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مهاجران 
اخراج شده 

افغانستانی در 
تالش مهاجرت 

دوباره اند

را  صلحی  که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
بیانجامد  به ختم جنگ در کشور  می خواهیم که 

نه معامله.
در  دیروز  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
نشستی که با شماری از جوانان در ارگ ریاست 
می  صلح  دشمنان   « گفت:  داشت  جمهوری 
خواهند که افغانستان را به دو دسته تقسیم کنند 
و کوشش می کنند که ما برای آوردن صلح عذر 

و زاری کنیم اما ما برای گدایی آفریده نشدیم«.
آقای غنی گفت: » جنگ و صلح قیمت دارد؛ ما 
صلح پایدار و باعزت می خواهیم و صلحی که 
دوم  فصل  مخصوصا  اساسی  قانون  های  ارزش 
این قانون، در مقابل صلح قابل معامله نیست هر 
فرد از نگاه سیاسی مشکل داشته باشد؛ ما همراه 

آن مشکل را حل می کنیم«.
رییس جمهور افزود: » این مملکت را جوانان به 
خون خود خریده اند؛ جوانان این کشور از تمام 
اقوام از زن و مرد امروز در صف اول در مقابل 

یک جنگ تحمل شده می جنگند«.
وی خطاب به جوانان...             ادامه صفحه 6

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1660  سه    شنبه       26عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  4 صفر ا  لمظفر    y 1437   17 نوا مبر     2015

آن چه می دانیم یك قطره است
 و آن چه نمی دانیم یك اقیانوس!
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزرای امور خارجه و مهاجرین در مجلس:

هیچمهاجراخراجیرابدونتفاهمتحویلنمیگیریم

که  می گویند  میدان وردک  والیت  در  محلی  مقام های 
مسیر  از  را  مسافر  هفت  دوشنبه  روز  بامداد  طالبان 
والیت  این  جلریز  ولسوالی  در  بامیان  ـ  کابل  شاهراه 

ربوده اند.
نقیب اهلل حیدری، ولسوال جلریز می گوید که طالبان در 
این  و  کرده  ایجاد  پاسگاه  جلریز  اسماعیل خیل  منطقۀ 
مسافران را در همین پاسگاه...             ادامه صفحه 6

نگرانی  ابراز  افغانستان  شمال  در  داعش  قوت گرفتن  از  روسیه 
کرده است. 

اینترفاکس  خبرگزاری  مسکو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
داد  گزارش  کشور  این  خارجۀ  امور  وزارت  از  نقل  به  روسیه 
تقویت و قدرت گرفتن مواضع گروه تکفیری تروریستی داعش 
جمله  از  منطقه  کل  امنیت  برای  تهدیدی  افغانستان  شمال  در 

روسیه است.
ابراز  افغانستان  وضعیت  از  روس ها  که  نیست  نخستین بار  این 

نگرانی می کنند. 
پیش از این رییس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجۀ روسیه 
نگرانی شان را از گسترش افراطیت و تروریسم در افغانستان ابراز 

داشته اند. 
میانه  آسیای  به  تروریستان  نفوذ  از  جلوگیری  منظور  به  روسیه 
و  تاجیکستان  ترکمنستان،  ازبکستان،  کشورهای  با  مذاکراتی 

قزاقستان داشته است.

را  سنا  مجلس  خونین  جنگ های  و  ناامنی ها  افزایش 
تطبیق  چگونگی  مورد  در  را  کنفرانسی  تا  واداشت 
ایاالت  و  افغانستان  میان  امنیتی  دوجانبه  موافقتنامه 

متحده امریکا برگزار کند.
حکومت وحدت ملی در نخستین روز کارش موافقتنامه 
ناامنی ها  افزایش  اما  کرد.  امضا  امریکا  با  را  امنیتی 
از  انتقادهایی را متوجه حکومت کرده است. شماری 
به عنوان  امنیتی  باورند که موافقنامه  این  به  سناتوران 

یک کاغذپاره باقی مانده و به آن عمل نمی شود.
کمبود تجهیزات ارتش و پولیس ملی و عدم دسترسی 
جنگی،  هواپیماهای  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
انتقادهایی را در مورد این موافقتنامه به وجود آورده 
است. ولی مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند 

در نتیجه امضای این موافقتنامه، ایاالت متحده امریکا 
قرار  و  می کند  حمایت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 
بیشتری  با سالح ها و زرهپوش های  است ارتش ملی 

تجهیز شود.
افغانستان  دفاع  وزارت  سرپرست  ستانکزی  معصوم 
روز دوشنبه در یک کنفرانسی که در رابطه به تطبیق 
گفت:  بود  شده  برگزار  کابل  در  امنیتی  موافقتنامه 
دارند  مقاومت  سالح ها  مقابل  در  که  زرهی  »وسایط 
و پیشرفته تر هستند در حال آمدن است، این وسایط 
به  داده می شود و سپس  نیروهای ضربتی  به  ابتدا  در 

نیروهای پیاده هم قرار است داده شود.«
عراده   140 گذشته  هفته  شش  در  ملی  ارتش 
زرهپوش های هاموی را به دست آورده و قرار است 

امنیتی  نیروهای  اختیار  در  نیز  دیگر  زرهپوش   1000
افغانستان قرار گیرد.

قوای هوایی
دلیل اصلی پیشروی های طالبان...      ادامه صفحه 6
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اخیر  ماه های  در  که  ناامنی های گسترده  موج 
سال  پانزده  در  است،  آن  شاهد  افغانستان 
ماه ها  این  در  است.  بوده  کم سابقه  گذشته 
گروه های  دیگر  و  طالبان  این که  بر  افزون 
افراط گرا توانستند یکی از مهم ترین شهرهای 
کشور را برای مدتی به تصرِف خود درآورند، 
بر میزان حمالت و مانورهای نظامِی خود نیز 

به صورِت گسترده شدت بخشیده اند.
 با وجود آن که گروه طالبان پس از اعالم مرگ 
دچار  عماًل  گروه  این  پیشیِن  رهبر  مالعمر 
اختالل در رهبری شد و به دو شاخۀ رسمی و 
چندین شاخۀ غیررسمی تقسیم شد؛ اما میزان 
گروه های  نیافت.  کاهش  کشور  در  ناامنی ها 
تنـدرو در ماه های اخیر بر اساس گزارش های 
رسمی، تنها در زابل و غزنی هشتاد وسه تن را 
به گروگان گرفتند که از آن جمله 22 تن را به 

شکل فجیع کشتند. 
این همه مسایل در حالی صورت می گیرند که 
اداره  از سوی سرپرست  دفاع کشور  وزارت 
می شود و برخی از والیت های کشور نیز هنوز 
والی ندارند. دولت وحدت ملی که از آغازین 
اعادۀ  و  امنیت  تأمین  بر  ایجاد خود  روزهای 
حال  در  می ورزید،  تأکید  شهروندان  حقوق 
نرم  دست وپنجه  چالش هایی  چنان  با  حاضر 
می کند که موجودیِت آن را نیز با سوال مواجه 

کرده است.
نباید کرد که برخی  در همین حال، فراموش 
جناح ها و گروه های سیاسی که در گذشته بر 
اریکۀ قدرت تکیه داشتند، در ایجاد سوءظن 
و بی باوری در میان مردم نسبت به وضعیِت 
موجود و کارآیی دولت وحدت ملی به اندازۀ 
کافی نقش آفرینی کرده اند. مشکالِت دولت از 
از  منتقد  گروه های  سوءاستفادۀ  و  یک طرف 
وضعیت از دیگرطرف، دولت وحدت ملی را 

دچار سردرگمی و پریشان حالی کرده است. 
مانده اند  باقی  کاغذ  روی  دولت  وعده های 
برابر  در  تکلیف شان  که  نمی دانند  مردم  و 
هزاران  شدِن  آواره  چیست.  فعلی  وضعیِت 
دروازه های  پشت  در  افغانستان  شهروند 
جو  که  دارد  آن  از  نشان  اروپایی  کشورهای 

برای  که  بوده  ناامیدی چنان گسترده  و  یأس 
عده یی حتا ماندن در کشور دیگر به »صالح« 
هیچ  به  حالت  چنین  تداوم  است.  نبوده 
به  کشور  حرکت  از  نشان  نمی تواند  صورت 
به  و شاید  باشد  داشته  امنیت  و  ثبات  سمِت 
گروه های  موضوع،  این  فهم  و  دلیل  همین 
مسلِح مخالف تالش های خود را برای برهم 

زدن اوضاع تشدید کرده اند. 
دولت وقتی وعده می سپارد که کاری را انجام 
می دهد، باید در آغاز تمام راهکارهای رسیدن 
ورنه  کند،  ارزیابی  و  بررسی  را  آن هدف  به 
چه  بی پشتوانه  و  میان تهی  وعده های  دادن 
دردی را دوا خواهد کرد. وقتی قندوز سقوط 
کرد و دولت با سواِل بزرِگ چرایی این سقوط 
را  مسایل  رییس جمهوری چنان  روبه رو شد، 
پیش پا افتاده تلقی کرد که هرگز نمی شد باور 
آن  به  مسأله یی  با  کشور  یک  رهبر  که  کرد 

بزرگی چنین برخورد می کند.
 آقای رییس جمهور وقتی با پرسش وضعیِت 
طالبان  گروه  دسِت  به  سقوط  از  پس  قندوز 
که«قندوز  گفت  به ساده گی  شد،  روبه رو 
به  تا  روز  آن  از  دارد.  قرار  مدیریت«  تحت 
حال، اصطالح »تحت مدیریت« در رسانه ها و 
محافل سیاسی کشور به وضعیتی گفته می شود 

که از کنترول دولت بیرون شده باشد.
هیأت  که  گفت  جمهوری  رییس  وقتی   
نتایج  به زودی  قندوز  مورد  در  حقیقت یاب 
دریافت های خود را به اطالع همه گان خواهد 
مهم ترین  هم  یا  و  گزارش  این  باید  رساند، 
اما  قرار می گرفت.  به اطالع عموم  آن  نکاِت 
تا آن جایی که مشخص است با وجود گذشِت 
یک ماه از ارسال گزارش هیأت حقیقت یاب 
آمده  به دست  نتایج  از  جمهوری،  ریاست  به 

هیچ اطالعی در دست نیست. 
پنهان کاری و الپوشانِی مسایل به هیچ صورت 
زمینۀ  زیرا  نمی تواند؛  بوده  دولت  نفع  به 
را  گوناگون  و  متفاوت  گمان های  و  حدس 
و  شفاف  صورِت  به  دولت  اگر  برمی انگیزد. 
واضح اطالع رسانی نکند، بدون شک به بازار 
دامن  شایعه و گمانه زنی های راست و دروغ 

زده است و این مورد می تواند اثراِت ناگواری 
بر روح و رواِن جامعه به جا بگذارد. 

