وزی ــد ب ــدادن هالن ــل اجازه ن دلی
ــه  ــه نســبت ب ــه رییس جمهــور تركی ــا ب ــۀ اروپ ــن كشــور، اتحادی ــه ای ب

ــدار داد. ــد، ُهش ــن می زن ــا دام ــن تنش ه ــه ای ــه ب ــخنانی ك س
ــر  ــاى اخی ــی روزه ــه ط ــور تركی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی رج
ــام  ــه انج ــود ب ــوب می ش ــو محس ــاى نات ــی از اعض ــه یک ــد را ك هلن
اقداماتــی چــون نازى هــا متهــم كــرد؛ اقدامــی كــه خشــم ایــن كشــور 

ــت. را برانگیخ
ــدان  ــط نچن ــه رواب ــد ب ــا می توان ــن تنش ه ــه ای ــان درحالی ك ــن می در ای
ــل  ــش از همه پرســی 1۶ آبری ــژه پی ــا به وی ــۀ اروپ ــره و اتحادی ســالم انق
ایــن كشــور آســیب برســاند، بروكســل بــه تركیــه نســبت بــه خــوددارى 

از بدتركــردن اوضــاع هشــدار داده اســت.
فدریــکا موگرینــی، رییــس سیاســت خارجــۀ اتحادیــۀ اروپــا در اظهاراتی 
كــه ظاهــراً در واكنــش بــه بیانــات اردوغــان مطــرح می شــد، از تركیــه 
ــا از ایــراد بیانیه هــا و انجــام اقداماتــی كــه می توانــد منجــر  خواســت ت

بــه تشــدید اوضــاع شــود،  خــوددارى كنــد.
موگرینــی طــی ایــن اظهــارات كــه از ســوى یوهانــس هــان، كمیســیونر 
توســعۀ اتحادیــۀ اروپــا نیــز تکــرار شــد، تأكیــد كــرد: بســیار ضــرورى 
ــراى  ــا ب ــود ت ــاش ش ــوددارى و ت ــا خ ــش تنش ه ــا از افزای ــت ت اس

آرام كــردن اوضــاع راه حلــی بیابیــم.
امــا عمــر چلیــک،  وزیــر اتحادیــۀ اروپــا تركیــه بــا واكنــش ُهشــدارآمیز 
تأكیــد كــرد كــه انقــره بایــد بخــش كلیــدى از توافــق ســال 201۶ خــود 
ــا بــر ســر كنتــرل مــوج مهاجــران را مــورد بازنگــرى  ــا اتحادیــۀ اروپ ب

قــرار دهنــد.
چلیــک در ایــن بــاره گفــت: تركیــه بایــد در سیاســت هاى خــود دربــاره 
جلوگیــرى از گســترش مــوج مهاجــران نگاهــی بینــدازد در حالــی كــه 
بــه طــور قطــع از ســفرهاى خطرنــاک و غیرقانونــی دریایــی بــه عنــوان 

یــک مســئولیت بشردوســتانه جلوگیــرى خواهــد كــرد.
عــاوه بــر اتحادیــۀ اروپــا، ینــس اســتولتنبرگ، دبیــركل ایتــاف ناتــو نیز 
ــا نســبت بــه یک دیگــر احتــرام  از تركیــه و ســایر متحــدان خواســت ت
ــراى كاهــش  ــا حفــظ آرامــش رویکــردى را ب ــه نشــان داده و ب دوجانب

ــد. ــاذ كنن ــا اتخ تنش ه
اســتولتنبرگ در ایــن بــاره در جمــع خبرنــگاران گفــت: ادامــۀ مذاكــرات 
و منازعــات در قلــب دموكراســی هاى مــا جــا دارد، امــا همزمــان 

ــت اســت. ــز اهمی ــه بســیار حای ــرام دوجانب ــت احت رعای
او هم چنیــن از هــردو كشــور تركیــه و هالنــد بــه عنــوان متحــدان ناتــو 
خواســت تــا "بــر هــر چیــزى كــه مــا را متحــد می كنــد و نــه مســایلی 

ــم." ــد تمركــز كنی ــه تنش هــا دامــن می زن ــه ب ك

مقامــات امریکایــی اعــام كردنــد كــه رییس جمهــورى ایــن كشــور 
بــه آژانــس اطاعــات مركــزى )ســیا( اختیــار جدیــد محرمانه یــی را 
ــون  ــت هاى مظن ــر تروریس ــادى در براب ــات پهپ ــام حم ــراى انج ب

