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 و منظم و روبه راه شده است.

آندره موروا

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامۀ صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

صفحه 6صفحه 3

صفحه 2

صفحه 3

فرمانده نیروهای آلمان در افغانستان:

افغانستان به حـضور درازمـدت 
مـا نیـاز دارد

" ملګري ملتونه : 

۲۰۱۶ کال کې لږ تر لږه ۵ لکه 

افغانان جګړې تېښتې ته اړ کړي

خـط آهـن ترکمنستـان 

و افغـانستان 
روزگاِر 

سربازان 
در دوگـانۀ 

راست و دروغ

"استقبال گرم" از اشرف غنی 
در بلـــخ

برخی سناتوران:

حکومت وحدت ملی گدام مشاوران شده است

وزارت مهاجرین:

شرایط برای برگشت کننده گان مساعد نیست
صفحه 6صفحه 6

ACKU



گشت های  از  یکی  در  بودم.  هنـد  در  زمانی 
روزانه، ناگهان به فکرم رسید که کاالیی را که در 
رسانه ها زیاد تبلیغش را شنیده ام، خریداری کنم. 
به دکانی رفتم و نامِ آن کاال را گرفتم؛ فکر  کنم 
یک نوع کِریِم صورت و دست با ویژه گی های 
خاص بود. فروشنده به دقت به سویم نگریست 
این که فریب  "مثل  تأملی کوتاه گفت  از  و بعد 
تبلیغات را خورده ای؟" گفتم: چرا. گفت "هر 
که  بدان  می کنند،  تبلیغ  موردش  در  که  چیزی 
را  بهتری  چیزهای  من  ندارد،  را  الزم  کیفیِت 
او  می کنم".  پیشنهاد  برایت  خواص  همان  با 
از  صورت  و  دست  کریِم  نوع  چند  بالفاصله 
من  گذاشت.  رویم  پیِش  را  گوناگون  برندهای 
یکی را خریدم، ولی از آن زمان به بعد نسبت به 
تبلیغاِت کاالها و ارزشمنـدِی آن ها مردد شده  ام 
و هرجا به تبلیغی می رسم، فوراً ذهنم به دنباِل 
سوژه  و موضوعی ست که آن را پنهان  کرده  اند.  
 این روزها وقتی به تبلیغاِت رسانه ها در مورد 
گفتۀ  آن  یاد  به  می کنم،  نگاه  پولیس  و  ارتش 
رسانه یی  کمتر  در  می افتم.  هنـدی  فروشندۀ 
هدف  به  که  تبلیغاتی  چنین  شاهد  می توان 
ارتش  به صفوف  پیوستن  برای  تشویِق جوانان 
تبلیغات  این  نبود.  پولیس صورت می گیرند،  و 
در  و  می شوند  ساخته  نهادها  این  سوی  از 
نشر  رسانه ها  طریق  از  هنگفت  پول هایی  بدل 
در  رسانه ها  همین  در  که  کیست  اما  می شوند. 
را  گزارش هایی  سیاسی،  و  خبری  برنامه های 
در مورد بی توجهِی مقام های کشور به وضعیِت 

ارتش و پولیس ندیده باشد؟
خانواده های  از  گزارش هایی  رسانه ها  هم زمان 
جنگی  معلوالن  یا  و  پولیس  و  ارتش  شـهدای 
به  دولت  بی توجهی  از  که  می کنند  منتشر 
تبلیغاِت  آن  وقتی  دارند.  شکایت  وضعیت شان 
کاماًل  صحنه های  با  می بینی،  را  تشویق کننـده 
روبه رو  عینی  وضعیِت  این  به  نسبت  متفاوت 
از وضعیِت خوِب سربازان  آن جا  در  می شوی. 
که  می دهد  نشان  را  آن ها  می شود.  گفته  سخن 
نماز می خوانند،  از خواب برمی خیزند،  صبح ها 
مقوی  و  لذیذ  صبحانه های  می کننـد،  ورزش 
انجام  نظامی  تمرین های  می کنند،  صرف 
یک  ُکل،  در  و  می بینند  آموزش  می دهند، 
طرف  این  اما  دارند؛  زیبـا  و  رویایی  فضای 
که  می بینی  را  سربازانی  عینی،  روایت های  در 
روزها نان نخورده اند، معلوالنی را می بینی که 
و  می برند  به سر  اسف ناکی  بسیار  وضعیِت  در 
قطار  یک  که  می کنی  مشاهده  را  خانواده هایی 

کودک دارند و حاال با شهید شدِن تنها نان آورِ 
خوردن  برای  چیزی  جنگ،  در  خانوادۀشان 
ندارند. آن ها در بیغوله های وحشت ناک زنده گی 
می کنند و از بیـِم فرداهای بد به خود می پیچند!

است.  همین  تبلیغات  با  زنده گی  واقعیِت   
آیا  بدبختی.  دیگر،  زیبایی و طرف  یک طرف، 
چیزی  خود  از  مورد  این  در  کشور  مقام های 
راه  در  که  کسـانی  وضعیت  چرا  اند؟  پرسیده 
را  بزرگی  قربانی های  چنین  کشورشان  حفظ 
چه  است؟  اسف ناک  چنین  اند،  شده  متحمل 
بدون  دارد؟...  مسوولیت  مورد  این  در  کسـی 
شک مسوولیِت چنین وضعیتی، نخست به دوش 
مقام های ارشد کشور، رییس جمهوری و رییس 
اجرایی است، و دوم به دوش مقام های امنیتی، 
و سوم به دوِش همۀ مردمی که با بی تفاوتی به 

چنین قضایایی نگاه می کنند. 
حاضرند  که  انسـان هایی  برابِر  در  دولت ها 
مایه  مردم شان  نجاِت  برای  خود  زنده گِی  از 
دارند. رسیده گی  بگذارند، مسوولیت هاِی کالن 
خانواده های  و  جنگی  معلوالِن  وضعیِت  به 
همه گانی  وجیبۀ  یک  امنیتی،  نیروهای  شهدای 
است. در این خصوص، اصاًل نباید تردید داشت. 
مقام های کشور از رییس جمهوری گرفته تا آحادِ 
جامعه باید هرچه را که از دست شان برمی آید، 
در این مورد انجام دهند. اما آن ها وقتی در برابر 
زیادی  می گیرند، حرف های  قرار  یک جمعیت 
سربازان  قهرمانی های  از  دارند.  گفتن  برای 
کشور ستایش می کنند، برای شان شعار می دهنـد 
واقعی  صورِت  به  اما  دیگر؛  کارهای  خیلی  و 
واقعی،  طرحی  دولت  که  نشده  دیده  هنوز  تا 
ارایه  خصوص  این  در  دوراندیشانه  و  اجرایی 

کرده باشد. 
زنده گی های  دیگر،  کشورهای  در  نظامیان 
اما  دارند.  ویژه  امتیـازهاِی  آن ها  دارند.  مرفهی 
و  سرباز  زنده گی  نیست.  چنین  افغانستان  در 
اصاًل  یا  و  دارد  اندکی  بهـای  این کشور،  افسِر 
رسانه ها  گزارش های  به  وقتی  ندارد.  بهایی 

می کردم،  نگاه  کنـدز  و  هلمنـد  جنگ های  از 
می شدم.  مواجه  تکان دهنده یی  صحنه های  با 
سربازانی را می دیدم که روزها با گرسنه گی از 

کشورِ خود پاسـداری کرده بودند. 
پیدا  ادامه  می تواند  زمانی  چه  تا  وضعیت  این 
تشویق  را  دیگران  می توان  زمانی  چه  تا  کند؟ 
بپیوندند،  پولیس  و  ارتش  صفوِف  به  که  کرد 
را  پیوسـتن  این  بِد  بسیار  عواقِب  درحالی که 

دیده و شنیده اند؟
پایگاه های پولیس،  از  دوستی دارم که در یکی 
بسیار  قصه های  او  می دهد.  سوادآموزی  درِس 
تعریف  کشور  سربازاِن  وضعیِت  از  دردناکی 
واقعًا  مسایل  و  قصه ها  این  به  باید  می کند. 
زیرا  کرد؛  سراغ  بیرون رفتی  راه  و  اندیشـید 
یابد؛  پایان  وضعیت  این  باید  می گویند  همه 
نیست.  مشخص  اصـاًل  زمانی،  چه  این که  اما 
را  خود  همواره  دارد  دوست  جمهوری  رییس 
اما  بخواند،  مسلح  قوای  اعالی  سرقوماندان 
او سرقوماندان  نمی پرسد که  از خود  هیچ وقت 

اعالی چگونه نیروهایی است. 
شجاع  افسـراِن  و  سربازان  مظلومیِت  داستان 
در  تباهی  و  فسـاد  داستان  واقع  در  کشور، 
داستان  این  است.  حکومت  و  دولت  دستگاهِ 
اگرچه سال هاسـت اشِک خانواده های سربازان 
به  و  درآورده  را  میهن  گلگون کفِن  شهداِی  و 
دیگران ثروت و قدرِت رایگان هدیه داده است؛ 
می تواند  آن  بازخوانِی  و  تکرار  نهایت،  در  اما 
را  عمومی  انزجارِ  و  خشم  از  توفنده  موجی 
به یک باره،  و  بیـافریند  حاکم  دستگاه  به  نسبت 
را  رفته  ظلم های  و  تضییع شده  حقوِق  انتقامِ 

بسـتاند. 
 بنابراین، چه خوب است که حکومت به جای 
پیوستِن  برای  پُرهزینه  و  دروغین  تبلیغاِت 
هزینه  این  پولیس،  و  ارتش  نیروهای  به  مردم 
و  سربازان  معیشِت  بهبود  صرِف  را  انرژی  و 
تبلیغ  بهترین  این  یقینـًا  کننـد.  خانواده های شان 

برای حکومت و نیروهای امنیتی اسـت! 
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گـروه طالبـان کـه خـود عامـِل ویرانـِی جاده هـا، مکاتـب و 
مسـاجد و آتـش زدِن خانه هـای مـردم و اماکـِن عام المنفعـه 
اسـت، اعـالم کـرده کـه از طرح هـای ملی یـی کـه بـه ســودِ 
حمایـت  اسـت،  کشـور  توسـعۀ  مایـۀ  و  افغانسـتان  مـردم 

می کنـد و متعهـد بـه حافظـت از آن هاسـت.
 ایـن اعالمیـۀ طالبان، بعد از سـفر اشـرف غنی به ترکمنسـتان 
و افتتـاح خط آهـن میـان دو کشـور بـه نشـر رسـیده اسـت. 
طالبـان در حالـی مدعی شـده اند کـه از طرح های شـامِل خط 
انتقـال گاز ترکمنسـتان از مسـیر خاِک افغانسـتان به پاکسـتان 
و هند)تاپـی(، انتقـال برق قرقیزسـتان و تاجیکسـتان از طریق 
افغانسـتان به پاکسـتان )کاسـا یک هزار( و همچنین اسـتخراج 
مـس عینـک در والیـت لوگـر که توسـط یک شـرکت چینی 
از  پیـش  ایـن گـروه  قـرارداد شـده، حمایـت می کننـد کـه 
ایـن، بارهـا در ضدیـت بـا ایـن برنامه هـا عمـل کرده انـد و 
در  عملیات هـای خراب کارانـه  بـا  کارنامه های شـان سراسـر 

کشـور سـیاه شـده است. 
این کـه طالبـان در اعالمیۀشـان گفته انـد محافظـت از احداث 
راه آهـن، جـاده، طرح هـای تولید انـرژی و سـدهای آبی برای 
کـه  ادعایی سـت  می داننـد،  اهـداِف خـود  از  را  کشـاورزی 
نه تنهـا بـا منطـِق وجـودِی ایـن گـروه سـازگاری نـدارد، کـه 
ابـداً بـرای مـردمِ افغانسـتان قابـل پذیـرش و توجیه نیسـت. 
حکایـت  به وضـوح  طالبـان  تحریـِک  پیدایـش  تاریخچـۀ 
می کنـد کـه سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان بـرای دسـت یابی 
بهتـر بـه منافـع اسـتراتژیِک خویـش در افغانسـتان، این گروه 
را سـاخته و پرداختـه اسـت تـا بـا دهشـت گری و افراطیـت 
مانـع تشـکیِل حکومِت مـدرن و پاسـخ گو به نیازهـای به روزِ 
شـهروندان گـردد. تـا هنـوز هیـچ نشـانه یی دال بر ایـن دیده 

نشـده اسـت کـه طالبـان از ایـن مدار بیـرون شـده اند. 
زیـاد دور نمی رویـم، در یکـیـ  دو سـال اخیـر، طالبان شـهر 
قنـدوز را دو بـار آتـش زدنـد و خانه هـا و مغازه هایـش را 
غـارت و ویـران کردنـد. آن هـا در بغـالن نیـز بـه همین گونه، 
سیاسـِت زمیـن سـوخته را اجـرا کردنـد، باغ هـا و مـزارع را 
آتـش زدنـد و مواشـی را کشـتند. آن هـا در جنـوب و شـمال 
کشـور، راه ها و شـاهراه  هاِی مهم را مسـدود کردند، مسافریِن 
بی گنـاه را بـه قتـل رسـاندند، از بازرگانـان و سـرمایه گذاران 
باج هـای بـزرگ گرفتنـد و پروژه هـای عمرانـی و عام المنفعه 
ـ ماننــِد برق رسـانی، اسـتخراج معـادن و جاده سـازی ـ را 

معطـل و حتـا متوقف سـاختند.
مسـلمًا ماهیـِت طالبـان همیـن اسـت و غیـر از ایـن، طالـب 
شناسـه یی نـدارد تـا »طالـب« نامیده شـود. امـا اعالمیـۀ اخیِر 
بـه  ادعایـی مضحـک  و  بـزرگ  دروِغ  یـک  نه تنهـا  طالبـان 
شـمار می آیـد، بلکـه بـه نظر می رسـد ایـن اعالمیـه محصوِل 
برنامه هـا و عالیـِق قومـی ـ سیاسـی ِ حلقاتـی در دروِن نظـام 
اسـت کـه می کوشـند بـرای طالبـان چهره یـی موجـه و تـازه 
بتراشـند و آن هـا را نیروهایـی ملـی و وطن دوسـت معرفـی 
کننـد کـه اگـر بـه آنـان فرصـت داده شـود، می تواننـد داخل 
سـاختار حکومـت شـده و مصـدر خدمـت بـه مـردم گردند. 
امـا زهـی خیـال باطـل: اوالً جنـگ کـردن هیـچ سـنخیتی بـا 
حمایـت از پروژه هـای عام المنفعـه نـدارد؛ یعنـی کسـی کـه 
حامـِی بازسـازی و آبادی اسـت، قبـل از صـدور اعالمیه باید 
از جنگ دسـت بکشـد؛ ثانیـًا اگر طالـب عامِل ویرانی نباشـد 
و از عمـران و آبـادی حمایـت کنـد، دیگـر طالـب نیسـت و 
اساسـًا باید نامـی نو برای خـود برگزیند؛ ثانیـًا طالبان همواره 
در فصـل زمسـتان تـِب صلح خواهـی  و آباداندیشی شـان ُگل 
می کنـد و تـا آمـدِن گرمـا، بـر تقویِت سـازوبرِگ نظامی شـان 

می کوشـند. 
بـا ایـن اوصـاف، هرگـز نباید به ایـن اعالمیـه دل خوش کرد 
و روی آن حسـابی تـازه ریخت. این اعالمیـه را باید در دایرۀ 
بازی هـای اسـتخباراتیـ  سیاسـی و قومـِی جـاری در کشـور 
تأویـل و تفسـیر کـرد؛ همـان بازی هایـی کـه یـک بـار طالب 
را "بـرادر ناراضـی"، بار دیگـر "مخالف سیاسـی" و بار دیگر 
"مبـارزان راه آزادی وطـن" می خوانـد و در هـر سـه خوانش، 
تـالش بـر تطبیـِق حقه یـی تـازه و تضییـع حقوقـی بیشـتر از 