دولت وحدت ملی، از آغازین روزهای کارِی 
خود شعارِ شفافیت و اطالع رسانِی دقیق را سر 
کوچکی  گام های  حتا  زمینه  این  در  اما  داده، 
سه گانه  محاکم  وقتی  است.  برنداشته  هم 
فردی را مجرم می شناسد و به زندان می افکند، 
از  یکی  در  و  می شود  رها  فرد  این  چه گونه 
پروژه های پُرمنفعت سرمایه گذاری می کند؟... 
ریاست جمهوری مدعی است که از این مسأله 
آگاهی نداشته، اما آیا می توان باور کرد که یک 
زندانی بدون وقوِف رییس جمهوری از زندان 
رها شده باشد؟ وقتی هزاران تن از شهروندان 
برابر  بریدن هفت تن، در  به دلیل سر  کشور 
آیا  می کنند،  تحصن  جمهوری  ریاست  ارگ 
ورای  از  رییس جمهوری  که  بود  قبول  قابِل 
و  بگوید  سخن  آن ها  با  ملی  تلویزیوِن  پردۀ 
روخوانی  عاطفه  و  احساس  بدون  را  متنی 

 کند؟
که  برسند  نظر  به  ساده یی  موارد  شاید  این ها 
را  همه  وقتی  کل  در  ولی  افتاده اند،  اتفاق 
فاجعه یی  عمق  می توانیم  بگذاریم،  هم  کنار 
است،  جاری  و  ساری  افغانستان  در  که  را 
که  نیست  حاضر  کس  هیچ  این جا  دریابیم. 
به وعده های خود وفا کند. همه به شکلی از 
زیر بارِ مسوولیت شانه خالی می کنند و فکر 

می کنند که مردم را »قانع« کرده اند. 
اتفاق  حال  در  زیادی  مسایل  افغانستان  در 
افتادن است که با سرنوشت و آیندۀ شهروندان 
دارند  حق  مردم  دارند.  مستقیم  رابطۀ  کشور 
حقایق را آن گونه که هست، بی پرده و مستقیم 
از  نه  و  بشنوند  خود  دولت مرداِن  زباِن  از 
راه هایی که به ده ها سوال دیگر می تواند دامن 
این  در  همه  از  بیش  جمهوری  رییس  بزند. 
عرصه باید احساس مسوولیت کند و نگذارد 
که  شود  چیزی  از  ملتهب تر  موجود  جِو  که 
استقبال  با  وعده یی  و  حرف  هیچ  دیگر 

شهروندان روبه رو نشود.  
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احمــد عمران

وعـدههای
سـرخرمـِندولت

 

دو روز پیش، حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی از 
دبیر کل ناتو خواسته است تا این سازمان به همکاری و 
حمایِت خود از افغانستان پس از سال 201۶ میالدی نیز 
ادامه دهد. این درخواست درست زمانی مطرح می شود 
ناامنی  و  است  مواجه  زیادی  مشکالِت  با  افغانستان  که 
افزایش  با  هم زمان  و  می کند  بیداد  کشور  گوشۀ  هر  در 
در  که  کرده  اذعان  نشستش  آخرین  در  ناتو  ناامنی ها، 

افغانستان باقی می ماند. 
اگرچه ماندن و رفتِن نیروهای ناتو از افغانستان بسته گی 
امریکا  و  تو  نا  عضو  کشورهای  که  دارد  برنامه هایی  به 
جنبۀ  بیشتر  افغانستان  دولت  موضع  و  می کنند  اتخاذ 
تشریفاتی دارد؛ اما با آن هم درخواست مشاور امنیت ملی 
افغانستان از ناتو قابل تأمل است. زیرا از یک طرف بحث 
ماندِن ناتو مطرح است و از طرِف دیگر چه گونه ماندِن 
آن. بنابراین مهم این است که دولت افغانستان وقتی که 
درخواسِت ماندِن بیشتر و یا همیشۀ ناتو را مطرح می کند، 
آن،  کنار  در  کند.  نیز صحبت  این حضور  کیفیِت  روی 
دولت افغانستان باید اصالحاتی را در وضعیت سیاسی، 

امنیتی و اقتصادِی کشور وارد آورد. 
بیشتِر  همکاری های  به  افغانستان  حاضر،  حال  در 
نیـروهای بین المللی نیاز دارد، اما این نیاز زمانی مطرح 
است که این حضور تأثیرش را در بهبود وضعیت امنیتِی 
کشور رونما سازد و نیز دولت ارادۀ الزم را برای استفادۀ 
بهینه از این حضور و همکاری در راستای ایجاد امنیت 
اثبات کند. اکنون افغانستان با امضای سند امنیتی با امریکا 
و ناتو، یک مقدار مالمتی ها را به جان خریده است، در 
امنیتی و همکاری های  این سندهای  این که امضای  کنار 
و  وابسته  کشورِ  سودِ  به  نظامی  ـ  سیاسی  ـ  اقتصادی 
بی داشته یی مثل افغانستان است. اما یقینًا باید از حضور 
باشد، کماِل  قالبی که  نیروهای خارجی در هر  و ماندِن 
را  امریکا  با  امنیتی  زیرا در حالی که سند  بُرد.  را  فایده 
امضا کرده ایم و نیز حضور ناتو را داریم، بازهم وضعیت 
امنیتِی کشور ناگوار است و بدترین اتفاق ها در این کشور 

رخ می دهد.
سال  دو  ـ  یکی  در  متأسفانه  ما  امنیتِی  نیروهای  تلفات 
اخیر بسیار باال رفته است و طالبان به ساده گی می توانند 
این  شاهد  قندوز  تجربۀ  سازند،  ناامن  را  مهم  شهرهای 
و  گروگان گیری ها  افزایش  داعش،  حضور  ادعاست. 
می هد  نشان  همه  و  همه  جنگ،  جغرافیای  گسترش 
قاطع  همکارِی  امریکایی،  نیروهای  و  ناتو  نیروهای  که 
است  این  ما  انتظارِ  بنابرین  ندارند.  افغانستان  جنگ  در 
و  امریکا  با  امنیتی  سند  داشتِن  با  افغانستان  دولت  که 
حضور ناتو، اوضاِع امنیتی را بهبود بخشـد. یعنی بدون 
افغانستان از دبیر  امنیت ملِی  درخواست مشاور شورای 
کل سازمان ناتو برای ادامۀ حمایت ها  از افغانستان، ناتو 
عمل  افغانستان  برابر  در  خویش  تعهداِت  به  باید  خود 
کند. مسلمًا حضور سمبولیِک ناتو و امریکا در افغانستان 
و ادامۀ ناامنی در شمال و جنوب کشور، می تواند اعتبار 

قدرت های جهانی را ضرِب صفر کند. 
امنیتی،  بخش های  در  باید  نیز  افغانستان  دولت  البته 
مکمِل  که  کند  اعمال  را  اصالحاتی  سیاسی  و  اقتصادی 
در  زیرا  شود.  واقع  بین المللی  حمایت های  و  کمک ها 
نارضایتی اجتماعی در  اقتصادی و  صورت وجود فساد 
کشور، حضور ناتو و امریکا و حتا کِل جهان نیز برای ما 
ثبات و امنیِت پایدار به ارمغان نخواهد آورد؛ یعنی ارادۀ 
ایجاد اصالحات،  و  فساد  با  مبارزه  در  افغانستان  دولت 
پیش شرط بهره منـدِی ما از حضور نیروهای بین المللی و 

حمایِت آن هاست!  

چهگونهماندِنناتو
وچـهگونهعـملکردِن
دولتوحـدتمـلی
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درتالشمهاجرتدوبارهاند

حمید رستمی جوان 28 ساله افغانی، پس 
چندین  تالش های  ماندن  نتیجه  بی  از 
ساله اش برای قبولی در اروپا، از دنمارک 
از  دور  در حال حاضر  او  گردید.  اخراج 
که  می کند  فکر  این  به  کابل  در  خانواده 

چگونه دوباره عازم اروپا شود.
حمید یک جوان بیکار است و نمی خواهد 
والیت  به  خود  اصلی  محل  و  خانه  به 
او  خودش  قول  به  زیرا  برگردد،  وردک 
متعلق به قوم هزاره می باشد و گروه طالبان 
هفته های  در  را  قومی  گروه  این  اعضای 

گذشته به قتل رسانده اند.
او می گوید: »اگر من پول کافی به دست 
آورم، دوباره به اروپا بر می گردم. جان به 
سالمت بردن در اینجا بسیار دشوار است. 
اینجا  است،  بد  بسیار  کابل  در  وضعیت 
امنیت نیست و زمینه کار نیز وجود ندارد. 
بیرون می شوید  منزل خود  از  زمانی شما 
واقع  چه  که  ندارد  وجود  اطمینانی  هیچ 
خواهد شد. شما اصاًل به هیچ طرف رفته 

نمی توانید.«
مشکالت  دهنده  نشان  رستمی  داستان 
با  که  می باشد  نیز  اروپایی  کشورهای 
دلیل  به  داخلی  مخالفت های  افزایش 
داده  وعده  آوارگان  زیاد  شمار  سرازیری 
به  پس  را  نشده  پذیرفته  مهاجران  که  اند 

کشورهای شان می فرستند.
سیری اوپن از دانشگاه سوسیکس بریتانیا 
کرده  کار  افغان  پناهجویان  امور  در  که 
که  است  این  »واقعیت  می گوید:  است 
اخراج  اجباراً  که  افغان  مهاجران  بسیاری 
به  کرد  خواهند  تالش  دوباره  اند،  شده 
این که  نظر داشت  در  بدون  بیایند،  اروپا 

سیاستمداران چه تصمیم می گیرند.«
مهاجران  مجموعی  ارقام  است  مشکل 
اما  آورد.  دست  به  را  اروپا  در  افغان 
متحد  ملل  عالی  کمیشنری  آمار  براساس 
جاری  سال  آغاز  از  پناهندگان،  امور  در 
که  اند  شده  یونان  وارد  افغان  هزار   150
اروپا  به  پناهجویان  این  وردوی  دروازه 
از  بعد  افغانستان  ترتیب،  این  به  است. 

سوریه بیشترین پناهجو را در اروپا دارد.
اروپا  اتحادیه  آمار  اداره  گزارش  به 
شدن  سرازیر  وجود  با  )یوروستات( 
بین  جامعه  های  کمک  دالر  میلیاردها 
المللی طی 14 سال گذشته به افغانستان، 
تنها در ۶ ماه نخست سال 2015 میالدی 
کشورهای  در  افغان  هزار   40 به  نزدیک 

اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.
در  مهاجرت  امور  کارشناس  لیزا شوستر، 
دانشگاه سیتی لندن که به تازگی پژوهش 
رسانده  اتمام  به  کابل  در  را  خود  میدانی 
تنها  ثروتمندان،  از  »جدا  گوید:  می  است 

کشور  این  از  فرار  فکر  به  که  کسانی 
می  تاکید  او  اند.«  دستان  تهی  نیستند، 
به  ]مهاجرت[  این  از  »بخشی  که  کند 
در  زندگی  از  غیرواقعبینانه  تصور  دلیل 
اروپاست، اما شمار بیشتر این مهاجرت ها 
ناشی از وضعیت دشوار افغانستان است.«

چشم انداز مبهم
حتی قبل از حمالت تروریستی در پاریس 
حساسیت ها راجع به مهاجران باال گرفته 
های  دولت  بر  فشار  اعمال  با  مردم  بود. 
اتحادیه اروپا می خواستند تا رقم پذیرش 

مهاجران را محدود سازند.
با  سخاوتمندانه  که  کشورهایی  جمله  از 
مهاجران برخورد می کنند، آلمان و سویدن 
انتقادهای  افزایش  به  است که در واکنش 
عامه، از موضع گیری سخت تری در برابر 

پناهجویان عالمت داده اند.
موضوع  دو  میان  در  افغانستان  حکومت 
تالش  در  طرف  یک  از  است.  مانده  گیر 
جلب رضایت کشورهای پول دهنده است 
گسترده  مهاجرت  جلو  خواهند  می  که 
دیگر،  از سوی  و  بگیرند  را  افغانستان  از 
مهاجر  هزاران  دادن  اسکان  دورنمای 
بازگشت داده شده از اروپا هشدار دهنده 

است.
هفته جاری صالح الدین ربانی وزیر امور 
خارجه و سید حسین عالمی بلخی وزیر 
امور مهاجرین افغانستان با برخی سفرای 
کشورهای اروپایی در کابل دیدار کرده و 
به وضعیت  توجه  با  که  آنان خواستند  از 
بی ثبات امنیتی و فرا رسیدن فصل سرمای 
زمستان، با پناهجویان افغان سخاوتمندانه 

برخورد کنند.
به  بازگشته  مهاجران  از  یکی  عبدالغفور 
در  را  معلوماتی  مرکز  یک  که حاال  وطن 
مورد افرادی که می خواهند مهاجرت کنند 
اند به پیش می برد، می گوید  یا برگشته 
حکومت  درخواست  این  عقب  در  که 
دارد:  وجود  قوی  واقعیت  یک  افغانستان 
مهاجران  همه  پذیرش  آماده  »افغانستان 
تنها  آن  عامل  نیست.  شده  داده  بازگشت 
امنیت نیست، بلکه کار و درونمایی برای 

آینده مطرح است.«
اقتصاد این کشور در نتیجه کاهش کمک 
های بیرونی با مشکل مواجه شده و زمینه 
باشد.  نمی  مساعد  وسیع  گونه  به  کاری 
پس از پایان ماموریت جنگی ناتو در برابر 
هراس افگنان، وضعیت امنیتی این کشور 
گروه  که  چنان  است  گراییده  وخامت  به 
شهر  کنترول  کوتاهی  زمان  برای  طالبان 

