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پروژۀ حفظ ومراقبت،مرصف یکامهۀ فامیلم را فراهم کرد
برنامـۀ ملـی ایجـاد کار بـرای صلـح ، بخاطـر تقویـت بنیـۀ اقتصـادی مـردم بـی بضاعت کشـور وایجـاد زمینه های اشـتغال بـرای آنهـا دراواخر سـال پار توسـط رهربی حکومـت وحدت ملـی افغانسـتان اعالم گردیـد . وزارت 

احیـا وانکشـاف دهـات زیـر چـرت همیـن برنامـۀ ملـی ، پـروژۀ حفـظ ومراقبـت برنامۀ همبسـتگی ملـی را دراکـر والیات کشـور آغاز منـود تا ازطریـق آن بتوانـد برای مردم روسـتا های کشـور زمینـه های اشـتغال ، دسرتسـی به معاش 

وهمچنـان حفـظ ومراقبـت وبازسـازی پـروژه های قابـل ترمیم برنامـۀ همبسـتگی ملی را فرهم سـازد .

قابـل تذکـر اسـت کـه وزارت احیـا وانکشـاف دهـات درگذشـته نیـز بـه منظور رشـد وانکشـاف همه جانبـۀ اجتامعـی – اقتصادی روسـتا های کشـور ، همـواره ، پروژه هـای متنوع عـام املنفعـه را درسـکتورهای مختلف عمـاًل تطبیق 

منـوده وزمینـه هـای رفـاه وآسـایش را بـرای ده نشـینان کشـور مهیا سـاخته اسـت . چنانچه رصف هزینـۀ بیـش از )۸۱۴۰۸۵۴۸۹۰۵( افغانـی دررابطه بـا تطبیق و بهره بـرداری )۸۰۷۹۲( پـروژۀ عام املنفعـۀ برنامۀ همبسـتگی ملی این 

، پـل وپلچـک ، کلینیـک هـا ، مراکـز اجتامعی ، وزارت ، اعـم از تطبیـق پـروژه هـای متعدد رسک 

ومحافظـوی شـبکه هـای آبرسـانی وکانالهـای آبیـاری زراعتی  اسـتنادی  یوارهـای  د  و  مکاتـب   ،

اسـت  توانسـته  کشـور،  رسارس  تغییـرات بزرگی را درحیـات اجتامعی واقتصادی درروسـتاهای 

روستاییان ما رومنا سازد. 

بـه  هـا  پـروژه  ایـن  مانـدگاری  و  تـداوم  وایـن البتـه  دارد  نیارمـربم  پیگیـر،   ومراقبـت  حفـظ 

درواقـع هـدف نیربوسـیلۀ پـروژۀ حفـظ ومراقبـت برنامـۀ  یابـد.  مـی  تحقـق   ، ملـی  همبسـتگی 

و  اشـتغال  ایجـاد  پـروژه  ایـن  اساسـی  کشـوربوده ، هـدف  روسـتاییان  اقتصـادی  بنیـۀ  تقویـت 

ومیشـوند. واکنـون هـزاران تـن از هموطنـان روسـتایی ما از  ورشـده  بهـره  آن  اقتصـادی  مزایـای 

را  موفـق  دسـتاورد  ایـن  هـای  مثـال  از  نوآبـاد« یکـی  »الهنـدی  قریـۀ   انکشـافی   درشـورای 

میتـوان  فاریـاب   والیـت  اندخـوی   بـه خوبـی نگریسـت. قریـۀ متذکـره حـدود )۲( ولسـوالی 

داشـته  فاصلـه  ولسـوالی  مرکـز  از  . کیلومـرت  میباشـد  فامیـل   )۲۴۹( از  ومتشـکل 

نوآبـاد  الهنـدی  قریـه  شـورای  رییـس  میگوید: فخرالدیـن 

زایـی  اشـتغال  و  مراقبـت  و  برنامـۀ حفـظ  در  مـا »  قریـه  بـرای  افغانـی   )۶۴۰۰۰۰( مبلـغ   ،

پـول توانسـتیم رسک هـای داخـل قریـۀ خـود را اختصـاص یافتـه بـود کـه مـا بـا اسـتفاده از ایـن 

)۶۷۸( مـرت جـوی را کندنکاری مناییـم. با تطبیق بـه طـول )۳۰۰۰( مـرت ترمیـم ، جغـل انـدازی و 

مـردم بیـکار و بی بضاعـت قریه ایجـاد گردید که ایـن پـروژه ها ، حدود بیشـرت از یک مـاه کار برای 

بـرای  خوبـی  کمـک   ، بیـکاری  فصـل  ایـن  مـردم قریـۀ  مـا میباشـد. «در 

الهنـدی نوآبـاد کـه مـروف کار در پـروژۀ رسک محمـد عامل )۴۲( سـاله یکنت از باشـندگان  قریۀ 

قریۀ شان بود، گفت : 

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات خیلـی خـوش و » مـا از پـروژۀ حفـظ و مراقبـت و اشـتغال زایـی 

راضـی هسـتیم. بیـش از )۱۰( روز میشـود کـه مـن شـامل کار شـده ام . قبـآ بیـکار بـودم و جهت یافـنت کار به بازار ولسـوالی میرفتـم ، اما به جز یکـی دوروزدر هفتـه ، بقیۀ روز هـای هفته را بیـکار میامندم . حال خیلی خوش اسـتم 

کـه هـم رسک قریـۀ خـود را آبـاد میسـازیم و هـم از مـزد کار درایـن پـروژه ، مـواد اولیـۀ یکامهۀ فامیل خویـش رانیز فراهـم میکنم. چـون نفقه و خـرج یکامهۀ فامیلـم از کار این پـروژه تأمین میشـود ، لهذا  بعـد از تکمیـل کاراین پروژه 

، بـه مـدت یـک مـاه دیگر بـه خاطـر آرام میتوانـم جهـت کار به سـایرجاها سـفر منایم.«

 تـداوم تطبیـق  پـروژۀ حفـظ ومراقبـت برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا وانکشـاف دهـات ، اکنون مردم روسـتا های کشـور را امیدواری بخشـیده اسـت تـا درقریه های شـان با دلگرمی زیسـت منـوده و بخاطر کاربـه جاهای دیگر 

وخصوصـًا به خارج از کشـور ، مسـافرت ننامیند. 
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از  افغانســتان  مــورد  در  کــه  گزارش هایــی 
ــو در  ــای نات ــِت اعض ــِی نشس ــن و حواش مت
ــند،  ــوش می رس ــه گ ــد ب ــای پولن ــهِر وارس ش
امیدوارکننــده  انــد. گویــا یــک بــارِ دیگــر 
جهــان مشــکِل تروریســم و تبعــاِت آن را 
ــد  ــی کن ــدی بررس ــۀ ج ــه گون ــد ب می خواه
آن  بــا  مبــارزه  در  تازه یــی  تصمیم هــای  و 
آجنــدای  از  بخشــی  گیــرد.  دســت  روی 
نشســت ناتــو، بــه بررســی مســایِل افغانســتان 
ــور  ــن کش ــه ای ــی ب ــای جهان ــۀ کمک ه و ادام
ــن  ــه ای ــی رود ک ــار م ــه و انتظ ــاص یافت اخص
بــار به صــورِت همه جانبــه جامعــۀ جهانــی 
ــت  ــور هم ــِی کش ــای امنیت ــِل نیروه ــه تموی ب

ــارد.  گم
ــورِ  ــۀ حض ــو از ادام ــه نات ــود ک ــه می ش گفت
ــادی در افغانســتان  ــا ســال 2020  می خــود ت
ــا در  ــان داده اســت. ام ــن نشســت اطمین در ای
ــو در افغانســتان  ــۀ حضــور نات ــن ادام ــار ای کن
بــرای یــک مــدت طوالنــی، ایــن کشــور نیــاز 
دارد کــه بــرای ایســتادن روی پــای خــود، 
نیروهــای امنیتــِی مجهــز و مطمیــن در اختیــار 
ــی میســر اســت  ــر زمان ــن ام داشــته باشــد. ای
کــه جامعــۀ جهانــی و به ویــژه کشــوهای 
عضــو ناتــو در فراهم ســازی امکانــات بــه 
ــق  ــۀ دقی ــه گون ــی افغانســتان ب ــای امنیت نیروه

ــوند.  ــدام ش وارد اق
ــج  ــترین رن ــته، بیش ــال گذش ــزده س ــِی پان ط
مــردم افغانســتان از ایــن ناحیــه بــود کــه 
به رغــِم ایجــاد نیروهــای امنیتــی قابــل توجــه، 
ایــن نیروهــا بــه جنگ افزارهــای قوی یــی 
ــا گروه هــای  ــارزه ب ــد آن هــا را در مب کــه بتوان
ــده اند.  ــز نش ــاند، مجه ــاری رس ــتی ی تروریس
بارهــا و بارهــا بحــث تمویــِل نیروهــای امنیتــی 
به ویــژه در عرصــۀ هوایــی مطــرح شــد، ولــی 
ایجــاد  از  بــه گونه هایــی جامعــۀ جهانــی 

نیروهــای هوایــِی قــوی در افغانســتان اجتنــاب 
ورزیــد. این بــار امــا وضــع بــه گونه یــی 
ــأله  ــن مس ــوان از ای ــه نمی ت ــورده ک ــم خ رق
به ســاده گی عبــور کــرد. حــاال تعــداد نظامیــاِن 
خارجــی در کشــور بــه حداقــِل خــود رســیده 
ــا تروریســم،  ــارزه ب ــت و مب ــِن امنی و کار تأمی
یک ســره بــه دوِش نیروهــای امنیتــِی افغانســتان 
ــه  ــا ب ــن نیروه ــر ای ــت. اگ ــه اس ــرار گرفت ق
ــد  ــدون تردی ــز نشــوند، ب نحــِو درســت تجهی
دســتاورد چندانــی در تأمیــن امنیــت و مبــارزه 

ــم آورد.  ــت نخواهی ــم به دس ــا تروریس ب
ــۀ  ــاالً ادام ــا احتم ــا و جناح ه ــی گروه ه برخ
ــد.  ــک نگرفته ان ــال نی ــه ف ــو را ب ــورِ نات حض
گلبدیــن حکمتیــار رهبــر حــزب اســامی کــه 
قــرار بــود در یــک تفاهــم بــا دولــت وحــدت 
ملــی، دســت از مخاصمــت بــردارد و بــه 
رونــد صلــح بپیونــدد، بــا طــرح این کــه زمــان 
ــت  ــرع وق ــی در اس ــای خارج ــروج نیروه خ
بایــد مشــخص شــود، از پذیــرِش صــدای 
ــا زمانــی  صلــح خــودداری ورزیــد و گفــت ت
کــه ســربازاِن خارجــی در افغانســتان حضــور 
داشــته باشــند، بــه ایــن کشــور نخواهــد آمــد. 
این گونــه برداشــت ها از حضــور نیروهــای 
عمــًا  کــه  زمانــی  در  آن هــم  خارجــی 
افغانســتان در جنــِگ اعام ناشــده بــا پاکســتان 
نظــر  بــه  واقع بینانــه  نه تنهــا  دارد،  قــرار 
ــاِت پشــِت  ــه نی ــا نســبت ب نمی رســند کــه حت
ــز ســوال هایی  ــا نی ــراد و جناح ه ــن اف ــردۀ ای پ
ــان  ــه طالب ــی ک ــازند. در زمان ــرح می س را مط
ــاِت  ــی حلق ــتخبارات و برخ ــِت اس ــه حمای ب
رهبــرِی پاکســتان بــر طبــِل جنــگ می کوبنــد، 
ــتان را در  ــه افغانس ــت ک ــن اس ــه ممک چگون
ــرار داد؟ ــول ق ــه اف ــکننده و رو ب ــِت ش وضعی
ــراط را  ــد ش ــه بای ــت ک ــن اس ــی ای  واقع بین
ــک مســأله را  ــای ی بســنجیم و ســود و زیان ه

در تــرازوی عقــل قــرار دهیــم. با احساســات و 
ــوان  ــدون پشــتوانۀ عملــی، نمی ت حرف هــای ب

ــم زد.  ــی رق ــرای افغانســتان خوش بخت ب
تجربــۀ ســال های هفتــاد نشــان داد کــه در 
افغانســتان  جهانــی،  همکاری هــای  نبــود 
بــه دالیــِل زیــاد در ورطــۀ درگیری هــای 
ــال ها  ــر در آن س ــرد. مگ ــرار می گی ــن ق خونی
خارجی هــا در افغانســتان حضــور داشــتند کــه 
ــتانی ها در  ــتورِ پاکس ــه دس ــا ب ــی گروه ه برخ
افغانســتان علیــه دولــِت مشــروع و قانونــِی آن 
اعــام جنــگ کــرده بودنــد، آن هــم در وضعیتی 
ــود  ــادر نب ــا ق ــِت تازه تأســیس یافته حت کــه دول
کــه میــزاِن نیروهــا و توانایی هایــش را بــرآورد 

کنــد؟ 
ــای  ــا و همکاری ه ــر کمک ه ــدون شــک، اگ ب
جامعــۀ جهانــی نباشــد، افغانســتان بــه آن 
دوران برمی گــردد. وقتــی رییــس جمهــور 
ــه همــۀ  ــد ک ــی در نشســِت وارســا می گوی غن
کشــورهای منطقــه در امــِر مبــارزه با تروریســم 
در کنــار افغانســتان قــرار دارنــد بــه جــز 
پاکســتان، چــرا ایــن کشــور چنــان برافروختــه 
ــد؟  ــش می زن ــه واکن ــت ب ــه دس ــود ک می ش
ــتانی ها  ــه پاکس ــت ک ــن اس ــر از ای ــر غی مگ
ــا تروریســم و  ــارزه ب ــِر مب ــه حــال در ام ــا ب ت

بدامنی هــا دوســِت افغانســتان نبوده انــد؟
ــاراِت  ــه اظه ــتانی ب ــای پاکس ــش مقام ه واکن
آقــای غنــی نشــان داد کــه ایــن کشــور 
ــت  ــت افکن دس ــای دهش ــا گروه ه ــان ب همچن
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه دارد. ب ــک کاس در ی
ســخناِن آقــای غنــی نقطــۀ عطفــی را در 
ــا  ــه ب ــتان در رابط ــت های افغانس ــِر سیاس تغیی
پاکســتان رقــم خواهــد زد. ایــن ســخنان بــدون 
ــه  ــتان مواج ــردمِ افغانس ــتقباِل م ــا اس ــک ب ش
می شــود؛ زیــرا مــردم از ســال های زیــادی 
انتظــار داشــتند کــه رهبران شــان در رابطــه 
ــِل  ــن عام ــوان اصلی تری ــه عن ــتان ب ــا پاکس ب
ناامنی هــای افغانســتان، چنیــن برخــورد کننــد. 
ایــن سیاســت را بایــد ســتود و منتظــِر تعمیــِق 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــم ب ــا ه ــر عرصه ه آن در دیگ
ــای  ــه هدف ه ــود ب ــرف نمی ش ــا ح ــط ب فق
ــم و  ــر تروریس ــه ب ــرای غلب ــود ب ــِی خ اصل

ــد.  ــل آم ــا نای ناامنی ه
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گل امیـدواری
 از دامـن وارسا

 

نشسـِت وارسـا بـا موفقیـت بـه پایـان رسـید. در ایـن نشسـت، 
افغانسـتان بـارِ دیگـر در محـراِق توجـِه جهـان قـرار گرفـت. 

