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ــر از  ــا دو روز دیگ ــت ت ــرار اس ق
ــتقالل  ــالروز اس ــن س ــود و نهمی ن
اســترداد کشور) 28 اســد( در ارگ 
ــوری گرامی داشــت  ریاســت جمه

شــود. 
نزدیــک بــه یــک قــرن پیــش شــاه 
ــتان،  ــت افغانس ــاه وق ــان اهلل، ش ام
ــال  ــد س ــتم اس ــت و هش در بیس
یــا 19  1298 هجــری شمســی 
ــه  ــالدی ب ــال 1919 می ــت س اگس
ــس  ــردم پ ــت م همــکاری و حمای
ــی  ــا نیروهــای بریتانیای از جنــگ ب
ــه  ســابق، اســتقالل افغانســتان را ب
دســت آورد. از ایــن روز همــه 
ســاله در افغانســتان بــه عنــوان روز 
ــود.  ــت می ش ــتقالل گرامی داش اس

28  اسد 
روز استقالل افغانستان مبارک

زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به 
سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.

سقراط

کــه  محلــی  منبــع  یــک 
نمی خواهــد هویتــش فــاش 
ــه  ــالم وطندار گفت ــه س ــود ب ش
ســه چرخبال  کــه  اســت 
در  گذشــته  هفتــۀ  ناشــناس 
ولســوالی کوهســتانات والیــت 
ــه  ــرده و ب ــت ک ــرپل، نشس س
ــات  ــزار و مهم ــان جنگ اف طالب
ــت. ــرده اس ــع ک ــی توزی نظام
بــه گفتــۀ ایــن منبــع، در حــال 
امنیتــی  وضعیــت  حاضــر؛ 
و  نیســت  خــوب  ســرپل 
طالبــان قصــد حملــه بــر مرکــز 

شــهر را دارنــد.
در همیــن حــال؛ مســووالن 
ســرپل،  والیــت  در  امنیتــی 
نهادهــای  کــه  گفته انــد 
مســوول ایــن والیــت ایــن 
موضــوع را تحــت بررســی  

داده انــد.  قــرار 
ســخنگوی  امانــی،  ذبیــح اهلل 

می گویــد  ســرپل؛  والــی 
ایــن  در  گزارش هایــی  کــه 
کرده انــد  دریافــت  مــورد 
بــاره  ایــن  در  وبررســی ها 

آغــاز شــده اســت.
آقــای امانــی گفتــه کــه در 
حــال حاضــر ایــن خبــر را »رد 
و یــا تاییــد« کــرده نمی تواننــد. 
ســه هفتــه پیــش، شــماری 
ولســوالی  باشــندگان  از 
کوهســتانات ســرپل و بلچــراغ 
فاریــاب، گفتــه بودنــد کــه 
ــش  ــی داع ــان خارج جنگجوی
شــماری از فرماندهــان محلــی 

پــول  بــدل  در  را  طالبــان 
ــا همــکاری  ــد ت راضــی کرده ان
ــاز  ــروه آغ ــن گ ــا ای خــود را ب

ــد. کنن
پیــش  چنــدی  همچنــان؛ 
ایــن  محلــی  مســووالن 
والیــت؛ فــرود دو چرخبــال را 
در منطقــۀ زیرکنتــرل طالبان در 
ــرده  ــد ک ــاد تأیی ــوالی صی ولس
ــد  ــا کرده ان ــان ادع ــد. آن بودن
ــرای  ــا ب ــن چرخبال ه ــه  ای ک
ــده  ــان آم ــروه طالب ــز گ تجهی

ــد. بودن

ــی، منشــی  ــی رضــا روحان عل
کمیســیون  ســخنگوی  و 
ــور؛  ــی کش ــکایات انتخابات ش
اعــالم کــرده اســت کــه افــراد 
فهرســت  از  شــده  حــذف 
ــات،  ــی  کمیســیون انتخاب نهای

شــانس برگشــت ندارنــد.
دیــروز  روحانــی،   آقــای 
جمعــه )26 اســد( در یــک 
کابــل،  در  خبــری  نشســت 
تاکیــد کــرد کــه فهرســت 
ــی  ــات پارلمان ــزدان انتخاب نام
افــراد  و  اســت  نهایــی 
فهرســت  از  شــده  حــذف 
ــا  ــت ی ــانس برگش ــی، ش نهای
ــن  ــه ای ــاره ب ــدن دوب وارد ش

ندارنــد. را  فهرســت 
شــکایات  کمیســیون 
دوهفتــه  تقریبــا  انتخاباتــی 

پیــش نام هــای ۳۵ نامــزد را 
از فهرســت نامــزدان انتخابــات 
ــه  ــرد و ب ــذف ک ــی ح پارلمان
۴۵ تــن دیگــر هشــدار داد کــه 
اگــر اتهامــات وارده برآنهــا 
ــای  ــود، نام ه ــاخته نش دور س
نیــز حــذف خواهــد  آنهــا 

ــد. ش
 ، ایــن تصمیــم  اعــالن  بــا 

اعتراض هــا درکابــل وچندیــن 
والیــت آغــاز شــد کــه هنــوز 
اعتــراض  دارد.  ادامــه  هــم 
کــه  می گوینــد  کننــدگان 
بیشــتر کســانی که از فهرســت 
حــذف   انتخابــات  نهایــی 
ــات  ــاری از اتهام ــده اند، ع ش
هســتند کــه باالیشــان وارد  

شــده اســت.

صفحه 2صفحه 2

صفحه 6

کمیسیون شکایات انتخاباتی:سه چرخبال ناشناس در سرپل به طالبان جنگ افزار توزیع کرده است
افراد حذف شده از فهرست نهایی،  شانس برگشت ندارند

احمد ولی مسعود رهبرجریان سیاسی آجندای ملی در کنفرانس خبری چشم انداز انتخابات، صلح و آیندۀ نظام سیاسی افغانستان:

در مشـورت با حـوزۀ مقـامت و نخبـگان کشـور
 در انتخـابات ریاست جمـهوری نامـزد واحـد معـرفی می کنیـم  

افغانستان،
کشـوری بـدون حکـومت!

غنـی امـروز  شـکایت 
دیـروز مسعـود و مقـاومت   



اتفاقهــای خونیــن روزهــای پســین، چــه در 
ــک  ــای ی ــه گوی ــل، هم ــاب و کاب ــی، فاری غزن
چیــز انــد کــه در افغانســتان دیگــر نهــادی 
ــن  ــر چنی ــدارد. اگ ــود ن ــت وج ــام حکوم ــه ن ب
ــط در  ــد، فق ــته باش ــود داش ــم وج ــزی ه چی
چهــار دیــواری ارگ و پشــت دیوارهــای ضخیــم 
ــه  ــد پای ــای بلن ــام ه ــمنتی مق ــتحکم س و مس
حکومــت میتوانــد باشــد. دیگــر حکومتــی باقــی 
نمانــده اســت کــه مســوول جــان، مــال و حیثــت 
ــه  شــهروندان کشــور باشــد. افغانســتان عمــال ب
ســال هــای وحشــت و هــرج و مــرج برگشــته 
ــن  ــرای ای ــی کاری ب ــن وضعیت ــر در چنی و اگ
ــام  ــی انج ــی و تهداب ــه صــورت اساس کشــور ب
نشــود، بــدون شــک دیگــر هیــچ قدرتــی تــوان 
تامیــن امنیــت و آرامــش را نخواهــد داشــت. در 
ــد  ــیدن عی ــرا رس ــتانۀ ف ــه ارگ در آس ــی ک زمان
اضحــی برنامــه آتــش بــس را تدویــن مــی کند و 
امریکایــی هــا در حــال گفتگــو بــا ســران طالبــان 
اســتند، ایــن گــروه بــا قســاوت تمــام یــک شــهر 
بــزرگ و تاریخــی را بــه آتــش مــی کشــد و دار 
ــه  ــرد. آن چــه ک ــی ب ــا م ــه یغم ــدار آن را ب و ن
ــه  ــر لحظ ــر روز و ه ــاد، ه ــاق افت ــی اتف در غزن
ــتان  ــر افغانس ــه دیگ ــر نقط ــت در ه ــن اس ممک
ــود  ــه شــهری نب ــی یگان ــز تکــرار شــود. غزن نی
ــش  ــرد، پی ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ــه ب ک
ــد  ــدوز و بع ــاک در قن ــۀ دردن ــن تجرب از آن ای
هــم بــه صــورت نســبی در والیــت فــراه اتفــاق 
افتــاده بــود. آن زمــان رییــس حکومــت وحــدت 
ــاد اعــالم کــرد کــه  ــر زی ــا غــرور و تکب ملــی ب
ــن  ــرای کشــور تدوی ــی را ب ــۀ امنیت ــان برنام چن
خواهــد کــرد کــه هرگــز گــروه هــای دهشــت 
ــه شــهرها را  ــا فکــر نزدیــک شــدن ب افکــن حت
ــه  ــا نتیج ــد. ام ــود راه ندهن ــه خ ــم در مخیل ه
ــه  ــان ب ــاره طالب ــاه بعــد دوب ــد م چــه شــد؟ چن
ــار  ــرای ب ــود ب ــک ب ــه کــرد و نزدی ــدوز حمل قن
ــم  ــاال ه ــد. و ح ــرف کن ــهر را تص ــن ش دوم ای
غزنــی کــه بــه تلــی از خاکســتر و خــاک تبدیــل 
شــده اســت. جالــب ایــن جاســت کــه در چنیــن 
ــه  ــای ب ــی از کاخ ه ــای امنیت ــام ه ــی مق لحظات
ــل اعــالم  شــدت محافظــت شــده خــود در کاب
ــه دشــمن شکســت خــورده و در  ــد ک ــی کنن م
ــی  ــای امنیت ــام ه ــی مق ــت. وقت ــرار اس ــال ف ح
ــوان  ــون باشــند و ت ــن ترســو و جب کشــور چنی
رفتــن بــه خطــوط اول نبــرد را نداشــته باشــند، 
ــد  ــن نخواه ــر از ای ــت بهت ــک وضعی ــدون ش ب
ــت  ــی، حکوم ــای غن ــت آق ــر حکوم ــد. اگ ش
مســوول مــی بــود بایــد در همــان ســاعت هــای 
اولیــه کــه طالبــان بــه ســوی ایــن شــهر یــورش 
ــد، مقــام هــای ارشــد امنیتــی، وزیــر  ــرده بودن ب
ــور در  ــربازان کش ــار س ــاع، در کن ــه و دف داخل
ــتند.  ــی داش ــور م ــه حض ــدم جبه ــوط مق خط

ــوط  ــور در خط ــربازان کش ــا س ــد تنه ــرا بای چ
ــی  ــای امنیت ــام ه ــرد حاضــر باشــند و مق اول نب
در پشــت دیــوار هــای ســمنتی فقــط اوضــاع را 
ــه در  ــی ک ــال اتفاق ــن ح ــد؟ در همی ــاره کنن نظ
غزنــی افتــاد ناگهانــی نبــود کــه هیــچ کســی از 
آن خبــر نداشــته اســت. در مــورد حملــۀ طالبــان 
ــز  ــی نی ــادی غزن ــردم ع ــا م ــهر حت ــن ش ــه ای ب
ــه  ــت ک ــن جاس ــب ای ــا جال ــتند ام ــی دانس م
نهــاد هــای امنیتــی و اســتخباراتی کشــور هیــچ 
اطالعــی از ایــن چنیــن حملــۀ نداشــته انــد. آیــا 
ایــن موضــوع ســوال برانگیــز نیســت؟ چــرا در 
مــورد چنیــن اتفــاق هــای فاجعــه بــار و خونینی 
کســی محاکمــه نمــی شــود؟ چــرا حداقــل 
ــد و اســتعفا نمــی دهــد؟  کســی شــرم نمــی کن
وقتــی وزیــران دفــاع و داخلــه و رییــس عمومــی 
امنیــت ملــی از چنــان حملــۀ مدهشــی بــر یــک 
شــهر خبــر نداشــته باشــند، جــای شــان زنــدان 
ــت.  ــای وزارت و ریاس ــی ه ــه کرس ــت و ن اس
از جانــب دیگــر مقــام هــای امنیتــی چــه 
ــر  ــه ب ــانی حمل ــه انس ــورد فاجع ــخی در م پاس
یــک آموزشــگاه در دشــت برچــی دارنــد؟ ایــن 
ــن  ــی چنی ــه جرم ــه چ ــان ب ــودکان و نوجوان ک
ــان  ــرم ش ــا ج ــیدند؟ آی ــل رس ــه قت ــیانه ب وحش
ــد  ــتند درس بخوانن ــی خواس ــه م ــود ک ــن ب ای
ــد  ــای مفی ــان ه ــه انس ــود ب ــور خ ــرای کش و ب
مبــدل شــوند؟ جالــب ایــن جاســت کــه معــاون 
ســخنگوی ارگ در فیســبوک خــود مــی نویســد 
کــه شــخص او بــه ایــن نهــاد هــا خبــر داده بــود 
کــه متوجــه امنیــت خــود باشــند. عجــب منطــق 
و اســتداللی! آیــا تامیــن امنیــت مراکــز آموزشــی 
ــاگردان آن  ــان و ش ــوط معلم ــگاهی مرب و دانش
ــا آن هــا چنیــن امکاناتــی را  هــا مــی شــود؟ آی
در اختیــار دارنــد کــه هــم درس بخواننــد و هــم 
از ســاحۀ مربوطــه خــود دفــاع کننــد؟ پــس ایــن 
همــه نیــروی نظامــی بــرای چیســت؟ بــه همیــن 
ــادی  ــر نه ــم دیگ ــی گویی ــه م ــت ک ــل اس دلی
ــده  ــی نمان ــتان باق ــت در افغانس ــام حکوم ــه ن ب
اســت. دیگــر کســی در برابــر خــون مــردم 
خــود را مســوول نمــی دانــد. رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی کــه بســیار دوســت دارد خــود را 
ســرقوماندان اعلــی قــوای مســلح بنامــد، چنــان 
ــرده اســت،  ــای ارگ خــپ ک ــه ه ــس خان در پ
کــه حتــا صــدای جیــغ هــای آن چنانــی اش هــم 
بلنــد نمــی شــود. کســی نیســت کــه از ایــن آقــا 
بپرســد کــه چــه شــد، مغــز متفکرتــان کــه قــرار 
ــد؟ چــه  ــل را حــل کن ــت کاب ــود مشــکل امنی ب
شــد آن برنامــه هــای امنیتــی کــه دوســال پیــش 
ــی شــدن  ــده اجرای ــل وع ــرای شــهروندان کاب ب
آن هــا را داده بــودی؟ چــه شــد آن چیــغ هــای 
بلنــد کــه مــی گفتــی دیگــر بــا طالبــان در میــدان 
ــم؟ چــه شــد آن  هــای جنــگ مذاکــره مــی کنی