داده اســت.
ایــن اقــدام دونالــد ترامــپ، موجــب تغییــر سیاســت دولــت بــاراک 
ــردن  ــر محدودك ــی ب ــن كشــور مبن ــابق ای ــور س ــا، رییس جمه اوبام
ــات شــدید  ــاز مجــدد اختاف ــیا و آغ ــازمان س ــبه نظامی س ــش ش نق

ــود. ــون می ش ــیا و پنتاگ ــازمان س ــان س می
ــر  ــر تغیی ــود، بیان گ ــده ب ــتر افشانش ــه پیش ــد ك ــار جدی ــن اختی ای
ــان دورۀ  ــا پای ــه ت ــت ك ــاركتی اس ــرد مش ــک رویک ــش از ی فاح
ــل  ــدام اســتاندارد تبدی ــک اق ــه ی ــا ب ــاراک اوبام ریاســت جمهورى ب
شــده بــود. براســاس ایــن اقــدام اســتاندارد، ســازمان ســیا از پهپادهــا 
و دیگــر منابــع اطاعاتــی بــراى مکان یابــی تروریســت هاى مظنــون 
اســتفاده می كــرد و ســپس ارتــش حمــات واقعــی را انجــام مــی داد.
مقامــات امریکایــی گفتنــد: حملــه پهپــادى امریــکا در مــاه مــی 201۶ 
ــد،  ــته ش ــتان كش ــان در پاكس ــر طالب ــور، رهب ــا منص ــه در آن م ك

ــود. ــه از ایــن رویکــرد تركیبــی ب بهتریــن نمون
دولــت اوبامــا بــراى ارتقــاى شفاف ســازى و مســوولیت پذیرى، 
ارتــش را مســوول انجــام حمــات تعییــن كــرده بــود. ســازمان ســیا 
ــداد  ــا تع ــود ت ــزم نب ــت دارد، مل ــی فعالی ــوران مخف ــت مام ــه تح ك
ــادى  ــات پهپ ــه در حم ــی را ك ــا غیرنظامیان ــون ی ــتان مظن تروریس
می كشــت، اعــام كنــد، امــا پنتاگــون بایــد علنــا گزارشــی را 

ــرد. ــر می ك ــی اش منتش ــات هوای ــوص حم درخص
ــا  ــارزات ب ــد مب ــه می خواه ــود ك ــرده ب ــام ك ــتر اع ــپ پیش ترام
داعــش و دیگــر گروه هــاى شــبه نظامی را تســریع بخشــد. مقامــات 
ایــن اختیــار  از  امریکایــی گفتنــد: ســازمان ســیا نخســتین بار 
ــه  جدیــدش در اواخــر فبــرورى ســال جــارى میــادى در حملــه ب
ــتفاده  ــوریه اس ــده در س ــران القاع ــی از رهب ــر المصــرى، یک ابوالخی

ــرد. ك

ــیوۀ  ــارۀ ش ــه درب ــایعاتی ك ــد ش ــال رئال مادری ــم فوتب ــی تی ــم پرتغال مهاج
ــرد. ــب ك ــود دارد را تکذی ــش وج ــظ عضات حف

كریســتیانو رونالــدو در مراســمی بــراى معرفــی فعالیــت تجــارى جدیــدش، 
ــی  ــاى جالب ــد، چیزه ــی در مادری ــازى زنجیره ی ــگاه هاى بدن س ــاح باش  افتت
ــان  ــد بی ــظ می كن ــمانی اش را حف ــی جس ــه آماده گ ــه چگون ــارۀ این ك درب

كــرد.
در روزهــاى كــه رونالــدو در انگلیــس بــراى منچســتریونایتد تــوپ 
مــی زد، گزارش هایــی منتشــر شــد مبنــی بــر این كــه رونالــدو بــراى 
ــزار  ــه 3 ه ــیکس پک اش« روزان ــظ »س ــود و حف ــکم خ ــردن ش عضانی ك

دراز و نشســت انجــام می دهــد.
ــا دراز  ــن موضــوع گفــت: این كــه مــن روزى 3 هــزار ت ــا رد ای ــدو ب رونال
ــدارد. مــن حتــا مطمیــن نیســتم كــه  و نشســت انجــام مــی دادم حقیقــت ن
ــا  ــه ی ــوالً س ــم. معم ــام داده باش ــن كار را انج ــم ای ــار ه ــی هزارب هفته ی