نشسـت وارسـا به گونـۀ واضح چند پیامِ روشـن داشـت: جهان 
بـه ادامـۀ کمـک بـه نیروهـای امنیتـِی افغانسـتان و مبـارزه بـا 
تروریسـم و دهشـت افکنی تعهـد می سـپارد و رقِم ایـن کمک ها 

بـه پنـج میلیـارد دالر می رسـد. 
در ایـن نشسـت همچنیـن تأکید شـد که افغانسـتان در مبـارزه با 
تروریسـم و دهشـت افکنی تنهـا نیسـت؛ جامعۀ جهانـی به گونۀ 

یک پارچـه از کابـل حمایـت می کند.
 بـرای نخسـتین بار در ایـن نشسـت رهبـراِن دولـِت افغانسـتان 
در حضـور رهبـراِن جهـان و ناتـو از پاکسـتان شـکایت کردنـد. 
رییس جمهـوری بـه گونـۀ صریـح گفـت کـه تنهـا پاکسـتان در 
بـه  نمی کنـد.  همـکاری  افغانسـتان  در  صلـح  تأمیـن  راسـتای 
ایـن ترتیـب، پاکسـتان در نشسـِت ناتـو منـزوی شـد و ظاهـراً 
جامعـۀ جهانی نسـبت به این کشـور بدبین شـده اسـت. واکنش 
نشـان دهندۀ  کشـور،  رییس جمهـوری  اظهـاراِت  بـه  اسـام آباد 
ایـن تحلیـل و هـراس ِ پاکسـتان از پیامد نشسـِت وارسـا اسـت. 
جهانـی  کمک هـای  وارسـا  نشسـِت  در  امـا  دیگـر  سـوی  از 
مشـروط بـه اصاحـات شـد؛ اصاحـاِت انتخاباتـی، مبـارزه بـا 
فسـاد و تأمیـن حقـوِق بشـر. مسـلمًا جامعـۀ جهانـی در پانـزده 
سـاِل پسـین کمک های بـدون حسـاب وکتاب به افغانسـتان کرد. 
ایـن کمک هـا فسـادآفرین بودنـد؛ عده یـی از برکِت ایـن پول ها 
میلیـاردر شـدند امـا اکثریـت همچنان گرسـنه ماندنـد. از این رو 
در نشسـت وارسـا، بـر حسـاب دهی از ایـن کمک ها تأکید شـد؛ 

یعنـی از این پـس جهـان از کمک هایـش حسـاب می گیـرد. 
همچنین در این نشسـت، اکثریِت کشـورها بر ادامۀ حضورشـان 
نااُمیـدِی  باعـث  اقـدام  ایـن  ورزیدنـد.  تأکیـد  افغانسـتان  در 
گروه هـای هراس افکـن و همسـایۀ جنوب شـرقِی کشـور شـده 
اسـت. پیـش از برگـزاری نشسـت وارسـا، بـه نظر می رسـید که 
جامعـۀ جهانـی دیگر به گونۀ مسـتقیم در جنگ سـهم نمی گیرد؛ 

امـا نشسـِت وارسـا ایـن پیش بینی هـا را غلـط ثابت سـاخت.
رییس جمهـور غنـی و داکتـر عبـداهلل عبداهلل رییـس اجرایی - به 
رغـِم اختافاتـی کـه در نحـوۀ حکومـت داری با هـم دارند - در 
ایـن نشسـت بـه گونـۀ منظـم و واحد ظاهـر شـدند. آن هـا پیامِ 
همـکاری و وحـدت داشـتند. ایـن حالـت بـا اسـتقباِل جهانـی 
روبـه رو شـد و رهبـراِن جهـان از رهبـران دولـت وحـدت ملی 
به خاطـر همـکاری و کارِ مشـترک در زمینـۀ حکومـت داری و... 
سـتایش کردنـد. امـا حـاال این دولت افغانسـتان اسـت کـه باید 
از ایـن فرصت هـا و زمینه هـا بـرای مبارزه با تروریسـم اسـتفاده 

 . کند
پی گیـری شـکایت از پاکسـتان توسـط رییس جمهـور غنـی و 
داکتـر عــبداهلل، یکـی از راه هایی سـت کـه می توانـد کشـورهای 
منطقـه و جهـان را آهسته آهسـته در برابـِر پاکسـتان قـرار دهـد. 
موقـِف درسـِت رهبـران دولـت وحدت ملـی در برابر پاکسـتان 
در نشسـت وارسـا، نخسـتین اقدام الزمِ دولت در برابر پاکسـتان 
بـوده اسـت و ایـن می توانـد بـه معنـای تغییـر دیـدگاهِ دولـِت 

افغانسـتان در برابـر پاکسـتان باشـد. 
پیـش از ایـن، در سـطح ملـی از پاکسـتان انتقـاد می شـد ولی در 
سـطح بین الملـل هیـچ گاه از پاکسـتان شـکایت صـورت نگرفته 
بـود. امـا حاال کـه رهبران دولت وحـدت ملی چنین شـکایتی را 
مطـرح کرده انـد، در واقع برای نخسـتین بار در یـک فرصِت مهم 
در برابـر پاکسـتان موضع گیـرِی شـفاف صـورت گرفتـه و ایـن 

خـود بـه معنـای حقانیـِت دیدگاه های مردمِ افغانسـتان اسـت. 
اکنـون کشـورهای عضو ناتـو و جامعۀ جهانی باید شـکایت های 
دولـِت افغانسـتان در برابـر پاکسـتان را بشـنوند. در عیـن حـال، 
دولـت وحـدت ملـی بایـد اسـتراتژِی مبـارزه بـا تروریســم را 
تدویـن کنـد کـه یـک بخـش آن، بایـد اسـتراتژِی موضع گیـرِی 
صریـح در برابـر کشـورهایی باشـد که بـه حمایت از تروریسـم 

دل بسـته انـد و بـه آن می پردازنـد. 
خوشـبختانه افغانسـتان حـاال بـا توجـه بـه تحـوالِت جـاری در 
جهـان و جنـگ جهانـی بـا تروریسـم، در موضِع برتری نسـبت 
بـه پاکسـتان قـرار گرفتـه و بـا توجـه بـه رویدادهایـی کـه در 
عربسـتان سـعودی و دیگر بخش هـای جهان اتفاق افتاده اسـت، 
پاکسـتان در بدتریـن وضعیـِت ممکـن به سـر می بـرد. در چنیـن 
شـرایطی، دولـت افغانسـتان بایـد با پی گیـرِی جدِی شـکایت از 
پاکسـتان، ایـن کشـور را بیـش از ایـن مورد فشـارِ  قـرار دهد و 
خـود را در مـدارِ توسـعۀ سیاسـی و اقتصـادِی جهان قـرار دهد.

موضع درسِت دولت 
وحـدت ملی در وارسـا
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واكنـش مقام هـای پاكسـتانی بـه اظهـاراِت آقـای غنـی نشـان داد كـه ایـن كشـور همچنـان بـا 
گروه هـای دهشـت افکن دسـت در یـک كاسـه دارد. بـه نظـر می رسـد كـه سـخناِن آقـای غنـی 
نقطـۀ عطفـی را در تغییـِر سیاسـت های افغانسـتان در رابطـه بـا پاكسـتان رقم خواهـد زد. این 
سـخنان بـدون شـک بـا اسـتقباِل مـردِم افغانسـتان مواجـه می شـود؛ زیـرا مـردم از سـال های 
زیـادی انتظـار داشـتند كـه رهبران شـان در رابطـه بـا پاكسـتان بـه عنـوان اصلی تریـن عامـِل 
ناامنی هـای افغانسـتان، چنیـن برخـورد كننـد. ایـن سیاسـت را باید سـتود و منتظـِر تعمیِق آن 
در دیگـر عرصه هـا هـم بـود؛ چـرا كـه فقـط بـا حـرف نمی شـود بـه هدف هـای اصلـِی خـود بـرای 

غلبـه بـر تروریسـم و ناامنی هـا نایـل آمـد

ACKU



هارون مجیدی
ادامۀ  برای  ناتو  تعهدات  از  سنا  مجلس  اعضای 
کمک هایش به افغانستان استقبال کرده گفتند که تجدید 
تعهد ناتو برای کمک به نیروهای امنیتی ثبات سیاسی 

را در کشور تقویت می بخشد.

سرطان(   20 )یکشنبه،  دیروز  نشست  در  سناتوران 
در  تا  خواستند  نیز  افغانستان  از حکومت  سنا  مجلس 
راستای  در  ویژه  به  خود  تعهدات  عملی کردن  قسمت 
مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و حساب دهی و رعایت 

موازن حقوق بشری کوشا باشد.

کشورهای عضو ناتو در ادامۀکمک های شان به افغانستان 
تعهد سپرده اند که تا سال2020، ساالنه مبلغ ۵ میلیارد 
این  کنند.  کمک  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  را  دالر 
وارسای  شهر  در  سازمان  این  سران  نشست  در  تعهد 
پولند سپرده شده و اعضای این سازمان گفته اند که در 

کنار افغانستان باقی خواهند ماند. 
بخش عمدۀکمک هاازسوی ایاالت متحدۀ امریکا تأمین 
می شود و بخش کوچک تر آن ازسوی کشورهای دیگر 

عضو ناتو فراهم خواهد شد. 
فرهاد سخی معاون اول مجلس سنا گفت که تعهد ادامه 
کمک های ناتو به افغانستان در نشست وارسا پیام واضح 
به تمامی طرف های سیاسی، مخالفین مسلح و نظامیان 
پاکستان داشت که افغانستان تنها نیست و مورد حمایت 

جهانی قرار دارد.
دولت  حال  گفت:  هم چنان  سنا  مجلس  اول  معاون 
راستای  در  ویژه  به  را  خود  تعهدات  باید  افغانستان 
اعتماد  آینده  در  بتواند  تا  سازد  عملی  فساد  با  مبارزه 

کشورهای کمک کننده را جلب کند.
گفت:  نیز  سنا  مجلس  دوم  معاون  کلیم زی  حسیب اهلل 
"حمایت قاطع ناتو از افغانستان در نشست وارسا قوت 
به  واضح  پیام  و  داد  افغانستان  سیاسی  ثبات  به  تازه 
مخالفان به ویژه طالبان داشت که دیگر اجازه نمی دهند 
افغانستان تحت کنترل خود گرفته و  جغرافیایی را در 

حکومت خود را اعام کنند".
در  افغانستان  دولت  هرچند  کلیم زی،  آقای  گفتۀ  به 
نشست وارسا دالیل موجه برای عملی کردن تعهدات 
خود نداشت، ولی روی کاغذ به چیزهای خوبی وعده 
داد و باید به این وعده هایش به ویژه در راستای مبارزه 

با فساد جامه عمل بپوشاند.
عبدالرحیم حسن یار دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: 
"ادامه کمک مالی ناتو به مبارزه دولت افغانستان با فساد 
مشروط شده و امیدواریم که حکومت برخورد مناسب 
با فساد پیشه گان داشته باشد و در این راستا صادقانه 
عمل کند وگرنه کمک ۴.۵ میلیارد دالری ناتو درد ملت 
مافیا  به جیب  هم  باز  پول  این  و  کرد  نخواهد  دوا  را 

خواهد رفت".

تا  افغانستان  که حکومت  ورزید  تاکید  آقای حسن یار 
هنوز در مبارزه با فساد ناکام بوده و امید که پس از این 

تغییرات جدی را در این زمینه به نمایش بگذارد.
ادامۀ  بر  مبنی  ناتو  جدید  تعهد  حال،  عین  در 
حمایت هایش از حکومت افغانستان واکنش های برخی 

از جریان های سیاسی را نیز در پی داشته است.
انور الحق احدی، عضو پیشین کابینۀ افغانستان و رهبر 
جبهه نوین ملی افغانستان در واکنش به ادامه کمک های 
که  گفت   2020 سال  تا  ملی  وحدت  دولت  به  ناتو 
نشست ناتو نمی تواند مشکل بحران مشروعیت دولت 
که  هستند  مردم  این  بلکه  کند  حل  را  ملی  وحدت 

می توانند به دولت مشروعیت دهند.
آقای احدی دیروزدر یک نشست خبری اعام کرد که 
دولت باید برای رفع بحران مشروعیت خود اقدام کند و 
نارسایی های که در دولت وحدت ملی افغانستان وجود 

دارد نیاز به »اجماع ملی« دارد.
شرط  را  امنیت  تأمین  و  صلح  گفت وگوهای  احدی، 
پایان معضات، مشکات و جنگ های جاری  اساسی 

در افغانستان دانست.
رهبر جبهه نوین ملی افغانستان بر اصاح نظام انتخاباتی 
و  شفاف  انتخابات  برگزاری  خواستار  و  کرد  تأکید 

عادالنه در زمان معین آن شد.
اهمیت  از  افغانستان،  مورد  در  ناتو  اعضای  نشست 
افغانستان  افغانستان برخوردار بود. دولت  زیادی برای 
از مدت ها بدین سو تاش هایی را برای جلب حمایت 
اعضای سازمان ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان به راه 
انداخته بود. تعهد ۵ میلیارد دالری کشورهای عضو ناتو 
به نیروهای امنیتی افغانستان، در نفس خود دست آورد 
و  می شود  محسوب  افغانستان  دولت  برای  بزرگی 
امیدوارکننده است. این کمک ها که تا سال 2020م ادامه 
خواهد یافت، دست کم نگرانی ها از کمبود بودجۀمورد 
و  خواهدکرد  رامرفوع  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نیاز 
به لحاظ  ازسال20۱۶  پس  ناتو  سربازان  حضور  تداوم 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  بر  فشارها  می تواند  نمادین 

را کاهش دهد.
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چرا ناتو حکومت وحدت ملی را موفق می داند؟

لحـن نرم تـر حکومت وحدت ملی سـبب شـده تا سـران 
ناتـو، بـدون درنظرداشـت ناکامی هـای عبـداهلل و غنی از 

کارکردهـای حکومـت وحدت ملی سـتایش کنند.
شـماری از نماینـده گان مجلـس و اسـتادان دانشـگاه بـه 
ایـن بـاور انـد کـه سـران ناتـو حکومـت وحـدت ملـی 
را حکومـت مطیع تـر از کـرزی یافتنـد و بـه همیـن دلیل 

کارکردهـای عبـداهلل و غنـی را سـتودند.
کـرزی  می گوینـد،  مدنـی  نهادهـای  از  شـماری  امـا 
فرمانبردارتـر از غنـی بـود و پول هایی را کـه برای خراب 
امریکایی هـا  از  بـه مصـرف رسـانید؛  انتخابـات  کـردن 

دریافـت کـرده بـود.
آنـان تاکیـد کردنـد: خوشـنودی سـران ناتـو از حکومت 
وحـدت ملـی بـه ایـن منظـور بـود که بـه متحـدان خود 
بقبوالننـد کـه در افغانسـتان همـه چه تحت کنترل اسـت 

و هیـچ مشـکلی وجود نـدارد.
ایـن واکنش هـا پـس از آن ابراز می شـود که بـارک اوباما 
در نشسـت سـران ناتـو در وارسـا از کارکـرد حکومـت 
کارکرهـای  و  کـرده  خوشـنودی  ابـراز  ملـی   وحـدت 

حکومـت غنـی و عبـداهلل را سـتود.
نشسـت سران کشـورهای عضو سـازمان پیمان آتانتیک 
شـمالی )ناتو( بـرای ادامۀ کمک های نظامی این سـازمان 
بـرای نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور روز )جمعه/۱۸ 

سـرطان  در وارسـا پایتخت لهسـتان( برگزار گردید.
در ایـن نشسـت کـه بـرای دو روز برگـزار شـده بـود، 
رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  غنـی،  اشـرف  رییس جمهـور 
اجرایـی و شـماری از وزرای کابینـۀ حکومـت وحـدت 

ملـی اشـتراک کـرده بودنـد.
کارکردهـای  از  امریـکا  و  ناتـو  نشسـت سـران  درایـن 
حکومـت وحـدت ملـی ابـراز رضایـت کـرده و آن را 