دارد. را  مردم 
عنـوان  بـه  غنـی  رییس جمهـور  امیدواریـم 
صاحب صالحیت تریـن مقـام در دولـت افغانسـتان، سـرانجام 
موفـق شـود خـود را از ایـن دام و دانه هاِی فـراوان در محورِ 
پدیـدۀ اسـتخباراتِی طالبـان برهانـد و همۀ آرزوهـای خویش 

بجویـد. مـردم  جمعـِی  خواسـت  آیینـۀ  در  را 

طالبان و این همه بصیرت، 
محـال است!
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داســتان مظلومیــِت ســربازان و افســـراِن شــجاع كشــور، در واقــع داســتان فســـاد و 
تباهــی در دســتگاِه دولــت و حکومــت اســت. ایــن داســتان اگرچــه سال هاســـت اشــِک 
خانواده هــای ســربازان و شــهداِی گلگون كفــِن میهــن را درآورده و بــه دیگــران ثــروت 
و قــدرِت رایــگان هدیــه داده اســت؛ امــا در نهایــت، تکــرار و بازخوانــِی آن می توانــد 
موجــی توفنــده از خشــم و انزجــاِر عمومــی را نســبت بــه دســتگاه حاكــم بیـــافریند و 

ــتاند ــه را بسـ ــوِق تضییع شــده و ظلم هــای رفت ــاِم حق ــاره، انتق به یک ب
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برخی سناتوران:

حکومت وحدت ملی گدام مشاوران شده است
سناتوران در مجلس سنا با انتقاد از رهبران 
حکومت وحدت ملی می گویند که رییس 
 ۵۰۰ حدود  اجرایی  رییس  و  جمهور 
که  اند  کرده  استخدام  خود  برای  مشاور 
هزینه های آنان بر مردم افغانستان تحمیل 

می شود.
اعضای مجلس سنا می گویند که بیشتر این 
مشاوران، افراد بیکاره هستند و بر اساس 
استخدام  خویشاوندی  یا  شخصی  روابط 

شده اند.
مجلس  دوم  معاون  کلیمزی  اهلل  حسیب 
)۹قوس(  شنبه  سه  روز  نشست  در  سنا 
در  سناتوران  انتقاد  از  پس  مجلس  این 

مورد تقرری اعضای پیشین کمیسیون های 
انتخاباتی به حیث مشاوران جدید رییس 
ارگ  در  مشاوران  "تعداد  گفت:  جمهور 
ریاست جمهوری و قصر سپیدار ریاست 
اجرایی به ۵۰۰ نفر می رسد که پول گزافی 
از بودجه ملی برای آنان هزینه شده است 
که خود به نوعی نمونه یی از فساد اداری 

می باشد".
این  از  بسیاری  افزود،  کلیمزی  آقای 
بر  که  هستند  بیکاره یی  افراد  مشاوران 
و  شخصی  روابط  ها،  رفاقت  اساس 
رییس  و  جمهور  رییس  با  خویشاوندی 

اجرایی مقرر شده اند.

را  مشاوران  تعداد  این  استخدام  کلیمزی، 
با هزینه های گزاف که دارند، بی انصافی 
در بودجه ملی و مردم افغانستان یاد کرد 
و از رهبران حکومت خواست که نگرانی 

سناتوران را در این مورد جدی بگیرند.
از سوی هم، صفی اهلل هاشمی یک عضو 
پیشین  ۱۳عضو  گفت،  سنا  مجلس  دیگر 
به حیث  انتخاباتی درحالی  کمیسیون های 
در  با  جمهور  رییس  جدید  مشاوران 
این  در  که  امکاناتی  تمامی  نظرداشت 
کمیسیون ها داشتند، گماشته شده که تنها 
شمار مشاوران رییس جمهور به ۲۰۰ نفر 

می رسد.
وصف  این  با  که  گفت  هاشمی  آقای 
شده  تبدیل  مشاوران  گدام  به  افغانستان 

است.
این  صرف  هنگفتی  بودجه  وی،  گفته  به 
باج  مشاوران می شود که در واقع نوعی 
از  حکومت  رهبران  اطرافیان  به  دهی 

بودجه ملی به حساب می آید.
گذشته  هفته  اواخر  غنی  جمهور  رییس 
طی فرمانی، اعضای پیشین کمیسیون های 
انتخاباتی را در بست خارج رتبه و با حفظ 
خود  جدید  مشاوران  حیث  به  امتیازات 
معاش  تنها  شود  می  گفته  کرد.  استخدام 
ماهوار آنان بدون امتیازات دیگر، بیش از 

۲۰۰ هزار افغانی می باشد.

ســـفر  در  غنـــی  رییس جمهـــور 
بـــه والیـــت بلـــخ، از کارکردهـــای 
مقام هـــای محلـــی ایـــن والیـــت 

ــرد.  ــتایش کـ سـ
ـــط  ـــاح خ ـــس از افتت ـــی پ ـــای غن آق
ــنبه  ــام روز دوشـ ــه، شـ ــن آقینـ آهـ
ــار  ــه منظـــور غم شـــریکی و اظهـ بـ
ـــخ  ـــت بل ـــردم والی ـــا م ـــدردی ب هم

وارد شـــهر مزارشـــریف گردیـــد.
ارگ،  خبرنامـــۀ  براســـاس 
عطـــا  ســـوی  از  رییس جمهـــور 
ـــات  ـــماری از مقام ـــور و ش ـــد ن محم
محلـــی، بـــزرگان و وکالی ایـــن 
ــورد  ــی مـ ــورای ملـ ــت در شـ والیـ
اســـتقبال گـــرم قـــرار گرفـــت. 
ــۀ  ــارت روضـ ــه زیـ ــت بـ او نخسـ
شـــریف رفـــت و ضمـــن اتحـــاف 
ــت کار  ــه تحـ ــجد کـ ــا، از مسـ دعـ

ــرد. ــدن کـ ــز دیـ ــرار دارد نیـ قـ
والـــی والیـــت بلـــخ در دیـــدار بـــا 
ــط  ــاح خـ ــوری افتتـ ــس جمهـ رییـ
ــت آورد  ــک دسـ ــه را یـ ــن آقینـ آهـ
بـــزرگ بـــرای افغانســـتان خوانـــد. 
آقـــای نـــور گـــزارش از وضعیـــت 
ـــس  ـــه ریی ـــت را ب ـــن والی ـــی ای عموم
جمهـــور ارائـــه کـــرده، گفـــت کـــه 
ـــووالن  ـــالش مس ـــعی و ت ـــر س ـــه اث ب
ــت  ــت از امنیـ ــن والیـ ــی، ایـ محلـ
ـــمنان  ـــت و دش ـــوردار اس ـــبی برخ نس
ـــم و  ـــاختن نظ ـــل س ـــه مخت ـــق ب موف
امنیـــت بلـــخ نگردیدنـــد. او افـــزود 
ــی  ــی و دفاعـ ــای امنیتـ ــه نیروهـ کـ
ــوارد  ــری از مـ ــه جلوگیـ ــق بـ موفـ
ـــوم  ـــای ش ـــالن ه ـــرای پ ـــاد در اج زی

دشـــمن گردیدنـــد.
او از کارکـــرد مســـوولین محلـــی 
والیـــت بلـــخ تشـــکری کـــرد و 
ـــان  ـــه آن ـــور ب ـــر ام ـــبرد بهت ـــرای پیش ب

ــرد. ــت کـ آرزوی موفقیـ
رییس جمهـــور غنـــی در دیـــدار بـــا 
ـــه  ـــت ک ـــخ گف ـــان بل ـــماری از زن ش
زن شـــخصیت دومـــی نیســـت و بایـــد 
ـــخصیت  ـــه ش ـــد ک ـــان بدانن ـــان افغ زن
ــند.  ــاوی می باشـ ــه اول و مسـ درجـ
ـــان در کشـــور  ـــه زن ـــرد ک ـــه ک او اضاف
ـــد،  ـــه رو ان ـــدی روب ـــکالت ج ـــا مش ب
ـــدی  ـــد طبقه بن ـــکالت بای ـــن مش و ای
ـــل  ـــای ح ـــا راه ه ـــرای آنه ـــردد و ب گ

جســـت وجو شـــود.
او خاطـــر نشـــان کـــرد کـــه از 
فیصـــدی حضـــور زنـــان در ادارات 
ـــرورت  ـــت و ض ـــی نیس ـــی راض دولت
ـــان  ـــه همـــکاری و کمـــک بیشـــتر زن ب
ــای  ــا کدرهـ ــود تـ ــاس می شـ احسـ
مختصـــص آنـــان در بخش هـــای 

مناســـب گماشـــته شـــوند.
رییـــس جمهـــور غنـــی گفـــت 

کـــه بـــه مناســـبت هشـــتم مـــارچ، 
یـــک تخفیـــف ویـــژه بـــرای زنـــان 
ــده  ــه شـ ــر گرفتـ ــوس در نظـ محبـ
ــرای  ــی بـ ــه کاریابـ ــت و برنامـ اسـ
ــان نیـــز روی دســـت می باشـــد  زنـ
ــت  ــدن آن فرصـ ــا عملی شـ ــه بـ کـ
ـــان  ـــرای زن ـــغلی ب ـــب ش ـــای مناس ه

مهیـــا می گـــردد.
ـــا اعضـــای  ـــور کشـــور ب ـــس جمه ریی
ـــدار  ـــز دی ـــخ نی ـــی بل ـــورای والیت ش

ـــرد. ک
نخســـت داکتـــر افضـــل حدیـــد 
رییـــس شـــورای والیتـــی ایـــن 
موضوعـــات  پیرامـــون  والیـــت، 
از  او  کـــرد.  صحبـــت  مختلـــف 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــور خواس ـــس جمه ریی
ـــخ،  ـــت بل ـــری والی ـــرک ۱۷ کیلومت س
فابریکـــه کـــد بـــرق و بازســـازی گنبـــد 
روضـــۀ شـــریف توجـــه ویـــژه نمایـــد. 
وی همچنـــان بـــه نیازمندی هـــای 
داخلـــی شـــورای والیتـــی نیـــز 
اشـــاره کـــرد و خواهـــان توجـــه و 
ــت ها  ــن خواسـ ــه ایـ ــیده گی بـ رسـ
از جانـــب رییس جمهـــور کشـــور 

ــد. گردیـ
ــا  ــدار بـ ــوری در دیـ ــس جمهـ رییـ
ــه  ــت کـ ــخ گفـ ــی بلـ ــای دینـ علمـ
ــارزه  ــرای مبـ ــت بـ ــالش حکومـ تـ
بـــه  زمیـــن  بافســـاد و غصـــب 
و  دارد  ادامـــه  جـــدی  صـــورت 
مبـــارزه مـــا بـــا فســـاد ســـریع، 
ـــد  ـــر خواه ـــا تدبی ـــراه ب ـــی و هم اصول
ـــی  ـــا را در آگاه ـــش علم ـــود. او نق ب
ــرای  ــا بـ ــن زمینه هـ ــانی در ایـ رسـ

ــت. ــم دانسـ ــردم مهـ مـ
خطـــاب  کشـــور  رییس جمهـــور 
ــت  ــه اسـ ــخ گفتـ ــزرگان بلـ ــه بـ بـ
کـــه کلیـــد ثبـــات شـــما هســـتید و 
ـــات  ـــض ثب ـــخ نب ـــت بل ـــزرگان والی ب
ـــاح  ـــا افتت ـــه ب ـــزود ک ـــد. او اف ـــخ ان بل
ـــزرگ  ـــدم ب ـــه یـــک ق خـــط آهـــن آقین
ــت  ــارت و ترانزیـ ــتای تجـ در راسـ
ـــات  ـــده و اقدام ـــته ش ـــی برداش جهان
دیگـــر بـــرای توســـعه خـــط آهـــن 

صـــورت خواهـــد گرفـــت.
بـــه  کشـــور  جمهـــور  رییـــس 
ــالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵  ــکالت سـ مشـ
اشـــاره کـــرده، گفـــت کـــه مـــا 
در ایـــن ســـال ها از ســـه انتقـــال 
ـــور  ـــادی عب ـــی و اقتص ـــی، امنیت سیاس
کردیـــم و ســـال گذشـــته بـــرای 
ــام  ــا تمـ ــود، بـ ــا بـ ــال بقـ ــا سـ مـ
بـــه  دشـــمن  کـــه  تالش هایـــی 
ـــود  ـــوم خ ـــداف ش ـــه اه ـــرج داد، ب خ

ــت. ــت نیافـ دسـ

"استقبال گرم" از اشرف غنی 
در بلـــخ خط آهن ترکمنستان و افغانستان 

محمداكرام اندیشمند 
و  ترکمنسـتان  میـان  آهـن  خـط  افتتـاح 
در  بـزرگ  و  مهـم  بسـیار  گام  افغانسـتان 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  توسـعۀ  جهـت 
افغانسـتان شـمرده مـی شـود. بنـدر آقینـه 
افغانسـتان را با شـبکۀ خط آهن بین المللی 
آسـیا وصـل می کنـد و خط آهـن، زمینه و 
تسـهیالت بزرگـی را برای سـرمایه گذاری 
افغانسـتان  در  داخلـی  و  خارجـی  هـای 
فراهـم مـی سـازد. امـا تحقـق ایـن اهداف 
بـه قطـع جنـگ و تامیـن ثبـات و امنیـت 
بـر مـی گـردد؛ جنگـی کـه بخـش اصلـی 
ریشـه هـای آن از پاکسـتان، بزرگتریـن و 
تاثیرگـذا رترین کشـور همسـایۀ ما آب می 
خـورد. هـر چنـد رئیـس جمهور غنـی در 
کنـار همتـای ترکمنسـتانی خـود قربان قلی 
بـردی محمـدوف گفـت کـه: "افغانسـتان 
رفـاه  شـریک  را  هایـش  همسـایه  تمـام 
خـود مـی دانـد و با هیـچ همسـایه ضدیت 
نـدارد." آیا قول مشـارکت در رفـاه و منافع 
اقتصـادی از زبان رئیس جمهور افغانسـتان، 
پاکسـتان را متقاعـد و مجـاب خواهـد کرد 
تـا بـه جـای اشـتعال مـداوم آتـش جنـگ، 
بـه سیاسـت حمایـت از صلـح و ثبـات در 

افغانسـتان روی آورد؟ ایـن ادعـای رئیـس 
جمهـور غنـی که با هیـچ همسـایه ضدیت 
نـدارد و همه را شـریک رفـاه خود می داند 
حـد اقل در مـورد پاکسـتان بر سـر منازعۀ 
دیورنـد، همخوانـی نـدارد. او در حالـی از 
ضدیـت بـا هیـچ همسـایه و مشـارکت آن 
هـا در رفـاه افغانسـتان سـخن مـی گویـد 
خارجـۀ  وزارت  گذشـته  جمعـۀ  روز  کـه 
مرزدیورنـد  ای،  اعالمیـه  در  حکومتـش 
را مـرز فرضـی خوانـد و افراشـتن بیـرق 
پاکسـتان را در نقطـۀ صفـر مـرزی محکوم 
کـرد. ادعـای نداشـتن ضدیـت با همسـایۀ 
در  آن  از  دوسـتانه  دعـوت  و  پاکسـتان 
مشـارکت بـر سـر رفـاه، و ادعای مـرزی و 
نفـی تمامیـت ارضـی پاکسـتان، خـود یک 
ادعـا و سیاسـت متضـاد و متناقـض اسـت 
نـه بسـوی مشـارکت در  پاکسـتان را  کـه 
رفـاه و ثبـات افغانسـتان، برعکـس بسـوی 
خصومـت و تخریب بیشـتر افغانسـتان می 
کشـاند. ممکـن اسـت کـه رئیـس جمهـور 
بیـرون  و  درون  در  او  همفکـران  و  غنـی 
حاکمیـت، اقتصـاد و منافـع اقتصـادی را، 
مشـوق و عامـل اصلی در جهـت همکاری 
پاکسـتان و همـه همسـایگان و کشـورهای 

