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فیض محمد مامای قربانی در پاسخ به این پرسش که پس از کشته شدن 
خواهرزاده ات دولت با شما در تماس شده است، گفت: "هیچ... هیچ. به نظر دولت 
یک پشه کشته شده. سرباز بودن و خدمتگار بودن به دولت یعنی چی؟! ... جوانان 

مردم، سربازان اردو شهید می شوند، اما هیچ کس پرسان شان را نمی کند."
پدر و مادر فتح محمد کهن سال هستند و از طریق معاش یگانه  فرزند شان امرار 

حیات می کردند.  فیض محمد گفت: »پدر ریش سفید و مادر پیچه سفید فتح 
محمد، باال خدا و پایین بچۀ شان را سیل داشتند که حاال او دیگر زنده نیست. »

به گفتۀ او، این سرباز ارتش نامزاد بود و به دلیل ناتوانی اقتصادی و فقر عروسی 
کرده نتوانست.   او گفت که از دولت افغانستان دیگر توقعی ندارند، فقط این که 

جسد شهیدشان را پیدا کنند و به آنان تحویل دهند. 

اکنون  مهاجرین و بیجاشده گان والیت پنجشیر که 
باریک آب والیت پروان در زیر خیمه ها  در دشت 
به سر می برند می گویند که دولت و هیچ نهادی به 
حال آنها توجه نکرده است. این مهاجران که پس 
از رویداد طبیعی والیت پنجشیر بیخانمان شده اند، 
مدتی را در منطقۀ دشت لنگرخان والیت پنجشیر 
و پس از آن در منطقۀ باریک آب در والیت پروان 

نقل مکان کرده اند.
زمین  روی  خیمه ها  زیر  در  اکنون  خانواده ها  این 
از  به سر می برند و  باریک آب  شب و روز  نمناک 

همه امکانات زنده گی محروم هستند. 
آنان به روزنامۀ ماندگار گفته اند که از ابتدایی ترین 
امکانات برخوردار نیستند و نان شب و روز خود 
را ندارند. این بیجا شده گان می گویند که فقط مردم 
هیچ  اما  است؛  همدردی هایی  داشته  آنان  با  محل 
کمکی از جانب نهادهای حکومتی و نهادهای خیریه 
به آنان نشده است. بیجا شده گان که تعدادشان به 

صدها تن می رسد، می گویند که هوای سرد زمستان 
را در زیر همین خیمه ها در پروان و پنجشیر سپری 
کمک های  از  که  اند  داشته  انتظار  آنها  کرده اند. 
صورت گرفته به آنان برسد و نیز سرپناه به آنان در 
نظر گرفته شود؛ اما تا کنون هیچ گامی برداشته نشده 
است. این بیجا شده گان می گویند که بر اسر ریزش 
برفکوچ ها در والیت پنجشیر به خصوص ولسوالی 
اند.  داده  دست  از  را  زراعتی شان  زمینه های  پریان 
همچنان خانه های...                     ادامه صفحه 6
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افتـادن در گل و الی ننگ نیست، ننگ این است که آن جا بمانی.
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گذشته  روز  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
که  مسافری   ٣١ خانواده  تحصن  خیمه  در  حضور  با 
ربوده  کابل  قندهار  در شاهراه  پیش  روز  پنجاه  حدود 
شدند، گفت دولت در مورد سرنوشت این گروگان ها 
ادامه  آنها  رهایی  برای  تالش ها  و  نیست  »بی تفاوت« 

دارد.
این خانواده ها و شماری...                 ادامه صفحه 6
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خانوادۀ فتح محمد ) سربازی  که هفتۀ گذشته سر بریده شد(:

سرباز سر بریده شده در جمع 31 گروگان بود
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دولت  ناکارآمدی  بحث  اشتباه  گونۀ  به  بسیاری،  هرچند 
وحدت ملی و همچنان دو سره بودن حاکمیت را باعث این 
نه  هنوز  که  باشند  متوجه  اینکه  بدون  می دانند،  ناکامی 
دولت وحدت ملی متولد شده و نه هم تغییر نظام سیاسی 

قانوناً تثبیت گردیده است تا ایرادشان موجه نماید.

ACKU



کابل  بزرگی در قلب شهر  برگزاری محفل 
که در آن شعار »زنده باد حکمتیار« سر داده 
می شود و سخرانان آن از مصالحه بی قید و 
شرط با طالبان سخن می گویند، چندان هم 
محفل،  این  در  اگر  حتا  نیست!  شگفت آور 
قانون شکن و متقلب بزرگی چون ضیاالحق 
اذیت  و  آزار  و  »قانون شکنی  از  امرخیل 
متعجب کننده  چندان  هم  باز  بنالد،  مردم« 
پایتخت  کابل،  جا  این  چون  بود!  نخواهد 

حکومت وحدت ملی است!
گدایی  برای  آن  ارگ  که  کشوری  در 
سطح  تا  را  خود  خارجی  سیاست  صلح، 
تصمیم گیری های شورای علما تقلیل می دهد 
را  منطقه ای و جهانی خود  و مواضع کالن 
حکمتیاری  شعارهای  می کند،  بدل  یک شبه 
بی قیدوشرط  مذاکره  طبل  به  و  دادن  سر 
تصور  از  دور  هم  چندان  کوفتن،  طالبان  با 
نیست. در کشوری که رییس جمهور آن در 
واشنگتن،  در  جهان  نقطه  استراتژیک ترین 
می طلبد،  پوزش  رسمًا  طالبان  سران  از 
وابستگان  سوی  از  موضع گیری هایی  چنین 
امرخیل  چون  تقلب پیشه گانی  و  حکمتیار 
دور از تصور نیست. در کشوری که شورای 
پادشاه  نیم نگاه  جلب  برای  آن  ملی  امنیت 
سعودی، پا به جنگ نیابتی یمن می گذارد و 
نه برای خشنودی خدا، بلکه برای خشنودی 
از بزرگ ترین حامیان مادی و معنوی  یکی 
هم  بیشتری  توقع  می زند،  شمشیر  طالبان 
نمی توان از نشست هایی چون نشست روز 

پنج شنبه داشت.
در این نشست که تحت عنوان »اسالم دین 
برابری؛ نه دین بنیادگرایی« از سوی حزب 
اسالمی در کابل برگزار شده بود، قطب الدین 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  هالل 
نباید  حکومت  که  کرد  تاکید  بارها  پیشین، 
بگذارد  پیش شرط   طالبان  با  مذاکره  برای 
با  مذاکره  برای  نباید  حکومت  عالوه  به  و 
نداشته اش  دستاوردهای  طبل  بر  طالبان 
بکوبد! به این ترتیب از دید این رهبر حزب 

همین  در  گذشته  سال  که  کسی  و  اسالمی 
ایام منتظر جلب رای چندملیونی مردم بود، 
از  بیش  در  پساطالبانی  نظام جدید  و  مردم 
یک دهه گذشته با تمام تلفاتی که داده اند در 
عرصه های مختلف ارزشی و حقوق بشری 
هیچ دستاوردی نداشته است. عجیب است 
که این یاران آقای حکمتیار تا کنون چگونه 
با چنین رویکردی سر به شورش نگذاشته اند 
اگر  نپیوسته اند.  مبارزشان  رهبر  جمع  به  و 
آنها ارزش های انسانی جدید را که در قانون 
اساسی افغانستان مسّجل شده و همه مردم 
قربانی  آن  برای  امروز همواره  تا  افغانستان 
داده اند را دستاورد قابل مالحظه ای نمی دانند 
و بر قربانی کردن آنها به پای دشمنان کشور 
تاکید می کنند، با چه امیدی تا کنون حاضر 
به تبعیت از این نظام شده اند؟ مگر نه این 
است که آنها فرصت طلبانی هستند که در هر 
بازاری متاع خود را از طرق مختلف عرضه 
می کنند و با تغییر هر نظامی، آنها هم رنگ 

بدل می کنند.
آقای هالل و همه کسانی که در این محفل 
باید  شعار »زنده باد حکمتیار« سر می دادند، 
بدانند که آنچه در این ١4 سال حتا از سوی 
ارزش های  نمی شود،  تلقی  دستاورد  آنها 
افغانستان  مردم  که  است  بزرگی  انسانی 
پای جان  تا  آنها  برای حفظ  حاضر هستند 
در  شکی  اگر  هالل  آقای  کنند.  ایستادگی 
گذشته  انتخابات  نتایج  به  دارد،  مدعا  این 
برگردد و میزان رای خود و آرای همنوعان 
او  شمارد.  باز  امرخیل  همیاری  با  را  خود 
که  –هرچند  بازشماری  این  با  شک  بدون 
باشد،  همراه  امرخیل-  سخاوتمندی های  با 
چه  افغانستان  مردم  که  فهمید  خواهد 
می خواهند، به چه ارزش هایی باور دارند، از 
چه کسانی بیزاری می جویند و چه چیزی را 

دستاورد می انگارند!
در آن سوی دیگر حضور آقای امرخیل هم 
قانون  از  او  گفتن  سخن  و  محفل  این  در 
است.  شده  زمانه  دیگر  طنز  قانون شکنی  و 

امرخیلی که در صورت قانون گرایی حکومت 
وحدت ملی تا کنون باید با عنوان خائن ملی، 
آراسته می شد و در پشت میله های زندان با 
خوش  خاطره های  از  مالقات کننده گانش 
گوسفند چاق کردن سخن می گفت، حاال در 
قامت یک شخصیت ملی از ریشه های رشد 
می گوید.  کشور  دشمنان  و  مسلح  مخالفان 
آقای امرخیل باید بداند که سخنان او هرچند 
هم که به ظاهر شیرین باشد و رنگ و بوی 
ملی داشته باشد، اما خاطرات بن بستی را که 
در کشور به وجود آورد انتخابات را بی معنا 
ساخت و کشور را به سطح سقوط رساند، 
تاریخ  به خصوص  و  افغانستان  مردم  همه 
این سرزمین به خاطر خواهد داشت. سخن 
مانند  ملی  منافع  و  قانون  از  امرخیل  گفتن 
حقوق  وصف  در  مالعمر  سراییدن  مرثیه 
بشر است که هر دو چیزی جز طنز تلخی 
برای مردم افغانستان و جهانیان نخواهد بود.
دیده  که  کنونی  ملی  وحدت  حکومت  در 
و  اقتدارگرایی ها  انحصار  به  حاال  می شود 
حلقه  و  غنی  رییس جمهور  تک روی های 
نیست  هم  شکی  گرفته،  قرار  نزدیکانش 
سخنان  براساس  آن  صلح  استراتژی  که 
عالمانه آقای هالل و اظهارات وطن پرستانه 
آقای امرخیل پایه ریخته شود. وقتی رییس 
جسارت  با  که  می شود  قانع  غنی  جمهور 
جنگ  بهای  از  کمتر  بهایی  هر  از  کامل 
ذهن  بی گمان  می کند،  استقبال  صلح  برای 
به سمت خوش خیالی های هالل و امرخیل 
متبادر می شود. هرچند که شاید آقای غنی و 
یارانش حاال بیش از هر کس دیگری بفهمد 
به صلح  نه  پیش گرفته  را که در  راهی  که 
ختم می شود و نه به رضای جامعه. او حاال 
حاال  مردم  که  باشد  دریافته  خوبی  به  باید 
تنها  و  نیستند  امیدوار  او  خیر  هم  چندان 
چیزی که از او می خواهند هم همین است 
که فقط با این بازی های مبهم و رازآلودت 

»شر مرسان«!
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و  مسووالن  از  برخی  علیه  کالن  اتهام های  بررسِی  عدم 
افزایِش  باعث  اخیر، همواره  دولت مردان طی سیزده سال 
بی اعتمادِی مردم نسبت به مسووالن و نهادهای دولتی شده 

است.
میاِن  در  انتحاری  حملۀ  یک  به  پیوند  در  پیش  چندی 
راهپیمایان در والیت خوست، یک نمایندۀ این والیت ادعا 
کرد که فرد انتحاری از خانۀ والی خوست بیرون شده و 
با  اتهام  این  اما  منفجر کرده است.  میاِن مردم  را در  خود 
همۀ سنگینی یی که داشت، از جانِب هیچ مرجعی پی گیری 
نشد. اکنون نیز یک نمایندۀ مجلس، شماری از نامزدوزیران 
برای  آن ها  که  کرده  متهم  را  دیگِر مجلس  نمایندۀ  و یک 
رای گیری و رای دهی، بساط فساد و رشوت راه انداخته اند. 