سـتودند.
امـا عـارف رحمانـی عضـو مجلـس نماینـده گان بـه این 
بـاور اسـت کـه لحـن نرم تـر حکومـت وحـدت ملـی 
سـبب شـده تا سـران ناتو از کارکردهای عبـداهلل و غنی، 
بـدون درنظرداشـت اینکـه آنـان بـرای افغانسـتان چـه 

کردنـد، از آنـان سـتایش کننـد.
رحمانی گفت:  بدون شـک یک سـری اقدامات سـوری 
انجـام شـد، مثـًا چنـد تا افـراد متهم بـه فسـاد زندانی و 

چنـد تروریسـت اعـدام شـدند و همین برای سـران ناتو 
کافیسـت، زیـرا غربی هـا سـطحی نگرنـد و عمـق ماجرا 

برای شـان مهم نیسـت.
غربی هـا  نماینـده گان:  مجلـس  عضـو  ایـن  گفتـه  بـه 
افغانسـتان  در  فرمانبردتـر  و  مطیع تـر  ازحکومت هـای 
ایـن  ملـی  وحـدت  حکومـت  کـه  می شـوند  راضـی 

دارد. را  ویژه گی هـا 
برخـاف  ملـی  وحـدت  حکومـت  کـرد:  تصریـح  او 
حکومـت کـرزی کـه لحن  تندتـری بـا غربی ها داشـت، 

دارد. مایم تـری  بسـیار  برخـورد 
وی تاکیـد کـرد: حکومـت کـرزی تـا آخریـن  روزهـای 
عمـر خـود، بـا نارضایتـی تمام و حتا تا سـرحد دشـمنی 

بـا غربی هـا برخورد داشـت.
امـا عزیـز رفیعی رییـس مجتمـع جامعه مدنـی می گوید: 
حکومـت کـرزی فرمانبردارتـر از حکومـت غنـی بـود، 
نبایـد فرامـوش کـرد که هـردو ) غنـی و کرزی( توسـط 

غربی هـا شـخصیت شـدند.
بـه بـاور رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی: غربی هـا بودنـد 
این هـا را بـه مـردم افغانسـتان دانشـمند و متفکـر معرفی 
کردنـد، در حالیکـه این هـا شـخصیت ها ملـی و متفکـر 
نیسـتند، بنابرایـن بـرای سـران ناتـو، کـرزی و غنی هیچ 

نـدارد. تفاوتی 
او گفـت: حکومـت کـرزی ضـد امریکایی شـده بـود نه 
ضـد غربـی؛ امـا آخریـن پول هـای را کـه کـرزی بـرای 

خـراب کـردن انتخابـات مصـرف کـرد، پولی بـود که از 
امریکایی هـا بـه دسـت آورده بـود.

بـه بـاور رییـس مجتمع جامعـه مدنی: بـرای سـران ناتو 
اهـداف خودشـان مهـم اسـت و اینکـه به متحـدان خود 

بقبوالننـد کـه در افغانسـتان خیرت اسـت.
بـه گفتـه رفیعـی: بحـران افغانسـتان بایـد یـک بحـران 
سـطحی بـه نظـر برسـد، بـه ایـن معنا کـه همه چیـز در 
افغانسـتان تحـت مدیریـت اسـت، همان طـور کـه کنـدز 

بود. مدیریـت  تحـت 
حکومـت  از  ناتـو  سـران  خوشـنودی  کـرد:  تاکیـد  او 
وحـدت ملـی هم به این معناسـت که در افغانسـتان همه 
چـه تحـت کنترول اسـت و هیچ مشـکلی وجـود ندارد.
کابـل  دانشـگاه  اسـتاد  هاشـمی  طاهـر  حـال،  ایـن  بـا 
می گویـد: زمانیکـه رابطـه امریـکا بـا حکومـت کـرزی 
خـراب شـد، حکومـت افغانسـتان فاسـدترین حکومـت 
دنیـا خوانـده شـد؛ در حالیکـه حکومـت وحـدت ملـی 
برگـزاری  فسـاد،  بـا  مبـارزه  بـرای  موثـری  کام  هیـچ 
انتخابـات، توزیـع تذکره هـای برقـی و... برنداشـته، امـا 
سـران ناتـو کارکرهـای حکومـت وحدت ملی را سـتود.
اسـت؛  ناتـو  متحـد  افغانسـتان  چـون  کـرد:  تاکیـد  او 
بنابرایـن بایـد از ایـن حکومـت هرچنـد کـه نـاکام هـم 
اسـت سـتایش کننـد تـا بتواننـد از آن در برابـر چیـن و 

روسـیه اسـتفاده کننـد.
اسـتاد هاشـمی بـه ایـن باوراسـت که چـون تروریـزم از 

مـرز افغانسـتان بیـرون شـده و پاکسـتان هم در راسـتای 
مبـارزه بـا تروریـزم صـادق نیسـت؛ بنابرایـن سـران ناتو 
حکومـت افغانسـتان را بهتریـن گزینـه بـرای سـرکوب 

تروریـزم می داننـد.
او همچنـان گفـت: سـران ناتـو بـرای کنتـرول ایـران و 
جلوگیـری از پیشـرفت های چین و روسـیه به افغانسـتان 
ضـرورت دارنـد؛ بنابراین مهم همین اهداف شـان اسـت 

کـه باید عملی شـود.
اظهـار نظرهـا  اسـتاد هاشـمی: صحبت هـا و  بـه گفتـه 
براسـاس منافـع کشـورهای کمـک کننده فورمـول بندی 
می شـود، نـه برمبنـای مشـکات و چالش هـای کشـور 

دریافـت کننـده کمـک.
ناتـو  سـران  بـرای  پـس  افـزود:  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
کارکردهـای حکومـت وحـدت ملـی حـول محورمنافـع 
آنـان مهم اسـت نـه مشـکات داخلی کـه افغانسـتانی ها 

بـا آن مواجـه انـد.
ایـن درحالیسـت کـه سـران 2۸ کشـور عضو ناتـو و 2۶ 
کشـور همـکار بـا حضـور نماینـده گان اتحادیـۀ اروپا و 
سـازمان ملـل و بانـک جهانی برای شـرکت در نشسـت 
سـاالنۀ ناتـو گـرد آمدنـد و یکبـار دیگـر بـر کمـک و 
همکاری هـای شـان بـا افغانسـتان تعهـد کردنـد و وعده 
سـپردند کـه سـاالنه پنـج میلیـارد دالـر بـرای کمـک بـه 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان کمـک می کننـد.

ناجیه نوری 

مجلس سنا:

تعهدات ناتو ثبات سیاسی را 
ACKUتقویت می بخشد
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فرویـد و پیروانـش تنهـا یـک نـوع از انـواع رؤیاهـا را مي بیننـد و تنهـا یـک بُعـد از ابعادِ 
نفـس را مي شناسـند کـه عبـارت اسـت از: بُعـد مـادي آن. امـا قـرآن بـه ما مي آمـوزد که 
خواب هـا دو گونه انـد: یـک گونـۀ آن را »اغـاث األحـام« یـا خواب هـاي پریشـان و 
درهـم و برهـم مي نامد)سـورۀ یوسـف: ۴۴(. این گونـه خواب هـا در اثـر حدیـث نفـِس 
امـاره بـا شـهوات و امیالـشـ  یـا در اثـر حدیـث شـیاطین با آن نفـس در اثنـاي خوابـ  

پدیـد مي آیـد و ایـن همـان اسـت کـه فرویـد بـه تفسـیِر آن پرداخته اسـت. 
امـا گونـۀ دومِ آن را »رؤیـا« مي نامـد )سـورۀ یوسـف:۴3( کـه از عالـم باال و مـأ اعلي به 
نفـس آدمـي فـرود مي آیـد و آن، عبارت از سـخن پروردگار یا سـخن فرشـته گاِن مؤظف 
بـا نفـس آدمـي اسـت؛ ماننـد رؤیاهـاي صادقـي کـه به طـور کامـل تحقـق پیـدا مي کنند. 
این گونـه خواب هـا در نـزد فرویـد جایگاهـي ندارنـد و اصًا وي از تفسـیر آن هـا ناتوان 
اسـت، بـا وجـود این کـه ایـن یـک امر عـادي اسـت و هر کـدام از مـا گوشـه یی از آن  را 
تجربـه کـرده و مي کنیـم. دیـدِن حـوادث آینـده در خواب قبـل از وقوع آن هـا، موضوعي 
اسـت کـه تفکر مادي را چه فرویدي باشـد و چه مارکسیسـتي، از اسـاس ویـران مي کند؛ 
زیـرا تقـدم اندیشـه بـر مـاده و تقـدم غیب بـر شـهادت را به طور صریـح ثابت مي سـازد. 
و از آن جـا کـه فرویـد تنهـا خواب هـاي پریشـان و شـهوت آلود را مي شناسـد و شـهوت 
جنسـي را اسـاس و پایـۀ همـۀ انگیزه هـا و فعالیت    هـاي بشـري مي دانـد، »سـعادت« و 
آ»رامـش نفـس« را نیـز در اشـباع همیـن غریـزه خاصـه مي کنـد، در حالـي کـه قـرآن 
سـعادت نفـس را در مخالفـت بـا شـهوات مي دانـد و از آدمـي مي خواهـد تـا آن هـا را 
تحـت کنتـرول درآورده و بـا تزکیـه و تهذیـب نفس، خـود را به میهن اصلي خـود، یعني 
بـارگاه الهـي کـه همـه از اوینـد و بـه سـوي او برمي گردنـد، برسـاند و به کمـال و تعالي 

حقیقـي دسـت یابد. 
همچنـان »حـزن« حقیقـي در اسـام در نتیجـۀ فـراق و دوري از آن میهـن الهـي و فـرو 
رفتـن در منجـاب ظلمانـي عالـم دنیـا بـه میـان مي آیـد، امـا حـزن در نـزد فرویـد از 

مي کنـد.  نشـأت  دنیـوي  محرومیت هـاي 
بـه همیـن منوال، روان شناسـي جدیـد »فراموشـي« را بیماری یی مي داند کـه از عدم توجه 
یـا از فـرط توجـه پیدا مي شـود، یـا این که خواهش مـورد توجـه، موضوع دردناکـي را به 
یـاد او مـي آورد و یـا به خاطـر خواهـش سـرکوب شـده یی پدیـد مي آیـد که خـود را در 
الشـعور پنهـان نگه داشـته اسـت و روان پزشـک سـعي مي کند تـا از طریق تحلیـل رواني 
یـا تنویـم مغناطیسـي و یـا با ماحظـۀ بیمار در اثنـاي تداعـي خاطراتـش،  آن خواهش را 
پیـدا کنـد و از روان الشـعور یـا ناخـودآگاه بیرون کشـیده، بیمـار را از آن تخلیـه نموده و 

شـفا بخشد.
 امـا قـرآن از دیـدگاه گسـترده تر و فراگیرتـر بـه موضـوع نـگاه مي انـدازد و آن را در 
چارچـوب رابطـه بـا آفریـدگار عالـم تحلیل مي کنـد. از دید قـرآن هر که به خـدا نزدیک 
باشـد و به طـور مـداوم در یـاد او و ذکـر او باشـد، توانایـي اش همـواره کامـل و حاضر و 
آمـاده بـوده، چیـزي را فرامـوش نمي کنـد و چیـزي از خاطـرش غایـب نمي مانـد، زیـرا 
کـه او در دایـرۀ نـور و روشـنایي قرار مي گیـرد؛ اما دوري از خـدا او را در دایـرۀ تاریکي 

مي افکنـد و از اهـل غفلـت مي گردانـد.   خداونـد مي فرمایـد: 
»نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم« 

ترجمه: خدا را فراموش کردند )و با این کار( خودشان را به فراموشي سپردند.
سـرگردان  تباهـي  و  حیـرت  و  فراموشـي  بي راهه هـاي  در  کـه  هسـتند  کسـاني  آن هـا 

مي باشـند.
اصـًا نقطـۀ اختـاف میـان دیـدگاه روان شناسـي جدید و دیـدگاه قرآن در همین جاسـت 
کـه روان شناسـي جدید از یک دیدگاه گسـترده، کلـي و فراگیر ناتوان اسـت و روان آدمي 

را در چارچـوب تجربیـاِت مـادي و دنیـاي مادي و لذت هـاي مادي زندانـي مي کند.
 بـه همیـن ترتیـب، ایـن روان شناسـي از همیـن دریچـه بـه »وسـواس ها« و »خاطـرات« 
مي نگـرد و آن هـا را ناشـي از فعالیت هـاي روان نـاآگاه یعنـي سـخن نفـس بـا خـودش 
مي دانـد و تصـور کـرده نمي توانـد کـه ایـن نفـس به غیـب مرتبط باشـد و از عالـم دیگر 
و فضـاي دیگـر الهـام بگیرد و مورد خطاب فرشـته گان و یا وسوسـۀ شـیاطین قـرار گیرد.

 

علی رها
“خـط  دموکریتـوس  در  کـه  همان طـور 
در  و  نقطـه”  “نفـی  منزلـۀ  بـه  مسـتقیم” 
عرصـۀ اجتماعـی معرف حـذِف “فردیت” 
بـود، در نـزد اپیکور گریز از خط مسـتقیم 
اسـت.  “خودسرنوشت سـازی”  معنـی  بـه 
لـذا فلسـفۀ اپیکـور از نحـوۀ مشـروط و 
مقیـد هسـتی گریـز حاصـل می کنـد، ولی 
“فردیـت  مفهـوم  صرفـًا  طریـق  ایـن  از 
انتزاعـی” و “خودکفـا” را برقرار می سـازد. 
خـود  بـرای  “موجـودی  فـردی  چنیـن 
هسـتی  از  اسـتقالش  و  بـوده  محـض” 
باواسـطه، نفـی کامـل “نسـبیت”، یعنـی 
ارتباط یابـی بـا “غیـر” اسـت. ایـن فردیت 
موقعـی مؤثـر اسـت کـه از موجودیتی که 
در برابـرش ایسـتاده، منتزع شـود. هنگامی 
کـه ایـن “فردیت انتزاعـی در اوج آزادی و 
اسـتقالش، در تمامیت وجـودی اش ظاهر 
کـه وجـودی  می شـود  معلـوم  می گـردد، 
کـه از آن گریـز حاصـل کـرده بـود، کل 

هسـتی اسـت.” )ص ۵۱(
لـذا مارکـس اپیکور را فیلسـوف “اتومیزم” 
می نامـد که پیش نهـادۀ عامـش کیفیت فرد 
یکتاسـت، نـه کمیت و کثرت مجـازی. اما 
از آن جـا کـه در درون خـود امـکان گـذار 
بـه فردیـت انضمامـی یـا جامـع را حمـل 
زمینـۀ  اجتماعـی  عرصـۀ  در  نمی کنـد، 
“نـزاع همـه بـا همـه” را فراهـم می سـازد. 
ایـن سـتیزۀ همه گانـی در “جامعـۀ مدنـی” 
معاصـر، موضوعـی اسـت که 2 سـال بعد 
)۱۸۴3( در »نقـد فلسـفۀ حقـوق« هـگل 
)از ایـن پـس »نقـد«( مرکـز توجـه خاِص 

مارکـس قـرار می گیـرد.
 