منطقـه بـه صلـح و ثبـات افغانسـتان تلقـی 
کنند و وسوسـۀ سـود اقتصادی، پاکستان را 
علـی رغم منازعـۀ دیورند به ایـن همکاری 
مشـترک  بـازار  کـه  آنگونـه  بکشـاند. 
اقتصـادی اروپـا و اتحادیـۀ اروپـا در نیـم 
ممکـن  یـا  و  گرفـت.  شـکل  اخیـر  قـرن 
اسـت کـه رئیـس جمهـور و همفکـران او، 
آقینـه و چابهـار را عامـل رهایی افغانسـتان 
از وابسـته گی بـه بنـدر کراچـی و اِعمـال 
فشـار بـر پاکسـتان ارزیابـی کنند تا اسـالم 
آبـاد بـه خواسـت هـای کابـل گـردن نهد. 
امـا در ایـن محاسـبات و ارزیابـی هـا نباید 
فرامـوش کـرد که اهمیـت تمامیـت ارضی 
و حاکمیـت ملـی بـرای دولت یک کشـور 
کـه آن هم پاکسـتان همسـایۀ مقتـدر اتومی 
در برابـر افغانسـتان فقیـر و درمانده باشـد، 
بیشـتر از سـود اقتصادی اسـت. ایـن را نیز 
از یـاد نبریـم کـه بـازار مشـترک اقتصـادی 
اروپـا و اتحادیـۀ اروپـا زمانـی بوجـود آمد 
و عملـی گردیـد کـه کشـورهای اروپایـی 
اعضـای ایـن بـازار و ایـن اتحادیـه تمـام 
اختالفـات مـرزی و ارضـی خـود را حـل 
بـه  را  همدیگـر  مرزهـا  و  بودنـد  کـرده 

می شـناختند. رسـمیت 
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همـگام بـا جهانیزه شـدن، مسـالۀ حفظ حقـوق ابتـکارات، خالقیت ها 
و ایده هـای تـازۀ افـراد و سـازمان ها اهمیـت پیـدا می کنـد. پیشـرفت 
و تنـوع روزافـزوِن وسـایل ارتباطـی، ایـن سـرمایه ها را در معـرِض 
خطرهـای بـزرگ قرار داده اسـت. بـا پیدایش صنعت چـاپ در اواخر 
قـرن پانزدهـم میـالدی، سوء اسـتفاده از کتاب هـا و نوشـته های علمی 
سـهولت و سـرعِت زیـاد پیـدا کـرد و بـه همیـن جهـت، گفت وگـو 
پیرامـون حـق مؤلـف، طوالنی ترین پیشـینه را در میـان مباحث مربوط 
بـه حقـوق مالکیت های فکـری داراسـت. پیشـرفت های رایانه یی، حتا 
محرمانه تریـن و شـخصی ترین اطالعـات را در معـرض دسـت یابِی 
نتوانسـته  نیـز  روش هـا  پیچیده تریـن  و  اسـت  داده  قـرار  دیگـران 
اسـت از آن جلوگیـری کنـد. بـا در نظرداشـت مسـایل بـاال، هم زمـان 
بـا تأسـیس سـازمان تجـارت جهانـی در سـال ۱۹۹۵، کمیته یـی زیـر 
نـام حقـوق مالکیت هـای فکـری تشـکیل گردیـد تـا از خالقیت های 
فکـری افـراد و سـازمان ها حفاظـت کنـد. بر اسـاس تعریف سـازمان 
تجـارت جهانـی، حـق مالکیـت فکـری حقی اسـت که به فرد نسـبت 
بـه خالقیـت ذهنـِی وی داده می شـود. ایـن حقـوق معمـوالً بـه افراد 
خـالق اجـازۀ اسـتفاده از خالقیـِت خـود را بـرای یـک دورۀ زمانـی 
می دهـد. حقـوق مالکیت بـه دو بخـش کاپی رایت و مالکیـت صنعتی 

تقسـیم می گـردد. 
کاپی رایت و حقوق مربوط به آن

حقـوق آثـار ادبـی شـامل فعالیت هـای هنـری ماننـد کتـاب و سـایر  
مجسمه سـازی،  اشـعار،  نقاشـی،  موسـیقی،  قطعـات  نوشـته ها، 
برنامه هـای کمپیوتـری و فیلم هـا توسـط کاپی رایـت بـرای یـک دورۀ 
زمانـی دسـت کم ۵۰ سـال بعد از مـرگ صاحب اثر حمایت می شـود. 
یـا حقـوق  ایـن حقـوِق حمایت شـده توسـط کاپی رایـت و  گاهـی 
مرتبـط بـا آن بـه هنرپیشـه، خواننده یا آهنگ سـاز و یـا تولیدکننده گان 
رادیـو تلویزیونـی تعلـق می گیـرد. مهم تریـن ایـن اهـداف اجتماعـی 
کاپی رایـت و حقـوق مرتبـط با آن، تشـویق فعالیت های خالقانه سـت

حقوق مالکیت صنعتی 
حقـوق مالکیـت صنعتـی بـه هـدِف تمایـز محصـوالت یک سـازمان  

و  سـازمان ها  سـایر  محصـوالت  از  تجـاری  مارک هـای  به واسـطۀ 
همچنـان محصوالتـی کـه وابسـته گی جغرافیایـی مشـخص دارنـد، 
تعییـن گردیـده اسـت. حمایـت از چنیـن نشـانه های مشـخصی بـه 
دنبـال ایجـاد و تضمیـن رقابِت عادالنه اسـت. نوع دیگـری از مالکیت 
صنعتـی در درجـۀ اول بـه دنبـال تحریـک نـوآوری، طراحـی و خلق 
فـن آوری اسـت. از اهـداف اجتماعـی ایـن مسـأله ایـن اسـت کـه از 
نتیجـۀ سـرمایه گذاری در توسـعۀ فن آوری هـای جدید حمایت شـود. 

کاپی رایت و حق مالکیت صنعتی در افغانستان 
افغانسـتان یکـی از کشورهایی سـت کـه بیشـترین آمـار نقـض حقوِق  

مالکیـت فکـری در آن وجـود دارد. ایـن ادعا از آن جا نشـأت می گیرد 
کـه اثرهـای هنـری و خالقیت هـای فکـری کـه تحـت چهارچـوب 
حقـوق مالکیـت فکـری محافظـت می گـردد، به صـورِت بالمانـع و 
گسـترده قابـل انتشـار اسـت. در سـطور آتـی نمونه هایـی از نقـض 
برمی شـماریم. را  فکـری  مالکیـت  حقـوق 

در افغانسـتان تعـداد زیـادی شـبکه های تلویزیونی فعالیـت دارند. این  
شـبکه ها، فیلم هـا و برنامه هاي شـان را بـدون خریـد مجـوز پخـش می کننـد. درحالی کـه 
جـواز نشـر آن هـا با هزینه هـای باال بـه فروش می رسـد. همچنـان شـبکه های تلویزیونی، 
برنامه هـای تولیـدی و یـا رویدادهـای ورزشـی را به صـورت زنـده و بـدون مجـوز بـه 
نشـر می رسـانند. ایـن مسـأله در مـورد سـایر رسـانه ها )شـنیداری و چاپـی( نیـز قابـل 
تعمیـم اسـت. در کنـار ایـن، سـرقت های ادبـی، کاپی بـرداری از مطالب بدون ذکـر منابع، 
تکثیـر کتاب هـا، فیلم هـا و آهنگ هـا به صـورت گسـترده و غیرقانونـی در بازارهـا وجـود 
دارد.  همچنـان بسـیاری از فروشـگاه ها، رسـتورانت ها و سـایر نهادهـا بـا مارک هـاي 
تجـاري و نام هـاي شناخته شـدۀ جهانـي بـدون اخذ جـواز نماینده گـي، فعالیـت دارند که 
مي گردنـد.  محسـوب  صنعتـي  مالکیـت  حقـوق  نقـض  از  نمونه هایـی 
افغانسـتان عضویت سـازمان تجـارت جهانی را دارد و عـدول از موافقت نامه های حفاظت 
مالکیـت فکـرِي ایـن سـازمان و عـدم کنتـرول آن هـا، جایـگاه افغانسـتان را خدشـه دار 
ماننـد وزارت  نهادهـای مسـوول دولتـی  ایـن معضـل،  از  بـرای برون رفـت  می نمایـد. 
اطالعـات و فرهنـگ، ریاسـت عمومـی ثبـت مرکـزی و مالکیت هـای فکـری، ریاسـت 
عمومـی شـهرداری، وزارت عدلیـه و سـایر نهادهـای مربوطـه بایـد در راسـتای تطبیـق 
اصـول کاپی رایـت و حقـوق مالکیـت صنعتـی عمل کننـد. با مراعـات اصـول کاپی رایت، 
فرصـت تفکـر و ایجـاد برنامه هـای خالقانـه به دسـت می آیـد و براینـد آن، برنامه هـای 
تولیدی یـی می باشـد کـه در آن ارزش هـای فرهنگی و نیـاز جامعۀمان متبلـور خواهد بود.
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بخش نخسـت

هویــت چیســت؟ اجــزای آن کــدام انــد؟ 
ــا چــه  ــا چیســت؟ م نقــش آن در زنده گــی م
نســبتی می توانیــم بــا آن برقــرار کنیــم؟ دیــن 
ــا هویــت دارد و پیامدهــای آن  چــه نســبتی ب

چیســت؟ 
ــن نوشــتار تــالش می شــود پاســخ هایی  در ای

ــن پرســش ها جســت وجو شــود. ــرای ای ب
تعریف هویت

از  کــه  اســت  عربــی  کلمه یــی  »هویــت« 
ــی  ــَو" یعن ــر غایــب/ شــخص ســوم "ُه ضمی
ــود  ــی به وج ــدرِ جعل ــورت مص ــه ص "او" ب
ــت  ــی هوی ــۀ تحت اللفظ ــت. ترجم ــده اس آم
او  و  بوده گــی،  او  بــودن،  او  فارســی؛  در 
ــته های  ــه در گذش ــن کلم ــت. ای ــده گی اس ش
دور، غالبــًا در ادبیــات عرفانــی و فلســفی 
ــت"  ــۀ ذات بح ــه "مرتب ــت و ب ــه کار می رف ب
اشــاره داشت)کشــاف اصطالحــات الفنــون، به 
نقــل از دهخــدا(. در عصــر حاضــر، ایــن کلمه 
ــرد  ــًا در ادبیــات سیاســی و حقوقــی کارب غالب
یافتــه، و بیشــتر در مقــام معــادل بــرای کلمــۀ 
انگلیســی آیدنتیتــی/ Identity اســتفاده شــده 
ــح  ــفورد در توضی ــۀ آکس ــت. در لغت نام اس
خصوصیــات،  اســت:  آمــده  کلمــه  ایــن 
از  را  مــردم  باورهایــی کــه  احساســات و 

همدیگــر متفــاوت می ســازد. 
هویــت بــه معنــای عــام، شــامل هــر یــک از 
خصوصیاتــی می شــود کــه یــک شــخص 
ــه،  ــور نمون ــه ط ــود. ب ــناخته می ش ــدان ش ب
یعنــی  می شناســیم،  را  کســی  مــا  وقتــی 
فرزنــد چــه  دارد،  نــام  او چــه  می دانیــم 
ــرار دارد، از  ــنی ق ــه س ــت، در چ ــی اس کس
ــه اســت، ســفید، ســیاه،  نظــر جســمی چگون

ــی  ــا مهارت ــص ی ــه تخص ــاه، از چ ــد، کوت بلن
ــا کشــور  ــدام شــهر ی برخــوردار اســت، از ک
ــروهِ  ــدام گ ــه ک ــبتش ب ــب و نس ــت، نس اس
ــا  ــته بندی کالن نژاده ــد، در دس ــاری می رس تب
ــادری اش  ــان م ــق دارد، زب ــک تعل ــه کدام ی ب
ــروی  ــب پی ــن و مذه ــدام دی ــت، از ک چیس
ــروه  ــدام گ ــه ک ــی ب ــر سیاس ــد، از نظ می کن
یــا گرایــش نزدیــک اســت، از نظــر اجتماعــی 
در کــدام طبقــه قــرار می گیــرد، چــه کارنامــۀ 
سیاســی و ادارِی رســمی یــا غیررســمی دارد، 
و بســیاری فاکتورهــای دیگــر کــه معــرِف او 
ــزا  ــا اج ــک از این ه ــر ی ــود، و ه ــع می ش واق
و عناصــری هســتند کــه هویــِت او را تشــکیل 

می دهنــد.
ــاد  ــوارد ی ــک از م ــر ی ــم، ه ــه می بینی چنان ک
ــخِص  ــا ش ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــده ب ش
ــا  ــاوِت او را ب ــیم و تف ــر بشناس ــی را بهت آدم
دیگــران در نظــر بگیریــم. در قدیــم، در علــم 
ــزی را  ــا چی ــی ی ــر کس ــد اگ ــق، می گفتن منط
ــاِت  می خواهیــم بشناســیم، بایــد یــا خصوصی
ذاتــِی او را در نظــر بگیریــم و یــا خصوصیــات 
عرضــی اش را، و بــر ایــن پایــه برایــش 
ــی یکــی  ــارۀ آدم ــاًل درب ــی بســازیم. مث تعریف
از خصوصیــات ذاتــِی او توانایــی ســخن 
ــِی او  ــات عرض ــت، و از خصوصی ــن اس گفت
ــوالً  ــال معم ــک آدمِ نرم ــی ی ــدن. یعن خندی
توانایــی ســخن گفتــن دارد، امــا همیشــه 
ــک  ــم ی ــر بخواهی ــال اگ ــت. ح ــدان نیس خن
شــخص را بــا این خصوصیــات معرفــی کنیم، 
ــه مرزهایــی اشــاره کرده ایــم کــه او را  تنهــا ب
ــازد،  ــدا می س ــر ج ــدۀ دیگ ــودات زن از موج
بــا ایــن حســاب، چــون ایــن خصوصیــات در 

ــت  ــی زاده گان مشــترک اســت، هوی ــان آدم می
ــۀ چنیــن  ــر پای عــامِ انســانی او را می توانیــم ب
بــدون  بدهیــم،  دســت  بــه  خصوصیاتــی 
این کــه هویــت خــاِص شــخصی از او بــه 

ــد.  دســت آی
هویــت شــخصِی یــک فــرد را بــا خصوصیاِت 
ــاًل او  ــم، مث ــن کنی ــم تبیی ــری می توانی دقیق ت
مســلمان اســت، او شــافعی مذهب اســت، 
از مناطــق شــمالی  او  او ُکردزبــان اســت، 
کردســتان اســت، او ســرمایه دار اســت، او 
ــرات  میانســال اســت، او عضــو حــزب دموک
ــۀ  ــم و تربی ــس تعلی ــوان ریی ــه عن اســت، او ب
فــالن شهرســتان کار کــرده اســت، او ســخنران 
ــه دارد، او  ــه ورزش عالق ــت، او ب ــی اس خوب
موفــق بــه دریافــت جایــزۀ ادبــی شــده اســت، 
ــم،  ــه می بینی ــر. چنان ک ــیار دیگ ــوارد بس و م
یکایــک ایــن مــوارد می توانــد شــناخِت مــا از 
یــک شــخص را افزایــش بدهــد و هویــِت او 

