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صفحه 2

وزارت تجارت و صنایع:
افغانستان نه میلیارد تن سنگ مرمر دارد

نگاه سیاسی به حج عبادی اشرف  غنی
به  عمره،  حج  و  عربستان  به  سفرش  نخستین  با  افغانستان  جمهوری  رییس  احمدزی،  غنی  اشرف 
وعده ای که در زمان مبارزات انتخاباتی داده بود، عمل کرد. او در جریان مبارزات انتخاباتی با شرکت 
در یک مناظره گفته بود، اگر رییس جمهوری افغانستان شد، نخستین سفر او به مکه برای ادای حج 

عمره خواهد بود.
او  کاری  روزهای  نخستین  و  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  غنی  احمدزی  اشرف  از  که  رفتارهایی  اما 
به عنوان رییس جمهوری دیده شدند، نشان می دهند که قول نخستین سفر به مکه چیزی نبوده که 
به صورت آنی و تصادفی از ذهن او بیرون زده باشد. بلکه تأکید آقای غنی بر اسالم، مناسک اسالمی، 

توجه و احترام ویژه به روحانیون یک امر ریشه دار در تفکر و نگاه سیاسی رییس جمهور غنی است.
حریفان مجاهد

به استثنای غنی احمدزی که به عنوان یک چهره ی اکادمیک و تکنوکرات شناخته می شد و زلمی رسول 
که به عنوان یک چهره ی نزدیک به خاندان سلطنتی پیشین است، همه ی نامزدهای دیگر...

و  سنتی  به شدت  جامعه ی  افغانستان،  جامعه ی 
مذهبی است. این وجهه را اگر نه در تمام وقت، 
می توان  عینی  به صورت  خاص  ایام  در  دست کم 
مشاهده کرد. در این جا، چند نکته را به اختصار مورد 

بازبینی قرار می دهیم: 
نکته ی اول: در طول سیزده سال اخیر و با حضور 
حمایت  تحت  دولت  وجود  و  ائتالف  نیروهای 
مستقیم غرب، همان طور که سایر آزادی ها- در یک 
سطح- به میان آمد ، آزادی های مذهبی برای تمام 
فرقه های مذهبی افغانستان نیز اعطا  شد. حافظه ی 
واقعیت  این  به  نسبت  افغانستان  مردم  تاریخی 
معترف است که قباًل و در طول سال ها، این آزادی 

مذهبی )درون اسالمی( در هیچ برهه ای از...

کابل؛ شهر پرچم های افراط گرایان
مردم افغانستان به تقابل مذهبی نیاز ندارند

3صفحه

برگزار شد،  سپتامبر  تاریخ 29  به  غنی  اشرف  رییس جمهور  تحلیف  مراسم  که  وجودی  با 
بسیاری از افغان ها هنوز در مورد این که چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا توافق تقسیم قدرت او 
با عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دوام خواهد آورد، تردید دارند. با این حال، آن چه را که شما 
نمی دانید، ممکن است شما را غافلگیر کند و باعث شود باور کنید که امیدی به آینده ی این 

کشور وجود دارد.
نخست این که اسالم تندرو از جریان اصلی دینی در افغانستان نمایندگی نمی کند. فرهنگ 
این کشور، مانند بقیه ی جهان اسالم، ریشه ی عمیقی در شیوه های تصوف )بعد باطنی اسالم( 
دارد. از آن جایی که نهادهای تصوفی فراتر از تقسیم بندی های قومی اند، آن ها اغلب به عنوان 
یک جاگزین برای تقویت هم بستگی اجتماعی و رفاه جامعه خدمت می کنند. به گفته ی وزارت 
اطالعات و فرهنگ، صرف در کابل 50 مرکز تصوفی یا خانقاه وجود دارند که قدامت آن ها 
به چند صد سال می رسد. ما در برنامه ی هفتگی شعرخوانی، عبادت و اجرای موسیقی مقدس 
در خانقاه ها در چند والیت شرکت کردیم و متوجه شدیم که در هر یک شنبه، ده ها خانواده در 

زیارتگاه های مشاهیر محبوب صوفی برای تفریح می روند. این زیارتگاه ها از ...