۲ـ مارکـس جـوان آمـوزگارش را بـه 
می کشـد  چالـش 

برمی آیـد،  بـاال  متـن  از  کـه  آن طـور 
مارکـس در بررسـی تطبیقـی دموکریتوس 
و اپیکـور، پاسـخی کـه بـه دنبالـش بـود 
فلسـفۀ  این کـه  بـا  نمی کنـد.  پیـدا  را 
“اتومـی” در برابـر “دترمینیـزم” بـه رویش 
عنصـر “سـوبژکتیو” قـوام بخشـیده، امکان 
آن جـا  از  و  “شـخصیت”  شـکل گیری 
“خودآگاهـی” را فراهـم مـی آورد، تعارض 

نکـرد. برطـرف  را  “افـراد” 
همان طور کـه در پایان نامه اش خاطرنشـان 
کـرده بود، مارکـس طی یک سـال فعالیت 
شـدید مطبوعاتـی، توجه خود را به سـوی 
ارتبـاط عملی بـا جهان پدیـداری معطوف 
می کنـد. امـا بـا کمال میل  از بسـته شـدن 
نشـریۀ “راینیشـه زایتونگ” اسـتقبال کرده 
و بـه قـول خودش “بـا اشـتیاق فرصت را 
غنیمـت داشـته، از عرصـۀ عمومـی کنـار 

کشـیده و به پژوهـش روآوردم. جهت رفع 
تردیدهایـی کـه برمن هجـوم آورده بودند، 
اولیـن اثـری که در دسـت گرفتم، بررسـی 
نقادانـۀ فلسـفۀ حقوق هگل بـود.” )مقدمۀ 

»سـهمی بر نقـد اقتصاد سیاسـی«(
 مارکـس “نقـد” را با مفهوم دولت شـروع 
می کنـد کـه در واقـع فصـل نهایـی کتـاب 
هـگل اسـت. البته در خـال “نقد” اشـاره 
را  مدنـی”  گفتمـان “جامعـۀ  کـه  می کنـد 
خواهـد  پـرورش  جداگانـه  بخشـی  در 
مبحـث  چنیـن  این کـه  بـا   .)۸2 داد)ص 
ناتمـام  ایـن دست نوشـته  جداگانه یـی در 
“نقـد”  در سراسـر  نمی شـود، وی  یافـت 
نقـد  و  کـرده  رجـوع  مدنـی  جامعـۀ  بـه 
در  فقـط  را  معاصـر  دولـت  موشـکافانۀ 

ارتبـاط بـا آن قابـل فهـم می دانـد.
البتـه مارکـس بـا تعریـف هـگل از جامعۀ 
مدنـی مخالفتـی نـدارد. به طـور خاصـه، 
نـزاع  عرصـۀ  را  مدنـی  جامعـۀ  هـگل 
همه گانـی ارزیابـی می کند کـه در آن منافع 
نفـع  عمومیت یافته گـی  معنـی  بـه  “عـام” 
خصوصی اسـت. آن چـه هـگل “مجموعۀ 
نظـام اخاقـی” می نامـد، در جامعـۀ مدنی 
خودگم گشـته  و  منقسـم  مفـرط  به طـور 
“دولـت  اسـت،  بیـرون  خـود  از  اسـت، 
ایـن رو  از  اسـت.  “مـادی”  یـا  خارجـی” 
“جامعیـت” یـا “وهلـۀ اجتماعـی”، حامـل 
انبوهـی از خصوصیـات متعـارض اسـت. 
یعنـی هنـوز در مرحلۀ انفصال به سـر برده 
و وابسـته بـه “ضرورت” اسـت، به طوری 
نیازمندی هـا”  “سیسـتم  را  آن  هـگل  کـه 

می خوانـد.
مارکـس کـه در این دورۀ کوتـاه اقامت در 
کروزنـاخ ده هـا کتـاب در مـورد تاریـخ و 
تیـوری سیاسـی را مورد بررسـی قرار داده 
بـود، هماننـد هـگل به ایـن نتیجه رسـیده 
بـود که بـا پیدایش “جهـان مـدرن”، برای 
نخسـتین بار دولت سیاسـی و جامعۀ مدنی 
از هـم تفکیـک شـده اند. بـه بـاور وی، در 
جمهـوری یونـان، دولـت سیاسـی منطبـق 
ولـی  بـود،  شـهروند  واقعـی  ماهیـت  بـا 
انسـان خصوصـی برده بـود. در “اسـتبداد 
آسـیایی”، دولـت معـرف ارادۀ خصوصـی 
و  سیاسـی  دولـت  و  بـود  واحـد  فـردی 
مـادی هـر دو در بنده گـی به سـر می بردند. 
در قـرون وسـطا نیـز عرصـۀ خصوصـی، 
مسـتقیمًا سیاسـی بود. شـکل بندی جامعه، 
بـود.  دولـت  مـادی  محتـوی  متـرادف 
“انتـزاع دولـت فی نفسـه، فقـط بـه عصـر 

مـدرن تعلـق دارد.”
انقـاب فرانسـه در حکـم آخریـن کنشـی 
بـود کـه طبقـات سیاسـی را بـه طبقـات 
بیـن  “جدایـی  و  کـرد  تبدیـل  اجتماعـی 

زنده گـی سیاسـی و جامعـۀ مدنـی را بـه 
کمـال رسـاند.” در این جـا تمامـی “آحـاد 
سیاسی شـان  جهـان  بهشـت  در  مـردم 
زمینـی  هسـتی  در  درحالی کـه  برابرنـد 
سیاسـی  هسـتی  لـذا  نابرابرنـد.”  اجتمـاع 
مـاورای  اسـت،  آسـمانی  “موجودیتـی 
طبیعـۀ جامعـۀ مدنـی اسـت.”)ص ۸0( در 
نتیجـه شـهروندان دولتی و اعضـای جامعۀ 

مدنـی نیـز از هـم جـدا هسـتند.
بیـن  ذاتـی  کشمکشـی  فـرد  درون  در 
خصوصـی  انسـان  و  سیاسـی  شـهروند 
کمال یافتـه  سیاسـی  دولـت  دارد.  وجـود 
اسـت  انسـان  انتزاعـِی  منزلـۀ هسـتی  بـه 
تعـارض  در  مـادی اش  هسـتی  بـا  کـه 
حاکـم  اصـل  فردگرایـی،  می بـرد.  به سـر 
جامعـۀ مدنـی اسـت. بنابرایـن، “بنده گـی 
شـخصی هدفـی غایـی اسـت درحالی کـه 
حکـم  در  غیـره  و  ضمیـر  کار،  فعالیـت، 
ابزارانـد.”)ص ۸۱( در جایـی کـه دولـت 
بـه اوج خـود رسـیده باشـد، “انسـان یـک 
زنده گـی دوگانـه دارد  در جامعـۀ سیاسـی 
می انـگارد  اشـتراکی  موجـودی  را  خـود 
ولـی در جامعـۀ مدنـی بـه عنـوان فـردی 
چنیـن  در  می کنـد.”  فعالیـت  خصوصـی 
اوضاعـی، “تنهـا رابطی کـه آن هـا را به هم 
پیونـد می زنـد ضـرورت طبیعـی، نیـاز و 
نفع خصوصی اسـت؛ حفاظـت از مالکیت 
و خویشـتن خودخواه شـان.” )کلیـات آثار 

)۱۵۴ ص   ،3
را  انسـان  عینـی  ذات  مـدرن،  جامعـۀ 
همچـون عنصـری خارجـی و مـادی از او 
جـدا می سـازد. این ماهیت انسـان نیسـت 
کـه بـه عنـوان فعلیت حقیقـی او شـناخته 
می شـود. فـرد به سـان “فـردی اجتماعـی” 
ادراک نمی گـردد. لـذا “خـاص” و “عام” با 
این کـه ارتباطی متقابل داشـته و یکدیگر را 
مشـروط می کنند، نافـی همدیگرند. هدف، 
رفـع تعـارض خاص و عـام اسـت. اما در 
جامعـۀ مدنـی، جایی کـه افراد “بـورژوا یا 
شـهروند از بنـد رسـته اند”، هدف شـان “با 
عامیتـی وسـاطت می شـود کـه خـود یـک 

است.” وسـیله 
کیفیتـی  ابـزار  و  نیازمندی هـا  کـه  وقتـی 
انتزاعـی پیـدا کننـد، “انتـزاع” بـه خصیصۀ 
روابـط متقابـل افـراد بـا یکدیگـر تبدیـل 
می گـردد. در این جـا “خـرد جمعـی” نیـز 
تجریـدی  عمومیتـی  به صـورت  را  خـود 
تصریـح می کنـد کـه از نظـارت اعضـای 
اجتمـاع خارج اسـت. مارکـس و هگل در 
تفیهـم کلیـۀ مـوارد باال اتفـاق نظـر دارند. 

منبـع: سایت فلسفۀ نو

 قـــرآنــي 
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 گرایــش یــا در واقــع ســقوط فــروغ در شــعر، هم زمــان بــا 
ــی  ــی و اخاق ــاط عاطف ــه انضب ــش علی شــورش بی هنگام
ــته،  ــر او، ازدواج چشم بس ــر دیگ ــه تعبی ــود. ب ــواده ب خان
بی عشــق و ماجــرای خــود را، نوعــی بی عدالتــی، تحمیل و 
تهدیــد بــه آزادِی خــود می دانســت، بــا وجــود این کــه بــه 
گواهــی ِنامه هایــی کــه بعــد از طــاق بــه همســر ســابقش 
نوشــته، بــا مــردی نجیــب و جوان مــرد طــرف بــوده، امــا 
ایــن امــر چیــزی را عــوض نمی کــرد و نمی کنــد. آن 
دگرگونــی مرمــوز، آن رویــۀ زنده گــی بی نــام و کام، 
ــت در  ــی زد، درس ــانه م ــازه را نش ــی ت ــد غریزه ی ــه تول ک
خانوادگــی  زنده گــی  نخســتین  ســال های  گرماگــرم 
ــیانۀ  ــیده گی آش ــعر او ازهم پاش ــزۀ ش ــد: غری ــکار ش آش
نوبنیــاد را چــون سرنوشــتی محتــوم، چــون تکلیفــی 
قاطــع، چــون کلیــد رمــز »موفقیــت« در شــعر، پیــش پــای 

او گذاشــت. 
ــان، و در  ــتین عصی ــن نخس ــرودار ای ــروغ در گی ــاید ف ش
ــارت  ــکوه های اس ــاب ش ــه بازت ــعرهایش ک ــتین ش نخس
بــود، هرگــز فکــر ایــن را نمی کــرد کــه روزی بــه عنــوان 
ــاب  ــا کت ــود. ام ــانده ش ــان« شناس ــان زن ــارۀ عصی »عص
ــود  ــوان خ ــروغ، عن ــعر ف ــۀ ش ــتین مجموع ــیر«، نخس »اس
ــناختی  ــان ش ــه از چن ــۀ حاصل ــم آگاهان ــون تصمی را مدی
اســت؛ چــرا کــه اوالً شــعرهای ایــن دفتــرـ  بــدون در نظــر 
داشــتن معیــاری بــرای ســنجش عیــار شــعری آن ـ اغلــب 

دارای مضمونــی مشــابه اند: عشــق ممنــوع، فاصلــۀ قهــری 
ــی و  ــی ـ عاطف ــای ذهن ــاد دنیاه ــته ها، تض ــان خواس می
اخاقــی، ناچــاری و بی اراده گــی در برابــر اراده هــای 
ــورده  ــته« و زخم خ ــی »خس ــس او طعمه ی ــی او. پ تحمیل

ــش نیســت.  ــرد، بی در دســت م
از بیم و امید عشق رنجورم 
آرامش جاودانه می خواهم 

بر حسرت دل دگر نیافزایم 
آسایش بی کرانه می خواهم 

                 ***
پا بر سر دل نهاده، می گویم 

بگذشتن از آن ستیزه جو خوش تر 
یک بوسه ز جام زهر بگرفتن 

از بوسۀ آتشین او خوش تر 
                 ***

دیگر نکنم ز روی نادانی 
قربانی عشق او غرورم را 

شاید که چو بگذرم از او یابم 
آن گم شده شادی و سرورم را 

                 ***
ــرف  ــریف ح ــاده و ش ــای س ــان زن ه ــه زب ــًا ب گاه کام
ــرافت  ــد و ش ــرد ان ــی م ــی خودخواه ــه قربان ــد ک می زن
ــود: ــر می ش ــودن تعبی ــل ب ــی و اُُم ــه نادان ــان ب و نجابت ش

آن کس که مرا نشاط و سستی داد 
آن کس که مرا امید و شادی بود 
هر جا که نشست بی تامل گفت: 
»او یک زن ساده لوح عادی بود« 

                 ***
رو پیش زنی ببر غرورت را 

کاو عشق تو را به هیچ نشمارد 

آن پیکر داغ دردمندت را 
با مهر به روی سینه نفشارد        

                 ***
عشقی که تو را نثار ره کردم 

در سینۀ دیگری نخواهی یافت 
زان بوسه که بر لبانت افشاندم 
سوزنده تر آذری نخواهی یافت 

 *** 
در ظلمت آن اتاقک خاموش 

بیچاره و منتظر نمی مانم 
هر لحظه نظر به در نمی دوزم 
و آن آه نهان به لب نمی رانم 

                 ***
ای زن که دلی پر از صفا داری 

از مرد وفا مجو، مجو هرگز 
او معنی عشق را نمی داند 

راز دل خود به او مگو هرگز           
                 ***

»می بینیــم کــه ـ چــه در ایــن شــعر و چــه در تمــام 
ــان« ـ  ــا »عصی ــوار« ی ــا »دی ــیر« ی ــاب »اس ــعرهای کت ش
ــق  ــد عمی ــای دی ــاعرانه و به ج ــاب ش ــر ن ــای جوه به ج
ــا نظرگاه هــای اجتماعــی و کًا انســانی، ســخن  عاطفــی ب
بلیه هــای  و  اخاقــی  خانواده گــی،  گرفتاری هــای  از 

ــده و دارای  ــیده ش ــز اندیش ــه چی ــت، هم ــویی اس زناش
ــت،  ــاعر اس ــر ش ــط دور و ب ــدنی در محی ــر یافت ش مظاه
مظاهــری کــه نشــان می دهــد شــاعر به جــای حساســیت ها 
و برانگیخته گی هــای شــخصی، تجربه هــای دیگــران را 
ــم  ــود را تعمی ــای خ ــه تجربه ه ــا این ک ــد، ی ــو می کن بازگ
می دهــد و گاه حتــا بــه صراحــت پیشــنهاد می کنــد. 
بنابرایــن فــروغ در ایــن کتــاب و دو کتــاب دیگــر، شــاعر 
ــودش  ــر خ ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــن را بی ــت و ای نیس

می دانــد. 
ــۀ«  ــیر و بازیچ ــعرهای او، زن »اس ــه در ش ــد ک او می دان
ــم  ــن ه ــرای همی ــد. ب ــکوه می کن ــه ش ــت ک ــی اس ایران
ــی  ــا توال ــی، ی ــی تاریخ ــۀ توال ــا جنب ــه عنوان ه ــت ک هس
منطقــی بــر حســب موضوع هایــی کلــی دارنــد کــه فــروغ 
در ســه دورۀ مختلــف چهــرۀ خــود را بــه عنــوان زن 
ــان  ــل عصی ــر، حاص ــور داده و در آخ ــا عب ــه، از آن ه زمان
ــار تنهــا خــودش ـ بــه صــورت رهایــی  خــود را ـ ایــن ب
ــی  ــدی واقع ــر، تول ــدی دیگ ــرای تول ــه ب ــی عارفان و فدای
ــت  ــد، دریاف ــواه می انجام ــی دلخ ــی و کمال ــه جوان ــه ب ک
مــی دارد. عنوان هــای »اســیر«، »دیــوار«، »عصیــان« و بعــد 
»تولــدی دیگــر«، چنیــن تعبیــری را القــا می کننــد. گرچــه 
ــچ  ــدۀ هی ــی بازگوکنن ــاب اول ــه کت ــر، آن س ــس ام در نف
ــر  ــتند، و از نظ ــلوکی نیس ــیر و س ــال و س ــول و کم تح
ــد.  جوهــر شــعری، درنــگ کامــل فــروغ را نشــان می دهن
فاصلــۀ  و  ناســازگاری  عشــق،  تکــراری  مضمــون 
بــا  دفتــر  نخســتین  در  کــه  مــرد  و  زن  هم بســته گی 
ــز  ــر نی ــومین اث ــده، در س ــدی وارد ش ــخت تقلی ــی س بیان
ــدک پرداخــت و پیرایشــی در لفــظ مکــرر شــده اند.  ــا ان ب
ــل  ــهامت کام ــا ش ــز ب ــود نی ــروغ، خ ــت را ف ــن حقیق ای
چندین بــار و چندین جــا اعتــراف کــرده اســت. مهــم 
ــی  ــن لطمه ی ــی، کوچک تری ــن اعتراف ــه چنی ــن اســت ک ای