ــر بکشــد.  ــه تصوی ــر ب ــا بهت ــرای م را ب
ــده  ــاد ش ــِر ی ــک از عناص ــر ی ــه ه ــا آن ک ب
ــک  ــِت ی ــه هوی ــکل دادن ب ــد در ش می توان
شــخص موثــر واقــع شــود، امــا معمــوالً 
ــه  ــی اســت ک ــِل مهم ــیاق/ کانتکســت عام س
ایــن  از  بخش هایــی  بــر  می شــود  ســبب 
مــوارد تأکیــد بــرود و بخش هایــی در حاشــیه 
قــرار بگیــرد و یــا حتــا از نظــر انداختــه شــود. 
ــارز  ــخص متب ــِی ش ــِت سیاس ــی گاه هوی یعن
گــردد و گاه هویــِت دینــی و گاه هویــِت 
علمــی و گاه هویــِت حقوقــی یــا ملــی. 
بــرای نمونــه، اگــر ســخن از شــرایط سیاســی 
باشــد،  سیاســی  شــخصیت های  نقــش  و 
و عضویــِت  سیاســی  گرایــش  این جــا  در 
ــد، و  ــت می یاب ــی اهمی ــزاب سیاس وی در اح
اگــر ایــن شــرایط سیاســی در کردســتان ایــران 
باشــد، نقــش مذهــب نیــز برجســته می شــود؛ 
ــد،  ــه باش ــتان ترکی ــر در کردس ــه اگ درحالی ک
شــافعی بــودِن شــخص چنــدان اهمیتــی 
نــدارد، امــا موضــِع وی در قبــال مســایِل 
ــِت  ــادری اش اهمی ــان م ــاع از زب ــی و دف زبان
بیشــتر پیــدا می کنــد. در چنیــن مــواردی، 
ــه اول  ــِت درج ــالی اهمی ــل میانس ــی مث عامل
نــدارد. ولــی اگــر ســخن از مصالحــه باشــد و 
ــش میانجــی  ــد نق ــه کســی می توان ــه چ این ک
را بهتــر بــازی کنــد، طبیعــی اســت کــه ســن 
و ســال، ســخنوری، کارنامــۀ اداری، و امــوری 
از ایــن دســت اهمیــت پیــدا می-کنــد. این هــا 
همــه برمی گردنــد بــه عامــل ناظــر، بــه کســی 
ــرد و  ــخص می نگ ــن ش ــه ای ــرون ب ــه از بی ک
ــه  ــت ک ــی اس ــا وخصوصیات ــال ویژه گی ه دنب

ــد. ــته باش ــی داش ــداِف او هم خوان ــا اه ب
از نظــر خــود شــخص امــا، ویژه گی هــا و 
خصوصیــاِت دیگــری اهمیــت می یابــد. او 
شــاید بیــش از این کــه بــر عامــل ِســنِی خــود 
تأکیــد کنــد، بــر جایــگاه سیاســی، تحصیــالِت 
ــۀ  ــه مای ــرش ک ــای دیگ ــا مهارت ه ــی ی علم
تأکیــد  می شــود،  دیگــران  بــر  او  امتیــازِ 
بــورزد. امــا حتــا خــود شــخص هــم همیشــه 
الگــوی رفتــاری  از یــک  ایــن زمینــه  در 
ــیاِق  ــر گاه در س ــز ه ــد. او نی ــروی نمی کن پی
ــری  ــای دیگ ــرد، فاکتوره ــرار بگی ــری ق دیگ
را برجســته خواهــد ســاخت. مثــاًل اگــر 
ســخن از تجربــه باشــد، ممکــن اســت او بــه 
ــبت  ــه نس ــد و این ک ــاره کن ــالش اش سن وس
بــه بقیــه از تجربــۀ بیشــتری برخــوردار اســت، 
و اگــر ســخن از مســایل مذهبــی باشــد، شــاید 
بــر ســابقۀ دینــی و مذهبــی اش تاکیــد کنــد و 

ــاس.  ــذا القی ــی ه عل
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مریم سمیعی

ــه گره گــوار  ــاز می شــود ک ــی آغ ــان مســخ از آن جای رم
سامســا از خــواب آشــفته یی می پــرد و خــود را در 
ــل  ــار تبدی ــره یی تمام عی ــه حش ــه ب ــد ک ــی می یاب حالت
شــده اســت. گره گــوار آشــفته و پریشــان از ظاهــر 
ــا از  ــد ت ــگاه می کن ــراف ن ــه اط ــود ب ــت ناِک خ وحش
ــان کســب  ــه رخ داده، اطمین حقیقــت داشــتن آن چــه ک
کنــد. او در حالــی کــه بــه علــت جثــۀ ســنگینش 
شــغل  بــه  بخــورد،  تــکان  می توانســت  به ســختی 
روز  هــر  این کــه  بــه  می اندیشــد.  اجبــاری اش 
ــواده اش کار  ــرض ســنگین خان ــت ق ــه عل می بایســت ب
ــنگین  ــن کار س ــد. ای ــان را بچرخان ــد و زنده گی ش بکن
همیشــه مانــع از آن می شــد کــه گره گــوار بتوانــد 
ــزوا  ــش در ان ــش از پی ــته باشــد و او را بی ــتی داش دوس
ــا  ــودم، مدت ه ــد خویشــانم نب ــای بن ــر پ می کشــید. »اگ

ــودم.« ــودم را داده ب ــتعفای خ ــه اس ــود ک ب
کــه  می کنــد  یــادآوری  او  بــه  گره گــوار  مــادر 
او  بــرود.  می بایســت هــر چــه ســریع تر ســر کار 
ــد،  ــادرش را بده ــخ م ــد پاس ــعی می کن ــه س ــن ک همی
متوجــه می شــود کــه صدایــش تغییــر کــرده. بــا 
ــن  ــت پایی ــه از روی تخ ــد ک ــیار می کوش ــت بس زحم
راه  از  گره گــوار  معــاون  حــال،  همیــن  در  بیایــد. 
ــرا  ــود. »چ ــا ش ــر او را جوی ــت تأخی ــا عل ــد ت می رس
ــد  ــی باش ــت در تجارت خانه ی ــه خدم ــوم ب ــد محک بای
ــب  ــد، موج ــت کارمن ــن غفل ــا کوچک تری ــه در آن ج ک
بدتریــن ســوءظن دربــارۀ او می شــود؟ آیــا همــۀ 

کارمنــدان بی اســتثنا دغــل بودنــد؟«
ــدن  ــا دی ــد و ب ــاز می کن ــختی ب ــه س ــوار در را ب گره گ
او، همــه وحشــت زده هــر یــک بــه ســمتی می گریزنــد. 
ــه  ــه ب ــد ک ــد گره گــوار را وادار کن ــدرش ســعی می کن پ
ــه  ــود ک ــث می ش ــن کار باع ــا ای ــردد و ب ــش بازگ اتاق
ــی  ــوار در حال ــود. گره گ ــی ش ــدری زخم ــوار ق گره گ

کــه بســیار خســته بــود، بــه خــواب مــی رود. 
ــود  ــه می ش ــزد، متوج ــواب برمی خی ــه از خ ــی ک هنگام
ــان  ــی ن ــیر و تکه ی ــه یی ش ــاق کاس ــۀ ات ــه در گوش ک

ــه از  ــه هیچ وج ــه ب ــد ک ــت. او می فهم ــه اس ــرار گرفت ق
مــزۀ شــیر خوشــش نمی آیــد در حالــی کــه در گذشــته 
یکــی از غذاهــای مــورد عالقــه اش بــود. روز بعــد 
ــود و  ــاق می ش ــی وارد ات ــه آرام ــرت، ب ــرش، گ خواه
شــیر دســت نخــورده را بــا آشــغال ســبزیجات گندیــده 
ــا اشــتهای زیــاد  ــار گره گــوار ب جابه جــا می کنــد. ایــن ب
ــای  ــر اعض ــه دیگ ــبت ب ــرت نس ــورد! گ ــه را می خ هم
خانــواده بــا ظاهــر وحشــتناک گره گــوار راحت تــر کنــار 
آمــده اســت. پــس از ایــن اتفــاق تنهــا گــرت اســت کــه 

ــه. ــوار را پذیرفت ــه گره گ ــذا دادن ب ــۀ غ وظیف
بعــد از مدتــی گره گــوار بیــش از پیــش بــا انــدام 
ــاال رفتــن از  ــد. ب ــه اش احســاس راحتــی می کن تغییریافت
ــود  ــژۀ او می ش ــات وی ــی از تفریح ــقف یک ــوار و س دی
و ترجیــح می دهــد کــه ســاعت ها زیــر مبــل قــرار 
ــه  ــه متوج ــرت ک ــد. گ ــرار کن ــنایی ف ــرد و از روش بگی
ایــن تغییــر روحیــه در گره گــوار شــده، از مــادرش 
ــل  ــایل داخ ــر وس ــک یک دیگ ــا کم ــه ب ــد ک می خواه
اتــاق را بیــرون ببرنــد. ایــن کار باعــث عصبانــی شــدن 
ــاب  ــه ق ــه وار ب ــود را دیوان ــود و او خ ــوار می ش گره گ
ــرون  ــاق بی ــد و از ات ــزان می کن ــوار آوی عکــس روی دی
ــه علــت شــرایط  می جهــد. در همیــن حــال پــدر کــه ب
ــود، خســته از ســر کار  ــردن ب ــه کار ک ــور ب ــادی مجب م
ــه  ــد ک ــوار می افت ــه گره گ ــمش ب ــردد و چش ــاز می گ ب
ــه  ــد ب ــروع می کن ــد. ش ــالن می چرخی ــه وار در س دیوان
پرتــاب کــردن ســیب بــه ســمت گره گــوار تــا او را وادار 
کنــد کــه بــه ســمت اتاقــش بــرود. ســیبی در پشــت گره 
ــرد. ــاه می ب ــش پن ــه اتاق ــه و او از درد ب ــرو رفت ــوار ف گ

گره گــوار  زنده گــی  غم انگیــز  داســتان 
سامســا حاکــی از ایــن بیگانه گــی بــا 
هنجارهاســت. گویــی او خــود می خواهــد 

ــت محــض از اجتمــاع و مســخ  ــن تابعی ــه بی ک
ــد. در نتیجــه  شــدن، مســخ شــدن را برگزین
می تــوان گفــت کــه مســخ شــدن گره گــوار، 

نوعی فرار از واقعیت حاکم است.
را  او  اتــاق  در  مدتــی  از  پــس  گره گــوار  خانــوادۀ 
نیمه بــاز می گذاشــتند تــا او بتوانــد آن هــا را ببینــد. 

یط  ا شــر
ــد و  ــر می کن ــدت تغیی ــه ش ــی ب ــس از مدت ــواده پ خان
ایــن تغییــرات را گره گــوار بهتــر از هــر کــس دیگــری 
ــر  ــوار س ــه گره گ ــر ب ــرت کمت ــد. گ ــد درک کن می توان
می زنــد و بــه ظاهــر او را فرامــوش کــرده اســت. 
ــر خــود  ــر فق ــره شــدن ب ــرای چی ــوار ب ــوادۀ گره گ خان
ــه  ــان را ب ــاق از خانه ش ــه ات ــه س ــوند ک ــور می ش مجب
مســتأجر بدهنــد. یــک بــار کــه اتفاقــًا در اتــاق بــاز مانده 
بــود و گــرت در حــال نواختــن ویالــون برای مســتأجران 
ــه  ــدش ب ــش از ح ــۀ بی ــه عالق ــوار متوج ــود، گره گ ب
موســیقی می شــد. بــه طــوری کــه بــه یــاد نداشــت کــه 
پیــش از ایــن تــا ایــن حــد بــه صــدای موســیقی واکنــش 
نشــان دهــد. »حــس می کــرد کــه راه تازه یــی جلویــش 
بــاز شــده و او را بــه ســوی خــوراک ناشناســی کــه بــه 
ــود.« در  ــی می نم ــت، راهنمای ــش را داش ــدت آرزوی ش
ــود، گــرت  ــاز ب ــوار ب ــاق گره گ ــوز در ات ــه هن ــی ک حال
ــه می بایســت  ــد ک ــادرش می گوی ــدر و م ــه پ خطــاب ب
این کــه از  یــا  از دســت گره گــوار راحــت شــوند 
ــه  ــه متوج ــی ک ــوار هنگام ــت. گره گ ــد رف ــن خواهن بی
ــرای  ــت ب ــا سرباری س ــه تنه ــه در آن خان ــود ک می ش
دیگــران و از طرفــی بــه خاطــر این کــه مدتــی بــود کــه 
نتوانســته بــود غذایــی بخــورد، از غــم و 

ــرد. ــب می می ــان ش ــه هم غص
داســتان مســخ کافــکا نشــان 
تنهایــی انســان معاصــر 
 . ســت ا

انســانی کــه نخواهــد تابــع 
بی چون و چــرای جامعــه و هنجارهــای 

حاکــم بــر فرهنــگ باشــد، برچســب کجــروی بــر 
ــی  ــز زنده گ ــتان غم انگی ــد. داس او می زنن
ایــن  از  حاکــی  سامســا  گره گــوار 
ــی او  ــت. گوی ــا هنجارهاس ــی ب بیگانه گ

خــود می خواهــد کــه بیــن تابعیــت محــض از 
ــد.  اجتمــاع و مســخ شــدن، مســخ شــدن را برگزین

ــدن  ــخ ش ــه مس ــت ک ــوان گف ــه می ت در نتیج
ــت  ــرار از واقعی ــی ف ــوار نوع گره گ

حاکم اســت. 