ــا  ــتوانه؟ آی ــی پش ــای ب ــد ه ــده و عی ــه وع هم
شــرم نیســت کــه بازهــم خــود را ســرقوماندان 
ــا  ــارزه ب ــوان مب ــوای مســلح بنامــی و ت اعلــی ق
ــا تمــام ســازو  ــک گــروه دهشــت افکــن را ب ی
ــور  ــل کش ــت کالن چه ــی و حمای ــرگ نظام ب
ــان از  ــن آقای ــا ای ــی؟  واقع ــته باش ــان نداش جه
ــا  ــد؟ تنه ــر دارن ــور خب ــوال کش ــاع و اح اوض
ــر  ــه ه ــم نیســت ک ــت ه ــورد امنی بحــث، در م
روز نزدیــک بــه ۳00 تــن از نظامیــان کشــور در 
ــه خــاک و خــون  ــن خــاک ب ــار ای گوشــه و کن
ــی  ــادی و سیاس ــع اقتص ــل وض ــد، ب ــی افتن م
ــد مطــرح باشــد. اوضــاع  ــی توان کشــور هــم م
اقتصــادی مــردم کــه اصــال نیــاز بــه توضیــح و 
ــان  ــه ن ــان لقم ــا هم ــر حت ــدارد. دیگ ــریح ن تش
خشــک نیــز در دســترخوان هــای مــردم یافــت 
ــال  ــه کام ــم ک ــی ه ــاع سیاس ــود. اوض ــی ش نم
ــروز در  ــا دی ــه ت ــی ک ــت. آن های ــخص اس مش
کنــار ارگ بــوده انــد امــروز جبهــه مخالــف بــه 
وجــود آورده انــد و انتخاباتــی را هــم کــه ارگ 
هــر روز وعــدۀ عملــی شــدن آن را مــی دهــد، 
از حــاال بــه بحــران رفتــه اســت. آیــا بازهــم مــی 
ــت و  ــام حکوم ــه ن ــزی ب ــه چی ــت ک ــوان گف ت
نظــام سیاســی در افغانســتان باقــی مانــده اســت؟ 
ــه  ــد ک ــی گوی ــر فیلســوف معــروف م کارل پوپ
ــردم  ــه م ــن نیســت ک ــی ای ــه معن ــی ب دموکراس
حکومــت مــی کننــد بــه گفتــه او این یــک دروغ 
محــض اســت کــه مــردم حکومــت را در دســت 
دارنــد ، بــل دموکراســی ایــن اســت کــه مــردم 
ــدرت  ــه ق ــه ب ــد، ارازل و اوباشــی را ک ــادر ان ق
رســیده انــد از قــدرت ســاقط کننــد. حــاال نیــز 
ــرا رســیده کــه مــردم از ایــن حــق  ــان آن  ف زم
ــا  ــر واقع ــی، اگ ــام دموکراس ــک نظ ــود در ی خ
بتــوان حکومــت آقــای غنــی را دموکراســی 
ــت و  ــی کفای ــراد ب ــد و اف ــتفاده کنن ــد، اس خوان
ناالیقــی کــه را کــه قــدرت را غضــب کــرده انــد 
از کرســی هــای شــان بــه دور اندازنــد. دیگــر راه 
نجاتــی بــرای ایــن کشــور مگــر بیــرون رانــدن 
حکومــت فاســد باقــی نمانــده اســت. دوام ایــن 
حکومــت بــه معنــای دوام فاجعــه و تکــرار 

ــی و دشــت برچــی اســت. حــوادث غزن
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ــی، در  ــدت مل ــت وح ــس دول ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
ــش روزۀ  ــقوط ش ــد از س ــی بع ــت غزن ــه والی ــفرش ب س
ــدن  ــی ش ــته و زخم ــان و کش ــت طالب ــه دس ــهر ب ــن ش ای
ــوختن  ــور و س ــی کش ــر نظام ــی و غی ــا نظام ــش از صده بی
و بربــاد رفتــن شــهر و داشــته های مــردم و دولــت، از 
مقامــات پاکســتانی خواســته اســت کــه بایــد در مــورد 
ــتند،  ــور داش ــی حض ــگ غزن ــه در جن ــتانی ک ــاع پاکس اتب
پاســخ بدهنــد. سال هاســت کــه نظامیــان پاکســتانی زیــر نــام 
طالبــان مــدارس، در میدان هــای افغانســتان در برابــر مــردم و 
ــان  ــد هم چن ــن رون ــد و ای ــن کشــور می جنگن ــای ای دولت ه
ادامــه دارد. تاکنــون هیــچ تغییــری در سیاســت های پاکســتان 
ــت  ــش از بیس ــت و بی ــده اس ــتان رونمانش ــر افغانس در براب
ــور  ــتقیم در کش ــکل مس ــه ش ــتان ب ــه پاکس ــت ک ــال اس س
ــه  ــی ک ــگ رو در رو دارد؛ جنگ ــی و جن ــه نظام ــا مداخل م
سال هاســت بــه نــام جنــگ بــا تروریــزم معرفــی شــده اســت. 
سال هاســت کــه پاکســتان تروریــزم را بــه عنــوان ابــزار 
ــتان  ــرار داده و افغانس ــش ق ــی خوی ــت خارج ــق سیاس تطبی
میــدان بازی هــای آن کشــور شده اســت. اگرچــه دیــروز کــه 
ــه  ــی ک ــا کس ــرد تنه ــه می ک ــتان مداخل ــتان در افغانس پاکس
ــرده  ــت ک ــتاده گی و مقاوم ــان ایس ــای ج ــا پ ــر آن ت در براب
ــود. تجــاوز  ــود، احمدشــاه مســعود قهرمــان ملــی کشــور ب ب
ــه افغانســتان در آخریــن روزهــا ســقوط  مســتقیم پاکســتان ب
حکومــت نجیــب در صفــوف حــزب اســالمی آغــاز یافــت 
و ادامــه یافــت. در دروان حکومــت اســالمی مجاهدیــن 
ــار  ــاس حــزب اســالمی حکمتی ــتانی در لب عســکرهای پاکس
ــد و دیگــر جریان هــای مخالــف  ــر دولــت می جنگیدن در براب
دولــت هــم رابطــه تنگاتنگــی بــا ای. اس. ای داشــتند. بعــد از 
ناکمــی آن پــروژه، طالبــان شــکل یافتنــد و نیروهای پاکســتانی 
زیــر نــام طالبــان رســمًا افغانســتان را زیــر چکمه هــای 
ــد  ــد درص ــت در چن ــه مقاوم ــا اینک ــد ت ــرار دادن ــان ق ش
ــان  ــهادت قهرم ــد از ش ــت. بع ــه یاف ــتان ادام ــاک افغانس خ
ملــی افغانســتان و شــکل یافتــن فضــای جدیــد، تالش هــای 
ــتان را  ــگ آن روز افغانس ــا جن ــت ت ــورت گرف ــادی ص زی
جنــگ داخلــی نشــان بدهنــد؛ امــا همانگونــه کــه آفتــاب بــا 
ــه همــان شــکلی کــه  انگشــت پنهــان نمی شــود، وضعیــت ب
ــرف غنی و  ــم اش ــرزی و ه ــم حامدک ــت و ه ــه یاف ــود ادام ب
نیروهــای امنیتــی دقیــق در ادامــۀ راه احمدشــاه مســعود قــرار 
ــح  ــمنان صل ــا دش ــد و ب ــمنان او می جنگن ــا داش ــد و ب گرفتن
می کننــد. ســربازان مــا در نهادهــای امنیتــی کشــور نیــز روی 
ــا گذشــت  ــا همــان دشــمن می جنگنــد. ب همــان اهــداف و ب
ــه دو دهــه از شــهادت قهرمــان ملــی افغانســتان و  نزدیــک ب
ــه  ــا حضــور جامع ــن فضــای دیگــر در کشــور ب شــکل یافت
جهانــی، جنگ هــای موجــود بــا همــه خشــونت و نفرتــی کــه 
ــعود  ــاه مس ــه احمدش ــان داد ک ــرد، نش ــورت می گی در آن ص
ســال ها یــک تنــه و بــدون حمایــت خارجــی در برابــر چــه 
ــش زدن  ــت. آت ــته اس ــرار داش ــوری ق ــدام کش ــمنی و ک دش
شــهر غزنــی و کشــتار بی رحمانــۀ طالبــان، هم چنــان ســقوط 
ــز  ــت و نی ــه رف ــی ک ــه و جنایت های ــدوز در دومرتب ــهر قن ش
جنگ هایــی کــه همــه روزه در کشــور جریــان دارد و قربانــی 
ــه راه و  ــات میرســاند ک ــه اثب ــه را ب ــک نکت ــرد فقــط ی می گی
خــط و مبــارزات قهرمــان ملــی افغانســتان و یارانــش تنهــا راه 
راســت و حقیقــی بــوده اســت کــه امــروزه دولــت وجامعــۀ 

ــد.  ــال می کن ــم آن را دنب ــی ه جهان
چنانکــه امــروز آقــای غنــی از مقامــات پاکســتانی می خواهــد 
کــه در مــورد حضــور جنــگ جویــان شــان در جنــگ غزنــی 
توضیــح بدهنــد، جــدا از هــر مســألۀ دیگــر دو نکتــه مهــم را 
ــوز  ــن همــه ســال ها هن ــا گذشــت ای میرســاند؛ اول اینکــه ب
هــم نظامیــان پاکســتانی زیــر نــام طالبــان در خطــوط جنــگ 
ومیدان هــای نبــرد در برابــر دولــت و مــردم افغانســتان 
می جنگنــد. نکتــۀ دوم ایــن اســت کــه جنــگ امــروز، جنــگ 
داخلــی نیســت؛ چنانکــه دیــروز هــم جنــگ احمدشــاه 

ــود.  مســعود جنــگ داخلــی نب
ــه  ــن اســت ک ــم، همی ــت می گیری ــن وضعی ــه از ای درســی ک
ــد کــه افغانســتان را رســمًا در  ــی درک نکن ــا زمان پاکســتان ت
کنتــرل دارد، از جنــگ نیابتــی و لشکرکشــی این چنینــی دســت 
بــر نمــی دارد. شــاید نام هــای گروه هایــی کــه در ایــن جنــگ 
نیابتــی می جنگنــد، تغییــر کنــد؛ امــا ایــن حقیقــت اســت کــه 
ــد  ــان نمی یاب ــه زودی پای ــتی ب ــه درس ــتان ب ــگ افغانس جن
ــی،  ــا مل ــدرت و توانایی ه ــتر ق ــًا از بس ــه واقع ــی ک ــا زمان ت
افغانســتان بــا پاکســتان زیــر نظــر جهــان گفت وگــو نکنــد و 

جهــان فشــارهای الزم را بــر پاکســتان وارد نســازد.

شـکایت امـروز غنـی
 و مقـاومت دیـروز مسعـود

چرا حداقل کسی شرم نمی 
کند و استعفا نمی دهد؟ وقتی 
وزیران دفاع و داخله و رییس 
عمومی امنیت ملی از چنان 
حملۀ مدهشی بر یک شهر 
خبر نداشته باشند، جای شان 
زندان است و نه کرسی های 
وزارت و ریاست. از جانب دیگر 
مقام های امنیتی چه پاسخی 
در مورد فاجعه انسانی حمله بر 
یک آموزشگاه در دشت برچی 
دارند؟ این کودکان و نوجوانان 
به چه جرمی چنین وحشیانه به 
قتل رسیدند؟
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ــی  ــت وحدت مل ــس حکوم ــی ریی محمــد اشــرف غن
می گویــد: کســانی که در جنــگ غزنــی قهرمانــی 

کرده  انــد، تقدیــر می شــوند.
ــه  غنــی کــه صبــح دیــروز جمعــه 27 اســد/ مــرداد ب
ــت  ــن والی ــی ای ــرده ، در جلســه امنیت ــفر ک ــی س غزن
ــا  ــت داده ت ــی هدای ــووالن امنیت ــه مس ــه ب ــه ک گفت
پولیــس غزنــی دوبــاره احیــا شــود و به خاطــر تامیــن 
ــی بیشــتر  ــی حوزه هــای امنیت ــر شــهر غزن ــت بهت امنی

ایجــاد گــردد.
ــای  ــان نیروه ــتر می ــی بیش ــاد هماهنگ ــر ایج ــی ب غن
ــی  ــه غزن ــق توطئ ــت: عم ــرده گف ــد ک ــی تاکی امنیت
توســط امنیــت ملــی بررســی گــردد و نقــاط ضعــف 

ــد. ــکار گردن آش
ــرای  ــدم ب ــن گن ــردم وعــده داد که7۵00ت ــه م ــی ب غن
ــر  ــون دال ــی کمــک می شــود، بیســت میلی ــردم غزن م
می شــود،  کمــک  آســیب دیده  تعمیرنقــاط  بــرای 
بیمارســتان های والیتــی غزنــی از طریــق تصــدی 
و  شــهید  هرخانــواده  بــرای  می شــود،  اعمــار 
زخمــی کمــک خــاص صــورت می گیــر، بــرای 
ــود،  ــک داده می ش ــت درجــه ی ــات والی ــی امکان غزن
ــه  ــد از تصفی ــود، بع ــتر می ش ــی بیش ــای امنیت حوزه ه
ولســوالی ها، تمرکــز بیشــتری بــه امنیــت ایــن والیــت 
ــرق،  ــدی روی آب، ب ــات بع ــرد. هی ــورت می گی ص
ــرات، زراعــت، صحــت، معــارف و تحصیــالت  مخاب

ــرد. ــد ک کار خواهن
ــي  ــه غزن ــان ب ــه کــه یــک هیــات زن آقــای غنــی گفت
ــرار  ــه ق ــورد توج ــان را م ــکالت زن ــا مش ــد ت مي آین
دهنــد، عمــق توطیــه علیــه غزنــي بــه صــورت همــه 
جانبــه بررســي مي شــود، بــاال حصــار غزنــي دوبــاره 
ــا  ــاره احی ــي دوب ــس غزن ــاز ســازي مي شــود و پولی ب