شش چیز در مورد افغانستان که شما را غافلگیر خواهند کرد
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2ص
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چرا پدیده ی خودکشی
 در کشور افزایش یافته است؟

10 چیزی که هرگز نباید
 روی صورت تان قرار دهید

6ص

رونالدو با اختالف، 
شانس اول تصاحب توپ طال

7ص

برای نخستین بار در تاریخ کشور، 
یک زن عضو دادگاه عالی معرفی می شود

سیگار: بازسازی زندان پل چرخی 
نیمه کاره رها شده است
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اطالعات روز: وزارت تجارت کشور اعالم 
کرد که بر اساس تخمین های تازه، افغانستان 
نه میلیارد تن سنگ مرمر دارد. اما این وزارت 
پایین  و  امنیتی  دلیل مشکالت  به  می  گوید، 
بخش،  این  در  سرمایه گذاری  میزان  بودن 
نیاز  مورد  مرمر  سنگ  درصد   80 از  بیش 
پاکستان،  و  ایران  به ویژه   خارج،  از  کشور، 

وارد می شود.
بخش  انکشاف  معین  کمکی،  متصل 
افتتاح  در  دیروز  وزارت  این  خصوصی 
»کنفرانس ملی سکتور سنگ مرمر و دومین 
نشست گروه کاری«، نبود زمین و برق کافی 
اخاذی های  و  برق  محصول  بودن  بلند  و 
فراراه  عمده  ی  مشکالت  از  را  غیرقانونی 

در  مرمر  سنگ  بخش  در  سرمایه گذاری 
کشور عنوان کرد.

جلب  را  دیروز  نشست  از  هدف  ادامه  در  او 
در  سرمایه گذاری  به  سرمایه گذاران  توجه 
روی  بحث  و  کشور  در  مرمر  سنگ  بخش 
این بخش  راه حل ها در  مشکالت و دریافت 
خواند و گفت، بر اساس تخمین ها، بیش از 9 
میلیارد تن سنگ مرمر در کشور وجود دارد 
که ارزش مجموعی آن به  200 میلیارد دالر 

امریکایی می رسد.
مرمر، یکی از سنگ های قیمتی است که در 
از  ساختمان ها  و  تعمیرات  زیبایی  و  ساخت 
آن استفاده می شود. بر اساس معلومات ارائه 
شده، حدود ٣5 نوع سنگ مرمر در شماری از 

والیت های غربی، شمالی و مرکزی کشور با 
رنگ های مختلف وجود دارند. گفته می شود 
جنسیت  داری  افغانستان  مرمر  سنگ   که 

خوب است و جالی خاصی دارد.
 ١00 از  بیش  کشور  درسطح  حاضر  حال  در 
صنعت  بخش  در  فابریکه  صدها  و  شرکت 
سنگ مرمر فعالیت دارند. از سوی دیگر، در 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون   ٣50 بخش  این 
رقم  این  کمکی  متصل  اما  است.  شده 
سرمایه  گذاری در بخش سنگ مرمر در کشور 
را بسیار پایین خواند و گفت که باید در این 

بحش یک میلیارد دالر سرمایه گذاری شود.
در همین حال، شماری از سرمایه گذاران در 
بر  می گویند،  کشور  در  مرمر  سنگ  بخش 

اخاذی  برق، زمین و  نبود  و  ناامنی  عالوه ی 
غیرقانونی، قانون معادن کشور نیز برای آنان 
مشکالتی را به وجود آورده است. سراج الدین، 
گفت  پژواک  به  سرمایه گذاران  این  از  یکی 
قانون  باید  آنان،  مشکالت  حل  برای  که 

معادن تعدیل شود.
هر  قانون،  این  مطابق  که  افزود  او 
مرمر  سنگ  بخش  در  که  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری کند، باید ده درصد تضمین از 
اصل سرمایه ی خود بپردازد و نیز 5000 دالر 
برای جواز کاری بدهد. سراج الدین این مبلغ 
را بسیار هنگفت خواند: »یک سرمایه گذار با 
این شرایط در سرمایه   گاری در بخش سنگ 
مرمر در کشور با چالش مواجه خواهد شد«.

