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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اتاق تجارت: 

راه الجورد بدیل خوبی در برابر پاکستان است

معاون سخنگوی رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی با اشاره 
با  روابط  بهبود  برای  کابل  بی ثمر  و  شده  انجام  تالش های  به 
میانجیگری  به  نیازی  افغانستان  این پس  از  که  گفت  اسالم آباد 
پاکستان در روند صلح این کشور...                ادامه صفحه 6

ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 30 عضو شبکۀ حقانی 
و شورای پیشاور در پیوند به حمله های اخیر کابل و برنامه ریزی 

برای راه اندازی حمله های تروریستی در آینده خبر داده است.
در خبرنامه یی که از سوی این ریاست به نشر رسیده، آمده است 
که این 30 تن در چهار حمله در شاه شهید، میدان هوایی کابل، 

مکروریان چهار و ساختمان پارلمان افغانستان دست داشته اند.
بر بنیاد خبرنامه، 10 تن از بازداشت شده ها افراد شورای پیشاور 

و 20 تن دیگر مربوط به شبکۀ حقانی هستند.
خبرنامه افزوده است که گروه  مربوط به شورای پیشاور از سوی 
فردی به نام مولوی حکمت اهلل...                    ادامه صفحه 6

طراحان حمله های اخیر کابل 
بازداشت شدند

معاون سخنگوی رییس اجرایی افغانستان:

دیگر نیاز به میانجیگری پاکستان 
در روند صلح نیست

جنگ با تروریسم به بازی موش وپشک بدل نشود

صفحه 6

صفحه 6

تجلیل از مقام شهدا، آنانی که امروز با ما نیستند و با جان خویش از شرف و عزت افغانستان و 
حق و داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند، وجیبۀ تک تک هموطنان گرامی می باشد.

بنیاد شهید احمدشاه  با سپاس فراوان از زحمات و تالش  های همیشگی شما، دفتر مرکزی 
مسعود در کابل- افغانستان آرزومند است تا به تعقیب همکاری ها و هماهنگی های قبلی با 
احمدشاه مسعود درکشورهای  از سالگرد شهادت  تجلیل  و  برگزاری  نهادهای  کمیسیون ها؛ 

مختلف مجدداً تامین ارتباط نماید.
طی هفته شهید و در برگزاری و تجلیل از چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، 
با کمیسیون هایی برگزاری سالگرد در کشورهای مختلف مطرح  پیشنهادهای ذیل را  بنیاد، 
ساخته و از تمام دوستان و عالقمندان شهید احمدشاه مسعود می خواهد تا در یک فضای 
برادری و اخوت با تجلیل از مقام شهدای افغانستان، در عملی ساختن و تحقق بخشیدن به 

این پیشنهادها همکاری نمایند.
افغانستان در رأس  از شهدای  برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم تجلیل  تمام  از   -1
شهادت احمدشاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای اخوت و صمیمیت برگزار 

نمایند تا وحدت و همگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
2- تجلیل امسال تحت عنوان »مسعود و امنیت ملی« برگزار می گردد.

3 - لطفًا نیازهای فرهنگی و پیشنهادهای خویش را با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس 

ذکر شده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو مواد فرهنگی و فرآورده های 
بنیاد را به شما ارسال نماییم و از سوی دیگر از نظریات و پیشنهادات شما در بهبود امور 

استفاده شود.
صورت  به  مختلف  درکشورهای  محافل  برای  را  ویژه یی  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -4
جداگانه ثبت و در دسترس کمیسیون های برگزاری قرار می دهد. امیدواریم به منظور روشن 

شدن موضوع چهاردهمین سالروز، پیام بنیاد در آغاز قرائت گردد.
5- خواهشمندیم گزارش مکمل تجلیل از سالگرد با متن مقاالت و سخنرانی های ایراد شده 
در مراسم، هرچه عاجل بعد از تجلیل به مرکز بنیاد در کابل ارسال گردد تا در نشرات داخلی 

و نشرات بنیاد و کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
6- لطفًا ابالغیۀ مختصر برگزاری سالگرد در کشورهای میزبان هرچه زودتر برای بنیاد به ایمیل 
آدرسی که در پایین همین نامه درج است، ارسال گردد تا در داخل کشور و تلویزیون های 

داخلی به نشر برسد.

نشانی تأمین ارتباط:
gmail.com@14.salgard
شماره تماس: 0786201201

اعالمیۀ ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور
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ما بارها اعالن كردیم كه طرف داِر روابط و همبسته گی هستیم، باید به 
هر منبع و هر جا به اقتضای منافع جهاد ملی ما، رابطه و همبسته گی 

داشته باشیم ـ مگر هیچ وقت طرف داِر وابسته گی نبوده و نمی خواهیم 
كه وابسته شویم. )مرد استوار، ص 179( 

                                                                                   )شهید احمدشاه مسعود(

حاال كه جنرال دوستم با بسیاری از سربازان 
قهرماِن كشورمان در میدان نبرد والیات 

شمالی حضور یافته، رییس جمهور غنی و سایر 
مسووالِن حکومتی هم باید با عزم راسخ، از 

اقدامات انجام شده حمایت و از دستاوردهای 
آن ها پاسبانی كنند. جنرال دوستم در فاریاب 

از ضرورت جابجایی 2000 نیروی جدید در 
تشکیالت نیروهای امنیتی این والیت خبر داده 
بود؛ اما این سخن گویا به گوشی نرسید و چنین 

خالیی هم پُر نشد؛ شاید همین خالی امنیتی، یکی 
از محرک های اصلی شورشیاِن شکست خورده 

برای حضور مجدد در فاریاب بوده باشد

ACKU



در حالی که برخی از اعضای شورای عالی صلح 
گفت وگوهای  در  پاکستان  نقش  بر  همچنان 
تأکید می ورزند، طالبان  با طالبان  صلِح دولت 
سِر  بر  خود  درونِی  کشمکش های  حِل  در 
تازه ترین  در  مانده اند.  ناکام  این گروه  رهبری 
گزارش ها از کشمکش های طالبان در ولسوالی 
که  می رسد  خبر  زابل  والیت  افغاِن  خاک 
طرف داراِن مال اختر منصور رهبِر جدیِد طالبان 
در برابر طرف داراِن مال داداهلل یکی از مقام های 
بر  کرده اند.  صف آرایی  کویته  شورای  ارشد 
آغاز  زمانی  این صف آرایی  گزارش ها،  اساس 
کردند  تالش  منصور  مال  طرف داراِن  که  شد 
که طرف داراِن مال داداهلل را به اطاعت از رهبر 
جدید وادار کنند. گفته می شود زد و خوردهای 
و  داشته  وجود  گروه  دو  این  میاِن  پراکنده یی 

هنوز صف آرایی آن ها پایان نیافته است. 
در همین حال، گزارش هایی نیز وجود دارد که 
مال یعقوب فرزند مال عمر و عبدالمنان برادرِ 
او نیز در صف مخالفاِن رهبری مال منصور قرار 
دارند. با این اوصاف دیده می شود که شکاف 
بزرِگ رهبرِی طالبان همچنان به حاِل خود باقی 
است و انتظار نمی رود که این گروه ها بتوانند 

میاِن خود به نتیجۀ قاطع دست پیدا کنند. 
پُررنگ  بسیار  این میان  در  البته  پاکستان  نقش 
مدیریت  که  می شود  برده  گمان  و  می نماید 
آی اس آی  اختیارِ  در  همچنان  طالبان  اصلِی 
از  بسیاری  صحنه،  اصلی  بازیگر  دارد.  قرار 
از  پس  و  کرده  مدیریت  را  تازه  جنجال هاِی 
بحراِن  مدیریت  که  این هم تالش خواهد کرد 

طالبان را در دست داشته باشد. 
فروپاشِی  ورطۀ  در  حالی  در  طالبان  گروه 
مرگ بار قرار گرفته است که هنوز سیاست های 
دولت افغانستان در قبال مسایل چندان شفاف 
نمی نماید. برخی مقام های دولتی، تأکید بر قطع 
روابط اسالم آباد و کابل دارند، اما برخی دیگر 
باید  صلح  روند  در  پاکستان  نقش  می گویند 
معاون  اگر  شود.  داشته  نگه  محفوظ  همچنان 
اوِل ریاست جمهوری در خط مقدمِ جبهۀ نبرد 
را  پاکستان  کشور  شمال  در  طالبان  برابر  در 

می کند،  معرفی  کشور  ناامنی های  اصلی  عامل 
اما در کابل حاجی دین محمد از سران شورای 
صلح و یکی از اعضای هیأت گفت وگوکننده با 
طالبان تأکید دارد که پاکستان می تواند به نقِش 

خود در آوردِن صلح به افغانستان ادامه دهد. 
پاکستان  و  طالبان  برابر  در  چندگانه  سیاسِت 
سال های  طول  در  نیست.  امروز  به  منوط 
میان  در  افغانستان  طالبان،  با  جنگ  مشقت بارِ 
است.  بوده  نوسان  در  چندگانه  سیاست های 
با  که  کرده اند  تالش  کشور  مقام های  گاهی 
دوستی و مهمانی، مشکالت امنیتی را حل کنند 
نشان  دندان  و  چنگ  با  کرده اند  تالش  گاه  و 
به  را مجبور  پاکستانی ها  بی پشتوانه،  دادن های 
عدمِ حمایت از گروه های هراس افکن سازند. 
این نوع سیاست ها و مواضع تا به حال به اندازۀ 
کافی زیان های خود را نشان داده و بدون شک 

در آینده نیز نشان خواهد داد. 
 افغانستان زمانی می تواند به تعامل و دیپلماسی 
و  واحد  سیاستی  که  کند  فکر  پاکستان  با 
هراس افکن  گروه های  برابِر  در  را  یک دست 
ادامۀ  با  دهد.  نشان  خود  از  آن ها  حامیاِن  و 
میراث های  از  یکی  که  چندگانه  سیاست های 
به  نمی توان  است،  پیشین  حکومت  شومِ 

مشکالت کشور نقطۀ پایان گذاشت. 
دیپلماسی افغانستان در برابر کشورهای حامی 
خواهش  و  تضرع  ادبیاِت  از  هنوز  تروریسم، 
ادبیاِت  این  روشِن  نمونۀ  است.  نشده  بیرون 
پراکنده و خنثا، متأسفانه در صحبت های وزیر 
مراسم  در  آن  آلمانِی  با همتای  خارجۀ کشور 
کاماًل  کشور  دو  میان  مناسبات  صدساله گی 
سخنرانی  در  ربانی  صالح الدین  بود.  مشهود 
کلماِت  با  آلمان  خارجۀ  وزیر  کنار  در  خود 
شکسته و ریخته از این کشور و جامعۀ جهانی 
در  پاکستان  مداخالِت  به  نسبت  که  خواست 
امور داخلی افغانستان سهِم خود را ادا کنند. در 
حالی که پیش از این ها باید دولت افغانستان با 
خواست های مشخص به سوی جامعۀ جهانی 
و سازمان های بین المللی برای پی گیری مسایل 
می رفت و طرح و برنامۀ مدونی را ارایه می کرد. 

بدون  کردن  خواهش  و  شعار  دادِن  سر  با 
شک نمی توان به هیچ نتیجه یی در زمینۀ حِل 
مشکالت امنیتی دست پیدا کرد. وقتی ریاست 
جمهوری می گوید که »پاکستان تعریف دوگانه 
خود  برابر  در  که  آن چه  و  دارد  تروریسم  از 
افغانستان  برابر  در  که  آن چه  با  می کند،  اراده 
اراده می کند، متفاوت است«، فقط می تواند یک 

شعار خوِب سیاسی باشد. 
ما در چهارده سال گذشته، دیپلماسی را با شعار 
مواضع  در  روند  این  هنوز  و  گرفته ایم  اشتباه 
این  است.  متبلور  و  متجلی  ما  و سیاست های 
وضعیت نشان گِر آن است که پاکستان به اندازۀ 
و  افغانستان  مناسباِت  در  پشت گرمی  کافی 
به  پشت گرمی،  این  به  توجه  با  و  دارد  منطقه 

سیاست هایش ادامه می دهد. 
دولت  آمدِن  کار  روی  از  که  ماهی  ده  در 
در  تغییر  از  بارها  است،  گذشته  ملی  وحدت 
خبر  افغانستان  قباِل  در  پاکستان  سیاست های 
این  در  تغییری  هیچ  عمل  در  ولی  شد،  داده 
گفتۀ  به  پاکستان  است.  نداده  رخ  سیاست ها 
در  کافی  اندازۀ  به  تحلیل گران،  از  بسیاری 
نفوذ  افغانستان  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه 
نفوذ،  این  این  از  استفاده  با  می تواند  و  دارد 

برنامه های خود را اجرا کند. 
یک  صدا  اگر  که  است  بوده  چنین  همیشه 
بلند  آن  برنامه های  و  پاکستان  با  مخالفت  در 
نقِش  از  حمایت  در  دیگر  صداِی  چند  شده، 
این کشور شنیده شده است. مشکل افغانستان 
نخست با خودش و سیاست هایش است و پس 
از آن، با دیگران و کشورهای همسایه. نخست 
باید فهمید که تعریِف ما از دوست و دشمن 
چه  به  ما  برای  طالبان  با  گفت وگو  چیست؟ 
چه  ما  سیاست های  در  پاکستان  و  معناست؟ 

جایگاه و پایگاهی دارد؟
افغانستان  دولِت  سوال ها  این  به  که  زمانی  تا 
پاسخ های روشن و شفاف نداشته باشد، هرگز 

نمی توان انتظار بهبود وضعیت را کشید!     
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احمد عمران

دیپلماسی ناقص 
در برابِر پاکستان و طالبان

 

الزم  اصالحاِت  که  نخواهد  جمهوری  ریاست  ارگ  اگر 
وارد شود،  انتخاباِت کشور  انتخاباتی و روند  نهادهای  در 
و  بگذارد  برنامه  این  راهِ  فرا  را  زیادی  مشکالِت  می تواند 
ذهِن  اکنون  نگرانی همین  این  اندازد.  تعویق  به  را  پروسه 
انباشته  انتخاباتی را  برخی از اعضای کمیسیون اصالحاِت 