ــم. ــن می كن ــه تمری ــار در هفت چهارب
ــات  ــراى ماق ــی ب ــکان خوب ــازى م ــگاه بدن س ــه داد: باش ــدو ادام رونال
ــادى آشــنا  ــا افــراد جالــب زی ــا افــراد مختلــف اســت. مــن در باشــگاه ب ب
شــده ام. مهم تریــن چیــز بــراى داشــتن بدنــی ورزیــده ایــن اســت كــه تــا 
ــه  ــی هوش مندان ــام تمرینات ــراى انج ــا ب ــد و ب ــن كنی ــن تمری ــاى ممک ج

ــتیاق داشــته باشــید. اش

ســرمربی تیــم فوتبــال چلســی از رویکــرد بازیکنــان منچســتریونایتد 
در بــازى برابــر مــردان او و تاش شــان بــراى كنتــرل ســتارۀ ولــزى 
ــازى ســخت را در  ــک ب ــرد و گفــت، انتظــار ی ــاد ك ــدن انتق آبی پوشــان لن

نیمه نهایــی جــام حذفــی انگلیــس دارد.
تیــم فوتبــال چلســی شــب گذشــته بــا تحمیــل شکســت یــک بــر صفــر بــه 
ــی  ــۀ نیمه نهای ــی مرحل ــتمفوردبریج، راه ــگاه اس ــتریونایتد در ورزش منچس

جــام حذفــی انگلیــس شــد.
ــتارۀ بلژیکــی تیمــش »ادن ازار«  ــدا از س ــه ابت ــازى، كونت ــن ب ــال ای ــه دنب ب
بــه خاطــر شــخصیت فوق العــاده اش و تحمــل 25 دقیقــه ضربــات و 
ــد كــرد.  ــازى تمجی ــان منچســتریونایتد در جــو ملتهــب ب تکل هــاى بازیکن
در ایــن بــازى كــه پیــروزى در آن چلســی را در مرحلــۀ نیمه نهایــی 
ــا  ــی ب ــق ابتدای ــار در دقای ــد، ازار چندین ب ــرار می ده ــام ق ــه رو تاتنه روب
ــوى  ــژه از س ــد، به وی ــن ش ــر زمی ــش ب ــد نق ــان من یونایت ــاى بازیکن خطاه
ــررا،  ــدر ه ــن آن ــود و همچنی ــار او ب ــتقیم مه ــور مس ــه مأم ــز ك ــل جون فی
هافبــک اســپانیایی شــیاطین ســرخ كــه بــه خاطــر انجــام دو تــکل خشــن در 

ــد. ــراج ش ــت و اخ ــازى دو كارت زرد گرف ــت ب ــه نخس 35 دقیق
ــود و  ــی ب ــیار عصبان ــی روى ازار بس ــان چلس ــاى بازیکن ــه از خطاه كونت
بارهــا در محوطــۀ فنــی  اش بــه ایــن مســأله اعتــراض كــرد و چندبــار هــم 
نارضایتــی اش را هــم بــه اطــاع ژوزه مورینیــو رســاند كــه البتــه فایده یــی 
ــر  ــه خاط ــش ب ــی تیم ــتارۀ بلژیک ــازى از س ــان ب ــه در پای ــت. كونت نداش

ــرد. ــد ك ــازى خشــن شــیاطین ســرخ تمجی ــا ب مداراكــردن ب
ــه  ــتریونایتد ب ــان منچس ــا بازیکن ــه آی ــؤال ك ــن س ــه ای ــخ ب ــه در پاس كونت
ــن  ــه چنی ــم ك ــا می دان ــم، ام ــرد: نمی دان ــد ك ــد، تأكی ــد ازار را می زدن عم
ــه نظــر  ــدارد. ایــن ب ــه بازیکنــان حریــف، وجــود ن ــه زدن ب تاكتیکــی، ضرب
ــیوۀ  ــن ش ــم ای ــوان اس ــه بت ــم ك ــر نمی كن ــن فک ــت. م ــال نیس ــن فوتب م
بــازى را تاكتیــک گذاشــت. واقعیــت همیــن اســت. همــه دیدنــد. مــن فکــر 
می كنــم كــه گاهــی اوقــات زمانــی كــه شــما برابــر بازیکنانــی بــا اســتعداد 
ــر  ــن فک ــانید. م ــان را بترس ــه آن بازیکن ــد ك ــاش داری ــد، ت ــازى می كنی ب
ــه  ــند. چ ــی باش ــن بازیکنان ــب چنی ــد مراق ــتر بای ــه داوران بیش ــم ك می كن

