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زنگ اول


یک  ایجاد  انتخاباتی  کارزارهای  در  غنی  رییس جمهور 
کرده  وعده  افغانستان  مردم  به  را  جدید  شغل  میلیون 
بود. داکتر عبداهلل هم از تغییر در دسترخوان مردم سخن 
بلکه  نشد  ایجاد  جدیدی  شغل  که  تنها  نه  اما  می گفت. 
ضریب  و  رفت  میان  از  هم  داشت  وجود  که  شغل هایی 
عوامل  از  یکی  بی کاری  یافت.  افزایش  جوانان  بی کاری 
از  جوان  صدها  روزانه  است.  کشور  از  جوانان  فرار 
شهرها و روستا های کشور به کشورهای همسایه، اروپا 
قاچاقچیان  بازار  می روند.  ترکیه  و  عربی  کشورهای  و 
انسان هم خیلی گرم است. این قاچاقبران با دادن وعده های 
چرب و نرم، پول جوانان و خانواده ها را می گیرند و آنان 
را از راه های پرخطر به اروپا می برند. در این مسیر هم 
بسیاری از جوانان به قتل می رسند و یا به زندان افگنده 

می شوند. 
سبب  ناتو  نیروهای  خروج  که  می کنند  استدالل  عده ای 
شده است که بساط شغل و درآمد برچیده شود و ضریب 
بی کاری افزایش یابد. این درست است که افزایش بی کاری 
معلول خروج نیروهای رزمی  ناتو است، اما بی کارگی و 
ناکارآمدی حکومت وحدت ملی هم در این زمینه بی تاثیر 
نیست. حاال دیگر روشن شده است که »ایجاد یک میلیون 
شغل و تغییر در دسترخوان مردم« بلوف های انتخاباتی 
برای  تبلیغاتی  خارجی  شرکت های  که  بلوف هایی  بود؛ 

سیاستمداران کشور ما یاد داده بودند. 
فایق  خود  ناکارآمدی های  بر  اگر  ملی  وحدت  حکومت 
نرود،  بین  از  کامل  به صورت  اگر  بی کاری  مشکل  آید، 
کشور  وزارت خانه های  بیشتر  در  می شود.  تعدیل  اندکی 
نظر  اختالف  به دلیل  اما  دارد،  وجود  خالی  بست های 
این بست ها  ملی،  تشکیل دهنده حکومت وحدت  جناح های 
از وزیران  برخی  نمی شود. هم چنان  گذاشته  داوطلبی  به 
هم به دالیل گوناگون، بست های خالی خود را پر نمی کنند 
این  واسطه  به  و  بیاورند  گیر  را  فرصتی  تا  منتظراند  و 
کنند.  تطمیع  را  سیاستمداری  یا  وکیل  خالی  بست های 
شود،  گذاشته  داوطلبی  به  خالی  بست های  این  اگر 
می شوند  شغل  صاحب  تحصیل کرده  جوانان  از  برخی 
انسان جلوگیری  قاچاق  به دست مافیای  افتادن شان  از  و 

می شود. 
برای  زیادی  قربانی های  روزانه  کشور  امنیتی  نیروهای 
جان باخته های  خالی  جای  می دهند.  کشور  این  امنیت 
نیروهای امنیتی باید با جوانان باانگیزه پر شود. باید جلو 
مقرری هایی گرفته شود که اساس آن روابط است. فرهنگ 
روابط سبب شده است که جذب نیرو به صفوف نیروهای 
امنیتی دشوار شود. اگر این دشواری ها رفع شود، میزان 

استخدام در نیروهای امنیتی باال می رود. 
جوانان  از  برخی  آن  وسیله  به  می توان  که  دیگری  راه 
به  کار  جویای  جوانان  اعزام  ساخت،  شغل  صاحب  را 
رسمی،  گزارش های  مبنای  بر  است.  خارجی  کشورهای 
از  قطر  و  جنوبی  کوریای  کویت،  عربستان،  کشورهای 
کارگر  کشورها  این  به  تا  خواسته اند  افغانستان  دولت 
بفرستد. وزارت کار و امور اجمتاعی می تواند با برگزاری 
چند کارگاه آموزشی کوتاه مدت، هزاران جوان را آماده 
حکومت  وزارت خانه های  اما  کند.  کشورها  این  به  رفتن 
مسافرت  اسناد  نمی توانند  که  هستند  بی کفایت  قدر  آن 
کار  بازار  به  را  آنان  کنند و  را طی مراحل  این کارگران 

کشورهای متقاضی بفرستند. 
تعریفی  هم  کشور  داخل  تولیدی  کارخانه های  وضعیت 
ندارد. بیشتر کارخانه های صنعتی کابل به دلیل اخاذی های 
غیرقانونی مقام های دولتی و نا کارآمدی نهاد های خدمات 
عامه تعطیل شده اند و این تعطیلی هزاران جوان را از شغل 
و درآمد محروم کرده است. مثال وزارت انرژی به برخی 
از کارخانه ها برق کافی داده نمی تواند، هم چنان مقام های 
از  برخی  کارمندان  تا  گرفته  پولیس  حوزه  از  دولتی، 
اداره ها از مالکان کارخانه ها پول می خواهند. روشن است 
که مالک یک کارخانه کوچک نمی تواند تمام این هزینه هایی 
را که بر او تحمیل می شود، بپردازد. ناکارآمدی حکومت 
سبب شده است که مشکالتی از این دست بیشتر شود و 
میزان بی کاری افزایش یابد. بی کاری علت عمده آوارگی 
بسیاری از جوانان است. رییس جمهور و رییس اجرایی 
باید در قسمت حل  دارند،  تعهد  این کشور  به  واقعا  اگر 
مشکالتی که در باال ذکر شد، اقدام کنند تا حداقل شماری 

از جوانان صاحب شغل و درآمد شوند. 

بی کاری و آوارگی 
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شمالی  والیت  آب  خم  ولسوالی  در  طالبان 
جوزجان، به نیروهای پولیس حمله کرده اند.

والیت  پولیس  فرمانده  جوزجانی  محمد  فقیر 
نیروهای  کمین  در  طالبان  می گوید  جوزجان 

پولیس بودند.
به گفته وی، در این رویداد چهار مامور پولیس 

کشته شده اند.
افزود  جوزجانی  آقای  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
که افراد طالبان شش مامور پولیس دیگر را هم 
که چهار نفرشان زخمی بودند، با خود برده اند.

گذر  دشوار  منطقه  یک  در  رویداد  این 
ریگستانی رخ داده است.

پولیس  ماموران  این  پولیس  فرمانده  گفته  به 
در پایان مرخصی شان عازم محل وظیفه خود 

بودند.
به گروگان  پولیس  از سرنوشت شش  تاکنون 

گرفته شده، اطالعی در دست نیست.
چیزی  تاکنون  رویداد  این  مورد  در  طالبان 

نگفته اند.
سال های  برخالف  کشور  شمالی  والیات 
گذشته در سال جاری شاهد ناامنی های زیادی 

بوده است.

یکی  صدیق،  همایون  داکتر  کابل:  8صبح، 
قندهار  مرکزی  شفاخانه ای  چشم  داکتران  از 
از  یکی  چشم  عملیات  یک  پی  در  توانست 
افسر  این  بینایی  والیت،   این  پولیس  منسوبان 

را بازگرداند.
حوزه های  از  یکی  افسر  محمدی،  بسم اهلل 
یک  و  برداشت  زخم  قندهار،   شهر  امنیتی 
زمانی  افسر  این  دید.  شدید  آسیب  چشم اش 
زخم برداشت که در حال افطار روزه بود و با 
انفجار بمی که در زیر میز جاسازی شده بود، 

به چشم اش آسیب رسید.
گفتگو  ۸صبح  با  که  صدیق  همایون  داکتر 
در  که  آن  با  عملیات  این  که  گفت  می کرد، 
نبود  بنابر  اما  است،   داشته  پیشینه  افغانستان 
عملیات  یک  همواره  طبی  مدرن  امکانات 
خطرساز است و اکثر داکتران جرات الزم را 

برای اجرای این عملیات ندارند.
در همین حال، بسم اهلل محمدی افسر پولیس به 
آژانس خبری باختر گفته است: »یک چشمم 
هندوستان  به  رفتم  پاکستان  به  بود.  شده  کور 
رفتم چشمم جور نشد. باز جگرخون کندهار 
را عملیات  اما داکتر همایون چشمم  برگشتم. 

کرد و حاال دوباره می بینم.«
از  برشی  صدیق،  همایون  داکتر  گفته ی  به 
آهن که در اثر انفجار ایجاد شده بود، به چشم 
آقای محمدی فرو رفته بود و ایجاب می کرد 
تا در دومرحله عملیات شود. ما این عملیات را 
انجام دادیم و اکنون این افسر قادر است تا مثل 

گذشته از بینایی چشم خود استفاده کند.
داکتر همایون می گوید که او توانسته است با 
کم ترین امکانات، این عملیات را انجام بدهد 

و به موفقیت برساند. 

طالبان شش مامور پولیس را 
گروگان گرفتند
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تاسف رییس جمهور غنی از وقوع چند انفجار در چین

یک دیپلومات افغان نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد در الیبیریا شد

محمداشرف غنی  8صبح، کابل: 
با  دیدار  در  کشور،  جمهور  رییس 
است  گفته  عالمان  شورای  اعضای 
که  مخالف  مسلح  گروه های  که 
جهاد  اعالم  افغانستان  دولت  علیه 
شرعا،  شان  عمل  این  کرده  اند، 
سو  و  ندارد  جواز  اخالقا  و  اصوال 
جرم  و  دینی  احکام  از  استفاده 

محسوب می شود.
ظهر  از  پیش  دیدار  در  غنی  آقای 
روز جمعه از اعضای شورای عالمان 
جهاد  اعالم  مورد  در  تا  خواسته 
گروه های مسلح علیه دولت صدای 

شان را از مساجد بلند کنند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده،  آقای 
غنی در آن گفته است: »اعالن جهاد 
شرعا،  دولت،  مخالفین  سوی  از 
اصوال و اخالقا جواز ندارد، استفاده 
تنها  نه  اسالمی  احکام  از  نادرست 
می باشد  نیز  بغاوت  بلکه  است  جرم 
و از شما عالمانی دین می خواهم که 
صدای تان را در این زمینه از مساجد 

غنی  محمداشرف  کابل:  8صبح، 
تلفات  از  کشور،  جمهور  رییس 
دو  طی  در  مالی  خسارات  و  جانی 
ابراز تاسف  انفجار در چین، شدیدا 

کرده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
اشرف غنی ضمن ابراز تاسف بخاطر 
مردم  که  گفته  انفجارها،  این  وقوع 
افغانستان بیشتر از هر کشور دیگری 
درک  را  چین  مردم  رنج  و  درد 
مردم  سال هاست  زیرا  می کنند، 
حمالت  قربانی  افغانستان  بی گناه 
و  شهرها  و  می شوند  تروریستی 
انفجار  شاهد  کشور  این  روستاهای 

و انتحاراند. 
چین،  رسانه های  گزارش  به 
این  تیانجین  شهر  گذشته  چهارشنبه 

8صبح، کابل: فرید ظریف، یکی 
از دیپلومات های سابقه دار افغانستان، 
دبیرکل  خاص  نماینده  عنوان  به 
و  الیبیریا  برای  متحد  ملل  سازمان 
آن  در  متحد  ملل  ماموریت  رییس 

کشور تعیین شده است.
ملل  سازمان  دبیرکل  مون   بان کی   
دیپلومات  این  جدید  سمت  متحد، 
دوازدهم  روز  به  را  افغان  سابقه ی 
متحد  ملل  سازمان  مقر  در  آگست 
سابق  دیپلومات  این  کرد.  اعالم 
افغان در عین زمان به مقام معاونیت 
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ترفیع 

کرده است. 

بلند کنید.«
حمایت  بر  غنی  جمهور  رییس 
عالمان از نیروهای امنیتی کشور نیز 
افغانستان  که  می گوید  کرده  تاکید 
ندارد.  راهی  تامین صلح هیچ  بدون 
بودن  بین االفغانی  به  غنی  آقای 
کرده  اشاره  صلح  گفتگوهای 
مردم  بسیج  در  عالمان  می  افزاید که 
برای تامین صلح نقش مهمی دارند.