اما هیچ مرجعی نیست که این قضیه را پی بگیرد.
نماینده گان شده  میاِن  در  فساد  بحِث  وارد  مجلس  اخیراً   
به  را  کاروان صلح  پارلمانی  پارلمانی صبا، گروه  و گروه 
فساد متهم کرده است. به خصوص ظاهر قدیر، معاون اوِل 
مجلس که در عین حال رییس یک گروه پارلمانی ست، به 
گرفتِن رشوه یا دست کم درخواسِت رشوه از نامزدوزیران 

متهم شده است.
 متهم کننده گان هم شماری از نماینده گاِن دیگِر مجلس از 
صباست.  پارلمانی  گروپ  رییس  کوهستانی،  اقبال  جمله 
اتهام هایی که آقای کوهستانی مطرح کرده، توسط  اگرچه 
رد  و  بستن ها  اتهام  این  داستاِن  اما  شده؛  رد  قدیر  ظاهر 

کردن ها، به بحث گرمِ رسانه ها تبدیل شده است.
نماینده گان،  مجلس  در  رشوه  دهی  و  رشوه پردازی  بحث   
ملی،  شورای  آمدن  کار  روی  آغازِ  از  و  ندارد  تازه گی 
در  غالب  رویکردِ  یک  به  نیز  حاال  و  شده  مطرح  بارها 
تعدادی  که  نیست  شکی  البته  است.  شده  تبدیل  مجلس 
از نماینده گان مجلس، انسان های پاک و بااحساس اند. ولی 
هستند کسانی هم که فقط نماینده گی از مردم را برای درو 
کردِن پول می خواهند و روزهای رای دهی و استیضاح و 
فرصت های طالیی  آن ها  برای  قبیل،  این  از  مناسبت هایی 

شمرده می شود. 
شماری از نامزدوزیران و وزیران در ده سال گذشته تالش 
نماینده گان،  از  برخی  به  رشوه  دادِن  طریق  از  که  کردند 
رای  فروِش  و  خرید  این  رو،  از  بخرند.  رای  خود  برای 
بدل  نماینده گان  مجلس  در  غالب  رویکردی  به  رفته رفته 
شد. این جاست که وقتی مسالۀ فساد و رشوه در پارلمان و 
در میان نماینده های مجلس مطرح می شود، نمی توانیم به 

رد و انکارِ آن بپردازیم.
و  فاسد  فکِر  که  صادقی  و  پاک  نماینده گاِن  هستند  البته 
پول  برابِر  در  را  رأی شان  هیچ گاه  و  ندارند  آلوده  دسِت 
به صندوق نریخته اند؛ اما مسلمًا زمانی که بحث فساد در 
نماینده های  همۀ  اعتبارِ  ناخواسته  می شود،  مطرح  مجلس 

ملت زیر سوال می رود. 
مورد  باید  که  بحث هایی ست  از  مجلس  در  فساد  بحث 
توجه رسانه ها قرار گیرد و نماینده هایی که اهل رشوت و 
خیانت و فروِش رای نیستند، باید در این زمینه افشاسازی 
مردم  به  را  مجلس  فسادپیشۀ  و  دوگیر  و چهره های  کنند 

بشناسانند. 
اما وقتی که شماری از نماینده گان، بحث فساد در مجلس 
متهم  فساد  به  را  نماینده  ها  از  یکی  حداقل  و  مطرح  را 
و  مجلس  ادارِی  هیأت  جانب  از  اتهام  این  باید  می کنند، 
دیگر نهادهای مربوط به صورِت بنیادی مورد بررسی قرار 
متأسفانه  ولی  گردد.  روشن  مسأله  صحت وسقِم  تا  گیرد 
نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی  که  شده  دیده  بارها 
یکدیگرشان را به فساد متهم کرده اند، اما هیچ مرجعی این 

اتهام ها را بررسی نکرده است.
حاال بسیاری از مردم، مجلس نماینده گان را به جای خانۀ 
و  می شناسند  رشوت  گیران  و  فاسدان  خانۀ  نامِ  به  ملت، 
باقی  مجلس  بر  نام  این  نشود،  پی گیری  اتهام ها  این  اگر 
را  اعتبار و وجاهِت خود  مهم،  بسیار  نهادِ  این  و  می ماند 

برای همیشه از دست خواهد داد!

اتهام ها بررسی شوند

آرشیف
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اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان، پدیدۀ تازه یی نیست. 
سالهاست این کشور تولیدکنندۀ دو سوم هرویین جهان 
بوده است و مسیر اصلی قاچاق به شرق اروپا و روسیه 
خروج  با  همزمان  وجود،  این  با  می شود.  محسوب 
این  این کشور، مشکلی جدید در  از  نیروهای خارجی 
 ١٣0000  ،2005 سال  در  است.  داده  نشان  رخ  کشور 
معتاد به هرویین در افغانستان وجود داشت. امروز این 

تعداد به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است.
تریاک  برداشت  در  رکوردشکنی  شاهد   20١٣ سال  در 
پنج  به  برداشت شده  تریاک  میزان  این سال  در  بودیم. 
از گذشتۀ  کیلو رسید. طالبان که  پانصد هزار  میلیون و 
دور با تجارت تریاک یا مالیات گیری از کشت کنندگان 
منافع  این موضوع  از  این محصول کسب درآمد کرده، 
مالی،  دوپینگ  این  مدد  به  است.  آورده  بدست  زیادی 
آنها اخیراً بسیار جسورتر شده اند و حتی به کابل حمله 
به  خارجی  کمکهای  کاهش  با  حال،  عین  در  می کنند. 
افغانستان و خروج تدریجی NGOها از این کشور، 

هزاران نفر در حال افتادن در دام اعتیادند.
مرکز  پی تخریب یک  در  معتادان  در سه سال گذشته، 
فرهنگی قدیمی شوروی که به پناهگاه معتان بدل شده 
بود در سطح شهر کابل پخش شده بودند. حاال معتادان 
جایی جدید برای خود یافته اند. در بخش غربی شهر، در 
سایۀ »پل سوخته«، شهرکی از معتادان، فروشنده گان مواد 

مخدر و مجرمان شکل گرفته است.
در این بهشت جدید معتادان، خفت و رقتی را می توان 
نئشه های  از  که  بویی  است.  سخت  تصورش  که  دید 
غیرقابل  خود  خودی  به  می شود  متصاعد  جنازه گون 
تحمل است. هر روز که گذرتان به اینجا بیافتد، حداقل 
سابقه دار  مجرمان  از  بیابید.  می توانید  را  معتاد  هزار  دو 
دید.  اینجا  را می توان  کهنه سربازان  و  بیکار  تا جوانان 
غریبه ها را با تهدید و خشونت از اینجا بیرون می اندازند. 

از دست پلیس هم کاری برنمی آید. 
دیدن تصاویر معتادان از زیر پل سوخته در غرب کابل 
دشوار است . معتادان در اینجا در میان زباله و فضوالت 
انسانی زندگی می کنند. تا چندماه دیگر به خاطر بارانهای 
قابل  دیگر  مکان  این  رودخانه،  شدن  پر  و  زمستانی 
استفاده برای معتادان نخواهد بود و آنها مجبورند دوباره 

پراکنده شوند.
در  است.  هرویین  به  معتاد  یک  غدل،  رحمان  عبدل 
زمان طالبان )١996-200١( او، در ١4 سالگی، به همراه 
خانواده به ایران فرار کردند تا از بند محرومیتهای شدید 
طالبان بگریزند. وقتی که جامعۀ ایران، آنها را به عنوان 
از  و  زدند  خیابان  به  آنها  زد،  پس  بی سواد  پناهندگانی 
طریق کارهای مجرمانه و هر کار سطح پایینی که گیرشان 
می آمد، ارتزاق می کردند. یک دوست خیابانی اولین بار 
در ١6 سالگی او را با هرویین آشنا کرد و تا امروز که 
29 سال دارد معتاد است. خانواده اش او را ترد کردند و 
به تهران رفتند. او در سال 200٣ به کابل بازگشت. او از 
ضعف شدید اعتماد به نفس رنج می برد و رنج و بدبختی 

زندگیش را به عدم توانش در ترک نسبت می دهد.
بالل، ١8 ساله، در حال آماده شدن برای مصرف تریاک 
از  پس  کابل.  شمال  در  المپیک  استادیوم  نزدیکی  در 
آسیب  دچار  پا  ناحیۀ  از  سالگی   ١6 در سال  آنکه وی 
دیدگی شد، صاحب کارش او را با مواد مخدر، به عنوان 
اعتیادش  متوجه  خانواده،  وقتی  کرد.  آشنا  آرامبخش، 
به  او  زمان  آن  از  کردند.  بیرون  خانه  از  را  او  شدند، 
پایتخت آمده و در خیابانها سعی می کند، خود را زنده 
نگاه دارد. او احساس می کند جامعه او را فراموش کرده 
و به خاطر نداشتن سواد و ارتباط نمی تواند کار پیدا کند.

اجمل، ٣2 ساله، ١8 سال است که اعتیاد دارد. او وقتی که 
برای فرار از دست طالبان به ایران پناه برده بود، هرویینی 
شد. امال )راست(، 20 ساله، پس از مرگ والدینش در 
سال گذشته، جذب گروههای مجرم در کابل شد. این 
دو برادر که در جنوری امسال دوباره در کنار هم قرار 
گرفتند، با گدایی روزگار می گذرانند. اجمل، امال را از 
دنیای جرم بیرون کشید و او را متقاعد کرد تا به جای 
تزریق به هرویین را دود کند. او ادعا می کند که مصمم 

است به خاطر برادرش، مواد را ترک کند.