امریکا  بازرسی  اداره ی  روز:  اطالعات 
نشر  با  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  برای 
گزارش تازه ا ی اعالم کرد که بازسازی زندان  
پل چرخی کابل نیمه کاره رها شده است. این 
و یک شرکت  امریکا  وزارت خارجه ی  اداره، 
پل چرخی  زندان  بازسازی  مورد  در  را  افغانی 

کابل متهم به سهل انگاری کرده است.
زندان پل چرخی یکی از بزرگ ترین زندان   های 
امریکا و شرکت  قبل  پنج سال  است.  کشور 
هزینه ی  به  را  قراردادی  الوطن  ساختمانی 
این  بازسازی  برای  دالر  میلیون   20 از  بیش 
اکنون  می گوید،  سیگار  کردند.  امضا  زندان 

برای  را  پول  مبلغ  این  درصد   9١ امریکا 
هنوز  اما  پرداخته؛  پل چرخی  زندان  بازسازی 

نیمی از کار باقی مانده است.
دالر  میلیون   ١8.5 می گوید،  سیگار  اداره ی 
برای بازسازی زندان پل چرخی مصرف شده؛ 
متوقف  را  کار  امریکا  خارجه ی  وزارت  اما 
کرده است. بر اساس گزارش، این زندان در 
بخش هایی بازسازی شده،  اما در این بازسازی 
کار  نامناسب  و  بی کیفیت  ساختمانی  مواد  از 
گرفته شده است؛ یعنی برخالف متن قرارداد 
بازسازی این زندان عمل شده است. این اداره  
کرده  اشاره  تخطی  یک  به  نمونه  عنوان  به 

است: »قرار بود سقف چوبی زندان پل چرخی 
شود،  عوض  فلزی  و  تازه  سقف  با  کاماًل 
می گوید،  سیگار  است«.  نشده  کار  این  اما 
پل چرخی  زندان  بازسازی  قرارداد  مشکالت 
افغانی  پیمان کار  شرکت  به  منحصر  تنها 
در  نیز  امریکا  خارجه ی  وزارت  بلکه  نیست؛ 
کرده  کوتاهی  زمنیه  این  در  وظایفش  انجام 

است.
وزارت  بود  قرار  سیگار،  معلومات  اساس  بر 
کند؛  نظارت  پروژه  این  بر  امریکا  خارجه ی 
انجام  درست  گونه ی  به  را  وظیفه    این  اما 
سال ١9۷٣  در  پل چرخی  زندان  است.  نداده 

زندانی   5000 حدود  تا  شد  ساخته  کابل  در 
را در خود جای دهد؛ اما در حال حاضر بیش 
بر  به سر می برند.  زندان  این  تعداد در  این  از 
اساس معلومات سیگار، اکنون ۷۴00 زندانی 
از  شماری  و  اند  زندانی  پل چرخی  زندان  در 
این  راهروهای  در  جای،  نبود  دلیل  به  آنان 
خارجه ی  وزیر  از  سیگار  می خوابند.  زندان 
نقض  بررسی  برای  تا  کرده  تقاضا  امریکا 
را  هیأتی  افغانی،  پیمانکار  سوی  از  قرارداد، 
برای از سرگیری عملیات بازسازی این زندان 
گزارش  این  مورد  در  حکومت  کند.  موظف 

هنوز واکنش نشان نداده است.

امنیت  اطالعات روز: سرتاج عزیز، مشاور 
که  می گوید  پاکستان  نخست وزیر  ملی 
کشورش برای تأمین صلح و ثبات در منطقه، 
خواستار گسترش روابط با افغانستان است. او 
از حکومت وحدت  را  دیگر حمایتش  یک بار 
پاکستان  که  گفت  و  کرد  اعالم  کشور  ملی 
افغانستان  خواستار برقراری صلح و ثبات در 

است.
مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان تأکید 
کرد که سیاست کشورش در برابر افغانستان 
تغییر نکرده و پاکستان همانند گذشته از روند 
صلح به رهبری خود افغان ها حمایت می کند. 