آقای غنی همچنین از عالمانی دینی 
خواسته تا از نفوذ خود استفاده کرده 
و فاصله میان ملت و دولت را از بین 

ببرند.
اعالمیه ای  از صدور  این دیدار پس 
عالمان  سرتاسری  شورای  توسط 
تروریستی  حمالت  مورد  در 
می گیرد.  صورت  کشور  در  اخیر 
که  اعالمیه ای  در  عالمان  شورای 
حمالت  کرد،  منتشر  پنجشنبه  روز 
و  کابل  شهر  در  را  اخیر  تروریستی 
خالف  را  دیگر  والیات  از  برخی 
بشری  عواطف  و  اسالمی  احکام 

توصیف کرده است.

کشور شاهد چند انفجار خونین بود. 
مواد  انبار  یک  در  که  انفجارها  این 
شیمیایی صورت گرفت، نزدیک به 
پنجاه کشته و صدها زخمی برجای 
خسارات  انفجارها  این  گذاشت. 
داشته  بدنبال  نیز  را  سنگینی  مالی 
انفجار  وقوع  علت  هنوز  است. 

رسانی  خبر  مرکز  گزارش  به 
ظریف  آقای  متحد،   ملل  سازمان 
از تجربه خوبی در روابط بین المل، 
متحد  ملل  امور  و  دیپلوماسی 

برخوردار است.
فرید ظریف در طی سال های ۱۹۸۱ 
و  کبیر  سفیر  عنوان  به   ۱۹۸۷ تا 
افغانستان در سازمان  نماینده دایمی 
ملل متحد کار می کرد و پس از آن 
تا سال ۱۹۸۹ به عنوان معیین وزارت 
است.  کرده  کار  افغانستان  خارجه 
عنوان  به   ۱۹۹۱ سال  تا  آن  از  پس 
افغانستان  جمهور  رییس  مشاور 

مشغول کار بوده است.

شورای سرتاسری عالمان در اعالمیه 
افغانستان  در  که  می گوید  خود 
شده،  عملی  اسالمی  شعایر  تمام 
دین  مطابق  دادگاه ها  فیصله های 
هم چنین  و  می شوند  صادر  اسالم 
این  امردم  درصد  نه  و  نود  از  بیشتر 
شورا  این  هستند.  مسلمان  کشور 
که  کرده  تاکید  دالیل  این  ذکر  با 
اعالم جهاد در مقابل چنین دولت و 
اسالمی  ملت کامال خالف شریعت 
و جفای بزرگ با مسلمانان می باشد.

هم چنین این شورا به اظهارات اخیر 
رهبر جدید طالبان که بر ادامه جنگ 
نیز  بود  کرده  تاکید  افغانستان  در 
شورای  است.  داده  نشان  واکنش 
سرتاسری عالمان گفته که تاکید بر 
ادامه جنگ در افغانستان خالف دین 

اسالم و عمل ناجایز است.
کشور  در  ناامنی ها  افزایش  پی  در 
ادامه  به  طالبان  تاکید رهبر جدید  و 
به  را  هیاتی  افغانستان  جنگ، دولت 
هیات  این  است.  فرستاده  پاکستان 
رفت،  پاکستان  به  پنجشنبه  روز  که 
با  دیدارش  نتیجه  از  جزییاتی  هنوز 
مقام های پاکستانی ارایه نشده است.

وزارت  هیات،  این  سفر  از  پیش 
سفر  این  که  بود  گفته  خارجه  امور 
بدنبال حمالت خونین اخیر در کابل 
صورت می گیرد. این وزارت گفت 
هیات که صالح الدین  این   در راس 
دارد،  قرار  خارجه  وزیر  ربانی 
به  را  افغانستان  دولت  واضح«  »پیام 

مقام های پاکستانی می رساند.

نشت  احتمال  از  و  نیست  مشخص 
جزییاتی  محل  در  شیمیایی  مواد 

منتشر نشده است.
کارشناسان  از  گروهی  چین  دولت 
مواد شیمیایی ارتش را برای بازدید 
از مناطق آسیب دیده به شهر تیانجین 

اعزام کرده است.

به   ۱۹۹۳ سال  در  ظریف  فرید 
در  و  پیوست  متحد  ملل  سازمان 
متحد  ملل  با  کارش  مدت  طی 
در  سازمان  این  از  نمایندگی  به 
اریتیریا،  کشورهای زیادی از جمله 
و  عراق  جنوبی،  افریقای  الیبیریا، 

سودان کار کرده است. 
فرید ظریف در این ماموریت جدید، 
از  الندگرین  کارین  جایگزین 
کشور سویدن می شود. فرید ظریف 
یکی از محدود دیپلومات های افغان 
در  ارشد  پست های  در  که  است 
سازمان ملل متحد کار کرده است. 

نادرترین عملیات چشم
 در قندهار

ACKU
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 مهدی منادی

افغانستان در این سطح از برنامه های منطقه ای و جهانی 
طریق  از  تا  کند  فشار  اعمال  کستان  پا بر  تا  برده  بهره 
نقش  اما  کند.  حفظ  را  خویش  ملی  منافع  بتواند  آن 
بازیگر سلبی،  به عنوان حتا یک  کستان  پا استراتژیک 
برای بازیگران بزرگ مثل امریکا و چین جذابیت دارد. 
نیستند  بزرگ حاضر  قدرت های  دیگر  و  امریکا، چین 
از  منطقه ای  ژاندارم  یک  با  را  خویش  ارتباط  و  نفوذ 
چین  دالری  میلیارد   46 سرمایه گذاری  بدهند.  دست 
مبارزه  جهت  کستان  پا به  امریکا  مستمر  کمک های  و 
سلبی  سیاست های  از  آن ها  که  وجودی  با  تروریسم  با 
به  آن ها  عالقه مندی  بیانگر  هستند،  مطلع  کستان  پا
بر اساس  است.  منطقه  این  در  سلبی،  بازیگر  یک 
کم تر  بزرگ  کشورهای  بین الملل،  روابط  رایج  ادبیات 
به  افغانستان  به  نسبت  ترحم،  بر اساس  دارد  احتمال 
کنند، بلکه بیشتر بر اساس منافع  کستان اعمال فشار  پا

کمک می کنند.  کشوری اعمال فشار و یا  خویش بر 
که سطح رسمی  با بررسی این سه حوزه، روشن می گردد 
برای  دست آوردی  کم تر  چند جانبه،  کالن  و  دوجانبه 
داشته  افغانستان  سلبی  تهدیدات  رفع  و  ملی  منافع 
که برای افغانستان می تواند دست  است. تنها سطحی 
گسترش توان از طریق افزایش قدرت  آورد داشته باشد، 
گروه های  و  مردم  با  غیر رسمی  تعامالت  حوزه  در  نفوذ 
که  نظامی و شبه نظامی است. در این سطح الزم است 
تا  بردارد  را  توان  گسترش  موانع  حکومت وحدت ملی 
یا  و  تاثیرگذاری سلبی  بتواند در حوزه رسمی، ظرفیت 
ایجاد  باشد.  داشته  افغانستان  منافع  برای  را  ایجابی 
و  دیورند  خط  در  مردم  مرور  و  عبور  برای  میکانیزمی 
گروه تروریستی، از مهم ترین  شناسایی طالبان به عنوان 
که حکومت الزم است به صورت جدی  اقدماتی است 
کند. تا زمانی در این سطح افغانستان ظرفیت  تعقیب 
کارهای خانگی خویش را انجام  خویش را باال نبرد و 
را  امتیازی  تا  هرگز حاضر نخواهد شد  کستان  پا ندهد، 

برای افغانستان قایل شود.

روزنامه  محترم  دست اندر کاران  خدمت  درود  با 
8صبح،

گزند روزگار در امان  از حوادث و  که  آرزو می کنم 
شما  نشرات  روحیه  با  شاید  زیر  مطلب  باشید، 
به خاطر  می کنم  فکر  اما  باشد،  نداشته  همخوانی 
از  کند.  کمك  سربازان مان  مورال  بردن  بلند 
دارد،  را  الیك  بیشترین  شما  صفحه  که  آن جایی 

کنید ممنون خواهم شد.  گر لطف فرموده نشر  ا
باید رختم  این که  به  نزدیك می شوم  آهسته آهسته 
کشورم و مردمم  که به  را ببندم و نسبت به تعهدی 
که  گردم به سرزمینی  کنم. یعنی باید بر  دارم عمل 

خودم را متعلق به آن و وارث آن می دانم.  
را  تاریکش  روزهای  کشورم  حالی که  در  بلی! 
از  دفاع  به خاطر  من  هم نوعان  و  می کند  سپری 
هر  مظلوم مان  و  بی دفاع  مردم  مال  و  شرف، جان 
کاری از خود به جا می گذارند، من  ایثار و فدا روز 
بعد از یك دوره آموزشی طوالنی در پوهنتون دفاع 
کنار  ملی امریکا آماده می شوم دوباره برگردم و در 
و  آوردن صلح  به خاطر  که صادقانه  قهرمانان  این 
امنیت و برای داشتن یك زندگی عاری از خشونت 
کشور و مردمم  مبارزه می کنند بپیوندم و با افتخار از 

کنم.  حراست 
که بر  این خبرهای ترور، وحشت و بربریت نه تنها 
به جا نمی گذارد  تاثیر منفی  و هم نوعانم  مورال من 
دلیل  و  ساخته  مستحکم  را  اراده مان  بلکه 

برحقانیت مبارزه مان می شود. 
اما  دارم،  رو  پیش  در  سختی  روزهای  می دانم، 
کنار مردمم  که باید در  تصمیم نهایی همین است 

کنم.  بایستم و تا پای جان ازیشان دفاع 
شدن  پناهنده  حسرت  و  فرار  میزان  حالی که  در 
برایم  دوستان  و  هموطنان  غربی  کشورهای  به 
نزدیکان  از  یکی  هر  با  وقتی  و  شده  نگران کننده 
شدن  مهاجر  و  فرار  از  حرف  می کنم  صحبت 
کجا؟  می زند، با خود می اندیشم: فرار از چی و به 

کرد؟  آیا از مسولیت می شود فرار 
مصروف  امریکا  کشور  در  سال  سه  تقریبا  که  من 
گیری آموزش های نظامی بوده ام و تجربه زندگی  فرا
فکر  این  به  هیچ گاهی  دارم،  این جا  در  را  کردن 
شوم.  پناهنده  کشور  این  در  روزی  که  نیفتاده ام 
البته زندگی در غرب سهولت هایی به همراه دارد، 
کالم ما متعلق به این جا نیستیم و هیچ گاهی  اما آخر 

کرد.  خودمان را متعلق به این جا حس نخواهیم 
در  و  مردمم  کنار  در  را  کردن  زندگی  حال  این  با 
کشورم نه تنها برای خودم افتخار می دانم و ترجیع 
در  نیز  فرزندانم  تا  دارم  تصمیم  بلکه  می دهم، 

کنند. همین جا بزرگ شوند و مبارزه 

امنیتی  اقتصادی،  لحاظ  از  مهم  کشوری  کستان  پا
برای  دیرباز  از  سلبی  و  ایجابی  به صورت  سیاسی  و 
یک سو  از  کشور  این  است.  داشته  اهمیت  افغانستان 
از سوی دیگر  و  به دریاست  ما  ترانزیتی  به مثابه دهلیز 
افغانستان  منطقه ای  امنیتی-  مهم  اضالع  از  یکی 
که تبعات آن به صورت مستقیم از چند دهه اخیر  است 
یافته  انعکاس  افغانستان  داخلی  مسایل  در  بدین سو 
کستان؛ تعامل با مسایل اقتصادی  است. تعامل ما با پا
یک  از  بیش  در  ماست.  داخلی  فرهنگی  و  امنیتی  و 
کرده ایم  تالش  کستان  پا با  تعامل  در  ما  گذشته،  دهه 
تا از رهیافت سلبی و یا ایجابی و یا با استفاده از اهرم 
فشار امریکا و هند، این بازیگر را مجبور به رفتار ایجابی 
کنیم. پنداشته شدن افغانستان به عنوان اولویت درجه 
سیاست  در  امریکا  و  چین  به  وابسته  متغییری  و  سوم 
که همواره حتا  گردیده است  کستان، باعث  خارجی پا

به عنوان بازیگر هم شناخته نشویم. 
کستان« در سه  نوع و جنسیت سیاست خارجی »ما با پا
تعامالت  بر اساس  اول،  حوزه  است:  تفسیر  قابل  حوزه 
غیر رسمی مردم با مردم و تعامالت جریان های رادیکال 
و شبه نظامی صورت می پذیرد. حوزه دوم تعامل رسمی 
که در قالب دیپلوماسی  کستان  دولتی میان ما و دولت پا
رسمی صورت می گیرد. حوزه سوم تعامالت چند جانبه 
و جهان  منطقه  کشورهای  کشورهای  افغانستان،  میان 
کدام  است. این سه حوزه تحلیل روابط افغانستان هر 
کارکرد و دست آورد  به علت ویژگی های خاص خویش 