وحید، 5٣ ساله، 2٣ سال است که به هرویین اعتیاد دارد. 
او به اتفاقی از هرویینی های دیگر در استادیوم مشغول 
استعمال هرویین به روش های مختلف هستند. او 9 سال 

در ایران پناهنده بوده است.
دولتی  توانبخشی  مرکز  در  ترک  حال  در  معتادان 
نهادهایی  تنها  از  یکی  اینجا  کابل.  در  واقع  »جنگلک« 
در این شهر است که چنین خدماتی ارایه می کنند. این 
مرکز میزبان ٣00 بیمار است. برنامۀ ترک مواد در این 
به  این مدت  مرکز سه هفته طول می کشد، و در طول 
بیماران غذا، دارو و لباس داده می شود. اگرچه بسیاری 
از کسانی که در این مرکز بستری هستند، بسیار مشتاق 
به نظر می رسند، ولی میزان بازگشت دوباره به مواد در 

میان افرادی که از اینجا مرخص می شوند بسیار باالست.
غالم خان یک سرباز ارتش ملی افغانستان است. او از 
به  سالم  جان  هلمند  والیت  در  شدید  تیراندازی  یک 
در برد. او از بیماران مرکز توانبخشی جنگلک است و 
جای جراحات خود را به ما نشان داد. یکی از اصلیترین 
ذکر  افغانستان  در  اعتیاد  باالی  میزان  برای  که  دالیلی 
خان  غالم  است.  جنگ  از  ناشی  آسیب های  می شود، 
می کند  ایجاد  برایش  جراحاتش  که  دردی  از  همچنان 
تسکین  تنها  مواد مخدر  که  است  و مدعی  می برد  رنج 
بخش اوست. خانواده اش او را رها کرده اند و جراحاتش 

باعث شده نتواند به راحتی شغلی بیابد.
رنج می برد.  نوزادی  پرهیز  از سندروم  فاروق، 5 ساله، 
دلیل ابتالی او به این سندروم، مصرف هرویین توسط 
سندروم  این  است.  بوده  بارداری  دوران  در  مادرش 
باعث ایجاد معلولیت های اعصاب، و عوارض دردناکی 
شده  فاروق  در  استفراغ  و  اسهال  تشنج،  تب،  همچون 

است.
انجام  حال  در  مخدر«  مواد  واکنش سریع ضد  »نیروی 
به  شدیداً  افغانستان  پلیس  نیروی  خود  متاسفانه  مانور. 
فساد آلوده است. از طرفی یک بررسی از سوی سازمان 
درصد   4١ که  داد  نشان   20١2 سال  در  متحد  ملل 

نیروهای پلیس افغانستان، مواد مخدر مصرف می کنند.
ماموران  آموزش  امر  در  ارشد  مسئوالن  یکی  شاه،  امیر 

نیروی واکنش سریع ضد مواد مخدر است. او می گوید: 
»ما سه جرم عمده داریم: مواد مخدر، فساد، و تروریسم. 
مهمترینشان مواد مخدر است، چرا که فساد در ادارات 
حیات  ادامۀ  فرصت  که  است  آن  مدد  به  تروریسم  و 
حامد  برادر  جمله  از  دولتی،  ارشد  مسئوالن  می یابند.« 
کرزای، به حضور در این صنعت دو میلیارد و ششصد 

میلیون پوندی متهم شده اند.
هر ساله، 600 مامور مرد و ٣0 مامور زن پس از شش ماه 

آموزش از آکادمی پلیس کابل فارغ التحصیل می شود.
عبداله، ٣6 ساله، ١9 سال است که به هرویین و تریاک 
معتاد است. با وجود داشتن همسر و پنج فرزند در جالل 
آباد، او در پنج تالشی که برای ترک داشته است، ناموفق 
بوده است. او علت عدم موفقیتش را نبود فرصت شغلی 

مناسب می داند.
در  کشیدن  حشیش  حال  در  بیکار  جوانان  از  گروهی 
قبرستان »کارت ساخی«. آنها نبود فرصت شغلی مناسب 
را مهمترین مانع برای ترک می دانند: »بالیی که جنگ بر 
سر اقتصاد و جامعۀ ما آورده، دلیل روی آوردن ما به این 
است. شغل و پول در استانهای خودمان وجود ندارد.« 
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 20١٣، تجارت 
غیرقانونی مواد مخدر، 2٣ درصد از تولید ناخالص ملی 
برای  تشکیل می دهد و یک ستون حیاتی  را  افغانستان 

اقتصاد فلج شدۀ این کشور محسوب می شود.
به روز  پل سوخته شکل گرفته، روز  زیر  اجتماعی که 
شکل پیچیده تری به خود می گیرد. با وجود این شرایط 
بازار موقت در آن شکل  اینجا مشمئزکننده است، یک 
شدن  آبدار  و  باران  زمستان،  آمدن  با  است.  گرفته 
رودخانه، اجتماع معتادان دوباره در سطح شهر پراکنده 

خواهند شد.
حسیب اهلل می گوید: »اینجا جهنم است. ما میان خاک و 
گه می خوابیم. همه همیشه در حال دعوا هستند، اما به 
محض اینکه تزریق می کنند به خواب می روند، می افتند 
می میرد،  کسی  وقتی  هستند.  کجا  می روند  یادشان  و 
تا  می دارد  نگه  و  می برد  جسدش  و  می آید  دولت 
خانواده اش برای بردنش بیاید. اینجا دستیار دکتر هست، 
فارغ التحصیل دانشگاه هست، سرباز سابق هست-آنها 
از دست  در جنگ  را  عزیزی  دارند،  مشکل خانوادگی 
داده اند، مشکل اقتصادی دارند. بعضیشان زمانی پولدار 
بودند. آنها تفننی شروع کردند و حاال نمی توانند مواد را 

کنار بگذارند.
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اینجا جهنم است. ما میان خاک و گه 
می خوابیم. همه همیشه در حال دعوا 

هستند، اما به محض اینکه تزریق می کنند 
به خواب می روند، می افتند و یادشان 

می روند کجا هستند. وقتی کسی می میرد، 
دولت می آید و جسدش می برد و نگه 

می دارد تا خانواده اش برای بردنش بیاید. 
اینجا دستیار دکتر هست، فارغ التحصیل 
دانشگاه هست، سرباز سابق هست-آنها 

مشکل خانوادگی دارند، عزیزی را در جنگ 
از دست داده اند، مشکل اقتصادی دارند. 
بعضیشان زمانی پولدار بودند. آنها تفننی 
شروع کردند و حاال نمی توانند مواد را کنار 

بگذارند.

روزنامۀ ماندگار 
حرکت  »جنبش  سوی  از  اخیراً  که  ارتش  سرباز  یک 
اسالمی ازبکستان« سر بریده شده، از جمع ٣١ نفری بوده 

که در والیت زابل گروگان گرفته شده اند.  
جنبش حرکت اسالمی ازبکستان، هفتۀ گذشته ویدیویی 
را به نشر سپرد که در آن یک سرباز ارتش افغانستان را 

سر می برد. 
به دنبال انتشار ویدیوی سر بریدن این سرباز، اداره امنیت 
ملی گفت که این ویدیو ربطی به گروگانگیری ٣١ تن در 

زابل ندارد. 
در این ویدیو، دو مردی که لباس های سیاه به تن دارند و 
اگر  که  می دهند  هشدار  است،  پوشیده  آنها  صورت های 
می خوانند  مجاهدین  که  را  کسانی  خواست های  دولت 
برآورده نکند، همه اسیرانی را که هزاره هستند به همین 

شکل خواهند کشت.
امنیت ملی گفته که فتح محمد »سرباز پیشین« ارتش بوده؛ 
سال  دو  از  محمد  فتح  که  می گوید  قربانی  خانوادۀ  اما 
بدین سو سرباز ارتش بوده و در ولسوالی پنجوایی والیت 

قندهار ایفای وظیفه می کرده است.
یک عضو خانوادۀ فتح محمد به روزنامۀ ماندگار گفت که 
او در جمع ٣١ نفری بوده که از سوی طالبان به گروگان 

گرفته شده اند.
در  محمد  فتح  می گوید:  سرباز  این  مامای  محمد  فیض 
کندک دوم و تولی حمایۀ قول اردوی 205 اتل در ولسوالی 
پنجوایی والیت قندهار سرباز بود و تا یک ساعت پیش از 

گروگان گیری با آنان تماس داشت. 
فیض محمد که به منظور دریافت جسد خواهرزاده اش از 
ولسوالی اندراب والیت بغالن به کابل آمده است، گفت: 
»خواهر زاده ام عسکر بود در قول اردوی قندهار. بعد از 
تماس  او  با  بیاید.  خانه  به  می خواست  وظیفه  ماه  شش 
تلفونی داشتیم. ناوقت روز از قندهار حرکت کرده بود. تا 
ساعت یک بجه هم تماس داشتیم. در آخر تماس گفت 
که در نزدیک زابل هستیم. اما پس از آن دیگر تماس ما با 

فتح محمد برقرار نشد.«
او گفت که این حادثه دقیقًا در روزی اتفاق افتاد که ٣١ 

نفر از سوی داعش به گروگان گرفته شدند. 
به  فتح محمد خودشان  پیداکردن  منظور  به  که  افزود  او 
قندهار رفتند؛ اما نتوانستند سراغی از وی بگیرند؛ تا این 
که خبر کشته شدن دو تن از گروگان گرفته شده ها را از 

طریق رادیو شنیدند. 
مامای سرباز قربانی خاطرنشان ساخت که آنها ابتدا فکر 
نمی کردند که فتح محمد در میان این دوتن باشد؛ اما پس 
از آن که در فیسبوک ها و رسانه ها، ویدیوی کشته شدن فتح 
محمد را دیدند، پی بردند که او به شهادت رسیده است.

فیض محمد در پاسخ به این پرسش روزنامه ماندگار که 
پس از کشته شدن خواهرزاده ات دولت با شما در تماس 
پشه  یک  دولت  نظر  به  هیچ.  »هیچ...  گفت:  است،  شده 
کشته شده. سرباز بودن و خدمتگار بودن به دولت یعنی 
چی؟! ... جوانان مردم، سربازان اردو شهید می شوند، اما 

هیچ کس پرسانش را نمی کند.«
مامای فتح محمد افزود: خواهرزاده اش از دوسال بدین سو 
در ارتش کار می کرد و یگانه فرزند نان آور خانواده چهار 
محمد  فتح  مادر  و  پدر  که  گفت  او  بود.  شان  نفری 
کهن سال هستند و از طریق معاش یگانه  فرزند شان امرار 

حیات می کردند. 
فیض محمد گفت: »پدر ریش سفید و مادر پیچه سفید 
فتح محمد، باال خدا و پایین بچۀ شان را سیل داشتند که 

حاال او دیگر زنده نیست. »
به گفتۀ او، این سرباز ارتش نامزاد بود و به دلیل ناتوانی 

اقتصادی و فقر عروسی کرده نتوانست.  
او گفت که از دولت افغانستان دیگر توقعی ندارند، فقط 
تحویل  آنان  به  و  کنند  پیدا  را  شهیدشان  جسد  که  این 

دهند. 