کندز را نیز به دست گرفتند.
انفجارهای دوامدار شهر کابل  حمالت و 
های  یافته  چنانکه  کند  می  تهدید  نیز  را 

نتیجه  در  که  دهد  می  نشان  ملل  سازمان 
جاری  سال  آغاز  از  موجود  نبردهای 
ملکی  فرد   1592 آگست  ماه  تا  میالدی 
کشته شده و 3329 تن دیگر زخم برداشته 

اند.
کابل مزدحم شده است

تحت  کشور  این  مناطق  برخی  آنکه  با 
تصرف طالبان می باشد، برگشت کنندگان 
که  افزود، جایی  کابل خواهند  ازدحام  بر 
نزدیکان خود  و  از حلقه خانواده  دور  به 
فقط برای زنده ماندن شب و روز خود را 

سپری خواهند کرد.
که  اند  شده  متعهد  اروپایی  های  دولت 
به  کمک  برای  را  مداوم  های  تالش 
برگشت کنندگان انجام دهند. آنان مصمم 
مقداری  سفر،  های  کمک  ارائه  که  اند 
پول نقد و فرصت های آموزشی را برای 

برگشت کنندگان نیز فراهم کنند.
می  مهاجرت  امور  ناظرین  از  بسیاری 
تالش  مالی،  های  کمک  ارائه  که  گویند 
های تازه برای ترک وطن را بیشتر تقویت 
می کند، اما مسعود احمدی مسئول برنامه 
اسکان مجدد سازمان بین المللی مهاجرت 
از چگونگی  مراقبت جدی  که  گوید  می 
مصر این پول، این مخاطره را کاهش می 
وجود  زیادی  »دالیل  افزاید:  می  او  دهد. 
برای  ها  حمایت  گردیم  مطمین  که  دارد 
را  دوباره  های  مهاجرت  مجدد،  ادغام 

تقویت مالی نمی کند.«
هزینه سفر برای هر نفر به اروپا از 7 الی 
با وجود  باشد.  امریکایی می  8 هزار دالر 
جذابیت  قاچاقی،  راه  خطرات  از  آگاهی 
وادار  را  مهاجران  اکثر  اروپا  در  زندگی 
کرده است که این خطرات را تحمل کنند.
بیشتر  انتظارات  که  گوید  می  احمدی 
مرفه  زندگی  از  پناهجویان  و  مهاجرین 
تالش  و  است  بینانه  غیرواقع  اروپا  در 
مردم  تا  بگیرد  باید صورت  بیشتری  های 
اطمینان یابند که زمینه های بهتر زندگی در 
وطن وجود دارد. او می گوید: » با 7 هزار 
و 8 هزار دالر شما می توانید یک تجارت 

خوبتر در افغانستان به وجود آورید.«
به گونه وسیع  اروپا  این همه رویاهای  با 
قرار  تاثیر  تحت  را  اراده رستمی  و  افکار 
او  بیشتر  دوستان  که  چنان  است  داده 
می گوید:  او  اند.  کرده  ترک  را  افغانستان 
»اگر من چگونگی اخراج شدنم را به مردم 
باور نمی کنند. اگر  قصه کنم، به حرفایم 
بگویید که وضعیت زندگی در اروپا بسیار 
نمی  باور  شما  حرف  به  مردم  است،  بد 

کنند.«

دولت آلمان روز یک شنبه فعالیت کمپینی 
به نام › آلمان در افغانستان › را در کابل 
آغاز کرد تا با تصحیح باورهای غلط افغان 
ها درباره زندگی در آلمان و گوشزد کردن 
مردم  آنها،  به  انسان  قاچاقچیان  جنایات 
به  غیرقانونی  مهاجرت  از  را  کشور  این 

آلمان باز دارد.
آغاز  شنبه  یک  روز  که  آلمانی  کمپین 
در  را  متعددی  بیلبوردهای  است،  شده 
شهر کابل پایتخت افغانستان نصب کرده 
›پشتو‹، درباره  فارسی دری و  زبان  به  و 
مهاجرت غیرقانونی به اروپا به مردم این 

کشور هشدار داده است.
پرسش  این  طرح  با  بیلبوردها  این 
آیا  کنید!  می  ترک  را  ›افغانستان  که 
درآمده  نمایش  به  هستید؟‹  مطمئن 
در  همچنین  بیلبوردها  این  تصاویر  اند. 
›آلمان  عنوان  با  کاربری  حساب  یک 
اجتماعی  شبکه  در  افغانستان‹  در 
است.  مشاهده  قابل  نیز  بوک‹  ›فیس 

هشتگ  همچنین  کابل  در  آلمان  سفارت 
 RumoursAboutGermany #
راه  توئیتر  در  را  آلمان(  درباره  )شایعات 

اندازی کرده است.
که  است  این  کمپین  این  ایجاد  از  هدف 
انتظارات و تصورات واهی مردم افغانستان 
کند؛  تصحیح  را  آلمان  در  زندگی  از 
اقامت  اجازه  دریافت  بر  مبنی  انتظاراتی 
و تامین شغل از سوی دولت آلمان برای 
مهاجران. همچنین این کمپین هشدار می 
دهد گروه هایی که مهاجران غیرقانونی را 
انسان و  ›قاچاقچیان  کنند،  به جا می  جا 
پول  فکر  به  فقط  که  جنایتکارانی هستند 

هستند....‹
با  که  است  ماه  سه  به  نزدیک  اروپا 
از  عمدتا  که  شده  مواجه  آوارگانی  سیل 
و  عراق  سوریه،  زده  جنگ  کشورهای 
اند. اروپا بعد  افغانستان راهی اروپا شده 
تاکنون شاهد  دوم  پایان جنگ جهانی  از 

چنین بحرانی نبوده است.

کمیسیون حقوق بشر:

طالبانتنشهایقومیرادامنمیزنند

آغاز کمپین ›آلمان در افغانستان‹، 
برای جلوگیری از ورود غیرقانونی به آلمان

مسافران  ربودن  ربایی،  آدم  قتل، 
به  کشور  شهروندان  سربریدن  و 
خصوص از یک قوم، مواردی هستند 
که سبب نگرانی کمیسیون حقوق بشر 

شده است.
مسووالن کمیسیون حقوق بشر کشور 
می گویند: این روزها مخالفان حکومت 
به خاطر رسیدن به هدف شان دست به 
تنش  میزان  که  می زنند  خشونت هایی 

های قومی را در افغانستان بلند ببرند.
کمیسیون  سخنگوی  بیدار  اهلل  رفیع 
خبرگزاری  به  بشر  حقوق  مستقل 
سربریدن  روزها  این  گفت:  جمهور 
شهروندان افغان که نسبت به یک قوم 
از  مسافران  ربودن  و  دارد؛  مشخص 
سوی مخالفان میزان خشونت خشن را 
ادامه  و  است  برده  بلند  افغانستان  در 
این روند می تواند افغانستان را با یک 

چالش بزرگ دیگر مواجه سازد.
جنگ  که  کرد  خاطرنشان  بیدار  آقای 
های  جنگ  سوی  به  افغانستان  کنونی 
های  گروه  و  شده  کشانیده  قومی 

مختلف تالش دارد تا کشتارهای قومی 
را در افغانستان دامن بزند.

در همین حال، برخی از فعاالن مدنی 
خشونت  روزافزون  افزایش  از  کشور 
در برابر شهروندان کشور ابراز نگرانی 
کرده و می گویند که در صورت عدم 
مجازات عاملین این خشونت ها، دامنه 

نگرانی ها بیشتر خواهد شد.
نعیم نظری رییس فعاالن شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر تاکید کرد حکومت 
اجازه ندهد تا ریشه چالش های موجود 
در نقاط مختلف کشور گسترش یابد و 
بحران  در  افغانستان  نشود؛  توجه  اگر 

این آتش خواهد سوخت.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود 
که تازه ترین خشونت های وحشتناک 
زابل و والیت  در  برابر شهروندان  در 
غور،  والیت  در  گرفت.  غور صورت 
و  شد  سنگسار  نوجوان  دختر  یک 
مرتبط  دیگر  شهروند  هفت  زابل،  در 
داعش  گروه  سوی  از  هزاره،  قوم  به 

سربریده شد.
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بخش نخسـت

چند راهکار
 برای رفتار با همسِر پرخاشگر

 بخش پنجم

همۀ ما حق داریم خشمگین شویم اما مهم این است که چه گونه خشم مان را 
آن،  حاد  نوع  در  یا  جزیی  ناراحتی  و  رنجش  یک  می تواند  خشم  کنیم.  ابراز 
واکنشی فیزیکی و خارج از عرف باشد. واکنش افراد مختلف در مقابل احساس 
افراد خشم خود را فرو می خورند و نمی خواهند  متفاوت است. برخی  خشم 
کسی متوجه شود که آن ها تا چه حد عصبانی و ناراحت هستند. آن ها به شدت 
بروز  خودشان  از  عصبانیت  از  نشانه یی  هیچ  و  می کنند  کنترل  را  خود  رفتار 
از  پرخاشگرانه یی  رفتارهای  احساس خشم،  هنگام  نیز  افراد  برخی  نمی دهند. 
خود نشان می دهند. با صدای بلند فریاد می زنند، ناسزا می گویند، دیگران را لت 
می کنند، آن ها را مسخره می کنند، به صحبت دیگران گوش نمی کنند و حقوق 

دیگران را نادیده می گیرند.
سخن  و  می کنند  محکم صحبت  ولی  آرام  خشم،  احساس  زمان  دیگر  برخی 
بیان  دیگران را قطع نمی کنند، همچنین احساساِت خود را شفاف و محترمانه 
رفتارها،  این  به  بگیرند.  نادیده  را  دیگران  حقوق  این که  بدون  آن هم  می کنند، 
رفتارهای جرأت مندانه می گویند. فرد با کمک رفتار جرأت مندانه می تواند بدون 
پرخاشگری، بددهنی و خودخوری، به دیگران نشان دهد که عصبانی و ناراحت 

شده است. در ادامه راهکارهایی برای مدیریِت خشم و پرخاشگری می آید.

ناکامی؛ اصلی ترین دلیل پرخاشگری
یکی از مهم ترین علل اصلی پرخاشگری، ناکامی در تأمین نیازهاست. فرد زمانی 
که نیازهایش از جمله نیاز به محبت، توجه یا احترام برآورده نشود، احساس 

ناکامی می کند و این ناکامی زمینه ساز بروز پرخاشگری می شود.
چند راهکار برای رفتار با همسر پرخاشگر

ـ به رفتارهای درسِت همسرتان هرچند ناچیز و اندک باشد، توجه و احساس 
خوِب خود را در مورد رفتارهایش بیان کنید.

ـ هرگز مقابله به مثل نکنید و به بددهنی های وی پاسخ ندهید؛ زیرا این رفتار 
موجب تشدید رفتار همسرتان می شود.

ـ زمانی که همسرتان در وضعیت روحی مناسبی قرار دارد، دربارۀ تأثیرات منفی 
بددهنی بر احساس و رفتار شما و زنده گی مشترک تان صحبت کنید.

ارتباط  کنید  سعی  دارد،  بددهن  و  ناباب  دوستاِن  همسرتان  که  صورتی  در  ـ 
او را با آن ها به روش های مختلف و با تدبیر، کمتر و در نهایت قطع کنید و 
وبهتری  مناسب  رفتارهای  که  دوستانی  و  بسته گان  با  را  خود  ارتباط  هم زمان 

دارند، افزایش دهید.
ـ به خودتان مسلط باشید. بسیاری از جر و بحث ها و مشکالت بین زوجین، 
به دلیل تسلط نداشتن آن ها بر هیجانات به وجود می آید. گاهی اوقات زوجین 
با واکنش نامناسب از جمله )بی اعتنایی و بی توجهی، پرخاشگری و خشونت( 
ناخواسته به رفتارهای اشتباه یکدیگر دامن می زنند و متأسفانه چرخۀ معیوبی را 
ایجاد می کنند به این معنا که رفتارهای منفی همسر باعث خشم و عصبانیِت زوج 
یا زوجه می شود و رفتار خشمگین زوج یا زوجه باعث افزایش رفتارهای منفی 

همسرش خواهد شد. دقت کنید در این چرخۀ معیوب گرفتار نشوید.