است. 
البته آن چه در بستۀ پیشنهادی کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
مهمی  نیست و مواردِ  نواقص  از  مطرح شده است، خالی 
هم وجود دارد که از قید کار اعضای این کمیسیون افتاده 
است؛ اما بازهم در بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصالح 
نظام انتخاباتی، ایجاد سیستم مختلط در نظام انتخاباتی، از 
طرح، صد  این  در  است.  توجه  قابل  و  مهم  بسیار  نکات 
احزاب  به  جرگه  ولسی  یا  نماینده گان  مجلس  در  کرسی 
احزاب  تقویت  آن،  نتیجۀ  که  می یابد  اختصاص  سیاسی 

سیاسی خواهد بود. 
تقویت احزاب سیاسی به شهروندی جامعه کمک می کند، 
را  مدرن  ملِی  دولت  و  شهروند  ملت  شکل گیری  پروسۀ 
می دهد،  کاهش  را  قومی  تعارضات  می بخشد،  تسهیل 
سیاست را از مدارِ قومیت بیرون می کند و جامعۀ قومی را 
به جامعۀ سیاسی ارتقا می دهد، و افکار فردی و گرایش های 
اتنیکی،  تعلقات  و  هویت ها  مبنای  بر  و  سیاسی  پراکندۀ 
زبانی، نژادی، مذهبی و غیره نیز جایش را به تفکر منظم در 

قالب احزاب سیاسی می دهد. 
احزاب سیاسی یی که در جامعه بر سِر کسِب قدرت سیاسی 
در مبارزه و رقابت قرار می گیرند، با مسوولیِت بیشتر و از 
طریق نخبه گاِن خود در عرصه های مختلِف حیات سیاسی 
و اجتماعی عمل می کنند و در شکل دهی و پایدارِی دولت 
ملی مدرن، ممد واقع می شوند. داشتن یک پالمان با حضور 
نماینده های احزاب، سیاست در کشور را به سوی قانونیت 

و شکوفایِی هرچه بیشتر سوق می دهد. 
اکنون آن چه در پارلمان افغانستان می گذرد و انتقاد مردم را 
نشان  است،  کرده  بیشتر  نماینده گان شان  کارکرد  به  نسبت 
می دهد تا زمانی که احزاب وارد قدرت و سیاست نشوند 
و سیاست از مجراهای اصلی اش اعمال نگردد، وجود افراد 
مستقل و غیرسیاسی در پارلمان افغانستان، این مجلس را به 
جای یک نهاد قانون گذار به نهادی قانون گریز تبدیل می کند 
کرده،  که کسب  و مصونیتی  پارلمان  از سکوی  نماینده  و 
می تواند مرتکب فساد شود و به هیچ مرجعی هم پاسخ گو 
احزاب  بنیاد  بر  نماینده گان  که  صورتی  در  اما  نباشند. 
کرسی ها را به دست آورند، به احزاِب خود از عملکردشان 
حزبی شان  مرام نامۀ  طبق  نیز  احزاب  و  می باشند  پاسخ گو 

فعالیِت نماینده گان را نظارت و بررسی می کنند. 
مجلس  داشتن یک  که  و حداقل ترین سودی  ابتدایی ترین 
تقنینی به اشتراِک احزاب دارد، کاهش فساد است. از طرف 
دیگر، تا زمانی که احزاب وارد سیاست نشوند و سیاست 
به شکِل اکادمیِک آن به کار گرفته نشود، با روش هایی که 
اکنون در سیاست ورزی و حکومت دارِی ما پیش گرفته شده 
است، نمی توانیم یک جامعۀ متحول و سیاسی داشته باشیم.
از  یکی  آقای کرزی خود  در چهارده سال گذشته  اگرچه 
مخالفان اصلِی احزاب در قدرت بود و حاال هم آقای غنی 
این اکت را پیش می برد، اما در صورتی که در ذهن حاکمان 
اهمیِت احزاب که اصل تمثیل دموکراسی در کشور است را 
درک نکند و یا آن را برنتابد، نمی توانیم سیاسِت وحشی در 

کشور را اهلی سازیم. 
نیز  و  قانونی  سیاسی  احزاب  مدنی،  نهادهای  بنابرین 
باید در جهت تحوِل سیاست در کشور  رسانه های کشور 
پارلمان  و  مجلس  از  بخشی  شدِن  حزبی  از  و  کنند  کار 
کنار  در  را  طرح  این  جمهوری  ریاست  تا  کنند،  حمایت 
و  انتخاباتی  نهادهای  اصالح  برای  مفید  طرح های  دیگر 

سیستم انتخابات، تصـدیق و تأیید کند. 

کار اصـالحات انتخـاباتی
به کجا منجر می شود؟
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یک سری فرودگاه های ساخته شده توسط ناتو برای 
مبارزه با طالبان، با هدف ارتقای هوانوردی مدنی به 
دولت افغانستان واگذار شده و این امید وجود دارد 
که این فرودگاه ها نه تنها به تجارت منطقه یی بلکه 

به صنعت گردشگری پویایی بخشد.
هشت  این  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرودگاه به ارزش دو میلیارد دالر در اطراف زمین 
کوهستانی و محصور به خشکی پراکنده شده اند که 
مناسب  جاده های  یا  آهن  راه  خطوط  وجود  عدم 
ماجراجویی  به  را  ناحیه  این  به  آن عمدتا سفر  در 

خطرناک تبدیل می کند.
قانونگذاران  از  یکی  زی،  سلطان  داوود  محمد 
سابق که از طرف دولت بر این پروژه نظارت دارد، 
را  شهرهایی  خود  در  که  فرودگاه ها  این  می گوید: 
حال  در  که  را  خارجی  نیروی  هزاران  و  گنجانده  
به  داده،  اسکان  هستند،  افغانستان  از  شدن  خارج 
نهایت  در  و  منتهی می شود  ابریشم مدرن«  »جاده 
دورتر  و  مرکزی  و  جنوبی  آسیای  به  را  افغانستان 

وصل می کند.
خاورمیانه  و  آسیا  میلیاردی  جمعیت  افزود:  وی 
و  توریست  زیادی  تعداد  عنوان  به  می توان  را 
واردات،  صادرات،  یعنی  آن  با  مرتبط  فعالیت های 

مسافربری و حمل بار نگریست.
بر هدف  مبنی  تهدیدهای طالبان  به  افراد خوشبین 
و  نمی نهند  وقعی  فرود  هنگام  در  هواپیماها  گیری 
مقامات می گویند، شبه نظامیان در حال حاضر این 
توانایی را ندارند و سفر هوایی در حال حاضر یکی 

از امن ترین و منطقی ترین گزینه ها است.
میلیارد  پنج  بر  که  امریکایی  جنرال  سمونیت،  تاد 
نظارت  افغانستان  امنیتی  بخش  به  مالی  دالر کمک 

به  فرودگاه ها  این  واگذاری  تصمیم  گفت:  دارد، 
اشرف  با دولت  آنها،  تعطیلی  به جای  کابل  دولت 
قدرت  به  از  افغانستان پس  رئیس جمهوری  غنی، 
اقدام  این  که  می رود  گمان  و  شد  اتخاذ  رسیدنش 
به آغاز سریع تحول اقتصادی افغانستان کمک کند.

تنها  گرفته  صورت  آمریکا  با  که  توافقی  براساس 
این تاسیسات به کابل واگذار می شود در حالی که 
فرودگاه ها و پایگاه های نظامی کوچک و دور افتاده 

بسته خواهند شد.
اما  دارد  هوانوردی  زیربنایی  تاسیسات  افغانستان 

بسیار قدیمی هستند.
داوود علی نجفی، وزیر سابق حمل و نقل هوانوردی 
مدنی افغانستان می گوید: اگر کنترل این فرودگاه ها 
خواهد  افزایش  فساد  شود،  محول  کابل  دولت  به 
یافت و دولت ظرفیت اداره این فرودگاه ها را ندارد. 
بسیاری از کارکنان تعلیم دیده نیز به خاطر درآمد 
باالتر این صنعت را رها کرده و به بخش خصوصی 
جدید  فرودگاه های  این  خصوصی سازی  رفته اند. 

بسیار مهم خواهد بود.

3 www.mandegardaily.com

نهادهای مدنی:

 توزیع تذکره های الکترونیک آغاز شود
حکومت  که  کردند  تأکید  کابل  در  مدنی  نهادهای 
الکترونیک  تذکره های  توزیع  قانون،  براساس  باید 
همه  مخابرات  و  داخله  وزارت های  کند.  آغاز  را 
آمادگی ها برای توزیع این تذکره ها را گرفته اند اما 

حکومت هنوز اجازه توزیع آن را نداده است.
می شود«  آغاز  زودی  به  الکترونیکی  تذکره  توزیع 
پیش  سال  پنج  را  عنوان  این  افغانستان  رسانه های 
رسانه ها  در  هنوز  عنوان  همین  اما  بودند  نوشته 
تکرار می شود و حکومت قادر به توزیع عملی این 

تذکره ها نشده است.
تذکره های  اداره  به  کمک هایش  اروپا  اتحادیه 
الکرونیک را قطع کرده و ممکن است صدها تن از 
کارمندان این اداره که در تهیه و توزیع این سند ملی 
تخصص دارند، کار شان را از دست دهند. مسووالن 
اداره تذکره های الکترونیک گفته اند در صورتی که 
همه  است  ممکن  نشود  آغاز  تذکره ها  این  توزیع 
کمک کننده ها به حمایت های مالی و تخنیکی خود 

پایان دهند و این اداره از هم بپاشد.
ماه ها پیش گفته  الکترونیک،  اداره تذکره  مسووالن 
بودند که هیچ مانعی برسر راه توزیع این شناسنامه ها 
و جود ندارد و به محض دستور رئیس جمهور غنی، 

توزیع این تذکره ها آغاز می شود.
در  حکومت  اجراییه  رئیس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
تاکید  افغانستان  استقالل  سالروز  از  پیش  روزهای 
کرد که توزیع شناسنامه های جدید در روز 28 اسد 
آغاز می شود. اما وعده داکتر عبداهلل تحقق نیافت و 
حاال که بیش از ده روز از 28 اسد می گذرد از توزیع 

این تذکره ها خبری نیست. 
نهادهای مدنی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری 
از حکومت خواستند که به قوانین افغانستان عمل 
با  تذکره های  تصاحب  برای  مردم  انتظار  به  و  کند 
اعتبار پایان دهد. احمد ذکی مسوول جنبش مدنی 
کنفرانس  یک  در  دوشنبه  روز  اجتماعی  عدالت 
خبری گفت: »نگرانی ما از عدم توزیع شناسنامه ها 
و  مخالفت  ما  می شود.  نقض  قانون  که  است  این 
طرفدار  ما  می کنیم.  اعالم  را  خود  جدی  اعتراض 

حاکمیت قانون هستیم.«
این در حالیست که رئیس جمهور غنی قانون ثبت و 
احوال نفوس را که نحوه تهیه و توزیع تذکره  های 
الکترونیک در آن واضح شده، در نخستین روزهای 

کارش اش توشیح کرد.
پیامدهای منفی

تذکره   حکومت  هنوز  شده  سبب  که  دلیلی  یگانه 

هایی الکترونیکی را توزیع نکند، ذکر کلمه »افغان« 
پارلمان  توسط  که  قانونی  است.  تذکره ها  این  در 
تصویب شده، تصریح کرده که نام اقوام در حافظه 
این تذکره نوشته شود اما برخی از افراد و جناح های 
در  باید  »افغان«  کلمه  که  داده اند  هشدار  سیاسی 

صفحه اصلی این شناسنامه ها وجود داشته باشد.
جای  به  حکومت  می گویند  مدنی  نهادهای  اما 
خواست های مخالف و موافق باید قانون را عملی 
در  درپی  پی  تاخیرهای  نهادها،  این  باور  به  کند. 
به حکومت  را نسبت  این شناسنامه ها مردم  توزیع 
بی اعتماد می کند و سبب می شود تا فاصله بین مردم 

و دولت بیشتر شود.
یونس اختر یک تن از فعاالن مدنی در این کنفرانس 
را  افغانستان  مردم  همه  منافع  باید  حکومت  گفت 
مدنظر گیرد و براساس قانون عمل کند. او افزود در 
صورتی که مخالفت با برنامه های کالن ملی رنگ و 
بوی قومی و سمتی بگیرد، قانونیت اهمیت خودرا 

از دست می دهد.
تطبیق  را  قانون  حکومت  »اگر  گفت:  اختر  آقای 
نکند، خواست های نامشروع بیشتر مشروعیت پیدا 
می کند. بنابراین خواست های قومی نسبت به قانون 
که  است  وضعیتی  چنین  در  می شود.  بااهمیت تر 
مردم بجای مراجعه به قانون، مشکالت خود را از 

طریق مسایل قومی حل و فصل می کنند.«
ملتی با تذکره های بی اعتبار

هویت  تاکنون،  موقت  حکومت  تشکیل  زمان  از 
افغان ها در یک ورق کاغذ ثبت می شود. این ورق ها 
اتفاق  بارها  هستند.  جعل  قابل  و  بی اعتبار  بسیار 
افتاده که یک شخص توانسته چندین تذکره داشته 
فرسوده  زود  بسیار  کاغذی  ورق های  این  باشد. 
می شوند و ارزش خود را به عنوان سند هویت، از 

دست می دهند.
الکترونیک  تذکره های  است  قرار  دیگر  سوی  از 
نهادهای  همه  کند.  کمک  انتخابات  شفافیت  به 
تذکره ها  این  بدون  که  باورند  این  به  انتخاباتی 
ناممکن  افغانستان  در  شفاف  انتخابات  برگزاری 

است.
باید جلو کسانی را که  احمد زکی گفت حکومت 
بگیرد:  می شوند  ملی  کالن  برنامه  یک  تطبیق  مانع 
»روی کدام اهداف این ها نفاق ملی را دامن می زنند. 
هرکسی که در برابر تنفیذ قانون ایستاد می شود مجرم 
مسوولیت  باید  که  است  حکومت  کار  این  است. 