خانوادۀ فتح محمد ) سربازی که هفتۀ گذشته سر بریده شد(:

سرباز سر بریده شده 
در جمع 31 گروگان بود
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کیانوش دل زنده
نقش نوآورانۀ الکان در مقولۀ »خشونت« 
محل  و  بوده  ژیژک  توجه  مورد  که 
بودن  خشونت طلب  از  متمایز  تفسیرهای 
در  کانتی  رویۀ  این  بر  تردید  و  او، شک 
باب آزادی در »نقد عقل عملی« می باشد؛ 
اثبات  آن جایی که با مثال شگفت انگیز به 
وجود آزادی می پردازد: »عاشقی را مجسم 
از  می شود  داده  حکم  او  به  که  می کند 
فرض  بپرهیزد:  عواطف  بی رویه گی 
گرایش  از  گفت وگویی  در  کسی  کنیم 
اگر  که  کند  تصدیق  خود  لذت جویی 
باشد،  داشته  فرصت  و  حاضر  معشوق 
خود  تمایل  برابر  در  بتواند  ندارد  امکان 
خانه یی  برابر  در  اگر  حال  کند؛  مقاومت 
از  بی درنگ پس  تا  برافرازند  داری  چوبۀ 
به دارش  برآورد  را  آن که خواسِت خود 

کشند، آیا او بر تمایل خود غلبه نخواهد 
این  مقابل  در   )20  : )فرایا، ١٣90  کرد؟« 
»که  می آورد  نقض  مثالی  الکان  مثال، 
از آن که مسالۀ شرف  نابیناتر  دلباخته یی، 
را با دلباخته گی درآمیزد، برای کانت مسأله 
آفریند و او را وا می دارد که بپذیرد کسانی 
هستند که هیچ فرصتی آنان را مسلمًا بیش 
از پرداختن با چوبۀ دار، حتا بی اعتنایی به 
آن، در شتافتن به سوی هدف وا می دارد. 
مانع  نه  دیگر  خشونت  صورت،  این  در 
در  خوشبختی  لذت  سبب  بلکه  آزادی 
این   )2١  :  ١٣90 )فرایا،  می شود.«  بدی 
مناظرۀ الکانی و کانتی به دو سویه اشاره 
میل  قربانی  را  مرگ  که  سویه یی  می کند، 
می کند و دیگری میل را قربانی مرگ. رانه 

مرگ برای کانت قوی تر می باشد، چرا که 
قانون اخالق برای تعدیل قدرت عواطف، 
خود را با نوعی خشونت تحمیل می سازد، 
به همین نحو، حتا برای کانت حکم قاطع 
و نامشروط اخالقی بوی سنگدلی می دهد. 
الکان  که  ساد-کانت  گزاره  دو  این  نزاع 
سویۀ  دهد،  می  ترجیح  کانت  به  را  ساد 
به نحوی  می باشد.  ژیژک  گرایی  اخالقی 
الکان  به  را  حق  رابطه  این  در  او،  که 
اخالقی  سخت گیری  حقیقت  و  می دهد 
حتا  که  می نامد.  قانون  سادیسم  را  کانت 
با گرایش اخالقی بی طرفانۀ واال به نوعی 
بی قیدوشرط  خشونت  می باشد،  همانند 
که  عریانی  خشونت  لذت،  خشونت  در 
در برابر خشونت پنهان قانون و مناسبات 
ژیژک طرح  اخالقی موضع گیری می کند. 
می کند  تعریف  باز  را  الکان  روان کاوِی 

کند.  اشاره  سوژه  و ضعف  نواقص  به  تا 
کمبودها و ضعِف ذاتی که اتفاقًا با تحریک 
اعمال  به  قانون  و  اخالقی  مناسبات 
خشونت تحریک می شوند؛ شبیه حکایت 
مسایل  طرح  با  را  شاگردانش  که  معلمی 
آزار می دهد و  غیر ممکن و حل نشدنی 
مخفیانه از ناتوانی آن ها لذت می برد. این 
که سوژه می تواند »از قهوۀ بدون کافیین، 
آبجوی بدون الکول، سکِس بدون تماِس 
مجازی  واقعیت  حتا  و  مستقیم،  جسمِی 
لذت ببرد، واقعیتی که خود از جوهر مادِی 
ساکن و لختش تهی است. در همین راستا 
]سوژه[ می تواند »دیگری« قومی یی داشته 
باشد عاری از جوهر بوده گی…« )ژیژک، 
پیشین، ١٣88 : ٣46( خالصۀ کالم  همین 

نقطۀ درک جوهر بوده گی در جهان معاصر 
می باشد که پر از تلق های مصنوعی برای 
برای  که  می باشد  کاذب  عواطف  تلقین 
و  بود  دلیل حضور خشونت  ژیژک خود 

همین خشونت خود اخالقی ست.
کمبودها، نواقص ها، کاستی های سوژه در 
نگاه روان کاوانۀ الکانِی ژیژک چیست؟ و 
که  آزادی  نوع  آن  از  آن خودمداری  چرا 
مد نظر کانت در جستار باالست، در سوژۀ 
برابر  در  بتواند  که  نمی شود  پیدا  ژیژکی 
خشونت بایستد و به حکم عقل خشونت 
دو  به  را  آن ها  می توان  کند؟  کنترل  را 
سوپراگو  الف( حضور  کرد:  تقسیم  دسته 
در  دیگری  حضور  ب(  سوژه؛  درون  در 
بیرون. که هریک به نحوی از انحا سوژه 
به  »میل  »میل« که می توان  برای تحقق  را 
آزادی« تعبیر کرد؛ از عقل خودمختار خلع 

سالح می سازد. 
الف: ژیژک با استمداد از سه گانۀ فرویدی 
و  ذاتی  سویۀ  به  اید(  اگو،  سوپر  )اگو، 
پنهان به نام »ناخوداگاه یا همان سوپر اگو« 
اشاره می کند که با ایجاد شرایط و بستری  
برای سوژه، او را  خود به خود به اعمال 
اما چرا سوپراگو  خشونت سوق می دهد. 
»سوژه« را از خودمختاری عقل و توانایی 
می گرداند؟  ناتوان  خشونت  کنترل  در  او 
به  را  امر  این  که  سوپراگو  برتر  خاصیت 
سوژه  که  می باشد  این  می آورد  وجود 
بیشتر  کند،  اطاعت  بیشتر  او  از  هرچقدر 
فرویدی  منطق  می گیرد.  قرار  فشار  تحت 
است  عاملی  ژیژک  نگاه  در  اگو  سوپر 
است  خشن  موجودی  بالذات  سوژه  که 
اگو  سوپر  رضایت  برای  را  خشونت  و 
با یک  به نحوی که سوژه  اعمال می کند؛ 
ناخوداگاه که از طریق عذاب وجدان او را 
از میل ورزیدن باز می دارد مواجه نیست، 
روبه روست  ناخوداگاهی  با  سوژه  بلکه 
فشار  تحت  را  سوژه  برعکس،  اتفاقًا  که 
می گذارد که بیشتر میل بورزد و از آن جایی 
که سوژه ناتوان از میل ورزی است، دچار 
ژیژک  از  مثالی  می شود.  وجدان  عذاب 
در نقد ”فلم روانی آلفرد هیچکاک وجود 
دارد”، که منیاتوری از وضعیت طرح شده 
سوپراگوی  چه گونه  می دهد.  ارایه  ما  به 
مبتنی  که  انسان  درونی  ساختار  و  فردی 
است،  اگو(   ، سوپراگو   ، )اید  سه گانه  بر 
و  می آورد  فراهم  را  خشونت  موجبات 
با  او  را.  بیرونی  موجبات خشونت  قانون 
بگوید  ما  به  می خواهد  فلم  این  تشریح 
پسامدرنیته  عصر  در  »انسان  چه گونه 
انشقاق پیدا کرده و به دو نیم تقسیم شده 
است. نیمی خیر و نیمی شر. نیمی نمود و 
نیمی بازنمود. انسانی که به ظاهر به شدت 
از قانون پیروی می کند ولی در عین حال 
خود نقض کنندۀ اصلی قانون است. انسانی 
که به شدت تحت تأثیر اقتدار مادرش است 
ولی او پیش خود مادرش را به قتل رسانده 
است. انسانی که شعار تسامح می دهد ولی 
است.«  از عوامل خشونت  یکی  باطن  در 

 )Kay, 2004: 8١(

در هر مذاکره یی فردی وجود دارد که نقش کنترل کنندۀ فضای مذاکره و ایجاد 
ایفا می کند، بدون وجود این شخص چهار دسته از افراد  تعادل میان طرفین را 
هر  می توانند  مشاجره کننده گان  و  حاشیه پردازان  بی هدف ها،  سلطه طلبان،  یعنی 

مذاکره یی را به یک آشوِب بی نتیجه تبدیل کنند.
بزرگ  امنای یک شرکِت  هیأت  رییس  در چه جایگاهی هستید،  نمی کند  فرقی 
یا عضوی از شورای والدین یک مکتب، همیشه ممکن است در شرایطی قرار 
بگیرید که ناچار شوید فضای یک جلسه و مذاکره را کنترل و تعدیل کنید، در 
این مواقع فراموش نکنید جلساِت مذاکره ممکن است برای همه بسیار انگیزاننده 
باشد، با این همه اگر نتوانید احساساِت خود و دیگران را با خودداری از رفتارهای 
تحریک کننده کنترل کنیـد، به هیچ نتیجه یی نخواهید رسید. در ادامۀ این مقاله، 
با چهار گروه از افراد آشنا می شوید که اگر نتوانید کنترل شان کنید، ممکن است 

جلسات مذاکرۀتان را برهم بزنند.
 هنر و درایِت کنترل احساساِت جمعی و آرام نگاه داشتن جِو مذاکرات، یکی 
از دشوارترین بخش های هر مذاکره است، اما با قدری شکیبایی می توانید آن را 

بیاموزید.
برخورد با سلطه طلبان

بر محیط  و  باشند  برتر  فضایی  در هر  دارند  نیاز  که  سلطه طلبان کسانی هستند 
تسلط داشته باشند، آن ها فضای یک مذاکرۀ سالم را برهم می زنند؛ زیرا نیاز دارند 
که بر هر فضایی احساس تسلط داشته باشند. در برخورد با این افراد باید قوی، 
باید منتظر  قاطع و محکم باشید. در صورتی که فرد سلطه طلب را مهار نکنید، 
یک نزاع یا تنش در مذاکره یا بی بهره ماندن از نظرات سایرین باشید، برای کنترل 

اوضاع به این پیشنهادها توجه کنید:
تا  یادآوری کنید که همکاری و موضوع صحبِت وی جالب است  ـ به گوینده 

غرورش را ارضا کنید.
ـ به او اعالم کنید که به نظرات دیگر شرکت کننده گان نیز نیاز دارید.

ـ دایمًا نظرات دیگر افراد را خواستار شوید تا توازن به فضای مذاکره بازگردد.
ـ مانع از برخوردهای شخصی شوید.

ـ از مکث و وقفۀ سخن فرد سلطه طلب بهره ببرید و با تکرار مطالب مفید، فضا 
را به حالت عادی بازگردانید.

برخورد با افراد بی هدف
حاشیه  آن ها  دارند،  حضور  مذاکرات  و  نشست ها  اغلب  در  بی هدف  آدم های 
می روند و حضار را خسته می کنند. این افراد معموالً فقط طالب توجه هستند و 
هدف دیگری جز سخن گفتن ندارند. به آن ها اجازه ندهید وقتی را که هر ثانیۀ آن 
در مذاکرات حیاتی است هدر بدهند. الزم است کنترل اوضاع را به دست بگیرید، 
فراموش نکنید که اگر از این افراد چشم پوشی کنید یا سعی کنید به آن ها اجازه 
دهید نیازهای شان به توجه را در حین مذاکره برآورده کنند، به سایر افراد حاضر 

در جمع بی احترامی کرده و حقوق آن ها ا ضایع کرده اید. 
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خشونت در نظرگاه
 انتقادی اسالوی ژیژک
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محمداشرف آذر
ِ چله نشین  پیر  با  که  بود   1390 سال  اواخر  در   -1
دیدار من اتفاق افتاد و آن روز نخستین بار بود که با 
استاد محمد عمر فرزاد آشنا شدم. او با عطر حرفش، 

حِس دیگری بر آشنایی مان ریخت.
هوای  چشم هایش، حکایت از اضالِع اندیشۀ زردشت 

و گفتار نیک و پندارِ نیکش می کرد.
پُرظرفیِت  و  قشنگ  قالب های  روی  حرف  وقتی 
فرزاد  عمر  محمد  استاد  آمد،  دوبیتی  و  رباعی 
یک باره به یاد شهید زنده یاد عبدالقهار عاصی افتاد 
و گفت: »عاصی کسی بود که در کشور نخستین بار 
دمید.  دوبیتی  و  رباعی  قالب های  به  تازه یی  روح 
و  صمیمی  فضای  یک  از  دوبیتی هایش  و  رباعی ها 
بومی سرشار است.« او مثل صمیمیِت  صبح، عصرباد 
را بر تن  خیس درخت ها می ریخت. وقتی استاد از 
گره گشایی  و  می زد  حرف  موالنا  و  بیدل  شعرهای 
هوشم  به  و  می رفت  هوش  از  هوش  من  می کرد، 

پژواِک مالیِم او چون شبنم بر تن یاس، روح تازه 
می دمید.