منبع:
khorasannews

محمدخان مدقق

نقش نوین اسالم گرایان 
رژیم  برابر  در  مردم  توده یی  خیزش های  با 
استبدادی بن علی و سرنگونی آن، فصل تازه یی 
النهضه  شد.  گشوده  النهضه  جنبش  تاریخ  در 
شکل گیری  از  پس  که  بود  نخستین بار  برای 
برای  قانونی  فرصت  میالدی،  هفتاد  دهۀ  در 
علنی  فعالیِت  امر  در  تشکیالتی  ساخت وسازِ 
حرکت  نمود.  کسب  را  موانع  بدون  و  حزبی 
النهضه با گذشت سی سال پس از اولین تالش 
ناکام برای فعالیت در 1981، این بار در 2011 
به گونۀ رسمی فرصتی به دست آورد تا حزب 
که  زمان  همین  در  کند.  بنیادگذاری  سیاسی 
در  و  جنبش  مهاجریِن  از  سیل آسایی  کاروان 
میان شان راشدالغنوشی به تونس برگشته بودند، 
باورکردنی  هیچ وجه  به  خودشان  برای  اساسًا 
نبود که بتوانند در مدت کمتر از یک سال چنان 

محبوبیت کسب کنند و از سوی مردم حمایت 
شوند که حمادالجبالی دبیر کل جنبش ریاست 
تشکیل دولت ایتالفی را در پایان یک انتخابات 
به  مؤسسان(  )مجلس  دموکراتیک  و  شفاف 

دوش گیرد.
النهضه در انتخابات مجلس موسسان با کسب 
41 درصد کرسی ها نسبت به احزاب رقیب با 
آن که  با  جنبش  این  افتاد.  جلو  زیادی  فاصلۀ 
داشت،  خود  معیِت  در  را  زیادی  کرسی های 
نظیر مجلس  از کرسی های کالن،  به هیچ یک 
موسسان و ریاست جمهوری، دلچسپی چندانی 
به احزاب دیگری  نداد. هر دو پست را  نشان 
بن  مصطفی  رهبری  به  چپ گرا  حزب  چون 
جعفر و حزب چپ مردمی  به رهبری منصف 
کابینه  پست های  تنها  و  کرد  واگذار  المرزوقی 
به  بود،  احزاب چپ  ایتالف  از  متشکل  که  را 
پست  حمادالجبالی  ابتدا  در   . گرفت  دوش 
اجراییه  قوۀ  رییس  عنوان  به  را  نخست وزیری 

شکری  ترور  از  پس  بعد  شش ماه  و  پذیرفت 
بلعید، یکی از رهبران حزب کوچک چپ گرا، 
از مقامش کنار رفت و علی العریض که پیوند 
حداکثری با جنبش النهضه داشت، به این سمت 
گماشته شد. العریض تشکیل دولت ایتالفی را 
موفقیتی  به دوش گرفت. چنین  تبع جبالی  به 
حتا برای افراد متعلق به خود جنبش اصاًل باور 

کردنی نبود. 
مطرح  پرسش  این  انتخابات  برگزاری  از  قبل 
بود که جنبش النهضه پس از بهار عربی و در 
خواهد  دموکراسی،  به  گذار  مرحلۀ  نخستین 
توانست نقش ارزنده یی را ایفا کند یا خیر. به 
این پرسش به گونۀ روشن پاسخ داده شد. زیرا 
النهضه پس از سال های طوالنِی غیبت از صحنۀ 
سیاسی، تعقیب و شکنجۀ بی حدوحصِر افرادش 
در مدت چند ماه؛ هم موفق به سروسامان دهی 
تشکیالتش شد و هم توانست طیف وسیعی از 
انتخاب کننده گان را بسیج کند. و حتا جوانان و 
نوجوانانی را بسیج کند که اصاًل با این جنبش 
بیگانه بودند. مهم تر این که پس از سال های دراز 
دوری از وطن، مردم مسلمان تونس با آغوش 

گرم از آن ها استقبال کردند. 
و اما خط و مشی سیاسی النهضه برای کسانی 
در  جنبش  این  ایدیولوژیکی  تحول  شاهد  که 
دهه های اخیر بودند، چندان ناآشنا و غیرمترقبه 
و  نهادها  تشکیل  همسویی،  و  همگرایی  نبود. 
دولت  تشکیل  نهایتًا  و  قانونی  ساختارهای 
ایتالفی با احزاب چپ، مصادیق بارز و عملی 

تحول فکری النهضه است. 
برنامۀ انتخاباتی مترقی: امروزه النهضه از یک 
دولت مردم ساالر مدنی سخن می گوید و نه از 
دولت دین ساالر که دین در آن به عنوان مرجع 
اتخاذ  شود.  شناخته  رسمیت  به  قانون گذاری 

موضع  شبیه  خصوص  این  در  النهضه  موضع 
عدالت  حزب  یا  و  مصر  در  اخوان المسلمین 
برنامۀ  در  النهضه  است.  مراکش  در  توسعه  و 
انتخاباتی خود که در  2011به دست نشر سپرد، 
نکات کلیدی و ارزندۀ آن را زیر عناوین آزادی، 
کرده  فشرده  ملت  آن  از  قدرت  و  دموکراسی 
بود. بنابراین، نوعی نظام جمهوری برای النهضه 
آینده  در  بتواند  که  است  وخواستنی  مطلوب 
عدالت اجتماعی، آزادی و ثباِت پایدار را برای 
راستای  در  و  کند  تضمین  تونس  شهروندان 
محو استبداد تمامی ابزارهای ممکن را به کار 
بندد. بدین منظور، النهضه فراخوان صریحی را 
در پیوند به مشارکت سایر نیروهای سیاسی در 

امر تهیه و تدوین قانون اساسی صادر کرد. 
با توجه به بحث های مفصل راجع به نوع نظام 
حزب  برنامۀ  که  است  روشن  تونس،  سیاسی 
گسترۀ وسیعی از جامعه را در نظر گرفته است. 
عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه، ارزش های 
بود.  خواهد  النهضه  دولت  نظر  مورد  پایه یی 

انتخاباتی  متن  این  در  شده  داده  وعده های 
متضمن آزادی دین، اندیشه، حقوق اقلیت های 
دینی و ممنوعیت شکنجه است. افزون بر آن، 
بر استقاللیت جامعۀ مدنی، کثرت گرایی، انتقال 
و  قوا  تفکیک  سیاسی،  قدرت  مسالمت آمیز 
استقاللیت تامِ دادگستری اعالم پای بندی شده 
مجلس  برای  برنامه  این  در  همچنان  است. 
بر  نظارت  و  قانون گذاری  بر صالحیت  عالوه 
اصالح  احتمالی  صالحیت  دولتی،  نهادهای 
نیز در  انتخاب رییس جمهور  اساسی و  قانون 

نظر گرفته شده است. 
  در این برنامه، نظام جمهوری بهترین تضمین 
برای توسعۀ دموکراسی و استفادۀ بهینه از ثروت 
بالقوه و بالفعل کشور به نفع شهرونداِن تونس 
به  با پای بندی  خوانده شده است. احترام توام 
حقوق بشر هم در گوشه هایی از این برنامه به 
چشم می خورد. مشارکت در تصمیم گیری های 
درنظرداشت  بدون  اجتماعی  و  سیاسی  کالِن 
جنسیت، قوم، زبان، نژاد، مذهب و ایدیولوژی 
خواندنی  برنامه  این  در  که  است  مسایلی  از 
نظام سیاسی  اما در خصوص  نظر می رسد.  به 
با  تفاوتی  النهضه،  پیشنهادی  دموکراتیک 
علی  بن  و  بورقیبه  پسااستعماری  رژیم های 
که  است  آمده  برنامه  این  در  نمی شود.  دیده 
هدف ما برانداختن خودکامه گی هایی است که 
از  بعد  را  دولت  و  دوانده   ریشه  ما  تاریخ  در 
استقالل از مسیر اصلی اش منحرف ساخته اند. با 
درنگی کوتاه در برنامۀ انتخاباتی النهضه تصور 
طوالنی  سال های  تجربۀ  و  تحمل  که  می شود 
حکومت های استبدادی و تبعات آن بر فرهنگ، 
تأکیِد  امر  در  بود  مقدمه یی  سیاست  و  اقتصاد 
هرچه بیشتر بر تشکیل یک دولت دموکراتیک 
و قانون مدار که در ظل آن شهروندان کشور از 
روی  باشند.  امان  در  دولت  مظالم  و  دسایس 
اصول یک حکومت خوب  از  بارها  رفته،  هم 
و پیوند آن با کرامت انسانی و نیازهای تحول 
برنامه  در  کشورشمول  اقتصادِی  و  اجتماعی 
سیاست های  برنامه،  این  در  است.  رفته  تذکر 
اجتماعی و اقتصادی نسبت به بخش های خود 

سیاست بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. 
و  واقع بینانه  حد  چه  تا  برنامه  این  این که 
بلکه  نیست؛  مهم  است،  شده  طرح  عملی 
این متن، اظهارات و  مهم این است که اصوالً 
بهانه یی  انتخابات،  از  اطالعیه های پیش و پس 
پای بندی  بر عدم  مبنی  ناظران،  در دسترس  را 
تا  نمی دهد  قرار  دموکراتیک  مقاصد  به  آن ها 
نسبت به آن ها تردید کنند و یا پس از پیروزی 
بدگمان  رهبری شان  تحت  حکومت  به  نسبت 
تونس،  انقالب  پیروزی  از  بعد  به ویژه  شوند. 
النهضه از اصل وحدت نظر با سایر احزاب و 
اساسی  اقدامات  به  پیوند  در  سیاسی  نیروهای 
نشده  منحرف  عبوری  دورۀ  در  وتعیین کننده 

است.

نگرانی ها 
در  النهضه  رقبای  و  سیاسیون  وجود،  این  با 
ابراز  جریان  این  دموکراسی خواهی  به  پیوند 
شعارهای  از  هدف  و  نمودند  تردید  و  شک 
دموکراتیک النهضه را در واقع بینی موقت برای 
کسب قدرت سیاسی و یا هم دورویی خالصه 
می کنند. آنان بدین باورند که النهضه با استفادۀ 
را  قدرت  می خواهد  دموکراسی،  از  ابزاری 
تصاحب کند و در درازمدت از موضع قدرت 
بپردازد  تونس  جامعۀ  کردن  اسالمی  به  دولتی 
حقوق  به خصوص  مدرنیته  دستاوردهای  به  و 
بگذارد.  پایان  نقطۀ  دین  و  بیان  آزادی  زنان، 
ناگفته نماند که این یک استدالل قدیمی است 
که اسالم گرایان با رفتارهای دموکراسی خواهانه 
می خواهند قدرت را در دست بگیرند و دوباره 
استبداد ضد مدرنته را تحکیم کنند و در پیوند 
به  پیوسته  الییک  روشن فکراِن  مسأله،  این  به 
اشاره  ایران  و  افغانستان  سودان،  تجربه های 

می کنند. 