ــان شــعرهای سســت  ــرا اوالً: هم ــد، زی ــروغ نمی زن ــه ف ب
ــود را در  ــاص خ ــتداران خ ــدی، دوس ــراری و تقلی و تک
ــوۀ  ــه ق ــانی ک ــن و کس ــیع محصلی ــرهای وس ــان قش می
ــا  ــان« ی ــعر »عصی ــن ش ــرز آخری ــا م ــان ت ادراک شعری ش
ــد.  ــده، دارن ــر نیام ــر« پیش ت ــدی دیگ ــعر »تول ــن ش اولی
ثانیــًا همیــن چنــد شــعر معــدود »تولــدی دیگــر« و دو ســه 
شــعری کــه بعــد از ایــن دفتــر آمــده، کافی ســت تــا فــروغ 
بــه راحتــی بتوانــد بــه عنــوان شــاعری بــزرگ روبــه روی 
ــود و  ــعر خ ــیند و از ش ــته بنش ــی شایس مصاحبه کننده گان
عقایــد شــعری خــود حــرف بزنــد و بــه عنــوان شــاعری 
ـ آن همــه دیــر بــه شــعر رســیده ـ کــه تاثیــر عجیبــی بــر 
ــوی  ــورد گفت وگ ــته، م ــود گذاش ــد از خ ــل بع ــعر نس ش

ــرد.  ــرار گی ــده گان ق آین
ــرد،  ــدار ک ــد دی ــر را بای ــدی دیگ ــروغ در تول ــاری ف ب
آن هــم در چنــد شــعر آخــرش کــه فضــا و بیانــی بــه کلــی 
متفــاوت بــا تمــام کارهــای دیگــر فــروغ دارنــد. شــعرهایی 
کــه بــه جوهــر شــعری کامــًا نزدیــک شــده و اســتعدادی 
ــا  ــد. ام ــن حســی و اجتماعــی دارن ــرای مضامی شــگرف ب
ــان دردهــای  ــال آن می ــه دنب ــن نیــروی پذیرنده گــی و ب ای
ناپیــدای انســانی، بــا نظــرگاه اجتماعــی فروغ در شــعرهای 
پیشــین، زمیــن تــا آســمان فــرق دارد. در آن شــعرها، وی 
ــود.  ــی ب ــای زن ایران ــا و بی پناهی ه ــر محدودیت ه تصوی
بزرگ تریــن دردی کــه عصــارۀ عصیــان را بــه فریــاد 

ــود  ــنت هایی ب ــر س ــم زنجی ــنگینی و زخ ــی آورد، س در م
ــه مالکیــت مــردی  ــری ســاده دل را چشم بســته ب کــه دخت
دیگــر درمــی آورد، یــا زنــی بی یــار و یــاور را چــون تفالــۀ 
ــخ و  ــتی تل ــه سرنوش ــا ب ــه دور می انداخــت، ی ــی ب میوه ی
ســرد و بی ماجــرا ـ یعنــی بــه زنده گــی بی تحــرک و 

ــپرد.  ــویی ـ می س ــی زناش ــک و خال خش

حلقه 
دخترک خنده کنان گفت که چیست 

راز این حلقۀ زر 
راز این حلقه که انگشت مرا 

این چنین تنگ گرفته است به بر 
راز این حلقه که در چهرۀ او 

این همه تابش و رخشنده گی است 
مرد حیران شد و گفت: 

حلقۀ خوشبختی، حلقۀ زنده گی است 
 .........

همه گفتند مبارک باشد 
دخترک گفت: دریغا که مرا 
باز در معنی آن شک باشد 

 ........
سال ها رفت و شبی 

زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقۀ زر 
دید در نقش فروزندۀ او 

روزهایی که به امید وفای شوهر 
به هدر رفته، هدر 

زن پریشان شد و نالید که: وای؛ 
وای، این حلقه که در چهرۀ او 

بازهم تابش و رخشنده گی است 
حلقۀ برده گی و بنده گی است. 

چنــان مضامیــن ســطحی و ســاده یی طبعــًا قالبــی متناســب 
ــد؛  ــدام ناآزمــوده می طلب ــا خــود، ســاده و ســطحی، بی ان ب
امــا در شــعرهای »تولــدی دیگــر« دیــدگاه اجتماعــی 
ــاله« یی  ــر »مس ــد. دیگ ــر می کن ــی تغیی ــه کل ــز ب ــروغ نی ف
ــی  ــم کل ــتقل از ت ــرد و مس ــی، مج ــا اخاق ــی ب اجتماع

ــدارد.  ــانیت وجــود  ن انس
ــا،  ــزرگ هســتی اســت، درد همــۀ آدم ه درد شــاعر، درد ب
ــده  ــه دوان ــر ریش ــاق روان بش ــا اعم ــه ت ــادی ک درد فس
ــه  ــش بیگان ــۀ خوی ــل و اولی ــای اصی ــا ارزش ه و او را ب
کــرده اســت. بیــش از آن درد عشــق بــود و ســوز و گــداز 
ــب و  ــق غری ــت: عش ــقی اس ــون درد بی عش ــقانه. اکن عاش
بی پنــاه اســت و از پنجره هــای کوتــاه »بــه بیابان هــای 

ــرد.«  ــون می نگ ــی مجن ب
عارفــان پــاک بلنداندیــش، جــای خــود را به اشــباح خســتۀ 
ــم رســالت را  ــروی عظی ــان، نی ــم ن افســونی ســپرده اند. غ
مقهــور کــرده اســت. شــاعر از جهــان بی تفاوتــی فکرهــا و 
حرف هــا و صــدا، ســخن می گویــد. راه او دیگــر از میانــۀ 
ــزاز گندمزارهــا؛  ــارۀ پراهت ــه از کن شمشــادها نمی گــذرد، ن
ــه  ــه ب ــذرد ک ــی می گ ــک متعفن ــای تاری راه او از دهلیزه
و  برده فروشــان  بــازار  عشق فروشــی ها،  قمارخانه هــا، 
ــردد.  ــی می گ ــده منته ــای باخته ش ــای نبرده ــه میدان ه ب

فــروغ در » تولــدی دیگــر«، کامــًا چشــم بــاز کــرده و بــه 
ــه در شــعرهای  ــی ک ــف شــده اســت. کام ــعر واق راز ش
منســوخ پیشــین؛ خشــک، بی ظرفیــت و بی جــان بــود 
در این جــا انعطافــی شــگفت می یابــد و چنــان نــرم 
و  مصرع هــا  مــرز  آن  در  کــه  می شــود  تنوع پذیــر  و 
ــای  ــع و وصل ه ــا و قط ــده و وقفه ه ــته ش ــا برداش بیت ه
گــوش آزار ناپدیــد شــده اند. فــروغ، گرچــه نــه بــه عنــوان 
ــید  ــتعدادی بخش ــی اس ــروض فارس ــه ع ــس، ب ــن ک اولی
ــا  ــا ی ــدی مصرع ه ــواری های پایان بن ــیاری از دش ــه بس ک
ــروان  ــه پی ــرد ک ــت. او کاری ک ــان رف ــا از می ــۀ آن ه ادام
ــد.  ــه بودن ــز جــرات انجامــش را نیافت ــی نی عــروض نیمای
ــرد و  ــاز ک ــوع را مج ــای ممن ــکته ها و ادغام ه ــروغ، س ف
ــدون هــراس از آشــفته  ــی دســت یافــت کــه ب ــه امکانات ب
ــن و  ــم قوانی ــرد و ه ــت می ک ــم آن را رعای شــدن وزن، ه
قواعــد خشــک آ ن را متزلــزل می ســاخت. فــروغ در واقــع 

ــرد.  ــانش ک ــاف داد و آس ــش و انعط ــروض را نرم ع
ــه دلخــواه  ــی ک ــه محــاورۀ عموم ــعر ب ــردن ش ــک ک نزدی
نیمــا بــود، در شــعر فــروغ حقیقــت یافتــه و کامــل شــده 
اســت. او در گفت وگویــی در زمینــۀ وزن و امکانــات 

ــد:  ــن می گوی ــی چنی زبان
به خصــوص  هســتم،  ســاده یی  آدم  مــن  »می دانیــد، 
ــاله  ــن مس ــه ای ــاز ب ــم، نی ــرف بزن ــم ح ــی می خواه وقت
را بیش تــر حــس می کنــم. مــن هیچ وقــت عــروض 
ــدا  ــدم، پی ــه می خوان ــا را در شــعرهایی ک ــده ام. آن ه نخوان
کــردم. بنابریــن بــرای مــن حکــم نبودنــد؛ راه هایــی بودنــد 
ــن  ــد. یکــی از خوشــبختی های م ــه بودن ــه دیگــران رفت ک
ــه زیــاد خــودم را در ادبیــات کاســیک  ایــن اســت کــه ن
ســرزمین خودمــان غــرق کــرده ام و نــه خیلــی زیــاد 
مجــذوب ادبیــات فرنگــی شــده ام. مــن بــه دنبــال چیــزی 
ــتم، در  ــودم هس ــراف خ ــای اط ــودم و در دنی در درون خ
ــه از لحــاظ زنده گــی اجتماعــی و  ــک دورۀ مشــخص ک ی
ــات خــودش را  ــن زنده گــی خصوصی فکــری و آهنــگ ای
دارد. راز کار در ایــن اســت کــه ایــن خصوصیــات را درک 
ــم.  ــات را وارد شــعر کنی ــن خصوصی ــم ای ــم و بخواهی کنی
ــی  ــر کلمه ی ــتند. ه ــم هس ــی مه ــات خیل ــن کلم ــرای م ب
روحیــۀ خــاص خــودش را دارد. همین طــور اشــیا، و مــن 
ــن  ــه م ــه ام. ب ــیا بی توج ــات و اش ــعری کلم ــابقۀ ش ــه س ب
ــًا  ــی مث ــچ شــاعر فارســی زبان ــه حــال هی ــا ب ــه ت چــه ک
ــن از  ــت. م ــاورده اس ــعرش نی ــار« را در ش ــۀ »انفج کلم
ــم  ــم، می بین ــگاه می کن ــرف ن ــر ط ــه ه ــب ب ــا ش ــح ت صب
چیــزی دارد منفجــر می شــود. مــن وقتــی می خواهــم 
ــت  ــم خیان ــه نمی توان ــه خــودم ک ــر ب ــم، دیگ ــعر بگوی ش
بکنــم. اگــر دیــد، دیــد امــروزی باشــد، زبــان هــم کلمــات 
ــات  ــن کلم ــی در ای ــد و هماهنگ ــدا می کن ــودش را پی خ
ــد،  ــی ش ــت و صمیم ــاخته و یکدس ــان س ــی زب را. و وقت
ــای  ــه وزن ه ــی آورد و ب ــودش م ــا خ ــودش را ب وزن خ
ــاده ترین  ــه س ــه را ب ــن جمل ــد. م ــل می کن ــداول تحمی مت
ــذ  ــه روی کاغ ــود ب ــاخته می ش ــزم س ــه در مغ ــکلی ک ش
ــن  ــان ای ــه از می ــت ک ــی اس ــل نخ ــی آورم، و وزن مث م
ــا را  ــط آن ه ــود؛ فق ــده ش ــه دی ــده بی آن ک ــات رد ش کلم
حفــظ می کنــد و نمی گــذارد بیافتنــد. اگــر کلمــۀ انفجــار، 
ــد، بســیار  ــًا ایجــاد ســکته می کن در وزن نمی گنجــد و مث
ــا  ــخ. ب ــن ن ــل گرهــی اســت در ای ــن ســکته مث خــوب ای
ــم وارد وزن  ــره« را ه ــل »گ ــود اص ــر می ش ــای دیگ گره ه
شــعر کــرد و از مجمــوع گره هــا یــک گونــه هم شــکلی و 

ــود آورد...«  ــه وج ــی ب هماهنگ
 معلــوم اســت کــه آن بازی هــای دقیــق و ســازنده از وزن 
کامــًا بــرای فــروغ آگاهانــه بــوده و از ضعــف و ناچــاری 
او برنخاســته اســت. تاثیــری کــه از ایــن بابــت، فــروغ بــر 
جوانــان گذاشــت، عجیــب اســت. بعــد از او نوعــی شــعر 
لطیــف بــا زبــان مایــم و بی خیــز و پــرش بــه وجــود آمــد 
ــعری  ــود دارد؛ ش ــانه های کار او را در خ ــا نش ــه جابه ج ک
کــه بدبختانــه بــه هیچ وجــه عمــق و گســترش شــعِر خــود 
ــه و  ــت زنان ــدارد، بلکــه سســت و آبکــی و بی نهای او را ن
نامتناســب بــا روحیــۀ زمانــه اســت. بــرای شــناخت بیشــتر 

فــروغ، چــه چیــزی بهتــر از شــعر او؟ 
مرجع: رودکی ـ سال 1 ـ شمارۀ 5 ـ بهمن 1350. 

ن زن عصارۀ عصیا
فـروغ؛ 

ACKUنوشته: م. فرخ   
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بـرای نخسـتین بار افغانسـتان در یـک کنفرانـس مهم 
بین المللـی بـه گونـۀ صریح و روشـن از پاکسـتان به 
خاطـر حمایـت از تروریسـتان شـکایت کـرد. رییس 
جمهـور افغانسـتان پاکسـتان را مقصـر بی ثباتـی در 

دانست.  افغانسـتان 
رییس جمهـور غنـی گفـت پاکسـتان در عمـل میـان 
تروریسـت های خـوب و بـد تمایـز قایـل می شـود.