ســرانجام همان طــور کــه عالقــۀ بیــش از حــد گره گــوار 
ــد، او  ــان می ده ــر نش ــام هن ــور ع ــیقی و به ط ــه موس ب
کامــاًل خــود را از جهــان مــادی خــالص کــرده اســت. 
ــیقی  ــنیدن موس ــت از ش ــی توانس ــا زمان ــوار تنه گره گ
ــه از  ــد ک ــود را دریاب ــی خ ــس واقع ــرد و نف ــذت بب ل
اجتمــاع و قراردادهــای آن گریخــت و بــه معنــای دیگــر 

ــد.  ــخ ش مس
ــمتش  ــه س ــوار ب ــدر گره گ ــه پ ــا ک ــی از صحنه ه در یک
ســیب پــرت می کنــد تــا او را بــه اتــاق خــود برانــد را، 
می تــوان کنایه یــی از گنــاه حضــرت آدم و رانــده شــدن 
ــرده  ــکنی ک ــوار هنجارش ــت. گره گ ــت دانس او از بهش

ــده شــود.  ــود و می بایســت از بهشــت اجتمــاع ران ب
از طرفــی می تــوان گفــت مســخ شــدن گره گــوار 
باعــث شــد کــه تنهــا ظاهــر او تغییــر کنــد، ولــی شــیوۀ 
ــس از  ــد او پ ــد. هرچن ــی مان ــر باق ــدون تغیی تفکــر او ب
مدتــی شــروع بــه بــاال رفتــن از دیــوار می کنــد و بیشــتر 
ســعی می کنــد کــه در تاریکــی باشــد تــا روشــنایی، امــا 
هنگامــی کــه مــادر و خواهــرش می کوشــند کــه وســایل 
اتاقــش را بیــرون ببرنــد، بــا مقاومــت شــدید او رو بــه رو 
می شــوند. او دیوانــه وار بــه تابلــوی روی دیــوارش 
چنــگ می زنــد و ســعی می کنــد کــه وســایلی کــه 

بــه  ــش اســت را مربــوط  گذشــتۀ انســان بودن
کنــد. ایــن تعــارض تــا حفــظ 

باقــی  داســتان  آخــر 
. نــد می ما

در   ناباکــوف  والدیمیــر 
ــه  ــن داســتان گفت ــورد ای م
ــخ"  ــر کسی"مس ــت: »اگ اس
ــش از  ــزی بی ــکا را چی کاف
خیال پــردازِی  یــک 
نه  ســا ه شنا حشر
بدانــد، بــه او تبریــک 
ــه  ــون ب ــم، چ می گوی
خواننــده گان  صــف 
بــزرگ  و  خــوب 
اســت.«  پیوســته 
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چرا انسانی خواست که 
مسـخ شـود؟

داستان مسخ كافکا نشان تنهایی انسان معاصر است. انسانی كه نخواهد تابع بی چون و چرای جامعه و 
هنجارهای حاكم بر فرهنگ باشد، برچسب كجروی بر او می زنند. داستان غم انگیز زنده گی گره گوار 
سامسا حاكی از این بیگانه گی با هنجارهاست. گویی او خود می خواهد كه بین تابعیت محض از اجتماع 
و مسخ شدن، مسخ شدن را برگزیند. در نتیجه می توان گفت كه مسخ شدن گره گوار نوعی فرار از 

واقعیت حاكم است

زمانـی کـه سـخن از داسـتان بـه میـان می آیـد، توجـه مـا 
پیوسـته بـه فکـر و معنـای حاکـم بـر کل داسـتان اسـت و 
ایـن توجـه، امری سـت طبیعـی؛ چـرا کـه شـناخت عمـل 
داسـتانی یـا شـخصیت های داسـتان در گـرِو درک و فهـم 
فکـر حاکـم بر داسـتان یعنـی درون مایـه یا مضمون اسـت. 
داسـتان زمانـی می توانـد داسـتان خـوب و موفقـی باشـد 
کـه سـاخت و ترکیـب آن، در عناصـر تشـکیل دهنده اش از 
انسـجام و یک پارچه گـی برخـوردار باشـد و همـۀ عناصـر 
حیاتـی آن به هـم پیوسـته باشـند و هر عنصـر داللت ضمنی 
بـر عنصرهای دیگر باشـد. ایـن ایجاد هماهنگی و انسـجام 
در داسـتان را درون مایـه برعهـده دارد. این درون مایه اسـت 

و  می کنـد  انتخـاب  را  داسـتان  عناصـر  تمـام  کـه 
هماهنگ کننـدۀ موضـوع بـا دیگـر عناصـر داسـتان 

ست. ا
بـا »موضـوع« یکـی گرفـت.  نبایـد  را  »درونمایـه 
و  خواننـده  فهـم  عـدم  موجـب  اشـتباهی  چنیـن 
او می شـود. درون مایـه چیـزی اسـت  سـردرگمی 
کـه از »موضـوع« به دسـت می آیـد.« )میرصادقـی، 

)۱۷۴-۱۷۳  :۱۳8۵
در واقـع درون مایـه حاصل موضوع داسـتان اسـت 
کـه بر گسـترده گی و تکامل داسـتان تأکیـد می کند؛ 
یعنـی فکـر یا مجموعـه افکاری که موضوع اساسـی 
مورد نظر نویسـنده را اسـتحکام می بخشـد و »داسـتان را به 

وحـدت هنری سـوق می دهد.« )همـان: ۱۷۴(
تعریف درون مایه

درون مایـه فکـر اصلـی و مسـلط بـر هر اثری اسـت، رشـته 
یـا خطـی کـه در طـول اثـر کشـیده می شـود و وضعیـت و 
موفقیت هـای داسـتان را به هـم پیونـد می دهـد. بـه عبـارت 
دیگـر درون مایـه را فکر و اندیشـۀ حاکم بر اثر که نویسـنده 
در داسـتان اعمـال می کنـد، تعریـف نموده انـد. بـه همیـن 
جهـت اسـت کـه می گوینـد درون مایـۀ هـر اثـری جهـت 
فکـری و چگونه گـی نگـرش و ادراک نویسـنده را نشـان 

می دهد.
جـوزف شـیپلی مولـف فرهنـگ اصطالحـات ادبی 
اسـت:  کـرده  تعریـف  گونـه  ایـن  را  درون مایـه  جهـان، 
»درون مایـه عبـارت اسـت از جوهـر بیـان؛ عمل یـا حرکت 
از  تصویـری  داسـتان،  کـه  کلـی  موضـوع  یـا  زیربنایـی؛ 

آن هاسـت.«
درون مایـه بـه معنـی پیـام نیسـت. اگرچـه درون مایـۀ هـر 
اثـر ممکـن اسـت پیـام آن اثـر نیـز تعبیـر شـود، امـا هـر 
درون مایه یـی نمی توانـد پیـام آن اثـر باشـد. »پیـام عنصـر 
مشـخص اخالقـی اسـت.« )همـان: ۱۷6( ایـن پیـام جنبـۀ 
مثبـت و آموزنـده دارد، امـا درون  مایـه ممکـن اسـت از این 
کیفیـت برخـوردار نباشـد. بـه همیـن دلیل نادرسـت اسـت 
اگـر درونمایـه را بـا پیـام که رسـالت یـک اثر اسـت، یکی 

کنیم. تلقـی 
 درون مایـه را فکـر و اندیشـۀ حاکـم بـر اثر که نویسـنده در 
داسـتان اعمـال می کنـد، تعریـف نموده اند. بـه همین جهت 
اسـت کـه می گوینـد درونمایـه هـر اثـری جهـت فکـری و 

چگونه گـی نگـرش و ادراک نویسـنده را نشـان می دهـد.
»گورکـی می نویسـد: مضمـون، عبارت از اندیشـه یی اسـت 
اندیشـه یی کـه  از تجربه هـای مولـف اخـذ می شـود،  کـه 
خـود زنده گـی در اختیـار او قرار داده اسـت، ولـی در انبان 
تاثـرات او به صـورت خام شـکل گرفتـه، او را برمی انگیزد 

که بکوشـد تـا آن را به شـکلی نـو درآورد.«)همـان: ۱۷۷(

درون مایـه گاه در شـخصیت اصلی داسـتان تجسـم می آید، 
مانند داسـتان »بوف کور« که مضمون داسـتان در شـخصیت 
مضمون هـای  گاهـی  امـا  اسـت.  شـده  متبلـور  اصلـی 
آن هـا  تشـخیص  و  دریافـت  و  نیسـت  آشـکار  داسـتان ها 
احتیـاج بـه تعمـق و تفکـر بسـیار دارد. بعضی از داسـتان ها 
فاقـد درون مایه انـد کـه البتـه چنیـن داسـتان هایی موفـق و 

بود. کارآمـد نخواهـد 
معمـوالً درون مایـۀ هـر اثـر نبایـد از یـک جملـه کوتاه تـر 

 . شد با

نحوة ارایة درون مایه
نویسـنده گان بیشـترینه از بیـان صریـح درون مایـه در آثـار 
بـرای  غیرصریـح  شـیوه های  از  و  می کننـد  پرهیـز  خـود 
تصویـر و شـرح آن هـا اسـتفاده می کننـد؛ بـه طـور مثـال 
درون مایـه را در افـکار، رفتـار و تخیـالت شـخصیت های 
داسـتان می گنجاننـد و خواننـده از طریق خواندن داسـتان و 
تفسـیر ایـن افکار و دریافت موضوع داسـتان، بـه درون مایۀ 
پرداختـن  در  نویسـنده  کـه هرچـه  می بـرد. چـرا  پـی  آن 
درون مایـه ظریف تـر و غیرصریح تـر عمـل کنـد، تأثیرش بر 

بیشـتر اسـت. خواننده 
  

منبع: تبیان

درون  مایة 
داستان
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روح اهلل بهزاد
بـا  می گویـد،  کننـده گان  برگشـت  و  مهاجریـن  وزارت 
اروپـا  در  پناهجویـان  برابـر  در  سـخت گیری ها  آن کـه 
افزایـش یافتـه اسـت، امـا شـهروندان افغانسـتان هنوز هم 
در پـی رفتـن بـه اروپـا و دریافـت پناهنده گـی در ایـن 

کشـورها هسـتند.
سـید حسـین عالمـی بلخـی، وزیـر مهاجرین و برگشـت 
سـازمان  دفتـر  رییـس  بـا  دیـدار  در  دیـروز  کننـده گان 
بین المللـی مهاجـرت هم چنـان گفتـه اسـت، شـرایط الزم 
بـرای برگشـت کننـده گان افغانسـتانی در کشـور مسـاعد 

. نیست
وزارت مهاجریـن هم چنـان گفتـه اسـت که تنهـا در چند 
و  هـزار   ۵۰ حـدود  میـالدی،  سـال جاری  نخسـت  مـاه 
۳۰۰ تـن افغانسـتانی در کشـورهای اروپایـی درخواسـت 

داده انـد. پناهنده گـی 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  کـه  خبرنامه یـی  در  وزارت  ایـن 
فرسـتاده، گفتـه اسـت: "افزایـش فعالیت هـای گروه هـای 
تروریسـتی، ناامنی هـا و جنـگ و نیـز افزایـش بیـکاری، 
کشـورهای  بـه  افغانسـتانی ها  مهاجـرت  اصلـی  عوامـل 

اروپایـی و دیگـر کشـورها اسـت."
سـید حسـین عالمـی بلخـی، وزیـر مهاجرین و برگشـت 
کننـده گان می گویـد: تـا هنـوز جنـگ و ناامنی در کشـور 
بـرای  الزم  زمینه هـای  و  بـوده  باقـی  تهدیـد  به عنـوان 
برگشـت مهاجرین از کشـورهای اروپایی مسـاعد نیست.
آقـای بلخـی در دیدار بـا رییس دفتـر سـازمان بین المللی 
مهاجـرت از مسـاعد نبـودن شـرایِط الزم بـرای برگشـت 

کننـده گان در کشـور ابـراز نگرانـی کرده اسـت.
ایـن درحالی اسـت کـه مقامـات آلمانی گفته بـود، حدود 
۱۲ هـزار و ۵۰۰ پناهجـوی افغانسـتان را بـه افغانسـتان بر 

می گردانـد.
از  افغانسـتانی  مهاجریـن  برگشـت  ایـن،  بـا  همزمـان 

کشـورهای پاکسـتان و ایـران کـه در ایـن اواخـر روند آن 
شـدت گرفتـه اسـت نیز یـک چالش جـدی برای اسـکان 
و خدمـات عامـۀ اجتماعـی بـرای آن هـا از سـوی دولـت 

وجـود دارد.
ایـن درحالـی اسـت که در سـال گذشـتۀ میـالدی، حدود 
۲۵۰ هـزار شـهروند افغانسـتان خـود را بـه کشـورهای 
اروپایـی رسـاند ند کـه از ایـن میان حـدود ۱۵۰ هـزار تن  

آن هـا وارد آلمـان شـده بودند.
در عیـن حـال، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
در دیـدار بـا لورنـت موشـیل، مسـوول امـور مهاجـرت 
ویـژۀ  نماینـدۀ  ملبـن،  مایـکل  فرانـز  و  اروپـا  اتحادیـۀ 
بـرای رسـیده گی  افغانسـتان گفـت:   اروپـا در  اتحادیـۀ 
بـه امـور مهاجریـن و برگشـت کننـده گان، نیازمنـد تداوم 
اروپـا  اتحادیـۀ  به ویـژه  بین  المللـی  جامعـۀ  همـکاری 
هسـتیم تـا نیازمندی  های مهاجریـن و برگشـت کننده گان 

را در داخـل افغانسـتان بـرآورده کنـد.
دکتـر عبداهلل عبـداهلل هم چنـان از مسـوولین اتحادیۀ اروپا 
مهاجـرت حکومـت  بـا مسـوولین بخـش  تـا  خواسـت 
افغانسـتان هماهنگـی کـرده و زمینه هـای رسـانیدن کمک 

بـه مهاجریـن را بـه صـورت موثـر بررسـی کنند.
لورنـت موشـیل، مسـوول امـور مهاجـرِت اتحادیـۀ اروپا 
در ایـن دیـدار گفـت کـه اتحادیـۀ اروپـا آمـادۀ اسـت تـا 
برای بهتر شـدن وضعیـت مهاجرین و برگشـت کننده گان 

افغانسـتان بـا حکومـت همـکاری کند.
اخراج پناهجویان از کشورهای اروپایی

در سـوی دیگـر، به گفتـۀ وزارت مهاجرین، از آغاز سـال 
افغانسـتانی،  پناهجـوی  از  تـن  کنـون ۱۰۹۴8  تـا   ۲۰۱6
داوطلبانـه از کشـورهای اروپایـی بـه کشـور برگشـته اند.

وزارت مهاجریـن و برگشـت کننـده گان می گوید، شـمار 
زیـادِ این برگشـت کننده گان، از کشـور آلمان برگشـته اند 

کـه شمارشـان بـه ۳۰۰۰ تن می رسـد.

میـان  از  مهاجریـن،  امـور  وزارت  گـزارش  براسـاس 
بـه  اروپایـی  کشـورهای  از  کـه  افغانسـتان  پناهجویـان 
کشـور برگشـته اند، ۳۰۰ نفـر آن هـا از جمع کسـانی اند که 

شـده اند. برگردانـده  کشـور  بـه  اجبـاری  به صـورت 
وزارت مهاجریـن در خبرنامـه نوشـته اسـت که براسـاس 
قوانیـن و کنوانسـیون های بین المللـی مهاجـرت، این ۳۰۰ 
نفـر واجد شـرایط پذیـرش از سـوی کشـورهای اروپایی 

شـناخته نشـده و سـر انجـام، اخراج شـده اند.
پناهجـوی  هـزار   ۱۵۰ حـدود  میـالدی،  گذشـتۀ  سـال 

بودنـد. رسـانده  آلمـان  بـه  را  خـود  افغانسـتانی 
درحالـی کـه دولت آلمـان در ایـن اواخر اعالم کـرده بود 
کـه ۱۲۵۰۰ تـن پناهجوی افغانسـتانی را به کشورشـان بر 
می گردانـد، امـا ایـن طـرح دولـت آلمـان بـا واکنش های 
شـده  مواجـه  مهاجریـن  و  حقوق بشـری  سـازمان های 

ست. ا
امـا دیروز وزیـر داخلۀ آلمـان در کنفرانـس وزرای داخلۀ 
می خواهـد  کـه  کـرد  تأکیـد  کشـور  ایـن  ایاالت هـای 
بـه  داوطلبانـه"  "بازگشـت  بـه  را  ردشـده  پناهجویـان 
کشورشـان تشـویق کنـد و در مرحلـۀ بعـدی اسـتفاده از 

"ابـزار اخـراج اجبـاری" را افزایـش دهـد.
تومـاس دیمیزیـر، وزیـر امور داخلـۀ آلمان گفـت: "برایم 
مهـم اسـت کـه امکانـات بازگشـت داوطلبانـۀ مهاجریـن 
واجـد شـرایط تـرک کشـور را بهتـر سـاخته و در سـال 

۲۰۱6 شـمار بازگشـت کننـدگان را افزایـش دهـم."
آقـای دیمیزیـر گفت کـه در نظر دارد تا شـمار مهاجریانی 
کشورهای شـان  بـه  جـاری  سـال  در  داوطلبانـه  کـه  را 
برگشـت می کننـد، افزایـش یابد. بـه باور او، هرکسـی که 
در آلمـان شـانس و چشـم اندازی برای ماندن نـدارد، باید 