تونس
ازاستبداد

تا 
اسالمگرایی
مردمساالر
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خصیصۀ وزن در قالب های کالسیک مثل غزل، مثنوی، 
حتمی  و  اصیل  مولفه های  جمله  از  دوبیتی  و  رباعی 
است. هرچند امروز آنانی که بیش از حد غرق افکار 
غزل های  با  که  آن هایی  مخصوصًا  مدرن اند،  و  نوین 
را  کهن  ارزش های  از  بسیاری  دارند،  کار  و  سر  متن 
پوچ می شمارند. منظورم از یک عده شاعرانی بود که 
بسیاری از قواعد ساختاری را حتا در قالب کالسیک 
دیریِن  ارزش  به  این سهل انگاری جفا  که  نمی پذیرند 
می گوییم  وقتی  ما  پس  می آید؛  شمار  به  پارسی  شعر 
قالب هایی با ساختار کالسیک، پدیدۀ وزن نیاز حتمِی 
کار است که در نظر گرفتن آن همچنان ضروری است. 
وزنی  افتاده گی های  ساغر  مژگان  کتاب  در  هرچند 
یکی-چند جای بیشتر نیست، اما الزم است به آن اشاره 

شود. این هم نمونه های آن:
آن جا که تویی متاع بازار، مهر است 

این جا که منم نه مهربانی این جاست...ص13۶ 
در مصراع نخست »متاع بازار مهر است« اشکال وزنی 
به شدت احساس می شود حتا با ختم بازار، مکث بلند 

هم کارساز نیست.
*

از رفتنم به بلخ خبردار کس نبود 
همچون من و حالج سردار، کس نبود... ص138 

و  می شود  خوانده  تشدید  با  اصل  در  که  حالج 
این جا باید بدون تشدید خوانده شود، درست به نظر 
نمی رسد. معموالً در واژگان و کلماتی که ذاتًا تشدید 
وجود ندارد، باید برای جبران کمبود هجایی به تشدید 
آن را بخوانیم و این خیلی ها استثنایی است، اما این که 
ذات واژه مشدد باشد، نمی شود بدون ادای تشدید از 

آن گذشت.
*

من در میان شهر تو تنها گم شده بودم 
تنها و دل شکسته و رسوا شده بودم... ص14۶ 

این بیت اول آخرین غزل این مجموعه است. وقتی به 
بخوانیم،  دقیق  و  کنیم  نگاه  تمام غزل  به  لحاظ وزنی 
واقعًا احساس می شود که به جز بیت اول، دیگر بیت ها 

در وزن جدا از بیت اول سروده شده اند 
که این باید به اساس بیت نخست به پیش 
می رفت اما چنین نشده، و یا بیت نخست 
بعدی  بیت های  تابع  وزنی  لحاظ  از  را 
بیت های  این،  اثبات  برای  می ساخت. 
دوم و سومِ این غزل را نیز نمونه می آرم:

شب ها ز خیال تو نیاسود دو چشمم 
اندر طلبت دست تمنا شده بودم 

شاعر نشدم، شعر شدم چون غزل ناب 
جاری به لبت گشته و زیبا شده بودم... 

فکر می کنم دیگر سوالی وجود ندارد و 
واضحًا بیت نخست جدا از وزن بیت های 
بعدی است. به همین شکل در این بیت 

نیز مشکل وزنی دیده می شود:
مونا فروخت رونق لبخند خود به من 

کیستم؟...  لیالی  کی،  نازنین  عذرای 
ص121 

در مصراع دوم بعد از »کی« مشکل وزنی 
دارد یا همان کوتاهی هجایی.

*
نگاه تند مرا در حضور چشمانت 

بکن...  رسم  فرار  حال  در  اسب  شبیه 
ص52 

»در حال فرار« مشکل وزنی دارد در حالی 
که »حال« باید عمیق ادا شود ولی این جا 

تلفظ عمیق وزن را بی ثبات می سازد.
*

آیینۀ نجابت من عهد بستن است 
دل را به دست دیگری، بسپردن از شما... 

ص14 
»دیگری« باعث برهم خوردن وزن شده.

ردیف های پرتکلف
در  مخصوصًا  ردیف  نقش  من،  باور  به 

لفظی  آرایه های  به  که  پشتوانه هایی ست  از  یکی  غزل 
غزل فوق العاده کمک می کند. ساده تر بگویم ردیف های 
قشنگ و سلیس، خیلی از ضعف های لفظی و محتوایی 
در غزل را پوشش می دهد و در نهایت ردیف زیبا از 

پشتوانه های آبرومند در غزل به شمار می رود.
این که  با وجود  این جا، در شعرهای مژگان ساغر هم 
از  که  می بینیم  نقص  و  بی عیب  ردیف های  خیلی 
این  مثاًل  برخوردارند،  خاصی  زیبایی های  و  ارزش ها 

ردیف ها ستودنی اند:
بگذار که همچو جان کابل باشم 

از جملۀ دلبران کابل باشم... ص124 

*
هرچند من به چشم تو زیبا نبوده ام 

خوش قد و خوش بیان و فریبا نبوده ام... ص119 
*

آخر ز اتهام شما کشته می شوم 
یا این که زیر نام وفا کشته می شوم... ص115 

 *
وطن! تو را به دو دست بال سپرده فلک 

به روزهای پر از ماجرا سپرده فلک... ص110 
*

آتش فکنده بر سر بازار، حادثه 
همواره می زند به سر یار، حادثه... ص7۶ 

یک  از  نمونه یی  بیت  هر  که  باالیی  بیت  تا  پنج  در 
غزل است، ردیف های »کابل باشم«، »نبوده ام«، »کشته 
می شوم«، »سپرده فلک« و »حادثه« زیبایی های چشم گیر 
با  که  می شود  باعث  و سالست،  زیبایی  این  و  دارند 
سپرد.  حافظه  به  را  غزل  تمام  خواندن،  بار  دو  یکی 
که  دارد  وجود  نیز  ردیف هایی  غزل ها  میان  در  اما  و 
به رویت ظاهر زیبا هستند، ولی در خوانش به شدت 

تکلف ایجاد کرده اند. در این بیت ها:
با تکه تکۀ بدنم ساز جنگ زد 

همسایه، سایۀ پسرم را به سنگ زد... ص43 
*

مادر! مرا مپرس دلت از کجاست تنگ؟ 
از این فضای غربت بی منتهاست تنگ... ص9 

واضح و روشن است که ردیف های »رسم بکن«، »زد« 
ردیف های  سالست  آن  و  اند  تکلف  دچار  »تنگ«  و 
زیبایی  بکن«  »رسم  ردیف  آن که  با  ندارد.  را  باالیی 

ظاهری اش چندین برابر است، اما تکلف دارد:

ظرفیت های زبانی شاعر
به قول هوشنگ چالنگی: »این برای ما غیرمنتظره بود 
که روزی در شعر جشن کلمات را ببینیم ولی احتمال 
بدون  بلی   . نمی دانستی«  ما  بوده  موجود  گلباران  این 
همچنان  کلمات  جشن  ماندگار  شعرهای  در  تردید 

زبانی  ظرفیت  ساغر،  مژگان  شعرهای  در  برپاست. 
قطعن در حد ممکن آن نیست؛ شاید دو تا دلیل وجود 
است  مژگان  زنده گی  محیط  اول  دلیل  باشد:  داشته 
را محدود  پارسی  زبان  از  استفاده  امکانات  آن  در  که 
ساخته و تمام امکانات زبانی شعر مژگان در حد همان 
یافته های دنیای مجازی است، و دلیل دوم این که هنوز 
هم بانو مژگان شعر را در زنده گی خود مشرب فرعی 
و دست چندم می داند و من نمی دانم که این واقعن از 
بابت گرفتاری های محیط غربت است و یا سهل انگاری 
خودش و همین شده که ظرفیت زبانی و یا همان بسامد 
واژگانی در شعرهایش، واژگانی ست که هر روز شعر 

اند؛  استفاده شده  ساخته می شوند و شاید قرن هاست 
در حالی که ظرفیت زبانی قدرت شاعر را باال می برد، 
از پرداخت های روزمصرف بیرونش می کند و سرانجام 
کشتی شعرش را از توفان زمان زده گی نجات می دهد. 
این هم بیت هایی که درگیر ضعف ها و محدودیت های 

زبانی ست، یعنی زبان بی شور و حالی دارند:
فقط ببخش مرا چون اسیر عشق تو ام 

که هرچه باشم و هستم به تو وفا دارم... ص35 
*

گهی با آب از سر تیر باشد گاه با آتش 
نیابی روی گیتی این رفیق جان جانی را... ص29 

*
باز بهار می رسد، درد دلم تو چاره کن 

برق دو چشم مست را با نگهی نظاره کن... ص21 
*

تو مرا خوار مکن یار! مرا باور کن 
با همه رنج و دل زار مرا باور کن... ص125 

به هر روی، این مجموعه از این گونه نمونه ها فراوان 
زبانی  همین ضعف  به  شعرهایش  از  بسیاری  و  دارد 

و تنگی دایرۀ واژگانی سردچار 
است.

اضافه گویی ها 
نمی خواهم  کار  قسمت  این  به 
ببینم،  موشکافانه  و  جدی  زیاد 
چرا که می دانم اضافه گویی هایی 
و  حدود  و  حد  از  بیش 
این جای  افشاگری های من در 
خاطر  آزرده گی  به  منجر  کار 
عزیز سرایشگر شعرها می شود؛ 
ای  می کنم.  عرض  کوتاه  ولی 
کاش قبل از چاپ این مجموعه، 
بانو مژگان با شاعران با تجربه، 
کرده  چاپ  کتاب ها  که  آنانی 
اند، مشوره می کرد تا در راستای 

وسواس  مجموعه  این  در  دادن  جا  و  شعر  انتخاب 
بیشتری به خرج می رفت. در این کتاب با کمال تأسف 
پایان  تا  آغاز  از  بیابیم  را  غزلی  که  افتاده  اتفاق  کمتر 
بیت های قدرتمند داشته باشد و این برمی گردد به همان 
سهل انگاری و سطحی نگری شاعر عزیز ما، که بسیاری 
از غزل هایش را فقط با اضافه کردن چند بیت تکمیل 
کرده و به قدرت و ضعف بیت ها اصلن توجه نکرده. 
حتا شعرهای کوتاهش به استثنای کوتاهۀ شماره سوم 
که با شگرد هنرمندانه بیان شده، بقیه نهایت ضعیف اند 
و همین طور آن یکی طرح، رباعی ها و دو تا دوبیتی اش 
حشو و اضافاتی بیش نیستند. در پایان این نوشته باید 

بگویم اگر بانو مژگان ساغر شفا برخوردش را در کل 
با شعر جدی و دقیق بسازد، می تواند در مجموعه های 
و  پرشور  شاعر  یک  حساب  خودش  برای  بعدی 
غزل سرای موفق را باز کند چنان که تا حدودی به این 
موفقیت رسیده، اما در تجربه های بعدی توقع مخاطبان 
عنوان  به  من خودم  می شود.  برابر  شعرهایش چندین 
مخاطب کوچک توقع دارم که از این پس شعرهای بانو 
مژگان به خصوص غزل هایش به سمت صعود برود نه 
نزول. به آفرینش های هرچه بیشتر و موفق تر این بانوی 
بودن  شاعر  از  ساغر جدای  مژگان  می کنم.  دعا  عزیز 
انسانی شریف، خوش برخورد و بی آالیش نیز می باشد 

بپردازم.  عزیزش  کتاب  به  شد  باعث  امر  همین  و 
دوستی و رابطۀ انسانِی ما چیزی جدا از این مجموعه، 
نقد و نگاه می باشد که حسنه و سالمت خواهد بود. و 
چه خوب است که با آوردن کوتاهۀ شماره سوم بر این 

بحث نقطۀ پایان بگذارم: 

از خریدن هرچه روزنامه است 
جداً خودداری کن 

شاید خبر مرگم را نوشته باشند. ص 198
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طالبانهفتمسافررا...
از موتر پیاده و با خود برده اند.

به گفتۀ او، چهار تن این مسافران با میانجی گری موسفیدان 
بعدازظهر امروز آزاد شده اند.

آقای حیدری می گوید که بزرگان قومی تالش می کنند سه 
تن دیگر این مسافران را هرچه زودتر آزاد کنند.

گروه طالبان بارها دست به گروگان گیری از مسافران شاهراه 
اوایل سال  این ولسوالی  اند.  بامیان در جلریز زده  ـ  کابل 
میان طالبان و  از خونین ترین درگیری ها  روان شاهد یکی 

پولیس محلی بود.
این گروه پیش از این نیز شماری از کارمندان ادارۀ محلی 

بامیان را از این مسیر ربوده بودند.