ــوند؟ ــت شــدید ش ــک مصدومی ــار ی ــان دچ ــر آن ــد اگ ــی می افت اتفاق
ــی  ــۀ نیمه نهای ــش در مرحل ــدى تیم ــازى بع ــه ب ــرد ك ــی ك ــه پیش بین كونت
ــد. او  ــازى ســخت باش ــک ب ــم ی ــام ه ــر تاتنه ــس براب ــی انگلی ــام حذف ج
ــی  ــر حریف ــر براب ــابقه ســخت دیگ ــک مس ــم ی ــازى ه ــرد: آن ب ــوان ك عن
قــوى خواهــد بــود. ایــن فصــل در بازى هــاى رودررو یــک بــار مــا پیــروز 
شــده ایم و یــک بــار آنهــا. بــازى مهیجــی بــراى مــا و هواداران  مــان 
ــا  ــه تاتنهــام، آرســنال ی ــن مرحل ــی اســت. در ای ــود. قرعــه جالب خواهــد ب
منچسترســیتی حضــور دارنــد و ســطح رقابت هــا بســیار بــاال اســت. تاتنهــام 
نشــان داده كــه می توانــد مــا را شکســت دهــد امــا مــا هــم نشــان داده ایــم 
كــه می توانیــم شکست شــان دهیــم. بایــد بــازى جالبــی شــود. ایــن بــازى 

ــود. ــراى هــر دو تیــم ســخت خواهــد ب ب

ُهشـدار 
اروپـا و ناتـو به اردوغـان

ترامپ مجددًا به سیا اجازۀ 
انجام حمالت پهپادی را داد

اظهارات رونالدو دربارۀ شیوۀ 

حفظ »سیکس پک« خود

کونته:
لگدزدن به بازیکن حریف تاکتیک نیست

ملک ستیز

ــه،  ــهامی ن ــرکت س ــا ش ــعار: »م ــر ش ــی ب نگرش
می ســازیم« متخصــص  حکومــت 

شــركت ســهامی نهــادى اســت كــه شــركاى گوناگــون 
ــه« توســعه یی و اقتصــادى ســهیم  ــک »معامل ــه ی ــراى رســیدن ب را ب
می ســازد. در ایــن معاملــه پــول، تجربــه، ظرفیــت تخنیکــی، قــدرت 
ــی، نقــش اساســی  ــی و برون ــراودات درون ــی و م ــی، چانه زن بازاریاب
بــازى می كنــد. شــركت ســهامی بــر بنیــاد »داد و گرفــت« توســعه و 
ــه  ــم كار ب ــل و ك ــن شــركت، شــركاى تنب ــد. در ای ــدا می كن رشــد پی
حاشــیه كشــانیده می شــوند و چهره هــاى معامله گــر، چــاالک و 
دوراندیــش جاى گزیــن آنــان می شــود. در شــركت هاى ســهامی 
ــادى  را  ــع اقتص ــراِن مناف ــر هم فک ــه زودت ــا هرچ ــت ت ــم آن اس مه
ــن رو،  ــوید. از ای ــه ش ــل معامل ــرعت داخ ــه  س ــرده و ب ــایی ك شناس
ــهامی  ــركت هاى س ــی ش ــادى و مدیریت ــاى اقتص ــر و درونم پس منظ
ــی از  ــاى كان مافیای ــد. قدرت ه ــات شــکل می گیرن ــاد معام ــر بنی ب
ــف  ــل و ضعی ــا شــركاى تنب ــد و حت ــی ســود می برن ــن روش خیل ای
ــاى  ــی در مافی ــن روش ــازند. چنی ــود می س ــتهاک، ناب ــس از اس را پ