شــود.
باشــنده گان  از  کــه شــماری  در حالی ســت  ایــن 
ــد:  ــدگار می گوین ــه مان ــا روزنام ــاس ب ــی در تم غزن
ــکلی  ــچ مش ــی هی ــی، غن ــرب و روغن ــای چ وعده ه
را درمــان نمی کنــد و مــا بــاور داریــم کــه ایــن 
وعده هــا روی میــز خطابــه غنــی باقــی خواهــد مانــد.
ــی،  ــلیت گوی ــد: تس ــی می گوی ــنده غزن ــن اهلل باش امی

ســفرهای تشــریفاتی و وعده هــای دروغیــن دردی 
ــاالی  ــا ب ــده ت ــی آم ــی( غزن ــد،  او) غن را دوا نمی کن
خون هــای ریختــه شــده مــردم عکس هــای یــادگاری 

بگیــرد.
امیــن اهلل خطــاب بــه غنــی گفــت: اگر بــه راســتی برای 
ــام خــون بی گناهــان را  ــس انتق ــدی، پ غم شــریکی آم
بگیــر، خانواده هــای داغــدار را کمــک کــن، خســارات 
را مــردم را جباران کــن، در غیــر آن مــردم چیــغ 
زدن هــای ناحــق و وعده هــای دروغیــن ات را دوســت 

ندارنــد.
ــی  ــردم غزن ــده م ــی نماین ــارف رحمان ــن حــال ع باای
در مجلــس  در واکنــش بــه ســفر غنــی بــه غزنــی در 
ــوان  ــه عن ــا ب ــر اش نگاشــته اســت: باره صفحــه تویت
ــور  ــان ام ــرای بی ــتیم او را ب ــی خواس ــدگان غزن نماین
ــنیدن  ــدن و ش ــه دی ــر ب ــار حاض ــم یکب ــی ببینی امنیت
ــا  ــد چــرا؟ چــون م ــا نشــد. مــی دانی حــرف هــای م
هــزاره منتقــد بودیــم! دربــاره بهبــود امنیــت غزنــی بــه 
ــم  ــاده کردی ــیار علمی آم ــی بس ــه ویژه،طرح امنیت گون

ــه شــنیدن اش را فراهــم نکــرد! ــار زمین ــی یکب حت
امــا وزارت تجــارت و صنایــع کشــور اعــالم  و 
کرده اســت کــه حمــالت طالبــان در مرکــز شــهر 
ــی  ــارت مال ــر خس ــون دال ــش از ۵0 میلی ــی بی غزن

به جــا مانــده اســت.
ــان  ــالت طالب ــه در حم ــت ک ــه اس ــن وزارت گفت ای
ــان  ــلحانه می ــری مس ــی و درگی ــهر غزن ــز ش در مرک
ــی  ــان خســارت ســنگین مال ــی و طالب ــای امنیت نیروه

ــت. ــده اس ــی وارد ش ــهر غزن ــندگان ش ــه باش ب
ــه  ــه در نتیج ــد ک ــه ان ــم گفت ــی ه ــندگان غزن  باش
حمــالت طالبــان در ایــن شــهر بیشــتر مارکــت هــای 
تجارتــی، ذخیــرگاه نفــت، ماشــین ها و مغازه هــا 
ــرده  ــرقت ب ــه س ــم ب ــماری ه ــده و ش ــش زده ش آت

شده  اســت.
ایــن درحالی ســت کــه طالبــان شــب جمعــه 19 
ــرف حمــالت گســترده ای را  ــه ط ــرداد از س ــد/ م اس
ــن  ــی از ای ــد و بخش های ــی آغــاز کردن ــه شــهر غزن ب

ــد. ــود درآوردن ــرف خ ــه تص ــهر را ب ش
۵روز درگیــری شــدید بیــن نیروهــای امنیتــی و طالبان 

ــای  ــان داشــت و نیروه ــی جری ــهر غزن ــلح در ش مس
ــن  ــرول ای ــه کنت ــتند ک ــس از ۵ روز توانس ــی پ امنیت

ــد. ــه دســت بگیرن شــهر را ب
ــج روز  ــان پن ــه در جری ــد ک ــه ان ــی گفت ــع امنیت مناب
ــی و  ــت کم 60 غیرنظام ــی، دس ــهر غزن ــگ در ش جن

ــدند. ــته ش ــهر کش ــن ش ــی در ای 1۴۵ نظام
امــا نماینده گــی ســازمان ملــل متحــد در کابــل گفتــه 
اســت، میــان 110 تــا 1۵0 غیرنظامــی در جنــگ شــهر 

ــی کشــته شــده اند. غزن
از  بخــش  در  اشــرف غنی  محمــد  همچنــان 
ــاد از پاکســتان  ــا انتق ــی ب ســخنرانی اش در شــهر غزن
گفــت: پاکســتان بایــد در مــورد انتقــال اجســاد طالبــان 
از جنــگ غزنــی بــه شــفاخانه های ایــن کشــور 

ــد. ــت ده وضاح
ــش  ــتاد ارت ــس س ــوا ریی ــرال بج ــه جن ــاب ب او خط
ــی  ــه شــهر غزن ــی کــه ب پاکســتان گفــت: چــرا طالبان
حملــه کردنــد، بــه پاکســتان منتقــل و در شــفاخانه های 

ایــن کشــور تحــت مــداوا قــرار گرفتنــد؟
ــه  ــد ک ــراز می کن ــخنان را اب ــن س ــی ای ــی در حال غن
شــماری از کاربــران تویتــر پاکســتانی در واکنــش بــه 
ــتان  ــفاخانه های پاکس ــه ش ــان ب ــاد طالب ــال اجس انتق

ــد:  نگاشــته ان

ــر در  ــتانی تویت ــران پاکس ــی از کارب ــر، یک ــارا گه بش
ــال  ــد از انتق ــان بای ــته:  پارلم ــراش نوش ــه تویت صفح
بیــش از 106 تــن کشــته طالبــان کــه بــه شــکل غیــر 
قانونــی از جنــگ غزنــی افغانســتان بــه پاکســتان 
ــن  ــن اولی ــد. ای ــده اند،وضاحت بخواه ــال داده ش انتق
بــار نیســت که زخمــی و اجســاد طالبــان از افغانســتان 
ــه،  ــر وزارت خارج ــتن دفت ــان گذاش ــدون در جری ب
ــه  نیروهــای امنیتــی و رســانه ها به شــکل خاموشــانه ب

ــوند. ــال داده می ش ــتان انتق ــهرهای پاکس ش
ــت  ــته: دول ــراش نوش ــم در تویت ــک ه ــیاب خت افراس
ــگ  ــراد کشــته در جن ــه اف ــد در رابطــه ب پاکســتان بای
ــده اند  ــال داده  ش ــور انتف ــن کش ــه ای ــه ب ــی ک غزن
بازداشــت شــده اند،  کــه  پاکســتانی  و شورشــیان 
ــاد  ــالل آب ــوایی ج ــرار رس ــن تک ــات دهد.ای معلوم
در ســال 1989 اســت کــه پالیســی کشــنده میــان 
ــر داد.  ــد تغیی ــن را بای ــود. ای افغانســتان - پاکســتان ب
ــر  در  ــتانی تویت ــران پاکس ــر از کارب ــی دیگ ــی یک عل
صفحــه تویتــراش نوشته اســت: ایــن بســیار شــرم آور 
اســت کــه جســد ها از افغانســتان بــه پاکســتان انتقــال 
ــم،  ــر ندهی ــود را تغیی ــرد خ ــر راهب ــود. اگ داده می ش

شــاید وارد لیســت ســیاه شــویم.

ــکا و  ــش امری ــده ارت ــا، فرمان ــو فونتان ــان ج کاپیت
ــش  ــه چال ــد ک ــتان، می گوی ــان افغانس ــاور نظامی مش
اصلــی در میــان نیروهــای نظامــی افغانســتان؛ ضعــف 
ــی  ــی – دفاع ــای امنیت ــان نیروه ــی فرمانده مدیریت

ــن کشــور اســت. ای
کاپیتــان فونتانــا کــه اکنــون در حــال کار روی 
مشــکالت اســت کــه چنــد ســال می شــود، مشــاوران 
نظامــی امریــکا در افغانســتان بــا آن دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد. می گویــد کــه همــان مشــکالتی 
ــت  ــالف تح ــه ائت ــی ک ــش زمان ــۀ پی ــک ده ــه ی ک
ــی – دفاعــی  ــوزش نیروهــای امنیت ــو آم ــری نات رهب
ــی  ــت. یعن ــود داش ــرد، وج ــروع ک ــتان را ش افغانس
ضعــف تــدارکات، ســازماندهی ضعیــف و چســپیدن 

ــل  ــه در مقاب ــه ایســت های بازرســی ک ــان ب فرمانده
هــر حملــه ای بشــدت آســیب پذیر هســتند، در حــال 

ــز وجــود دارد. حاضــر نی
کاپیتــان فونتانــا کــه تجربــۀ کار در والیت هــای 
زابــل و قندهــار همچنین در کشــور عــراق را دارد، از 
روحیــۀ جنگاورانــۀ ســربازان افغانســتان بــا تحســین 
ــه ارتــش  ــد ک ــن وجــود می افزای ــا ای ــد ب ــاد می کن ی
ــوع  ــی در موض ــکالت بی پایان ــا مش ــور ب ــن کش ای
تــدارکات، تعمیــر و نگهــداری تجهیزات و پشــتیبانی 
ــه سال هاســت  ــا مواجــه اســت؛ مشــکالتی ک نیروه
ــا  ــد و توان ــروی متح ــک نی ــا ی ــده ت ــع از آن ش مان

ــد روی پاهــای خــود ایســتاد شــود. بتوان
او می گویــد: »آنهــا از هیــچ چیــزی نمی هراســند 

ــه  ــا نقط ــدازی می کنند.ام ــارزه و تیران ــی مب و بخوب
ضعــف آنهــا در تــدارکات و نبــود دســتور ماموریــت 

اســت.«
ــان  ــه فرمانده ــد ب ــعی دارن ــی س ــاوران آمریکای مش
ــک  ــات کم ــی عملی ــتان در طراح ــای افغانس نیروه
ــا تحــت فشــار قــرار  کننــد. آنهــا تــالش می کننــد ب
دادن فرماندهــان نظامــی، آنهــا را مجبــور بــه خــروج 
از ایســت های بازرســی کننــد کــه از آن تــکان 
نمی خورنــد. امــا ایــن تالش هــا نتیجــه بخــش 
نبــوده اســت. زیــرا؛ بخــش عمــدۀ کار آنها در پاســخ 
در موضوعاتــی  فرماندهــان  بــه درخواســت های 
ماننــد تعمیــر موترهــای یــا تامیــن مهمــات همچنیــن 
ــام  ــرای انج ــی ب ــای نظام ــه واحده ــار آوردن ب فش
وظایــف عادی شــان؛ مثــل تمیــز کــردن و نگهــداری 
یعنــی  اســت؛  شــده  خالصــه  اسلحه هایشــان 
چیزهایــی کــه اصــول پایــه در یــک ســازمان نظامــی 
ــک  ــرد درســت ی ــرای کارک محســوب می شــود و ب
ــتان  ــا در افغانس ــت، ام ــروری اس ــی ض ــد نظام واح

ــه نشــده اســت. نهادین
ــی از  ــان یک ــا در جری ــان فونتان ــال، کاپیت ــور مث بط
بازدیدهــای خــود از یــک ایســت بازرســی در والیت 
ــه ســخنان یــک  ــه چهــل دقیقــه ب وردک، نزدیــک ب
فرمانــده نظامــی نیروهــای افغانســتان گــوش داد کــه 
ــن مهمــات  ــارۀ گرفت مشــغول شــرح مشــکالتی درب
ــی  ــکالت در حال ــن مش ــود. ای ــربازانش ب ــرای س ب
ــی  ــه کس ــود چ ــخص نب ــه مش ــد ک ــرح می ش مط
مســوول دریافــت و ذخیــره ســازی مهمــات در ایــن 

ــد فعالیت هــا  ــن شــیوۀ اداره، رون ایســتگاه اســت. ای
ــازد. ــن می س ــته ک ــته و گاه خس را آهس

تیــم بولیــارد، از دیگــر مشــاوران نظامــی حاضــر در 
ــم،  ــه می روی ــی ک ــر گردان ــد: »ه ــتان می گوی افغانس
افغانســتان  از  نقطــه ای  اینکــه در چــه  از  فــارغ 
ــه  ــت ب ــکالت دس ــن مش ــا همی ــه ب ــرار دارد، هم ق

ــد.« گریبانن
افغانســتان،  نظامیــان  آمــوزش  ســال ها  از  پــس 
مستشــاران نظامــی آمریکایــی حــال بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه بایــد بــه ایــن نیروهــا دیــدگاه بهتــری 
ــه  ــور ارای ــن کش ــش ای ــی ارت ــدرت واقع ــارۀ ق درب
داده و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، بایــد صبــر و 

ــد. ــرج دهن ــه خ ــتری ب ــالش بیش ت
آنهــا همچنــان؛ بایــد بــه کمــک مترجم هــا فرماندهان 
ــه  ــی را ک ــت های بازرس ــه ایس ــد ک ــد کنن را متقاع
ــرده  ــا ک ــتند ره ــا نیس ــروج از آنه ــه خ ــر ب حاض
ــه  ــرف ب ــۀ ص ــای تکی ــه ج ــا ب ــد ت ــالش کنن و ت
علیــه  آمریــکا  جنگنده هــای  هوایــی  حمــالت 
مهاجمــان، راه  حل هــای خــود را نیــز طراحــی کننــد.
کاپیتــان فونتانــا می گویــد: »بــه نظــر می رســد 
ــان، آن  ــن فرمانده ــا ای ــورد ب ــن راه برخ راحت تری
ــرواز  ــا پ ــۀ آنه ــه منطق ــه ب ــی ک ــه هنگام ــد ک باش
بــه همــراه  می کنــم، مهمــات در هلــی کوپتــر 
ــم.  ــل ده ــا تحوی ــه آنه ــه را ب ــیم و هم ــته باش داش
ــا  ــا آنه ــیم. م ــی نمی رس ــه موفقیت ــیوه ب ــن ش ــا ای ب
را بــه امریــکا وابســته کرده ایــم و ایــن کار اشــتباهی 