بر  خورشید  هم چون  فرزاد،  عمر  محمد  استاد   -2
خود  نور  از  را  همه  و  می تابید  یک سان  همه گان 
سرشار می کرد و در خطوط ترک خوردۀ ذهن همه ، 
به ویژه شاعران با خط سبز شور و نشاط می نوشت. 
او با آب و آیینه پیوندی ناگسستنی داشت و از جنس 
چشم هایش  هوای  هیچ وقت  من  بود.  نسیم  و  رویا 
را خیس و ابری ندیده بودم و هرگز قامت  کاجش 
نتوانست خم کند و یک بار هم  را توفان های سمج 
از بی مهری و کج تابِی روزگار  نشنیدم و ندیدم که 
گله کند و خم به ابرو بیاورد. حال  آن که ما همواره 

از دهر شکایت ها و حکایت ها داریم.
دیار  این  از  تو  که  نمی شود  باورم  هنوز  استاد!   -3
به  به دفتر کارم می روم، یک باره  کوچیده ای! وقتی 
یادت می افتم و می خواهم نزدت بیایم تا بگویی که 

من  و  می زنی؟«  سر  من  به  کم تر  روزها  این  »چرا 
بهانه یی رو کنم. هنوز وقتی در صحن دفتر سیگار 
می کشم، حس می کنم که ناگهان از هر سو به سوی 
من می آیی و من سیگارِ نیمه تمامم را در کفِ  دست 
کنارم  از  لبخند صمیمی  با  شما  و  می کنم  خاموش 

عبور می کنید تا نشود که من خجالت بکشم.
»چرا  که  بگویی  و  بیایی  که  می ترسم  هنوز  استاد! 
پیرامون من چند سطر را سیاه کردی؟« زیرا می دانم 
یادم هست که روزی  نبودید.  تعارف  اهل  که شما 
تا  بزنم  حرف  مسوولین  با  می خواهم  بودم  گفته 
نام شما مسما سازند؛ دیدم که یک باره  به  جاده یی  
من  این حق  که  گفتید  و  لرزیدید  عجیبی  به شکِل 

نیست، حق استاد واصف باختری است.
آه... آه... استاد گرامی! چه بگویم غمم از دل برود 

چون تو بیایی!

نویسنده،  شاعر،  فرزاد  عمر  محمد  استاد   -4

موالناشناس  بیدل شناس،  باستان شناس،  پژوهش گر، 
روزنامه های  در  او  شعرهای  بود.  بزرگ  عارفی  و 
رسیده  است؛  چاپ  به   مستعار  نام های  به  متعددی 
هم  یک بار  داشت،  که  شکسته  نفسی یی  به  نظر  اما 
نخواست که آثارش به شکل مجموعه به چاپ برسد 
که  »خیام«  مثل  درست  باشد؛  داشته  و سر شاعری 
و  ریاضی دان  ستاره شناس،  به عنوان  زنده گی اش  در 
فیلسوف شهرت داشت، تا شاعری رباعی سرا. و در 
قرن سیزدهم میالدی بود که رباعیاِت او کم کم سرِ 
زبان ها آمد و به سرعت رباعیات اندِک او جهان را 
دیگر  شاعراِن  از  جهانی تر  را  خیام  و  کرد  تسخیر 
نشسته  بر سکوی شهرت  خیام  هم  هنوز  و  ساخت 

 است.
ای کاش کسی آثار استاد را به دست سربی چاپ 
از  همان طور  که  استاد  دل باخته گاِن  تا  بسپارد، 
حرفش  عطر  از  و  می بردند  فیضی  ازلی  حضورش 
فیضی  ازلی  نیز  کتاب هایش  از  می شدند،  سرمست 

ببرند و چشمه  چشمه بنوشند.

5- به قول موالنا: »او با هفتاد و دو گروه یار بود«. 
عرفا،  موزیسین ها،  با  بل  شاعران؛  با  نه تنها  استاد 
علمای  دین، ژورنالیست ها، روزنامه نگاران، رییس ها، 
کسبه کاران و ... یار بود. هر از گاهی دسته دسته به 
دفتر کارش می آمدند و حل مشکالت می کردند و او 
برای همه راهکار می داد. وقتی سه ـ چهار روز به 
پیشگاهش حضور نمی یافتم، زنگ می زد و می گفت: 
زوتر  هرچه  می کنی؟  کار  رباعی  آیا  »آذر کجایی؟ 
آن که  به  محض  شده ام...«.  رباعیاتت  دلتنگ  که  بیا 
حضور سبز و معطرش می رسیدم، بی درنگ می گفت: 
»آذر این هفته کدام کتاب را خواندی؟ چه طور بود 
محتوای کتاب؟ چه آموختی؟ برایم حکایت کن؟ و 

چند رباعی برایم بخوان«.
استاد عزیزم! حاال که نیستی، خود را به خلوِت کدام 
پیرِ  چله نشین بیندازم و چه طور سر از شانۀ بهت و 

سکوت باال کنم؟
و  آبی  جای  نمی تواند  هیچ کس  هیچ کس،  نه!  نه!   
آسمانِی شما را پُر کند. جای شما تا دنیا هست، تهی 

خواهد بود.

احمدظاهر  که  بودم  شنیده  عزیزی  از  باری   -6
بوده  صمیمی  دوست  استاد  با  کشور  فقید  هنرمند 
با  رفاقت شان  از دوستی  و  استاد  از   است. یک روز 
احمدظاهر پرسیدم. گفت: احمدظاهر هنرمندی بود 
نخواهد  تکرار  کشور  موسیقی  تاریخ  در  هرگز  که 
شد. و حکایت هایی از آن زمان کرد. دیدم که صورِت 
ثانیه ها ترک   خورد و شوقی بی محابا در کنارمان زانو 
زد. مات و مبهوت به چشم های استاد خیره شدم و 

یک باره هوای چشم های استاد ابری شد.
گفت:  و  کشید  آهی  بعد  و  کرد  سکوت  لحظه یی 
که  فرستادم  کابل  به  نوشته  برایش  را  موالنا  »شعر 
این غزِل معروفش بود:  من غالم قمرم غیر قمر هیچ 
مگو... . دوباره احمدظاهر برایم نامه یی فرستاد که: 
معرفی کردی که  با عجب گنجینه یی  مرا  تو  استاد! 
تمام شعرهایش خود آهنگ اند... من دیگر جز اشعار 

موالنا از شاعر دیگری نمی خوانم!«
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یادی از آن پیـِر  چله نشین
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شـع
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انسان فردا

من خداوندگار فردایم 

رنگ و بوی بهار زیبایم 

باش! تا چشم خلق بگشایم 

شور مستیِّ خویش بنمایم 

عشق، هنگامۀ جهان من است 

کار، پروردگار هستی من 

آرزو، جلوه گاه جان من است

شعر، آیینه دار مستی من 

صبح فردا که نوِر چشمِ جهان 

زنده گی را پُر آفتاب کند 

باز گردد جهان دوباره جوان 

همه جا را پُر انقالب کند 

هرچه بینی در آن، مرا بینی 

اثر عشق و آرزوی مرا 

پیشتاز زمان مرا بینی 

ذوق پُرشوِر جست و جوی مرا 

خیره سوزد چراغ مه به فضا 

پیش خورشیِد زنده گانِی من 

گرم و پُر شور و آرزو افزا:

قلب من، عشق من، جوانی من 

گ تمنا
آهن

برخیز جوانا! 

ش و زیبا   
س دلک

         برخیز بهار آمده ب

               از بستر گل ها 

                   تا بام ثریا   

                      هر گوشه دل انگیز و صفاخیز و فریبا

رامشگر گلشن 

در بزم چمن زخمۀ اسرار نوازد 

                 وز شور نواها   

                       دوشیزۀ گل ها  

گ تمّنا
ص به آهن

                          مستانه کند رق

تا کی من و تو سرد 

              نومید و ز خود رفته و بی سوزِ دل و درد    

                                                           بی باور و تنها   

برخیز جوانا!

از نالۀ مرغ چمن آن سوز بیندوز 

              کاَندر دل صحرا  

                       یا دامن کهسار وطن اللۀ حمرا   

بر شاهد گیتی 

ب دگری بند چو مّشاطۀ هستی  
        زی

                 آن گونه فریبا  

                            کز جلوۀ گیرا   

                                اندیشه به شور آَوَرد هنگام تماشا  

ACKU
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در رهایی 31 گروگان مسافر...
برای  را  خیمه ای  پیش  روز  پنج  از  مدنی  فعاالن  از 
سرنوشت  بودن  نامشخص  به  اعتراض  و  تحصن 

گروگان ها، در مرکز شهر کابل برپا کرده اند.
در  کارکردها  که  این  بیان  با  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
با شرایط خاصی محدود شده گفت:  این خصوص 
و  بزرگ  مساله  یک  خود  ذات  به  »]گروگانگیری[ 
هم  دولت  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ملی  سطح  در 
در باالترین سطح مورد بررسی و پیگیری قرار داده 

است.«
فشار  تحت  شدت  به  گذشته  هفته   ٧ در  دولت 
خانواده های گروگان ها، مردم و رسانه ها قرار داشته 

است.
زیادی  سوال های  این که  به  اشاره  با  اجرایی  رییس 
برای  دولت  تالش های  و  گروگان گیری  درباره 

میان خانواده های گروگان ها، مردم و  آنها در  آزادی 
شبکه های اجتماعی مطرح است، گفت که او در این 

جلسه نمی تواند به همه این سوال ها پاسخ دهد.
اعضای  که  خصوصی  جلسه  در  که  افزود  او 
مدنی  جامعه  نماینده گان  و  گروگان ها  خانواده های 
این  در  را  چیز  همه  می تواند  باشند،  داشته  حضور 

مورد توضیح دهد و پیشنهادهای آنها را بشنود.
جان  سالمت  اولویت  که  کرد  تاکید  عبداهلل  آقای 
می گیرد  صورت  که  اقدامی  هر  و  است  گروگان ها 
نباید »رسمی« به جا بگذارد که امنیت دیگر شهروندان 

کشور را به خطر اندازد.
به  زابل  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری  پیشتر 
خانواده های گروگان ها گفته بودند که گروگان گیران 
خواستار آزادی ١2 شورشی زندانی از سوی دولت 

در بدل آزادی این ٣١ گروگان شده اند.