که  می گویند  مهاجرین  و  خارجه  امور  وزرای 
اجباری  گونۀ  به  که  را  مهاجری  هیچ  افغانستان 
و بدون تفاهم قبلی از کشورهای اروپایی و سایر 

کشورهای جهان اخراج شوند، نمی پذیرد.
روز  عمومی  نشست  در  نماینده گان  مجلس 
و صالح  بلخی  عالمی  سیدحسین  دوشنبه خود 
الدین ربانی وزرای امور مهاجرین و خارجه را در 
مورد وضعیت پناه جویان افغانستانی در کشورهای 

اروپایی فراخواند. 
موضوع  به  که  می گویند  مقام های حکومتی  این 
نگریسته  ملی  پدیده  یک  حیث  به  مهاجرین 
می شود و خود را ملزم به دفاع از حقوق آنان در 

هر کشوری می دانند.
وزیر امور خارجه حکومت وحدت ملی، با اشاره 
خروج  بر  مبنی  اروپایی  کشورهای  اظهارات  به 
که  کرد  تاکید  افغانستانی  پناهنده گان  اجباری 
پناهجویان  هماهنگی  بدون  نمی تواند  افغانستان 

اخراجی را بپذیرد.
از  وزارتخانه  این  که  گفت  ربانی  صالح  الدین 
کشورهای اروپایی خواسته تا براساس کنوانسیون 
رفتار  پناهجویان  با  متحد  ملل  سازمان   1951

مناسب داشته باشند.
وی گفت: وزارت امور خارجه خارجه افغانستان 
براساس  و  قانونی  صورت  به  تا  می کند  تالش 
اخراج  از  و  شده  پذیرفته  مذکور  کنوانسیون 

پناهجویان جلوگیری شود.
ربانی افزود: در حال حاضر بیش از شش میلیون 
افغانستانی در 52 کشور چهان پناهنده هستند و 
در یک سال اخیر 14۶ هزار نفر از افغانستان به 
کشورهای اروپایی پناهنده شده اند که از این تعداد، 

80 هزار نفر از آنها به آلمان رفته اند همچنین بر 
پذیرفته  پناهجویان  از  درصد   43 آمارها  اساس 
شده اند اما سرنوشت مابقی هنوز مشخص نیست.

وزیر امور خارجه افغانستان اذعان داشت: 1747 
نفر از پناهجویان افغانستانی وارد هالند شده اند و 
1014 پناهجو نیز به ناروی رفته اند که 50 درصد 

آنان از راه روسیه به این کشور رسیده اند.
کرد:  خاطرنشان  ربانی  صالح الدین  ادامه  در 
از  درصد   40 تقاضای  انگلیس  حاضر  حال  در 
پناهندگان افغانستانی را برای پناهنده گی پذیرفته 

است.
مقامات  با  که  دیدارهایی  در  داشت:  اظهار  وی 
اروپایی درباره پناهنده گان افغانستانی انجام شد، 

بر شرایط ویژه امنیتی افغانستان تاکید شد.
ربانی تصریح کرد: به منظور رفع ابهام میان دولت 
وزارت  هماهنگی  با  اروپایی  دولت های  و  کابل 
شده  انجام  رایزنی هایی  افغانستان،  خارجه  امور 
بیماران،  کودکان،  جمله  از  پذیر  آسیب  افراد  تا 
که  کسانی  و  بی سرپرست  خانواده های  زنان، 
و  نکنند  اخراج  را  است  ناامن  محل سکونتشان 

درخواست پناهنده گی آن ها پذیرفته شود.
وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی کاری نکنند که 
اعضای خانواده های پناهنده گان از یکدیگر جدا 

شوند.
پناهنده گان  بازگردادن  گفت:  ربانی  صالح الدین 
حکومت  هماهنگی  و  تفاهم  بدون  افغانستانی 
این  غیر  در  زیرا  نیست،  قبول  مورد  افغانستان 
نخواهد  را  آنان  کشور  این  حکومت  صورت 

پذیرفت.
حال  در  افزود:  کابل  دولت  خارجه  امور  وزیر 

حاضر هیچ اختالف نظری میان رهبران حکومت 
وحدت ملی و مقامات دولتی درباره پناهنده گان 

افغانستانی وجود ندارد.
امور  وزیر  بلخی  عالمی  سیدحسین  همچنان، 
مهاجرین گفت: » ناامنی فیزیکی و روانی ناشی 
از بیکاری سبب مهاجرت جوانان شده و تا زمانی 
که جنگ در کشور ادامه داشته باشد توقف فرار 

جوانان امکان  پذیر نیست«.
برای  مهاجرین  وزارت  افزود:  بلخی  آقای 
جلوگیری از فرار جوانان فعالیت های گسترده یی 

تبلیغاتی را آغاز کرده است.
به گفته وی، اعالمیه آلمان برای پذیرش مهاجرین 
نیز مزید بر علت شده و در نتیجه آن هزاران جوان 

از کشور فرار کرده اند.
وزیر امور مهاجرین در خصوص اخراج اجباری 
مهاجران به ویژه از آلمان گفت: » هم اکنون آلمان 
پذیرفته است که مهاجرین را اخراج نکند و در 

این رابطه با ما گفت وگو کند«.
بدون  که  را  مهاجری  افغانستان هیچ  او،  بیان  به 
تفاهم قبلی و جبرا از کشورهای اروپایی اخراج 

شوند نمی پذیرد.
آقای عالمی یادآور شد که برای دفاع از حقوق 
کشورهای  مقا های  با  بار   103 تاکنون  مهاجرین 

مختلف جهان، گفت وگو و مذاکره کرده است.
مهاجرین  اجباری  اخراج  کاهش  از  همچنین  او 
کرد:  و خاطرنشان  در طول سال جاری خبرداد 
کشورهای  از  نفر   229 میالدی  جاری  سال  در 
خارجی اخراجی داشتیم که نسبت به اخراج 920 
نفر در سال 2013 و 9۶4 نفر در سال 2014 به 

کمترین حد ممکن رسیده است.
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ارتشبازرهپوشهای...
در میدان های جنگ، نبود جنگنده های هوایی خوانده شده 
ارتش  دفاع،  وزارت  مقام های  اظهارات  براساس  است. 
افغانستان به تعداد اندکی از هواپیماهای ترانسپورتی را در 

اختیار دارد و این بخش هنوز »بسیار ضعیف« است.
مقامات وزارت دفاع گفتند که ارتش ملی هنوز با هواپیماهای 
جنگی مجهز نیست و دلیل اصلی پیشروی طالبان و افزایش 
تلفات نیروهای امنیتی نیز همین موضوع است. جنرال مراد 
علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع در حاشیه این 
کنفرانس به خبرنگاران گفت: »یکی از اشتباهات ما این بوده 
که ما نتوانستیم قوای هوایی خود را همزمان با قوای زمینی 
تقویت کنیم. به همین دلیل است که امروز با چالش هایی 

مواجه هستیم.«
ارتش ملی در شش هفته گذشته 140 عراده زرهپوش های 
هاموی را به دست آورده و قرار است 1000 زرهپوش دیگر 

نیز در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گیرد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید آموزش کادرهای مسلکی 

قوای هوایی و پیلوت ها 5 تا 8 سال زمان نیاز دارد.
حمایت مالی از جنگ

موافقتنامه  افغانستان  که  دفاع می گوید در صورتی  وزارت 
امنیتی را با ایاالت متحده امریکا امضا نمی کرد، پیشبرد جنگ 
کنونی ناممکن بود. آقای ستانکزی گفت جنگ کنونی عمال 
متحده  ایاالت  خصوص  به  جهانی  جامعه  مالی  تمویل  با 
امریکا به پیش برده می شود و تعهدات مالی برای سال های 

پیشرو نیز وجود دارد.
عمال  مالی  تمویل   2015 سال  آخر  »تا  افزود:  ستانکزی 
را  خود  مالی  تعهدات  بین المللی  کشورهای  دارد.  وجود 
ما  امنیتی  موافقنامه  امضای  از  پس  می دهند.  انجام  ساالنه 
تعهد دیگر حمایت مالی نیز داریم. ما تعهد مشخص مالی 

برای سال های 201۶ و 2017 نیز داریم.«
افغانستان گفت که تالش می شود  سرپرست وزارت دفاع 
تا حمایت های مالی جامعه جهانی و امریکا تا سال 2020 

ادامه یابد.
سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  هادی  فضل  حال  همین  در 
گفت، حکومت افغانستان باید بر امریکا فشار بیاورد تا به 
تعهداتی که در موافقنامه امنیتی کرده، عمل کند: »ما پشیمان 
نیستیم. با آن که بعضی از دوستان ما خوش نیستند ولی این 

تصمیم را حکومت و پارلمان گرفته است.«
به تقویت  باید منجر  این موافقنامه  تاکید کرد که  مسلمیار 
امریکا  متحده  ایاالت  و  شود  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بین المللی  تروریسم  برابر  در  را  افغان ها  کنونی،  در جنگ 

حمایت نماید.

وزرای امور خارجه و مهاجرین در مجلس:

هیچمهاجراخراجیرابدونتفاهمتحویلنمیگیریم

پاکستاننشرخبرمرگمالعمررادلیلتوقفروندصلحدرافغانستانخواند
سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که روند 
درز  از  بعد  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

معلومات محرم قطع شد.
ارتش  سخنگوی  باجوه،  سلیم  عاصم  جنرال 
یک  با  صحبت  در  واشنگتن  در  پاکستان 
است:  گفته  پاکستانی  خصوصی  تلویزیون 
"مشکل اساسی همواره درز معلومات)محرم( 

از سوی دولت افغانستان بوده است."
خبر  انتشار  محرم،  معلومات  درز  از  منظور 
مرگ مالمحمد عمر، رهبر گروه طالبان است 
صلح  مذاکرات  آن،  شدن  روشن  از  بعد  که 

متوقف شد.
جوالی  ماه  در  صلح  رسمی  مذاکرات  نخست  دور 
رسمی  هیات  و  طالبان"  "گروه  میان  جاری،  سال 
پاکستان،  در  افغانستان  حکومت  سوی  از  اعزامی 
آن  در  هم  آمریکا  و  چین  نمایندگان  شد.  برگزار 

نشست حضور داشتند.
 4 حدود  طالبان  رهبر  درگذشت  خبر  اعالم  از  بعد 

ماه پیش، دومین دور گفت وگوهای برنامه ریزی شده 
صلح بین دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان 
نشده  سرگرفته  از  تاکنون  که  شد  لغو  پاکستان  در 

است.
سخنگوی ارتش پاکستان تاکید کرده است: "روندی 
مکمل  آن  نخست  دور  و  شد  آغاز  بزرگی  این  به 
مذاکرات،  دوم  روند  آغاز  از  قبل  روز  دو  تنها  شد. 

معلومات درز کرد و این روند قطع شد."
جنرال باجوه با اشاره به قطع کامل مذاکرات 
صلح، گفته است: "افرادی وجود دارند که 

می خواهند روند صلح را برهم بزنند."
سخنگوی ارتش پاکستان گفته که او همواره 
تاکید بر کنترل افراد مغرض داشته است تا 
خواهد  منطقه  در  صلح  باعث  که  "روندی 

شد، پیشرفت داشته باشد."
به  ارتباط  در  همچنین  باجوه،  جنرال 
افغانستان  به  که  پاکستانی  جنگ جوهای 
افغانستان  دولت  که  است  گفته  آمده اند 
اثر  در  که  از جنگ جویانی  آن عده  به  باید 
عملیات نظامی پاکستان از آن کشور بیرون می شوند، 

اجازه وارد شدن به خاک خود را ندهد.
ارتش  ستاد  رئیس  شریف،  راحیل  باجوه،  جنرال 
پاکستان را در سفر پنج روزه اش به آمریکا همراهی 

می کند.