ــا و روســیه خیلــی رایــج اســت. ایتالی
ــه و  ــت حرف ــام را در خدم ــی نظ ــص، بیروكراس ــت متخص حکوم
ــع درونمــا و پس منظــر  ــرار می دهــد. در واق ــی ق اندوخته هــاى تجرب
ــاد  ــر بنی ــه ب ــد ك ــکل می ده ــی ش ــص را دكترین ــت متخص حکوم
حرفــه و تجربیــات متکــی اســت. دولت هــاى متخصــص، بــا اســتفاده 
ــت  ــهامی را در خدم ــركت هاى س ــش، ش ــی خوی ــن حرفه ی از دكتری
بیروكراســی نظــام قــرار می دهنــد. بــراى آنــان دامنــۀ معاملــه را بــاز 
می گذارنــد و از تولیــد و توســعۀ آن هــا نفــع می برنــد. یکــی از 
ــص  ــت، تخص ــازگارى سیاس ــص را س ــت متخص ــاى دول ویژه گی ه
ــص  ــاى متخص ــر دولت ه ــازگارى عم ــن س ــازد. ای ــرمایه می س و س
ــان  ــرق اساســی می ــی و پایگاه شــان را مشــروع می ســازد. ف را طوالن
شــركت ســهامی و حکومــت متخصــص در اســتفاده از منافــع اســت. 
حکومــت متخصــص منافــع را )از طریــق سیاســت حرفه یــی و ادارۀ 
ــه شــركت  ــازد. درحالی ك ــدل می س ــهروندان مب ــع ش ــه مناب ــه( ب عام
ســهامی منافــع را در چارچوبــۀ انحصــار ســرمایه محــدود بــه خــود 

ــد. ــود داورى كنی ــاال خ ــد. ح می گردان

كمال الدین حامد

سال نِو نودوشش مبارک
ــارک و خــدا  ــه گان مب ــراى هم ــِو نودوشــش ب ــال ن س
كنــد ســال فرخنــده و پـُـر از ســامتی و موفقیــت بــراى 
مــردم عزیزمــان باشــد . روزهــا همــه بــه لحــاظ ذاتــی به ســان همدگر 
ــن  ــاى ای ــد و حکمت ه ــروردگار می باش ــن پ ــام تکوی ــزء از نظ و ج
رونــد اســت كــه مــا را می توانــد كمــک كنــد و بــراى مــا درســی از 

ــاى زنده گــی باشــد. انســانیت و معن
بزرگ تریــن برآینــِد تغیــرات شــب و روز، ســال و مــاه و زمســتان و 
بهــار، نوعــی توجیــه بــه شــناخت قــدرت پــروردگار و نظــام تکویــن 
او اســت، امــا در كنــار آن، درس هــاى بزرگــی بــراى انســان ها 
ــوب  ــک چارچ ــازى ی ــا آماده س ــی ت ــی ذهن دارد. از درس خودآگاه
ســازمان یافته بــراى فعالیت هــاى روزمــرۀ انســان. آغــاز بهــار، 
ــی  ــک تحــول تکوین ــال ی ــزى در قب ــراى برنامه ری ــر انســان ب بیدارگ
ــد  ــا رون ــو می شــوند ت ــه و ن ــه همــه روزهــا كهن ــد اســت، ورن جدی

ــرود. ــه پیــش ب كلــی كاینــات ب
انســان  بهانه هایی انــد جهــت جلب توجــه  آن،  امثــال  و  نــوروز 
ــی  ــی زنده گ ــک نواخت ــد ی ــه می توان ــول ك ــۀ مغف ــل و اندیش غاف
ــراى این كــه صاحــب  ــارک ب ــوروز مب ــراى انســان دردآور باشــد. ن ب
ــض  ــت، فای ــت اس ــب برك ــود صاح ــه خ ــورى ك ــات همان ط كاین
بركــت نیــز می باشــد )تبــارک الــذى بیــده الملــک( و )اللهــم بــارک 
ــه اســتقبالش رفــت  ــوان ب ــوروز را می ت ــا(. ن ــا و عمرن ــی رزقن ــا ف لن
تــا زنده گــی نــو بــه اســتقبال مــا بیایــد، بــراى این كــه بهــار طبیعــت، 

نوعــی توجیه گــر بهــار زنده گــی می باشــد.
گرفتــار  مــا  كــه  می شــود  امیدبــرده  مبــارک.  نوتــان  ســال 
ســرمازده گی فکــرى باقــی نمانیــم و از بهــار اندیشــۀ خــود، چمنــی 
بــراى هم نوعــان خــود آمــاده كنیــم. بهــار نوتــان تبریــک. خــدا كنــد 
ــه دردِ  ــد ك ــار، شــگوفه كن ــوروز و به ــد ن ــا و شــما مانن احســاس م