ایـن کشـور را تـرک کند."
روزهـای شـنبه و یکشـنبه در کشـور آلمان بحـث اخراج 
پناهجویـان یـک بـار دیگـر داغ گردید. روز شـنبه توماس 
اشـتروبل، وزیـر داخلۀ ایالـت »بادن وورتمبـرگ« خواهان 

تشـدید اخـراج پناهجویان رد شـده گردید. 
بازداشتگاه مهاجرین اخراجی

روز یکشـنبۀ همیـن هفتـه اشـتفان اشـتوت، وزیـر داخلۀ 
ایالت »شلسـویگ هولشـتاین« اخراج مهاجرین افغانسـتان 
"آیـا مـن  "دردنـاک" خوانـد و گفـت:  را غیرموجـه و 
می توانـم ایـن مسـوولیت را بـه دوش بگیرم کـه به ادارت 
امـور خارجـی ایالتـم بگویـم، ایـن کار را انجـام دهید؟ در 

آنجـا )افغانسـتان( جایگاهـی امن وجـود دارد؟"
پناهجویـان پیشـکش هایی  ایـن ترتیـب حـاال بـرای  بـه 
داده  کشورهای شـان  در  زنده گـی  مجـدد  شـروع  بـرای 
می شـود. آن عـده مهاجرینی که شـانس کمتـری به ماندن 
میـالدی کمـک  پیـش روی  دارنـد، در سـال  آلمـان  در 
مالـی دریافـت می کننـد تـا هرچـه زودتـر داوطلبانـه بـه 
کشورشـان برگردنـد. پارلمـان فـدرال آلمان برای پیشـبرد 

ایـن رونـد ۴۰ میلیـون یـورو را تصویـب کـرده اسـت.
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در  آلمان  اردوی  نیروهای  فرمانده  بودیمن،  آندره 
افغانستان به این باور است که به استقرار درازمدت 
نیروهای آلمانی در افغانستان نیاز می رود. او گفته که 
تعهدات آلمان در قبال نیروهای امنیتی افغانستان باید 

ادامه یابد.
به  افغانستان  در  آلمان  اردوی  نیروهای  فرمانده 
گفت  آلمان  »ولت«  روزنامه  شنبه  سه  روز  شماره 
می رود.  افغانستان  در  درازمدت  حضور  به  نیاز  که 
سال.  چند  که  بگویم  تان  برای  »نمی توانم  افزود:  او 
ما موفقیت هایی را برای خود هدف قرار داده ایم که 
بسیاری از آ  ن ها را شاید بتوان یک، دو یا چهار سال 

بعد شاهد بود.«
بودیمن با اعتراف به این که قسمَا عقب گردهایی نیز 
وجود دارد، افزود: »به این دلیل، من به این باورم که 

نیاز است تا تعهدات خود را ادامه بدهیم.«
قوماندان نیروهای اردوی آلمان راجع به زمان خروج 
از افغانستان گفت: "همیشه زمانی که سوال رفتن )از 
اردوی  که  ببینیم  باید  می کنیم،  مطرح  را  افغانستان( 

افغانستان تا چه اندازه با قابلیت و نیرومند است." 
امنیتی  نیروهای  فعاَل  آلمانی،  فرمانده  این  گفته  به 
افغانستان و جنگجویان گروه طالبان در حالت درجا 
که  کرد  تاکید  او  اما  دارند.  قرار  بست  بن  یا  زدگی 

چه  در  امروز  ما  افغان  شرکای  که  می بینم  "وقتی 
برای  ما  که  را  چیزهایی  چگونه  و  هستند  موقعیتی 
شان آموزش می دهیم استنباط می کنند، شاهد پیشرفت 

هستیم".
آلمان فعاَل ۹8۰ سرباز در افغانستان دارد که اکثر آن ها 

کابینه حکومت  در مزار شریف مستقر هستند. اخیراَ 
این ماموریت برای یک  آلمان فدرال فیصله کرد که 
در  پارلمان  است  قرار  و  تمدید شود  نیز  دیگر  سال 

مورد آن رای گیری کند.

www.mandegardaily.com

ملګــري ملتونــه وایــي، پــه ۲۰۱۶ میــادي کال کــې لــږ 

تــر لــږه پنځــه لکــه افغانــان د جګــړې لــه املــه لــه خپلــو 

کورونــو تېښــتې تــه اړ شــوي دي.

ــو دا رپــوټ چــې پــرون دوشــنبه خپــور  د ملګــرو ملتون

ــه د بې کــوره  ــه امل ــه افغانســتان کــې د جګــړې ل شــو پ

شــویو خلکــو تــر ټولــو لــوړه شــمېره څرګنــدوي.

رپــوټ وايــي، جګــړه او ټولنیــز بحــران افغانــان د خپلــو 

کورونــو پرېښــودلو تــه اړ کــوي او پــر ډېــرو خلکــو یــې 

فشــار راوســتی چــې نــورو ســیمو تــه وتښــتي.

خــو د افغانســتان د کډوالــو او بېرتــه ســتنېدونکو چــارو 

د  چــې  څرګنــدوي  او  نه تائیــدوي  رقــم  دا  وزارت 

بې کــوره شــویو افغانانــو شــمېر تــر دې کــم دی.

د دې وزارت مطبوعــايت ســاکار حفیــظ احمــد میاخیــل 

ــه  ــه امل ــل چــې د جګــړې ل ــه ووی ــو ت ــرون ازادي راډي پ

۴۵۰ زره افغانــان بې ځایــه شــوي او نــورو ســیموته 

ــتېديل دي. تښ

آقای میاخېل زیاته کړه:

"زمــا پــه فکــر، ســتونزه دا ده چــې هغــه کســان چــې بېرته 

خپلــو ســیمو تــه ســتنېږي پــه هغــو ارقامــو کــې نــه دي 

ــو  ــه هغ ــروي. پ ــازمانونه یې خپ ــوال س ــې نړی ــامل چ ش

ــه  ــوادوال د جګــړې ل ــو کــې چــې زمــوږ هې ۱۲ والیتون

ــوي وو، د  ــډه ش ــه ک ــیمو ت ــورو س ــوره او ن ــه بې ک امل

وضعیــت لــه کــرارۍ رسه ۳۰ فیصــده کســان بېرتــه 

ســتانه شــول. نــو زمــوږ د شــمېرو پــر اســاس، ۴۵۰ زره 

ــوي دي." ــه ش ــه بې ځاي ــه امل ــړې ل ــان د جګ کس

ــه دي  ــه والیتون ــار هغ ــدز، ارزګان او ننګره ــد، کن هلمن

ــه  ــه بې ځاي ــه امل ــړې ل ــې د جګ ــک په ک ــر خل ــې ډې چ

ــوي دي. ش

ملګــري ملتونــه وايــي، هغــه کســان چــې د جګــړې لــه 

ــو او  ــه خیم ــې ل ــوا ک ــړه ه ــه س ــوي پ ــه ش ــه بې ځای امل

ــه  ــه ســتونزو رسه مخامــخ دي، هغــوی ت ــه ل ــو پرت کمپل

کايف خوراکــي مــواد او د څښــاک پاکــې اوبــه هــم 

نه رســېږي.

د افغانســتان د کډوالــو او بېرته ســتنېدونکو چــارو وزارت 

ــوازې پالېــي جــوړوي او د مرســتو  ــي چــې دوی ی واي

پــه برخــه کــې لــه نړیوالــو ادارو رسه ګــډ کار کــوي.

ښــاغيل میاخېــل څرګنــده کــړه چــې لــه بې ځایــه شــویو 

ــې هــم جــوړ  ــو رسه د مرســتې منظــم پروګرامونه ی کورنی

کــړي دي.

تــر دې وړانــدې، د کډوالــو لپــاره د ملګــرو ملتونــو عــايل 

کمېشــرۍ لــه نړیوالــې ټولنــې غوښــتنه کــړې وه چــې د 

ژمــي پــه میاشــتو کــې لــه افغانســتان رسه د خپلــو مرســتو 

پــر زیاتولــو غــور وکــړي.

د ملګــرو ملتونــو تــازه رپــوټ وايــي، د روان ميــادي کال 

ــه  ــان ل ــږه ۶۰۶ زره افغان ــر ل ــږ ت ــې ل ــتو ک ــه ۱۱ میاش پ

پاکســتانه خپــل هېــواد تــه ســتانه شــوي دي.

د امریــکا متحــده ایاالتــو تېــره اوونــۍ اعــان وکــړ چــې 

لــه افغانســتان رسه بــه ۴۰ میلیونــه ډالــر مرســته وکــړي.

امریــکا وویــل چــې دا مرســتې د کډوالــو لپــاره د ملګــرو 

ملتونــو د نړیوالــې ادارې او د خوراکــي مــوادو د نړیوالــې 

ادارې لــه الرې پــه افغانســتان کــې بې ځایــه شــویو 

ــه ورووېشــل يش. خلکــو ت

ــوه  ــتو ی ــکا د دې مرس ــې د امری ــږي چ ــل کې ــې ګڼ داس

برخــه بــه هغــو خلکــو تــه ځانګــړې يش چــې پــه 

ــو  ــو کورون ــه خپل ــه ل ــه امل ــړې ل ــې د جګ ــتان ک افغانس

ــوي دي. ــډه ش ــه ک ــیمو ت ــورو س ــيل او ن وت

د افغانســتان د کډوالــو او بېرتــه ســتنېدونکو چــارو 

ــتندویه ادارو د  ــو مرس ــې دوی د نړیوال ــي چ وزارت واي

مرســتو پــه متــه دي څــو اړو خلکــو تــه تــودې جامــې، 

ــي. ــواد ورووې ــي م ــې، دوا او خوراک ــې، خیم کمپل

فرمانده نیروهای آلمان در افغانستان:

افغانستان به حضور درازمدت ما نیاز دارد

وزارت مهاجرین:

شرایط برای برگشت کننده گان مساعد نیست
" ملګري ملتونه : 

۲۰۱۶ کال کې لږ تر لږه ۵ لکه 

افغانان جګړې تېښتې ته اړ کړي
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ــخصیت های  ــه ش ــای جدیــد کانــادا علی ــیه بــا انتقــاد از تحریم ه روس
ــی  ــرف کانادای ــی" ط ــدام "غیرمنطق ــن اق ــه ای ــه ب ــرد ک ــد ک ــی تأکی روس

ــد داد. ــان خواه ــل نش ــش متقاب واکن
ــرف  ــدام ط ــه اق ــکو ب ــه مس ــرد ک ــالم ک ــادا اع ــیه در کان ــفارت روس س
کانادایــی، کــه شــماری از شــخصیت های روســی را تحریــم کــرده اســت، 

ــد داد. ــان خواه ــل نش ــش متقاب واکن
ــر  ــادا ب ــتانۀ« کان ــدام »غیردوس ــن اق ــه ای ــرد ک ــد ک ــیه تأکی ــفارت روس س

ــت. ــد گذاش ــی خواه ــری منف ــور تأثی ــن دو کش ــن ای ــط بی رواب
ــادا،  ــت کان ــا« پایتخ ــیه در »آوات ــأت روس ــخنگوی هی ــن، س ــل کالینی کری
ــن اقــدام  ــا اتخــاذ ای ــی ب ــت: »طــرف کانادای ــنبه گف ــه ش ــرورز س دی
ــا روســیه  ــی و غیرمنطقــی خــودش را در یــک مواجهــه بیهــوده ب غیرقانون
قــرار داده اســت... چنیــن اقداماتــی روابــط دوجانبــه را کــه طــی روزهــای 

ــد داد.« ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــت، تح ــودی می رف ــه بهب ــر رو ب اخی
کانــادا روز دوشــنبه در بیانیه یــی اعــالم کــرد کــه نتایــج انتخابــات پارلمانــی 
ــن منطقــه را  ــه رســمیت نمی شناســد و ای روســیه در منطقــۀ »کریمــه« را ب

ــد. بخشــی از قلمــروی اوکرایــن می دان
کانــادا در ایــن بیانیــۀ خــود از تحریــم ۱۵ شــهروند روس از جملــه شــش 
نماینــده دومــا از منطقــه کریمــه خبــر داد و تأکیــد کــرد کــه تــا زمانــی کــه 
روســیه توافق نامــۀ مینســک را بــرای حــل و فصــل مســأله اوکرایــن اجــرا 

ــود ــرا می ش ــور اج ــن کش ــه ای ــا علی ــد، تحریم ه نکن

ــه  ــوط ب ــوایی مرب ــر رس ــه خاط ــه ب ــی ک ــره جنوب ــور ک رییس جمه
ــرو  ــات روب ــی از اعتراض ــا موج ــتیارش ب ــوذ دس ــال نف ــاد و اعم فس
ــه طرحــی در  ــه مجــرد تهی ــرد ب ــروز )ســه شــنبه( اعــالم ک شــده ام
ــدرت از ســمتش اســتعفا  ــال امــن ق ــرای انتق ــن کشــور ب پارلمــان ای

ــرد. ــد ک خواه
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، در صورتــی کــه پــارک گئون 
هــای، رئیس جمهــور کــره جنوبــی بــه وعــده اش بــرای اســتعفا عمــل 
ــی  ــن رئیــس جمهــور کــره جنوب ــس از ســینگمن رهــی،  اولی ــد پ کن
کــه در ســال ۱۹6۰ اســتعفا و بــه هاوایــی فــرار کــرد دومیــن رئیــس 
جمهــور در تاریــخ ایــن کشــور خواهــد بــود کــه اســتعفا کــرده اســت.