مـابهگـداییآفـریده...
کرده و گفت: همه دروازه ها بسته است کمر را ببندید 

و این خاک را آباد کنید.
رییس جمهور از جوانان خواست که به خارج از کشور 

نروند؛ زیرا عزت آنان در افغانستان است. 
در  شفافیت  از  سخنانش  از  بخشی  در  غنی  آقای 
قراردادها یاد کرد و گفت که شفافیت در قراردادهای 

ملی به نفع ملت است.
می  را  امروزشان  مفاد  که  هستند  افرادی  گفت:  وی 
بینند و متوجه بربادی فردای افغانستان نیستند؛ در چند 
سال گذشته، 1۶500 تن در کشور زمین های دولتی را 

غصب کرده است.
رییس جمهور به جوانان اطمینان داد که تهداب یک 
افغانستان با ثبات را گذاشته است؛ اما باید به وی وقت 

داده شود.
به  رو  بیشتر  جوانان  که  آن  از  پس  که  است  گفتنی 
مهاجرت آورده اند؛ رییس جمهور همواره جوانان را 
در دیدارهای مستقیم و غیرمستقیم به ماندن در کشور 

تشویق می کند.
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ورزش
آلفونسو:

نیمارمسیراازیادهمهبرد

مهاجم پیشین تیم ملی اسپانیا با کسب جام از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
به گزارش آس،  نیویورک کاسموس در فینال لیگ آمریکای شمالی با نتیجه سه 
بر دو »اتاوا فری« را شکست داد و قهرمان شد. با این قهرمانی، رائول گونسالس 
از دنیای فوتبال با کسب جام خداحافظی کرد. مهاجم اسپانیایی از احساسات 

پس از بازنشستگی اش گفت.
چه احساسی دارید؟

گرفتم. سال  به خداحافظی  تصمیم  نیز هست.  لحظه  غم انگیزی  اما  خوشحالم 
فوق العاده ای بود ولی از سه ماه پیش تصمیم گرفتم در پایان این فصل از دنیای 
فوتبال خداحافظی کنم. فصل غیرقابل باوری بود. خیلی سخت اما باور نکردنی. 

بازی برابر فری،  دشوار بود.
شما که در چند فینال لیگ قهرمانان بازی کرده اید، چطور تصمیم گرفتید در 
یک ورزشگاه کوچک، با زمین چمن مصنوعی از فوتبال خداحافظی کنید؟

فوتبالم را در زمینی در »سن کریستوبال« لس آنجلس تمام کردم. خیلی چیزها 
در مورد اعالم بازنشستگی  شنیدم و احساس کردم. می دانم مرا دوست دارند. 

این موضوع از همه چیز مهم تر است. عالقه باشگاه هایی که در آنها بازی کردم و 
برخی تیم های حریف، بهترین چیزی است که من را به پایان دوران بازیگری ام 
رساند. زمانی که من در زمین خاکی بازی می کنم، احساس می کنم کودک هستم. 
بازی کنم. همچنین  باشگاه های جهان  خوش  شانس بودم که توانستم در جام 
این شانس را داشتم که توانستم این چنین از فوتبال لذت ببرم. با این اشتیاق به 

زندگی ادامه خواهم داد اما راه های جدیدی پیش روی من قرار گرفته است.
چه راه هایی هستند؟

در مورد آن بعدا صحبت خواهم کرد. اکنون می خواهم از این لحظات لذت ببرم. 
خواهید دید چه کاری را انجام خواهم داد.

این جام با دیگر جام های فتح شده شباهت دارد؟
شادی  و  خیلی خوشحالم  دارم.  مشابهی  احساس  است.  کردن سخت  مقایسه 
بازیکنان وجود دارد. کاسموس  هم تیمی هایم را می بینم. همدلی قوی در میان 
قدمت زیادی دارد. باشگاه بزرگی است و امیدوارم که به رشدش ادامه دهد. از 
بودن در این تیم خیلی لذت بردم. غیرقابل باور است. خیلی خوشحالم و همیشه 

قلبم با کاسموس خواهد بود.
آخرین فصل از دوران فوتبال تان را چطور می بینید؟

فوتبال  کل،  در  گذاشتیم.  پشت سر  را  خوبی  لحظات  بود.  فوق العاده ای  سال 
آمریکا در حال پیشرفت است و این موضوع، اهمیت دارد. در این لیگ، تیم های 
آماده زیادی وجود دارند و در بخش فنی خیلی بهتر شده اند. وقتی با بازیکنان 
جوان کنار می کنم، می توانند در سطح خیلی باالیی به رقابت بپردازند. این لیگ 

همچون لیگ های دیگر، روندی رو به جلو دارد.
مهم ترین لحظه دوران ورزشی تان چه زمانی بود؟

نخستین بازی ام. اگر این روز نبود، به جاهای دیگر نمی رسیدم. اگر برابر رئال 
ساراگوسا بازی نمی کردم، هیچ چیز نداشتم.

آیا رائول به رئال مادرید بازمی گردد؟
آینده ام در نیویورک است،. زندگی با خانواده و لذت بردن از آن و باید دید بعدا 
چه خواهد شد. مادرید خانه من است. همیشه به من پیشنهاد بازگشت داده اند 
ولی فکر می کنم اکنون زمان مناسبی نیست. باید استراحت کنم. تصمیم گرفتم 
خداحافظی کنم و برای بازگشت، فرصت زیادی باقیست. به حمایت و هواداری 

از رئال مادرید ادامه خواهم داد.
بازی رئال مادرید و بارسلونا را چطور می بینید؟

امیدوارم ال کالسیکو را ببریم. از همه بیشتر به خاطر اعتماد به نفسی است که 
این پیروزی به تیم می دهد و اگر این اتفاق نیفتد، نمی توانیم روی موفقیت در 
بازی های بعدی حساب کنیم چون بازی های زیادی تا پایان اللیگا باقی مانده 

است.

مهاجم رئال مادرید دوست دارد در رئال مادرید از جهان فوتبال 
خداحافظی کند.

به گزارش آس، در آخرین شماره world soccer مصاحبه ای از 
کریستیانو رونالدو منتشر شد. آن گفت وگو پس از اهدای کفش 
طالی اروپا صورت پذیرفته بود. مهاجم رئال مادرید درباره پست 

جدیدش در زمین و موضوعاتی دیگر صحبت کرد.
بار  چهار  می کردید  فکر  کردید،  آغاز  را  خود  فوتبال  که  زمانی 

صاحب کفش طالی اروپا شوید؟
را  جایزه  این  بار  دو  یا  یک  بتوانم  که  می کردم  فکر  هرگز،  نه 
اتفاقاتی در مسیر زندگی  اوقات  نه چهار مرتبه. گاهی  ببرم ولی 
قرار می گیرند که تو را به رسیدن به هدفی هل می دهند. به طور 
به  فراوانی  گل های  فصل  ابتدایی  بازی های  در  بار  آخرین  مثال، 
ثمر رساندم و فکر کردم خیلی خوب، من خوب بازی می کنم و 
می خواهم به این روند ادامه دهم. با هدف کسب این جایزه فصل 

را آغاز نکردم ولی در پایان این اتفاق افتاد.
کرده  زیادی  تغییر  مادرید  رئال  در  از حضور  پس  کریستیانو  آیا 

است؟
بله من در حال حاضر در مرکز بازی می کنم و دیگر مهاجم کناری 
نیستم. چون وقتی در مرکز بازی کنید بیشتر می توانید گلزنی کنید 
و  است  یافته  تغییر  موقعیت من کمی  است.  نزدیک تر  دروازه  و 

این موضوع را بر اساس  نیز عوض شده است  نحوه گلزنی من 
من  به  طبیعی  طور  به  که  است  چیزی  این  می گیرید.  یاد  تجربه 
رسیده است و من از آن خوشحالم. می توانم پیشرفت خود را در 

طول دوران بازیگری ام ببینم.
آیا می خواهید در رئال مادرید از فوتبال خداحافظی کنید؟

در حال حاضر 30 ساله هستم و دوست دارم 5 یا ۶ ساله دیگر 
بازی کنم. دوست دارم به عناوین بیشتری دست پیدا کنم و من 
در بهترین تیم جهان بازی می کنم. من تا 33 سالگی ام با این تیم 
قرارداد دارم. بارها گفته ام رویا من پایان دوران بازیگری ام در رئال 
مادرید است چون من در اینجا احساس خوبی دارم و برای تیم 

بازیکن موثری هستم.
چه کسانی رقیبانت در کسب توپ طالی 2015 هستند؟

وین  دارند،   وجود  اروپایی  لیگ های  در  خوبی  خیلی  مهاجمان 
رونی، سرخیو آگوئرو، لواندوفسکی، نیمار، کریم بنزما نیز خوب 
بازی می کند و همچنین لوئیس سوارس باید دید که سال چگونه 

پایان می پذیرد.
از چه جهاتی می خواهید بازی خود را بهتر کنید؟

می خواهم  باشم.  قبل  از  بهتر  می خواهم  همیشه  جهات.  همه  از 
بازی با سر، ضربات آزاد را بهتر کنم. هیچ گاه نباید فکر کنیم که 

همه چیز را بلدیم.

هافبک پیشین تیم ملی فرانسه می گوید پس از 
رونالدو و مسی، هافبک بلژیکی چلسی سومین 

بازیکن مورد عالقه اوست.
افت  چلسی  با  جاری  فصل  در  که  اِزار  ادن 
کرده است، فصل گذشته  بود که با بازی های 
فوتبالیست های  اتحادیه  انتخاب  به  درخشانش 
حرفه ای به عنوان بهترین بازیکن سال انگلیس 
لندنی  آبی پوشان  بلژیکی  ستاره  شد.  انتخاب 
فوتبال نویسان  انجمن  انتخاب  به  همچنین 
انگلیس عنوان بهترین بازیکن فصل 2014-15 
لیگ برتر را به خود اختصاص داد. هافبک 24 
ساله چلسی در هفته های اخیر به شدت شایعه 

پیوستنش به رئال مادرید مطرح شده است.

کاستیا  رئال مادرید  سرمربی  زیدان،  زین الدین 
دوباره  بلژیکی چلسی  هافبک  که  است  معتقد 
وی  گشت.  بازخواهد  اوجش  روزهای  به 
رونالدو  کریستیانو  از  پس  گفت:  باره  این  در 
من  بازیکن  محبوب ترین  اِزار  مسی،  لیونل  و 
آیا  است.  فوق العاده  ادن  بازی  تماشای  است. 
می توانم او را با پیراهن رئال مادرید تصور کنم؟ 
تنها می توانم بگویم بازی اِزار را دوست دارم. 
روزهای  به  زودی  به  او  که  ندارم  هم  شکی 

اوجش بازخواهد گشت.
ستاره پیشین تیم فوتبال لیل که از او به عنوان 
 2012 ماه جون  در  می شود  یاد  کوچک  مسی 

در ازای 32 میلیون پوند به چلسی ملحق شد.

بازیکن سابق بارسلونا معتقد است بازی خوب نیمار، نبود مسی 
را از یادها برده است.

به  گزارش   مارکا، آلفونسو پرس که سابقه بازی در دو تیم ر ئال  
ماد رید و بارسلونا را دارد، درباره شرایط هر دو تیم پیش از ال 
کالسیکو گفت: رسانه ها از این بازی شیرین سود را می برند و 

بازیکن هر یک از این دو تیم، منتظر آغاز این بازی است.
امروزه بازیکنان کمتر به برنامه ها می روند و مصاحبه می کنند و 
نسبت به زمان من، همه چیز با بر نامه تر و دسترسی به بازیکنان 
هستند  آرام تر  بازیکنان  حاضر،  حال   در  است.  شده  سخت تر 

و همه چیز با هماهنگی و از طریق باشگاه صورت می پذیرد.
کریستیانو  کنونی  وضعیت  درباره  ماد رید  ر ئال   سابق  بازیکن 
رونالدو معتقد است: این عادت بد ما است. زمانی که بازیکنی 
این  می کنیم.  صحبت  بحران  از  نمی کند،  گلزنی  هفته   چند 
این  و  کند  گلزنی  بارسلونا  برابر  است  ممکن  نیست.  عادالنه 

وضعیت بد به پایان برسد.
آلفونسو درباره نبود احتمالی لیونل مسی در ال کالسیکو گفت: 
آسیب دیدگی  مسی باعث شد نیمار و لوییس سوارس خود را 
نشان دهند که می توانند تیم را در کسب پیروزی کمک و نقش 

مهمی در آن داشته باشند.
نیمار گل های متفاوتی را به ثمر می رساند و در حال پیشرفت 
است. به نظر می رسید نبود مسی در بارسلونا را تضعیف کند اما 
نیمار در سطحی بازی می کند که مردم مسی را فراموش کردند.