ایجابی و سلبی برای منافع افغانستان به همراه دارند. 
دو  روابط  در  غیررسمی  و  خرد  تعامالت  اول:  حوزه 
با  مردم  روابط  این حوزه،  در  مورد بحث است.  کشور 
مردم و یا تعامالت جریان های تروریستی با یک دیگر و 
تعامالت استخباراتی مورد بحث قرار می گیرد. با توجه 
بازیگران  سوی  از  افغانستان  در  تهدید  منبع  این که  به 
فروملی و غیر رسمی است، این حوزه به مثابه مهم ترین 
به  مروری  با  کشور محسوب می گردد.  دو  تعامل  حوزه 
دو  رادیکال  جریان های  و  مردمی  روابط  تاریخچه ی 
که دو مانع مهم برای  کشور، در این حوزه به نظر می رسد 
اول  است.  داشته  وجود  افغانستان  ملی  منافع  حفظ 
نظامی  جریان های  مرور  و  عبور  آسانی  و  دیورند  خط 
پروسه  مساله  دوم  و  افغانستان  ک  خا به  شبه نظامی  و 
شدن  خوانده  تروریستی  »گروه  از  مانع  که  است  صلح 
گردیده است. نبود میکانیزمی برای مدیریت  طالبان« 
و مرور  و مرور در خط دیورند، تجارب تلخ عبور  عبور 
است.  چشانده  افغانستان  ک  خا به  را  تروریست ها 

و  مخالفان  برادران،  با  صلح  داعیه  دیگر  سوی  در 
افغانستان  مردم  مال  و  جان  سال ها  که  دشمنان  حاال 
و  شکاف ها  که  است  گردیده  باعث  گرفته اند،  را 
افغانستان  ملی  پولیس  و  اردو  در  را  عمیقی  تردیدهای 
گذشت نزدیک به یک  کند. از این رو پس از  ایجاد 
نتیجه  صلح خواهی  داعیه  که  می رسد  به نظر  دهه، 
نتیجه  نیز  بد  و  خوب  طالبان  تفکیک  و  است  نداده 
حامیان شان،  و  طالبان  جریان  باید  و  است  نداده 
شناخته  بین الملل  سطح  در  تروریستی  گروه  به عنوان 
قرار  تعقیب  تحت  آن ها  منابع  و  دفاتر  تمامی  و  شوند 

گیرند. 
اول،  ک  ترا یا  رسمی  دیپلوماسی  سطح  یا  دوم،  حوزه 
تنها  حوزه  این  دارد.  اشاره  کشور  دو  رسمی  تعامل  به 
تبادالت  نظیر  ایجابی  تعامالت  به  است  توانسته 
کم تر  که  ببخشد  سرو سامان  کشور  دو  میان  اقتصادی 
است.  آمده  به دست  رابطه  این  در  قطعی  نتیجه 
زمان  از  ملی  وحدت  حکومت  رسمی  تعامالت 
فاجعه های  اما  بود،  همراه  خوش بینی  با  شکل گیری 
در  طالبان  سران  مکرر  نشست های  و  کابل  در  اخیر 
نیست  حاضر  کستان  پا که  می دهند  نشان  کستان،  پا
شود.  قایل  امتیازی  افغانستان،  امتیازات  برابر  در 
در  کستان  پا نظامیان  دیدگاه  براساس  افغانستان 
به  وابسته  متغیری  یا  و  کستان  پا سوم  درجه  اولویت 
کستان، به شمار  امریکا و چین در سیاست خارجی پا
قبال  در  کستان  پا سیاست های  زمانی که  تا  می رود. 
چین و امریکا اجازه امتیاز دهی به افغانستان را ندهد، 
کستان امتیازی برای افغانستان قایل نمی شود. دلیل  پا
افغانستان  ناتوانی  از  ناشی  افغانستان  سومی  درجه 
کستان است.  به صورت ایجابی و سلبی برای منافع پا
به عبارت دیگر افغانستان نمی تواند به صورت سلبی و 
کند، تا  کستان را تهدید و یا تقویت  یا ایجابی منافع پا

آن ها به اهمیت افغانستان پی ببرند. 
است.  جهانی  و  منطقه ای  کالن  سطح  سوم،  حوزه 

سطوح روابط پاکستان و افغانستان 
اولویتی درجه 3 برای اسالم آباد

از امریکا می آیم و 
در کنار هم رزمانم 

می ایستم

حوزه سوم، سطح کالن منطقه ای و جهانی است. افغانستان در این سطح از برنامه های منطقه ای 
و جهانی بهره برده تا بر پاکستان اعمال فشار کند تا از طریق آن بتواند منافع ملی خویش را حفظ 

رگ مثل امریکا  کند. اما نقش استراتژیک پاکستان به عنوان حتا یک بازیگر سلبی، برای بازیگران بز
رگ حاضر نیستند نفوذ و ارتباط خویش  و چین جذابیت دارد. امریکا، چین و دیگر قدرت های بز
ی چین و کمک های  ی 46 میلیارد دالر را با یک ژاندارم منطقه ای از دست بدهند. سرمایه گذار
وریسم با وجودی که آن ها از سیاست های سلبی  زه با تر مستمر امریکا به پاکستان جهت مبار

پاکستان مطلع هستند، بیانگر عالقه مندی آن ها به یک بازیگر سلبی، در این منطقه است.

كبیر، دانشگاه دفاع ملی امریكا  یوش  دار

ACKU
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انتقام از سیاست انتحاری
پاکستان

گسترش همکاری استراتژیک با هندوستان

طفره روی زیرکانه 
کاوش  فردوس 

 ملک ستیز، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل

و  »نگرش  روی  از  دشمن  و  دوست  خارجی  سیاست  در 
عملکرد دولت ها نسبت به امنیت ملی« شناسایی می گردد. 
روی دیگر سیاست خارجی را »توسعه اقتصاد ملی« شکل 
بین المللی  مناسبات  سنگ پایه  عنصر  دو  این  می دهد. 
بدو  از  افغانستان  سیاسی  رژیم های  می سازد.  را  دولت ها 
سیاست  نتوانسته اند  کستان،  پا به نام  دولتی  تاسیِس 
راه اندازی  را  عنصر  دو  این  بر  متکی  »حرفه ای«  خارجی 
که  دارد  وجود  نا به سامانی  این  از  گونی  گونا دالیل  کنند. 
نبود  را  اما مهم ترین آن   برون است.  این نوشته  از حوصله 
افغانستان می سازد. این ضعف  کمیت مقتدر ملی در  حا
به  بتوانند  افغانستان  همسایگان  که  است  گردیده  سبب 
گذارند در حدی  سهولت بر امنیت ملی و اقتصاد ملی تاثیر 

گردانند.  که منافع ملی افغانستان را »تعریف ناپذیر« 
سیاست خارجی همیش با ترویج فکر همراه است. فکری 
از جغرافیای دولت ها  را در خارج  امنیت ملی  که منافع و 
می گویند.  البی گری  آن  به  نوین  زبان  در  می کند.  تعریف 
اجتماعی  بر سکتورهای سیاسی،  کستان  ِپا فکر  تاسف  با 
که  فکر  این  است.  مروج  خیلی  افغانستان  فرهنگی  و 
پشتوانه  است،  هم پا  اسالمی  بنیادگرایانه  گرایش های  با 
دارد.  خود  با  را  آی اس آی  یعنی  استخباراتی  نظامی- 
بر  که  است  آن قدر  افغانستان  شدن  کستانیزه  پا ژرفنای 
تعین پالیسی ها حتا تقرر مامورین باالرتبه افغانستان نقش 

دارد. 
شناسایی دوست و دشمن یکی از مهم ترین پیش شرط ها 
به حساب  خارجی  سیاست  استراتژی  نضج گیری  برای 

کستان پاسخ تندی به اظهارات رییس اخیر رییس جمهور  پا
اعالمیه های  در  نداد.  افغانستان  اجرایی  رییس  و  غنی 
اسالم آباد،  که  می شود  کید  تا نکته  این  بر  کستان  پا دولت 
کند. به بیان  کابل و طالب ها میانجی گری  آماده است میان 
کستان خود را متعهد می داند تا طالب ها را به پای  دیگر پا
کره بیاورد اما نمی خواهد جلو فعالیت های تروریستی  میز مذا
امنیت ملی نخست وزیر  را بگیرد. سرتاج عزیز، مشاور  آنان 
افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین  به  کستان  پا
در  او  کند.  اعتماد  اسالم آباد  به  باید  کابل  که  است  گفته 
کستان به تالش های افغانستان برای  که پا گفته است  ادامه 
کمک می کند. اما اسالم آباد هیچ تعهدی  کره با طالبان  مذا
گروه طالبان  کابل در مورد توقف فعالیت های تروریستی  به 

نداده است. 
دارند،  جهانی  سیاست های  از  که  شناختی  با  کستانی ها  پا
طالب  حاضر  حال  در  که  می دانند  آنان  می گیرند.  موضع 
ناتو  نیست.  منازعه  و  جنگ  موضوع  غرب  دنیای  برای 
کره  مذا باید  طالبان  با  که  کرده اند  اعالم  امریکا  دولت  و 
کره متعهد  کستان خود را به پروژه مذا شود. به همین دلیل پا
می داند اما هیچ تالشی برای جلوگیری از حمالت تروریستی 
کستان برای این که  طالبان در شهرهای افغانستان نمی کند. پا
تالش ها  از  همواره  نگهدارد،  راضی  را  ناتو  عضو  کشورهای 
کشور  کره سخن می گوید. تحلیلگران رسانه ای این  برای مذا

کشور موضع می گیرند.  هم همسو با ارتش و حکومت این 
به  که  اسالم آباد  دانشگاه  استادان  از  یکی  عباس،  قندیل 
حمالت  گفته  بی بی  سی  به  است،  مسلط  فارسی  زبان 
مال  درون سازمانی  مخالفان  کار  کابل،  بر  اخیر  تروریستی 
دانشگاه،  استاد  این  به گفته  است.  منصور  اخترمحمد 
مخالفان درونی سازمانی مال اخترمحمد منصور می خواهند 
که به وساطت  کابل و مال اخترمحمد منصور را  کره  روند مذا

کستان شروع شده بود، از بین ببرند.  پا
که تارنمای طالبان و  اما این استاد دانشگاه فراموش می کند 
گروه، مسوولیت این حمالت تروریستی را به  سخنگوی این 
که از مال اخترمحمد منصور  گرفت. سخنگوی طالبان  دوش 
کشتار  گرفت و مسوولیت  دستور می گیرد، با رسانه ها تماس 
گر  ا گرفت.  دوش  به  را  کابل  کادمی  پولیس  ا دانشجویان 

می آید. مهم ترین هدف سیاست خارجی افغانستان را باید 
استراتژیک  همکاری  گسترش  و  کستانی  پا فکر  از  رهایی 
این  به  بین المللی  امور  تحلیلگران  دهد.  شکل  هند  با 
مهم ترین  از  یکی  به  به زودی،  هندوستان  که  هستند  باور 
در  این  می گردد.  مبدل  جهان  در  اقتصادی  قدرت های 
می پیماید.  را  برعکس  روند  کستان  پا که  است  حالی 
پاسخ  هند،  با  افغانستان  استراتژیک  روابط  گسترش 
کستان  گرایش های نزدیک استراتژیک پا محکمی در برابر 

و چین خواهد بود. 
را  زمینه  این  افغانستان  سیاسی  جغرافیای  راستا  این  در 
گشوده است تا امریکا، اروپا، روسیه و چین روابط دوستانه 
بنیادگرایی  حمایت  کنند.  حفظ  افغانستان  با  را  خود 
منطقه  دولت  بدنام ترین  به  را  کستان  پا هراس افگنی،  و 
که از تاثیرات  کرده است. همسایگان آسیای میانه  مبدل 
سیاست  این  برابر  در  می برند  بهره  روسیه  و  چین  کالن 
کستان حساسیت دارند. اما با تاسف رژیم های سیاسی  پا

افغانستان نتوانسته اند از این امتیاز بهره برند. 
ریالیسم  تیوری  بربنیاد  هندوستان  خارجی  سیاست 
همه  دارد.  زیادی  طرفداران  جهان  در  که  است  متکی 
در  می پسندند.  را  تیوری  این  هندوستان  سیاسی  احزاب 
انعطاف پذیرترین  ریالیسم،  تیوری  بین الملل  روابط  علوم 
از  می آورد.  بار  به  خارجی  سیاست  برای  را  روی کرد 
به خوبی  می تواند  هندوستان  خارجی  سیاست  این رو 
کند. به باور این  وضعیت افغانستان را شناسایی و درک 