ــت«. اس

غنی در غزنی:

پاکستان در  مورد  انتقال جسدهای طالبان
به بیمارستان های  آن کشور  و ضاحت دهد

مشاوران امریکایی نیروهای امنیتی - دفاعی افغانستان:

فرماندهان ارتش افغانستان ناتوان هستند 

ناجیه نوری 
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طالــب محمــد حنیــف فرزنــد محمــد لطیــف، 
)راهنمــای  هنــدی  کتــاب  قدیمی تریــن 
به زبــان  ق”  ه  ســال”1282  در  را  طبیبــان( 
کرده اســت.  برگــردان  دری   – فارســی 
طالــب محمــد حنیــف فرزنــد محمــد لطیــف 
باشــندۀ قریــۀ شــانیز ولســوالی پریــان والیــت 
ــات  ــف، تلعیم ــد حنی ــت. محم ــیر اس پنجش
ابتدایــی و مــروج زمــان خــود را در مدرســۀ 
دیــار خویــش )پنجشــیر( بــه پایــان رســانیده 
ــد  ــور هن ــازم کش ــی ع ــوزش عال ــرای آم و ب
شــده و در مدرســۀ دیوبنــدی آن کشــور 
آموزش هــای عالــی را فــرا گرفتــه اســت. 
پــس از تکمیــل دورۀ تحصیــالت عالــی و 
فراگرفتــن زبــان هنــدی و عربــی کتــاب 
»راهنمــای طبیبــان« اثــر دانشــمند هنــدی 
به نــام » محمــد مــاه بــن حکــم شــیخ ولــی اهلل 
ــف« باشــنده شــهر ســیالکوت  ــن محمــد ال ب
هنــد را بــه زبان فارســی، برگــردان کــرده 
اســت.این یکــی از قدیمی تریــن کتاب هــا 
ــان از  ــت اســت کــه در آن زم در عرصــۀ طباب
ــردان  ــی – دری برگ ــه فارس ــدی ب ــان هن زب
ــان دارای  ــای طبیب ــاب راهنم ــت. کت شده اس
ــه  ــن فصــل می باشــد ک 6۵۳ صفحــه و چندی
ــم  ــا قل ــدی ب ــان هن ــال 1282ه ق،از زب در س
ــه فارســی – دری  دســتی )خــط نســتعلیق( ب
برگــردان شده اســت. هرچنــد از ترجمــۀ ایــن 
ــان  ــی - دری زم ــه فارس ــدی ب ــاب از هن کت
ــوز  ــا هن ــا ت ــت، ام ــده اس ــپری ش ــادی س زی
زیبایی هــای ایــن کتــاب پابرجاســت. گذشــت 
زمــان هنــوز زبیایی هــای ایــن کتــاب قدیمــی 
را نتوانســته محــو کنــد. هنــوز شــیوایی خــط 
ــه کار  ــاب ب ــردان کت ــرای برگ ــه ب ــلیق ک نس
ــه، وجــود دارد و نشــان حکومــت وقــت  رفت
ــاب  ــن کت ــه های ای ــه گوش ــنگی( ب ــر س )ُمه
ــاب  ــن کت ــد ای ــد. هرچن ــی می کن ــود نمای خ

نــزد افــراد و اشــخاص نگهــداری شــده و بــه 
هیــچ نهــاد دولتــی حتــا بــه موزیــم تــا هنــوز 
تحویــل داده نشــده اســت، امــا بــرای حفــظ 

آن از نهایــت دقــت و احتیــاط 
کار گرفتــه شــده و ایــن ســبب 
ــاب  ــای کت ــا زیبایی ه ــده ت ش
نابــود نگــردد. محمــد حنیــف 
تحصیــالت  پایــان  از  پــس 
کشــور  بــه  هندوســتان  در 
مذکــور  کتــاب  و  برگشــته 
ــان  ــد خ ــلطان محم ــه س را ب
فرزنــد محمدشــاه حاکــم و یــا 
ــت در  ــت وق ــدۀ حکوم نماین
ــت.  ــم نموده اس ــیر تقدی پنجش
در یکــی از برگه هــای ایــن 
ــت  ــن بی ــا ای ــن ب ــاب مت کت
ــته  ــت:” نوش ــه اس ــاز یافت آغ
 / ســفید  بــر  ســیاه  بمانــد 
ــود  ــت از خ ــینده را نیس نوس
امیــد مــن نوشــتم صــرف 
کــردم روزگار/ مــن برفتم خط 
ــدۀ  ــام ش ــادگار “. تم ــد ی بمان
ایــن کتــاب به دســت فقیــر 
پر تقصیــر،  بنــدۀ  حقیــر  و 
ــد  ــتان محم ــای دوس ــاک پ خ
محمــد  فرزنــد  حنیــف 
شــانیز  دهکــدۀ  از  لطیــف 
خدمــت دربــار عالی جنــاب 
دارای   محمدخــان   ســلطان 
ــتگاه  ــوکت دس ــمت و ش حش
ــیر  ــاکن پنجش ــاه، س محمدش
به تاریــخ شــهر ربیــع  اول، 
بــه روز ســه شــنبه وقــت 
نیــم روز تمــام یافــت. تحریــر 
و  یک هــزار   1282 ســال 

دوصــدو هشــتاد دو بــوده. در برخــی از 
صفحــات ایــن کتــاب کــه اکنــون در دســترس 
ــنگی  ــان س ــر و نش ــت  مه ــه اس ــرار گرفت ق
ــن  ــورد. ای ــم می خ ــت به چش ــت وق حکوم
کتــاب از آن زمــان بــه بعــد طــی چندین ســال 
توســط افــراد خبــره و عالمــان دینــی والیــت 
شده اســت  دســت  بــه  دســت  پنجشــیر 
ــی  ــال ول ــت م ــه دس ــه ب ــن مرتب ــه آخری ک
ــت  ــان – والی ــوالی پری ــل ولس ــدۀ ت از دهک
پنجشــیر قــرار  گیرفتــه اســت. پــس از وفــات 
ــه دســت مولــوی جیــالن از  او ایــن کتــاب ب
دهکــدۀ دشــت  ریــوت ولســوالی حصــه اول، 
قــرار گرفتــه کــه در حــال حاصــر نیــز نــزد او 
ــف  ــراد و بســتهگان محمــد حنی می باشــد. اف
ــزد مولــوی جیــالن مراجعــه کــرده  ــه ن کــه ب
ــات  ــور معلوم ــاب مذک ــه کت ــه ب ــا در رابط ت
ــد، از دلبســتهگی و اشــتیاق  ــه دســت بیاورن ب
خــاص مولــوی جیــالن بــه ایــن کتــاب 
ســخن می گوینــد. بــه اســاس اظهــارات 
ــالن  ــوی جی ــا مول ــک ب ــه از نزدی ــانی ک کس
دیــدار داشــته اند هنــوز مولــوی جیــالن 
از رهنمــای کتــاب مذکــور بــرای درمــان 
ــزد او  ــه ن ــی ک ــرای بیماران ــز دارو ب و تجوی
ــن  ــد. در ای ــد، اســتفاده می کن ــه می کنن مراجع
ــای  ــازی، از گیاهه ــای دارو س ــاب راهنم کت
ــراف و  ــای اط ــتر در کوه ه ــه بیش ــی ک طبیع
ــورد  ــد م ــیر می روی ــت پنجش ــای والی دره ه
اســتفاده قــرار می گیــرد. در حــال حاصــر 
ــن  ــردان ای ــرن از برگ ــش دو ق ــم و بی ــه ک ک
ــاب  ــوز کت ــت، هن ــده اس ــپری ش ــاب س کت
ــرای  ــان در والیــت پنجشــیر ب راهنمــای طبیب
ــد و  ــز می کن ــخه تجوی ــاران نس ــان بیم درم
ده هــا تــن هنــوز بــرای رفــع درمــان بیمــاری 
خویــش طالــب کمــک از ایــن کتــاب هســتند. 
بنابــر خدمــت شایســته و تاریخــی کــه محمــد 
ــام داده  ــف انج ــد لطی ــد محم ــف فرزن حنی
اســت، مســووالن ریاســت آمــوزش و پرورش 
والیــت پنجشــیر یــک بــاب مکتب متوســط را 
ــام  ــت به ن ــن والی در ولســوالی حصــه اول ای

او نــام گــذاری کرده انــد.

 ابوبکر صــدیق 

سـوپ مـرغ؛ مایعـات داغ و مغذی تاثیـر مثبتی روی بیماری سـرماخوردگی 
دارنـد. بـه خصوص سـوپ مرغ.

محققـان معتقدنـد کـه مـواد موجـود در سـوپ مرغ بـرای مقابله بـا واکنش 
التهابـی بـدن هنـگام سـرماخوردگی مفید و موثر اسـت.

الزم است که چند نکته را هنگام سرماخوردگی رعایت کنیم.
خـواب کافـی؛ تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه کمبـود خـواب، فـرد را در 
برابـر بیمـاری مسـتعد می کنـد. بـه طـور میانگیـن، یـک فـرد بزرگسـال بـه 
روزی 6 تـا 8 سـاعت، نـوزاد 18 سـاعت، نوپـا 12 تـا 1۳ سـاعت و پیـش 

دبسـتانی بـه 10 سـاعت خـواب نیـاز دارند.
ورزش؛ فعالیـت جسـمی گلبول های سـفید را کـه با بیمـاری مقابله می کنند، 

افزایـش می دهد.
رعایـت نظافـت؛ شسـتن دسـت را بـا صابـون فرامـوش نکنیـم. تحقیقـات 
نشـان داده اسـت کـه صابون هـای معمولـی در از بیـن بـردن میکروبها موثر 

اسـت و نیـازی بـه اسـتفاده از صابـون ضدباکتری نیسـت.
هـر بـار بیـن انگشـتان، دور ناخـن و پشـت دسـت را بـه مـدت 20 ثانیـه 
بشـوییم. بهداشـت دسـت قبل و پـس از هر وعـده غذایی، هنگام بازگشـت 
از بیرون، اسـتفاده از دستشـویی، دسـت زدن به حیوانات و تمیز کردن بینی 
حتمـًا رعایـت شـود. خـارج از منـزل از دسـتمال های مخصـوص اسـتفاده 
کنیـم. در صورتـی کـه یکـی از اعضـای خانـواده سـرما خـورده اسـت این 

نـکات را رعایـت کنیم:
مسـواک فـرد مذکـور را از بقیـه جـدا نگـه داریـم. پـس از دوره واگیـری، 
مسـواک فـرد را بـا آب جـوش بشـوییم تـا هـر نـوع جـرم یـا ویـروس 

باقیمانـده از بیـن بـرود.
در فصـل سـرماخوردگی حوله هـای دسـتی را هـر ۳ تا ۴ روز بـا آب جوش 

بشوییم.
مصـرف آب: بـا بـاال بـردن مصـرف مایعـات بافت هـای سیسـتم تنفسـی 

مرطـوب می مانـد و مانـع تراکـم میکـروب می شـود.
تصفیـه هـوا: هـر روز بـرای مـدت کوتاهـی یک یـا 2 پنجـره را بـاز کنید تا 

مـواد آلـوده کننـده داخـل خانـه و جرم هـای دیگر خارج شـوند.
دمـای اتـاق را پاییـن نگه داریم، خانـه بیش از حد گرم هوای خشـک ایجاد 

می کنـد کـه محیط مناسـبی برای رشـد ویروس ها به حسـاب می آید.
کاهـش درجـه حـرارت بـه میـزان ۵ درجـه و اسـتفاده از مرطـوب کننـده 
بـرای حفـظ رطوبـت در فصـل سـرما در کاهـش ابتـال بـه سـرماخوردگی 

اسـت. موثر 
اسـتراحت: روزی چنـد دقیقـه از همـه اعضـای خانـواده بخواهیم با بسـتن 
چشـم، تنفـس عمیـق و بـا پرداختـن بـه فکرهـای خـوب اسـترس بـدن را 

کاهـش دهنـد. کاهـش اسـترس یعنـی آمادگی کمتـر بـه بیماری.
مصـرف میـوه و سـبزی: هویج، کیوی، کشـمش، لوبیا سـبز، پرتقـال و توت 

فرنگـی حـاوی ویتامین هسـتند و در تقویت سیسـتم ایمنـی نقش دارد.
سـبزی هایی ماننـد کلـم بروکلـی، کلـم و گل کلـم منابـع خـوب بتاکاروتـن 
محسـوب می شـوند که از بدن در مقابل آسـیب رادیکال هـای آزاد محافظت 
می کنـد، سـعی کنیـم روزی ۵ وعـده میـوه و سـبزی خـام و یـا کمـی پخته 
مصـرف کنیـم. پخـت بیـش از حد سـبزی باعـث از بیـن رفتن خـواص آن 

می شـود.
مصـرف شـیرینی  را بـه حداقـل برسـانیم. از آن جا که شـکر محیط مناسـبی 
بـرای عوامـل بیمـاری زاسـت، مصـرف مـواد قنـدی را به خصـوص هنگام 

سـرماخوردگی به حداقل برسـانیم.
مکمل هـا: کارشناسـان معتقدنـد کـه امـروزه مـواد مغـذی کافـی کـودکان 
از طریـق رژیـم تأمیـن نمی شـود، بنابرایـن بـرای جبـران آن و طبق دسـتور 
پزشـک بایـد مکمل هایـی ماننـد مولتـی ویتامیـن و مـواد معدنـی در برنامـه 

رژیـم غذایـی آن هـا افزوده شـود.
منبع خرب گزاری فارس

بخش دوم و پایانی

چگونه سریعًا
ریزش را

 درمان کنیم؟

کتاب  با     قدامت       تاریخ      تاسیس      افغانستان     در          پنجشیر؛ 
 ! می کند یز  تجو نسخه  ن  ا ر بیما ی  ا بر
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ببین شعله ام تا کجا می کشد!
مرا یک دل این گونه آتش زده ست؛ 

درخت گالبی چها می کشد؟
موضوعات سه گانی

موضــوع اصلــی ســه گانی، زندگــی اســت بــا 
زیروبم هایــش: همــۀ 

گاه باید برگشت،
پشت سر را نگریست!

زنده گی یک دِو ماراتن نیست.
»زهرا ابومعاش«

ــات  ــه موضوع ــی دارد ک ــی، زمینه های ــا زنده گ  ام
و  می دهنــد  تشــکیل  را  ســه گانی  مشــخص تر 

آن هــا عبارت انــد از:
1- انسان 

انسان عصر بی سرانجامی
زیبا، ولی با روح بیگانه ست؛
مانند مریم های گلخانه ست.