ــم. ــس كنی ــاس و لم ــاداران را احس ــادارِى ن دردداران و ن
نوروزتــان خجســته بــاد. آرزو دارم نــوروز آغــاز زنده گــی نــوى براى 
ــان  ــد زنده گــی و خاطرات ت ــر رون ــاره ب ــرور دوب ــه لحــاظ م شــما ب
ــراى  ــان ب ــت بی پای ــا میمن ــون. از خــداى یکت ــان میم ــد. نوروزت باش

شــما و بــراى تــو عزیــزان و عزیــزم، تمنــا می كنــم.
ــاى  ــه زیب ــبز و ب ــاران س ــی به ــه فرخنده گ ــاد، ب ــو فرخنده ب ــل ن فص
ــطحی نگرى  ــن و س ــی مزم ــن دگم اندیش ــا از ای ــز  ت ــه هاى نغ اندیش
ــتان دیده  ــردم زمس ــت م ــر برك ــو پُ ــار ن ــم . به ــات یابی ــه نج بی روی
ــاى  ــرو فتوادادن ه ــم در گ ــدم بتوانی ــورم. رجامن ــرماخوردۀ كش و س
ــه  ــوروز را مطالع ــرت، ن ــا چشــم بصی ــم و ب ــرط محصــور نگردی مف

كنیــم.

فیـسبـوک نـــامــه
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بــراى  كشــور،  عالــی  تحصیــات  وزارت 
نخســتین بار از توزیــع ســندهاى معتبــر آموزشــی  
دانشــجویان  بــراى  یک ســان  صــورت  بــه 
خبــر  خصوصــی  و  دولتــی  دانشــگاه هاى 

. هــد می د
فیصــل امیــن، ســخنگوى وزارت تحصیــات 
عالــی دیــروز )ســه شــنبه، 24حــوت( در نشســت 
خبــرى مشــترک بــا ســخنگویان وزارت هــاى 
معــارف، اطاعــات و فرهنــگ و امــور زنــان 
ــن وزارت  ــالۀ ای ــت آورد یک س ــل، از دس در كاب

ــرد. ــه ك ــزارش ارای گ
آقــاى امیــن گفــت كــه وزارت تحصیــات عالــی 
در ســال 1395كارهــاى بنیــادى را در بخش توزیع 
ــراى دانشــجویان دانشــگاه هاى  ســندهاى معتبــر ب
ــواالت  ــک س ــل بان ــی، تعدی ــی و خصوص دولت
امتحــان كانکــور و تعدیــل مقرره هــا و لوایــح 
ایــن وزارت و هم چنــان بررســی و نظــارت از 
كاركــرد موسســات تحصیــات عالــی خصوصــی 

ــت. ــام داده اس ــی انج ــگاه هاى خصوص و دانش
ــد  ــی می گوی ــات عال ــخنگوى وزارت تحصی س
ــون  ــک میلی ــت ی ــته اس ــن وزارت توانس ــه ای ك
ســند آموزشــی را بــراى دانشــجویان دانشــگاه هاى 
دولتــی و خصوصــی در كشــور آلمــان چــاپ كنــد 
و ایــن اســناد بــه زودى بــراى واجــدان شــرایط آن 

توزیــع خواهــد شــد.
ســخنگوى ایــن وزارت می گویــد كــه توزیــع 
ــراى نخســتین بار در  ــر ب ســندهاى آموزشــی معتب

كشــور آلمــان بــه چــاپ شــده و ایــن ســندها بــه 
تدریــج از كشــور جرمنــی وارد افغانســتان شــده و 

ــردد. ــع می گ توزی
ــن دور  ــزارى دومی ــان از برگ ــن هم چن ــاى امی آق
امتحانــات كانکــور در ســال 1395 در والیــت 
كابــل خبــر داده گفــت كــه در كانکــور امســال 43 
هــزار داوطلــب از كابــل اشــتراک خواهنــد كــرد.
او می گویــد كــه رونــد نظــارت از كاركــرد و 
خصوصــی  دانشــگاه هاى  در  درســی  كیفیــت 
ــدى از  ــکل ج ــه ش ــن وزارت ب ــده و ای ــاز ش آغ

ایــن رونــد نظــارت می كنــد.