منفجر شد،  که در شاه شهید  انفجاری  مواد  از  مملو  کامیون 
به یک هدف نظامی  اصابت می کرد نیز از سوی سخنگوی 
حمالت  دادن  نسبت  بنابراین  می شد.  تایید  طالبان 
اخترمحمد  مال  درون سازمانی  مخالفان  به  کابل  تروریستی 

منصور هیچ بنیادی ندارد. 
با اخترمحمد منصور در  کره  کابل در حال حاضر مذا برای 
کابل می خواهد در قدم اول جان شهروندان  اولویت نیست. 
از  بعد  کستان  پا که  طوری  همان  کند.  حفظ  را  افغانستان 
تغییر  پشارو،  نظامی  در  دبیرستان  یک  بر  تروریستی  حمله 
شاه شهید  بر  تروریستی  حمله  از  بعد  هم  کابل  داد،  موضع 
افغانستان  مردم  زندگی  باید  اول  است.  داده  موضع  تغییر 
این  بروند.  کره  مذا میز  روی  طرف  دو  بعد  شود،  تضمین 
حکومت  این  از  پیش  است.  کابل  اساسی  خواست 

خارجی  سیاست  فکر  قلم 
در  را  ثبات  بیشتر  هندوستان 
افغانستان  به ویژه  و  منطقه 
گسترش  تا  می گردد  سبب 
این  واقعیت  کستان.  پا فکر 
حمایت  کستان  پا که  است 
رها  را  حشت  و  و  دهشت  از 
یکی  کار  این  کرد.  نخواهد 
دهلیزهای  پردرآمد ترین  از 
کستان  پا برای  غرب  حمایت 
است. پس به جای همگرایی 
با  همگرایی  باید  کستان  پا با 
ساخت.  بیشتر  را  هندوستان 
صورتی  هیچ  به  کار  این 
را صدمه  افغانستان  بی طرفی 

نمی زند. 
و  بین الملل، دولت ها حق دارند دوستان  روابط  در علوم 
کرده و از میان آن ها بهترین ها را  دشمنان خود را شناسایی 
کستان  گسترش سیاست خارجی خویش برگزینند. پا برای 
آغاز  افغانستان،  خارجی  سیاست  تغییر  که  بداند  باید 
کارت مهم در دست  کستان آسیب پذیر است و این  زوال پا
و  افغانستان  میان  استراتژیک  همگرایی  افغان هاست. 
مواجه  مخاطره  به  را  کستان  پا وجودی  فلسفه  هندوستان 
و  شکننده  سرزمین  دموگرافی  دید  از  کستان  پا می سازد. 

میز  روی  را  طالبان  که  می خواست  کستان  پا از  افغانستان 
است.  متفاوت  کابل  خواست  حاال  اما  بیاورد.  کره  مذا
کستان باید در قدم اول جلو طالبان را بگیرد تا به شهرهای  پا
کره  افغانستان حمله تروریستی نکنند و بعد زمینه برای مذا

فراهم شود. 
خواست  این  کنار  از  ماهرانه  و  خاموشانه  اما  کستانی ها  پا
کابل و طالبان  کره میان  مشروع افغانستان می گذرند و به مذا
کستان می خواهد با اعالم تعهد به تنظیم  کید می کنند. پا تا
کسب  را  جهانی  حمایت  طالبان،  و  کابل  میان  کرات  مذا
ایتالف  و  ناتو  برای  گذشته  کستان در چهارده سال  پا کند. 
و  استخباراتی  خدمات  افغانستان  در  ضد ترور  جهانی 
این  می گرفت.  پول  آن  بدل  در  و  می کرد  فراهم  لوژستیکی 
کستان  روند تا پایان سال جاری میالدی به پایان می رسد. پا

کشور از دید  بی ثباتی است. از سوی دیگر شکل گیری این 
کشور مشکل  روابط بین الملل طبعی نیست. مرزهای این 
راه  اتنیکی  گروه های  بنیاد  بر  فدرالی  کمیت  حا و  دارند 
باالترین حد آسیب پذیر  به  را  که این دولت  افتاده است 
استراتژیک  قدرتمند  همگرایی  این رو  از  است.  ساخته 
کستان  افغانستان با هندوستان انتقام سیاست انتحاری پا
فعال  حضور  دیگر  سوی  از  است.  افغانستان  برابر  در 
افغانستان  در  اروپا  و  امریکا  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی، 
با  تا  دارد  نیاز  افغانستان  این رو  از  بود.  نخواهد  دوام دار 

کند. قدرت های بزرگ منطقه سازگاری 

در پی طراحی پروژه های جدید است تا ناتو و امریکا را به 
کند.  پرداخت پول به اسالم آباد در سال های آینده هم قانع 
حرف های  برابر  در  جدی  موضع  که  است  دلیل  همین  به 
دریافت  به  متعهد  را  خود  نمی گیرد،  افغانستان  مقام های 
اما  می دهد،  نشان  افغانستان  جنگ  برای  سیاسی  راه حل 
کابل مبنی بر متوقف سازی  خیلی زیرکانه از خواست اصلی 
کالن شهرهای افغانستان طفره  حمالت تروریستی طالبان در 

می رود. 
شبکه های  دارند.  حضور  کستان  پا در  طالبان  رهبران 
گروه  است.  برپا  کستان  پا شهرهای  در  هم  طالبان  حمایتی 
کسان را بر ضد افغانستان استفاده می کند.  ک پا طالبان خا
کستان بر طالبان محدودیت های  گر دستگاه استخباراتی پا ا
حمالت  راه اندازی  توان  گروه  این  کند،  وضع  جدی 
می دهد.  دست  از  را  افغانستان  شهرهای  بر  تروریستی 
بر  محدودیتی  چنین   2010 سال  در  بار  یک  کستانی ها  پا
کردند. به روایت امراهلل صالح، رییس پیشین  طالبان وضع 
کیانی رییس  کشور، در سال 2010 اشفاق  سازمان امنیت ملی 
کرزی، رییس جمهور پیشین  کستان به حامد  وقت ارتش پا
روابط  استراتژیک  چارچوب  گر  ا که  بود  گفته  افغانستان 
صحنه  در  طالبی  دیگر  شود،  تعریف  اسالم آباد  و  کابل 
کشور روی این چارچوب  کارشناسان دو  نخواهد بود. بعد 
از  یعنی  سال،  یک  مدت  این  در  کردند.  کار  سال  یک 
بر  تروریستی  حمله  هیچ   2011 سال  بهار  تا   2010 سال  بهار 
کستانی درک  کابل صورت نگرفت. اما وقتی جنرال های پا
که حکومت وقت افغانستان حاضر به پذیرش برخی  کردند 
باز  را  طالبان  دست  دوباره  نیست،  آنان  خواست های  از 

گذاشتند. 
طالبان  بر  تا  دارند  را  توان  این  کستانی ها  پا هم  حاال 
بر  تروریستی  حمالت  جلو  که  کنند  وضع  محدودیت 
کستانی ها این خواست  گرفته شود. تا پا شهرهای افغانستان 
به  نمی توانند  افغانستان  مقام های  نکنند،  اجابت  را  کابل 
گر بر رهبری طالبان  سیاست تعامل با اسالم آباد دوام دهند. ا
آنچه  کستان حضور دارد، محدودیت وضع نشود،  پا که در 
که راه حل سیاسی جنگ افغانستان خوانده می شود، تحقق 

نخواهد یافت. 

ACKU



زندگی 
پس از خودکشی 

احساس های ناخوشایند زندگی. این احساس می تواند 
تقریبا  و  آید  به وجود  زندگی  در  موضوعی  هر  از 
هیچ فرمول و شاخص معینی برای این که بگوییم چه 
فکر  به  را  او  می تواند  فرد  زندگی یک  در  تجربیاتی 
ناکامی  ساده  از یک  ندارد.  بیندازد وجود  خودکشی 
تحصیلی گرفته تا موضوعی حیثیتی و یا حتا یک تفکر 
فلسفی پوچ انگارانه که زندگی را می تواند برای فردی 
شرایط  که  افغانستان  مثل  جامعه ای  در  کند.  بی معنی 
زندگی بسیار سریع تر و ساده تر انسان ها را با احساس 
ناکامی و استیصال مواجه می کند، این اتفاق به مراتب 
بیشتر رخ می دهد. از سوی دیگر نظام باورهای دینی، 
زندگی  به  نسبت  کارآمد  افکار  و  اخالقی  جهان بینی 
خودکشی  تفکر  مقابل  در  دفاعی  سپرهای  مانند  که 

عمل می کنند در حال سست شدن هستند. 
خودکشی دومین عامل مرگ در افراد ۱۵ الی ۲۹ سال 
دانسته می شود و هر ۴۰ ثانیه یک نفر در جهان به دلیل 
اقدام به خودکشی جان خود را از دست می دهد. آمار 
اخیر،  سال های  طول  در  می دهد  نشان  افغانستان  در 
و  دارویی  مسمومیت  مورد  هزار   ۹ از  بیش  ساالنه 
سوختگی رخ می دهد که عموما این اقدامات با هدف 
سوی  از  بیشتر  که  اقداماتی  می دهد؛  رخ  خودکشی 

زنان صورت می گیرد.
و  دارو  مصرف  مانند  روش هایی  از  بیشتر  زنان 
خودسوزی استفاده می کنند در حالی که مردان ترجیح 
فراهم  اسلحه ای  یا  کنند  حلقه آویز  را  خود  می دهند 
می کنند و با یک تیر خود را خالص می کنند. به همین 
دلیل براساس آمار جهانی اقدام به خودکشی در زنان 
در  مرگ  به  منجر  به خودکشی  اقدام  اما  است  بیشتر 
مردان بیشتر است. چرا که زنان از روش هایی استفاده 

می کنند که احتمال نجات در آن بیشتر است.
امری  افغانستان، خودکشی  مانند  مذهبی  در کشوری 
به خودکشی  اقدام  و کسی که  است  نکوهیده  شدیدا 
از آن که درک شود سرزنش می شود. در  بیشتر  کند 
کرده  پیدا  نجات  خودکشی  از  که  فردی  کشور  این 
است، هرچند ممکن است از زنده ماندن خود تا حدی 
خوشحال باشد، اما در کنارش به شدت از سرزنش ها 
فردی که  دارد.  اطرافیان خود هراس  نکوهش های  و 
و  شده  دانسته  مرتد  نوعی  به  است،  کرده  خودکشی 
اطرافیان  اجتماعی  مجازات های  منتظر  باید  بسا  چه 

خود باشد.
چراکسیدستبهخودکشیمیزند؟

خودکشی از عوامل شایع مرگ ومیر در میان جوانان 
به شمار می رود، با این وجود بیشتر افرادی که دست 
به خودکشی می زنند، نسبت به این کار و کشتن خود 
تردید دارند– آنچه این افراد در پی آنند پایان دادن 
به نظر  است  که  شرایطی  یا  طاقت فرسا  احساسات  به 
به خودکشی  تمایل  افرادی که  تحمل ناپذیر می آیند. 
ناامیدی،  ترس،  مانند  احساساتی  است  ممکن  دارند، 
این  باشند–  داشته  افسردگی  سردرگمی  و  ناتوانی، 
آن  گرفتار  که  رنجی  از  می خواهند  بیشتر  افراد  قبیل 
قصد خودکشی  واقعا  این که  نه  یابند،  رهایی  هستند، 
داشته باشند. اما شاید در چنین شرایطی خودکشی از 

نظر آن ها تنها راه نجات است.
عالیمخطرچیست؟

عزیزی،  خودکشی  به  اقدام  از  بتوانیم  این که  برای 

عالیم  باید  کنیم  پیش گیری  آشنایی  و  دوستی 
هشدار دهنده را جدی بگیریم. کسی که دوره طوالنی 
شکست های  و  است  کرده  تجربه  را  افسردگی  از 
پی درپی و ناامیدکننده را گذرانده است، در صورتی 
که در مورد خودکشی یا مرگ و مردن با ما صحبت 
است  ممکن  که  بدهیم  را  احتمال  این  باید  می کند 
به  واکنش  در  کسانی که  باشد.  اقدامی  داشته  چنین 
به  می کنند،  انتخاب  را  خودکشی  مشکالت،  این 
و  آسیب ها  معرض  در  دیگران  از  بیشتر  زیاد  احتمال 
نشده  به آن ها توجهی  قرار گرفته اند که  ناکامی هایی 
در  بزرگ،  مشکالت  با  رویارویی  به جای  یا  است 

مقابل آن ها در مانده و ناتوان شده اند.
دقت  آن  به  باید  که  هشداردهنده ای  عالیم  دیگر  از 

کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
همچون  نشانه های  با  که  شدید  افسردگی  احساس   –
خشم  و  خود  از  انتقاد  شرم،  و  گناه  شدید  احساس 

مشخص می شود؛
– حس بی ارزش بودن و برخورداری از عزت نفس 
پایین؛ به ویژه اگر با انتظارات و آرمان هایی بسیار باال 

همراه باشند؛
– احساس ناامیدی، عجز و بیهودگی؛
– حس بیگانگی و انزوا– تنها بودن؛

– داشتن سابقه اقدام به خودکشی؛
– داشتن یک نقشه مفصل برای خودکشی؛
– استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی؛

بودن  پوچ  یا  خود  کشتن  درباره  سخنانی  بیان   –
زندگی؛

– یک رویداد استرس زا یا آسیبی سخت مانند فقدانی 
بزرگ یا ترس از پیش آمدن این فقدان؛

مانند گوشه گیر شدن؛  رفتاری چشم گیر،  تغییرات   –
به ویژه اگر این حالت در فرد غیرعادی به نظر آید.