خود را رفع کند.«
اما طرفداران ذکر کلمه افغان در تذکره ها می گویند 
تا  باشد  داشته  مشخص  هویت  باید  انسان  هر 
کشور  کدام  به  مربوط  فرد  این  که  شود  تشخیص 
برای  افغان می تواند  باور آن ها ذکر کلمه  به  است. 

افغان ها هویت بخشد.

مسمومیِت 50 دانش آموِز دختر
 در والیت هرات

فرودگاه های ناتو؛
 مراکز جدید اقتصادی افغانستان

سفیر امریکا در کابل 
وارد اسالم آباد شد

در  خصوصی  دخترانۀ  مکتب  یک  دانش آموز  پنجاه 
شهر هرات مسموم شده اند.

وضعیت  که  می گویند  هرات  در  محلی  مقام های 
هیچ یک از این دانش آموزان نگران کننده نیست و اکثر 

آنان مداوا شده اند و به خانه های شان برگشته اند.
این مکتب خصوصی دخترانه به نام »حبیب مصطفی« 
هرات  شهر  شمال غرب  در  جبرییل  شهرک  در 
دانش آموزان  شده گان،  مسموم  اکثر  و  دارد  موقعیت 

کالس چهارم و پنجم بوده اند.
معین صبور، مسوول مطبوعاتی ریاست معارِف هرات 
این مسمومیت  تنفِس گاز دلیل  می گوید که احتماالً 
مکتب،  این  نزدیکی  در  وی،  گفتۀ  به  است.  بوده 
کورۀ خشت پزی نیز موقعیت دارد که از زغال سنگ 
به عنوان سوخت استفاده می کند و ممکن است گازِ 

حاصل از آن در این مسمومیت نقش داشته باشد.
تأیید کرده  این رویداد را  نیز  وزارت معارف کشور 
این  مسمومیِت  دلیِل  که  گفته  خود  خبرنامۀ  در  و 

دانش آموزان نامعلوم است.
وزارت معارف از مقامات امنیتی و مسووالن وزارت 
این  است  خواسته  هرات  والیت  در  عامه  صحت 

قضیه را به گونۀ جدی بررسی کنند.
شاگردان  که  است  جاری  سال  در  سومین بار  این 

مکاتب در هرات مسموم می شوند.

مقامات  با  گفت وگو  انجام  برای  افغانستان  در  امریکا  سفیر 
پاکستانی و دیدار با مقامات کشورش در اسالم آباد در مورد 

روند صلح افغانستان به پاکستان سفر کرد.
سفیر امریکا در افغانستان برای گفت وگو در مورد مذاکرات 

صلح افغانستان دیوز دوشنبه وارد اسالم آباد شد.
به  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  رایس  سوزان  سفر  پی  در 
اسالم آباد، مایکل مک کینلی سفیر امریکا در کابل نیز دیروز 

وارد پاکستان شد.
و  پاکستان  امور خارجه  وزارت  مقامات  با  این سفر  در  وی 
مورد  در  و  دیدار  اسالم آباد  در  امریکا  اوسالن سفیر  ریچارد 
گفت وگو  منطقه یی  مسایل  دیگر  و  افغانستان  صلح  روند 

خواهد کرد.
خالصه یی از دستاوردهای سفر مشاور امنیت ملی امریکا به 

پاکستان نیز در اختیار مک کینلی قرار خواهد گرفت.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1612    سه          شنبه              10سنبله     /   شهر        یو      ر      y 1394    17 ذو القعد  ة  ا لحر ا م    y 1436   1 سپتمبر         2015 گزارش

ACKU



خودكشـی در میـان شـماری از شـاعران و جوانـاِن 
افغانسـتان به دالیل مختلف به یک رسـم تبدیل 
شـده اسـت. در سـال های پسـین، دسـت كم چند 
تن از شـاعراِن جوان دسـت به خودكشـی زده اند. 
مسـعود یمام، زهرا سـتوده، قیس دهزاد، شفیق 
سـحر و همیـن چنـد روز پیـش حامـد مقتـدر، از 
جملـه شـاعران جـواِن كشـور بودند كه بـه دالیلی 
بـه زنده گـی خـود پایان دادنـد. برخـی از این ها به 
دلیـل ناهنجاری هـای روزگار به زنده گی خود پایان 
بخشـیدند و برخی دیگـر در دام افـکار و باورهای 
نهیلیسـتی و هیچ انگارانه گیر ماندند و سـرانجام 
معنایـی بـه زنده گـی و هسـتی نیافتنـد و خـود را 
كشـتند! مـرگ حامـد مقتـدر شـاعر اهـل بلـخ امـا 
بازتـاب گسـترده یی در رسـانه های اجتماعـی و در 
میان نویسـنده گان و شـاعران داشـت. برخی این 
اقـداِم او را سـتودند و بـه دنبـاِل توجیـه مـرِگ 
او برآمدنـد و ده هـا دلیـل را در ایـن خصـوص 
برشـمردند و برخـی دیگـر نیـز به شـدت بـر او 
تاختنـد و وی را انسـانی ضعیـف، خدانابـاور و تهی 

از معنویـت خطـاب كردند. 
بشیراحمد انصاری از نویسنده گان پُرآوازة كشور 
در خصوص مرگ مقتدر نبشتۀ كوتاهی در صفحۀ 

فیس بوِک خود نگاشت: 
“امـروز بـا حامد مقتدر بـودم و چند بار گریسـتم. 
سـفری بـه دنیـای ذهـِن او نمـوده و در زیـر گنبـد 
تاریـِک جمجمـۀ او، بـا طوفـان هولناكـی برخـوردم 
كـه امـواج سـركش و كوبنـدة آن بر محـور گرداب 
كـه  گردابـی  می چرخـد؛  شـکاكیت  و  جبرگرایـی 
اسـتعدادهای بزرگـی را از پـا درآورده و بلعیـده 
اسـت. من شاعر نیسـتم ولی احساس می كنم كه 
شـعر جوان افغانسـتان را گرایشـی معنویت گریز 
سـخت تهدیـد می كنـد. هیچی، پوچـی و بی بـاوری 
به روح بزرگی كه در سـراپای هسـتی جـاری بوده، 
نتیجه یـی جـز ایـن نمی تواند داشـته باشـد. ما كه 
از داشـتن گنجینـۀ بـزرگ عرفان اسـالمی به خود 
می بالیـم، بایـد آخریـن مردمـی باشـیم كه دسـت 
به كشـتِن خـود یا دیگـران یازیم. چقدر شـرم آور 
اسـت كـه نسـل جـوان مـا، موالناهـا و سـنایی ها و 
جامی هـا ... را گذاشـته غـرق صـادق هدایت هـا 
می گردند. من همیشـه گفته ام كه نسـل جواِن ما 
یـا می خواهـد انتحـاری باشـد و یا هم دین سـتیز. 
حامد مقتـدر كه مادری داغـدار، فرزندانی بی پدر 
و همسـری بی سرنوشـت را در ماتمکـدة مـا رهـا 
و  طالبـی  انتحاری هـای  از  كمتـر  رفـت؛  و  نمـود 
داعشـی نبـوده اسـت. به سـوی شـهکارهای ادبی 
بـزرگان فرهنگـی مـا بشـتابید كـه پیـام آن هـا به 
همـان اندازه یـی كـه درمـان خشـکه مقدس های 
انتحـاری مـا را در اختیـار داشـته اسـت؛ هیچـی، 
پوچـی، شـکاكیت و جبرگرایـی دین سـتیزاِن ما را 
نیـز عالج نمـوده، هم مرگ و هـم زنده گی را معنی 

بخشـیده اند.” 
ولـی ایـن نبشـتۀ كوتـاه، خشـم شـاعراِن جـوان و 
برخـی از نویسـنده گاِن كشـور را در پـی داشـت. 
آنـان آقـای انصـاری را متهـم بـه سـطحی نگری و 

پیشـنهاد راه حل هـای سـاده بـرای حـل معضـالت 
پیچیدة زنده گی كردند. در پیوند به این موضوع، 
پرس وشـنودی را بـا آقـای انصاری انجـام داده ایم 

كـه اینـک می خوانید:
آقـای انصـاری، در این روزهـا از “تجربۀ خودکشـی” 
بسـیار سـخن بـه میــان می آیـد. در آغاز من از شـما 

می پرســم کـه ایـن تجربـه را چه گونـه می بینید؟  
بگذارید حکایتی را ذکر کنم. آن روزی که خبر خودکشـی 
شـاعر جوان حامد مقتدر نشـر شـد، در گوشه یی نشسته و 
بـا حالتی افسـرده آن خبر را می خوانـدم. کودکی امریکایی 
کـه از کنار می گذشـت، ایسـتاده و پرسـید چـه می خوانم. 
گفتم یکی از جوانان کشـورم دسـت به تجربۀ خودکشـی 
 But he can :زده اسـت. کودک با لهجۀ معصومانه گفت
 not come back. He was supposed to know

.that he is about to take a one-way trip
بـه ایـن معنـی: “ولـی او دیگـر نمی توانـد برگـردد. او باید 
می دانسـت که در آسـتانۀ پا گذاشـتن به جاده یی یک طرفه 
بـوده اسـت”. بـه هر حال، هـم مقتدر و هم برخـی جوانان 
دیگـر از “تجربـه”ی خـود کشـی حـرف زده انـد کـه من 
از فهـم منطـق تجربـه، در ایـن سـیاق عاجـزم. تجربـه که 
بـه معنـی آزمـودن، مالحظه و مشـاهدۀ مکرر آمده اسـت، 
هـدف از آن کشـِف رابطـۀ علیت میـان دو چیز اسـت. ای 
کاش مـا دو بـار عمـر می داشـتیم تـا چنیـن تجاربی معنی 

می یافـت:
مرد خردمند هنرپیشه را

عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن

با دگری تجربه بردن به کار!
حکـم ادیـان دربارۀ کسـانی که دسـت به خودکشـی 
ایـن  در  اسـام  دیـن  به ویـژه  و  می زننـد، چیسـت 

خصـوص چـه نگاهـی دارد؟ 
ادیـان بـه صـورت عمـوم و اسـالم به صـورت خصوص، 
زنده گـی را موهبـِت خدایـی می داند که کسـی حـق ندارد 
آن را سـلب کنـد ولـو کـه زنده گـی خـودش باشـد. در 
ایـن راسـتا آیـات و روایـاِت متعـددی وجـود دارد که این 

گفت وگـو فرصـت ذکر آن هـا را نـدارد. 
اسـالم از چندین لحاظ می تواند انسـان را در برابر وسوسـۀ 
خودکشـی وقایه نمایـد. کانون گرم خانـواده که تعالیم این 
دین به آن توصیه می نماید، چشـم داشـتن به جهانی دیگر، 
اعتقـاد به سرنوشـت، احسـاس مسـوولیِت دینـی در برابر 

اعضـای خانواده، و باالخره روح را عطیه یی الهی دانسـتن، 
از نمونه هـای بـارزِ این اجـراآت وقایوی به شـمار می رود.
اگـر از تیـوری و مبـادی بگذریـم، در عرصـۀ عمـل هـم 
می بیینـم کـه آن عـده از جوامـع انسـانی که بیشـتر به دین 
پیونـد داشـته انـد، نسـبت انتحار در میان شـان کمتـر دیده 
شـده اسـت. مـا بـا انبوهـی از پژوهش های علمـی در این 
عرصـه روبـرو هسـتیم کـه مؤیـد ادعای مـا اند. مؤسسـۀ 
نظرسـنجی گالوپ که از نهادهای پیشروِ جهانی در عرصۀ 
نظرسـنجی به شـمار می رود، آماری را منتشر ساخته است 
که در سـال های 2005 و 2006 در 67 کشـور جهان جمع 
آوری شـده بـود. ایـن آمـار و نظرسـنجی ثابـت می سـازد 
کـه گـراف خودکشـی در کشـورهایی که مردم آن بیشـتر 
متدین اند، پایین تر بوده اسـت. باالترین نسـبت خودکشی 
را روسـیه و بـالروس بـه خـود تخصیـص داده و در میان 
کشـورهای اسـالمی، جمهوریت های آسـیای میانـه که در 
گذشـته مربوط به اتحاد شـوروی می شـدند، دارای نسبت 
بلنـد خودکشـی بـوده انـد. در جمع جمهوری های سـابق 
اتحاد شوروی، گرجستان، ارمنستان و تاجکستان از نسبت 
بلندترتدین و نسـبت پایین خودکشـی برخوردار بوده اند. 
ایـن گـزارش بـا احصاییـۀ سـازمان بهداشـت جهانـی که 
آن هـم همیـن نتیجـه را تثبیـت نمـوده اسـت، در تطابق و 
همنوایی می باشـد. نسبت خودکشـی در فلیپین که گالوپ 
درجـۀ تدیـن آن را 79 ثبـت نمـوده اسـت، 12 بـار کمتـر 
از جاپـان می باشـد؛ کشـوری کـه درجۀ تدیـن آن 29 ثبت 

گردیده اسـت. 
یکـی از منابـع معتبـری که می تواند این پرسـش را پاسـخ 
دهـد، انجمـن جهانـی جلوگیری از خودکشـی اسـت که 
مرکز آن در واشـنگتن قرارداشته و خود با سازمان بهداشت 
جهانـی سـازمان ملل پیونـد رسـمی دارد. گزارشـی را که 
“انجمـن جهانی جلوگیری از خودکشـی” در 10 سـپتمبر 
2003 منتشـر نمـود، کشـورهای کوریـا، چین، سـلووینیا، 
روسـیه، لتویا، بالروس و اروپای شـرقی را دارای بلندترین 
آمـار خودکشـی اعـالم نمـود. بـر مبنـای همین گـزارش، 
امریکای التین، کشـورهای اسـالمی، و چند کشور آسیایی 
دارای پایین تریـن آمار خودکشـی بوده اند )نقـل از گزارش 

انجمـن جهانی جلوگیری از خودکشـی(.
اگـر در جسـت وجوی وجـه مشـترکی میـان کشـورهای 
کوریـا، چین، سـلووینیا، روسـیه، لتویا، بـالروس و اروپای 
شـرقی شـویم؛ می بینیم که همـۀ این جوامع بر بنیـاد الحاد 

و بی خدایـی اسـتوار بوده اسـت. 
انجمـن جهانـی جلوگیـری از خودکشـی در سـال 2002 
میـالدی گـزارش مهمـی را زیر عنوان “چشـم انداز جهانی 
 A global perspective آسیب شناسی خودکشـی” و یا
on the epidemiology of suicideبـه نشـر سـپرد. 