او این اظهارات را در دیدار با دانیل فیلدمن، 
و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه ی  فرستاده ی 

پاکستان در اسالم آباد بیان کرده است.
نشر  با  دیروز  پاکستان  خارجه ی  وزارت 
خبرنامه  ای اعالم کرد که در این دیدار هردو 
جانب روی چالش های افغانستان و پاکستان 
بحث کردند. در این خبرنامه   از قول فیلدمن 
چند  از  پاکستان  و  افغانستان  که  است  آمده 
امنیتی، صلح و  سال بدین سو در بخش های 
ثبات، اقتصاد و تجارت، بازسازی و همکاری 

منطقه ای مشکل داشته اند.
روابط افغانستان و پاکستان در پایان دوره ی 

پیشین  رییس جمهور  حامد کرزی،  حکومت 
تیرگی رسید و در حال حاضر  اوج  به  کشور 
رییس  دارد.  ادامه  کماکان  وضعیت  این  نیز 
جمهور پیشین کشور همواره تأکید داشت که 
و  است  طالبان  گروه  اصلی  حامی  پاکستان 
النه های تروریزم نیز در برخی از مناطق امن 

این کشور است.
اما این اظهارات همواره از سوی پاکستان رده 
شده است. ولی اخیراً نهادهای امنیتی به طور 
در  پاکستانی  مشاوران  کردند،  اعالم  صریح 
کشور  امنیتی  نیروهای  علیه  طالبان  صفوف 
افزایش یافته اند. در چند مورد دیگر نیز برخی 

از شهروندان پاکستانی که در جبهه ی جنگ 
بودند،  شده  کشته  امنیتی  نیروهای  علیه 
شناس نامه های پاکستانی از آنان یافت شدند.

پیش  چندی  چالش ها،  این  حل  برای 
عزیز، مشاور  با سرتاج  احمدزی  اشرف غنی 
و  کرد  دیدار  کابل  در  پاکستان  نخست وزیر 
سپس هردو طرف خواستار آغاز گفت و گوهای 
نو بین دو کشور شدند. رییس جمهور در این 
دو  میان  تازه ای  روزنه های  که  گفت  دیدار 
کشور گشوده شده و امید است این روزنه ها 
تبدیل  کشور  دو  بین  همکاری ها  دهلیز  به 

شوند.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت کنر 
چوب  قاچاق بران  از  تعدادی  کردند،  اعالم 
جعل  را  احمدزی  جمهور  رییس  امضای  که 
شجاع الملک  شدند.  بازداشت  بودند،  کرده 
که  گفت  دیروز  والیت  این  والی  جالله، 
اشرف غنی،  امضای  با جعل  قاچاق بران  این 
والیت  این  از  چوب  غیرقانونی  صدور  قصد 

را داشتند.
قصد  قاچاق بران  این که  مورد  در  او  ولی 
کدام  به  را  والیت  این  قیمتی  چوب  قاچاق 
اما  نکرد؛  ارائه  معلومات  داشتند،  کشور 
جمله  از  کنر،  قیمتی  چوب های  معمواًل 
جوب چارتراش، به پاکستان قاچاق می شود. 
از  که شماری  است  گزارش شده  هرازگاهی 

مأموران پولیس نیز در این زمینه با قاچاق بران 
این  بارها  داخله  وزارت  اما  دارند؛  همکاری 

موضوع را رد کرده است.
که  گفت  دیروز  کنر  والی  حال،  این  با 
نیروهای پولیس در قاچاق چوب با قاچاق بران 
اند. او به بی بی سی گفت، سه شنبه  هم دست 
این  حضور  از  خودش  روان  هفته ی  شب 
با  را  نیروهایش  و  شده  خبر  با  قاچاق چیان 
و  چوب  فرستاده  قاچاق  محل  به  آمبوالنس 