را  خود  نیت  که  »افرادی  بگوییم  اگر  درست  نیست  
برای خودکشی به زبان می آورند، واقعا دست به این 
کار نمی زنند.« یا این که فکر کنیم این صحبت ها صرفا 

با هدف توجه طلبی و یا مهرطلبی صورت می گیرد.
بااوچگونهصحبتکنیم؟

اگر کسی با شما در مورد خودکشی یا مرگ صحبت 
به  توجه  با  است  ممکن  که  رسید  نظرتان  به  یا  کرد، 
شرایط دشوار زندگی اش چنین اقدامی  انجام دهد، از 
او در مورد خودکشی سوال بپرسید. بعید است کسی 
با سوال پرسیدن در مورد خودکشی انگیزه خودکشی 
حمایت گرانه  او  از  بتوانید  که  است  مهم  کند.  پیدا 

سوال بپرسید.
می توانید این گونه آغاز کنید: تا به حال شده بخواهی 
به خاطر این سختی ها به خودت آسیب بزنی؟ تا حاال 

فکر آسیب زدن به خودت به ذهنت رسیده است؟
اگر پاسخ او مثبت بود در ادامه بپرسید: به روشش هم 
فکر کرده ای؟ به این که چطور این کار را انجام بدهی 

هم فکر کرده ای؟
کرده  فکر  هم  خودکشی  روش  مورد  در  فردی  اگر 
باشد، باید آن را خیلی جدی بگیرید و سعی کنید با او 
در مورد فرصتی داده به خود، حق زندگی و روش های 
دیگر حل مسایل و رنج های زندگی اش صحبت کنید. 
صحبت های  نباید  هیچ وجه  به  که  کنید  دقت  بسیار 
داشته  تهدیدکننده  یا  تحقیرکننده  سرزنش کننده، 

باشید.
صحبت های سرزنش کننده: دیوانه شده ای؟ این ها چه 

فکرهایی است که می کنی؟ بی دین شده ای؟
فکر  نداری؟  را  جراتش  تحقیرکننده:  صحبت های 
می سوزد؟  به حالت  دلش  کسی  طوری  این  کردی 
فکر  می کنی؟  حل  را  مشکالتت  طور  این  همیشه  تو 

نمی کردم این قدر ضعیف باشی.
این  به  نداری  حق  دیگر  تهدیدکننده:  صحبت های 
چیزها فکر کنی؟ اگر می خواهی این طوری فکر کنی 
دیگر سراغ من نیا؟ به خدا اگر این کار را کردی دیگر 

نه من نه تو.
نباید سرزنش، تحقیر  باید مراقب بود که به هیچ وجه 
و یا تهدید کرد. برای بررسی این امر که آیا فردی در 
معرض خطر قرار دارد یا نه و این که احتمال دارد دست 
به خودکشی بزند، الزم است شرایط را از دیدگاه او 
بسنجید، حتا اگر به نظر شما غیرواقع بینانه باشند. شاید 
فردی  با  بودن  زیرا  آید،  به نظر  دشوار  بسیار  کار  این 
احساساتی  می تواند  است  دارای حس خودکشی  که 
قوی و اضطرابی شدید به وجود آورد، همان گونه که 

بسیاری افراد این حاالت را تجربه کرده اند.
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سعی  ناراحتی مان  تمام  با  و  کرد  خواهیم  زندگی  ما 
بیشتر  اتفاقی  کنیم.  تجربه  را  بهتری  زندگی  می کنیم 
از این نخواهد افتاد. هیچ کدام از ظلم ها، مشکالت و 
واقعیت های ناخوشایند زندگی که تو به خاطرش خود 
را می خواهی از بین ببری با خودکشی تو حل نخواهد 
زندگی شان  به  می کنند  سعی  زنده اند  که  آنانی  شد. 
تو فرصت و حقت  بدهند ولی  ادامه  قبل  از  بهتر  حتا 
قوانین  گرفته ای.  خودت  از  بهتر  زندگی ات  برای  را 

زندگی بعد از مرگ تو تغییر نمی کند. 
بهار دختری ۲۲ ساله ای بود که دو سال قبل به اصرار 
آن  در  او  بود.  شده  آورده  مشاوره  برای  خانواده اش 
در  که  بود  حقوق  رشته  آخر  سال  دانشجوی  زمان 
یکی از رسانه ها کار می کرد. بعد از این که کارش را 
کار  شد.  شروع  افسردگی اش  احساس  داد،  دست  از 
برای او منبع درآمد و مهم تر از آن منبع احساس مفید 
بودنش بود. افسردگی اش با بروز مشکالت خانوادگی 
شدت یافت و در نهایت با اتمام تحصیلش به اوج خود 
رسید. اتمام تحصیل برای بهار به معنی تمام شدن تنها 
چیزی بود که زندگی اش را معنا دار می کرد. درسش 
بی مضمون،  را فردی کامال  تمام شد، دیگر خود  که 
بین  در  زمانی  که  دختری  می دید.  بی اثر  و  بی هدف 
فعالیت  و  نشاط  موفقیت،  الگوی  دوستان  و  خانواده 
این  به  دستیابی  برای  چیزی  هیچ  حاال  می شد  دانسته 
کاری  کردن  پیدا  برای  تالشش  نداشت.  احساس ها 
افسرده تر  روز به روز  او  و  نمی رسید  نتیجه  به  مناسبت 
منجر  ناموفق  خودکشی  اقدام  به  که  این  تا  می شد 
از  تدریج  به  دوامدار  مشاوره  جلسات  از  بعد  او  شد. 
و  کرد  عبور  خودکشی  خطر  از  شد،  رها  افسردگی 
مقطع  در  اکنون  او  برگشت.  خود  معمول  زندگی  به 
زبان  می دهد،  ادامه  خود  تحصیل  به  حقوق  ماستری 
بتواند  امیدوار است  را تکمیل می کند و  انگلیسی اش 

شغل مناسبی پیدا کند. 
خودکشیدرافغانستان

جوان  شاعر  مقتدر،  حامد  مرگ  به  منجر  خودکشی 
اهل مزار که مقارن با روز جهانی جوان رخ داد برای 
بار دیگر موضوع خودکشی را در رسانه های افغانستان 
واکنش های  خبر  این  شدن  رسانه ای  ساخت.  مطرح 
بسیاری  و  کرد  ایجاد  مجازی  فضای  در  را  متفاوتی 
در مورد او و مهم تر از آن خودکشی اش نوشتند. من 
حامد مقتدر را نمی شناختم، اما به اقتضای حرفه ام که 
روانشناسی است با جوانان زیادی مانند مقتدر مواجه 
یا خودکشی  یا قصد خودکشی داشته اند  می شوم که 
پدیده  مورد  در  آنچه  مانده اند.  ناکام  و  کرده اند 
خودکشی نگران کننده است، قابلیت اپیدمی  و فراگیر 

شدن آن است. 
صورت  در  که  است  اجتماعی  پدیده ای  خودکشی 
به  می تواند  جامعه  یک  در  شدن  رسانه ای  و  تکرار 
شدت فراگیر شده و به عنوان یک راه حل امکان پذیر 
به سرعت انسان ها را در رده های مختلف سنی درگیر 
خود کند. در واقع خودکشی راهی است برای مقابله با 

فکر می کنی بعد از مرگت چه اتفاقی بیفتد؟
این سوالی است که من معموال از مراجعانی که اقدام 
بحران  مشاوره  در  می پرسم.  کرده اند  خودکشی  به 
آنچه  از  تصوری  چه  فرد  که  این  درک  خودکشی، 
دارد.  زیادی  اهیمت  داد  خواهد  رخ  مرگش  از  بعد 
به خودکشی  اقدام مجدد  از  پیشگیری  این درک در 
می تواند مفید باشد. بهار، دختر ۲۲ ساله ای که توسط 
والدین و برادرش به اصرار برای مشاوره آورده شده 

بود، در جواب به این سوالم گفت: 
نمی دانم ولی حداقل از این شرایط خالص می شوم. 

- از چه شرایطی؟
طعنه ها  بی کاری ام.  خانه.  جنجال های  چیز.  همه  از 
این  در  که  دیگری  بالی  هر  و  دیگران  کنایه های  و 

زندگی است. 
- کدام یکی بیشتر از همه تو را رنج می دهد؟ 

دیگران،  کنایه های  و  طعنه  هم  است.  همه اش سخت 
هم بی کاری و بی مضمونی. زندگی دیگر معنایش را 
برایم از دست داده. نمی دانم چرا باید این همه سختی 
را تحمل کنم؟ من این طور نبودم. یک زمان همه در 
خانه و مکتب به من غبطه می خوردند؛ از بس خوش و 
پر کار بودم. اما از وقتی رفتم سر کار و دانشگاه همه 
و  فیس  مردم.  طعنه های  و  آزارها  رفت.  بدشده  چیز 

آزار های دانشگاه و بعد هم بی کاری و... .
- می فهمم شرایط برایت خیلی سخت بوده ولی فکر 
همه  و  می شوی  خالص  واقعا  خودکشی  با  می کنی 

این ها حل می شود؟ 
هم  مشکلی  دیگر  نباشی  که  وقتی  نمی شوم؟  مگر 

وجود ندارد. 
- اگر این طور فکر کنیم که انسان بعد از مرگ تمام 
می شود، خودت شاید از مشکالت خالص شوی. اما 
اگر به حیات بعد از مرگ باور داشته باشیم، موضوع 
که  است  این  تو  حق  این،  از  گذشته  می کند.  فرق 

زندگی ات این طور تمام شود؟ 
خب من به خدا و آن دنیا باور دارم، اما این حالت را 
هم نمی توانم تحمل کنم. با خودم می گویم این طور 
دادند  رنج  را  شاید خانواده ام و همه آن هایی که من 
متوجه رفتارشان شوند. اما اصلش این است که دیگر 

نمی توانم این حالت را تحمل کنم. 
- فکر می کنی خانواده ات و دیگران بعد از مرگت چه 
خواهند کرد؟ من به عنوان مشاورت مسلما ناراحت و 
متاسف خواهم شد و شاید برای چند روز فکرم به تو 
برای  مادر و سایر خانواده ات هم  پدر،  باشد.  مشغول 
بیشتر و  مقداری  بود. هر کدام  مدتی عزادار خواهند 
چند  کوتاهی  مدت  برای  شاید  هم  دوستانت  کم تر. 
خاطره از تو را با خود مرور کنند. در نهایت همه ما 
اندازه  به  به زندگی خود ادامه خواهیم داد. هر کدام 
حضور  بدون  می گیرند  یاد  مدتی  از  پس  خودشان 
سعی  کسی  معموال  بدهند.  ادامه  زندگی شان  به  تو 
نمی کند خودش را مقصر بداند و خودش را سرزنش 
کند. بیشتر از همه خودت سرزنش خواهی شد. همه 
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با این وجود، امید و خوشبینی تاکنون در افغانستان وجود داشته است. برای 
این که افغانستان واقعا پیشرفت کند، سرمایه گذاری در آموزش بسیار مهم 

است. در سال 2001 کم تر از نیم میلیون دانش آموز به مدرسه می رفتند که 
تعداد اندکی از آن ها دختر بودند. امروزه بیش از 8 میلیون دانش آموز در 
مدارس و دانشگاه ها شامل اند که تقریبا 4 میلیون آن ها دختر هستند. این 
کودکان وقتی از مدرسه فارغ شوند، نیاز به شغل دارند. این کشور هم چنان 
نیاز به توسعه اقتصادی پایدار و کارآفرینی در مقاطع مختلف به ویژه در بخش 

شرکت های کوچک و متوسط دارد. 