در ایـن گـزارش تخصصی چنیـن آمده اسـت که من متن 
انگلیسـی را دقیقاً ترجمه می کنم: “مقایسۀ میزان خودکشی 
بـر بنیـاد ادیـان رایج در کشـورها، تفـاوت بزرگـی را میان 
کشـورهای اسـالمی و جوامع غیر اسالمی نشـان می دهد. 
در کشـورهای اسـالمی )به عنـوان مثال کویت(، کـه در آن 
اقـدام بـه خودکشـی به شـدت حرام خوانده شـده اسـت، 
میـزان خودکشـی نزدیـک بـه صفـر یـا )0.1( نفـر در هر 
100،000 جمعیـت می رسـد. در جوامعـی کـه آیین هندو 
و دین مسـیحیت در آن رواج دارد مانند هندوستان و ایتالیا، 
میزان اوسـط خودکشـی در حدود 10 نفر در هـر 100000 
در  مسـیحی(.  و 11.2  هنـدو   9.6( می باشـد  جمعیـت 
کشـورهای بودایـی )جاپان به عنـوان نمونه( اوسـط میزان 
خودکشـی در حـدود 17.9 نفـر در هـر 100000 جمعیت 
اسـت. در کشـورهای الحـادی اوسـط میـزان خودکشـی 

25.6 نفـر در هـر 100000 جمعیـت بوده کـه از همه باالتر 
می باشـد )چین به عنوان نمونه(، این تحلیل کشـورهایی را 
نیز احتوا نموده اسـت که مراسم مذهبی در آن جوامع برای 
سـالیان درازی ممنوع بوده اسـت)البانیا به عنـوان نمونه(”.

گراف چهارم گزارش:
 

آدرس وب سـایت رسـمی انجمـن جهانـی جلوگیـری از 
https://www.iasp.info خودکشـی: 

مـا بـا دو نـوع خودکشـی روبرو هسـتیم که یکـی در دهم 
سـپتمبر تجلیـل می شـود و خاطـرۀ دیگـرش در یازدهـم 
سـپتمبر تداعـی می گـردد. مـا کـه قربانیـان هـر دو نـوع 
خودکشـی هسـتیم پیام ایـن دو روز پی درپی بـرای ما این 
اسـت که هم ریشه های خشـونت دینی را برکنیم و هم راه 

را بـروی خودکشـی های “مدنـی” ببندیم. 
یـک نکتـۀ دیگـر را می خواهـم یـادآور شـوم کـه بنـا بـه 
قـول آقـای راجح زاهر، مسـوول موزیـم نوبه و متخصص 
چـه  خاورمیانـه  تمدن هـای  شـرق،  قدیـم  تمدن هـای 
بت پرسـت بـوده انـد و چـه معتقـد بـه ادیـان آسـمانی، 
بـا پدیـدۀ خودکشـی بیگانـه بـوده انـد. او حتا خودکشـی 
کلیوپاترا را به تربیت و ریشـه های یونانی آن شهبانو نسبت 

جنـوری 2011(.  می دهد)اهـرام- 21 
همان طـوری که شـما اشـاره داشـتید؛ خودکشـی یک 
مسـالۀ نکوهیده و مطرود نـزد اکثریت کیش ها، مذاهب 
و ادیـان اسـت. امـا چـرا خودکشـی در جوامـع مدرن 

افزایش یافته اسـت؟  
را  معاصـر خودکشـی  جامعه شـناس  دورکهایـم  امیـل   
خون بهایـی می دانـد کـه تمـدن معاصـر از مـا می طلبـد. 
 Life Sentences: کتابـش  در   Bayatrizi خانـم 
The Modern Ordering of Mortality خودکشـی 
را بیمـاری تمـدن معاصـر می نامـد. در صفحـۀ 119 ایـن 
کتـاب آمده اسـت کـه در جوامـع غربی هرقـدر فرهنگ و 
سـطح تعلیم باال مـی رود، به همـان اندازه شـاهد باال رفتن 
گـراف خودکشـی نیـز می باشـیم. نویسـنده می گویـد که 
خودکشـی خونـی اسـت کـه در پـای معبد تمـدن معاصر 
ریختانـده می شـود. تمدن معاصر شـبیه به “سـاتورن” و یا 
یکـی از خدایـان یونانی می باشـد کـه فرزندان خـودش را 
می بلعیـد. دورکهایم می گوید خودکشـی صورت حسـابی 
اسـت که جامعه آن را به شـکل اقسـاط می پردازد. واژه های 
صورت حسـاب، قسـط و پراختن مفاهیم اقتصادی اند که 
دورکهایـم بـا ظرافت خاصـی می خواهد به آن اشـاره کند. 
مورسـیلی و دورکهایم، خودکشـی را یکـی از عالیم گذار 
جوامـع می داننـد. از نظـر دورکهایـم، خودکشـی معلـول 
رقابتـی اسـت کـه در میان اعضـای جامعۀ مـدرن صورت 
می گیرد. مورسـیلی، یکی از جامعه شناسـان انتحار را نتیجۀ 
فشـارهای اجتماعـی تمدن معاصـر باالی سـالمت روانی 

می داند.  افـراد 
خودکشـی نـه بـه دانش ربطـی دارد و نه هم به سـطح رفاه 
اقتصـادی؛ چـون در همیـن عمـر خویش شـاهد “انتحار” 
باسـوادترین و مرفه  تریـن شـخصیت ها در سـطح جهـان 
بوده ایـم. برخی نویسـنده گان، نام یک صد و پنجاه سـخنور 
و هنرمند مشـهور قرن بیسـتم را جمع کرده اند که دسـت 

به خودکشـی زده اند.
کاهـش روزافـزون ایمـان، تـرس، بـی کاری، موادمخـدر، 
فروریـزی کانـون خانـواده، فردگرایـی، و باآلخره بی معنی 
شـدن زنده گـی و رشـد افـکاری کـه بـه هیچـی و پوچی 
فـرا می خواند، از عوامل اساسـی خودکشـی در این جوامع 

می باشـد.
عجب این نیست که اعجاز مسـیحا داری
عجیب این است که بیمار تو بیمارتر است

در میان مکاتب فلسـفی کدام متفکران و فاسـفه نقشی 
در زمینۀ خودکشـی داشـته و یا جاده پاک کِن اندیشـۀ 

خودکشـی بوده اند؟
صرف نظـر از اجبارهـای اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و 
فرهنگی، اندیشـه ها و اندیشـمندانی نیز در زمینۀ گشـودن 
راه برای خودکشـی نقش داشـته اند. نیچه فیلسـوف آلمانی 
یکـی از ایـن اعجوبه های وحشـت انگیز اسـت کـه جهان 
بی متافیزیـک، مـرگ خـدا، نفـی عالم فرامحسـوس، مرگ 
ارزش هـا و طـرح جهان به منزلۀ تصـادف را ریخت. نیچه 
سـالح ثقیـل و اثرگذاری بـود که برج و باروی مسـیحیت 
را بـه شـدت کوبیـد. نیچه می گفـت زاده شـدِن هیچ کس 
دسـت خـود او نیسـت،...                      ادامـه صفحـه 5
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خشونِتدینیوخودکشِیمدنیهردومذموماند!
پیرامون مسالۀ »خودکشی«    انصاری  بشیراحمد  استاد  با  یما  پُرس وشنود جمشید 
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خشونِتدینیوخودکشِی...
ولـی ایـن خطـا را می تـوان بـا گرفتن تصمیم خودکشـی 
تـا حـدی جبـران نمـود. نیچـه می گفـت مـرگ بزدالنه و 
نابه هنـگام همـان اسـت کـه انسـان در آن دخلـی نداشـته 

باشد.
این کـه نیچـه چـه می گفـت و چـه می خواسـت تفاسـیر 
مختلفـی در زمینـه وجـود دارد. برخـی او را واکنشـی 
کوبنده در برابر مسـیحیت می دانسـتند، چون او مسیحیت 
را لعنـت بـزرگ تاریـخ و لکـۀ ننگـی بـر جبین انسـانیت 
دانسـت. برخـی دیگـر او را چـون بولس سـالمه در کتاب 
“کشـمکش در نظام هسـتی” و یا فیلسوف شبه قاره محمد 
اقبـال، اندیشـمندی یافتنـد کـه اخگـر خداجویـی در زیر 
خاکسـتر الحاد او چشـمک می زد و او تشـنه لبی بود که در 
جسـت وجوی سرچشمۀ فطرت و طبیعت سـرگردان بود. 
شـگفت این کـه نیچـه همـان فیلسـوفی کـه مـرگ خـدا 
را اعـالم نمـود، در “دشـمن مسـیح” خویش از اسـالم در 
برابـر مسـیحیت دفـاع نمـود و گفت که مسـیحیت مـا را 
هـم از تمـدن روم محـروم نمـود و هـم از دسـتاوردهای 
تمـدن اسـالمی. او گفـت بـراي صلیبي هایی کـه به جنگ 
مسـلمانان رفته بودند؛ شایسـته بود تا در برابر جهان اسالم 
سـجدۀ تعظیم به جـا می آوردند. نیچه از تمدن اسـالمی در 
اسـپانیا به نیکی یـاد نمود و بار بار از عـارف بزرگ خواجه 

شـمس الدین حافظ شـیرازی سـخن گفت. 
اقبـال کـه صریر خامۀ نیچه را به غرش رعد تشـبیه نموده، 

چنین تصویری از او کشـیده است: 

گر نوا خواهی ز پیش او گریز
در نی کلکش غریو تندر است

نیشتر اندر دل مغرب فشرد
دستش از خون چلیپا احمر است

آن که بر طرح حرم بت خانه ساخت
قلب او مؤمن دماغش کافر است
خویش را در نار آن نمرود سوز
زآن که بستان خلیل از آذر است

  
شـما گفتـه ایـد کـه جوانان 

مـا، موالناهـا و سـنایی ها 
و جامی هـا را گذاشـته و 

غرق صـادق هدایت ها 
تعبیرهای  می گردنـد. 
ایـن  از  مختلفـی 
سـخِن شـما شـده 

اسـت؛ آیا کسـی حق ندارد 
آثـار برخی نویسـنده گان را بخواند؟ 

 مـن از طـرف داران جریـاِن آزاد فکـر و فرهنگ 
هسـتم و مخالف مصادره و سانسـور و مغزشویی؛ کاری 

کـه احـزاب فاشیسـتی و کمونسـتی دیـروز و انجمن های 
ایدیولوژیـِک امروز از هر قماشـی انجـام می دهند. در عین 
وقت، مخالف غرق شـدن در یک شـاعر و متفکر هسـتم، 
ولـو کـه آن شـخصیت قلـۀ تفکـر و خالقیت باشـد؛ چه 
رسـد که از او بتی بسـازیم. چند سـالی پیش نقـدی کوتاه 
در پاسـخ بـه مصاحبۀ یکی از اندیشـمندان ایرانی داشـتم، 
ولـی دیـدم کـه گروهـی از میـان مـا چنـان واکنش نشـان 
دادنـد تـو گویـی بتـی را بـه تـوپ بسـته ام. اشـارۀ من به 
هدایت از لحاظ بدبینی، جبراندیشـی، تنهایی و نژادپرستی 
آن نویسـندۀ مشـهور نه، بلکه در سـیاق خودکشـی مقتدر 
آمـده بـود که به گفتۀ یکی از دوسـتان نزدیکـش از ادبیات 
مرگ اندیـش آن نویسـنده - کـه معنایی در این عالم سـراغ 
نداشـت - تأثیـر پذیرفتـه بـود. احسـان طبـری می گفت، 
هدایـت زنده گی را تحمیل بیولوژیک طبیعت می دانسـت 
و خودکشـی را شایسـته ترین پاسـخ بـه این تحمیـل. من 
خودم نوشـته های هدایت را  خوانـده ام ولی بزرگانی را که 
شهکارهای شـان جـزو ادبیـات جهانـی گردیـده و تا هنوز 
شـور و عشـق و مستی می آفرینند، به نویسـنده یی که بوی 
تند نژادپرسـتی از سخنانش باالسـت و کسی که مرگ هم 
در زنده گـی و هـم در ادبیاتـش حضـوری پُررنـگ داشـته 
اسـت، ترجیح می دهم. گابریل تاردا روان شـناس فرانسوی 
انتحـار را نتیجـۀ تقلیـد می دانسـت و حرف من بیشـتر به 

همیـن تقلید توجه داشـت. 
شـما عامل عمدۀ خودکشـی را معنویت گریزی دانسته 
اید و شـاعران جوانِ افغانسـتان را بـه عرفان و معنویت 
دعـوت کـرده ایـد؛ امـا آنـان در نقدهایی که به شـما 
نگاشـته انـد، گفتـه اند کـه عرفـان خـود می تواند به 
رهبانیت و سـرانجام خودکشی بیانجامد. پاسخ شما در 

این خصوص چیسـت؟ 
زیسـت عارفانـه را نباید با شـیوۀ زنده گی مجـاوران روضۀ 
مـزار و یـا چرسـی های زیـارت رحمـان بابـا در پشـاور و 
یـا هـم بازرگانـان دین فروشـی اشـتباه نمـود که هـر کدام 

دکانـی گشـوده اند. عرفان خود نوعی فلسـفه اسـت که به 
ژرف ترین تأمالت در خود و تفکر در هسـتی و تجربه های 
عمیـق و حتـا فراتر از عقل می پـردازد. اما این کـه عرفان به 
خودکشـی خواهد انجامید، سـخنی اسـت کـه باید مدعی 