در نهایت موفق شده آن ها را بازداشت کند.
ادامه تأکید کرد که جنگل های  والی کنر در 
این والیت به دلیل قطع بی رویه و قاچاق آن 
احمدزی  غنی  اشرف  است.  نابودی   حال  در 
رییس جمهور  عنوان  به  پیش  حدود یک ماه 

کشور سوگند یاد کرد. این نخستین بار است 
که امضای او در والیت کنر برای چاق جوب 

جعل می شود.
سید خیل،  عبدالحبیب  حال،  همین  در 
از  که  می گوید  کنر  والیت  پولیس  فرمانده 
گفت  او  کرد.  نخواهد  حمایت  فاسد  پولیس 
چوب ها  این  قاچاق  از  پولیس  نیروهای  که 
کار  این  در  هرکس  و  می کنند  جلوگیری 
دست داشته  باشد، بازداشت خواهد شد. ولی 
پولیس  کرده اند،  شکایت  محل  باشندگان 
و قطع جنگل های  قاچاق  از  برای جلوگیری 

کنر جدی نیست.
والیت  نمایندگان  از  تعدادی  نیز  گذشته  در 
کنر در شورای ملی به قطع درختان و قاچاق 

شده  متهم  والیت  این  صنعتی  چوب های 
بودند. والی کنر گفته بود که این نمایندگان 
از  مسجد،  و  مدرسه  ساخت  بهانه ی  به 
اما  می آوردند؛  دستور  جمهور  رییس  دفتر 
به  می گرفتند،  تحویل  که  را  چوب هایی 
پوشش  نصف  از  بیش تر  می رساندند.  فروش 
بی رویه ی  قطع  دلیل  به  کشور  جنگل های 
نابود شده است.  درختان در سال های جنگ 
در سال 200٣ تنها ١.۶ میلیون هکتار زمین 
این  که  بود  جنگل  پوشش  تحت  کشور  در 
هکتار  میلیون   ١.٣ به   2008 سال  در  مقدار 
کاهش یافته است. اما در سال 20١2 سطح 
زیر پوشش جنگل در کشور 2 میلیون هکتار 

برآورد شده است.

برای نخستین بار در تاریخ کشور، 2
یک زن عضو دادگاه عالی معرفی می شود

رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
نزدیک  آینده ی  در  که  می گوید  کشور  جمهور 
عضو  عنوان  به  را  زن  یک  بار  نخستین  برای 
دادگاه عالی کشور معرفی می کند. رییس جمهور 
در  شینهوا  دانشگاه  در  خود  سخنرانی  در  دیروز 
با تأکید گفت که دین اسالم به زنان حق  چین 

ملکیت و مشارکت کامل را داده است.
هنوز هیچ زنی در تاریخ کشور عضو دادگاه عالی 

تشکیل  و  طالبان  سقوط  از  پس  است.  نبوده 
دادگاه  عضو  زنی  کدام  نیز  جدید  حکومت 
انتقادهای  با  مسئله  این  و  نشد  معرفی  عالی 
فعاالن  بود.  روبه رو  کشور  در  زن  فعاالن  جدی 
دولت  از  همواره  بشری  حقوق  نهادهای  و  زن 
مهم  پست های  در  را  زنان  که  خواسته اند 

دستگاه های عدلی و قضایی کشور مقرر کند.
دادگاه عالی کشور دارای 9 عضو است و مطابق 

از  سال   ١0 و   ۷  ،۴ برای  آن  اعضای  قانون، 
طرف رییس جمهور مقرر می شوند. اعضای این 
دادگاه بعد از گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس 
دادگاه  عالی  نمایندگان، عضویت رسمی شورای 
یک تن  جمهور،  رییس  سپس  و  حاصل  را  عالی 
دادگاه  رییس  عنوان  به  را  عضو   9 این  میان  از 

عالی تعیین می کند.
تا ختم دوره ی کاری کسی حق برکناری اعضای 

دادگاه عالی را ندارد و در عین حال، زمان کاری 
چین  در  جمهور  رییس  نمی شود.  تمدید  آن ها 
نظر  زیر  را  قاضیان  انتخاب  روند  خود  که  گفت 
مصاحبه  آن ها  تمام  با  انتخاب،  از  پیش  و  دارد 
می کند. او در ادامه گفت که کمیسیونی را برای 
موافقت نامه ی  اساس  بر  اساسی،  قانون  مرور 

دولت وحدت ملی، موظف می کند.