در  عالــی  تحصیــات  وزارت  او،  گفتــۀ  بــه 
عالــی  تحصیــات  موسســه  و  دانشــگاه  هــر 
خصوصــی، نهادهایــی را موظــف كــرده اســت تــا 
نحــوۀ تدریــس و كیفیــت درســی را در آنجــا بــه 

ــد. ــی گیرن بررس
وزارت تحصیــات عالــی در حالــی از توزیــع 
خبــر  كشــور  در  آموزشــی  معتبــر  ســندهاى 
می شــد،  گفتــه  ایــن  از  پیــش  كــه  می دهــد 
آموزشــی  ســندهاى  میــان  تفاوت هایــی 
ــود دارد. ــی وج ــی و خصوص ــگاه هاى دولت دانش

در  امریکایی  جمهورى خواه  سناتورهاى  گراهام،  لیندسی  و  كین  مک  جان 
مقاله یی با عنوان "چرا به نیروهاى امریکایی بیشتر براى پایان دادن به بن بست 
كشور  این  در  امریکایی  نیروهاى  تعداد  افزایش  از  داریم"  نیاز  افغانستان  در 

حمایت كرده اند.
گراهام و مک كین در مقاله یی كه در واشنگتن پست منتشر كرده اند نوشتند: 
متأسفانه در سال هاى اخیر ما اقدام به بستن دست و پاى ارتشمان در افغانستان 
كه  بوده ایم  این  دنبال  به  شدن صرفا  پیروز  براى  تاش  جاى  به  ما  كرده ایم. 
خارج  را  سربازانمان  از  تعدادى  بار  یک  وقت  چند  هر  ما  نخوریم.  شکست 
انجام  سیاسی  ماحظات  لحاظ  به  بیشتر  را  طرح  این  كه  حالی  در  می كنیم 

می دهیم تا شرایط موجود.
در ادامه این مقاله آمده است: اینکه ما به مدیریت سطح نیروها در افغانستان و 
همچنین در عراق و سوریه می پردازیم ظاهرا بیشتر بر شمارش نیرو تمركز دارد 
تا سنجیدن موفقیت در میدان جنگ. در عین حال مقامات نیز با محدودیت هاى 
به  طالبان  به  نمی توانست  ما  ارتش  تابستان گذشته  تا  روبرو هستند.  شدیدى 

این  از  برداشته شدن فشار  باعث  این  جز در شرایط بسیار حاد حمله كند و 
شبه نظامیان و اجازه به بازسازى و حمات مجدد آنها شده بود. در حقیقت با 
وجود آنکه ما با داعش در سوریه و عراق می جنگیم اما مقام ها در افغانستان به 
حدى با محرومیت مواجه هستند كه یک سال طول كشید تا نیروهاى امریکایی 

نهایتا اختیار حمله به شبه نظامیان این گروه در افغانستان را به دست بیاورند.
این دو سناتور جمهورى خواه امریکایی در ادامه مدعی شدند: ما وقتی به دنبال 
راهبرد شکست نخوردن هستیم مشاهده می كنیم كه خطر علیه نیروهاى امریکایی 
و افغان بدتر می شود و تهدید تروریستی تشدید می شود. طالبان خطرناک تر و 
تلفات  و  داده  گسترش  افغانستان  در  را  اراضی خود  كنترل  و  مرگبارتر شده 
سنگین به نیروهاى افغان وارد می كند. در عین حال آنها طبق گزارش ها با كمک 
روسیه و ایران كه چیزى بیش از شکست امریکا در افغانستان نمی خواهد این 
كار را انجام می دهند. القاعده و شبکه حقانی به تهدید منافع ما در افغانستان و 
فراتر از آن ادامه می دهند. داعش نیز به دنبال یک پناهگاه دیگر در افغانستان 

است تا از طریق آن بتواند به طراحی و اجراى حمات بپردازند.
مک كین و گراهام در انتها تصریح كردند: ماموریت امریکا در افغانستان در حال 
حاضر همان ماموریت سال 2001 است: پیشگیرى از استفاده تروریست ها از 
این كشور براى حمله به سرزمین ما. ما به دنبال دستیابی به این هدف از طریق 
حمایت از دولت افغانستان و نهادهاى امنیتی این كشور هستیم تا آنها بتوانند 
تروریست  دشمن هاى  و  كرده  دفاع  كشورشان  از  و  ایستاده  خود  پاى  روى 
مشترک ما را در ضمن كاهش كمک هاى امریکا در طول زمان شکست دهند. 
با  درست  مکان هاى  در  نیروها  درست  تعداد  نیازمند  هدف  این  به  دستیابی 
گفت وگوهایمان  طبق  بر  ما  ارزیابی هاى  است.  درست  قابلیت هاى  و  مقام ها 
با فرماندهان مستقر در میدان جنگ این بوده كه راهبرد موفقیت در افغانستان 
این  تر است.  منعطف  مقام هاى  بیشتر و  ائتاف  و  امریکایی  نیروهاى  نیازمند 
هدف همچنین نیازمند حمایت پایدار از نیروهاى امنیتی افغانستان براى ایجاد 
قابلیت هاى كلیدى در آنها به ویژه قابلیت هاى تهاجمی مثل نیروهاى عملیات 