اشـرف غنـی، رییس جمهوری افغانسـتان در نشسـت 
ناتـو گفـت: طرح های منطقه یـی ما با همسـایگان مان 
منافـع چشـمگیری بـه همراه داشـته اسـت امـا مورد 
تعهـدات  به رغـم  پاکسـتان  اسـت.  پاکسـتان  اسـتثنا 
آشـکار بـه کمیتـه چهارجانبـه رونـد صلـح، تمایزی 
خطرنـاک در عمـل میـان تروریسـت های خوب و بد 

قایـل می شـود. 
اشـرف غنـی گفت: مشـکل اصلـی میان همسـایگان 

افغانسـتان فقـدان قوانیـن توافـق  شـده اسـت؛ از این 
رو کابـل به دنبـال جلب حمایت منطقه یـی و جهانی 
بـرای ایجـاد چنیـن قوانینـی اسـت؛ قوانینی کـه ما را 

بـه امنیـت و سـازگاری جمعـی ملـزم می کنند.
رییس جمهـوری افغانسـتان تاکید کـرد: رهبران جهان 
بایـد درک کننـد کـه افغانسـتان با یـک درگیری چند 
وجهـی روبروسـت و با طیف گسـترده یی از گروه ها، 
بـا  تروریسـتی  تـا گروه هـای  القاعـده و داعـش  از 
تـا  گرفتـه  روس  و  چینـی  میانـه،  آسـیای  اصلیـت 
را  آنهـا  پاکسـتان  خـود  کـه  پاکسـتانی  گروه هـای 
تروریسـت می نامـد و گروه هـای طالبـان افغانسـتان، 

می جنگـد.
اشـرف غنـی بـا اشـاره بـه اعامیـه 20۱۵ مکـه علیه 
تروریسـم مدعـی شـد کـه گفت وگـوی افغانسـتان 
در داخـل جامعـه عرب-مسـلمان نیـز سـازنده بـوده 

 . ست ا
غنـی همچنین از کشـورهای عضو ناتو بـرای »مبارزه 
شـانه به شـانه« در کنـار نیروهای افغانسـتان قدردانی 
کـرد و مدعی شـد که این سـازمان ارتبـاط و اثر خود 
را در تغییر پارادایم ارایه شـده از سـوی افغانسـتان در 

پسـا ۱۱ سـپتمبر حفظ کرده است.
در عـوض اسـام آبـاد ناامیـدی خـود را از اظهارات 
ضدپاکسـتانی غنـی ابـراز داتش و سـخنگوی وزارت 
خارجـه ایـن کشـور در بیانیه یـی گفـت: تاسـف آور 
اسـت کـه رهبـران افغانسـتان بـه خصومـت علیـه 
تمامـی  مقصـر  را  پاکسـتان  و  داده  ادامـه  پاکسـتان 

می داننـد. افغانسـتان  در  شکست های شـان 
وی گفـت: از آنجـا کـه عاقـه  وافـری بـه صلـح در 
افغانسـتان داریـم بـه هرگونـه تـاش بـرای کمـک 
بـه برقـراری صلـح در افغانسـتان کمـک می کنیـم. 
مـا از دولـت افغانسـتان انتظـار همـکاری در جنـگ 
بـا تروریسـم بـا مدیریـت درسـت و موثر مـرزی  را 

داریم.
ایـن درحالـی اسـت که اخیـراً سـرتاج عزیز مشـاور 
امنیـت ملـی پاکسـتان، طالبـان را بـه گـروه خوب و 

بـد تقسـیم کرد. 
کابـل مدعـی اسـت کـه اسـام آباد طالبانـی را کـه بر 
ضـد مـردم افغانسـتان می جنگنـد، بـه عنـوان گـروه 
خـوب می شناسـد و آنانـی کـه بـر علیـه منافـع ایـن 

کشـور می جنگنـد را طالبـان بـد معرفـی می کنـد. 
افغانسـتان  بـه گفتـۀ مقامـات دولـت  درحالـی کـه 
تروریسـت خوب و بد ندارد. هرکسـی که در جامعۀ 
بشـری دست به خشـونت و دهشـت می زند و خون 
انسـان های بیگنـاه را بـه زمیـن می ریـزد، تروریسـت 

اسـت و بایـد مـورد هـدف قـرار گیرد. 
امـا اسـام آبـاد بر عکـس به حمایـت از تروریسـتان 

می پـردازد. 

وزارت داخلـه اعـام کـرد کـه کشـور چیـن ۴00 
وسـیله امنیتـی را کـه بـرای کشـف و از بیـن بـردن 
مـواد انفجـاری بـه کار مـی رود بـه دولت افغانسـتان 

کمـک کـرده اسـت.
بـر اسـاس خبرنامـه  وزارت داخلـه کـه روز یکشـنه 
20 سـرطان نشـر شـده، در مراسـم تحویل گیری این 
وسـایل تـاج محمد جاهـد، وزیـر داخله افغانسـتان، 
کشـور  ایـن  مـردم  دیرینـه  دوسـت  را  کشـورچین 

اسـت. خوانده 
ایـن وسـایل امنیتـی اهدا شـده، به گفته وزیر کشـور 
افغانسـتان، شـامل ۴ پایه اسـکنر امنیتی اسـت که در 
ورودی هـای شـهر کابـل نصـب خواهد شـد و آن ها 
قابلیـت شناسـایی و از بیـن بـردن مـواد انفجـاری را 

دارا می باشـند.
ایـن  در  افغانسـتان،  در  یائـو جینـگ، سـفیر چیـن 
مراسـم گفته که کشـورش در همسـایگی افغانسـتان 
قـرار دارد و بـه ایـن دلیـل توجـه بیشـتر بـه تامیـن 

افغانسـتان دارد. امنیـت 

او از فـداکاری نیروهـای امنیتـی افغانسـتان سـتایش 
شـده  یـاد  اسـکنرهای  نصـب  کـه  گفتـه  و  نمـوده 
را  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  ظرفیـت  می توانـد 
افزایـش دهـد تـا به تروریسـتان اجـازه ندهنـد، مواد 

انفجـاری را وارد شـهر کابـل نماینـد.
چنـد روز قبـل نیـز نخسـتین محمولـه کمک هـای 
نظامـی چین بـه کابل رسـیده و حنیف اتمر، مشـاور 
امنیـت ملـی رئیس جمهـوری افغانسـتان، گفتـه بود 
کـه ایـن کمک هـا حامل پیـام مهمی بـرای مبـارزه با 

است. تروریسـم 
آقـای اتمـر هنـگام تحویل گیـری ایـن کمک هـا در 
فـرودگاه کابـل گفت که این محموله شـامل سـاح، 
مهمـات و وسـایل حمـل و نقل و تدارکاتی می شـود 

کـه ارزش آن بـه میلیون هـا دالـر می رسـد.
سـتاد  رییـس  فونگ هـوی،  فانـگ  حـوت   ۱0 روز 
ارتـش چیـن، در سـفری بـه کابـل، اعـام کـرده بود 
که کشـور بـه ارزش ۷3 میلیون دالـر کمک نظامی در 

اختیـار دولـت افغانسـتان قرار خواهـد داد.
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دفتـر مطبوعاتـی معاونیـت دوم ریاسـت جمهـوری با نشـر 
انتقـاد کـرده  از عملکـرد »جنبـش روشـنایی«  اعامیه یـی 
و نوشـته اسـت کـه جنبـش روشـنایی بـه نفرت پراکنـی، 

تعصبـات نـژادی و قومـی دامـن می زنـد.
در ایـن اعامیه که دیروز )20 سـرطان( منتشـر شـده، آمده 
اسـت: »مثـال برخی از کسـانی  که بـه نام جنبش روشـنایی 
ادعـای رهبـری و نمایندگـی از داعیـه عدالت خواهـی مردم 
را دارنـد، زیـر پوشـش لفاظی هـای پـوچ و شـعارهای تهی 
از محتـوا بـه طـور دایـم و سیسـتماتیک یا بـه نفرت پراکنی 

و تعصبـات نـژادی و قومـی دامـن می زنند.«
در اعامیه یـی کـه از سـوی دفتـر مطبوعاتـی منتشـر شـده، 
نوشـته شـده اسـت که برخـی از اعضـای جنبش روشـنایی 
در برابـر حکومـت و دولت مردان به دور از اخاق و و ادب 

و در مغایـرت بـا قوانیـن کشـور، دسـت به افتـرا می زنند.
در این اعامیه افزوده شـده اسـت: »به دولت مردان و رجال 
سیاسـی کشـور، بـه دور از اخـاق و ادب و در مغایـرت بـا 
تمـام معیارهـای قانونی و اخاقـی، افترا می بندنـد و اهانت 
و دشـنام نثـار می کننـد و حکومت منتخب و مشـروع مردم 
را حکومـت نفـاق ملـی یا وحشـت ملی خطـاب می کنند.«

ایـن اعامیـه در حالـی منتشـر شـده اسـت کـه اعضـای 
جنبـش روشـنایی روز جمعـه طـی برنامه یـی زیـر عنـوان 
فیصلـۀ  مـورد  در  را  خـود  مخالفـت  روشـنایی«  »عیـد 
حکومـت وحـدت ملـی دربـارۀ مسـیر انتقـال لیـن بـرق 
پروژه یـی موسـوم بـه توتـاپ، اعـام کردنـد کـه تـا تحقق 
خواسته های شـان دسـت به تظاهـرات »نامحـدود« می زنند.

هم چنـان تعـدادی از افغان هـای مقیـم کشـورهای اروپایـی 
برگـزاری  در محـل  روز شـنبه گذشـته طـی گردهمایـی 
نشسـت وارسـا در کشـور پولنـد، در برابـر سیاسـت های 
حکومـت افغانسـتان کـه آنهـا را تبعیض آمیـز می خواننـد، 
سـران  عکس هـای  بـاالی  کـه  پاکارت هایـی  حمـل  بـا 
حکومـت وحـدت ملـی خط سـرخ کشـیده  بودند، دسـت 

بـه تظاهـرات اعتراضـی زدنـد.
نشسـت وارسـا با اشـتراک سـران کشـورهای عضـو پیمان 
اتانتیـک شـمالی )ناتـو( بـا محوریـت کمک هـا و تمدیـد 
ماموریـت نظامـی ناتـو در افغانسـتان، روز جمعـه برگـزار 

. شد
در ایـن نشسـت، محمـد اشـرف غنـی، رییس جمهـور و 
عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجراییه کشـور نیز حضور داشـتند.
پـس از آن کـه به تاریخ ۱۱ ثور سـال جـاری، رییس جمهور 
غنـی در یـک آجنـدای غیررسـمی فیصلـه کـرد کـه مسـیر 
لیـن پروژۀ توتاپ در عوض مسـیر بامیان از مسـیر سـالنگ 
عبـور کنـد، اعتـراض گسـترده یی در داخـل و بیـرون از 
کشـور علیـه ایـن تصمیـم رییس جمهور صـورت گرفت و 
حرکـت اعتراضی شـهروندان به نـام »جنبش روشـنایی« به 

میـان آمد.
در اوایـل اعتراض هـا سـروردانش معـاون رییس جمهور نیز 

در جمـع معترضین بود.
پـس از شـدت اعتراض هـای حکومـت وحـدت ملـی بـا 
تشـکیل یـک کمیسـیون، فیصلـه کـرد کـه مسـیر لیـن برق 
پـروژه  توتـاپ از مسـیر سـالنگ عبـور می کنـد ولـی در 
عـوض آن یـک لیـن 220 کیلوولـت از دوشـی بـه طـرف 
بامیان کشـیده می شـود کـه تفاهم نامـه اجرا لین بـرق 220 
کیلوولتـی دوشـی- بامیـان به تاریـخ 30 جوزا سـال جاری 
خورشـیدی میان شـرکت برشـنا و بانک انکشـاف آسـیایی 

بـه امضا رسـید.

مسـؤوالن حکومتی پکتیـا از افزایـش قابل توجه عواید 
گمرکـی ایـن والیـت خبـر می دهنـد. بـه گفتـۀ آنـان، 
پکتیـا تنهـا در یک مـاه میلیون هـا افغانی درآمد داشـته 

است.    
نقیب احمـد اتل، سـخنگوی والـی پکتیا روز یک شـنبه 
در یـک نشسـت خبـری در ایـن والیت گفـت، در ماه 
ثـور تنهـا از گمـرک حـدود ۴0 میلیـون افغانـی عایـد 
داشـته انـد، و ایـن مقـدار در ماه جـوزا بـه ۸۴ میلیون 
افغانـی بـاال رفتـه اسـت کـه در یـک مـاه ۵2 درصـد 

افزایـش را نشـان می دهـد.
آقـای اتـل از افزایش عواید عمومی پکتیـا نیز خبر داد. 
او افـزود کـه برپایـۀ معلومـات اولیـه، درآمـد عمومی 
ایـن والیـت در جریان یـک سـال )۱39۴-۱393( 3۶ 
درصـد افزایـش یافته اسـت که شـامل گمرک و سـایر 
اداره هـای عایداتـی می شـود. سـخنگوی والـی پکتیـا 
اشـاره یی بـه درصـدی درآمد سـال های گذشـته نکرد.

آقـای اتل عوامـل افزایش درآمد عمومـی را جلوگیری 
از ورود موترهـای بـاردار از راه های فرعی و همآهنگی 
میـان اداره هـای دولتی دانسـته گفت، مسـیرهایی را که 
بازرگانـان دور از دسـترس گمـرک ایـن والیـت برای 

انتقـال کاالهـا اسـتفاده می کردند، بسـته اند.

شکایت غنی از پاکستان در مهمترین کنفرانس بین المللی:

پاکسـتان تنـها مانـع صلـح است

چین کمک های نظامی اش را 
به افغانستان سپرد

افزایش 52 درصدی درآمد 

گمرکی پکتیا در یک ماه

حملة تند سرور دانش 
بر جنبش روشنایی
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ورزش

رییس جمهوری امریکا با اعام این که کشورش همواره در کنار اروپا 
سرسختانۀ  »سیاست  یک  از  ماند،  خواهد  باقی  ناتو  در  متحدانش  و 

بازدارنده گی و مذاکره« با روسیه حمایت کرد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در نشست ناتو در ورشو با تأیید 
پیشرفت نظامی این ایتاف از پایان جنگ سرد گفت:  در زمان بد و 
خوب امریکا در کنار ناتو است و می تواند روی ما حساب کند. ناتو در 
مواجهه با داعش،  بحران اوکراین، بحران مهاجرت در اروپا و در نهایت 
بریگزیت در یک برهۀ حساس قرار دارد. این یک لحظه پُر از چالش 
است و من می خواهم از این فرصت برای بیان این مسأله استفاده کنم 
که حمایت و پشتی بانی امریکا از ناتو هرگز تغییر نمی کند. ما همواره 

به دنبال امنیت و دفاع از اروپا بوده و هستیم.
نشست  در  خود  آخرین حضور  در  هم چنین  امریکا  رییس جمهوری 
ناتو هشدار داد که متحدان باید همواره با یک دیگر همکاری کنند و به 
تعهدات شان مبنی بر این که دو درصد از تولید اقتصادی ساالنه خود 
را به امور نظامی اختصاص دهند عمل کنند. اکثر متحدان هنوز به این 

مسأله پایبند نیستند.
باراک اوباما هم چنین گفت که انتظار دارد انگلیس پس از همه پُرسی 
بریگزیت به سمت خروج پیش برود: »انگلیس و اتحادیۀ اروپا به عنوان 
می خواهد  امریکا  و  هستند  امریکا  تجاری  شریک  و  متحد  دوست،  
اتحادیۀ  انتظار می رود که  باشد.  با آن ها همکاری داشته  نیز  آینده  در 
اروپا و انگلیس با انجام اقدامات مناسب از بروز آسیب های جدی به 
به ویژه  کنند،  جلوگیری  جهانی  اقتصاد  هم چنین  و  خود  اقتصاد  بدنه 
در زمانی که جهان با مشکات مالی بیشماری دست به گریبان است.«

رییس جمهوری امریکا در کنفرانس خبری در نشست ناتو هم چنین به 
رهبران آلمان،  ایتالیا،  فرانسه و انگلیس گفت که باید پس از بریگزیت 

به دنبال حفظ پروژۀ اروپا باشند.
پوروشنکو،  پترو  با  اوباما هم چنین  و  اروپایی  پنج کشور  این  رهبران 
رییس جمهوری اوکراین نیز دیدار کرده و به او اطمینان دادند که در 

مقابل روسیه از کی یف حمایت می کنند.