وزارت تجارت و صنایع: افغانستان نه میلیارد تن سنگ مرمر دارد

سیگار: بازسازی زندان پل چرخی نیمه کاره رها شده است

سرتاج عزیز: سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر نکرده است

بازداشت قاچاق برانی که امضای اشرف غنی را جعل کرده بودند

مجلس: اشرف غنی
 جلو  اعدام زندانیان افغان

 در ایران را بگیرد

بازداشت شش تن
 به اتهام جرایم جنایی در کابل

از ادامه ی  اطالعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
و  کرده  نگرانی  ابراز  به شدت  ایران  در  افغان  زندانیان  اعدام 
سیاست  آن،  از  جلوگیری  برای  که  خواستند  جمهور  رییس  از 
واضحی را روی دست گیرد. برای جلوگیری از این روند، مجلس 
احمدزی  جمهور  رییس  به  نیز  را  رسمی ای  نامه ی  نمایندگان 

ارسال کرده است.
صدیق احمد عثمانی، معاون اول مجلس نمایندگان در نشست 
عمومی دیروز این مجلس گفت که حکومت ایران اخیراً حدود 
۴0 تن از زندانیان افغان را در شهر رشت این کشور اعدام کرده 
است. معاون اول مجلس با انتقاد شدید افزود، حکومت ایران حتا 

اجازه ی انتقال جسدهای آنان را به افغانستان نداده است.
روند اعدام زندانیان افغانستان در ایران خبر تازه نیست و از چند 
از  تن  ایران چهار  دارد. حکومت  ادامه  روند  این  بدین سو  سال 
شهروندان کشور را به تاریخ 2۶ حمل امسال در شهر اصفهان 
ایران به جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعدام کردند. اعدام این افراد 

در ایران، واکنش های تندی را در کشور به دنبال داشت.
بیش  از دو میلیون مهاجر  افغان در ایران به سر می بر ند. حکومت 
به  را  کشور  شهروند  ده ها  گذشته،  سال های  جریان  در  ایران 
است.  کرده   اعدام  مخدر  مواد  قاچاق  جمله  از  مختلف،  دالیل 
وکیل  به  ایران  در  افغان  زندانیان  دسترسی  دارند،  باور  ناظران 
مدافع محدود است و شفافیت زیادی در مورد چگونگی رسیدگی 

به پرونده ها و اتهام ها بر آنان وجود ندارد.
افغان های  اعدام  جلو   تا  کرد  تالش  هرچند  پیشین  حکومت 
زندانی در زندان های ایران را بگیرد؛ اما این تالش ها به نتیجه 
از حکومت وحدت ملی  نرسیدند. حال مردم و اعضای مجلس 
می خواهند تا جلوی این اعدام ها در ایران را بگیرد. این حکومت 
برای  را  مشخصی  برنامه ی  روند  این  از  جلوگیری  برای  هنوز 
مردم ارائه نکرده است. اما معاون اول مجلس نمایندگان دیروز 
در این مورد گفت: »نامه ی رسمی پیرامون افزایش ناآرامی های 
اخیر در کشور و اعدام زندانیان افغان در ایران به رییس جمهور 
اشرف غنی فرستادیم تا این مشکالت را به گونه ی اساسی حل 
کند«. او در ادامه رویداهای اخیر والیت های بدخشان، قندوز و 