 دای چوبانی
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از سوی پولیس ملی افغانستان در پنج والیت منتج به 30 
درصد افزایش در خدمات اعاشه شده و در نتیجه فساد 
معلومات  می توانند  کشاورزان  است.  داده  کاهش  را 
دقیق درباره قیمت محصوالت داشته و بیشترین منفعت 
را به دست آورند. شفاخانه های محلی در بامیان، قندهار، 
فیض آباد و انستیتوت طبی فرانسه برای کودکان در کابل 
همه از طریق فناوری ارتباطی با هم دیگر وصل اند و به 
منطقه  مراکز طبی در  و مجهزترین  از مدرن ترین  یکی 
متصل اند.  پاکستان  کراچی،  در  آغاخان  شفاخانه  یعنی 
این فناوری داکتران افغان را در نواحی دوردست کشور 
تشخیص  مخابراتی  ارتباط  از  استفاده  با  تا  ساخته  قادر 
انجام دهند. در هشت  را  درست داده و حتا جراحی ها 
سال گذشته بیش از 14000 بیمار از سراسر افغانستان از 
طریق طبابت از راه دور، دستورات درمانی و تشخیص 
خدمات  ارایه کننده   4000 از  بیش  و  داشته اند  دریافت 

صحی، آموزش دیده اند. 
مانده  باقی  زیادی  کار  هنوز  پیشرفت ها،  این  وجود  با 
دارد.  قرار  حساسی  و  مهم  مقطع  در  افغانستان  است. 
که  درحالی  و  است  ناآرام  هم چنان  امنیتی  وضعیت 
حوادث  کشورند،  ترک  درحال  خارجی  نیروهای 
اقتصادی  رشد  دهند.  احتماال روی  بیشتری  خشونت بار 
کمک های  و  کم  داخلی  ناخالص  تولید  کند،  کشور 
خارجی در حال کاهش است. با آن هم هنوز خوشبینی 

وجود دارد. 
آموزش  گذشته  به  نسبت  اکنون  بیشتری  افغان های 
دیده اند و خالیگاه نیروی کاری به آهستگی با کارگران 
داخلی پر می شود. در سال 2003 تقریبا تمامی کارگران 
افغان ها  اکنون  بودند؛  غیرافغان  روشن  شرکت  در  فنی 
96 درصد از کارمندان این شرکت را تشکیل می دهند. 
از سوی  افغانستان که  ارتباطات  از صنعت  تحقیق  یک 
افغانستان در سال 2013  نهاد حمایت از سرمایه گذاری 
انجام شد، دریافت که این بخش صد هزار شغل ایجاد 

کرده است. 
با این وجود، امید و خوشبینی تاکنون در افغانستان وجود 
پیشرفت کند،  واقعا  افغانستان  این که  برای  است.  داشته 

سال  در  است.  مهم  بسیار  آموزش  در  سرمایه گذاری 
2001 کم تر از نیم میلیون دانش آموز به مدرسه می رفتند 
که تعداد اندکی از آن ها دختر بودند. امروزه بیش از 8 
میلیون دانش آموز در مدارس و دانشگاه ها شامل اند که 
وقتی  این کودکان  هستند.  دختر  آن ها  میلیون   4 تقریبا 
کشور  این  دارند.  شغل  به  نیاز  شوند،  فارغ  مدرسه  از 
هم چنان نیاز به توسعه اقتصادی پایدار و کارآفرینی در 
مقاطع مختلف به ویژه در بخش شرکت های کوچک و 

متوسط دارد. 
نیاز  ما  به حرکت درآید،  اقتصادی  توسعه  این که  برای 
نیاز  تجارت کشور  داریم.  کارآفرینی  ذهنیت  ایجاد  به 
به  نیاز  افغان ها  دارد.  جوانان  میان  در  سرمایه گذاری  به 
آموزش رهبرانی دارند که خوب آموزش دیده و شدیدا 
اخالقی، بلندپرواز و عالقه مند رهبری  باشند. هر شرکتی 
که در افغانستان کار می کند، مسوولیتی برای تربیت نسل 
آینده ای از رهبران، مدیران و متفکران دارد. با شکوفایی 
جمعیت جوان کشور، ظرفیت واقعا توسعه می یابد ولی 
محیط باید برای به وجود آمدن این ظرفیت، ایجاد شود. 
و  اعتماد  آموزش،  جوانان،  به  داریم  مسوولیت  همه  ما 

مهم تر از همه فرصتی برای موفقیت مهیا کنیم.
نبرد واقعی در افغانستان هم اکنون آغاز شده است. این 
نبرد مربوط به بمب و تفنگ نیست بلکه مربوط کتاب 
و آموزش است. حمایت دوامدار جامعه جهانی به ویژه 
سرمایه گذاری  و  آموزش  از  بیشتر  حمایت  قسمت  در 
روی  افغانستان  این که  برای  کوچک  تجارت های  در 
استعدادها  منابع،  از  و  بایستد  درازمدت  در  خود  پای 
به  است.  حیاتی  کند،  استفاده  کارآفرینی اش  روح  و 
همین شکل نقش حکومت افغانستان در بهبود شفافیت، 
مبارزه با فساد و حمایت از یک محیط تجاری دوستانه 
برای این که تجارت ها در افغانستان رشد کنند، سکتور 
خصوصی موفق شود و اتکای فعلی افغانستان به کمک 
خارجی کم شود، بسیار مهم است. تنها بعد از آن است 
که نسل آینده افغانستان قادر خواهد بود تا با عقالنیت 
حکومت کند و تجارتی بی عیب و نقص را انجام داده و 

در آزادی زندگی کند. 

در حالی که گذار افغانستان در چهارده سال گذشته به 
خوبی از سوی رسانه ها پوشش داده شده، هنوز سواالت 
دارد. در حالی  این کشور وجود  آینده  درباره  بسیاری 
افغانستان  در  گذشته  سال  در  بین المللی  نیروهای  که 
کاهش یافته اند، وضع ناآرام امنیتی هم چنان دوام دارد. 
با آن که حکومت وحدت ملی بر سر کار آمده و کمک 
کشورهای کمک کننده کاهش یافته است، یک سوال 
به  می تواند  افغانستان  آیا  پابرجاست:  هم چنان  کلیدی 
با  مواجهه  در  خودش  نیروی  به  پیشرفت  و  پیشرفت- 

چالش های بسیار ادامه دهد؟
 برای درک این سوال باید بفهمیم که افغانستان در یک 
چنین دوره کوتاه زمانی تا کجا پیش رفته است. این را 
می توان با نگاه به بزرگ ترین موفقیت بخش خصوصی 
کرد.  تشریح  کشور  مخابرات  صنعت  یعنی  افغانستان 
این کشور  از جمعیت  پایان سال 2002، 90 درصد  در 
برای  بودند که  نداشتند. مردم مجبور  تلفن دسترسی  به 
تماس به شهرهای دیگر و حتا کشورهای دیگر بروند. از 
منظر ارتباطات، افغانستان از هر لحاظ یک کشور بسته 

بود. 
از 13 سال گذشته تا امروز تقریبا 90 درصد از جمعیت 
مخابرات  بخش  دارند.  دسترسی  تلیفون  به  افغانستان 
سرمایه گذاری  افغانستان  در  دالر  میلیارد   2.5 تقریبا 
من  رییسش  بزرگ ترین شرکت- روشن که  و  کرده- 
هستم بیش 600 میلیون دالر تنها از سال 2003 به این سو 
مالیات دهنده  بزرگ ترین  و  کرده-  سرمایه گذاری 
کوه های  از  را  افغان ها  مخابرات،  است.  کشور  این  در 
مرتفع پامیر در شمال تا به شنزارهای قندهار در جنوب 
به هم دیگر وصل می کند. مخابرات، جوانان افغان را که 
اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند قادر می سازد تا به 
رسانه های اجتماعی دسترسی داشته باشند، بالگ نویسی 
طالبان  حتا  کنند.  استفاده  فیسبوک  و  تویتر  از  و  کنند 
کنند؛  استفاده  اجتماعی  رسانه های  از  می توانند  اکنون 
آن ها احتماال موسیقی یا گدی پران بازی را خوش نداشته 

باشند، اما می دانند چگونه تویت کنند. 
مهم تر از همه این که صنعت مخابرات با فعالیت در یک 
در  تجارت  برای  الگویی  به  شفاف  و  اخالقی  حالت 
افغانستان تبدیل شده و نه تنها موفق شده بلکه انکشاف 
اجتماعی- اقتصادی را برای بخش های کلیدی از جمله 

رسانه ها و جامعه مدنی افغانستان سبب شده است. 
را  واسطه  شده،  معرفی  تازه  فن آوری های  مثال  برای 
دسترسی  و  کرده  حذف  مالی  و  تجاری  بخش های  از 
است.  داده  افزایش  را  کیفیت  با  مراقبت های صحی  به 
ام پیسه، یک خدمات پولی موبایل محبوب است که 6 
میلیون دالر را هر ماه در تبادالت پولی جابه جا می کند و 

روزنامه  فیسبوک  صفحه  که  حاال 
آن  از  را  الیک  میلیون  یک  8صبح 
خود کرده، جا دارد که ضمن تشکری 
را  آن ها  عزیز،  الیک کنندگان  از 

دسته بندی کنم.
خوب  دسته  واقعا  دسته  این  اول:  دسته 
است. تعداد شان ممکن حدود شش صد 
هزار باشد. هر صبح نوشته ها را با عینک 
سپس  و  می خوانند  صفحه  در  ذره بین 
ضایع  را  الیک های شان  این که  بدون 
کنند، دنبال کار و غریبی خود می روند.

دوصدهزار  به  نزدیک  دوم:  دسته 
می شود.  گروه  این  شامل  خواننده 
صفحه  به  یکبار  ماه  گروه  این  اعضای 
دقیقه  بیست  درظرف  و  می زنند  سر 
می کنند.  مرور  را  مطلب  هفتادوپنج 
نشر  به خاطر  را  سردبیر  و  مدیرمسوول 
مطالب سرسری چیزهایی می گویند که 
گفتنش این جا خوب نیست. می روند و 

تا ماه آینده از ایشان خبری نیست.
نزدیک  چیزی  تعدادشان  سوم:  دسته 
الیک  را  صفحه  می رسد.  صدهزار  به 
فیسبوکی  حساب  پاسورد  اما  کرده اند؛ 
از مطالب  رفته. هر وقت کسی  یادشان 
می زند،  حرف  8صبح  صفحه  خوب 
به  بعد  هفته  یک  می افتند.  پاسورد  یاد 
خود  پاسورد  اقارب  و  دوستان  کمک 
فراموش  دوباره  بعد  و  می یابند  باز  را 

می کنند.
چیزی  دسته  این  اعضای  چهارم:  دسته 
حدود بیست هزار تشریف دارند. صبح 
که از خواب بلند می شوند، اعصاب شان 
امور  در  پاکستان  مداخالت  به خاطر 
کاری  اولین  است.  خراب  افغانستان 
می آیند  8صبح  صفحه  به  می کنند،  که 
مادر  اول  به درد دل.  و شروع می کنند 
بزرگ  مادر  ایران،  خواهر  پاکستان، 
خاله  دختر  اسراییل،  برادر  زن  امریکا، 
طالبان، هفت پشت اشرف غنی و عبداهلل 
و دوازده پشت ملیت های غیر از خودش 
را از چلوصاف می کشند، بعد می روند 

چای صبح نوش جان می کنند.
دسته پنجم: به هیچ وجه تعداد اعضای 
نمی کند.  عبور  دوازده  از  گروه  این 
سر  روزنامه  صفحه  به  گروه  این  عضو 
صفحه  از  مطلب  هر  زیر  در  و  می زند 
دعوت  را  مردم  می کند.  تبلیغات  خود 
اما  بیاورند  تشریف  داخل  که  می کند 
یادش می رود که آدرس صفحه خبری 
آدرس  به جایش  بگذارد.  را  تحلیلی  و 

خانه خود را می گذارد.
بس  دسته  پنج  بابا،  هی  ششم:  دسته 
نیست؟ فکر کنید دسته ششم کسانی اند 
که در طول این سال ها صفحه را الیک 
کرده اند اما داعی اجل را محکم لبیک 
شمالی  وزیرستان  از  فعال  و  گفته اند 

جنت گل می چینند.