از زمان  آلمان و ترکیه در نخستین مذاکرات خصوصی خود  رهبران 
توسط   ۱9۱۵ در  ارامنه  نسل کشی  محکوم کردن  قطع نامۀ  تصویب 
ترک های عثمانی با یک دیگر ماقات کردند، اما نتوانستند بر اختافات 

فایق آیند.
اردوغان،  طیب  رجب  با  دیدار  در  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگا 
بررسی  به  ورشو  در  ناتو  نشست  حاشیۀ  در  ترکیه  رییس جمهوری 

تنش ها میان دو کشور پرداخت.
محکوم کردن  قطع نامۀ  تصویب  زمان  از  انکارا  و  برلین  میان  روابط 
نسل ُکشی ارامنه به دست ترک های عثمانی در ۱9۱۵ دچار تنش شده 
است. انکارا سفیر خود در برلین را فراخواند و تهدید کرد که دست به 

اقدامی متقابل می زند.
ترکیه از آن زمان تاکنون دسترسی اعضای پارلمان آلمان به پایگاه نیروی 
هوایی اینجرلیک که 2۵0 تن از سربازان آلمانی در آن جا هستند را منع 

کرده که باعث خشم برلین شده است.
مرکل در یک نشست خبری گفت: ما درباره مسایل مختلف »با روحیۀ 
تاش هایی  و  بود  سازنده  مذاکرات  جو  کردیم.  صحبت  سازنده« 
چنین  با  اختافات  اما  گرفت.  صورت  موجود  مناقشات  رفع  برای 
رأی زنی هایی حل نمی شود و اختافات هنوز به قوت خود باقی است، 

اما مهم این بود که ما این مسایل را بررسی کردیم.
گفت:  مذاکره  این  نتیجه بخش بودن  بارۀ  در  سوالی  به  پاسخ  در  او 
که  معتقدم  اما  نمی شود.  فصل  و  حل  مذاکراتی  چنین  با  اختافات 

می توانیم از طریق همین مذاکرات آن ها را رفع کنیم.
چنین  تصویب  بابت  را  خود  تأسف  و  ناراحتی  مراتب  نیز  اردوغان 

قطعنامه یی در پارلمان آلمان به مرکل ابراز داشت.
از  ترکیه در جلوگیری  راهکار  بابت  را  مرکل هم چنان رضایت خود 

عبور پناهجویان از دریای اژه و رفتن به یونان ابراز داشت.
صدر اعظم آلمان هم چنین از اردوغان خواست تا دسترسی به اینجریک 
را آزاد کند و اجازه دهد تا قانون گذاران آلمانی از سربازان این کشور 

در پایگاه مذکور دیدن کنند.
و  داعش  با  مقابله  برای  اطاعاتی  همکاری  دربارۀ  هم چنین  دو  این 
گفت وگو  به  می گیرد،  خدمت  به  تروریستی  گروه  این  که  نیروهایی 

پرداختند.
نیز  انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  با  اردوغان  حال،  همین  در 
به صورت غیرعلنی دیدار کرد و گفته می شود دو طرف دربارۀ تصمیم 

بریگزیت و تأثیر آن بر ترکیه گفت وگو کردند.
اوالند،  فرانسوا  با  نیز  کوتاه  دیداری  ترکیه  رییس جمهوری 

رییس جمهوری فرانسه و باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا داشت.

ــه احتمــال جدایــی  رییــس لیــگ فوتبــال اســپانیا )اللیــگا( نســبت ب
لیونــل مســی از بارســلونا و پیوســتن او بــه یــک کشــور دیگــر بعــد 

ــی کــرد. ــراز نگران ــی اب ــرار مالیات ــه ف از محکوم شــدن ب
دادگاه اســپانیا پنــج روز پیــش مســی و پــدرش را بــه دلیــل فریــب 
ــس  ــاس ریی ــر تب ــرد. خاوی ــوم ک ــدان محک ــاه زن ــه 2۱ م ــی ب مالیات

ــرد. ــاع ک ــد از اعــام حکــم دادگاه از مســی دف ــگا، بع اللی
براســاس رأی دادگاه، مســی و پــدرش اداره مالیاتــی اســپانیا را 

ــد. ــب داده ان ــورو فری ــون ی ــغ۴.۱ میلی مبل
تبــاس روز جمعــه گفــت:  البتــه کــه از جدایــی مســی می ترســم. تنهــا 
ــم  ــا معتقدی ــه م ــن اســت ک ــم ای ــه او بگوی ــم ب ــه می توان ــزی ک چی

ــم. ــکار نیســت و از حضــور او در این جــا خوش حالی ــه او گناه ک
ــه 2۱  ــدرش خورخــه را ب روز چهارشــنبه، دادگاه اســپانیا مســی و پ

مــاه زنــدان محکــوم کــرد.
در اســپانیا، محکومیــت کمتــر از دو ســال بــرای اولیــن جــرم 
معمــوالً تعلیــق می شــود. یعنــی احتمــاالً مســی و پــدرش بــه زنــدان 

نمی رونــد.
تبــاس خاطرنشــان کــرد کــه دادگاه مســی و پــدرش را در ســه فقــره 

فــرار مالیاتــی مقصــر شــناخته اســت.
او افــزود:  هــر فقــره هفــت مــاه حبــس داشــته اســت. حکــم آن هــا 
ــی  ــم کــه مســی مجــرم باشــد. او قربان شــدید نیســت. فکــر نمی کن
یــک ســاختار مالــی معیــوب شــده اســت کــه تغییــر خواهــد کــرد.

ــپانیا  ــه اس ــورو ب ــون ی ــش از ۶۱ میلی ــی بی ــه داد: مس ــاس ادام تب
پرداخــت کــرده کــه بــا آن پــول بیمارســتان ها و جــاده هایــی 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
او هم چنیــن ایــن موضــوع کــه ایــن پرونــده بخشــی از یــک توطیــه 

بزرگ تــر علیــه ســتارۀ آرژانتینــی اســت، را رد کــرد.
رییــس اللیــگا گفــت: هیــچ حملــۀ شــخصی یــا غــرض ورزی علیــه 

مســی یــا بارســلونا وجــود نــدارد. 
ــا  ــز ب ــلونا نی ــس بارس ــو ریی ــا بارتومی ــال، ژوزپ ماری ــن ح در همی
ارســال پیامــی بــه مســی از طریــق شــبکه های اجتماعــی از او 

ــرد. ــت ک حمای
او در ایــن پیــام نوشــت: لئــو، آن هایــی کــه بــه تــو حملــه می کننــد، 
ــت  ــو حمای ــا آخــر از ت ــا ت ــد. م ــه می کنن ــخ حمل ــه بارســا و تاری ب

می کنیــم.
ــن رأی در  ــه ای ــی، ب ــه تخلف ــکار هرگون ــن ان ــدرش ضم مســی و پ

ــد. ــی کردن ــد فرجام خواه ــی مادری دادگاه عال
ــت  ــه ســرعت از مســی حمای ــن رأی ب بارســلونا بعــد از صــدور ای
ــاه  ــدرش بی گن ــگاه او و پ ــن باش ــاد ای ــه اعتق ــه ب ــرد ک ــام ک و اع

هســتند.
مســی کــه رکــورد تصاحــب پنــج تــوپ طــای فیفــا را بــرای بهترین 
ــات  ــخت ترین لحظ ــا س ــود دارد ب ــۀ خ ــان در کارنام ــن جه بازیک
ــد از  ــت. او بع ــده اس ــه رو ش ــود روب ــی خ ــکوه حرفه ی دوران پُرش
ــکا  ــا امری ــابقات کوپ ــال مس ــن در فین ــی آرژانتی ــم مل ــت تی شکس
ــی کشــورش  ــم مل ــرای تی ــر ب ــه  دیگ ــرد ک ــام ک ــیلی اع ــل ش مقاب

ــرد. ــد ک ــازی نخواه ب
ــان  ــل آلم ــت مقاب ــا شکس ــی 20۱۴ ب ــام جهان ــال ج ــی در فین مس
ــن  ــد و ای ــت یاب ــی دس ــوان قهرمان ــه عن ــن ب ــا آرژانتی ــت ب نتوانس
ــم  ــت مه ــک تورنمن ــال ی ــلونا در فین ــتاره بارس ــی س ــومین ناکام س

می شــود. محســوب 
ــورد  ــت. او رک ــلونا پیوس ــپانیا و بارس ــه اس ــاله گی ب ــی از ۱3 س مس
۴۵3 ُگل را بــرای باشــگاهش بــه ثمــر رســانده اســت و چهاربــار بــا 
ــی  ــوان قهرمان ــت عن ــا و هش ــان اروپ ــگ قهرمان ــام لی ــم ج ــن تی ای

لیــگ اســپانیا را تصاحــب کــرده اســت.
ــازی  ــی ب ــر اروپای ــگاه دیگ ــرای باش ــه ب ــت ک ــه اس ــا گفت او باره
ــود را در  ــال های خ ــن س ــد بهتری ــح می ده ــرد و ترجی ــد ک نخواه
ــت  ــه دوران فعالی ــن ب ــد از آن در آرژانتی ــد و بع ــلونا بگذران بارس

حرفه یــی اش پایــان دهــد.

اوباما:
امریکا همیشه در کنار متحدانش 

در ناتو و اروپا می ایستد

مرکل و اردوغان با »روحیه سازنده« 
اختالفات را بررسی کردند

احتمال جدایی مسی از بارسلونا 

بعد از محکومیت در دادگاه اسپانیا

امراهلل صالح

خدایی که همه چیز و همه کس را هست کرد و پیامبری 
که به همه نوید نور بخشید، اما حاال چه می گذرد...

در  را  تروایح  نماز  زن  اسام  جهان  کجای  هیچ  در 
جماعت ادا کرده نتوانست و برایش اجازۀ ورود به عبادتگاهِ خدا یعنی 
عید  نماز  خطبه های  از  اسامی  کشور  هیچ  در  زن  نشد.  داده  مسجد 
مستفید نگردید و به پای هیچ موعظ و مبلغ اسامی نشسته نتوانست 
عبادت جمعی  مردانه شدن  از  دین  عالم  هیچ  نتوانست.  داده  و گوش 
شکایت نکرد. همه یی ما توقع داریم که زن از هرچیز و از هر مسأله یی 
آید؟  به دست  چگونه  خبری  با  این  که  نمی پرسیم  اما  باشد،  خبر  با 
در حالی که او اجازۀ رفتن به مکتب، دانشگاه، مسجد و به عیدگاه را 
نداشته باشد. در تمام مناسک دینی و مذهبی که شامل نماز جنازه، نماز 
عید، نماز جمعه و روزهای تجلیل از ستاره های صدر اسام است، زن 
حضور ندارد و حضورش قابل تحمل نیست. درحالی که تمام حقوق 
انسانی زن را انکار می کنیم پس چگونه انتظار داریم که در جامعه یی 
ما زنان الگو و پیشتازداشته باشیم. زن ستیزی چنان اوج گرفته است که 
مردها سه متر از خانم های خویش پیشتر می روند تا کسی نگوید که 
با زن خود قدم می زند. در شهر پنج ملیونی کابل پنج تا تشناب زنانه 
وجود ندارد. درحالی که اسم زنان مطهر پیامبر اکرم )ص( معلوم است، 
هیچ مای مسجد و عالم دین حاضر نیست، اسم خانم اش را باالتر از 
عاجزه و کوچ به زبان آرد. همه یی ما از رشد و توسعۀ اقتصادی حرف 
می زنیم درحالی که پنجاه درصد از نفوس کشور یعنی زن شامل احصاییۀ 
اقتصادی نمی شود. در جامعه یی که زن فلج است و حق شهروندی و 
اسامی ندارد، معنی اش جامعۀ جهل ساالر است. عالم ترین های جامعۀ 
ما از ترس عوام از حق گفتن هراس دارند. پس به گفتۀ عاصی شهید 
»در این دیار نه دیوانه مانده نی عاشق بیا که گریه کنیم«. از این رو، عید 
گذشتۀ مردان برای مردان مبارک باد. برای سیاسرهای کشورم جایگاه 

قریب به عایشه و فاطمه الزهرا را تمنا دارم.
نوت: نوشتن سیاسر کنایه و اعتراض بر عرف حاکم در جامعه است که 

زن را به آن تقلیل داده اند - نه باور.

اصغر اشراق

انسانی  به کرامت  تاختن  به معنای توهین و  دادخواهی 
یک گروه اجتماعی و یا افراد متعلق به چنین گروه هایی 
به  عدالت خواهی  بهانۀ  به  که  مسمومی  افراد  نیست. 
بهتر است برای حل مشکات سیاسی شان  اقلیت های دیگر می تازند، 
به  به عقده گشایی قومی متوسل نشوند. فحاشی و دادن نسبِت قومی 
نامدنی!  عملکرد  اما  مدنی،  شعارها  نیست.  کارساز  مخالف،  دیدگاه 
تباری  فقط می تواند رویکرد  آن  که پشت  است  تنش زایی  پارادوکس 
خطرناکی نهفته باشد؛ رویکردی که ممکن است ما را صد سال دیگر 

در رسیدن به حقوق شهروندی عقب نگه دارد!

حسین امینی مهرجو

از  بیشتر  دوری  و  نوجوانان  به  بشتر  توجه  ضرورت 
آخوند ها طی سه ماه آینده.

از  عظیمی  سیِل  که  می دهد  نشان  موثقی  اطاعات 
تازه به دوران رسیده و بعضًا آخوند های کارُکشته، مکار و  طلبه هایی 
نقاط  اقصی  سمت  به  تابستانی  تعطیات  بهانۀ  به  بی عقل  ولی  شیاد، 
افغانستان گسیل شده تا با استفاده از احساس پاک و بی آالیش دینی-
مذهبی، جوانان تان را پیدا و پنهان برای حضور در ایرن و متعاقبًا اعزام 

به سمت سوریه تشویق و ترغیب کنند.
این ها هرکدام ماهانه کًا شهریۀ شان به حساب شان واریز و هرکدام شان 
هم بین 2 تا ۵ صد یورو سفر خرچی گرفتند که برای آخوند نادیده و 
بدبخت مبلغی زیادی است و هرکاری خواهند کرد تا شرمنده به قوم و 

اصفهان و مشهد برنگردند.
پس مواظب خو و بچه های تان باشید تا دردام توطیه مزدوران والیت 

فقیه گرفتار نیایید!

آریانژاد آژیر

قریِب دو دهه و اندی است که بحث مواد مخدر و تروریزم 
حافظ امواج را مشغول کرده و تیتر درشت رسانه های معتبر 
جهان را به خود تخصیص داده است. بحث مبارزه جهانی با 
مواد مخدر و خطرات ناشی از این مواد زهرآگین محور مباحث بزرگ جهانی 
و مجامع بین المللی طی دو دهه گذشته بوده است که قابل ستایش و استقبال 
است، چون جهان باید با این دشمن بشریت مبارزه کند تا فرزندان آدم از شر 

این سم مهلک نجات یابند.
بحث مبارزه با مواد مخدر بیشتر از سوی کشورهایی بلند می شود که داعیه دار 
حقوق بشر، زن، کودک، نوجوان، کارگر و نمی دانم شجر و حجراند، اما جای 
یک بحث خیلی مهم دیگر بسیار خالی می نماید و آن ساخت، تولید و فروش 
مجاز اسلحه و انواع باروت های سمی چون سیفور و غیره می باشد که بیشتر 
از هرزمان دیگر، در طی این دو دهه جان میلیون ها مسلمان جهان سومی و 
دیگر انسان های روی زمین را گرفته و هیچ صدایی مبنی بر مبارزه با ساخت 
و تولید مواد انتحاری در جهان بلند نشده است. حاال پرسش این است که اگر 
کشورهای اسامی و شرقی بیشتر افتخار تولید تروریزم را در جهان دارند، آیا 
افتخار کشورهای، اروپایی و امریکایی ساخت و تولید کشنده ترین مواد سمی 
پیش رفته نمی تواند باشد؟ کجاست سازمانی در جهان تا در کنار کشور ما به 
عنوان بزرگ ترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان، بزرگ ترین کشور 

تولیدکنندۀ مواد انتحاری در جهان را شناسایی و برای ما معرفی بدارد؟

فیـسبـوک نـــامــه
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در  خود  پایانی  سخنرانی  در  ناتو  ائتاف  دبیرکل 
خاتمه اجاس دو روزه سران این ائتاف در شهر 
با این اجاس اتحاد ناتو را نشان  وارسا گفت: ما 

می دهیم.
استولتنبرگ،  ینس  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  )ناتو(  شمالی  آتانتیک  پیمان  سازمان  دبیرکل 
سخنرانی پایانی خود در اجاس دو روزه ناتو تاکید 
با جهان در حال تغییر و  باید  ائتاف  این  کرد که 

چالش های نوظهور تطبیق پیدا کند.
استولتنبرگ گفت: این اجاس یک اجاس تاریخی 
بود زیرا در یک دوران سرنوشت ساز برای امنیت 

ما اتفاق افتاد.
اجاس  این  وی  نظر  از  که  گفت  همچنین  وی 
ناتو در  بازتاب چیزی بوده که  اهمیت داشته زیرا 

حوزه ثبات و دفاع دست جمعی انجام می دهد.
و  ناتو  همکاری های  افزایش  درخصوص  وی 
اتحادیه اروپا نیز گفت که چنین همکاری ای برای 
شهروندان اروپا و آمریکای شمالی ضروری است.