پیش از آن که آقای عبداهلل به خیمه تحصن خانواده های 
گروگان ها حضور یابد، محمد اکبری، نماینده والیت 
بامیان در مجلس نمایندگان از قول منابع امنیتی گفته 
بود که اقدام های مختلفی برای آزادی این گروگان ها 
آنها  آزادی  برای  امیدواری ها  حاال  و  گرفته  صورت 

بیشتر شده است.
که  زمانی  روز 4 حوت  نفر   ٣١ این  اتوبوس حامل 
از هرات به سوی کابل در حرکت بودند، در والیت 
زابل از سوی افراد مسلح ناشناس متوقف شد و خود 

آنها به محل نامعلومی منتقل شدند.
تا حال در چند شهر دیگر از جمله بامیان، مزار شریف 
و نیلی مرکز والیت دایکندی در مرکز افغانستان نیز 
آنچه کم کاری دولت  به  اعتراض  راهپیمایی هایی در 
در زمینه رهایی این گروگان ها خوانده می شود، به راه 

انداخته شده است.

احمـد عمران
یک  نشان گِر  ملی،  وحدت  دولت  کارکرد شش ماهۀ 
تمام  در  دولت  این  این که:  آن  و  می تواند  بوده  چیز 
این  است.   بوده  ناکام  دولتی  کاری،  عرصه های 
موضوع سرانجام از زبان داکتر عبداهلل به عنواِن یکی از 
اساس گذاراِن این دولت نیز بیرون شد. داکتر عبداهلل در 
کنفرانس »آیندۀ حقوق بشر افغانستان« که هفتۀ گذشته 
برگزار شد، حرف هایی زد که بیان گِر اختالفاِت جدی 
عبداهلل  داکتر  بود. هرچند  افغانستان  دولت  در سطح 
تالش کرد که بخشی از سخنان و انتقادهای خود را 
یک  ولی  کند،  بیان  دیپلماتیک  واژه گاِن  پوشش  در 
بخِش اساسِی این سخنان، از نارضایتِی درونِی آقای 
عبداهلل پرده برمی داشت. سخنان آقای عبداهلل نشان داد 
که حاال او نیز از ایجاد دولت وحدت ملی با چنین 
ساختار و تعریفی راضی بوده نمی تواند. داکتر عبداهلل 
در سخناِن خود گفت که از کارکرد شش ماهۀ دولت 
راضی نیست و می داند که مردم سرخورده و مأیوس 

شده اند. 
دولتی که به دنباِل جنجال های انتخاباتی در نتیجۀ یک 
نخستین ایستگاهِ  در  آمد،  به وجود  سیاسی  توافق نامۀ 
خود با خطِر سقوط مواجه شده است؛ اما این خطر 
قابل تأمل و بررسی ست و باید به این سوال که چرا 
دولت وحدت ملی ناکام بوده است، پاسخی در حد 
توان و بضاعت ارایه کرد. به نظر می رسد چند عامل 

سبب بروز وضعیِت فعلی شده است:
عدم اجرای دقیق توافق نامۀ سیاسی: در این که دولت 
تیم  دو  میان  سیاسی  توافق نامۀ  برآینِد  ملی  وحدت 
انتخاباتی است، هیچ جای شک و شبهه وجود ندارد. 
اما به نظر می رسد که یک جانِب قضیه جایگاه خود 
شکریه  وقتی  می بیند.  سیاسی  توافق نامۀ  از  فراتر  را 
رییس  عنوان  به  نماینده گان  مجلس  عضو  بارکزی 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی گماشته شد، در یک 
ریاست  واکنش  به  پاسخ  در  رسانه یی  گفت وگوی 
اجرایی نسبت به عدم پذیرِش او به حیث رییس این 
کمیسیون گفت: »همان گونه که داکتر عبداهلل با امضای 
اشرف غنی رییس اجرایی شد، من هم با همین امضا 
رییس کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی شدم«. آن گونه 
بارکزی  خانم  به  تنها  سخن  این  می شود،  معلوم  که 
بیشتِر  تا  گرفته  رییس جمهوری  از  بل  ندارد،  تعلق 
اندر شده اند که  کاذبی  باورِ  به چنین  او  تیِم  اعضای 

یک جناح در نتیجۀ انتخابات به قدرت سیاسی دست 
یافته و یک جناح در نتیجۀ الطاِف ملوکانه.

دقیقًا  خود  سه شنبۀ  روز  سخنرانی  در  عبداهلل  آقای 
به این مسأله اشاره کرد و گفت که ریاست اجرایی 
برداشت  وقتی  است.  نداده  تحفه  برایش  کسی  را 
بدون  باشد،  چنین  تیم  یک  میان  در  فعلی  دولت  از 
شک توافق نامۀ سیاسی به حاشیه می رود و از کارکرد 
اجرای  در  فعلی  نظام  موفقیت  که  در حالی  می افتد. 
رهبران  میان  که  سیاسی ست  توافق نامۀ  موِی  به  مو 
دولت وحدت ملی امضا شده است. البته این را هم 
به  در  نیز  عبداهلل  داکتر  که  داشت  دور  نباید  نظر  از 
سهِم  و  نقش  فعلی،  کاذِب  وضعیت  آوردِن  وجود 
انجام داده که  اشتباهاتی  نیز  او  خود را داشته است. 
توافق نامۀ سیاسی را به حاشیه رانده است. یکی از این 
اشتباهات که می تواند مدهش ترین آن ها باشد، ایجاد 
فرصت و اختیار کردِن خاموشی در برابر اعتمادنامه یی 
بود که کمیسیون برگزاری انتخابات به آقای غنی داد. 
زیرا  می شد؛  پذیرفته  و  صادر  نباید  اعتمادنامه  این 
دولت فعلی مشروعیت خود را از یک نهاد فاسد و 
نیاورده،  دست  به  انتخابات  کمیسیون  نام  به  متقلب 
دو  میان  سیاسی  تفاهم  طریق  از  مشروعیت  این  بل 
دادن  و  اشتباه  آن  است.  شده  حاصل  انتخاباتی  تیم 
فرصت به یقین که به چنین روزی می انجامید و این 

قابل پیش بینی بود.
رییس جمهوری  سرشت  در  خودکامه گی: 
خودکامه گی موج می زند. او به هیچ صورت به تقسیم 
قدرت راضی نیست و تمام تالش هایش معطوف به 
گرفتن کل قدرت در چنِگ خویش است. از آقای غنی 
نمی توان انتظار داشت که بر اساس توافق نامۀ سیاسی 
سازوکارهای  تمام  او  شود.  راضی  قدرت  تقسیم  به 
الزم را به کار می گیرد تا از ریاست اجرایی یک نهاد 
شش ماه  در  بسازد.  غیرمسوول  و  صالحیت  بدون 
گذشته ثابت شد که نقش آقای غنی در قدرت چه قدر 
هست و از آقای عبداهلل چه قدر. شاید به صورت ظاهر 
وزارت ها میان دو تیم تقسیم شده باشد، ولی آن کس 
که کِل قدرت را در اختیار دارد، تنها یک فرد است و 

آن آقای غنی ست.
تیمش  و  غنی  آقای  این که  در  سیاسی:  بی اراده گی 
ندارند،  سیاسی  توافق نامۀ  اجرای  برای  سیاسی  ارادۀ 
جای شک نیست. برای آقای غنی بهتر آن است که 

هیچ توافق نامۀ سیاسی یی وجود نداشته باشد تا او بهتر 
بتواند بر قدرِت سیاسی چیره شود. اما آن گونه که در 
شش ماه گذشته مشخص شد، در تیم آقای عبداهلل نیز 
ارادۀ الزم و قاطع برای اجرایی کردن توافق نامۀ سیاسی 
در عمل به وجود نیامده است. آقای عبداهلل تنها در یک 
سخنرانی برخی انتقادها را متوجه رییس جمهوری و 
توافق نامۀ  به  باید  چه گونه  این که  از  اما  کرد،  تیمش 
سیاسی برگشت، هیچ حرف و سخنی به زبان نیاورد. 
و  باشد  قدرت  کامِل  کسب  پی  در  یک طرف  وقتی 
سکوت  نیز  دیگر  طرِف  و  ببیند  خود  نفِع  به  را  آن 
اختیار کند، بدون تردید وضعیت به سمت بحران پیش 

می رود.
و اما چه باید کرد؟

چه باید کرد تا از وضعیِت فعلی نجات پیدا کنیم و 
تنها  می کنم  فکر  کند.  پیدا  سروسامان  دوباره  کشور 
مادۀ  به ویژه  توافق نامۀ سیاسی و  به  برگشت  گزینه، 
توافق نامۀ  در  است.  نظام  تغییر  آن،  اصلی  و  مهم 
لویه  برگزاری  طریق  از  نظام  تغییر  مکانیزم  سیاسی، 
تمام  باید  از حاال  پیش بینی شده و  جرگۀ اضطراری 
نیروها و جناح های موجود، خود را آماده سازند که 
مادۀ  این  شدِن  اجرایی  در  فشار  اهرم های  عنوان  به 
توافق نامۀ سیاسی عمل کنند. به ویژه این جا مخاطِب 
سخنم، نخبه گان سیاسِی کشور اند که وضعیت بحرانِی 
فعلی را درک می کنند و توانایی بسیج افکار عمومی را 
به سمت اصالح نظام دارند. هیچ گونه تأخیر و تعلل 
پذیرفته  نباید  توافق نامه  از  بند  این  اجرایی کردِن  در 
شود و یا به بهانه های واهی از آن صرف نظر صورت 
گیرد. افغانستان پس از سیزده سال تجربۀ نظام ریاستی 
به این نتیجه دست یافته که با چنین نظامی، عدالت 
و مساوات در کشور قربانی می شود. پس یک گزینه 
از ریاستِی  نظام  تغییر  قرار دارد و آن،  برابِر همه  در 
فعلی به نظام پارلمانِی حزبی است. اگر آقای عبداهلل 
به اجرایی کردِن این بخش از توافق نامۀ سیاسی موفق 
شود، بدون شک به یک پیروزی  تاریخی نایل آمده. 
اما در غیر آن، به همین صورِت فعلی هم می  توان در 
کمتر از پنج سال آینده، شعار به خورد مردم داد و فکر 
کرد که نقش و مسوولیِت خود را به عنوان یک رهبر 

به سر رسانده  است.
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وضعیت رقت بار بیجا شده گان...
شماری از  آنها خراب شده است و از تعداد دیگری 
این  گفته  به  دارد.  قرار  شدن  تخریب  معرض  در 
بیجا شده گان، حد اقل برای دو سال دیگر زمینۀ 
زراعت و مال داری در ولسوالی پریان از بین رفته 
و آنان نمی توانند در آنجا زنده گی کنند. همۀ بیجا 
پروان  والیت  باریک آب  منطقی  در  کی  شده گانی 
والیت  پریان  ولسوالی  ساکنان  اند،  شده  مهاجر 

پنجشیر هستند.
هجوم  مورد  امسال  زمستان  در  پنجشیر  والیت   
شمول  به  پریان  لسوالی  و  گرفت.  قرار  برفکوچ 
دره های تل و آریب و لسوالی دره، بیشترین تلفات 
را داشته اند. کمک های زیادی به آسیب دیده گان 
والیت پنجشیر صورت گرفت؛ اما از سامان دادن 
گرچه  نیست.  خبری  آنها  رساندن  مصرف  به  و 

مسوالن در والیت پنجشیر گفته اند که کمک ها را 
در روزهای نخست حادثه به آسیب دیده گان داشته 
اند و بعدتر برخی نهادها و افراد کمک های شان را 

به گونۀ مستقل به آسیب دیده گان رسانده اند
که  می کنند  تاکید  پنجشیر  والیت  در  مقام ها   
کمک های صورت گرفته از طرف نهادها به والیت 
محفوظ  دیده گان،  آسیب  به  کمک  برای  پنجشیر 
است.  نشده  آن شروع  توزیع  روند  هنوز  و  است 
بود  گفته  ماندگار  روزنامۀ  به  پیشتر  پنجشیر  والی 
که بعد از تکمیل سروی مکمل این کمک ها را بر 
بنیاد اولویت هایی که در نظر دارند، توزیع خواهند 
شامل  پنجشیر  در  گفته  صورت  کمک های  کرد. 