به افتخار یک میلیون الیک
دای چوپانی

صنعت مخابرات؛ نمادی از پیشرفت
 منبع: فارین پالیسی  در افغانستان

 نویسنده: کریم خواجه

 برگردان: یحیا سرپلی
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افغانستان پس از امریکا، چهارمین مقصد محصوالت پاکستانی است 
و پاکستان بزرگ ترین صادر کننده به افغانستان است. بنا به برخی از 

برآوردها، 26 درصد کل صادرات افغانستان به پاکستان و 23 درصد کل 
واردات کشور از پاکستان است. این یعنی میزان تبادله تجاری دو کشور در 

سال 2014 حدود 5 میلیارد دالر تخمین زده شده است.

 

 

 

 

 

 

پس از افزایش حمالت انتحاری در کشور، گروهی از 
مردم سروصداهایی را برای تحریم تولیدات پاکستانی 
از  عکس  چند  نمایش  با  مجموعه  این  کرده اند.  بلند 
بلند  اعتراض  سمنت  و  میوه  آب  معدنی،  آب  بوت، 
کرده که باید خرید تمام تولیدات پاکستانی را در کشور 

تحریم کرد.
هیچ  اوال  دانست.  را  چیز  چند  باید  تحریم ها  برای 
کشوری به تنهایی از عهده تمام نیازمندی هایی مردمش 
بر نمی آید؛ یکی شاید بهترین تولید کننده محصوالت 
زراعتی باشد و دیگری شاید بهترین تولید کننده مواد 
نفتی. برای برآوردن تمام نیازمندی های کشور، تجارت 
است.  پاسخگو  صادرات«  و  »واردات  یا  بین المللی 
کشوری که بهترین تولید کننده گندم است، گندمش را 
به کشوری صادر می کند که نیاز به گندم داشته باشد و 
موادی را که خودش توانایی تولید آن را نداشته باشد، 
یا هزینه تولید آن زیاد است از کشور های تولید کننده 
وارد می کند. در پروسه واردات و صادرات هر کشور 
در تالش است مواد مورد نیازش را در صورت امکان 
از  برآورده کند، یکی  نزدیک ترین کشور همسایه  از 
مصارف  بودن  کم هزینه  نزدیک،  کشورهای  دالیل 
ترانسپورتی آن است. به همین دلیل افغانستان و پاکستان 

بیشترین درصدی تبادالت وارداتی و صادراتی دارند. 
امریکا، چهارمین مقصد محصوالت  از  افغانستان پس 
به  بزرگ ترین صادر کننده  پاکستان  و  است  پاکستانی 
افغانستان است. بنا به برخی از برآوردها، 26 درصد کل 
صادرات افغانستان به پاکستان و 23 درصد کل واردات 
کشور از پاکستان است. این یعنی میزان تبادله تجاری 
دو کشور در سال 2014 حدود 5 میلیارد دالر تخمین 

زده شده است.
درصدی واردات و صادرات افغانستان و پاکستان نشان 
توانایی  مستقل  به صورت  کشور  دو  هر  که  می دهد 
تولید تمام نیازمندی های مردمش را ندارند و هر یکی 
محصوالت  واردات،  و  صادرات  قوانین  از  استفاده  با 
کمیاب را وارد و محصوالت اضافی را صادر می کنند. 
موادی که از پاکستان وارد می شوند عبارت اند از ادویه، 
لوازم طبی، مواد کیمیاوی ضد حشرات، حبوبات مورد 
ضرورت پرندگان، سامان آالت وترنری، مواد خوراکه، 
میوه، لبنیات، تیل، روغن، شیشه، تنباکو، مواد تعمیراتی، 

سمنت و... .
از  واردات  عمومی  فهرست  به  مختصر  نگاه  با  حاال 
پاکستان پی می بریم که کدام مواد را می توان تحریم 
کرد و کدام مواد نیاز به تحریم ندارد. مثال میوه، روغن، 
تنباکو، سمنت و بعضی از مواد خوراکی از محصوالتی 
به  است.  پاسخگوی آن ها  داخلی  تولیدات  هستند که 
شرطی که دولت در زمینه اقدام هایی مناسب تری انجام 

دهد.
میوه ها و بعضی مواد غذایی مثل کچالو را که پاکستان با 
قیمت پایین از افغانستان خریداری می کند پس از مدتی 
به نرخ دوبرابر به افغان ها می فروشد می توان به صورت 
می تواند  دولت  راستا،  این  در  قانونی جلوگیری کرد. 
سردخانه های بزرگ را فعال کند و برای حفظ میوه ها 
آن ها  شدن  فاسد  از  تا  کند  تالش  خوراکی  مواد  و 
جلوگیری شود و در مقابل تعرفه های گمرکی تولیداتی 
را که در کشور یافت می شود بلند ببرد تا تجار آن را 

وارد نکنند.
همین گونه سمنت، روغن و تنباکو را می توان در کشور 
تولید کنیم و با فعالیت هایی تجارتی و بازاریابی آن را 
در بازارهای افغانستان معرفی کنیم، تا جلوی تولیدات 

پاکستانی را بگیریم.
بعضی مواد دیگر که ما خود توان تولید آن را نداریم 
و یا هزینه تولید آن نسبت دیگر کشور ها باالتر است 
حد اقل  باید  تحریم  از  قبل  کرد.  تحریم  نمی توان 
کردن  وارد  برای  کشور  هر  باشیم.  داشته  بدیل  یک 
نیازمندی های  خود روی دو چیز زیادتر توجه می کند، 
اول قیمت جنس وارد شونده و مسافت دو کشور. چون 
به  دارد،  پی  در  بیشتر  ترانسپورتی  هزینه  دورتر  فاصله 
همین دلیل باید تا حد امکان واردات و صادرات را با 

کشور های همسایه حفظ کرد.
در کل تحریم ها باید پالن شده و توسط دولت صورت 
گیرد. یعنی دولت و تاجران باید با در نظر داشت تمام 
جوانب، آن موادی را که در کشور یافت می شوند از 
بلند بردن  با  پاکستان وارد نکنند. مثال دولت می تواند 
یافت  کشور  در  که  محصوالتی  واردات  جلو  تعرفه، 
می شود را گرفت. نیاز نیست ما به روش های غیر مناسب 

دست به تحریم ها بزنیم.
اگر قرار شود، ما و یک تعداد دیگر تولیدات پاکستانی 
را کورکورانه تحریم کنیم تاثیرات منفی ذیل را به بار 

خواهد آورد.
پاکستان  به  عمال  ما  پاکستانی،  تولیدات  تحریم  با   .1
ضربه نمی زنیم. ما به خود ضربه می زنیم، به تجاران خود 

ضربه می زنیم و به اقتصاد کشور ضربه می زنیم.
و  کرده  سرمایه گذاری  افغانی  میلیون ها  که  تاجری 
محصوالت را از پاکستان وارد نموده، اگر ما و شما آن 

را نخریم چه کسی ضرر خواهد کرد؟
تولیدات  تمام  ما  یعنی  باشد،  کلی  تحریم ها  اگر   .2
را  کشور  نیازمندی های  کنیم،  تحریم  را  پاکستانی 
به  نسبت  مناسب تری  گزینه  آیا  کنیم،  تامین  کجا  از 

پاکستان داریم که هم از لحاظ هزینه پاسخگو باشد و 
هم از لحاظ مصرف ترانسپورتی مناسب. با این تحریم ها 
عمال قیمت تمام اجناس را به بازار بلند می بریم، این بلند 
بردن قیمت فقط و فقط ضربه به چند غریب و بیچاره 

است.
تولیدات  شامل  که  را  واردات  درصد   23 ما  اگر   .3
درصد   26 پاکستان  و  کنیم  تحریم  است  پاکستانی  
صادرات ما را تحریم کند، چه کسی از آن سود خواهد 
برد، ما یا پاکستان؟ پاکستان حد اقل با دیگر کشورها 
مرز مشترک دارد و می تواند مواد مورد نیاز شان را از 
کشور هایی دیگر برآورده کند، ولی برای ما پاکستان 
نه تنها کشوری است که بیشترین تبادل تجارتی داریم، 
از همین کشور  نیز  ترانزیتی هند و چین  بلکه راه های 
پاکستانی  تولیدات  تمام  ما  شود  قرار  اگر  می گذرد. 
افغانستان را  تمام صادرات  پاکستان  را تحریم کنیم و 
بسته کند،  ما  به روی  را  ترانزیتی  راه ها  تحریم کند و 
این ما هستیم که بیشترین ضربه تجارتی و اقتصادی را 

خواهیم دید. 
مناسب  اقدامات  دولت  تحریم ها  مورد  در  است،  بهتر 
قابل  کشور  در  که  محصوالتی  گیرد.  دست  روی  را 
تولیداند را حمایت کند و با استفاده از روش های قانونی 
نمودن  وارد  به  دست  که  کند  وادار  را  کشور  تجار 
هم  تا  نزنند،  دارد  وجود  کشور  در  که  محصوالتی 
فروش محصوالت داخلی رونق بهتری بگیرد و هم در 

اقتصاد کشور نقش خودش را ایفا کنند. 
تحریم های کورکورانه هیچ سودی به نفع ما و کشور 
می بریم  بلند  را  قیمت ها  فقط  تحریم ها  این  با  ندارد. 
وارد  کشور  اقتصاد  و  خود  به  جبران ناپذیر  ضربه  و 

می کنیم.
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هم چنین روش های زیر را به کار گیرید:
آن که  بدون  تا  کنید  تالش  کنید:  بحث  او  با 
راه حل های خود را بر شرایط تحمیل کنید، با فرد 
مورد نظر بحث و گفتگو کنید و کشف کنید که 

چه چیزهایی می توانند شرایط را تغییر دهند.
راه حل هایی عملی برای حل مشکل ارایه دهید: 
به عنوان مثال، اگر ضرب االجل هایی برای شرایط 
یا تحصیلی  و  دشوار زندگی خانوادگی، شغلی 
از سر  را  تعیین شده است، آن ها  نظر  فرد مورد 

راه وی بردارید.
هرگز از محدوده زمان و توانایی های خود فراتر 
نروید: اگر نمی توانید کاری انجام دهید قول آن 
این  بیش  از  فرد خودکشی گرا   – ندهید  هم  را 

مستحق ناامیدی نیست.
کنند،  کمک  شما  به  می توانند  که  افرادی  به 
به  را  موجود  شرایط  مسوولیت  کنید:  مراجعه 
آنقدر  که  دهید  نشان  نکشید.  دوش  بر  تنهایی 
نگران هستید که الزم می دانید از کمک دیگران 
مفهوم  به  کار  این  اگر  حتا  کنید،  استفاده  نیز 

کاهش اعتماد آن فرد به شما باشد.
در شرایط اضطراری… با دیگران تماس بگیرید.
اگر فردی که دست به خودکشی زده است، در 
افراد  با  قرار دارد، بالفاصله  معرض خطر جدی 
تماس  کنند  کمک  می توانند  که  باتجربه ای 
بگیرید. ترجیحا این فرد باید یک روان شناس و 
در  که  آن جایی  از  اما  باشد.  حرفه ای  مشاور  یا 
این  در  حرفه ای  افراد  و  روان شناسان  ما  کشور 
زمینه کم هستند، شما می توانید از افراد با تجربه 
در این زمینه مانند پزشکان، مددکاران اجتماعی 
تا  بگیرید.  فعال در جامعه مدنی کمک  افراد  و 
زمان رسیدن افرادی که بتوانند کمک کنند، در 
کنار فرد بمانید. اشیای خطرناک را از دسترس 

وی دور کنید.
آخرین و مهم ترین نکته:

این  گرفت  نظر  در  باید  که  نکته ای  آخرین 
است که خودکشی یک بیماری نیست. هرچند 
به  می تواند  افسردگی  مانند  روانی  اختالالت 
نباید  را  خودکشی  اما  شود  منجر  خودکشی 
دانست.  بیمار  افراد  نشانه  و  بیماری  نتیجه  الزاما 
خودکشی یک بحران است که می تواند در یک 
لحظه به عنوان راه حلی ناکارآمد به ذهن هر فردی 
خطور کند. لذا در سیاست های مقابله با آن هم 
گرفت.  نظر  در  را  بحران  با  مواجهه  اصل  باید 
مردم  عمومی  آموزش  بحران  با  مواجهه  در 
باید  مردم  همه  همان طور که  است.  اصل  یک 
مراقبت های اولیه و عاجل در مورد سکته بیماران 
قلبی یا سوانح سوختگی را یاد بگیرند، همه مردم 
نیز باید رفتار و ارتباط با فردی که قصد اقدام به 
خودکشی دارد را یاد بگیرند تا بتوانند شرایط را 
از مرحله بحران عبور دهند. وزارت صحت باید 
اقدامات الزم را در مورد آموزش همگانی مقابله 
با اقدام به خودکشی در نظر بگیرد، در غیر این 
سونامی  مرگ و میر های  با  زودی  به  ما  صورت 
ناشی از خودکشی در جامعه مواجه خواهیم بود. 
آن  با  مرتبط  اطالعات  سایر  و  بهار  اسم  توجه: 
در این مقاله واقعی نیست و برای حفظ رازداری 

به صورت مستعار استفاده شده است.