فراه را برای حکومت وحدت ملی شرم آور خواند.
طالبان ترویست در چند هفته ی گذشته عملیات را این والیت ها 
ملکی  افراد  و  پولیس  سرباز  نتیجه،  چندین  در  و  داده  انجام 
کشته شده اند. در همین حال، شمار  دیگری از اعضای مجلس 
در  را  داخلی  مشی  خط  باید  حکومت  کردند،  تأکید  نمایندگان 
راستای تأمین صلح در پیش گیرد و نیز اعضای کابینه، والی ها و 

ولسواالن را هرچه زودتر معرفی کند. 
که  گفتند  و  خواند ند  عمده  چالش  یک  را  مسئله  این  آنان 
مسئولیت  احساس  سرپرست  فرماندهان  و  والی ها  وزیران، 
ندارند. با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز کار حکومت جدید، 
هنوز  است.  نکرده  معرفی  را  خود  کابینه ی  هنوز  حکومت  این 
هم به طور دقیق مشخص نیست که حکومت جدید چه زمانی 

کابینه ی خود را معرفی خواهد کرد.

به  تن  بازداشت شش  از  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
اتهام جرایم جنایی در کابل خبر داد. در خبرنامه ی ارسالی این 
پولیس  آمده است، مأموران  به روزنامه ی اطالعات روز   وزارت 
کابل دو تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر از مربوطات حوزه ی 

هفدهم شهر کابل بازداشت کرده اند.
سه شنبه  روز  به  و  دارند  نام  ابراهیم  و  شکور  سید  تن  دو  این 
منطقه ی  از  مخدر  مواد  کیلوگرام   ١0 با  همراه  روان،  هفته  ی 
»کاریز میر« در مربوطات حوزه  ی هفدم شهر کابل در جریان 
تالشی بازداشت شده اند. بر اساس خبرنامه، این افراد مواد مخدر 
را به گونه ی ماهرانه در یک کروال جاسازی کرده بودند و قصد 

انتقال آن را به والیت های شمالی کشور داشتند.
چهار  کابل  پولیس  است،  آمده  خبرنامه  این  دیگر  بخش   در 
تن دیگر را در پیوند به دزدی موتر و اموال منزل از مربوطات 
حوزه های چهارم، پنجم و از ولسوالی پغمان کابل بازداشت کرده 
و  اند  قرار  پولیس  بازداشت  در  حاضر  حال  در  افراد  این  است. 

تحقیقات بیش تر از آنان جریان دارد.
از سوی دیگر، پولیس کابل از یک رویداد تروریستی در مربوطات 
ولسوالی موسهی کابل جلوگیری کرده است. بر اساس خبرنامه ی 
وزارت داخله، پولیس یک ماین جاسازی شده از سوی ترویستان 
کرده  کشف  کابل  موسهی  ولسوالی  شادخانه ی  منطقه ی  از  را 
است. در پیوند به این قضیه فردی بازداشت نشده، اما تحقیقات 

پیرامون شناسایی عامالن آن جریان دارد.
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مذهبی  و  سنتی  به شدت  جامعه ی  افغانستان،  جامعه ی 
است. این وجهه را اگر نه در تمام وقت، دست کم در ایام 
این جا،  در  کرد.  مشاهده  می توان  عینی  به صورت  خاص 

چند نکته را به اختصار مورد بازبینی قرار می دهیم: 
حضور  با  و  اخیر  سال  سیزده  طول  در  اول:  نکته ی 
مستقیم  حمایت  تحت  دولت  وجود  و  ائتالف  نیروهای 
سطح-  یک  در  آزادی ها-  سایر  که  همان طور  غرب، 
فرقه های  تمام  برای  مذهبی  آزادی های  آمد ،  میان  به 
مردم  تاریخی  حافظه ی  شد.  اعطا   نیز  افغانستان  مذهبی 
قباًل  که  است  معترف  واقعیت  این  به  نسبت  افغانستان 
اسالمی(  )درون  مذهبی  آزادی  این  سال ها،  طول  در  و 
مثال،  برای  نداشت.  وجود  تاریخ  از  برهه ای  هیچ  در 
شیعه مذهبان افغانستان چه در دروان قبل از دهه ی اخیر 
امروز ،  شکل  به  آن،  از  قبل  حتا  چه  و  طالبان(  )رژیم 
محدودیت هایی  با  دست کم  یا  نداشتند،  مذهبی  آزادی 
روبه رو بودند. از سویی، اعمال همین سخت گیری ها یا به 
معنای دیگر، اعمال تعصب و تبعیض های مذهبی، برای 
عده ای تبدیل به عقده شد که نتایج آن را امروز- و در 
به درستی  افغانستان- می توان  آزادی های مذهبی  عصر 