آن شاهد آوَرد. 
معنویت گریـزی در طـول تاریـخ یگانـه عامل خودکشـی 
نبـوده اسـت. عوامل اجتماعـی، روانی، فلسـفی، اقتصادی 
و... در انتحـار خـودی نقش داشـته اسـت. اما بازگشـت به 
عرفـان می توانـد پشـتوانۀ نیرومندی بـرای ما فراهـم آورد. 
اگـر نـزد طبیبـی برویـد، او دارویـی را برای تـان توصیـه 
خواهـد نمـود کـه آن دارو در حالـی کـه برای شـما درمان 
اسـت، شـاید بـرای برخـی دیگـر زهـر قاتـل باشـد. مـا 
وقتـی از عرفـان اسـالمی حـوزۀ خویش حـرف می زنیم، 
پیچیده گی هـای شـرایط اجتماعـی خویـش را در نظـر 
داشـته ایـم. پـس از آن کـه قدرت های جهانـی و منطقه یی 
کشـور مـا را تختۀ شـطرنج خویـش سـاختند؛ جنگ های 
چهـل سـاله در این کشـور، چنان مـا را دگرگون کـرده تو 
گویـی روح یـک ملیشـه در کالبـد هـر یکـی از مـا حلول 
نموده اسـت. دیگـران را بگذارید، حتا همین روشـنفکران 
مـا گاهـی لشکرکشـی های ملیشـه یی را بـا گفت وگـوی 
فکـری اشـتباه می گیرنـد. ما امـروز یا قاتـالن بالقـوه ایم و 
یـا هم قاتـالن بالفعل. قلب و شـعورِ مـا در زیـر کوه هایی 
از نفرت و دشـمنی با همدیگر ناله می کشـد. به 
دور از سفسـطه بافی، برایـم بگویید که 
کـدام درمـان بـرای این مـردم، 
مجرب تـر از مدرسـۀ 

عرفان اسـالمی است 
کـه نه تنها بنـی آدم را اعضای 

یکدیگـر می دانـد بلکـه بـا تمـام نظام 
هسـتی احسـاس بـرادری می کنـد و در تمامـی 

خرمـن کاینـات یـک دانه محبـت می بینـد و دیگر همه 
کاه. عرفـان بـرای رهروانـش عشـق و گرمی و دوسـتی با 
همـۀ اجـزای این هسـتی را تعلیـم می دهد تا از هسـتی با 

پیشـانی باز اسـتقبال نمایند.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
عاشقم بر همه عالــم که همه عالم ازوست

فرمودیـد کـه عرفـان شـاید مـردم را به رهبانیت بکشـاند؛ 
سـخنی که تا حدی با آن موافقم. ولی هیچ فکر و اندیشـه 
و ایدیولـوژی و مکتبـی نبوده اسـت که از آن سوءاسـتفاده 
نشـده باشـد. همین نیچه یی که برای خیلی هـا حیثیِت پیر 
و مرشـد را دارد، آیا فاشیسـت های ایتالیا و نازی های آلمان 
بـه شـمول خواهـرش الیزابیـت افـکارش را رنـگ و بوی 
فاشیسـتی ندادنـد؟ آیا هتلر خود انسـان مـورد دلخواهش 
همـان سـوپرمنی نبود کـه فیلسـوف شـخ بروت آلمانی از 
ابرمـرد خویش ترسـیم نمـوده بـود. برتراند راسـل معتقد 
بود: فلسـفۀ نیچه که به خشـونت و زور دعـوت می نمود، 
اساسـی گردیـد که فاشیسـم و نازیسـم بـر بنیـاد آن تفکر 
ایسـتادند. یکـی از جوانـان عرفان را نکوهش نموده اسـت 
کـه چـون حسـن صبـاح از آن سـود می بـرد. عرفـان را به 
حسـن صباح نسـبت دادن همان قدر بی مـورد و خنده آور 
اسـت که تیمورلنـگ را در جایـگاه ابوحنیفه قـرار دهیم و 
یـا چنگیزخـان را فرسـتادۀ خـدا بدانیم. تیمور همیشـه به 
“مذهـب حنفـی” دعوت می نمـود و عبدالجبـار خوارزمی 
که دانشـمندی “حنفی” بود، پیوسـته او را همراهی می نمود 
تـا “مذهـب” را توسـعه دهد؛ ولـی هیچ عاقـل و دیوانه یی 

تا هنـوز حنفیت گرایی تیمور را جدی نگرفته اسـت. مثال 
دیگـر؛ آیـا می دانید کـه امروز چـه جنایتی نیسـت که زیر 

نام دموکراسـی صـورت نگیرد؟ 
آن چـه انسـان را انسـان می سـازد، پابنـدي بـه یک دسـته 
ارزش هـای معنـوی و ادبـی اسـت . آن کـه دسـت بـه 
وطن فروشـی مي یـازد، و آن جانـوری کـه قلـب انسـان 
بي گناهـی را نشـانه می گیـرد، و آن کـه مال و متـاع دیگران 
را چپـاول می کنـد و آن انسـاني کـه تـن بـه هر نـوع ذلت 
سـپردن نزدش آسـان تر از نوشـیدن یک پیاله آب اسـت، و 
باآلخـره آن فـردی که به خاطر رسـیدن به اهـداف محدود 
خـودش هـر پسـتی یی را می پذیـرد، همـۀ ایـن جنایت ها 
تنهـا می تواننـد در غیاب فرشـتۀ ارزش هـای فراتـر از ماده 
فرصـت تحقـق یابنـد. معیار سـنجش معنویـت و وجدان 
دینـی نـزد مـن عملکردی اسـت که ایـن وجـدان در آیینۀ 
آن بازتـاب یابـد، نـه این کـه ادعـا باشـد و طـول ریـش و 
حجـم عمامـه. ارزش هـای بزرگ جـزو فطرت آدمـی اند. 
آیـا می دانیـد کـه چـرا نویسـنده یی کـه اصـوالً به خـدا و 
آفرینـش اعتقـادی نـدارد ولـی در لحظـات مـرگ پوزش 
می طلبـد؛ پوزشـی کـه یک امـر کامالً دینـی اسـت؛ این را 

گویند صفـای فطـرت آدمی. 
مشـکل اصلـي مـا نه تنها ناشـی از افـول ایمان در آسـمان 
معنویـت اسـت، بلکه برخاسـته از ناکار آمـدی و بی ثمری 
روایت هـای کالنی نیز می باشـد کـه جامعۀ مـا را به خاک 
نشـانده اند. دوستی پرسـیده است که کارکرد عملی عرفان 
در زنده گـی مـا چیسـت. پاسـخ مـن ایـن اسـت کـه آخر 
ایـن روایت هـای کالِن دیگری کـه آب از دهـن می آورند، 
در ایـن خـاک چـه کردنـد؟ انسـان افغانسـتان، امـروز بـه 
روایت هـای معنابخـش معنـوی نیـاز دارد زیـرا از این جـا 
راهی کشـیده اند برای زیسـتن و آفریدن. مرگ معنویت و 
پرداختـن به فردگرایـی و لذت جویـی، زنده گی را 
براي فـرد و فرد را بـرای هیچ می خواهد.
افغانستان که در چهار دهۀ اخیر 

شاهد  خونین  ترین 
جنگ هـا و مصیبت بارتریـن 

ـ که ملیون ها  تراژیدی های انسـان بود 
مـرده و معلـول و بیمـار روانی و جسـمی به جا 

ـ می بینیـم کـه بـا وجـود این همـه مصیبتی که  گذاشـت  
پشـت کوه را خم می کند، نشـنیدیم که کسـی خودکشـی 
کنـد. اگـر این وضع را بـا اوضاع سـربازان امریکایی که در 
جنگ شـرکت می کنند مقایسـه کنیـم، تفاوتی به وسـعت 
مسـافه میـان آسـمان و زمین خواهیـم یافت. به بـاور من، 
آن چـه جامعـۀ مـا را تـا اندازه یـی حفـظ نمـوده اسـت، 
ریزه های همین عرفان اسـت؛ عرفانی کـه خوان خویش را 
به درازی تاریخ هزارسـاله و پهنای تمدِن ما گسـترده است.  
عده یـی بـه دنبـال توجیه عمـل خودکشـی می براینـد؛ آیا 
شـما منطق و اسـتداللی را می یابید که بتواند خودکشـی را 

عملی نیکـو و پسـندیده ثابت کند؟
بلـی دیدم که برخی نوشـتند: “رفیـق! آرام بخـواب، من به 
انتخابـت احتـرام می گـذارم”. شـنیدن چنین سـخنی برای 
من تهوع آور اسـت. خودکشـی را تحت هیچ گونه شرایطی 
و بر مبنای هیچ منطق و اسـتداللی قابـل پذیرش نمی دانم. 
برخی هـا شـما را متهـم کرده انـد کـه برخـالف دیدگاه ها 
و باورهـای پیشـین تان، ایـن بـار و حداقـل درخصـوص 

خودکشـی آن شـاعر جوان اهل بلخ، از اعتدال و میانه روی 
عـدول کـرده ایـد و جانب افراط را گرفته اید. پاسـخ شـما 

بـه این انتقادها چیسـت؟ 
اعتـدال و میانـه روی امـری نسـبی اسـت. می شـود کـه 
نویسـنده اعتدال خویش را از دسـت داده باشـد و می شود 
کـه خواننـده با دیـدی افراطـی و یـا تفریطی نبشـته یی را 
بخوانـد. از نظـر برخـی هموطناِن مـا درغرب اگر شـراب 
ننوشـی، تـو افراطـی هسـتی و بنیادگـرا. این کـه گفتـه ام 
دیـن و معنویـِت دینـی پناهگاهـی اسـت کـه مـا را از دیو 
خودکشـی حمایت می کند، سـخنی اسـت معقول، منطقی 
و معتـدل کـه نه تنها واقعیت های اجتماعـی بلکه کوهی از 
کارهـای علمی و اکادمیک آن را تأییـد می کند. می دانم که 
در لحظـات انتشـار خبـر مرگ عزیـزی، همـۀ عواطف ما 
بـه سـوی او جلب می شـود و بایـد متوجه بـود که همین 

عواطـف شـاید مانـع قضاوت درسـِت ما شـود. 
برخی هـای دیگـر نسـبت بـه یـک مبحث دیگرِ شـما 
انتقادهای سـختی داشـتند. شـما با یک داوری عمومی 
و کلی، جوانان کشـور را به دو دسـتۀ مرتد و داعشـی 
تقسـیم کرده ایـد؛ ایـن تقسـیم بندی بـر چه اسـاس و 
مبنایـی صـورت گرفته و یـا اساسـاً چنیـن داوری یی 

سـخت گیرانه و به شـدت رادیـکال نیسـت؟ 
مـن ایـن حـق را بـه خـود نمی دهم تا برای کسـی مسـیر 
و اسـتقامت تعییـن کنـم. هراسـی از نقـد هم نـدارم بلکه 
آن را بـه روی چشـم می گـذارم. در آن تبصـرۀ فیسـبوکی، 
نظـری داشـتم که تـا اثبات عکـس آن، بـه آن حـرف باور 
دارم. گفتـم جوانـان افغانسـتان امـروز یا انتحـاری )طالب 
و داعـش( می شـوند و یـا هـم مرتـد و دین سـتیز. این کـه 
گفتـه ام جوانـان افغانسـتان، طبیعـی اسـت که هدفـم فرد 
فـرد و یـا تمامی جوانـاِن این سـرزمین نبوده اسـت، بلکه 
مبالغه یـی بـرای بزرگ جلـوه دادن تصویری بوده اسـت تا 
آن کـه مخاطب بتوانـد به خوبـی آن را ببیند. شـاعران خود 
بهتـر از مـا و بیشـتر از مـا بـا مبالغـه سـر و کار دارنـد و از 
آن سـود می جوینـد. اگر هـزار مقالۀ اعتراضی هم نگاشـته 
شـود، بـاز هم کسـی نمی توانـد واقعیتی را که همـه با آن 
سـر و کار داریـم نفی کند. شـگفتی انگیز این که 
برخـی از واکنش ها چیـزی جز اثبات 
ادعـای من نبود تـا جایی که 
یکـی از معنویـِت 
یـاد  سـکوالر 
حتـا  و  نمـوده 
همیـن معنویـت را 
از دسـِت دیـن گرفتـه 
اسـت و دیگـری فرموده 
اسـت که در جامعه یی مثل 
افغانسـتان نمی تواند به راحتی 
ورنـه  کنـد،  عقیـده  اظهـار 
حرف هایی به گفتن داشـته اسـت.

در پایـان اگر کدام پیــام و گفتنِی 
دیگر داشـته باشید.

 در هیاهـوی این همـه آه و نالـه و نقـد و 
اعتراض، هیچ کسـی را ندیدم که ریشـه های 
و  کاویـده  را   انتحارهایـی  همچـو  اصلـِی 
راه حل هایـی نشـان داده باشـد، خصوصاً کسـانی 
کـه در حـوزۀ ادبـی بلـخ زیسـت می کنند. یکـی از 
عواملـی کـه می توانـد راه را برای خودکشـی بـاز کند، 
رقابت اسـت. لینکی را که آقای مقتدر برای من فرسـتاده 
اسـت، از نام هایـی یـاد نمـوده کـه سـد راه ایشـان گردیده 
بـوده انـد کـه تا هنـوز هـم آن لینـک و آن نام هـا در اختیار 
مـن اسـت؛ نام هایـی کـه حـاال بـر سـر تربتش یخـن پاره 
می کنند. دوسـتی پرسـیده اسـت کـه چرا بـه همچو پیامی 
بی توجـه بـوده ام. نمی دانـم که مـن چه کرده می توانسـتم 
کـه نکـردم. امـا در رابطـه به سـطحی نگری و ساده سـازی 
قضایـا بایـد گفت که روان آدمی همان اسـت کـه از قرن ها 
بدین سـو بوده اسـت. اصول اساسـی افکار هم قرن ها قبل 
گذاشـته شـده و به عنوان مثال ریشـه های همین نهیلیسـم 
بـه قرن پنجـم پیش از میالد می رسـد. روان آدمـی، در قرن 
اول میـالدی و قـرن بیسـت ویکم آن، در کرۀ مـاه و زمین و 
انترکتیکا و خاورمیانه و امریکا همان چیزی اسـت که بود. 
بـه هر حال، من فکر نمی کنم که خودکشـی پاسـخ خوبی 
بـرای معضـالت پیچیـدۀ کنونی باشـد، کسـانی که چنین 

می اندیشـند مبارک شـان باد! 