ــی  ــده تلویزیون ــخنرانی زن ــک س ــروز در ی ــای دی ــون ه ــارک گئ پ
گفــت: مــن مســائل مربــوط بــه سرنوشــت ریاســت جمهــوری ام از 
ــه پارلمــان  ــاه کــردن دوره ریاســت جمهــوری خــود را ب ــه کوت جمل
ــد. اگــر احــزاب حاکــم  ــری کن ــم گی ــاره اش تصمی ــا درب می ســپارم ت
ــرای کاهــش ســردرگمی در امــور دولــت  و اپوزیســیون طرحــی را ب
و تضمیــن انتقــال امــن قــدرت تهیــه کننــد مــن تحــت برنامــه تهیــه 
شــده و فرآیندهــای تصریــح شــده در قوانیــن از ریاســت جمهــوری 

اســتعفا خواهــم کــرد.
ــرح  ــادی ط ــد زی ــا ح ــرا ت ــی اخی ــره جنوب ــف در ک ــزاب مخال اح
ــون هــای  ــارک گئ ــان پ ــد و همپیمان ــش برده ان ــه پی اســتیضاح او را ب
ــتعفا  ــرافتمندانه اس ــه ش ــد ک ــه کرده ان ــه او توصی ــم ب ــزب حاک در ح

ــد. ــتیضاح بکش ــه اس ــذارد کار ب داده و نگ

ــیا  ــده س ــار ش ــس برکن ــا ریی ــکا ب ــب امری ــوری منتخ رییس جمه
ــت  ــای پس ــت کاندیداه ــاال وی را در فهرس ــا احتم ــرد ت ــدار ک دی

ــد. ــرار ده ــده ق ــاالت متح ــه ای وزارت خارج
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، جنــرال دیویــد پترائــوس، فرمانــده 
ســابق نیروهــای آمریکایــی در عــراق و افغانســتان و رییــس برکنــار 
شــده ســیا در پــی افشــای مــدارک و اســناد محرمانــه بــرای 
معشــوقه اش، بــه خبرنــگاران گفــت کــه بــا دونالــد ترامــپ، رییــس 
جمهــوری  منتخــب آمریــکا بــرای یــک ســاعت بــه گفتگــو نشســته 

اســت.
پترائــوس بــا خــوب خوانــدن گفتگــو بــا ترامــپ گفــت: ترامــپ بــه 
دنبــال فرصت هاســت و نشــان داد کــه می تــوان از چالش هــای 
بســیار بــزرگ هــم ســربلند بیــرون آمــد. مــا دربــاره مســائل مختلــف 

صحبــت کردیــم.
ــوس در  ــرال پترائ ــام ژن ــرار دادن ن ــرای ق ــاال ب ــدار احتم ــن دی ای
فهرســت کاندیداهــای پســت وزارت خارجــه آمریــکا صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
در همیــن حــال، ترامــپ روز ســه شــنبه قــرار اســت بــا بــاب کورکر، 
رییــس کمیتــه روابــط خارجــی ســنای آمریــکا دیــدار کنــد و بــرای 
دومیــن بــار بــه دیــدار میــت رامنــی، فرمانــدار ســابق ماساچوســت 

. برود
جیســون میلــر، ســخنگوی ترامــپ گفتــه کــه وی تعــدادی از 
ــکا دارد  ــه آمری ــمت وزارت خارج ــرای س ــب را ب ــای مناس گزینه ه

ــت. ــاره چیس ــن ب ــپ در ای ــم ترام ــه تصمی ــت ک ــا نگف ام

ـــا ۱۱  ـــخ ۹ ت ـــل از تاری ـــوان کاب ـــال بان ـــی والیب مســـابقات قهرمان
ـــان« در  ـــه زن ـــونت علی ـــا خش ـــه ب ـــدف »مقابل ـــه ه ـــوس ب آذر/ق

ـــود. ـــدازی می ش ـــل راه ان ـــگاه کاب ـــگاه دانش ورزش
ــا  ــد بـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــعه یی سـ ــۀ توسـ ــاس برنامـ براسـ
همـــکاری جمعیـــت حـــالل احمـــر افغانســـتان، مســـابقات 
قهرمانـــی والیبـــال بانـــوان کابـــل را از تاریـــخ ۹ تـــا ۱۱ آذر/ 
ـــه  ـــونت علی ـــا خش ـــه ب ـــدف مقابل ـــا ه ـــاری ب ـــال ج ـــوس س ق
زنـــان در ورزشـــگاه دانشـــگاه کابـــل راه انـــدازی می شـــود.

ــل  ــوان کابـ ــال بانـ ــر والیبـ ــم برتـ ــا ۵ تیـ ــن رقابت هـ در ایـ
بـــرای رســـیدن بـــه قهرمانـــی بـــه مصـــاف هـــم می رونـــد 
ــال  ــال والیبـ ــام قهرمانـــی سـ ــا، جـ ــان رقابت هـ کـــه در پایـ

بانـــوان کابـــل بـــرای تیـــم برنـــده اهـــدا می شـــود.
برنامـــۀ توســـعه یی ســـازمان ملـــل متحـــد بـــرای کاهـــش 
ـــت   ـــا و فعالی ـــاختن آن ه ـــان، توان مندس ـــر زن ـــونت در براب خش
در عرصه هـــای مختلـــف از جملـــه اجتماعـــی و اقتصـــادی 

ــد. ــت می کنـ فعالیـ
ــوان،  ــال بانـ ــای والیبـ ــکاران تیم هـ ــه ورزشـ ــن برنامـ در ایـ
نماینـــده گان برنامـــۀ توســـعه ســـازمان ملـــل متحـــد و 
ـــاالن  ـــجویان و فع ـــر افغانســـتان، دانش ـــالل احم ـــت ح جمعی

جامعـــه اجتماعـــی شـــرکت می کننـــد.

ــت  ــش خواس ــلونا از هم تیمی های ــال بارس ــم فوتب ــی تی ــع میان مداف
تــا بــرای شکســت دادن رئال مادریــد در اولیــن ال کالســیکوی فصــل 
ــالش  ــیه داد، ت ــال سوس ــۀ رئ ــان در خان ــازی ضعیف ش ــران ب و جب

کننــد.
جــرارد پیکــه هنــوز بــازی بــد تیمــش در خانــۀ رئــال سوســیه داد را 
کــه بــا خوش شانســی از آن یــک تســاوی یک-یــک گرفــت، از یــاد 
نبــرده اســت و بــه همیــن دلیــل بــه هم تیمی هایــش ُهشــدار داد کــه 
بــرای جبــران ایــن بــازی بایــد بــازی بعدی شــان برابــر رئال مادریــد 
ــزار  ــو برگ ــانتیاگو برنابئ ــگاه س ــده در ورزش ــۀ آین ــنبۀ هفت ــه ش را ک

ــد. ــود، ببرن می ش
ــا  ــگاه آنوئت ــدن در ورزش ــف ش ــر متوق ــه خاط ــش ب ــه تیم ــه ک پیک
حــاال شــش امتیــاز از رقیــب دیرینــه اش فاصلــه گرفتــه اســت، گفت: 
ــا  ــم، ام ــاز بگیری ــا اگرچــه توانســتیم یــک امتی در بازی مــان در آنوئت
ــازی  ــه در آن ب ــی ک ــه اتفاق ــا توجــه ب ــود. ب ــه ب ــک فاجع ــم ی بازه

افتــاد، گرفتــن یــک امتیــاز هــم خیلــی بــد نبــود.
او دربــارۀ حــس و حالــی کــه بعــد از بــازی تیمــش برابــر سوســیه داد 
ــًا  ــرا واقع ــه م ــم ک ــازی دوش گرفت ــد از ب ــرد: بع ــوان ک داشــت، عن
آرام تــر کــرد. می دانــم کــه اگــر ال کالســیکو را ببریــم اوضــاع زیــر 
و رو می شــود. کار شــنبه شــب مــا چیــزی فراتــر از تنهــا یــک بــازی 
ــد،  ــت ده ــا را شکس ــد م ــال نمی توان ــت. رئ ــد اس ــر رئال مادری براب
امــا ممکــن اســت کــه مــا بــه خودمــان ببازیــم. مــا همیشــه بایــد بــه 

ــیم. ــته باش ــان داش ــان ایم توانایی های م
ــاف  ــه مص ــده ب ــۀ آین ــنبۀ هفت ــد ش ــلونا و رئال مادری ــای بارس تیم ه

ــد. ــم می رون ه

روسیه کانادا را تهدید کرد

رییس جمـهور کره جنوبی 
استعفا مـی کند

پترائوس 
وزیر خارجه ترامپ می شود؟

تیم های برتر والیبال بانوان 
به رقابت می پردازند

پیکه:

رئال نمی تواند ما را شکست دهد

نوراهلل ولی زاده

تیم سـازی بـرای انتخابـات آیندۀ ریاسـت جمهـوری از همین 
اکنـون آغـاز شـده اسـت. کسـانی کـه کنش هـا و واکنش های 
گذشـته  انتخابـات  محـور جدال هـای  در  را  اخیـر  سیاسـی 
بـه تحلیـل می نشـینند، در تحلیـل اوضـاع سیاسـی افغانسـتان دچـار اشـتباه 

می شـوند.
در افغانسـتانی که دارای سـاختار سیاسـی پیچیده و تحلیل گریز اسـت، دو نیم 
سـال زمان برای سـاختن یک تیم متحد و قوی سیاسـی زمان زیادی نیسـت. 
کسـانی کـه میل رسـیدن بـه قـدرت را دارنـد، از همیـن حـاال برنامه ریزی را 

کرده اند. آغـاز 
برنامه ریـزی  آینـده  انتخابـات  بـرای  محـور  سـه  در  پشـتون تبار  سیاسـیون 
می کننـد. دو محـور در داخـل حکومـت و یک محـور در بیـرون از حکومت.
اکیـل  اتمـر و  تیم سـازی درون حکومتـی پشـتون ها در دو محـور حنیـف 
حکیمـی انجـام می شـود. گفتـه می شـود، شـخص مـورد نظـر اشـرف غنـی، 
اکیـل حکیمـی اسـت. اما حنیف اتمر در حال پیشـی گرفتـن از رقیب خویش 
اسـت و توانسـته زدوبند هـای زیـادی را بـا اسـتفاده از قـدرت و نفـوذش در 
شـورای امنیـت انجـام دهـد کـه بربنیـاد گفته هـای برخـی از منابـع، ایـن امر 
موجبـات نگرانـی اشـرف غنـی را فراهم کـرده اسـت. بیرون جهیـدن جنرال 
دوسـتم و خودی شـدن اسـتاد عطا نیز در محـور رقابت هـای درون تیمی، تیم 

تحـول و تـداوم می توانـد قابـل تحلیل باشـد.
در بیـرون از حکومـت، سیاسـیون پشـتون تبار در محوریـت عمـر داوودزی 
کار می کننـد. تشـکیل شـورای حراسـت و ثبات گامـی در همین راسـتا تلقی 
می شـود. عمـر داوودزی حمایـت کـرزی کهنـه کار را نیـز بـا خـود دارد و با 

خارجی هـا نیـز روابـط تناتنگـی برقـرار کرده اسـت.
در اردوگاه سیاسـیون تاجیک تبـار، یـک سلسـله حرکت ها از سـوی احمدضیا 
مسـعود بـه مشـاهده رسـیده و از عبـداهلل عبداهلل تـا کنون حرکتی دیده نشـده 
اسـت. احتمـاالً اسـتاد عطـا و صالح الدیـن ربانـی نیـز وارد معرکه شـوند که 
تـا کنـون کار منسـجمی از آنـان در جهـت ایجـاد تیم های قوی سیاسـی دیده 
نشـده اسـت. جنـرال دوسـتم نیـز بـه نظـر نمی رسـد که این بـار، بـه هیچ یک 
از رهبـران حکومـت وحـدت ملـی و یا سـایر متحدین سـنتی اش اعتماد کند.
هزاره هـا پـس از شـکل گیری جنبـش روشـنایی، بـه نظر می رسـد کـه درگیر 
یـک نـوع جابه جایـی نقش رهبران سیاسـی کهنـه و نو خویش شـده و معلوم 
نیسـت کـه در آینـده در کـدام محـور بـرای رفتـن بـه انتخابات آینـده تجمع 

می کننـد.

محمد اكرام اندیشمند

افتتاح خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان، گام بسیار 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ  جهت  در  بزرگ  و  مهم 
با  را  افغانستان  آقینه،  بندر  می شود.  شمرده  افغانستان 
و  زمینه  آهن،  خط  و  می کند  وصل  آسیا  بین المللی  آهن  خط  شبکۀ 
در  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاری های  برای  را  بزرگی  تسهیالت 
افغانستان فراهم می سازد. اما تحقق این اهداف به قطع جنگ و تأمین 
از  آن  ریشه های  اصلی  بخش  که  جنگی  می گردد؛  بر  امنیت  و  ثبات 
پاکستان، بزرگ ترین و تأثیرگذارترین کشور همسایۀ ما آب می خورد. 
هر چند رییس جمهور غنی در کنار همتای ترکمنستانی خود قربان قلی 
بردی محمدوف گفت که: "افغانستان تمام همسایه هایش را شریک رفاه 

خود می داند و با هیچ همسایه ضدیت ندارد."
رییس جمهور  زبان  از  اقتصادی  منافع  و  رفاه  در  مشارکت  قول  آیا 
اشتعال  تا به جای  متقاعد و مجاب خواهد کرد  پاکستان را  افغانستان، 
افغانستان  مداوم آتش جنگ، به سیاست حمایت از صلح و ثبات در 

روی آورد؟
این ادعای رییس جمهور غنی که با هیچ همسایه ضدیت ندارد و همه 
منازعۀ  بر سر  پاکستان  رفاه خود می داند، حداقل در مورد  را شریک 
و  همسایه  هیچ  با  ضدیت  از  درحالی  او  ندارد.  همخوانی  دیورند، 
مشارکت آن ها در رفاه افغانستان سخن می گوید که روز جمعۀ گذشته 
فرضی  مرز  را  دیورند  مرز  اعالمیه یی،  در  حکومتش  خارجۀ  وزارت 
افراشتن بیرق پاکستان را در نقطۀ صفر مرزی محکوم کرد.  خواند و 
ادعای نداشتن ضدیت با همسایۀ پاکستان و دعوت دوستانه از آن در 
پاکستان،  ارضی  تمامیت  نفی  ادعای مرزی و  بر سر رفاه و  مشارکت 
نه  را  پاکستان  که  است  متناقض  و  متضاد  سیاست  و  ادعا  یک  خود 
به سوی مشارکت در رفاه و ثبات افغانستان، برعکس به سوی خصومت 

و تخریب بیشتر افغانستان می کشاند.
بیرون  او در درون و  ممکن است که رییس جمهور غنی و هم فکران 
حاکمیت، اقتصاد و منافع اقتصادی را مشوق و عامل اصلی در جهت 
و  به صلح  منطقه  و کشورهای  و همه همسایه گان  پاکستان  همکاری 
ثبات افغانستان تلقی کنند و وسوسۀ سود اقتصادی، پاکستان را علی رغم 
مشترک  بازار  که  آن گونه  بکشاند.  همکاری  این  به  دیورند  منازعۀ 
یا  و  گرفت.  شکل  اخیر  قرن  نیم  در  اروپا  اتحادیۀ  و  اروپا  اقتصادی 
آقینه و چابهار را عامل  او  ممکن است که رییس جمهور و همفکران 
رهایی افغانستان از وابسته گی به بندر کراچی و اِعمال فشار بر پاکستان 

ارزیابی کنند تا اسالم آباد به خواست های کابل گردن نهد.
اما در این محاسبات و ارزیابی ها نباید فراموش کرد که اهمیت تمامیت 
پاکستان  آن هم  که  کشور  یک  دولت  برای  ملی  حاکمیت  و  ارضی 
همسایۀ مقتدر اتومی در برابر افغانستان فقیر و درمانده باشد، بیشتر از 
سود اقتصادی است. این را نیز از یاد نبریم که بازار مشترک اقتصادی 
اروپا و اتحادیۀ اروپا زمانی به وجود آمد و عملی گردید که کشورهای 
اروپایی اعضای این بازار و این اتحادیه تمام اختالفات مرزی و ارضی 

خود را حل کرده بودند و مرزها همدیگر را به رسمیت می شناختند.

فیـسبـوک نـــامــه
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تالش ها و هزینه های مالی جامعه جهانی در امر مبارزه با تولید و 
قاچاق تریاک در افغانستان چندان کارساز نبوده است.