»پاییز رحیمی«
در ایــن مــورد، انســان بــا همــۀ مســائل او مطمــح 
ــن  ــم از ای ــق« ه ــان، »عش ــت و بی گم ــر اس نظ
امــر مســتثنی نیســت. در عیــن حــال، شــاعر 
بــا  وی  رســالت  کــه  می دانــد  ســه گانی پرداز 
عاشــقانه گویی محــض بــه پایــان نمی رســد و 
ــد  ــه گانی، مانن ــت س ــب اس ــه مراق ــن پای ــر ای ب
ــطحی  ــقانه گویی های س ــروز، در دام عاش ــزل ام غ

ــد: نیفت
وقتی تو با منی، 

دیگر چه جای غم؟ 
سرشارم از خودم.
سید محمد نظاری

2- اجتماع 
چشم دّرانده تا بترساند؛ 

دیکتاتور، درون این پوستر 
نفرِت خلق را نمی داند.

»محمدرضا راثی پور«
 

3- طبیعت 
برف ها که آب می شوند، 

قطره ها چه بی صدا 
زنده زنده آفتاب می شوند!

»محمد کامرانی اقدم«
میــان  تلفیــق  امــکان  البتــه روشن اســت کــه 
ــتر،  ــا بیش ــود دارد و چه بس ــز وج ــات نی موضوع
معمــوالً  ســه گانی پردازان  و  باشــد  این گونــه 
ــا اجتمــاع و طبیعــت  مســائل انســان و طبیعــت ی
را می آمیزنــد و از ایــن کار، زیبایــی و شــگفتی 

می آفریننــد: بیشــتری 
ماه پشت برگ نخل
پنجه پنجه می شود؛

ماه من شکنجه می شود.
»محمد عبداللهی«

ضمنــآ ســه گانی، اصالــت بومــی دارد و بنابــر 
ایــن، دیــد و دریافــت ســه گانی پرداز، تنهــا در 
ــز  ــه آن تمای ــد ب ــی می توان ــگ بوم ــوزۀ فرهن ح
ــر  ــی ب ــو مبتن ــه هایک ــان ک ــس، هم چن ــد. پ ببخش
ــی  ــد مبتن ــم بای »ذن بودیســم« اســت، ســه گانی ه

ــد: ــالمی باش ــی- اس ــگ ایران ــر فرهن ب
هی مگو که قارقار می کند!
تو زبان زاغ را نخوانده  یی؛ 

عاشق است و یاریار می کند.
»محمدشریف سعیدی«

 
جهان بینی سه گانی

اقتضــای  بــه  ســه گانی،  محتوایــی  رویکــرد 
ــرد  ــرد آن، رویک ــکلی منحصربه ف ــات ش خصوصی
حکمت آمیزاســت. حکمــت، یعنــی علــم بــه 
ــنۀ  ــا تش ــای م ــان بی معن ــا. جه ــت پدیده ه حقیق
دنبــال  خواننــده   فرســتادن  و  حکمت اســت 
نخودســیاه هذیانــات گنــگ یا احساســات ســطحی 
ــا پلشــتی های  ــی ب ــان، نوعــی هم نوای ــن جه در ای
ــت و  ــد اس ــل تعه ــعر حاص ــت. ش ــش نیس آن بی
کــدام تعهــد واالتــر از تعهــد بــه نواهــای جاودانــۀ 
کــه  دریچه  یــی  از  ســه گانی پرداز  حقیقــت؟  
ســه گانی پیــش روی او گشوده اســت، حکمــت 
ــد، چــه ، چارچــوب  ــد و حکمــت می گوی می جوی
ــای  ــگ حوصله ه ــوب تن ــد چارچ ــگ آن، مانن تن
امروزیــن، جــای بیهوده بافــی بــرای وی باقــی 
ــت  ــه اس ــاپیش پذیرفت ــه گانی پیش ــذارد. س نمی گ
انــدک  فراغت های مــان  و  فرصت هــا  کــه 
اســت و از ایــن رو، بلنــدی حرفــش را بــه انــدازۀ 
کوتاهــی قــدش می فشــارد تــا انــرژی فشــردۀ آن، 
روح گرســنۀ انســان بی حوصلــۀ معاصــر را ســرپا 

ــگاه دارد: ن

تلخ یا شیرین، 
هرچه هست، این است؛ 

زندگی، لیموی شیرین است.
نادیــده  روابــط  و  پدیده هــا  ماهیــت  ادراک 
کــه  راهی ســت  آن هــا،  میــان  ناگفتــۀ  و 
او  می رســاند.  حکمــت  بــه  را  ســه گانی پرداز 
ایــن راه را بــا جــان و دل پشــت ســر می گــذارد. 
ــاعرانه  ــد، ش ــد و می گوی ــه وی می یاب ــی ک حکمت
اســت، نــه بــدان دلیــل کــه در پوشــش تصویــر و 
ــل از  ــد، ب ــان رخ می نمای ــن و موســیقی و زب تزئی
ــا »شــعور« شــاعرانه پدیــد می آیــد و  آن رو کــه ب
ایــن شــعور، همــان ذوقــی اســت کــه شــعر نــاب 

می آفرینــد:
جنگ یک حرف دیگر است، اما

خواه  ناخواه زنده از خونیم؛
ما به گل های سرخ مدیونیم.

حکمــت شــاعرانۀ ســه گانی، حاصــل اشــراق 
یکــی  عیــن  ایــن روش، ذهــن و  در  اســت. 
پیــدا  یگانه گــی  ابــژه،  و  ســوژه  و  می شــوند 
ــا  ــت پدیده ه ــذر، ماهی ــن رهگ ــد و از ای می کنن
و روابــط میــان آن هــا بدان گونــه کــه حقیقتــا 

می نمایــد: رخ  هســت، 
زنده گی جنِگ سرد است؛ 

مرگ سخت است، اما 
زنده گی کارِ مردان مرد است.

ــه  ــد، ک ــی واح ــر از حقیقت ــای متکث ــۀ نماه ارائ
برآینــد هستی شناســی اشراقی اســت، بــه شــناخت 
ــن  ــا ای ــد. ب ــر آن حقیقــت می انجام هرچــه کامل ت
کار، ســه گانی هیــچ گاه موضــوع کــم نمــی آورد و 
موضوعــات بــرای آن همیشــه تازه انــد و هرچنــد 
حقیقت شــان واحــد اســت، نماهای شــان قابلیــت 

تکثــر دارد:
مانده تا دریابد 

خانۀ دوست کجاست؛ 
ماه هم سربه هواست.

 
ستاره ها! جواب!

کجاست قرص ماه؟
کجاست قرص خواب؟

ــی  ــل؛ یعن ــه منفع ــت، ن ــال  اس ــه گانی پرداز، فع س
ــۀ روحــش  ــاب حقیقــت پدیده هــا در آین ــه بازت ب
فعاالنــه  یــاری می رســاند و آن را بازمی آفرینــد 
و گاه ســرنخ هایی از آن حقیقــت می یابــد کــه 

ــت: ــا نمی رف ــود آن ه ــان وج گم
وای! دارد بوسه می گیرد،

گربه از طوطی؛
گاه زیبا می شود دنیای نالوطی.

نــگاه  یــک  ســه گانی پرداز،  نــگاه  بــاری، 
ــق  ــاس و دقی ــیال و حس ــی س ــت؛ نگاه ویژه اس
ــه،  ــر و بااین هم ــز و خطرپذی ــق و تهّورآمی و عمی
مهم تریــن  نــگاه  ایــن  بی شــیله پیله.  و  ســاده 
ــی  ــابه ایران ــای مش ــه گانی و قالب ه ــل س حدفاص
ــرودن  ــه س ــه ب ــاعری ک ــت. ش ــی اس و غیرایران
ســه گانی روی مــی آورد، از چنیــن نگاهــی چــاره  

ــت. ــد داش نخواه
عیوب سه گانی

عیــب  دو  بــا  مــوزون  ســه گانی  ســرودن  در 
اســت  الزم  کــه  می شــویم  مواجــه  زیــر 

کننــد: حــذر  آن هــا  از  ســه گانی پردازان 
1- بسته شکنی

ــرای  ــراع، ب ــک مص ــی ی ــتن مصنوع ــی گسس یعن
پدیــد آوردن دو مصــراع ســه گانی:

مگر شراب طهوری که بی  رسوبی تو

خودت ببین چه زاللی
ببین چه خوبی تو

ــع  ــاال، در واق ــش درســت ســطرهای شــعر ب چین
ــد مــی آورد: ــر پدی ــه صــورت زی یــک بیــت ب

مگر شراب طهوری که بی رسوبی تو
خودت ببین چه زاللی ببین چه خوبی تو

2- شکسته بندی
یعنــی پیوســتن مصنوعــی دو مصــراع، بــرای 

ســه گانی: مصــراع  یــک  پدیــدآوردن 
برق رفت؛

المپ را از سر سیم، باز کردم، شکستم،
جای آن سیب سرخی، بر سِر سیم بستم.

ســطرهای دوم و ســوم ایــن نمونــه، هــر کــدام از 
پیوســتن دو مصــراع پدیــد آمــده اســت و چینــش 
درســت مصراع هــای آن، یــک پنج گانــی بــه 

ــد مــی آورد: ــر پدی صــورت زی
برق رفت؛

المپ را از سر سیم
باز کردم، شکستم،

جای آن سیب سرخی
بر سِر سیم بستم.

ناگفتــه نمانــد کــه وزن هــای دوری همــواره 
امــکان دارد ایــن دو عیــب را بــرای ســه گانی 
ــه گانی پردازان از  ــت س ــد و الزم اس ــار آورن ــه ب ب

کاربــرد آن هــا در ســه گانی بپرهیزنــد.
چنین که با دل تنگم سِر مجادله داری

کالس چندم عشقی
قناری آی قناری

ــه دو  ــت، بلک ــه گانی نیس ــع س ــاال درواق ــۀ ب نمون
ــه  ــا وزن دوری اســت ک ــک شــعر ب مصــراع از ی
ــورت  ــکنی به ص ــر بسته ش ــر اث ــراع دوم آن ب مص
ــه  دو مصــراع در آمــده اســت و اصــل آن این گون

اســت:
چنین که با دل تنگم سِر مجادله داری
کالس چندم عشقی قناری آی قناری

ناگفتــه نمانــد کــه پاره یــی وزن هــا خاصیــت 
ــا را  ــوان آن ه ــم می ت ــی ه ــد؛ یعن ــه دارن دوگان
گسســته نوشــت و هم پیوســته، و ذوق ســلیم 
شــاعر بــرای ایــن منظــور، حــرف آخــر را 

نــد: می ز
ی  ل ها ما تمام، ســا

انتظار و انتظار؛ 
در کدام سال

می رسد بهار؟ 
ــع  ــل تقطی ــاال قاب ــورت ب ــم به ص ــعر، ه ــن ش ای
به صــورت زیــر، و  ســرانجام  اســت و هــم 
ــر پســندیده  ــه صــورت زی ــع آن را ب ــاعر، تقطی ش

ــت: اس
سال های ما تمام، 

انتظار و انتظار؛ 
در کدام سال می رسد بهار؟

ترجیحات سه گانی
از  شــماره گذاری  کوتــاه،   شــعر  بــرای   -1

اســت. ارجــح  نام گــذاری 
2- بهتــر اســت نشــانه های نگارشــی در ســه گانی 
ــام  ــه ابه ــد، چــرا ک ــه کار برون ــا حــد ممکــن ب ت
عارضــی تقویــت شــاعرانگی را از پی نمــی آورد و 
ــه ولنگاری هاســت. ــاورای این گون ــی، م ــام ذات ابه
۳- به جاســت ســه گانی پردازان اوزان دوبیتــی و 
رباعــی را بــرای ســرودن ســه گانی مــورد اســتفاده 

قــرار ندهنــد، بــه دو دلیــل:

جهان بینی سه گانی

رویکرد محتوایی سه گانی، به 

اقتضای خصوصیات شکلی 

منحصربه فرد آن، رویکرد 

حکمت آمیزاست. حکمت، یعنی 

علم به حقیقت پدیده ها. جهان 

بی معنای ما تشنۀ حکمت است 

و فرستادن خواننده  دنبال 

نخودسیاه هذیانات گنگ یا 

احساسات سطحی در این جهان، 

نوعی هم نوایی با پلشتی های 

آن بیش نیست. شعر حاصل 

تعهد است و كدام تعهد واالتر 

از تعهد به نواهای جاودانۀ 

حقیقت؟  سه گانی پرداز از 

دریچه  یی كه سه گانی پیش روی 

او گشوده است، حکمت 

می جوید و حکمت می گوید، 

چه ، چارچوب تنگ آن، مانند 

چارچوب تنگ حوصله های 

امروزین، جای بیهوده بافی برای 

وی باقی نمی گذارد. سه گانی 

پیشاپیش پذیرفته است كه 

فرصت ها و فراغت های مان 

اندک است و از این رو، بلندی 

حرفش را به اندازة كوتاهی 

قدش می فشارد تا انرژی 

فشردة آن، روح گرسنۀ انسان 

بی حوصلۀ معاصر را سرپا نگاه 
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احمد ولی مسعود رهبرجریان سیاسی آجندای ملی در کنفرانس خبری چشم انداز انتخابات، صلح و آیندۀ نظام سیاسی افغانستان:

در مشـورت با حـوزۀ مقـامت و نخبـگان کشـور
 در انتخـابات ریاست جمـهوری نامـزد واحـد معـرفی می کنیـم  

احمــد ولــی مســعود، رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملی 
ــی  ــی و بی ثبات ــای امنیت ــش چالش ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
ــی در  ــدای مل ــان آجن ــت: جری ــور، گف ــی در کش سیاس
ــگان  ــه ورزان و نخب ــت، اندیش ــوزۀ مقاوم ــا ح ــورت ب مش
کشــور بــه زودی نامــزد مــورد نظــر خــود را در انتخابــات 