ACKU
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دیگر نیاز به میانجیگری پاکستان...
با طالبان ندارد.

حکومت  اجرایی  رییس  سخنگوی  معاون  فیصل  جاوید 
تالش  در  کابل  دولت  کرد:  اعالم  افغانستان  ملی  وحدت 
است تا چالش های موجود بین افغانستان و پاکستان را از 
راه دیپلماتیک حل کند تا دو کشور با تروریسم مبارزه یی 

صادقانه داشته باشند.
انتظار  پاکستان  از  افغانستان  گفت:  رسانه ها  جمع  در  وی 
تروریسم  علیه  افغانستان  با  همکاری  در  صادقانه  تا  دارد 

مبارزه کند.
پاکستان  سوی  از  افغانستان  توقع  چنانچه  افزود:  فیصل 
برابر  در  خود  استراتژی  در  نیز  کابل  دولت  شود،  عملی 

اسالم آباد تجدیدنظر می کند.
کرد:  اذعان  افغانستان  ریاست  اجرایی  سخنگوی  معاون 
و  است  مشخص  اسالم آباد  از  کشور  این  خواسته های 
پاکستان باید به تعهداتش در قبال افغانستان عمل کند، در 
غیر این صورت دولت کابل برای بهتر شدن وضعیت این 

کشور و ایجاد صلح از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
وی ادامه داد: دور دوم مذاکرات صلح دولت کابل با طالبان، 
افغانستان خواهد بود و پاکستان در  به رهبری و مدیریت 

این باره نقشی ندارد.
جاوید فیصل تأکید کرد: پس از این روند مذاکرات صلح 
انجام  پاکستان  میانجیگری  بدون  طالبان  با  کابل  دولت 

می شود.
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست   سخنگوی  سخنان 
صالح الدین  شنبه  یک  روز  که  می شود  مطرح  حالی  در 
ربانی وزیر امور خارجه دولت کابل در یک نشست خبری 
مشترک با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود گفت: 
پاکستان باید حرف خود را مبنی بر اینکه دوست افغانستان، 
دوست پاکستان و دشمن افغانستان، دشمن پاکستان است، 

عملی کند.
پیام  تا  می خواهیم  آلمان  از  کرد:  تأکید  ربانی  صالح الدین 
افغانستان را مبنی بر اینکه جنگ به نفع هیچ کشوری نیست 

به گوش حامیان جنگ در افغانستان برساند.

ناجیه نوری
بازارهای  مطلق  وابسته گی  از  این  که  ضمن  الجورد 
بسیار خوب  راه  می کند،  پاکستان جلوگیری  به  افغانستان 
برای صادرکردن میوه جات خشک و تازه و قالین افغانستان 

می باشد.
مسووالن در اتاق های تجارت و صنایع با بیان این مطلب 
در  بازار،  نبود  دلیل  به  افغانستان  میوۀ  بهترین  می گویند: 
پاکستان در بدل 50 کلدار به فروش می رسد؛ اما اگر راه 
الجورد ایجاد شود، ما می توانیم میوه جات تازه و خشک 
خود را به بازارهای اروپا عرضه کنیم و به قیمت مناسب 

به فروش برسانیم.
اجناس  بیشترین  تجارت،  اتاق های  مسووالن  گفته  به 
و  الکترونیکی  کاالهای  ماشین االت،  مانند  افغانستان 
ادویه جات اگر از کشورهای آسیای میانه و اروپا وارد شود، 
نیازمندی ما نسبت به پاکستان را کاهش می دهد و تنها چند 

قلم مواد غذایی را از پاکستان تهیه خواهیم کرد.
به هیچ  افغانستان  اقتصاددانان می گویند که  از  اما شماری 
عنوان نمی تواند مبادالت تجارتی خود را با پاکستان قطع 

کند، چرا که تجارت از راه پاکستان ارزان تر است.
دولت افغانستان تصمیم دارد تا بحث راه الجورد را که از 
مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه و 
بعد با گذشتن از ترکیه، افغانستان را به آبهای آزاد وصل  
ششمین  در  افغانستان  اقتصادی  بدیل  عنوان  به  می کند، 

اجالس ریکا مطرح کند.
مسووالن در وزارت خارجه می گویند: این مسیر یکی از 
کوتاه ترین، مطمین ترین و ساده ترین راه ها برای افغانستان 
ترکمنباشی  بندر  تا  افغانستان  مرز  از  زیرا  شده،  شناخته 
ترکمنستان هم جاده و هم خط آهن وجود دارد. از باکو 
به قارس و استانبول هم جاده وجود دارد و هم خط آهن.

به گفته مسووالن این وزارت، اکنون نیاز است که جاده های 
در  واحد  نقل  و  بستۀ حمل  یک  و  هم وصل  به  موجود 
مسیر معرفی شود، برای این کار نیاز است که گمرکها در 
تعرفه  کنند،  عمل   هماهنگ  صورت  به  مسیر  کشورهای 
واحد معرفی شود و موانع امنیتی نیز در مسیر کمتر شود. 
کامیونی که از استانبول حرکت می کند، در باکو تخلیه و با 
عبور اموال از دریای خزر دوباره در ترکمنباشی بارگیری 

بعد به کشورهای پاکستان و حتی هند منتقل شود.
این  به  تجارت  اتاق های  عامل  رییس  الکوزی  جان  خان 
باور است که تبادلۀ اموال از راه الجورد، اکثریت نیازهای 

افغانستان را مرفوع می کند.
مانند  افغانستان  اجناس  بیشترین  می گوید:  الکوزی 
از  اگر  ادویه جات  و  الکترونیکی  کاالهای  ماشین االت، 
کشورهای آسیای میانه و اروپا وارد شود، دیگر نیازمندی ما 
نسبت به پاکستان کاهش پیدا می کنند و تنها چند قلم مواد 

غذایی را از پاکستان تهیه خواهیم کرد.
افغانستان  برای  بدیل  بهترین  الجورد  راه  کرد:  تأکید  او 
در برابر پاکستان است و در کنار این که می تواند بیشترین 
نیازهای افغانستان را رفع کند، بازارهای بسیار خوبی برای 

میوه جات خشک و تازه افغانستان پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، فعاًل بهترین میوۀ افغانستان به دلیل نبود بازار 
در پاکستان در بدل 50 کلدار به فروش می رسد؛ اما اگر راه 
تازه و خشک  میوه جات  بتوانیم  ما  و  ایجاد شود  الجورد 
به  را  جات  میوه  هم  برسانیم؛  اروپا  بازارهای  به  را  خود 
قیمت مناسب به فروش می رسانیم و هم اجناس مورد نیاز 

خود را با کیفیت باالتر از بازارهای اروپا تهیه کنیم.
میوه جات  برای  زمانی که  افزود:  تجارت  اتاق های  رییس 
خشک و تازه و قالین بازار پیدا شود؛ از یک سو اقتصاد 
ما را تقویت می کند و از جانب دیگر، زمیندار را تشویق 
مساله  این  و  دهند  افزایش  را  زراعت  و  تا کشت  می کند 

روی کاهش بیکاری نیز تاثیرات خواهد داشت.  
اما سید مسعود استاد دانشگاه و اقتصادان می گوید: هر مسیر 
هم  الجورد  راه  و  دارد  را  خود  خاص  امتیازات  تجارتی 
امتیازات به خصوص تجارتی خود را دارد؛ ولی هیچگاه 

بدیل اقتصادی نخواهد بود.
به گفته او، راه الجورد نمی تواند بدیل اقتصادی در برابر 
پاکستان باشد و در حقیقت افغانستان در جایگاه و موقعیتی 
قرار ندارد که بدیل برای پاکستان و سایر راه های تجارتی 

انتخاب کند.
است؛  تجارتی خوب  راه  یک  راه الجورد  کرد:  اضافه  او 
زیرا ما را به کشورهای مسیر این راه و اروپا وصل می کند، 
اما نمی تواند بدیل برای پاکستان و سایر کشورهای همسایه 
فواید خاص خود  و  امتیازات  تجارتی  راه  زیرا هر  باشد، 

را دارد.
به باور این اقتصاددان، ما هنوز آماده نیستم که از مسیر راه 
نیاز  خاصی  شرایط  مسیر  این  زیرا  کنیم؛  استفاده  الجورد 
دارد؛ طور مثال راننده ها باید با قوانین و زبان های خارجی 

بلد باشند و ده مسایل دیگر.
استاد مسعود افزود: افغانستان زمانی می تواند بدیل اقتصادی 

پیشنهاد یا مطرح کنند که منابع قدرت اقتصادی، سیاسی و 
حتا فرهنگی و اجتماعی  قوی و قدرتمند داشته باشد. 

با این حال، سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل 
می گوید: »افغانستان به جز چند قلم میوۀ خشک و تازه که 
آن هم حتا برای منطقه کافی نیست، به اروپا صادر خواهد 
کرد و از آن طرف هم چیزی برای وارد کردن وجود ندارد، 
زیرا افغانستان به مواد خوراکه نیاز دارد که اروپا آن را تولید 

نمی کند«.
وی تأکید کرد: از یک سو اروپا مواد مورد نیاز افغانستان را 
ندارد و از جانبی هم قیمت تمام شد برای افغانستان بسیار 
گزاف خواهد بود و از همه مهم تر قبل از واردکردن باید 

قرار دارد وجود داشته باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، افغانستان بیشتر دچار توهم و 
مسایل  لحاظ  از  اروپا  با  زیرا وصل شدن  است؛  تبلیغات 
بین المللی بسیار با اهمیت است، اما اول باید مشخص شود 

که آیا افغانستان برای صادرکردن چیزی دارد.
و  قیمتی  سنگ های  خریدار  اروپایی  کشورهای  افزود:  او 
معادن افغانستان است، اما همین اکنون قراردادهای معادن 
و استخراج سنگ های قیمیتی افغانستان با مشکالت جدی 

مواجه است.
به باور وی، به چند دلیل وصل شدن به اروپا به هیچ عنوان 
به  بسیار  می توان  این که  اول  بود،  نخواهد  پاکستان  بدیل 
و  کرد  وارد  ادویه  و  خوراکی  مواد  پاکستان  از  ساده ه گی 
برای  راه  ارزان ترین  و  کوتاه ترین  پاکستان  راه  اینکه  دوم 

افغانستان است.
محصوالت  دارد  افغانستان حق  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
خود را به اروپا برساند و برای انجام این کار نیاز به ایجاد 
راه الجورد است، اما نمی تواند مبادالت تجارتی خود را با 
پاکستان قطع کند، چرا که تجارت از راه پاکستان ارزان تر 

است.
برای  منطقوی  اقتصادی  کنفراس همکاری های   ششمین 
افغانستان بتاریخ 12 -13سنبله سال جاری در کابل برگزار 

می شود.
پنجمین کنفرانس ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقوی 

برای افغانستان در تاجکستان برگزار شده بود.
افغانستان  برای  منطقه یی  اقتصادی  کنفرانس همکاری های 
یا ریکا از سال 1384 به این سو در شهرهای کابل، دهلی 
جدید، اسالم آباد، استانبول و تاجکستان برگزار شده است.
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طراحان حمله های اخیر...
 مشهور به جانان، ولسوال نام نهاد این شورا در ده سبز 
کابل رهبری می شده که همراه با 9 تن از همراهانش 

بازداشت شده است.
از  مصطفی  و  ملک  اسراراحمد،  خبرنامه،  بنیاد  بر 
شهید،  شاه  حمله های  که  حقانی  شبکۀ  سرگروه های 
میدان هوایی و مکروریان را سازمان دهی کرده بودند 
حقانی  شبکۀ  شدۀ  بازداشت  عضو   20 میان  در  نیز 

هستند.
امنیت ملی گفته است که گروه بازداشت شده یکی از 
بزرگ ترین شبکه های تروریستی در کابل بوده است. 
به گفتۀ امنیت ملی، این گروه در صدد طرح ریزی 13 

حملۀ تروریستی دیگر در شهر کابل بوده است.
ارگ  به  حمله  که  است  گفته  هم چنان  ملی  امنیت 
ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی در شش درک 
کابل، وزارت دفاع، سفارت آمریکا، فرماندهی پولیس 
کابل، پارلمان افغانستان و دانشگاه خاتم النبیین از جملۀ 

اهداف حمله های بعدی این گروه بوده اند.
که  است  بار  دومین  این  شده ها:  بازداشت  از  یکی 

دستگیر می شوم
خبرنامۀ امنیت ملی افزوده است که نیروهای ویژۀ این 
ریاست دو موتر حامل حدود 13 تن مواد انفجاری را 
که از والیت پکتیا به سوی »والیت های مرکزی« انتقال 

می دادند، کشف و ضبط کرده اند.
به  بود  قرار  انفجاری  مواد  این  خبرنامه،  نوشتۀ  به 

دسترس گروه دستگیر شدۀ شبکۀ حقانی برسد.
امنیت ملی هم چنان ویدیویی را به نشر رسانده که در 

آن افراد دستگیر شده به جرم شان اعتراف می کنند.
یکی از دستگیر شده ها می گوید که چهار سال پیش از 
طریق پسرکاکایش جذب طالبان شده و پس از رفتن به 
والیت تخار، بازداشت شده و از سوی دادگاه محکوم 

به گذراندن شش سال زندان شده است.
این عضو گروه طالبان می افزاید که پس از گذراندن دو 
سال و دو ماه زندان، از زندان پل چرخی کابل رها شده 
و پس از آن به دکانداری رو آورده است، اما کسی به 
نام قاری اسحاق دوباره با او تماس می گیرد و دوباره 

جذب طالبان می شود.
حمله های اخیر کابل، ده ها کشته و صدها زخمی برجا 
گذاشت. حکومت افغانستان در واکنش به این حمله ها، 
پاکستان را متهم به حمایت از گروه های تروریستی و 

پناه دادن به این گروه ها کرد.