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  پیروز  نامزد  ترامپ  دونالد  شاید 
امریکا قاچاق مواد مخدر مکزیک به داخل این کشور را به عنوان 

یک تهدید جدی برای امریکا مد نظر قرار دهد.
ملی  نهاد  ارزیابی های  نوشت:  گزارشی  در  کانترپانچ  پایگاه خبری 
مبارزه با تهدیدهای هروئین امریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۱6 
بازار  در  بیشتری  نقش  مکزیک  مخدر  مواد  قاچاقچیان  میالدی 

هروئین ایاالت متحده امریکا داشتند.
براساس این ارزیابی قاچاقچیان مواد مخدر سطح تولیدات و عرضه 
داده اند. همچنین  افزایش  امریکا  به شرق  را  و هروئین شان  تریاک 
به خاطر  امریکایی  در سال ۲۰۱۴ میالدی حدود ۱۰۵۷۴ شهروند 
استفاده بیش از حد هروئین جان باختند و این رقم در سال های بعد 

رو به افزایش بوده است.
امریکا  وارد  که  افغانستان  تریاک  به  اشاره یی  هیچ  این گزارش  در 
می شود، نشده است. در حالیکه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم 
سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعالم کرده که در سال ۲۰۱6 
میالدی کشت تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد 

افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که در سال جاری مجموع مناطق تحت 
کشت مواد مخدر، ۲۰۱ هزار هکتار زمین بوده که ۱۰ درصد افزایش 

را نسبت به ۲۰۱۵ نشان داده است.
همچنین در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱6 مقدار مواد 
مخدر تولید شده افغانستان به صورت تخمینی به ۴8۰۰ تن رسیده 
است.  بوده  تن   ۳۳۰۰ گذشته  سال  آمار  این  که  حالی  در  است 
بنابراین تولید ساالنه هروئین افغانستان در حدود ۳۰۰ تن تخمین 

زده شده است.
اروپا،  بازارهای  بلکه  امریکا  بازارهای  در  تنها  نه  افغانستان  تریاک 
عرضه  نیز  روسیه  و  مرکزی  آسیای  جمهوری های  چین،  ایران، 
این  به یک تهدید خطرناک برای شهروندان  این مسئله  می شود و 
کشورها مبدل شده است. کشت و تولید تریاک در افغانستان نیز به 
یک مشکل جدی در این کشور مبدل شده و افغانستان شاهد رشد 

چشم گیری افراد مبتال به مواد مخدر است.
استفاده از مواد در منطقه جنوب آسیا یک چیز شناخته شده است 
و خارجی هایی که همیشه به این مناطق سفر می کنند، شاهد چنین 
پاکستان  و  افغانستان  به  که  به ویژه خارجی هایی  بوده اند.  مواردی 
این ۲ کشور  بودند که شهروندان  این  بارها شاهد  سفر می کردند، 

حشیش دود می کنند.
براساس گزارش ها تالش ها وهزینه های مالی جامعه جهانی در امر 
افغانستان چندان کارساز نبوده  با تولید و قاچاق تریاک در  مبارزه 

است.

بازمحمد احمدی  ادامه این گزارش آمده است: از سوی دیگر  در 
روزنامه  به  افغانستان  داخله  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسوول 
مواد  با  مبارزه  فعلی  نیروهای  و  کنونی  تجهیزات  با  گاردین گفت 
مخدر، این وزارت توانایی مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در 

افغانستان را ندارد.
این  مختلف  بخش های  در  امنیتی  وضعیت  شدن  بدتر  افزود:  وی 
آنان  از  را  مواد مخدر  تولید  و  با کشت  مبارزه  کشور فرصت های 

گرفته است.
در ماه نومبر سال ۲۰۰۱ میالدی »جورج دبلیو بوش« رئیس جمهور 
پیشین امریکا مردی که آغازگر هرج و مرج و ناامیدی در افغانستان 
و خاورمیانه به شمار می رود، در سازمان ملل متحد گفت: من این 
پایانی  طالبان می دهم، که روزهای  قربانیان رژیم  به همه  را  وعده 

رژیم طالبان فرا رسیده است.
 اما این وعده های احمقانه بوش هیچ چیزی را در افغانستان تغییر 
نداد، هم اکنون گروه های تروریستی بیش از حمله نظامی امریکا در 
این  دارند و مشکالت مواد مخدر در  فعالیت  افغانستان حضور و 
کشور به یک مصیبت کالن تبدیل شده و زنان به گونه وحشیانه ای 

مورد تجاوز قرار می گیرند.
در ماه اکتبر اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان 
سیگار اعالم کرد که با گذشته ۱۵ سال از سقوط رژیم طالبان توسط 

امریکا هنوز هم افغانستان یک مکان خطرناکی در جهان به شمار 
به  بدی  بسیار  وضعیت  یک  در  افغانستان  زنان  ویژه  به  و  می رود 

سر می برند.
همچنین روزنامه نیویورک تایمز 6 ماه پیش از حمله نظامی جورج 
بوش در افغانستان گزارش داده بود که اولین کارشناسان مواد مخدر 
امریکا در آستانه سفرشان به افغانستان در زمان رژیم طالبان گفته 
بودند به نظر می رسد که ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان توسط 

طالبان سبب کاهش قاچاق تریاک در جهان شده است.
برنامه کنترل  قبلی  امریکایی گزارش های  یافته های کارشناسان  این 
مواد مخدر سازمان ملل متحد را نیز تایید کرده بود، که در آن ذکر 
شده بود که حدود سه چهارم تریاک جهان در افغانستان کشت و 

تولید می شود و بعدا به بازارهای اروپایی عرضه می شود.
اما جورج بوش با ادامه دروغ هایش در فوریه سال ۲۰۰۲ میالدی 
ادعا نمود که هروئین و تریاک افغانستان درآمد قابل توجهی را برای 

طالبان به ارمغان آورده است.
چند سال بعد از دخالت نظامی امریکا در افغانستان کشت و تولید 
تریاک در افغانستان افزایش یافت و در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ میالدی 
مواد  با  مبارزه  برای  امریکا  وزارت خارجه  معاون  »رابرت چارلز« 
مخدر به اعضای کنگره این کشور گفت که تریاک یک منبع میلیارد 

دالری برای گروه های افراطی و جنایتکار به شمار می رود.

برای  مثبت  گام  یک  مخدر  مواد  عرضه  سطح  کاهش  گفت  وی 
برقراری دموکراسی امنیت ، ثبات و پیروزی در جنگ علیه تروریسم 

در افغانستان به شمار می رود.
در آن سال با ایجاد یک مرکز و نیروی اجرایی مبارزه با کشت و 
تولید مواد مخدر در افغانستان به نظر می رسید که واشنگتن برای 
ریشه کن کردن کشت تریاک در این کشور حل و فصل این پدیده 

در حال تالش است.
مقام های کاخ سفید تاکید داشتند که برای جلوگیری از قاچاق تریاک 
افغانستان به بازارهای جهانی باید مبارزه جدی علیه این پدیده در 

داخل افغانستان صورت گیرد.
این گزارش می افزاید: اما اکنون با گذشت ۱۵ سال از حضور امریکا 
در افغانستان و هزینه میلیاردها دالر در امر مبارزه با مواد مخدر در 
این کشور هیچ چیزی تغییر نکرده و برنامه مبارزه با مواد مخدر نیز 

هیچ دستاوردی نداشته است.
سنلیس  شورای  و  اروپا  اتحادیه  پارلمان  میالدی   ۲۰۰۷ سال  در 
در  تریاک  باید کشت  آزمایشی  دوره  برای یک  که  کردند  پیشنهاد 
روستهای افغانستان رسمی شود و از خشخاش کشت شده در تولید 
دارو به کار گرفته شود، این دو نهاد اروپایی تاکید داشتند که باید 
این پروژه مشابه پروژهای باشد که درحال حاضر در هند، تایلند و 

ترکیه اجرا می شود.
بدتر  دیگری  زمان  هر  از  بیش  افغانستان  در  وضعیت  اکنون  هم 
شده است، این کشور با مشکالت گوناگونی از جمله فساد اداری، 
تروریستی  گروه های  افزایش حمالت  و  افزون  روز  خشونت های 
مواجه است و جنگ ساالران نیز در رده های باالی حکومتی قرار 

دارند.
کشورهای  نظامی  و  مالی  حمایت های  عدم  صورت  در  همچنین 
افغانستان، این نیروها  امنیتی  با نیروهای  ناتو به ویژه امریکا  عضو 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  حاال  همین  چون  پاشید،  خواهد  هم  از 
به  طالبان  ویژه  به  تروریستی  گروههای  با  مبارزه  در  افغانستان 

حمایت های مالی و هوایی غرب نیاز دارند.
در  امریکایی  نیروی های  هوایی  عملیات  جریان  در  هم  سویی  از 
شدند،  کشته  کشور  این  در  غیرنظامیان  از  زیادی  شمار  افغانستان 
چیزی که بارها از سوی وزارت دفاع امریکا نادیده گرفته شده است.
متحده  ایاالت  رهبری  به  نظامی  بین المللی  ائتالف  قبل  سال   ۱۵
امریکا به افغانستان حمله کردند و این کشورها در تمام این حضور 
با فساد  مبارزه  مواد مخدر،  تولید  کنترل  برای  نظامی شان  ۱۵ ساله 
ناکام بوده اند،  اداری و یا برای سرکوب خشونت ها در این کشور 
بلکه برعکس کشت و تولید مواد مخدر، فساد اداری و خشونت ها 

در این کشور رو به افزایش بوده است.
شاید دونالد ترامپ یک راهکار متفاوت را در این باره داشته باشد، 
از  امریکایی  نیروهای  اما ترامپ هم به جز عقب نشینی و خروج 

افغانستان دیگر کاری نمی تواند، انجام دهد.
از  جلوگیری  برای  ترامپ  اما  است:   آمده  گزارش  این  پایان  در 
شود،  خارج  نیز  ناتو  از  باید  افغانستان  در  جنگ  دامنه  گسترش 
کهنه  سازمان  یک  دیگر  ناتو  که  بود  کرده  اشاره  خود  او  چیزیکه 

به شمار می رود و خروج از این سازمان نیز خطرناک خواهد بود.

رییس  جدید ارتش پاکستان در حالی دیروز کار خود را آغاز  کرد 
که تنش ها میان این کشور با هند بر سر مناقشۀ کشمیر باال گرفته و 

روابط میان اسالم آباد و کابل نیز همچنان تیره است.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، جنرال قمر جاوید بجوا دیروز 
پاکستان جانشین  راولپندی  در شهر  معارفه  و  تودیع  مراسمی  طی 

جنرال راحیل شریف در مقام ریاست ارتش پاکستان شد.
جنرال راحیل شریف پس از اتمام دوره سه ساله اش از این سمت 
کنار رفت در حالیکه در دوره ریاست او بر ارتش پاکستان این ارتش 
چندین عملیات را برای مقابله با شبه نظامیانی نظیر القاعده و طالبان 
به منظور از بین بردن پایگاه های آنها در نزدیکی مرز با افغانستان 

به اجرا درآورد.
نواز شریف، نخست  برای  ارتش که  پنج جنرال  بجوا در فهرست 
وزیر پاکستان فرستاده شده بود به لحاظ ارشدیت نفر چهارم بود 
و تا زمان انتخاب وی از جانب نواز شریف کمتر درباره او بحث 

می شد.
بر اساس قانون اساسی پاکستان نخست وزیر می تواند رییس ارتش 
را از میان فهرست فرستاده شده برای او توسط وزارت دفاع انتخاب 
کند. تغییر فرماندهی ارتش پاکستان در یک مراسم و بعد از آن که 
فرمانده در حال کناره گیری به طور علنی یک چوب دستی موسوم 
به چوب دستی ماالکا را در اختیار جانشینش قرار دهد اتفاق می افتد.
چوب دستی ماالکا که در سنگاپور و از چوب بامبو ساخته شده در 

یونیفورم ارتش پاکستان نیز به نمایش گذاشته شده است.
در حالی رییس جدید ارتش پاکستان کار خود را از آغاز می کند که 
تنش ها میان پاکستان و هند بر سر کشمیر باال گرفته است. در چند 
پایتخت های  هفته گذشته دو کشور تعداد دیپلمات های حاضر در 
طرف مقابل را کاهش داده اند و هر دوی آنها در واکنش به تنش ها در 

کشمیر تعدادی از دیپلمات ها را خارج کردند. به گفته ناظران بجوا 
قصد دارد از تالش های نواز شریف برای بهبود روابط با کشورهای 
همسایه پاکستان شامل هند و افغانستان حمایت کند. روابط پاکستان 
در  افغانستان  مقامات  زنی های  اتهام  علت  به  همچنان  نیز  کابل  با 

خصوص پناه دادن پاکستان به مقامات طالبان تیره است.

رییس جدید ستاد ارتش پاکستان کیست؟
قدرت  اریکۀ  نشین،  مسند  شانزدهمین  باجوه،  جاوید  قمر  جنرال 
با  حکم  توانست  احتمالی،  نامزد  چهار  بین  از  پاکستان  ارتش 

نفوذترین کرسی حکومت پاکستان را برای سه سال کسب کند.
ارتش پاکستان با بیش از 6۰۰ هزار نیرو، ششمین ارتش مقتدر دنیا 
را  پاکستان  بر  از عمر 6۹ سالۀ خود، حکومت  نیمی  در  که  است 
برعهده داشته و نشاندهندۀ قدرت باالی ارتش در این کشور است.

فرمانده  رییس جمهور،   و  نخست وزیر  نمادین  به صورت  هرچند 
انتخاب  که  باورند  این  بر  کارشناسان  ولی  بر  می گزینند،  را  ارتش 
بسیاری  در  زیرا  می شود.  انجام  ارتش  خود  توسط  ارتش،  رییس 
زده اند  دولت هایی  علیه  کودتا  به  دست  ارتش  روسای  موارد،  از 
که حکم ریاست خود را از آنان گرفته  بودند. برای نمونه می توان 
»نواز  قبلی  دولت  کودتا  توسط  که  کرد  اشاره  مشرف«  »جنرال  به 

شریف« را ساقط کرد.
در پاکستان رییس ارتش هیچ سر سپرده گی به شخصیت های سیاسی 
این  در  بگیرد،  دولت  علیه  تصمیماتی  می تواند  راحتی  به  و  ندارد 
زمینه هم می توان به آغاز حمله علیه تروریست های تحریک طالبان 

این کشور، توسط »جنرال راحیل شریف« اشاره کرد.
گروه  این  با  داشت  اصرار  دولت  که  داد  رخ  درحالی  حمله  این 
»ضرب  عملیات  موفقیت های  هرچند  شود.  مذاکره  تروریستی 

دفاع  باجوه«، وزیر  انتخاب »جنرال  از  تا پس  عضب« موجب شد 
پاکستان اعالم کند که هیچ تغییری در سیاست ها علیه تروریست ها 

ایجاد نخواهد شد.
جنرال قمر جاوید باجوه، از بین چهار نامزد احتمالی، توانست حکم 
بانفوذترین کرسی حکومت پاکستان را برای سه سال به دست آورد. 

او شانزدهمین رییس ارتش پاکستان است.
ایالت  باجوه، در دوم جنوری سال ۱۹۵۹ در »گکر مندی«  جنرال 
پنجاب به دنیا آمد و با ۵۷ سال سن به ریاست ارتش رسیده است. 
او فرزند پدری بود که خود در ارتش خدمت می کرد.رییس جدید 

ستاد ارتش پاکستان در سال ۱۹8۰ وارد هنگ بلوچستان شد.
انتصاب به ریاست ارتش، شهرت چندانی نداشت،  او که پیش از 
بیش از ده سال از خدمتش را در مرز مشترک میان هند و پاکستان 
در  و  بوده  پاکستان  ارتش  آموزش  ستاد  مسوول  است،  گذرانده 

ارتش  سوی  از  هم  »کنگو«  کشور  در  بین المللی  مشترک  عملیات 
پاکستان حضور داشت.

سربازان او را فردی جدی و مهربان توصیف می کنند که هیچ گونه 
گرایش سیاسی ندارد.

جنرال باجوه تحصیالت مقدماتی نظامی خود را در اسالم آباد انجام 
داده و سپس برای ادامۀ تحصیل به کانادا و امریکا رفته است. در 

دانشگاه های نظامی تورنتو و کالیفرنیا تحصیل کرده است.
رییس جدید ارتش پاکستان تجربیات فراوانی در مورد مسایل کشمیر 
دارد و شاید یکی از دالیل اصلی انتخاب او همین توان مندیش باشد.
باجوه پیش از این اعالم کرده بود که راه »راحیل شریف« را در زمینۀ 

مبارزه با گروه های تروریستی دنبال خواهد کرد.

مبـارزه یی کـه ناکـام شـد

مأموریت فرمانده جدید ارتش پاکستان 
در سایۀ روابط تیره با دهلی و کابل
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