استولتنبرگ همچنین از آندژی دودا، رئیس جمهور 
لهستان به خاطر میزبانی از این اجاس تشکر کرد.

اجاس  گفت:  لهستان  جمهوری  رئیس  همچنین 
ناتو نشان دهنده وحدت، انسجام و همبستگی در 
این اجاس یک موفقیت هم  ائتاف است و  این 

برای ناتو و هم برای لهستان بوده است.
به  لهستان  برای  اجاس  این  کرد:  وی خاطرنشان 
معنای حضور عملی ائتاف ناتویی است که برای 
دفاع از خاک کشور ما در  هر زمان و برای مقابله با 

هرگونه تهدید آماده است.
همچنین استولتنبرگ گفت که ناتو قصد دارد یک 
عملیات دریایی گسترده در دریای مدیترانه تحت 
همکاری  ضمن  در  دریا  محافظ  عملیات  عنوان 
نزدیک با یک عملیات انجام شده از سوی اتحادیه 
کند.  اجرا  صوفیه«  »عملیات  عنوان  تحت  اروپا 
عملیات صوفیه در جون 20۱۵ در پاسخ به بحران 

ورود مهاجران به اروپا به اجرا درآمد.
امنیتی  عملیات  یک  ما  کرد:  اظهار  استولتنبرگ 
عملیات  نام  به  مدیترانه  دریای  در  جدید  دریایی 
این  و  آورد  خواهیم  در  اجرا  به  را  دریا  محافظ 
پیداکردن  اطاع  شامل  گسترده ای  دامنه  عملیات 
از وضعیت، مقابله با تروریسم و ایجاد ظرفیت را 
دارد. ما می خواهیم با عملیات صوفیه که از سوی 
نیز  می شود  اجرا  مدیترانه  مرکز  در  اروپا  اتحادیه 

همکاری کنیم.
اجاس دو روزه ناتو در حالی به کار خود پایان داد 
که در  بیانیه پایانی این اجاس این ائتاف متعهد 

همچنین  و  داعش  تروریستی  گروه  با  جنگ  به 
تمدید آموزش نظامی به نیروهای عراقی و اجرای 
از  پشتیبانی  برای  هوایی  تجسس  عملیات های 
ائتاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش 

شده است.
در بیانیه پایانی عنوان شد: تهدید جهانی تروریسم 
آماده  ما  نمی شناسد.  مذهبی  یا  ملیت  مرز،  هیچ 
هستیم تا برای مقابله با این تهدید اقدامات بیشتر 
از جمله با کمک به شرکایمان در تامین امنیتشان و 
دفاع از خود در مقابل تروریست و انعطاف ایجاد 

کردن برای مقابله با حمات هستیم.
این در حالی است که ناتو همچنین متعهد به تداوم 
فعلی  برنامه  تمدید  با  عراقی  نیروهای  آموزش 
آوریل  در  ناتو  شد.  اردن  در  نیروها  این  آموزش 
20۱۶ در آموزش 3۵0 افسر ارتش عراق در اردن 

را آغاز کرد.
دولت  از  حمایتش  اعام  با  ناتو  ائتاف  همچنین 
بغداد براهمیت وحدت ملی در این کشور به هدف 

شکست نهایی تروریسم تاکید کرد.
همه  مشارکت  است:  آمده  ناتو  پایانی  بیانیه  در 
فراگیر  و حکومت  ملی  آشتی  فرآیند  در  عراقی ها 
ضروری است و ما به موجب آن مقامات عراق را 
تشویق می کنیم که به اجرای سیاست هایی به هدف 
داده  ادامه  رفع اختافات مذهبی، فرقه ای و قومی 
و وجود نمایندگان فراگیر در همه نهادهای دولتی 
را  کشور  این  امنیتی  نیروهای  و  کرده  تضمین  را 

توسعه دهند.
از  پشتیبانی  به  متعهد  که  کرد  اعام  ناتو  همچنین 
ائتاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش 

از طریق عملیات های تجسس هوایی با هواپیماهای 
آواکس شده است.

نهایی  شکست  که  داد  هشدار  حال  عین  در  ناتو 
داعش در سوریه تنها هنگامی ممکن خواهد بود که 
یک دولت مشروع در این کشور روی کار باشد و 
در عین حال خواهان انتقال قدرت سیاسی واقعی و 

سریع در سوریه شد.
ائتاف  در  مشارکتش  تایید  ضمن  ناتو  همچنین 
به  مشارکت  این  که  کرد  تاکید  داعش  با  مبارزه 
معنی این نیست که ناتو نیز عضوی از این ائتاف 
است. ناتو همچنین گفت که این ائتاف همچنان به 

سیاست درهای باز متعهد است.
درهای  سیاست  به  ما  است:  آمده  ناتو  بیانیه  در   
به  و  ائتاف شده  این  تقویت  موجب  که  ناتو  باز 
کرد  خواهد  کمک  یورو-آتانتیک  امنیت  پیشبرد 

پایبند خواهیم ماند.
از  استقبال  دنبال  به  ما  است:  افزوده  سند  این 
مونته  کشور  یعنی  خود  ائتاف  عضو  جدیدترین 
نگرو برای پیوستن به مجموعه ارزش های خودمان 

هستیم.
کلیت،  که  اروپایی  به  ما  شد:  تاکید  ناتو  بیانیه  در 
آزادی و صلح خود را حفظ می کند معتقد هستیم. 
ما از اوکراین و گرجستان حمایت های بیشتری به 
عمل خواهیم آورد و به کمک هایمان به جمهوری 
با  مشارکتمان  ما  داد.  خواهیم  ادامه  نیز  مولداوی 
شرکای خود در مناطق دریای سیاه و دریای بالتیک 

و همچنین بالکان غربی را افزایش خواهیم داد.

آخریـن رهبـر اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق ناتـو را به 
آمـاده شـدن بـرای عملیـات تهاجمـی علیه روسـیه متهم 

. کرد
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، همزمـان بـا برگـزاری 
میخائیـل  لهسـتان،  پایتخـت  ورشـو،  در  ناتـو  نشسـت 
شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  رهبـر  آخریـن  گورباچـف، 
نیـروی   ۴000 اسـتقرار  بـرای  ائتـاف  ایـن  تصمیـم  از 

کـرد. انتقـاد  اروپـا  شـرق  در  بیشـتر  بین المللـی 
همزمـان بـا افزایـش متنـاوب کشـمکش های دیپلماتیـک 
و مانورهـای نظامـی، تنش هـا میان روسـیه و کشـورهای 
عضـو ناتـو بـه ویـژه آمریـکا نیز در حـال افزایش اسـت.
گورباچـف گفـت: ناتـو مقدمـات بـرای گسـترش جنگ 
سـرد بـه جنگ گـرم را آغاز کرده اسـت. تمامـی لفاظی ها 

در ورشـو خبـر از تمایـل اعان جنگ به روسـیه می دهد. 
آن هـا فقـط دربـاره دفـاع حـرف می زننـد امـا در حقیقت 

بـرای عملیـات تهاجمـی آماده می شـوند.
ایـن در حالـی اسـت که ینـس اسـتولتنبرگ، دبیـرکل ناتو 
گفـت: تصمیم ایـن ائتاف برای سـه برابر کـردن حضور 
نظامـی اش در شـرق اروپا یـک اقدام کاما دفاعی اسـت. 
ناتـو تهدیـدی بـرای هیچ کشـوری محسـوب نمی شـود. 
مـا یـک جنگ سـرد جدیـد نمی خواهیم. ما بـه دنبال یک 
رقابـت تسـلیحاتی جدیـد نیسـتیم و بـه دنبـال رویارویی 

نمی گردیـم.
»اکـو  رادیویـی  شـبکه  بـا  مصاحبـه  در  گورباچـف 
موسـکوی« گفـت: اگـر ایـن بحـران بـه تدریـج بـه یک 
جنـگ دیگـر گسـترش یابـد، ایـن آخرین جنـگ خواهد 

بـود. مـن همچنان معتقـدم کـه تصمیمات ناتـو خطرناک  
و کوتـه بینانـه هسـتند. چنیـن  اقداماتـی منجر بـه تنش و 
آشـوب می شـوند. اروپـا در حـال تجزیـه اسـت، جهـان 

در حـال تجزیـه اسـت. ایـن یک راه اشـتباه بـرای جامعه 
جهانـی محسـوب می شـود.

وی افـزود: بحران هـای جهانـی و فـردی بسـیاری وجود 
دارنـد کـه بـدون  همـکاری باقـی مانده انـد. ایـن امـر از 

سـرگیری مذاکـرات را ضـروری می سـازد.
گورباچـف ادامـه داد: بـا اسـتقرار غیـر مسـئوالنه چهـار 
گـردان چنـد ملیتـی در مرزهـای روسـیه و در تیـررس 
گلولـه، ناتـو یـک جنـگ سـرد و یـک رقابت تسـلیحاتی 
دیگـر را بـه تدریـج بـه وجـود مـی آورد. هنـوز راه هایـی 
بـرای اجتنـاب از اقدامـات نظامی وجـود دارد. به نظر من 

سـازمان ملـل بایـد در ایـن مسـاله مداخلـه کند.
وی همچنیـن از مسـکو خواسـت تـا بـه ایـن اقدامـات 
تحریـک آمیـز پاسـخ ندهـد و در عـوض بـه پـای میـز 

بیایـد. مذاکـرات 
گورباچـف تاکید کرد: در شـرایط کنونـی تمامی نیروهای 
سیاسـی، اقتصـادی، دیپلماتیـک و مذهبـی بایـد در آرام 
کـردن جهـان مشـارکت کننـد. ایـن را هـم بگویـم جنگ 

بعـدی آخرین جنـگ خواهـد بود.

بیانیة پایانی ناتو:

تروریسم هیچ مرز، ملیت یا مذهبی نمی شناسد 

گورباچف: 

جنـگ بعـدی جنـگ آخر خـواهد بود

د دفاع وزارت د ستر درستیز: 

طالبـان د سیـايس شخصیتـونو 

د تـرور په هڅـه کـې دي

د افغانسـتان د دفـاع وزارت وايـي چـې پـه تېـرو څلـورو میاشـتو کـې طالـب 

وسـله وال نـه دي توانېـديل ترڅـو هغـه اهدافو ته ورسـېږي کوم چـې د عمري 

عملیاتـو پـه چـوکاټ کـې یـې پالن کـړي وو.

د دفـاع وزارت لـوی درسـتیز قـدم شـاه شـهیم په بلخ کـې د ۲۰۹ شـاهین قول 

اردو د نـوي قومنـدان د پېژندنـې پـه غونډه کې وویـل، طالبانو غوښـتل ترڅو د 

عمـري عملیاتـو پـه چـوکاټ کې لـوی ترورېسـتي فعالیتونه تررسه کـړي چې د 

امنیتـي ځواکونـو له خـوا لـه ماتې رسه مخ شـول.

د دفـاع وزارت د سـرت درسـتیز پـه بـاور چـې طالبانـو د عمـري عملیاتـو پـه 

چـوکاټ کـې غوښـتل پـه ختیـځ، سـوېل، شـاميل او شـامل ختیځـو والیتونو 

کـې پـراخ ترورېسـتي او وسـله وال فعالیتونو طرحه کـړي او په یادو سـیمو کې 

سـیايس څېـرې او ميل شـخصیتونه ترور يش خـو دا برنامې یـې د افغان امنیتي 

ځواکونـو له خوا شـنډې شـوې.

قدم شاه شهیم وویل:

»نـن د طالبانـو عمـري عملیاتـو دا ثابتـه کـړه چې یو نـاکام عملیـات ول، دوی 

پرتـه لـه ماتـې او پروپاګنـد بل هېـڅ هم ترالسـه نه کـړل او توان یې هـم نه لري. 

نـن ورځ امنیتـي ځواکونـو ثابتـه کـړه چـې د خلکـو د بې درېغه مالتـړ رسه بریا 

وه.« ستاسو 

د دفـاع وزارت دا چارواکـي وايـي چـې د پخـوا پـه پرتلـه اوس مهـال افغـان 

امنیتـي ځواکونـه زیات سـمبال شـوي او له هـر ډول ترورېسـتي فعالیت رسه د 

مبـارزې وړتیـا لري.

هغـه وویـل چـې د بهرنیو نظامـي سـالکارانو او نظامي مرسـته کوونکو حضور 

پـه افغانسـتان کـې افغـان امنیتـي ځواکونـو تـه د ترورېـزم د لـه منځـه وړلـو په 

برخـه کې مؤثـر دی.

قـدم شـاه شـهیم وویـل چې د وارسـا په غونـډه کې هـم د افغانسـتان متعهدینو 

یـو ځـل بیـا تـر ۲۰۲۰ میـالدی کال پـورې له افغـان امنیتـي ځواکونـو څخه د 

میلیاردونـو ډالـرو د مرسـتې پـه اعـالن رسه خپـل مالتړ نـوی کړ.

د دفـاع وزارت سـرت درسـتیز پـه دې انـد دی چـې طالبـان او نورې ترورېسـتي 

ډلـې ال هـم پـه هڅـه کـې دي ترڅـو نـا امنـي رامنځتـه کـړي، سـیايس څېرې 

تـرور يش او خپلـو خونړیـو حملـو تـه دوام ورکړي، خـو افغان امنیتـي قوتونه 

بایـد د دا ډول پېښـو مخنیـوی وکـړي.

د دفاع وزارت لوی درستیز دغه راز زیاته کړه:

»د افغانسـتان دښـمنان په لجوجانه ډول د هېواد د ویجاړولو، مختلفو دسیسـو، 

توطئـو او د سـیايس شـخصیتونو د وژلـو پـه هڅـه کـې دي، هڅـه کـوي چې 

علـام، روحانیـون ووژين. نـو پـه وړانـدې یـې ستاسـو وړتیـا او قوت نـور هم 

يش.« زیات 

پـه داسـې حـال کـې د دفـاع وزارت چارواکـي وايـي چـې د افغـان امنیتـي 

متحـده  امریـکا  د  رسه  تازه ګـۍ  پـه  چـې  شـوي  زیاتـې  وړتیـاوې  ځواکونـو 

ایاالتونـو ولسـمرش بـارک اوبامـا د افغان امنیتـي ځواکونو د مالتړ پـه مقصد تر 

یـوه کال نـور هـم د خپلـو پوځیانـو حضـور پـه افغانسـتان کـې وځنـډاوه.

طالـب وسـله والو تـر دې دمه د دفـاع وزارت د لوی درسـتیز د یـادو څرګندونو 

پـه اړه غربګون نه دی ښـودلی.
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