اتاق تجارت: 

راه الجورد بدیل خوبی در برابر پاکستان است

جنگ با تروریسم به بازی موش وپشک بدل نشود
علی پارسـا

عمده ترین  از  یکی  که  است  واضح  همه گان  بر 
تاکتیک های جنگ های چریکی، تاکتیک »ضربه و گریز« 
است. شکی نیست که پا گذاشتِن گروه های شورشی 
به یک جنگ کالسیِک رو در رو در مقابل نیروهای 
و  است  پرهزینه یی  اقدام  ارتش،  منظم  و  یک پارچه 
ضریب پیروزِی شورشیان را بسیار پایین می آورد. از 
مقابله  از کم هزینه ترین روش های  یکی  همین رو هم 
برای آن ها، رو آوردن به جنگ نامتعارف و استفاده از 
تاکتیک هایی چون »ضریب و گریز«، »شوک و بوک« 
و یا روش هایی برای تولید وحشت در جانِب مقابل 
به علت ضعف و  بدیهی است که طالبان هم  است. 
ناتوانی غیرقابل انکار در طول سال های گذشته همواره 
به چنین ابزارهایی پناه برده است. حمالت انتحاری، 
بمب گذاری، دامن زدن به ناامنی و بی نظمِی موقتی در 
نمونه هایی  آدم ربایی،  و  مناطق مسکونی  و  شاهراه ها 
از اقدامات هراس افکنانه و چریکی برای ضربه زدن 
به دشمن بوده است. در چنین شرایطی، تنها شانس 
جانِب مقابل برای حفظ قافیه، از یک سو روی دست 
دفاعِی  تاکتیک های  و  استخباراتی  اقدامات  گرفتن 
غافل گیرانۀ  حمالت  مهار  و  کردن  خنثا  برای  عملی 
دشمن و از دیگر سو وارد کردن ضربات پشت سِر 

هم بر مواضع دشمن است.
با در نظرداشِت این مقدمات، هرچند نیروهای امنیتِی 
ما در میدان های نبرد همواره دستی باالتر از شورشیان 
و هراس افکنان داشته اند، اما در جنگ های غیرمتعارف 
و غافل گیرانه متأسفانه تا کنون شامل ضرباِت متعددِ 
حمالت  از  غیر  بوده ایم.  دشمن  سوی  از  بسیاری 
از  بیش  که  شهری  مناطق  در  انفجاری  و  انتحاری 
نیاز است، در  هر چیز به دستگاه استخباراتی پیشرو 
مناطق  شورشیان  که  می شود  دیده  موارد  تازه ترین 
بازی جدیِد  با جنرال دوستم،  نبرد  میدان  در  شمالی 
موش و پشکی را در پیش گرفته اند که نیازمند بررسی 
دقیِق قضیه و ارایۀ یک راهکار عملی زودهنگام است. 
پس از آن که تروریستان والیت فاریاب پی بردند که 

در  ندارند،  دوستم  جنرال  برابر  در  شانسی  کم ترین 
کردند؛  رها  را  نبرد  میدان  تاکتیکی،  عقب نشینی  یک 
با وجود این اما پس از خروج جنرال دوستم از این 
والیت و حضور یافتِن او در والیت سرپل، در یک 
اقدام واکنشی، این شورشیان دوباره به برخی از مناطق 
شهادت  به  از  پس  و  بردند  یورش  فاریاب  والیت 
رساندِن تعدادی از سربازان پولیس محلی، بار دیگر 

چتر خود را بر نقاطی از این والیت گستراندند.
در آن سوی دیگر با حضور جنرال دوستم در والیت 
کم ترین  بدون  شورشیان  که  می شود  گفته  سرپل، 
عقب  والیت  این  کوهستانات  ولسوالی  از  واکنشی، 
تطبیق  برای  مناسب  فرصِت  پی  در  گویا  و  نشستند 
تاکتیکی  تاکتیک »ضربه و گریز«ِ خود هستند. چنین 
می تواند ابتکار عمل را از نیروهای امنیتی کشور بگیرد 
و چیزی جز سرگردانی و خسته گی مفرط برای مردان 
در  دوستم  جنرال  حضور  نیاورد.  بار  به  جنگی مان 
و  بوده  ارزنده  بسیار  بدون شک  فاریاب  نبرد  میدان 
است. حضور معاون اول رییس جمهور در میدان نبرد، 
نه تنها سبب تقویت روحیۀ دالورمرداِن ما در میدان 
نبرد فاریاب شد؛ بلکه با به عهده گرفتن رهبری جنگ 
فاریاب توسط جنرال کارکشته یی چون او که به تعبیر 
خودش دکترای نبرد با طالبان را دارد، تحول شگرفی 
در مدیریت و رهبری نبرد ایجاد کرد. به همین جهت 
هم بود که در میدان مبارزه با هراس افکنان در والیت 
بود.  پیروز میدان  فاریاب، بدون شک جنرال دوستم 
آن چه بیش از هر چیز دیگر عرصه را برای هنرنمایی 
ابتکار  گرفتن  دست  در  کرد،  فراهم  دوستم  جنرال 
این  با  بود.  تروریستان  غافل گیری  و  در جنگ  عمل 
همه اما تغییر تاکتیک جنگی در میدان نبرد برای حفظ 
ابتکار عمل، ضرورتی مبرم است و در نتیجه در حال 
حاضر بیش از هر چیز، ضرورت پُر کردِن خالها و 

نقاط آسیب پذیر احساس می شود.
 پس از پیروزی در میدان جنگ فاریاب و ظهور دوبارۀ 
جوانه هایی از شورشیان در این والیت، حاال فرصِت 
آسیب پذیری های  و  دستاوردها  همه جانبۀ  ارزیابِی 

جنِگ فاریاب است. حکومت برای حفظ دستاوردها 
و جان فشانی های نیروهای امنیتی کشورمان در والیت 
برای  الزم  عملی  تدابیر  و  مکانیسم ها  باید  فاریاب، 
دست  روی  را  والیت  این  در  ثبات  و  امنیت  حفظ 
گیرد. چنین خالیی نه تنها در شمال، بلکه در والیات 
دست  به  دست  می خورد.  چشم  به  کشور  مختلِف 
این  در  هلمند  والیت  قلعۀ  موسی  ولسوالی  شدن 
در حفظ  امنیتی  این ضعف  از  دیگری  نمونۀ  روزها 
دستاوردهای نیروهای امنیتی است. بدون شک وزارت 
دفاع ملی در این عرصه بیش از سایر ارگان های امنیتی 
نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. با این حال اما 
رهبری این وزارت از سوی سرپرست وزیری پُرحاشیه 
که نتوانست رای نماینده گان مردم را از آِن خود کند، 
نه تنها سبب پیشبرد منظم و متداوِل امور نمی شود که 
ارتش  مدیریتی  ضعف  نقاط  شدِن  برجسته تر  سبب 

کشور شده است. 
حاال که جنرال دوستم با بسیاری از سربازان قهرماِن 
کشورمان در میدان نبرد والیات شمالی حضور یافته، 
هم  حکومتی  مسووالِن  سایر  و  غنی  رییس جمهور 
و  انجام شده حمایت  اقدامات  از  راسخ،  عزم  با  باید 
از دستاوردهای آن ها پاسبانی کنند. جنرال دوستم در 
فاریاب از ضرورت جابجایی 2000 نیروی جدید در 
داده  خبر  فاریاب  والیت  امنیتی  نیروهای  تشکیالت 
چنین  و  نرسید  گوشی  به  گویا  سخن  این  اما  بود؛ 
امنیتی، یکی  پُر نشد؛ شاید همین خالی  خالیی هم 
برای  اصلی شورشیاِن شکست خورده  محرک های  از 
بار  باید  پس،  باشد.  بوده  فاریاب  در  مجدد  حضور 
ملی  به سران حکومت وحدت  بلند  با صدای  دیگر 
ناامن  مناطق  در  امنیت«  »تأمین  که  کرد  خاطرنشان 
بخش  است؛  بزرگان  این  مسوولیت  از  بخشی  تنها 
دیگر مسوولیت آن ها »تحکیم امنیت« به گونۀ پایدار 
نیافتن می تواند  باثبات است که در صورت تحقق  و 
همۀ تالش های طاقت فرسای نیروهای امنیتی مان را به 

باد فنا بدهد. 

ACKU
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ورزش
بایرن  مونیخ مهاجم جوان 

یوونتوس را به خدمت گرفت

واکنش نیمار به پیشنهاد نجومی یونایتد:

تنها در بارسا بازی می کنم 

با وجود تأثیر به سزایی که عملکرد ضعیِف رومرو در شکست خارج از 
خانۀ شیاطین سرخ مقابل سوانزی داشت، سرمربی هالندی این تیم از او 

دفاع کرد.
به  منجر  که  سوانزی  نمایش ضعیف سرخیو رومرو در صحنۀ گل دومِ 
شکست 2 بر 1 شیاطین سرخ در استادیوم لیبرتی شد، برخی از هواداران 
از  پیش  کنند  درخواست  باشگاه  از  که  داشته  برآن  را  منچستریونایتد 
که  خصوص  به  بخرند  جدید  دروازه بان  یک  نقل و انتقاالت  بازار  پایان 

اولدترافورد  در  دخه آ  داوید  آینده 
مشخص نیست.

نباید  که  است  معتقد  اما  فن خال 
تنها  را  تیمش  آرژانتینی  سنگربان 
نمایش ضعیف  یک  ارائه  به خاطر 
مؤاخذه کرد. او گفت: چیزی که من 
کار  که  است  این  می گویم  همیشه 
دفاعی از خط حمله شروع می شود، 
همیشه  شما  دفاع.  خط  از  فقط  نه 
تحلیل  را  اشتباهات تان  می توانید 
کنید. به نظر من کار دفاعی تیم ما 

در مجموع مشکل داشت.
ببینید  داد: شما می توانید  ادامه  وی 
یک  قالب  در  چگونه  ما  تیم  که 
مشکل  می دانم  می کند.  دفاع  تیم 
کار ما برابر سوانزی چه بود و چه 
اشتباهاتی مرتکب شدیم. در پایان، 
کسانی که بیشتر از همه تحت فشار 
قرار می گیرند، مدافعان آخر یا دروازه بان ها هستند. به همین دلیل با شما 
زمانی که می  گویید یا می خواهید بنویسید که در بازی ما تنها دروازه بان 

خوب کار نکرد، موافق نیستم چون وضعیت اینگونه نبود.
در نتیجه اشتباه رومرو، منچستریونایتد برای اولین بار در این فصل تن 
به شکست داد و برای دومین بار در چهار هفته سپری شده  از لیگ برتر 

موفق به کسب پیروزی نشد.

سرمربی پرتغالی چلسی به شاگردانش هشدار داد که اگر تیم او به روند 
ناکامی خود ادامه دهد، دست به تغییراتی در ترکیب آبی های لندن خواهد 

زد.
ژوزه مورینیو که در شکست 2 بر یک شنبه شب چلسی مقابل کریستال 
در  را  مربیگری اش  صدمین  انگلیس،  برتر  لیگ  چهارم  هفته  در  پاالس 
اِزار، هافبک  ادن  به  با هشدار  تیم تجربه می کرد،  این  بازی های خانگی 
بلژیکی چلسی گفت: قصد این را ندارم که عملکرد فردی بازیکنانم را 
این  بازیکن لیگ هستی،  بهترین  اگر  اما معتقدم  مورد تحلیل قرار دهم، 
مسئولیت به دوشت است که عملکردی همانند فصل گذشته داشته باشی.
چند  در  لندنی  آبی پوشان  موفقیت  اصلی  ارکان  از  یکی  که  اِزاری  ادن 
انتخاب  به  سال اخیر بوده است، فصل گذشته به دلیل عملکرد خوبش 
انگلیس  سال  بازیکن  بهترین  عنوان  به  فوتبالیست های حرفه ای  اتحادیه 
انتخاب شد. ستاره بلژیکی آبی پوشان لندنی همچنین به انتخاب انجمن 
فوتبال نویسان انگلیس عنوان بهترین بازیکن فصل 15-2014 لیگ برتر را 

به خود اختصاص داد.
سرمربی آبی پوشان لندنی که شاگردانش در چهار بازی ابتدایی خود در 
فصل جدید لیگ برتر تنها چهار امتیاز کسب کرده اند، تصریح کرد: البته 
از  برخی  که  شرایطی  در  هم  آن  است،  دشوار  باثبات  عملکرد  داشتن 
شما شش  وقتی  نیستند.  در وضعیت خوبی  عملکرد  لحاظ  به  بازیکنان 
یا هفت بازیکن کلیدی دارید و از بین آنها سه یا چهار بازیکن عملکرد 
قابل قبولی را ارائه نمی دهند، کار تیم برای ارائه عملکردی باثبات دشوار 

می شود.
وی افزود: خود من اما حس متفاوتی دارم. وقتی برنده می شوم، به دنبال 
انگیزه  و  برسم  بیشتر  پیروزی های  به  می خواهم  هستم،  مجدد  پیروزی 
باشد که پس  قرار  اگر  به وجود می آید.  بیشتر و شگفت انگیزی در من 
از یک پیروزی، انگیزه و قدرت خود را از دست بدهید و برای حداقل 

رقابت جهت تصاحب موفقیت های بیشتر آماده نباشید، این ناراحت کننده 
است.