ــد.  ــالم می کن ــش رو اع ــوری پی ــت جمه ریاس
آقــای مســعود کــه روز پنجشــنبه )2۵ اســد( در کنفرانــس 
خبــری چشــم انداز انتخابــات، صلــح و آینــده نظــام 
ــع  ــی، در جم ــدای مل ــالون آجن سیاســی افغانســتان، در س
ــادی – سیاســی  ــای جه ــگاران و برخــی از چهره از خبرن
و هوادارنــش صحبــت مــی کــرد، بــا بیــان این کــه 
ــیده اند،  ــل رس ــای کاب ــا دروازه ه ــتی ت ــای تروریس گروه ه
افــزود: در حالــی کــه نظامیــان کشــور همــه روزه در گوشــه 
و کنــار توســط دشــمن کشــته و زخمــی مــی  شــوند، امــا 
ــلیقه یی،  ــای س ــروف برخورده ــال« مص ــرقومندان اع »س
جابجایــی و قومــی ســازی ســکتورهای امنیتــی اســت و بــا 
شــوخی بی مــزه  خــود نویــد »صلــح آیســکریمی« را بــرای 

ــردم می دهــد.  م
ــا تاکیــد افــزود کــه صلــح در کشــور بــه  آقــای مســعود ب
معنــای قطــع جنــگ نیســت. بلکــه؛ رســیدن بــه ثبــات ملی 
و حکومتــی  اســت کــه همــه اقشــار جامعــه خــود را در آن 
دخیــل بداننــد. او گفــت کــه بــا برنامه هــای »عــوام فریبانــه 
ــت دارد،  ــی روی دس ــت فعل ــه حکوم ــتی«  ک و پوپولیس

ــه یــک دولــت ملــی دســت یافــت.  نمی تــوان ب
رییــس جریــان سیاســی آجنــدای ملــی بــا بیــان این کــه در 
ــور نظامــی« وارد  ــا »مان ــان ب ــد رمضــان؛ طالب آتش بــس عی
ــان  ــز طالب ــی نی ــس فعل ــت: در آتش ب شــهرها  شــدند؛ گف
ــان در  ــوند و برخی ش ــهرها می ش ــور، وارد ش ــن مان ــا عی ب
ــا حمــالت تروریســتی طــرح  ــد ت ــان می مانن ــا پنه محله ه

ریــزی کننــد. 
ــش از  ــته بی ــۀ گذش ــک هفت ــر از ی ــه در کمت ــت ک او گف
هزارهــا تــن در والیت هــای غزنــی، پکتیــا و فاریــاب 
کشــته شــده اند. کشــور در اوج بی امنــی قــرار دارد و 
تلفــات نظامیــان نیــز بــه بلندتریــن رقم خود رســیده اســت 
کــه قابــل نگرانــی اســت. همچنــان؛ رییــس جریان سیاســی 
ــگ  ــاط کشــور جن ــه در تمــام نق ــزود ک ــی اف ــدای مل آجن

ــا  ــان کمــک هســتند، ام ــردم خواه ــان دارد و همــه م جری
ــی و  ــر مل ــای غی ــدازی برنامه ه ــالش  راه ان ــت در ت حکوم

ــات اســت.  مهندســی انتخاب
آقــای مســعود بــا انتقــاد از حکومــت وحــدت ملــی، گفــت 
کــه دولــت فعلــی حتــا از گروه هــای تروریســتی بــه 
ــد.  ــتفاده می کن ــردم اس ــر م ــد در  براب ــزار تهدی ــوان اب عن
ــاختن  ــی س ــا سیاس ــال ب ــرقوماندان اع ــه س ــت ک او گف
ــودی،  ــراد خ ــودن اف ــا نم ــی، جابج ــای امنیت ــکتور ه س
ــش و  ــم ارت ــران، نظ ــذف دیگ ــی و ح ــر قانون ــد غی تقاع

نهادهــای امنیتــی را برهــم زده اســت. 

طرح وفاق ملی
آقــای مســعود در بخــش دیگــر از ســخنان خــود بــا اشــاره 
ــه  ــه برگــزاری انتخابــات، تصریــح کــرد کــه انتخابــات ب ب

ــم  ــا نمی خواهی ــا م ــوان یــک راه حــل مطــرح اســت، ام عن
کــه سرنوشــت ســه انتخابــات ریاســت جمهــوری گذشــته 
ــه طــرح  ــود ک ــن منظــور ب ــه همی ــاره تکــرار شــود، ب دوب
»وفــاق ملــی« را از »درون جریــان سیاســی آجنــدای ملــی« 
بیــرون دادیــم و درتــالش راه یافتــن بــه یــک چتــر بــزرگ 
ملــی هســتیم کــه بــه یــک حکومــت همــه  شــمول دســت 

یابیــم.
ــا  او گفــت کــه از زمــان بیــرون دادن طــرح وفــاق ملــی ت
هنــوز بــه شــکل دوامــدار و بــا برنامــه  وســیع کار کردیــم 
ــه حکومتــی  ــا از طریــق ایــن طــرح ب و تــالش می کنیــم ت
ــه ای  ــتان در چرخ ــردم افغانس ــه م ــه هم ــم ک ــت یابی دس

ــری آن شــریک باشــند. ــم گی تصمی
او گفــت کــه نظــام کنونــی ) ریاســتی( در دوره هــای 
مختلــف کــه انتخابــات گذشــته، ســبب بحــران در کشــور  

ــد.  ــر کن ــد تغیی ــت، بای ــده اس ش
ــه  ــای ک ــه چالش ه ــاره ب ــان؛ بااش ــعود همچن ــای مس آق
ــات  ــر انتخاب ــت:  اگ ــود دارد، گف ــات وج ــراراه انتخاب ف
پیــش رو بــه چالــش کشــانیده شــود و مــورد دســتبرد افــراد 
و گروه هــا قــرار گیــرد؛ در آن صــورت طــرح بدیــل را در 

ــرد. ــم ک ــه خواهی ــی » ارای ــاق مل »چارچــوب وف
ــزود  ــد اف ــا تاکی ــی، ب ــدای مل ــان سیاســی آجن رییــس جری
ــم  ــرون دادی ــی را بی ــاق مل ــام وف ــش پی ــک ســال پی ــه ی ک
ــرار گرفــت. »در  ــردم و سیاســیون ق ــورد اســتقبال م ــه م ک
ــورت  ــرده در مش ــفر ک ــا س ــه والیت ه ــال ب ــدت یک س م
بــا نخبــگان و اندیشــه ورزان سیاســی؛  تیــم مدیریتــی وفــاق 
ملــی را آمــاده ســاختیم، طــرح مــدون آن را ترتیــب نمــوده 
ــا  ــه اهلل« ب ــوکل ب ــم و »ت ــا اراده محک ــاری ب ــال ج و در س
ــکل  ــه  ش ــود ب ــی خ ــروی اجرای ــی  و نی ــاق مل ــرح وف ط

ــه مســایل اساســی کشــور میپردازیــم. عملــی ب
ــه پوپولیســتی  ــا در مــدت 1۵ ســال ن او گفــت کــه  کار م
ــه منفعــت سیاســی  ــه ب ــه پــروژه ای  و ن ــه( ن )عــوام فریبان
– شــخصی بــوده اســت. مــا از اول بــا یــک نقشــه روشــن 
ــروزی  ــی و پی ــد همدل ــز نوی ــروز نی ــم و ام ــت کردی حرک
ــگان و  ــا نخب ــورت ب ــد درمش ــزد واح ــی نام ــا معرف را ب
ــم.  ــتان می دهی ــت افغانس ــرای مل ــور؛ ب ــه ورزان کش اندیش

آقــای مســعود بــا بیــان این کــه در جریــان رونــد ثبــت نــام 
انتخابــات پارلمانــی شــهروندان را بــرای نصــب برچســپ 
پروســه تشــویق کردیــم،  ایــن  بــه  به تذکره های شــان 
افــزود کــه حکومــت بــرای برگــزاری انتخابــات اراده 
نــدارد، کمیســیون انتخابــات  فاقــد ظرفیــت اســت و مــردم 

ــدارد. نیــز اعتمــاد ن
ــت کاری  ــرای دس ــه ب ــای ک ــام تالش ه ــا تم ــت:  ب او گف
در رونــد انتخابــات از طــرف حکومــت راه انــدازی  شــده؛ 
اگــر انتخابــات بــه چالــش کشــانیده شــد یــا بقــول آقــای 
ــای  ــوان کارت ه ــفید را بعن ــذ س ــای کاغ ــرزی، »بندل ه ک
ــک  ــن ی ــد، ای ــا بقوالنن ــاالی م ــد«  و ب ــش بزنن ــی آت تقلب

ــم نشســت.  ــوش نخواهی ــا خام ــال خــام  اســت و م خی
ــه در  ــت ک ــعود، گف ــهید مس ــاد  ش ــی بنی ــس عموم ریی
انتخابــات  پیــش رو۳ میلیــون تــن ثبــت نــام کرده انــد، امــا 
ــه  ــد ک ــالم می کنن ــون اع ــردم 10 میلی ــرای م ــت ب حکوم

ــکار اســت.  ــکاری آش ــک جعل ــن ی ای
آقــای مســعود در قســمت از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
چالش هــای نظــام کنونــی، گفــت: توافقنامــه ای کــه حاصــل 
ــی  ــن الملل ــن بی ــود و  تضمی ــهروند ب ــا ش رأی  میلیون ه
داشــت؛ از طــرف رییــس حکومــت وحــدت ملــی جــدی 
ــای  ــیختگی آق ــام گس ــار و لج ــن انحص ــد! ای ــه نش گرفت
غنــی، همــه نیــاز جــدی بــه اصالحــات بنیادیــن ســاختار 
سیاســی را برهــم زده و پنج ســال می شــود کــه ملــت  
شــاهد قانــون شــکنی های پیهــم رییــس حکومــت  اســت.  
قانــون ثبــت احــوال نفــوس، وضــع ۵ درصــد مالیــات  بــه 
ــات  ــس زدن مصوب ــد، پ ــون تقاع ــون، قان ــای تیلف کارت ه
ــی و ...،  ــنامه های برق ــی شناس ــر قانون ــع غی ــس، توزی مجل

ــازد. ــن می س ــتر رو ش ــکنی ها را بیش ــون ش ــن قان ای
ــراف  ــی، اعت ــای امنیت ــد نیروه ــووالن ارش ــت:  مس او گف
طالبــان  گــروه  بــا  غزنــی  شــهروندان  کــه  می کننــد 
همــکاری می کننــد، ایــن نشــان دهنــده بی اعتمــادی 
مــردم بــه حکومتــی اســت کــه همــه روزه درگیری مســایل 
قومــی بــوده و هیــچ توجــه بــرای بهبــود امنیــت و زندگــی 

ــدارد. ــردم ن م
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منابــع دیپلوماتیــک روســی می گوینــد کــه مســکو ســرگرم 
کار روی حــذف نــام طالبــان از فهرســت ســیاهِ گروه هــای 

تروریســتی  اســت. 
یــک منبــع دیپلوماتیــک بــه هفتــۀ نامــۀ »ارگومنــت نیدیلــی« 
ــام  ــذف ن ــا ح ــیه ب ــه روس ــت ک ــه اس ــکو گفت ــاپ مس چ
ــۀ  ــتی، زمین ــای تروریس ــیاه گروه ه ــت س ــان از فهرس طالب
ــت در  ــرار اس ــه ق ــح ک ــت صل ــان را در نشس ــور آن حض

ــازد.  ــم می س ــود، فراه ــزار  ش ــکو برگ مس

دادگاه عالــی روســیه در ســال 200۳ میــالدی، جنبــش 
ــای  ــیاه گروه ه ــت س ــامل فهرس ــتان را ش ــان افغانس طالب
تروریســتی ســاخت. پــس از ایــن اقــدام، کشــورهای متحــد 
روســیه در آســیای مرکــزی و منطقــه نیــز فعالیــت طالبــان 

ــد.  ــالم کردن ــی اع را غیرقانون
روســیه در مــاه جــاری میــالدی، میزبــان نشســت نمایندگان 
کشــورهای منطقــه و جهــان در پیونــد بــه صلــح افغانســتان 

ــد بود.  خواه

منبــع گفتــه اســت، در صورتی کــه نــام طالبــان از فهرســت 
ســیاه حــذف شــود، نماینــدگان طالبــان می تواننــد در 

ــد.  ــتراک نماین ــکو اش ــش رو در مس ــت پی نشس
ــدی  ــان دیگــر تهدی ــه اســت کــه طالب ــن دیپلومــات گفت ای
متحــد  ملــی روســیه و کشــورهای  امنیــت  برابــر  در 
ــی  ــران روس ــی رود. تحلیگل ــمار نم ــه ش ــه ب ــا در منطق م
ــد  ــای ارش ــدار دیپلومات ه ــس از دی ــه پ ــد هســتند ک معتق
امریکایــی از دفتــر سیاســی طالبــان در دوحــه، تماس هــای 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــان افزای ــا طالب ــکو ب ــدگان مس نماین
یــک هیــات بلندپایــۀ امریکایــی بــه ریاســت الیــس ویلــز، 
معــاون وزارت خارجــۀ ایــن کشــور؛ مــاه گذشــتۀ میــالدی 
ــان در  ــی طالب ــر سیاس ــد دفت ــای ارش ــا اعض ــدار ب در دی
قطــر، روی چارچــوب مذاکــرات صلــح افغانســتان گفتوگــو 
ــرات  ــوص مذاک ــی در خص ــتر گزارش های ــد. پیش کرده ان
در  طالبــان  نماینــدگان  بــا  امریکایــی  دیپلومات هــای 

امــارات متحــده عربــی و عمــان نیــز منتشــر گردیــده بــود. 
مقامــات روســی معتقــد هســتند کــه هــدف از تماس هــای 
امریکایی هــا بــا طالبــان، ســنگ اندازی و مختل ســازی 

مذاکــرات صلــح در مســکو اســت. 
ــدۀ  ــان در آین ــش طالب ــر نق ــی ب ــک روس ــام دیپلوماتی مق
سیاســی افغانســتان اشــاره کــرده  و گفتــه  اســت کــه طالبــان 
یــا از راه جنــگ و یاهــم از پروســۀ سیاســی در آینــده نقــش 

مهــم در آســیای مرکــزی خواهنــد داشــت. 
ــوذ  ــترش نف ــیه از گس ــژه روس ــه وی ــه ب ــورهای منطق کش
ــا  ــتند. ت ــران هس ــتان نگ ــق افغانس ــی مناط ــش در برخ داع
کنــون، طالبــان مانــع پیــش روی و نفــوذ داعــش در شــمال 
ــانه ها  ــی و رس ــع دولت ــده اند. مناب ــتان ش ــوب افغانس و جن
ــمال و  ــش در ش ــا داع ــان ب ــای طالب ــواره از درگیری ه هم

ــد.  ــزارش داده ان ــوب افغانســتان گ جن

نام    فرماندهان  روسیه   
ز   فهرست    سیاه     خارج    می سازد  ا را      ارشد  طالبان   
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ورزش
استفن نادری

مرده های متحرک!
لطفــا فهرســت را دقیــق بگردیــد شــاید خــود و 

دوســتان تــان را در جمــع بیابیــد.
1. بیش از هزار استاد دانشگاه
2. قریب دو صد هزار معلم 
۳. بیش از هزار فعال مدنی 

۴. هزارها فعال سیاسی 
۵. هزاران تجار ملی و فرا ملی 

6. بیش از صد هزار دانشجوی مقاطع لسانس و ماستری
7. بیــش از صــد هــزار نیــروی نظامــی کــه هنــوز نوبــت قربانــی 

شــدن شــان فــرا نرســیده.
ــا روزی  ــد ت ــه منتظران ــی ک ــد دولت ــزار کارمن ــش از صــد ه 8. بی

ــه  شــان بســازند.  ــی روان ــه مقصــد اصل ــان ب طالب
9. ملیون ها انسان بالغی و غریب کار که منتظر انتحاری اند. 