زندگی پس از 
خودکشی 

تحریم ها به نفع کی است؛ ما یا پاکستان؟
 از صفحه5
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تبادل آتش بین پاکستان و هند سبب 
کشمیر شد فرار باشندگان 

به گزارش 8صبح و به نقل از اسوشیتیدپرس، تبادل آتش سنگین بین 
نیروهای هند و پاکستان در روزجمعه 23 اسد، باعث فرار ساکنین منطقه 
تقسیم شده کشمیر بین هند و پاکستان شد. از سوی دیگر، رییس جمهور 
پاکستان خواستار حل تنش ها  و خواهان گفتگو روی حل این موضوع 
شده است. ارتش پاکستان ادعا نموده یک زن پاکستانی زمانی کشته 
و دو دختر و همسرش زخمی شدند که شلیک نامعلوم راکت از سوی 

کشمیر تحت تسلط هند به خانه اش اصابت کرد.
پاکستان و هند این دو رقیب هسته ای تاریخ پر از فراز و نشیب همراه 
با تبادل آتش در مرز مورد مناقشه دارند. روز جمه 23 اسد پاکستان از 
سالروز استقالل خود تجلیل کرد. پاکستان استقالل خود را از بریتانیا 
در 14 اگست سال 1947 به دست آورد و همه ساله این روز را جشن 
می گیرد. ممنون حسین، رییس جمهور پاکستان در سخنرانی روز جمه 

گفت، ملت اش به » همزیستی مسالمت  آمیز« باور دارد.
گفت»ما  اسالم آباد  در  نظامی  مقامات  دانشجویان،  جمع  در  او 
می خواهیم تمام موضوعات درحال مناقشه، به شمول موضوع کشمیر 
را با هند حل نمایم«. این درحالی است که پاکستانی ها 69مین سالگرد 
استقالل خود را جشن می گیرند.  از سال 1947 پاکستان و هند سه بار 
روی منطقه کشمیر باهم جنگ کرده اند. کشمیر منطقه ای بین هند و 
پاکستان است که به دو بخش کشمیر پاکستان و کشمیر هند تقسیم 
ابراز  مورد درگیری روز جمعه  در  هنوز  تا  هند  مقامات  است.  شده 

نظری نکرده اند.
دو  امنیتی  نشست  یک  بر  مبنی  هند  دعوت  اسالم آباد  پنج شنبه  روز 
جانبه در 23 اگست را پذیرفت. تا به حال روشن نیست که آیا موضوع 
کشمیر نیز در اجندای این مذاکرات در نظر گرفته شده است یا خیر. 
طرف  از  که  نمودند  ادعا  پاکستان  ارتش  مقامات  جمعه  روز  صبح 
پاکستان  به جانب کشمیر  نامعلوم  کشمیر تحت کنترول هند شلیک 
صورت گرفت و نیروهای پاکستانی تنها به این حمله جواب داده اند. 
با این حال، سخن گوی ارتش هند مانیش مهتا پاکستان را متهم نموده 
است که در پنج روز اخیر، بر کشمیر تحت تسلط هند با سالح های 
سنگین و راکت شیلیک نموده است. او گفته است که ما تنها به این 

حمالت پاسخ داده ایم.
به گزارش 8 صبح، جنگ سال 1965  هند و پاکستان اوج مناقشات 
بین این دو کشور از ماه اپریل تا سپتامبر سال 1965 بود. این مناقشه بر 
سر منطقه تحت مناقشه کشمیر بود که در برای اولین بار در 1947 بر 
سر مالکیت آن جنگ درگرفته بود. این نبرد با انجام عملیات از سوی 
روند  تسریع  منظور  به  و کشمیر  به جامو  نفوذ  با هدف  پاکستان که 
شورش بر علیه حکومت هند در مناطق ذکر شده بود ، آغاز گردید.

جنگ پنج ماهه باعث به بار آمدن تلفات بسیار از هر دو طرف گردید. 
صدور  از  پس  و  متحد  ملل  سازمان  تحمیلی  آتش  بس  با  نهایت  در 
اعالمیه تاشکند پایان پذیرفت. بخش عمده این جنگ توسط نیروهای 
زمینی هر دو طرف در کشمیر و در امتداد مرز بین المللی میان هند و 
نبرد بزرگ ترین گردآوری نیروهای  پاکستان صورت پذیرفت. این 

نظامی در کشمیر از زمان تجزیه هند در سال 1947 بود.

به گزارش 8صبح و به نقل از آژانس فرانس پریس، 
یک مقام ارشد وزارات خارجه امریکا گفته است 
گفتگو  در  امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  اخیرا، 
نگرانی شدید  روسی اش  همتای  با سرگی الوروف 
هوادار  جدایی طلبان  حمالت  مورد  در  را  خود 

امریکا،  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
بر  کشورش  پرچم  برافراشتن  برای  23اسد،  جمعه  روز 
حرکتی  کرد.  سفر  کوبا  به  هاوانا  در  آن  سفارتخانه  فراز 
کشور  دو  میان  اختالفات  پایان  نشانه  به  که  سمبلیک 
صورت می گیرد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر وزیر 
از حدود  پس  کوبا  به  امریکا  متحده  ایاالت  امور خارجه 
و  واشنگتن  میان  فراوان  تنش های  و  سرد  دهه جنگ  پنج 
هاوانا صورت می گیرد. این درحالی است که طی 54 سال 

گذشته پرچم امریکا در هاوانا به اهتزاز درنیامده بود.
پیش از این، در بیستم ماه جوالی گذشته با بازگشایی 

نمایندگان پارلمان یونان پس از 24 ساعت بحث و 
جدل سرانجام صبح روز جمعه  23 اسد به سومین 
کمک  دریافت  برای  اقتصادی  ریاضت  برنامه 
مالی از وام دهندگان بین المللی رای مثبت دادند.

نمایندگان  از  بسیاری  پارلمان  شبانه  بحث  در 
»سیریزا« به شدت الکسیس سیپراس را مورد انتقاد 

قرار دادند.
دیگر  بار  یونان  نخست وزیر  سیپراس،  الکسیس 
رای  به  مالی  کمک  بسته  سومین  تصویب  برای 

اپوزیسیون تکیه کرد.
تعداد نمایندگانی که به بسته سوم کمک مالی و 
دادند  مثبت  اقتصادی رای  برنامه ریاضت  پیشبرد 
 11 و  منفی  رای  آن  به  نماینده   64 بود.  نفر   222
نماینده رای ممتنع دادند. در این میان 43 نماینده 
از حزب حاکم »سیریزا« نیز جزو کسانی بودند که 

روسیه در شرق اوکراین ابراز نموده است.
را  روسیه  این طرف  به  طوالنی  مدت  از  واشنتگتن 
هوادار  طلبان  جدایی  تحریک  و  دخالت  به  متهم 
روسیه در شرق اوکراین نموده است. این کشور از 
مسکو خواسته است، همزمانی با فشار های که برای 

واشنگتن  در  کوبا  پرچم  کشور،  دو  سفارتخانه های 
برافراشته شده بود؛ 

در  منافع  حفظ  دفتر  فقط  کشور  دو  هر  آن  از  پیش 
کشور دیگر داشتند که با بازگشایی سفارتخانه ها، این 
دفاتر بسته شد. جان کری در ابتدای سفرش با اشاره به 
اینکه »تغییراتی« در حال وقوع است، گفته بود که از 
این پس تعداد مسافران هر دو کشور افزایش خواهد 
کوبا صورت  و  امریکا  بین  بیشتری  مبادالت  و  یافت 
کرده  امیدواری  اظهار  همچنین  وی  گرفت؛  خواهد 
تغییر  برای  را  »تصمیماتی«  نیز  کوبا  دولت  که  بود 

رای منفی دادند.
کمک  اهدا کنندگان  توسط  تحمیل شده  شرایط 
کاهش  و  خصوصی سازی  شامل  جمله  از  مالی، 
نظامی  بودجه  بازنشستگی و در  شدید در حقوق 
اموال  و  شرکت ها  درآمد  بر  مالیات  می شوند. 
حد  تا  زودهنگام  بازنشستگی  و  می یابند  افزایش 
اصالحات  این  اجرای  شد.  خواهد  لغو  زیادی 
به  مالی  کمک  بسته  سومین  دریافت  پیش نیاز 
کمک کنندگان  سوی  از  یورو  میلیارد   86 مبلغ 

بین المللی است.
بعد از ظهر روز جمعه وزیران دارایی کشورهای 
یونان  به  کمک ها  ادامه  مورد  در  یورو  حوزه 
کشورهای  پارلمان های  کرد.  خواهند  گفت وگو 

اروپا نیز باید به این کمک ها رای مثبت بدهند.
یونان تا 20 اگست فرصت دارد 3، 4 میلیارد یورو 

راه حل سیاسی هم چنان ادامه دارد، زمینه آتش بس 
را در منطقه متذکره مهیا نماید. یک مقامات وزارت 
با  امریکا،  امریکا گفته است »وزیر خارجه  خارجه 
همتای روسی اش سیرگی الوروف از طریق تیلفون 

گفتگو نموده است«.
در  را  خود  شدید  نگرانی  امریکا  خارجه  »وزیر 
شرق  در  طلبان  جدایی  حمالت  افزایش  باره 
و  فوری  بس  آتش  خواستار  نموده،  بیان  اوکراین 
است«.  شده  مینسک  تعهدات  کامل  شدن  اجرایی 
اوکراین  دولت  پریس،  فرانس  آژانس  گزارش  به 
ادعا نموده، دو تن از عساکر این کشو در درگیری 
با جدایی طالبان هوادار روسیه کشته شده است. این 
ماه  در  دوم  مینسک  آتش بس  امضای  از  بعد  کار 

فبروری صورت گرفته است.
دفاع  و  ملی  شورامنیت  دبیر  تورچینوف  الکساندر 
اوکراین ادعا نموده است که جدایی طلبان مواضع 
دولت را در امتداد مناطق تحت مناقشه مورد هدف 
قرار داده اند. اوگفت »گلوله باران شدید این مناطق 
ناشی از مخاصمات شدید می شود«. ادعای این مقام 
نظامی  مقام های دیگر  به گفته های  اوکراینی مشابه 
است که از یک  هفته به این طرف مطرح نموده اند.

بعضی امور اتخاد کند.
در عین حال پنج شنبه 13 اگست، فیدل کاسترو رهبر 
انقالب کوبا در مقاله ای گفته بود که طی تحریم های 
واشنگتن  کوبا،  بر  امریکا  سوی  از  شده  اعمال 
مقاله  این  است.  بدهکار  هاوانا  به  دالر«  »میلیون ها 
نهمین  و  هشتاد  مناسبت  به  و  محلی  روزنامه  در یک 
سالگرد تولد کاسترو منتشر شد. تحریم های اقتصادی 
با روی کار آمدن  و  از سال 1962  علیه کوبا  امریکا 
اعمال  کشور  این  کمونیست  دولت  و  کاسترو  فیدل 
با عادی شدن روابط واشنگتن و  اکنون و  بود.   شده 
هاوانا از بهار گذشته، جان کری، نخستین وزیر امور 
سال   70 طی  که  امریکاست  متحده  ایاالت  خارجه 

گذشته به کوبا سفر می کند. 

به حساب بانک مرکزی اروپا واریز کند.
الکسیس سیپراس صبح امروز پیش از رای گیری 
که  »سیریزا«  چپ  جناح  نمایندگان  به  اشاره  با 
مخالفت خود با برنامه ریاضت اقتصادی را اعالم 
کرده بودند، گفت: »هر کس که معتقد است می 
در  بگوید.«  ما  به  دهد  ارایه  بهتری  برنامه  تواند 
بحث شبانه پارلمان بسیاری از نمایندگان »سیریزا« 

به شدت سیپراس را مورد انتقاد قرار دادند.
این سومین برنامه ریاضت اقتصادی یونان از سال 

2010 تاکنون است.

وسیه را به دلیل تشدید حمالت در شرق اوکراین  امریکا ر
کرد زنش  سر

کوبا به اهتزاز درمی آید  پرچم امریکا در 

کمک مالی رای مثبت داد پارلمان یونان به سومین بسته 

9th Year    No: 2195   Saturday  15 August, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