ویژه و پشتیبانی هوایی الزم براى شکستن بن بست در افغانستان است.

وزارت تحصیالت عالی:

اعتبار سند دانشگاه های خصوصی و دولتی یک سان اند

دو سناتور ارشد امریکایی:

دست و پای ارتش مان را در افغانستان بسته ایم

ده فرد وابسته 
به شبکۀ حقانی کشته شدند

طالبان در هرات دست و پای 
یک جوان را قطع کردند

ــات  ــه در نتیجــۀ عملی ــرده ك ــام ك ــه كشــور اع وزارت داخل
ــت  ــروک والی ــی در روســتاى درۀ شــینکی ولســوالی زی هوای
ــک  ــا ی ــی همــراه ب ــه شــبکۀ حقان ــرد وابســته ب ــکا 10 ف پکتی

ــان كشــته شــدند. ــده آن فرمان
ــر  ــه عص ــت ك ــه اس ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــن وزارت ب ای
دوشــنبه، در حملــۀ هوایــی در روســتاى درۀ شــینکی ولســوالی 
زیــروک والیــت پکتیــکا ده عضــو شــبکۀ حقانــی بــه شــمول 
ــن دیگــر  ــداهلل« كشــته و دو ت ــام »عب ــان به ن ــده آن ــک فرمان ی

ــد. مجــروح گردیدن
ــه  ــی گفت ــا نشــر خبرنامه ی ــکا ب ــت پکتی ــی والی ــر وال ــا دفت ام
ــر مراســم فاتحــه كرامت خــان  اســت كــه در حملــه هوایــی ب
ــن  ــروک ای ــوالی زی ــی در ولس ــبکۀ حقان ــده ش ــک فرمان ی
والیــت 29 تــن از افــراد گــروه طالبــان بــه شــمول دو فرمانــده 

ــد. شــان هــدف قــرار گرفتــه و كشــته شــده ان

طالبــان در محضــر عــام دســت و پــاى یــک جــوان را قطــع كردنــد. 
ایــن رویــداد روز دوشــنبه در ولســوالی اوبــۀ هــرات ُرخ داده اســت.
جیانــی فرهــاد، ســخنگوى والــی هــرات گفتــه اســت، ایــن جــوان 
ــوى  ــام دزدى از س ــه اته ــنادى ب ــچ اس ــدون هی ــش ب ــاه پی ــک م ی
ــته  ــس، روز گذش ــاه حب ــک م ــس از ی ــد و پ ــت ش ــان بازداش طالب
در دادگاه صحرایــی بــه قطــع دســت  و پــاى چــپ محکــوم شــد و 

ــد. ــان ســاعت اجــرا گردی حکــم دادگاه هم
ســخنگوى والــی هــرات می افزایــد كــه دادگاه صحرایــی ایــن جــوان 
ــۀ كوهســتانی  ــک منطق ــه در ی ــز ولســوالی اوب ــرى مرك در 5 كیلومت

برگــزار شــده اســت.
ــوب  ــوان خ ــن ج ــی ای ــت صح ــد، وضعی ــاد می گوی ــی فره جیان
ــداد  ــن روی ــی بازداشــت عامــان ای ــی در پ اســت و نیروهــاى امنیت

انــد.
طالبــان ایــن رویــداد را تأییــد می كننــد. ذبیــح اهلل مجاهــد، ســخنگوى 
ــام  ــه ن ــد، یــک پســر ب ــه ســام وطندار می گوی ــان در تماســی ب طالب
غام فــاروق، از باشــنده گان روســتاى تگابیــارى ولســوالی اوبــۀ 
هــرات بــه جــرم دزدیــدن موتــر و موترســایکل از ســوى ایــن گــروه 
بازداشــت و در یــک  دادگاه صحرایــی دســت  و پایــش قطــع شــده 

اســت.
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