10. ده ها هزار حاجی و ملک و مال
مجمــوع ایــن مرده هــای متحــرک همــه روزه شــاهد پــر پــر شــدن 
عزیــزان، هــم صنفــان، هــم مســلکان، هــم کیشــان و عزیــزان خــود 
ــان خارجــی  ــتی ارگ و حامی ــا همدس ــان وحشــی ب بدســت طالب
ــاس و  ــچ احس ــتند هی ــده نیس ــه زن ــا ک ــی از آنج ــتند، ول آن هس

واکنشــی از خــود نشــان نمیدهنــد .

سخیداد هاتف

و  تاجیک هـا  و  هزاره هـا  نمی خواهـد  غنـی  اشـرف 
آنجـا  تـا  را  آنـان  می خواهـد  کنـد.  نابـود  را  ازبیک هـا 
کـه ممکـن اسـت ناتـوان بسـازد. طالبـان همان مامـوراِن 

افغانسـتان اند.  دیگـر  اقـوام  ناتوان سـازی 
ایـن کـه اشـرف غنـی هرگـز از طالبـان اسـم نمی بـرد و جنایت هـای 
شـان را بـا نـام مشـخص »جنایـات طالبـان« محکـوم نمی کنـد، بـه 
ایـن خاطـر اسـت کـه او طالبـان را یـک گـروه کارآمـد بـرای تحکیم 
سـلطه ی قومـی می بینـد نـه یـک گـروه تروریسـت. در چشـم اشـرف 
غنـی جنایـت ِ طالبـان جنایت نیسـت؛ بخشـی ضـروری از اجرای یک 

پـروژه ی اسـتراتژیک اسـت.
اشـرف غنـی، از کشـته شـدن کـودکان خوشـحال نمی شـود. امـا فکـر 
می کنـد کـه بـرای سـاختن یـک افغانسـتان مطلـوب ِ تحـت سـلطه ی 
مطلـق چاره یـی جـز تحمـل ایـن قربانی هـا نیسـت. بـرای غنـی تنهـا 
چیـزی کـه مهم اسـت؛ ایـن اسـت کـه سـرانجام قـدرت فیصله بخش 
نظامـی و اقتصـادی در دسـت پشـتون ها متمرکـز شـود. برای رسـیدن 
بـه آن هـدف اسـتراتژیک هـر مقـدار ویرانی و هـر اندازه کشـتار قابل 

اسـت. قبول 
برای مقابله با این سیاست پلید چه کار می توان کرد؟

هیچ!
وضعیـت  تغییـر  بـرای  اراده یـی  ازبیک هـا  و  هزاره هـا  و  تاجیک هـا 
ندارنـد. هـر بـار کـه سـخن اعتراضـی آتشـینی از دهـان یـک چهره ی 
سیاسـی تاثیرگـذار هـزاره یـا تاجیک یا ازبیـک بیرون می آیـد، فردایش 
می بینـی کـه او بـرای جیـب و موقعیـت خـود می نالیـده و فریـادش 

بـرای منافـع خجسـته ی شـخصی خـودش بـوده.
اگر عطاسـت، اگر دوسـتم اسـت، اگر محقق اسـت، اگر قانونی اسـت، 
اگـر خلیلی اسـت، اگـر رهبر جنبش روشـنایی اسـت، اگر قافله سـاالر 
جنبـش رسـتاخیز اسـت، اگـر وکیـل پارلمان اسـت؛ همه فقط تـا آنجا 
فریـاد می زننـد کـه اشـرف غنـی بگویـد: خیلـی خـوب، شـنیدم. برای 

خـود چـه می خواهی؟
شـاه حسـین مرتضـوی از روزنامه نـگاران بسـیار قـوی و قابـل اعتماد 
جامعـه ی مـا بـود. اگر می خواسـتید خبـر دقیـق بخوانید، بـه صفحه ی 
مرتضـوی می رفتیـد. حـاال نگاهـی بـه او بیندازیـد. دسـت خـود را بر 

قـرآن می گـذارد که ماسـت سـیاه اسـت.
شـما یـک نفـر را در میان مخالفان سیاسـی دولت نشـان بدهیـد که دو 
الیـه نداشـته باشـد )الیه یـی عیـان بـرای فشـار دادن دولـت و الیه یی 

نهـان بـرای بـرآوردن منافع شـخصی در همـان دولت(

ناهید فرید

ــد، ســبزتر.  ــه مــی زن ــاز جوان هــزاره را بکشــید، او ب
ــد  ــاز درس خواه ــید، ب ــش بکش ــه آت ــش را ب صنف
خوانــد، جــدی تــر. اعتراضــش را بــه خــون بکشــید، 
بــاز مــی ایســتد، اســتوارتر. در جنــگ بــه دشــمن تســلیمش کنیــد، 
بــاز مبــارزه مــي کنــد، بــا ارادهء بیشــتر! در ایــن وطــن هیچکــس 
ــری مصمــم نیســت.  ــادی، آموختــن و براب ــرای آب چــون هــزاره ب
ایــن وطــن را او خواهــد ســاخت، زیباتــر! ولــو هــر روز قربانــی 
بدهــد. مــا مدیــون هــر قطــره خــون و عرقــی هســتیم کــه هــزاره 
در ایــن وطــن مــی ریــزد. و ایــن حقیقــت را تاریــخ گــواه خواهــد 

بــود. 
ــردم  ــوم شــریف هــزاره« را ب ــام »ق ــان ن ــن متــن عری ــوت:  در ای ن
ــی را  ــن همــه قربان ــت ای ــم هوی ــا حــق نداری چــون هیچکــدام م
انــکار کنیــم. همانطــور کــه حــق نداریــم هویــت قاتــالن شــان را 

پنهــان کنیــم.

بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال افغانستان 

و  فلسطین روز یکشنبه در کابل برگزار می شود

برادر مسـی 
به حبس محـکوم شـد

فیـسبـوک نـــامــه

ــا  ــازی دوســتانه ب ــک ب ــرای ی ــال فلســطین ب ــی فوتب ــم مل تی
ــه ) 26 اســد(،   ــداد روز جمع ــال کشــور،  بام ــی فوتب ــم مل تی

ــل پایتخــت کشــور شــد. وارد شــهر کاب
ــال افغانســتان  ــیون فوتب ــرکل فدراس ــازاده، دبی ــی رضــا آق عل
ــای  ــان تیم ه ــتانه می ــازی دوس ــت ب ــرار اس ــت، ق ــه اس گفت
ملــی فوتبــال افغانســتان و فلســطین روز یکشــنبه هفتــه آینــده 

ــل برگــزار گــردد. در شــهر کاب
او افــزود، میــدان ســبز بــرای تمریــن تیــم ملــی فلســطین در 
نظــر گرفتــه شــده و بازیکنــان ایــن تیــم بــرای آمادگــی از ایــن 

میــدان ورزشــی اســتفاده خواهنــد کــرد.
ــم  ــدن تی ــن از آم ــه  م ــزود ک ــالوه اف ــازاده ع ــی رضــا آق عل
فلســطین در افغانســتان خرســندم و امیــدوارم یــک بــازی بــه 

ــی داشــته باشــیم.« یادماندن
ــه  ــی فلســطین گفت ــم مل ــر تی ــی، مدی ــن حــال، بهرام در همی
ــتان  ــار از افغانس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــندم ک ــن خرس ــت:« م اس
دیــدن مــی کنــم. مــن از مــردم افغانســتان و فدراســیون 
فوتبــال افغانســتان کــه ایــن فرصــت را فراهــم کــرده تشــکر 
ــم دارم.« ــردو تی ــرای ه ــت ب ــن آرزوی موفقی ــم. م ــی نمای م
قــرار اســت مســابقه دوســتانه فوتبــال میــان تیــم هــای 
افغانســتان و فلســطین روز یکشــنبه 28 اســد ســالروز اســتقالل 

ــردد. ــزار گ ــل برگ ــهر کاب ــتان در ش افغانس

ماتیــاس مســی، بــرادر کاپیتــان تیــم ملــی آرژانتیــن بــه دلیــل حمــل 
بــدون مجــوز اســلحه گــرم بــه دونیــم ســال حبــس محکــوم شــد، 
ــات  ــد خدم ــوض بای ــت و در ع ــد رف ــه نخواه ــت میل ــا او پش ام

اجتماعــی انجــام دهــد.
طبــق اعــالم نشــریه کاپیتــال آرژانتیــن، چیــزی کــه باعــث شــده تــا 
ماتیــاس مســی از ســپری کــردن مجازاتــش در زنــدان نجــات پیــدا 
کنــد، تعهــدی بــوده کــه او بــه دادســتان های پرونــده اش داده اســت.
ســال گذشــته بــود کــه یــک اســلحه گــرم متعلــق بــه ماتیاس مســی، 
در یــک قایــق غــرق بــه خــون کــه در رود »پارانــا رســاریو« یافــت 
ــم او  ــه جرای ــرای رســیدگی ب ــی ب ــس از آن هــم پرونده ی شــد و پ
بــه جریــان افتــاد و بــرادر ۳۵ ســاله ســتاره بارســلونا بــه صــورت 

موقــت حبــس شــد.
وکیــل ماتیــاس مســی در ابتــدای محاکمــه او مدعــی شــده بــود کــه 

اســلحه گــرم یافــت شــده، متعلــق بــه موکلــش نیســت.

جان باختن بیش تر صد تن در اثر 
سرازیر شدن سیالب ها در هند

دونالد ترامپ رییس جهور امریکا:

هزینه خود را در ترکیه کاهش می دهیم

ــیالب ها  ــدن س ــرازیر ش ــر س ــه در اث ــاند ک ــد می رس ــا از هن گزارش ه
ــه  ــان باخت ــن ج ــد ت ــر ص ــور بیش ت ــن کش ــای ای ــی از ایاالت ه در یک

انــد.  
ــت   ــمی، دس ــای موس ــال بارنده گی ه ــه دنب ــی، ب ــل از بی بی س ــه نق ب
کــم 16۴ نفــر در ایالــت کــراال در جنــوب هنــد جــان خــود را از دســت 
داده انــد. گفتــه می شــود بارنده گــی امســال در ایــن ایالــت، شــدیدترین 

ــت. ــر بوده اس ــرن اخی ــک ق ــی در ی بارنده گ
ــرودگاه  ــز، ف ــت قرم ــالم وضعی ــدید و اع ــای ش ــل بارنده گی ه ــه دلی ب
اصلــی ایــن ایالــت تــا روز 26 آگوســت )9 روز دیگــر( تعطیــل خواهــد 

بــود.
پینارایــی ویجایــان، ســروزیر ایالــت کــراال، کشــته شــدن دســت کم 16۴ 

نفــر در اثــر ســیل را تاییــد کــرده اســت.
ــرای کمــک  ــا هلی کوپتــر و قایق هــای نجــات ب صدهــا گــروه نجــات ب

بــه افــراد گرفتــار در ســیل وارد عمــل شــده اند.
ــد.  ــه را جــدی بگیرن ــتور تخلی ــا دس ــته ت ــردم خواس ــد از م ــت هن دول
دولــت همچنیــن در حــال توزیــع مــواد غذایــی میــان افــرادی اســت کــه 

ــد. ــاه برده ان ــت پن ــع ایال ــای مرتف ــه بخش ه ــرای نجــات جانشــان ب ب
ــگاران گفــت: »مــا شــاهد  ــا خبرن ــه ب ســروزیر ایالــت کــراال در مصاحب

ــت کــراال هســتیم«. ــخ ایال ــادر در کل تاری اتفاقــی ن
بــه گفتــه ســروزیر ایالــت کــراال، آزاد نکــردن آب پشــت یــک ســد در 
ــن ایالــت شــده  ــر شــدن اوضــاع در ای منطقــه ای دیگــر، باعــث وخیم ت

اســت.
ــا خبرنــگاران گفــت: »مــا شــاهد اتفاقــی  ر ایالــت کــراال در مصاحبــه ب

ــادر در کل تاریــخ ایاللــت کــراال هســتیم«  ن
ــت و  ــه اس ــر آب رفت ــراال زی ــت ک ــز ایال ــی، مرک ــی از کوچ بخش های

ــده اند. ــدود ش ــز مس ــت نی ــن ایال ــای ای ــن و جاده ه ــوط راه آه خط
ــش  ــای ارت ــزام نیروه ــتار اع ــد خواس ــر کشــور هن نخســت وزیر و وزی

ــده اند. ــیل زدگان ش ــه س ــک ب ــرای کم ب
مــدارس در مناطقــی از ایالــت کــراال تعطیــل شــده اند و برخــی از 
مناطــق هــم بــرای ایمنــی بیشــتر، گشــت و گــذار در منطقــه را ممنــوع 

کرده انــد.