کمک های نقدی و جنسی اند. 
باریک آب والیت پروان به  اما مهاجران در دشت 
صورت  کمک ها  از  که  گفته اند  ماندگار  روزنامۀ 
گرفته چیزی به دست نیاورده اند. اما انتظار دارند 

آنان  برای  ملی  وحدت  دولت  در  مسووالن  که 
سرپناه در نظر بگیرند و نیز از کمک های صورت 
در  ویران شده  خانه های  مجدد  در ساختن  گرفته 

مناطق شان استفاده شود.
ریزش  از  ناشی  خطرهای  که  می گویند  مهاجران 
آمدن  خطر  و  نیافته  پایان  هنوز  برفکوچ ها 
سیالب های مدهش و ویرانگر نیز وجود دارد. آنان 
ولسوالی  ساکنان  خانه های  از  برخی  که  می گویند 
بزرگ  سنگ های  سقوط  خطر  معرض  در  پریان 
است.  گرفته   قرار  کمر  و  کوه  ریزش  و  کوه ها  از 
دریا خیزی تهدید دیگری است که آیندۀ زنده گی 
به  ماه دیگر  یا سه  آنان را در آن ولسوالی در دو 
نهادهای  و  دولت  از  آنان  می کند.  مواجه  تهدید 
خیره بین المللی تقاضا دارند که به حال آنان توجه 
کنند، ورنه با مشکالت زیادی در این منطقه )دشت 

باریک آب( مواجه خواهند شد. 

چرا دولت وحدت ملی ناکام شد؟

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  روشن  و  صریح  اعتراف 
این  بیانگر  ماهه،  شش  فرصت سوزی های  بر  مبنی  ملی 
حقیقت است که رهبری حاکمیت در ایجاد دولت وحدت 
گمانه زنی ها  از  بسیاری  و  است  رسیده  بست  بن  به  ملی 

درست از آب برآمد.
دولت  ناکارآمدی  بحث  اشتباه  گونۀ  به  بسیاری،  هرچند 
وحدت ملی و همچنان دو سره بودن حاکمیت را باعث این 
ناکامی می دانند، بدون اینکه متوجه باشند که هنوز نه دولت 
وحدت ملی متولد شده و نه هم تغییر نظام سیاسی قانونًا 

تثبیت گردیده است تا ایرادشان موجه نماید.
گذشته از این، با شناختی که طی مدت یک سال از مجریان 
فقط  اگر  که  کنید  تصور  لحظه  برای یک  داریم،  حکومت 
امروز  بیرون می شد،  انتخابات  از درون  یک رییس جمهور 

سرنوشت این ملت به کجاها می رسید؟
چراها و چند علل بن بست:

 - نداشتن الزامات کافی و تصویر روشن از نحوۀ تشکیل 
دولت وحدت ملی بومی در افغانستان و بنابرین عدم ظهور 

رهبری ملی و زعامت ملی در کشور.
- انبارهای بجا مانده از حکومتداری فاسد و مافیایی دورۀ 
معضل  و  مانع  بزرگترین  عنوان  به  تاهنوز  که  کرزی  آقای 
قرار دارند. این فرهنگ فسادپرور سیاسی برای سالیان دراز 
سایۀ شوم خود را در مسیر توسعه کشور پهن خواهد کرد.

به  توسل  و  ملی  عملکرد  و  تفکر  ملی،  احساس  نبود   -
سیاست گری های شخصی، آجنداهای قومی و سیاست های 
سنتی  سیاسی  منحط  فرهنگ  همان  چارچوب  در  منفعتی، 

و افغانی.
- وجود حاکمیت چند سرۀ  یی و آجنداهای مختلف درون 

دولت.
- تجارت سیاسی با استفاده از موقعیت استراتیژیک کشور 

و نفوذ بی چون و چرای استخبارات خارجی.
با این اعتراف روشن، بر رهبری حکومت است تا بیش از 
این با یک تفکر و نگاه نو، میکانیزم و نحوۀ کار جدید در 
اندیشه ورزان کشور در جهت تشکیل دولت  با  همکاری 

وحدت ملی واقعی اقدام نمایند.
در آغاز کار با یک تعریف روشن از دولت وحدت ملی، 
تناقض های ذهنی خود را مرفوع سازند. به گونۀ مثال، پس 
از این همه مدت قطعًا باید متوجه شده باشند که تشکیل 
نظام  چارچوب  در  فقط  کشورها  در  ملی  وحدت  دولت 
پارلمان محور، قانونی و ثابت مقدور است تا از حالت لرزان، 
تشکیل دولت  یا  و  ابهام جلوگیری گردد،  از  پر  و  تنش زا 
از چوکی های  تیم  دوتا  معنی سهمیه بندی  به  ملی  وحدت 
نیروهای  همه  بهترین های  مشارکت  بلکه  نیست،  اجرایی 
تاثیرگذار در هر سه بخش، اجرایی، قضایی و قانون گذاری 

دولت، با دیدگاه های واحد و یکدست می باشد. 
بنابرین، هرچه زودتر لویه جرگه اضطراری قانونی به منظور 
تغییر نظام سیاسی، تعیین جایگاه اقوام در رأس هرسه رکن 
تصمیم گیری  مرجعیت  اینکه  تا  شود،  خوانده  فرا  دولت، 
مشترک، زعامت و رهبری ملی به وجود آید و نیز کابینه از 
این حالت نا بهنجار و به شدت سیاسی شده، بیرون شود 
و به اساس توانمندی مدیریتی، تخصص و تعادل تشکیل 
گردد. با این راهکارها می شود همه خود را صاحب خانۀ 

مشترک خود بدانند.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمد ولی مسعود

بن بست 
در تشکیل دولت وحدت ملی

ACKU
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ورزش
پایـان راه آلـوس

 در بـارسـا؟

ستاره اروگوئه ای خط حمله تیم فوتبال بارسلونا اعتراف کرد پیش از قطعی شدن انتقالش 
به جمع کاتاالن ها، کهکشانی ها تالش زیادی برای جذب وی انجام داده اند.

بر  عالوه  که  کرد  فاش  کوپه  کادنا  رادیویی  شبکه  با  گفت و گویی  در  سوارز  لوئیس   
بارسلونا، تیم فوتبال رئال مادرید نیز به شدت خواهان به خدمت گرفتن وی از لیورپول 
به  است،  بوده  بارسلونا  برای  بازی  همیشگی اش  رؤیای  که  آنجایی  از  اما  است  بوده 
محض مطلع شدن از تمایل این تیم به جذب وی، بدون لحظه ای تردید آبی واناری ها 
را به عنوان مقصد بعدی اش انتخاب کرده است. گفت وگوی سوارز با کادنا کوپه را در 

زیر می خوانید:
* به نظر تو آیا بارسلونا بهترین تیم دنیاست؟

بله به نظر من اینگونه است. با توجه به افتخارات و شیوه ای که بارسلونا دارد، به نظر 
من این تیم بهترین تیم دنیاست.

* اگر به بارسلونا ملحق نشده بودی، آیا حاضر بودی برای رئال مادرید بازی کنی؟
در فوتبال هرگز نمی توانید آینده تان را پیش بینی کنید اما شانس با من یار بود تا بارسلونا 
بارسلونا  برای  بازی  کنم.  بازی  می خواستم  که  تیمی  همان  برای  و  بزند  را  در خانه ام 

رؤیای چندین و چند ساله من بود و در نهایت محقق شد.
* فکر نمی کنی که بازی در کنار مسی و نیمار شانس گلزنی  تو را کم می کند؟

خیر. وضعیت دقیقًا عکس این است. به نظر من بازی در کنار این دو نفر یک امتیاز است 
و کار مرا آسان تر می کند، چون در سایر تیم هایی که بازی کرده ام بار مسوولیتی که به 
من سپرده می شد بسیار سنگین بود. در بارسلونا اما احاطه شدن توسط چنین بازیکنانی 

از بار مسوولیت من می کاهد.
* از بین مسی و رونالدو کدام را انتخاب می کنی؟

مسی.
* بارسلونا در اللیگا صدرنشین جدول است، در لیگ قهرمانان به مرحله یک چهارم 
نهایی راه پیدا کرده و فینالیست جام حذفی اسپانیا نیز شده است. آیا در رختکن 

بارسا چیزی درباره شانس قهرمانی سه گانه گفته می شود؟
اینکه  از  اما  نمی کنیم  رقابت ها صحبت  تمامی  در  قهرمانی  درباره  ما  در رختکن  خیر. 

می توانیم چنین کاری را انجام می دهیم حرف هایی زده می شود.
* برخی می گویند که تو و هم تیمی هایت در بارسا بد بازی می کنید. این موضوع تو 

را متعجب نمی کند؟
تماشای  به  مردم  این است که  واقعیت  اما  نمی کند  متعجب  مرا  واقعًا  این چیزها  خیر 
تیکی تاکا عادت دارند که یک شیوه جذاب برای ارائه فوتبال است. اتفاقی که اکنون رخ 
داده این است که در یک رقابت طوالنی مدت اختالف امتیازی تیم ها آنقدر کم است که 
این وضعیت شما را مجبور می کند شیوه  بازی تان را مستقیم تر و نتیجه گرا تر کنید و به 

کسب پیروزی فکر کنید تا ارائه بازی های جذاب.

مدافع برزیلی بارسا حاضر نشد پیشنهاد تمدید قرارداد 
این تیم را بپذیرد.