لحظات  و  فصل  که  دارید  بازیکنانی  شما  کرد:  عنوان  ادامه  در  مورینیو 
فوق العاده یی داشته اند، ولی فصل بعد چنین شرایطی ندارند! اگر از من 
بپرسید که »آیا این شرایط را قبول خواهی کرد، دست به سینه و روی 
عملکرد  بازگشت  منتظر  آرامش  با  و  نشست  خواهی  راحتی  صندلی 

بازیکنان به سطح موردنظر خواهی بود؟« پاسخم »خیر«  است.
این گونه جمع بندی کرد: من  پایان صحبت های خود را  آقای خاص در 
باید تالش کنم، باید واکنش نشان بدهم، باید تحلیل کنم و اگر ببینم که 
بازیکنانم در شرایطی نیستند که واکنش نشان بدهند، باید تغییراتی در تیم 

ایجاد کنم، هیچ وقت هم مشکلی با ایجاد تغییرات در تیم نداشته ام.

فرانسوی  مهاجم  آلمان،  بوندس لیگای  گذشتۀ  فصل  قهرمان 
بانوی پیر را برای دو فصل قرض گرفتند.

فوتبال  تیم  مهاجم  کومان،  کینگسلی  بایرن  مونیخ،  فوتبال  تیم 
یوونتوس را برای دو فصل )تا پایان فصل 17-2016( از بانوی 

پیر قرض گرفتند.
این خبر اعالم کرده است که  تأیید  بایرن مونیخ ضمن  باشگاه 
به  که  دارد  وجود  یوونتوس  با  شده  منعقد  قرارداد  در  بندی 
باواریایی ها اجازه می دهد در پایان فصل 17-2016 در صورت 
قهرمان  از  قطعی  به صورت  را  او  فرانسوی  مهاجم  با  تمایل 

ایتالیا بخرند.
تیم  از  آزاد  بازیکن  عنوان  به   2014 سال  که  ساله   19 کومان 
گذشته  فصل  پیوست،  یوونتوس  به  پاری سن ژرمن  فوتبال 
نتوانست در ترکیب اصلی بانوی پیر جایی برای خود پیدا کند و 
به همین دلیل ترجیح داده است که در آلیانتس آره نا شانس خود 
را برای به دست آوردن فرصت حضور در میدان، امتحان کند.

پیشنهاد  وجود  با  که  کرد  تاکید  آبی-اناری ها  برزیلی  ستارۀ 
نجومی از لیگ برتر انگلیس، بارسلونا را ترک نخواهد کرد و 

می خواهد تنها برای این تیم بازی کند.
از  پیش  انگلیسی چند روز  به گزارش سایت گل، رسانه های 
آماده شدن باشگاه منچستریونایتد برای ارائه پیشنهادی نجومی 
به نیمار، ستاره بارسلونا خبر دادند. روزنامه دیلی میل نوشت 
که شیاطین سرخ حاضر هستند برای جذب ستاره برزیلی آبی-
به  نیمار  این رقم  با  پوند هزینه کنند که  میلیون  اناری ها 120 

گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل می شد.
اصال  پول  که  کرد  تاکید  خود  اظهارنظر  جدیدترین  در  نیمار 
او  کرد.  خواهد  فکر  بارسلونا  به  تنها  و  نیست  مهم  او  برای 
گفت: صرف نظر از میلیون ها دالری که از لیگ جزیره به من 
پیشنهاد داده شده تنها و تنها می خواهم به بارسلونا فکر کنم. 
اصال دوست ندارم که از این تیم جدا شوم، بنابرین دلیلی ندارد 

که به چنین موضوعی فکر کنم.
او ادامه داد: نباید هواداران بارسلونا با چنین خبرهایی ناراحت 
و نگران شوند. من به آنها قول می دهم که تنها به این تیم فکر 
دست  از  را  آرامشم  خبرهایی  چنین  شنیدن  وجود  با  می کنم. 
ندادم. من در بارسلونا روزهای خوبی را پشت سر می گذارم و 

همه چیز در این تیم به خوبی پیش می رود.
نتوانست  آبی-اناری ها  در  فصل حضورش  نخستین  در  نیمار 
بازی های خوبی را به نمایش بگذارد، اما در فصل قبل بسیار 
خوبی ظاهر شد و توانست با این تیم سه گانه فوتبال اروپا و 
اسپانیا را به دست آورد. پیش از این هم پارتومئو، رئیس باشگاه 
بارسلونا تاکید کرد که نیمار را به هیچ قیمتی نخواهد فروخت و 

به زودی قرارداد بلند مدتی با او امضا خواهد کرد.
نیمار تا سال 2018 با آبی-اناریها قرارداد دارد.

فن خال: 

رومـرو مقصر شـکست مـن یونایتـد نبـود

هشدار مورینیو به شاگردانش: 

ACKUهیچ وقت با ایجاد تغییرات مشکلی نداشته ام
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معاون نخست وزیر سابق پاکستان در امور مسکن که هم اکنون تحت بازداشت 
آژانس اطالعات فدرال است، از یک سری اتهامات مربوط به پرونده های فساد 

گستردۀ نخست وزیر سابق پرده برداشت.
گیالنی،  رضا  یوسف  معاون  احمد،  زبیر  محمد  نیشن،  روزنامه  نوشته  به 
نخست وزیر سابق پاکستان در امور مسکن گفت: در سال 2010، ایازخان نیازی 
که در رسوایی کمپانی بیمه ملی پاکستان متهم است و تمامی هزینه های منزل 
مربوط به گیالنی در الهور را پرداخت کرده، یک کیف پر از پول پاکستان را 

به من داد.
وی همچنین افشا کرد که دولت سابق حزب مردم پاکستان مبالغ بسیار زیادی 
را به عنوان رشوه از تاجران مستقر در کراچی از شرکت »سیطره امتیاز« دریافت 
کرده است. این تاجران به گیالنی بابت انجام کارهایشان این رشوه های سنگین 

را پرداخت کردند.
همچنین رئیس سابق کمپانی توسعه نفت و گاز پاکستان مبلغ 50 میلیون روپیه 

به گیالنی پرداخت کرده بود.
این معاون سابق همچنین فاش کرد که نرگس ستی، وزیر سابق آب و انرژی 

دولت گیالنی در بخشی از پرونده های مربوط به فساد مالی دست داشت.
محمد زبیر احمد، معاون اصلی گیالنی در امور حساب ها و سایر مسائل مالی 

در دوران ریاست پارلمان و نخست زویری بود.
آژانس اطالعات فدرال پاکستان در حال آماده سازی شرایط برای گشایش 12 

پرونده جدید علیه گیالنی است.
برای  را  وثیقه ای  بدون  پیگرد  احکام  اخیراً  کراچی  در  فساد  با  مقابله  دادگاه 

دستگیری گیالنی صادر کرده است.

در حالی که نخست وزیر سابق مالیزیا در جمع معترضان اعتراضاِت دو 
روزۀ این کشور خواستار برکناری دولت این کشور شد، اما نخست وزیر 
کنونی مالیزیا این معترضان را به تالش برای مخدوش کردن وجهۀ کشور 

در روز ملی مالیزیا که روز دوشنبه بود، متهم کرد.
معترضان  از  بی شماری  آسوشیتدپرس، جمعیت  خبرگزاری  گزارش  به 
لباس های  و  آمده  گردهم  مالیزیا  پایتخت  کواالالمپور،  خیابان های  در 
زردرنگی را که متعلق به جنبش »برسیه« است، به تن داشتند. مقام های 
مالیزیا وب سایت این گروه را تعطیل کرده و استفاده از نهادهای زردرنگ 

و لوگوی آن را ممنوع کرده اند.
پولیس تخمین زد که تعداد معترضان 35 هزار تن است اما این جنبش 
تعداد معترضان را 300 هزار نفر در روز یکشنبه و 200 هزار تن در روز 

شنبه اعالم کرد.
نجیب رزاق، نخست وزیر مالیزیا که به رسوایی فساد متهم شده در یک 
سخنرانی در منطقه یی روستایی در شمال این کشور گفت: 200 هزار نفر 
فقط در این اعتراضات حضور داشتند؛ ما می توانیم بیش از اینها مردم را 

جمع کنیم. مابقی مردم مالیزیا با دولت هستند.
راس  در  که  مالیزیا  سابق  نخست وزیر  محمد،  ماهاتیر  حال،  همین  در 
به  دارد،  قرار  رزاق  نجیب  استعفای  و  کناره گیری  برای  درخواست ها 
همراه همسرش در یک راهپیمایی در روز دوم تظاهرات حضور یافت و 
به معترضان گفت که قدرت مردم برای برکناری نجیب رزاق و اجرای 

قوانین ضرورت دارد.
نجیب رزاق پس از افشای اسنادی در جوالی 2015 که مربوط به یک 
دنبال  به  دالری در حساب شخصی وی می شود،  میلیون  رسوایی 700 

نجات سیاسی خود است.
سیاستمداری  که  محمد  ماهاتیر 
و  است  احترام  مورد  شدت  به 
طرفداران  جزو  این  از  پیش  تا 
نجیب رزاق بود و حاال به منتقد 
سرسخت وی تبدل شده، با تاکید 
بر وجود یک قدرت مردمی برای 
مالیزیا  نخست وزیر  برکناری 
بازگرداندن  برای  راه  تنها  گفت: 
کشور به سیستم قدیمی برکناری 

نجیب رزاق است.
حاکم  حزب  رهبران  از  یکی 
به  ماالی«  ملی  متحد  »سازمان 
خبرگزاری رویترز گفت که یک 
میلیون تن از حامیان دولت قرار 
است 10 اکتبر 2015 و در پاسخ به راهپیمایی های اعتراضی در روز اخیر 

دست به یک راهپیمایی بزنند.

افشای فساد گستردۀ نخست وزیر پیشین پاکستان

انکار رزاق و اصرار ماهاتیرمحمد بر استعفای دولت مالیزیا

مهاجران، دولت مرداِن اروپایی  
را به جاِن هم انداخته اند

از  را  فرانسه  خارجۀ  امور  وزیر  انتقادآمیز  اظهارات  مجارستان 
را  آن ها  و  کرد  محکوم  کشور  این  مهاجرستیزانۀ  سیاست های 

»بهت آور و بی اساس« خواند.
امور خارجه  وزیر  فابیوس،  لوران  فرانسه،  گزارش خبرگزاری  به 
فرانسه در مصاحبه یی رادیویی تأکید کرده بود،  اقدام اخیر مجارستان 
در برپا کردن حصار مجهز به سیم خاردار در مرزش با صربستان 

بی احترامی به ارزش های مشترک اروپا است.
فابیوس همچنین آن چه را که »نگرش برخی کشورهای اروپایی به 
ویژه در شرق این قاره در مخالفت با توزیع مهاجران در کشورهای 

اتحادیه اروپا« خواند، فضاحت بار توصیف کرد.
بیانیه ای که توسط  امور خارجه مجارستان، در  پیتر سیارتو، وزیر 
اظهارات  به  واکنش  در  شد  منتشر  کشور  این  رسمی  خبرگزاری 
فابیوس گفت: ما باید به جای قضاوت های بهت آور و بی اساس بر 

پیدا کردن راه حل های مشترک برای اروپا تمرکز کنیم.
در  فرانسه  سفارت  نماینده  مجارستان  دولت  گفت:  همچنین  وی 
این کشور را دیروز )دوشنبه( به وزارت امور خارجه در ارتباط با 

صحبت های فابیوس احضار کرد.
در همین حال رهبر جناح راست افراطی فرانسه موسوم به جبهه 
ملی نیز خواهان توقف ورود مهاجران به خاک این کشور و بسته 

شدن مرزهای فرانسه شد.
باید  کردند،  اعالم  سویدن  افراطی  راست  دموکرات های  همچنین 

درباره مساله مهاجران یک همه پرسی برگزار شود.
جیمی آکسون، رهبر جناح راست افراطی دموکرات های سویدن در 
جریان یک سخنرانی ساالنه تابستانی به حامیانش گفت: زمان آن 
رسیده تا در سویدن یک همه پرسی بر سر سیاست های مهاجرتی 

برگزار شود.
بار توانست در نظرسنجی ها مقام  برای نخستین  اخیرا حزب وی 

اول را به دست آورد.
در  و  بود  پناهجو  هزار   80 پذیرای  میالدی  گذشته  سال  سویدن 
مقایسه با درصد جمعیتش پذیرای بیشترین تعداد از مهاجران در 

اتحادیه اروپا بوده است.
سیاست های دوستانه سویدن در قابل مهاجران این کشور را تبدیل 

به یکی از محبوبترین مقصدهای پناهجویان کرده است.
شوند  مجبور  مردم  که  می شود  موجب  چیزی  چه  گفت:  آکسون 
زندگی خود و فرزندانشان را به خطر بیندازند تا به اینجا بیایند؟ 
من جرات کرده و می گویم این در واقع سیاست های سهل انگارانه 
وقایع غم  این  از  بسیاری  دادن  باعث رخ  که  است  دیگر  احزاب 

انگیز می شود. این سیاست ها مرگ را به همراه دارد.
مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی فرانسه نیز از آنچه که »موج 

مهاجران« در سراسر اروپا خواند انتقاد کرد.
اظهار کرد:  فرانسه  منطقه ای در شمال شرق  وی در سخنرانی در 
امروز وضعیت مهاجران در فرانسه کامال از کنترل خارج شده است.
فرانسه  در  شده  رد  پناهجویان  از  درصد   99 شد،  مدعی  لوپن 

می مانند و این رقم باید به صفر کاهش یابد.
بسمه تعالی وی تاکید کرد، که فرانسه نیاز به مرزهای ملی دارد.

به دفتر محترم روزنامه ماندگار!
آمریت احصاییه مرکزی والیت پنجشیر در نظر دارد 
تا کار ساختمانی اداره خویش را به اعان دواطلبی 
که  ساختمانی  عده شرکت های  آن  بنابراین  بگذارد. 
خواهش قرارداد را داشته باشند، می توانند به اعتبار 
از تاریخ نشر اعان 1394/ 10/06 الی 16/06/1394  
غرض اخذ افرها به آمریت احصاییه مرکزی والیت 

پنجشیر مراجعه نموده، شرط  نامه را با نقشه
 و مشخصات اخذ نمایند.

با احترام  اداره احصاییه مرکزی والیت پنجشیر
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