دیگررائولبهزمینفوتبالبرنمیگردد

رونالدو:
رویایمخداحافظیازفوتبالدررئالمادریداست

زیدان: 
بعدازرونالدوومسی،ِازارمحبوبترینبازیکنمناست
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ایفا می کند  این کشور  پاکستان نقش مهمی در سیاست های خارجی و دفاعی  ارتش 
بنابراین، حوزه های دولتی معتقدند که رییس ستاد ارتش باوجود روابط صمیمی »نواز 

شریف« با پادشاهی عربستان نباید به این کشور و امریکا سفر می کرد.
به گزارش داون نیوز، دالیل اصلی بروز اختالفات دولت و ارتش پاکستان را عالوه بر 
عدم عملیات جدی دولت علیه تروریست ها، رفتار نرم با برخی رهبران فاسد احزاب 
سیاسی پاکستان و دیدار اخیر جنرال »راحیل شریف« رییس ستاد ارتش این کشور از 

عربستان و آمریکا است.
تنها بر سر عدم  به نوشته روزنامه پاکستانی، اختالفات دولت و ارتش این کشور نه 
عملیات جدی اسالم آباد دررابطه با »طرح 20 ماده ای اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم« 

است بلکه دالیل دیگری نیز وجود دارند.
بر اساس این گزارش، ارتش پاکستان نقش مهمی در سیاست های خارجی و دفاعی این 
کشور ایفا می کند بنابراین، حوزه های دولتی اسالم آباد بر این باورند که راحیل شریف 
باوجود روابط صمیمی »نواز شریف« با نظام پادشاهی عربستان نباید به این کشور سفر 
و رایزنی می کرد زیرا نخست وزیر پاکستان روابط شخصی، دیرینه و طوالنی مدت با 

پادشاهی عربستان دارد.
حوزه های دولتی پاکستان معتقدند که راحیل شریف همچنین از آمریکا نیز نباید دیدار 
مسایل  مورد  در  گفت وگو  برای  جاری  ماه  در  کشور  این  نخست وزیر  زیرا  می کرد 

مختلف به این کشور سفر کرده بود.
یکی از مقامات حزب حاکم پاکستان در گفت وگو با داون نیوز گفت که نواز شریف از 
دیدارهای رییس ستاد ارتش پاکستان از کشورهای مختلف از جمله دیدار از عربستان 

و آمریکا در ماه جاری بسیار ناراحت است.
اگر دولت و ارتش پاکستان باهم متحداند، چرا برای هرکدام سفرهای یکدیگر به آمریکا 

تعجب آور است.

پرویز رشید وزیر اطالع رسانی پاکستان با اشاره به اخبار بروز اختالفات دولت و ارتش 
نیست و هیچ  آمریکا غیرعادی  از  ارتش  دیدار رییس ستاد  تاکید کرد که  این کشور 

اختالفی نیز بین دولت و ارتش پاکستان وجود ندارد.
وی تصریح کرد که آمریکا به طور مستقیم در افغانستان دخالت کرده و پاکستان نیز 
واشنگتن-  امنیتی  مقامات  بنابراین،  می کند  ایفا  تروریسم  علیه  در جنگ  مهمی  نقش 

اسالم آباد نیازمند مذاکرات دوره ای با یکدیگر هستند.
از سوی دیگر، یک مقام امنیتی پاکستان گفته که عالوه بر عدم عملیات جدی اسالم آباد 
برای مبارزه با تروریسم، دالیل دیگر نیز وجود دارد که سبب سردی روابط دولت و 

ارتش پاکستان شده اند.
وی گفت: ارتش پاکستان از رفتار نرم دولت اسالم آباد با احزاب »متحده قومی« و »مردم 

پاکستان« نیز ناراحت است.
حزب متحده قومی به رهبری »الطاف حسین« پس از دستگیری حامیان این حزب در 
عملیات پلیس و نیروهای کماندوی پاکستان در کراچی، ارتش پاکستان را مورد انتقاد 
به این حزب، کمیته  رسیدگی به  اما دولت اسالم آباد به جای پاسخ مناسبی  قرار داد 

شکایات را تشکیل داد.
استعفای  به شکایات،  کمیته رسیدگی  تشکیل  نتیجه  در  پاکستان  قومی  متحده  حزب 

نمایندگان خود را ارئه کرد اما پس از مدتی به پارلمان این کشور بازگشت.
اقدامات دولت  از  داشتند،  فساد دست  در  که  افراد مخصوص  که  امر سبب شد  این 

نجات یابند.
عالوه بر این، عدم اقدامات در مورد تحقیقات حمله به فرودگاه کراچی، حمله به کلیسا 
ایالتی  سابق  وزیر  خانزاده«  »شجاع  سرهنگ  به  حمله  الهور،  شهر  در  آباد  یوحنا  در 
»پنجاب« در امور داخلی و سایر پرونده های تروریستی نیز سبب تنش دولت و ارتش 

پاکستان شده است.

این مقام امنیتی پاکستان گفت: مقامات امنیتی پاکستان بر این باورند که دولت اسالم آباد 
با پیگیری موارد فساد  مانند حزب متحده قومی، با حزب مردم پاکستان نیز دررابطه 

مالی رفتار نرم دارد.
دولت اسالم آباد همچنین در عملیات علیه عناصر فاسد در ایالت پنجاب نیز ناکام مانده 

است.
ایالتی  دولت  عملیات  عدم  دلیل  به  بویژه  پاکستان  ارتش  گفت:  پاکستان  امنیتی  مقام 

پنجاب علیه گروه های تروریستی و ممنوع الفعالیت ناراحت است.
یکی از مقامات حزب حاکم پاکستان در این خصوص گفت: دولت اسالم آباد به کوچه 

بن بست خورده است.
وی گفت: دولت اسالم آباد به دلیل چالش های متعدد از سوی حزب »تحریک انصاف« 
به رهبری »عمران خان« توانایی جبهه سازی علیه احزاب متحده قومی و مردم پاکستان 

را ندارد.
اقدامات دولت  پاکستان هفته گذشته در نشست فرماندهان ارتش  رییس ستاد ارتش 
اسالم آباد در رابطه با طرح اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم را مورد انتقاد قرار داد و 
عملیات »ضرب عضب« ارتش علیه تروریست ها در مناطق قبایلی این کشور را موفقیت 

آمیز خواند.
دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در پاسخ بیانیه ای صادر کرد که بر اساس آن، 
پیگیری طرح اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم مسئولیت مشترک همه نهادهای ملی 

در چارچوب قانون پاکستان است.
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نخست وزیر فرانسه اعالم کرد، پولیس این کشور و سرویس های اطالعاتی با توجه به 
تابستان، در جریان احتمال  عملیات خود برای خنثی سازی حمالت متعدد در طول 

وقوع حمالت دیگری در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بودند.
به گزارش رویترز، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه همچنین از یورش شبانه نیروهای 

پولیس به منازل مظنونان مرتبط با داعش در سراسر فرانسه خبر داد.
والس در ادامه اظهاراتش گفت: ما با استفاده از چارچوب  قانونی اورژانسی کشور به 
دنبال بازجویی از افرادی هستیم که بخشی از این گروه افراط گرا بوده یا از نفرت از 

فرانسه حمایت می کنند.
والس هشدار داد: فرانسه سال هاست تحت تهدید حمالت تروریستی است و باید برای 
حمالت وحشیانه بیشتر آماده باشد. ما در سایه تهدید تروریست ها زندگی خواهیم کرد. 
حتی اگر برخی حمالت خنثی شود باید منتظر حمالت تازه بود. اقدامات تروریستی 
طی هفته ها یا ماه های آینده تکرار خواهد شد و ما باید برای مقابله با آنها آماده باشیم.

وی افزود: حمالت بیشتر تروریستی تدارک دیده شده و افراط گرایان نه تنها در فرانسه 
بلکه در سراسر اروپا ما را هدف می گیرند.

و  طراحی  سوریه  در  پاریس،  در  شب  جمعه  حمالت  که  می گوید  هم چنین  والس 
برنامه ریزی شده بود. وی گفت که فرانسه فقط یا یک گروه تروریستی روبه رو نیست 

بلکه باید با یک »ارتش تروریستی« مقابله می کند.
والس تائید کرد که پولیس فرانسه در ادامه عملیات پیدا کردن مظنونان حمالت پاریس 

به چند محل مختلف در فرانسه یورش برده  است.
یکی از این نقاط محله بوبینی، در حومه پاریس است که گفته می شود محل زندگی 

برخی از عوامل حمالت مرگبار جمعه در پایتخت فرانسه بوده است.
واحد ضد تروریسم پولیس فرانسه همچنان به چند نقطه در شهرهای تولوز و گرونوبل 

نیز یورش برده است.
بازداشت  او حکم  برای  و  پولیس است  تعقیب  این حمالت که تحت  اصلی  مظنون 

بین المللی صادر شده، »صالح عبدالسالم« نام دارد، 2۶ ساله و متولد بروکسل است.

گفته می شود او یکی از سه برادری است که در برنامه ریزی و اجرای حمالت پاریس 
دست داشته اند. یکی از این سه نفر در حمله به سالن کنسرت باتاکالن پاریس کشته 

شد و دیگری در بلژیک دستگیر شده است.
توسط  حمالت  از  پس  ساعت  چند  عبدالسالم  صالح  که  می گویند  رسمی  مقامات 
پولیس در نزدیکی مرز بلژیک توسط پولیس سئوال و جواب شد، اما ظاهرا به دلیل 

اینکه هنوز نامش به عنوان مطنون این حمالت مطرح نبوده، بازداشت نشد.

نخست وزیر فرانسه: 

حـمالتپاریسدرسـوریهطراحـیشـدهبود

دو دولت در پاکستان

جمعیتمسلماناناروپا
به44میلیونرسیدهاست

به  رو  جمعیت  به  را  توجه ها  دیگر  بار  پاریس  حمالت 
از  بسیاری  در  کرد.  جلب  اروپا  در  مسلمانان  افزایش 
کشورهای اروپایی همانند آلمان و هالند نگرانی هایی جدی 
درباره چالش های یکپارچه سازی جامعه مطرح شده است.

به نوشته روزنامه دیلی میل، سهم مسلمان از جمعیت کلی 
اروپا از افزایش یک درصدی در یک دهه بیشتر شده و از 
چهار درصد 1990 به شش درصد در سال 2010 رسید. 
براساس گزارش اندیشکده آمریکایی مرکز تحقیقات پیو، 
شمار مسلمانان در اروپا اکنون حدود 44 میلیون است. در 
داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز این میزان حدود 
19 میلیون است. در اروپا، جمعیت 14 میلیونی مسلمانان 
روسیه که 10 درصد از مجموع جمعیت این کشور است، 

بیشترین میزان در قاره اروپاست.
در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه بیشترین جمعیت مسلمانان 
را در خود جای داده اند و هر کدام از آنها میزبان حدود 
هم چنین  هستند.  مسلمان  تن  هزار   700 و  میلیون  چهار 
که  دارد  مسلمان  هزار   900 و  میلیون  دو  حدود  انگلیس 
سومین جمعیت بزرگ مسلمانان است. با این حال، فرانسه 
با 7.5 درصد از جمعیت خودش، بیشترین میزان جمعیت 
مسلمان را به عنوان مهمترین کشور در اروپای غربی در 
خود جای داده است. مطالعات نشان می دهد که این میزان 
تا سال 2030 از 10 درصد فراتر می رود. مسلمانان شش 
درصد از جمعیت هلند، 9 / 5 درصد از جمعیت بلژیک، 
8 / 5 درصد از جمعیت آلمان و 8 / 4 درصد از انگلیس 

را شکل می دهند.
پاریس و حومه آن نسبت به سایر شهرهای اتحادیه اروپا 
مسلمانان بیشتری دارد که حدود 7 / 1 میلیون است. عمده 
دلیل آن میراث جنگ تلخ دهه 1950 برای الجزایر است 
که مستعمره مسلمان نشین سابق فرانسه محسوب می شود. 
پیش  مدت ها  از  فرانسه  مسلمانان  جامعه  سر  بر  تنش ها 
اکثریت  با  بسیاری  بتونی  زاغه های  که  پاریس  حومه  در 
تا  شد  موجب  مساله  همین  بود.  گرفته  باال  دارد،  مهاجر 
پاریس  آیا حومه  این سوال را مطرح کنند که  تحلیلگران 
توضیح  به  همچنین  مساله  این  است؟  تروریسم«  »بستر 
این پرسش که چرا ساکنان پاریس بیش از شهرهای دیگر 

مستعد جذب به سمت داعش هستند، پاسخ می دهد.