ــی  ــکا؛ در پیام ــده امری ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــپ،  ریی ــد ترام دونال
توییتــری نوشــته کــه بــرای آزادی کشــیش امریکایــی هیــچ چیــزی بــه 
ــود را در آن  ــای خ ــا هزینه ه ــا م ــرد، ام ــم ک ــت نخواهی ــه پرداخ ترکی

ــم داد. ــش خواهی ــور کاه کش
ــون«  ــدرو برانس ــتگیری »ان ــاره دس ــود درب ــر خ ــپ، در تویت ــای ترام آق
کشــیش امریکایــی در ترکیــه نوشــته کــه »مــا هیچ هزینــه ای بــرای آزادی 
یــک فــرد بــی گنــاه نخواهیــم پرداخــت، امــا هزینه هــای خــود را بــرای 

ترکیــه کاهــش خواهیــم داد”.
ــان  ــدت زم ــرای م ــه ب ــت ک ــرده اس ــم ک ــه را مته ــان؛ ترکی او همچن

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــود اس ــع خ ــرای مناف ــکا را ب ــی امری طوالن
ــر واردات  ــن، ب ــش از ای ــکا پی ــور امری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام دونال
ــی  ــه گمرک ــردن تعرف ــر ک ــوز دو براب ــه مج ــوالد از ترکی ــوم و ف الومینی

ــرد. ــع ک را وض
ــوع  ــورد 22 ن ــده، در م ــاالت متح ــای ای ــه تحریم ه ــخ ب ــه در پاس ترکی

ــش داد. ــی را افزای ــه گمرک ــی تعرف ــای امریکای کااله
قابــل یــاد آوری اســت کــه پیوندهــا میــان واشــنگتن و انقــره بــه دلیــل 
دســتگیری انــدرو برانســون کشــیش امریکایــی در ترکیــه در اوایــل مــاه 
اگوســت بــه تنــش گراییــد و پــس از آن امریــکا در پاســخ ایــن اقــدام 

ترکیــه، وزیــر عدلیــه و وزیــر داخلــه ترکیــه را تحریــم کــرد.
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عــزت اهلل انتظامــی، بازیگــر عرصــه تئاتر، ســینما 
ــرداد/  ــه، 26 م ــران روز جمع ــون در ای و تلویزی

اســد در بیمارســتان باهنــر تهــران درگذشــت.
خانــه ســینما درگذشــت ایــن هنرمنــد برجســته 

را تاییــد کــرده اســت.
ــال 1۳0۳ در  ــرداد س ــی ۳1 خ ــزت اهلل انتظام ع
ــر او  ــد. پس ــد ش ــران متول ــنگلج ته ــۀ س محل
مجیــد انتظامی، از آهنگســازان سرشــناس اســت.
انتظامــی پــس از دوره تحصیــالت مقدماتــی، 
وارد هنرســتان صنعتــی تهــران شــد و در رشــته 
بــرق بــه تحصیــل پرداخــت امــا در ســال 1۳26 
بــه بازیگــری روی آورد و بــرای فراگیــری هنــر 
نمایــش بــه آلمــان ســفر کــرد و وارد یــک 
ــد. ــر ش ــینما و تئات ــوزش س ــبانه آم ــه ش مدرس

›من عزت انتظامی، بچه سنگلج‹
پــس از بازگشــت بــه تهــران بازیگــری در 
ــازی  ــرد. ب ــال ک ــینما را دنب ــا س ــر و بعده تئات
شــاخص انتظامــی در فیلــم گاو یکــی از بــه 
یادماندنی تریــن نقــش پردازی هــا در تاریــخ 

ــت. ــران اس ــینمای ای س

انتظامــی از ســتارگان درخشــان تئاتــر، ســینما و 
تلویزیــون ایــران بــه شــمار می رفــت و بــازی او 
در بعضــی از آثــار نمایشــی ایــران معیــاری بــرای 

نســل های بعــدی بــوده اســت.
ایــن بازیگــر برجســته ایرانــی بــه فروتنــی، 
احســان بــه دیگــران و بــه خصــوص عشــق بــه 

ــت. ــهرت داش ــن ش آموخت
از جملــه فیلم هایــی کــه انتظامــی در آنهــا نقــش 
ــاری،  ــه به ــه واریت ــوان ب ــرده می ت ــردازی ک پ
کمال الملــک،  پســتچی،  هالــو،  آقــای  گاو، 
فیلــم  چندیــن  و  هامــون  اجاره نشــین ها، 
و  فیلم هــا  کــرد.  اشــاره  دیگــر  اثرگــذار 
ســریال های تلویزیونــی محاکمــه، زندگــی و 
ــا  ــی ب ــه یادماندن ــاری ب ــز از آث ــتان نی هزاردس

بــازی عــزت اهلل انتظامــی اســت.
انتظامــی کارگردانــی چنــد فیلــم و ســریال 
تلویزیونــی را نیــز در ســابقه هنــری خــود 

داشــت.
ــم در دوره  ــه ه ــود ک ــی ب ــه هنرمندان او از جمل
ــران  قبــل و هــم بعــد از انقــالب اســالمی در ای
فعالیــت داشــت و در هــر دو دوره از بازیگــران 

ــد. ــوب می ش ــوب محس ــته و محب برجس
مهــارت و دانــش عــزت اهلل انتظامــی مــورد تاییــد 
مراکــز هنــری بــود و او جوایــز متعــددی را بــه 
ــه  ــود ب ــات خ ــه و خدم ــازی هنرمندان ــر ب خاط
عرصــه هنرهــای نمایشــی از نهادهــای داخلــی و 

ــرد. ــت ک ــی دریاف بین المل

ــه  ــه دبیرخان ــود ک ــت ماه ب ــور/ اردیبهش ــت ث ــۀ نخس ده
نخســتین دوره جشــن واره غــزل پارســی، غزل ســران 
جــوان کشــور را بــرای اشــتراک در ایــن جشــن واره 

ــد.  فراخوان
ــور  ــف کش ــای مختل ــاعر از والیت ه ــک ش ــتاد  و ی هش
بــا فرســتادن بیــش از چهــار صــد اثــر در »نخســتین دوره 

ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب جشــن واره غــزل پارســی« ب
مراســم اختتامیــۀ ایــن جشــن واره عصــرگاه پنج شــنبه )18 
اســد/ مــرداد( ســال روان بــا حضــور تعــدادی از شــاعران، 
نویســنده گان و هنرمنــدان افغانســتان در قلعــۀ اختیارالدیــن 

شــهر باســتانی هــرات برگــزار شــد.
آثــار فرستاده شــده در دو مرحلــه بررســی شــد و در پایــان 
ســه شــاعر توانســتند تندیــس طالیی رنــگ جشــن واره را 

از آن خــود کننــد.
هیــأت داوران جشــن واره، محمــد ادهــم کاوه را به عنــوان 
ــر  ــوان نف ــی زاده را به عن ــی زک ــید موس ــت، س ــر نخس نف
ــالم  ــوم اع ــر س ــوان نف ــی زاده را به عن ــد نب دوم و جاوی
کردنــد و اثــر چهــارده شــاعر دیگــر نیــز فراخــوار تقدیــر 
شــمرده شــده و از ســراینده گان آن هــا قدردانــی بــه عمــل 

آمــد. 
ــراد،  ــد به ــری، احم ــعیب امی ــد ش ــی، احم ــان میرزای ام
ــه  ــدری، رباب ــر، جــالل نظــری، جمشــید حی ــا توان گ تمن
ــت  ــلطانی، عنای ــدا س ــدزی، ص ــعیب حمی ــری، ش جعف
ــد  ــیم، محم ــرام بس ــد اک ــد، محم ــاد فره من ــهیر، فره ش
ــنواره  ــن جش ــده گان ای ــران تقدیرش ــد مه ــی و واح رضای

ــد. بودن
ــد،  ــر ش ــاعر برت ــه ش ــه ازآن س ــی ک ــس طالیی رنگ تندی
ــت  ــات آن کار دس ــام جزئی ــده و تم ــاخته ش ــج س از برن
هنرمنــدان کشــور اســت. خــط آن بــه قلــم اســتاد 
نجیــب اهلل انــوری، مینیاتــوری آن کار اســتاد مهــدی بنایــی، 
ریخت گــری آن کار اســتاد حســینی، جــوش و پرداخــت 
کاری آن توســط جــواد صفــارزاده، حکاکــی و ســواد کار 
ــال محمــد ســلطانی و طراحــی آن توســط  آن توســط خی

ــی انجــام شــده اســت. ــن امین روح االمی
ــی  ــزل پارس ــنواره غ ــتین دوره جش ــی نخس ــم پایان مراس
همــراه بــود بــا اجــرای آهنگتوســط اســتاد وحیــد قاســمی 
ــن بخشــی از  ــاژو. همچنی ــا شــکوه گــروه ن و کنســرت ب
ایــن مراســم بــا شــعرخوانی، ســخنرانی و تجلیــل از ناظــم 
ــار  ــا انتش ــری ب ــم قم ــرن یازده ــزرگ ق ــاعر ب ــروی ش ه
گزیــده غزلیــات و رونمایــی از نقاشــی شــاعر )اثــر اســتاد 
ــن مراســم  ــود. در ای ــه ب ــب( شــکل یافت محمدناصــر طال
آهنگ ســازی  بــا  هــروی  ناظــم  غزل هــای  از  یکــی 
ــی  ــار و نوازندگ ــدی افش ــن زاده، آواز مه ــعود حس مس
ــه جشــنواره  ــه ســفارش دبیرخان ــاژو ب ــدان گــروه ن هنرمن

غــزل پارســی اجــرا شــد.

ایــن جشــنواره از ســوی انجمــن ادبــی فدایــی هــروی بــا 
ــت  ــرات، ریاس ــا در ه ــر یونام ــکاری دفت ــت و هم حمای
اطالعــات و فرهنــگ والیــت هــرات، دفتــر داکتــر ســمیع 
حامــد، بنیــاد آرمــان شــهر، انتشــارات امیــری، انتشــارات 
اســتراتژیک  مطالعــات  انســتیتوت  و  هــروی  فدایــی 

ــد. ــزار ش ــتان برگ افغانس
دکتــرکاوه جبــران، خانــم زهــرا حســین زاده، ابراهیــم 
ــن  ــرداد داوران ای ــب مه ــژاد و مجی ــن عرب ن ــی، رامی امین

ــد. ــن واره بودن جش
شــاعران  از  کــدام  هــر  آثــار  بــه  داوران  هیــأت 
ــان،  ــِش زب ــج بخ ــن واره درپن ــن جش ــرکت کننده در ای ش
کشــف در محتــوا، موســیقی و اســتفاده بهینــه از وزن قافیــه 
ــاص  ــای خ ــاختار و ویژه  گی ه ــوآوری در س ــف، ن و ردی
امتیــاز دادنــد و جمــع ایــن امتیازهــا نمــره هــر شــاعر را از 

ــرد.  ــخص ک ــدام از داوران مش ــر ک ه
ــن  ــعر و  در کل مت ــپردن ش ــه داوری س ــد ب ــدون تردی ب

ــات  می شــود. جشــن واه های  ــدی ادبی ــی ســبب غنامن ادب
ادبــی از یک ســو ســبب میگــردد تــا کارهایــی ارزش منــد 
ــر شناســایی شــوند و از ســوی دیگــر شــاعران  و جدی ت
را بــرآن مــی دارد تــا متعهدتــر و بااشــتیاق تر از گذشــته در 

کار خــود گام بردارنــد.
در افغانســتان همان طــور کــه نــگاه نســبت بــه پدیده هــای 
ــگ اســت؛ شــوربختانه  برگــزاری  ــی و فرهنگــی کم رن ادب
ــی  ــا عل ــت. ام ــگ اس ــز کم رن ــی نی ــن واره های ادب جش
رغــم بی توجهــی دولــت نســبت بــه ایــن امــر مهــم، ایــن 
کــه تعــدادی از اهالــی فکــر و فرهنــگ در کنــار هــم جمــع 
شــده و کارهایــی در زمینــه پربــار شــدن ابیــات و فرهنــگ 

ــودی اســت. ــاز هــم جــای خوش ن ــد ب انجــام می دهن
ــام  ــر مق ــه ب ــاعری ک ــه ش ــای س ــه از کاره ــه نمون س

نخســت، دوم و ســوم تکیــه کردنــد:
در پهلوی زمین زدن و جان نداشتن 
در کیسه ماندهاست فراوان نداشتن

ما ساکنان زخمی و از دسترفته در-
شهری که گور رفته در انسان نداشتن 
این زخم، این مزاحم در حال گسترش

تن دادهاست تازه به درمان نداشتن
این عمِر هیچ دیدهای نامرد هم گذشت 

در آرزوی کشور ویران نداشتن 
این روزها نیامدن گل در این اتاق

منجر شدهست ساده به گلدان نداشتن
تو مثل مبحثی که بدونت نمیشود
یعنی تو را نداشتن ایمان نداشتن

ادهم کاوه
می خواستم از چشمه شدن دست بشویم

در خاک فروتر روم و هیچ نگویم
در پیچ وخم زندگی ریگ نچرخم

وقت عطش گل دگر از سنگ نرویم
می خواستم آسوده شود سینۀ صحرا
از اینهمه جاری شدن جوی به جویم

اندیشۀ مرداب شدن داشتم؛ اما
تاک هوس ات ریشه دوانید به سویم

چون سیب که از شاخه فرود آمده باشد
واداشت که من جاذبه را در تو بجویم

حاال دگر آمادۀ جوشیدنم؛ اما
کی می شکفی؟ ... من چقدر شعر بگویم؟

موسی زکی زاده
اولین صحنه، اول قصه، صخرهها کوهها در آغوشم

کاش بگذاردت نویسنده، آخر ماجرا در آغوشم
ضربان شدید، جایی تنگ، ترس افسردگِی تنهایی...

جــای تــو امــن نیســت، میترســم، از دل مــن بیــا در 
آغوشــم

نیستی و گرفته تنهایی همه جا را و... استرس دارم
ــک ذره جــا در  ــه نیســت ی ــی ک ــن باشــی و ببین ــش م پی

آغوشــم
ماندهام در کدام عبادتگاه در چه دینی و با چه آیینی

بنشینم دعا کنم که خدا برساند تو را در آغوشم؟
ــده  ــی بترســی و خن ــی ببوســی و مضطــرب باشــی، ه ه

ســر بدهــی
دوســت دارم کــه یــک شــب اینگونــه گــم کنــی دســت و 

پــا در آغوشــم
ــه  ــی ب ــم ه ــت، میزن ــان دو دس ــر می ــه، س ــه آیین رو ب

صورتــم ســیلی
خــواب میبینــم اینکــه پیــش منــی؟ یــا خــدا! یــا خــدا! در 

آغوشــم...؟
جاوید نبی زاده
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