است،  آلوس  دنی  برنامه های  مدیر  که  سانتانا  دینورا 
تمدید  برای  بارسلونا  پیشنهاد  بازیکن  این  کرد  اعالم 
قرارداد را رد کرده است. او در این زمینه گفت: برای 
نرسیدیم.  توافق  به  بارسلونا  باشگاه  با  قرارداد  تمدید 
فصل  پایان  در  دنی  قرارداد  که  است  حالی  در  این 

جاری تمام می شود.
اما  داشته اند  دیداری  آلوس  نماینده  با  باشگاه  سران 
از  آلوس  درخواست  نشد.  حاصل  آنها  بین  توافقی 
بارسلونا تمدید قراردادش به مدت سه سال و دریافت 
دستمزد کنونی اش بوده است. به نظر می رسد بارسلونا 
با درخواست مدافع خود موافقت نکرده است. آنها از 
سویی نمی خواهند دستمزد کنونی آلوس در سال های 
آینده به وی پرداخت شود و از سوی دیگر نیز اعالم 
کردند اگر آلوس در هر سال توانست در 60 درصد از 
بازی های فصل بارسلونا حضور داشته باشد، قراردادش 
به شکل اتوماتیک برای فصل بعد از آن تمدید خواهد 

شد.
آلوس هم با پیشنهاد بارسلونا مخالفت کرده و به دنبال 
قرارداد  او  با  برای سه سال  که  است  باشگاهی  یافتن 

اتفاق  این  از  دنی  گفت:  زمینه  این  در  سانتانا  ببندد. 
خیلی ناراحت است. من با باشگاه های دیگر صحبت 
کردم و اکنون هم پیشنهادهایی از چند باشگاه دریافت 
کرده ایم. می خواهیم بدانیم پس از این واکنش بارسلونا 
چیست. آنها پیشنهاد تمدید قراردادی برای یک سال 
اساس حضور 60  بر  آن  تمدید  ارائه کردند که  ما  به 
چنین  است.  فصل  آن  دیدارهای  در  دنی  درصدی 
پیشنهاد  آخرین  خاطر  به  دنی  نیست.  شدنی  چیزی 
آن  هم  وجه  هیچ  به  و  شده  ناراحت  خیلی  بارسلونا 
دنی  حضور  پایان  این  می کنم  فکر  نمی کند.  قبول  را 
انتظار  بارسلونا  از  اینها  از  بیش  او  باشد.  بارسلونا  در 

داشت.

سوارز: 

بازی در کنار مسی و نیمار مسوولیت مرا کم می کند

س: 
کاسیا

ت دادن امتیاز 
از دس

ظ قهرمانی!
یعنی خداحاف

کاپیتان رئال مادرید بر این باور است که اگر 
تیمش امتیازی از دست بدهد، باید با رویای 

قهرمانی در این فصل خداحافظی کند.
خود  هفته  این  دیدار  مادرید  رئال  چند  هر 
با پیروزی پشت سر گذاشت  لیگا  نیز در  را 
اما همچنان با چهار امتیاز اختالف نسبت به 
قرار  رده بندی  جدول  دوم  رده  در  بارسلونا 
در  صفر  بر  چهار  نتیجه  با  بارسلونا  دارد. 
نوکمپ موفق به شکست آلمریا شد تا فاصله 
حفظ  را  رقیبش  نزدیک ترین  با  شده  ایجاد 
کند. رئال هم در زمین رایووایکانو با دو گل 
به  را  نتوانست خودش  اما  پیروزی رسید  به 

صدر جدول نزدیک کند.
رئال  کنونی  شرایط  مورد  در  کاسیاس  ایکر 
گفت:  رایووایکانو  مقابل  دیدار  و  مادرید 
دشوار  کاری  تیم  این  زمین  در  کردن  بازی 
بود و هر توپی که از دست می دادیم، برایمان 
دردسرساز می شد. با قدرت و سازمان یافتگی 

امتیاز بگیریم.  باال توانستیم در زمین حریف 
به  باید  بازیکنان حریف ستودنی بود.  تالش 
نمایشی که ارائه کردند احترام بگذاریم زیرا 
خطرهای زیادی روی دروازه ما ایجاد کردند. 
سخت  دیدار  این  در  که  بود  خوب  خیلی 
خارج از خانه امتیاز از دست ندادیم. با توجه 
اگر  آمده،  پیش  بارسلونا  با  که  فاصله ای  به 
با  باید  بدهیم،  دست  از  امتیاز  دیدار  هر  در 
کنیم،  خداحافظی  فصل  این  در  قهرمانی 

آمادگی  میزان  به  با توجه  زیرا جبران فاصله 
بارسلونا نشدنی خواهد بود.

و  خودش  اخیر  شرایط  مورد  در  کاسیاس 
مادرید  رئال  دیدارهای  از  برخی  در  که  این 
به خاطر نمایش ضعیفی که ارائه کرده توسط 
هواداران "هو" شده است و به احتمال زیاد در 
دیدار بعدی نیز نیمکت نشین خواهد بود نیز 
را  تیم  بهترین  که  این  برای  سرمربی  گفت: 
می گیرد.  را  تصمیم ها  همه  بفرستد  زمین  به 
باید  تیم  بازیکنان  همه  که  است  چیزی  این 
بپذیرند. مهم ترین مساله این است که  آن را 
پشت  پیروزی  با  را  دیدارها  همه  بتوانیم  ما 
سر بگذاریم و بارسلونا امتیاز از دست بدهد. 
هواداران نیز باید در همه دیدارها به حمایت 
از تیم بپردازند. همه هواداران، همه بازیکنان 
در  است  ممکن  برخی  و  ندارند  دوست  را 
باید  بگیرند.  قرار  هم  انتقاد  مورد  زمان هایی 

ACKUاین را پذیرفت.
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خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  که  کردند  اعالم  امریکا  رسانه های 
پیشین امریکا قرار است به طور رسمی آغاز کمپین انتخاباتی خود 
را برای انتخابات ریاست جمهوری 20١6 امریکا روز یکشنبه اعالم 

کند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، روزنامه نیویورک دیلی به نقل از منابع 
نزدیک به کمپین کلینتون اعالم کرد که وی احتماال کمپین خود را از 

طریق رسانه های اجتماعی و ویدئو آغاز می کند.
این روزنامه اعالم کرد که کلینتون کمپین خود را با اتفاقات کوچک تر 

در ایاالتی که زودتر رای گیری انجام می دهند، آغاز می کند.
کلینتون پس از شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل 
انتخابات  در  دیگر هرگز  که  بود  کرده  اعالم  در سال 2008  اوباما 
ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد، اما مواضع وی طی سال های 

اخیر دچار تغییراتی شده است.
منطقه  در  جدید  دفتر  برای  را  اجاره ای  قرارداد  این  از  پیش  وی 

بروکلین واقع در نیویورک به عنوان ستاد انتخاباتی امضا کرده بود.

است.  بوده  بمبئی  بر   2008 حمالت  متفکر  مغز  که  باشد  می  متهم  لکهوی 
مقامات حکومت پاکستان اما می گویند که در حال بررسی گزینه های قانونی 

هستند تا بتوانند او را دربازداشت نگه دارند.
رضوان عباسی، وکیل مدافع ذکی الرحمن لکهوی روز پنجشنبه تایید کرد که 
محکمه عالی الهور دستوررهایی لکهوی را صادر کرده است. عباسی به رسانه 
ها گفت: »قاضی انورالحق از محکمه عالی الهور امروز حکم بازداشت موکلم، 
ذکی الرحمن لکهوی را به حالت تعلیق درآورد و دستور داد پس از آن که دو 
تن او را ضمانت کردند و هر کدام مبلغ یک میلیون روپیه )معادل ده هزار دالر( 

پرداختند، او آزاد گردد«.
عباسی در ادامه افزود که »بازداشت هر کس بدون اثبات جرم بیش از 90 روز 

غیر قانونی است«.
هفت  از  یکی  طیبه«  »لشکر  ممنوعه  گروه  رتبه  بلند  رهبران  از  یکی  لکهوی، 
مظنونی است که مقامات پاکستانی آنان را مرتبط به حمالت سال 2008 بمبئی 

می دانند. لکهوی از سال 2009 در بازداشت حکومت پاکستان بوده است.

ذکی الرحمن لکهوی متهم است که حمالت بر هوتل »تاج محل«، یک مهمانخانه 
یهودی ها و ایستگاه قطار بمبئی را طراحی کرده است. در نتیجه این حمالت و 
سه روز محاصره این اماکن، بیش از ١60 تن کشته شدند. پس از این حمالت 

روابط دو کشور مجهز به سالح اتومی پاکستان و هند بار دیگر تیره شد.
جنجال بر سر لکهوی

مقامات حکومت پاکستان صدور حکم رهایی لکهوی را تایید کردند اما گفتند 
که آنان علیه این حکم اقدام می کنند. نوید رسول، لوی سارنوال ایالت پنجاب 
بازداشت  حکم  محترم  »محکمه  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  پنجشنبه  روز 
لکهوی را معلق کرده است؛ ما گزینه های قانونی دیگر را جستجو می کنیم تا 

این تصمیم را بازبینی کنیم«.
در ماه دسمبر سال گذشته، این جنگجوی اسالمگرای 55 ساله ضمانت ده هزار 
دالری ارائه کرد اما نواز شریف، نخست وزیر پاکستان تصمیم گرفت تا او سه 
ماه دیگر نیز در بازداشت بماند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دهلی نو بر 
سر این موضوع بر اسالم آباد فشار وارد کرد. هند همواره از پاکستان خواسته 

است تا فعاالنه این دوسیه را پیگیری کند.
»اسرار دولتی«

به گفته ویکرام سود، رئیس سازمان استخبارات خارجی هند )راو(، پاکستان 
قصد داشت تا از سال 200١ تا مارچ 200٣ لکهوی را در بازداشت نگه دارد. 
به گفته سود، مقامات می ترسیدند که مبادا این رهبر »لشکر طیبه« اسرار دولتی 

را در کدام محکمه با صالحیت فاش کند.
اقدام جدی  کدام  بتواند  که  است  ناتوان  »پاکستان  گفت:  وله  دویچه  به  سود 
علیه تندروان درکشور انجام دهد. در طی سال ها این کشور زیر نفوذ القاعده 
و گروه های عملیاتی مختلف آن، و همچنان زیر نفوذ گروه های تروریست 
فرقه گرای سنی در آمد«. پاکستان همواره هرگونه دخالت در حمالت بمبئی 

را رد کرده است.

کلینتون یکشنبه کمپین انتخاباتی خود را آغاز می کند

صدورحکم آزادی مظنون حمالت بمبئی از سوی محکمه پاکستان

پارلمان پاکستان همکاری نظامی 

با عربستان در یمن را رد کرد

پارلمان پاکستان تصمیم گرفت این کشور در ائتالف نظامی 
به رهبری عربستان در جنگ یمن مشارکت نکند.

با  روز جمعه  پاکستان  پارلمان  اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
صدور بیانیه یی از طرف های درگیر خواست مشکالت را 

از راه گفت وگوی صلح آمیز حل و فصل کنند.
روز  چند  از  پس  سرانجام  پاکستان  پارلمان  نماینده گان 
بحث به اتفاق آرا به قطعنامه یی رای دادند که براساس آن 
طرفی  بی  یمن  درگیری  در  پاکستان  است  مایل  »پارلمان 
اختیار کند تا بتواند یک نقش فعال دیپلماتیک برای پایان 

دادن به بحران ایفا کند«.
قطعنامه پارلمان پاکستان یک روز پس از آن صادر شد که 
پاکستان  به  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
شریف  نواز  با  یمن  های  درگیری  مورد  در  تا  کرد  سفر 
گفتگو  کشور  این  مقامات  سایر  و  پاکستان  وزیر  نخست 

کند.
برای  ایران  کرد  اعالم  گفت وگوها  این  از  پس   ، ظریف 
برگزاری گفتگوهای صلح که به برقراری یک دولت فراگیر 
خواستار  همچنین  وی  دارد.  آمادگی  بیانجامد  یمن  در 
کمک  انتقال  برای  را  شرایط  که  شد  بسی  آتش  برقراری 
های انسانی فراهم کند. ظریف گفت: »باید با هم کار کنیم 

تا به بحران یمن پایان دهیم«.
پارلمان  مشترک  نشست  در  جمعه  روز  نیز  شریف  نواز 
حاضر شد تا موافقت خود را با تصمیم نماینده گان نشان 

دهد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیتاعالندرروزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
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250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
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نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر
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در قسمت باالی وب سایت
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