مشاهده کرد. 
واقعه ی  ماتم سرای  که  است  سال  چندین  اکنون  کابل، 
خونین محرم و عاشورا است. شهر پر از پرچم، کوچه های 
از غریو و ماتم و جاده هایی زیر پای کارناوال های  مملو 
دروازه های  نصب  شهر،  کردن  سیاه پوش  نوحه سرایان. 
بی شمار، پرچم های رنگارنگ و تمام مظاهر این شیوه ی 
عزادارای، قبل از این که برخواسته از اعتقاد و احترام به 
عقده هایی  از  ناشی  باشد،  تاریخی-مذهبی  واقعه ی  یک 
رسوب  عزاداران  این  روح  و  قلب  در  سال ها  که  است 
این  که  است  رسیده  آن  زمان  انگار  اکنون  و  کرده 
عقده ها، قلب ها و روح عزاداران را تخلیه کند و به شکل 

نمایش های افراطی، ظهور کند.
نکته ی دوم: شیوه ی عزاداری و به جا آوردن سنت مذهبی 
در ایام محرم، فرصت مناسب برای آزمون تسامح و مدارا 
است.  سنی  و  شیعه  غالب  اکثریت  با  جامعه ی  یک  در 
افغانستان  جامعه ی  برای  آزمون،  این  از  بخشی  حال  تا 
به راه  اخیر،  سال  چهار  سه/  طول  در  است:  شده  معلوم 
افتادن کاراناوال های شیعی و نمایش پرچم های رنگارنگ 
از  تحمل یک عده  و نوحه سرایی های تمام وقت، ظاهراً 
افراط گرایان سنی مذهب افغانستان را سرآورده و چنان چه 
سه  حتا  و  قبل  سال  دو  قبل،  سال  داریم،  به خاطر  همه 
سال قبل، در همین ایام محرم و عاشورا، حوادث ناگواری 

در شهر کابل به وقوع پیوست. 
با  کابل  دانشگاه  در  خورشیدی[   ١٣9١[ پیش  سال  دو 
و  شب  جریان  در  داد.  رخ  بدی  واقعه ی  ناباوری،  تمام 
شیعه  افراط گرایان  از  عده ای  محرم،  ماه  عزاداری  روز 
و  تقابل  در  سنی،  افراط گرای  دانشجویان  از  عده ای  با 
تخاصم قرار گرفتند و در نتیجه به شیوه ی وحشت ناکی 
به خشونت متوصل شدند که در جریان آن یک دانشجو 

کشته شد و چندین تن دیگر، شدیداً زخمی شدند.
و  کشور  داخل  در  موجود  جو  به  توجه  با  سوم:  نکته ی 
نوعی  وجود  و  بی ثباتی ها  و  ناآرامی ها  از  وسیعی  حجم 
باشیم،  مترصد  باید  روانی،  و  فرهنگی  سیاسی،  آشفتگی 
امکان هرنوع اصطکاک و تقابل مذهبی میان شهروندان 
افغانستان وجود دارد. نفوذ عوامل »داعش« و فعالیت های 
هدف مندانه گروه طالبان حتا تا قلب افغانستان )پایتخت 
و دانشگاه های کشور( زمینه را برای این برخورد و تقابل، 
کاماًل مهیا کرده است. حادثه ی دو سال قبل در دانشگاه 
افراط گرایان  افتاد که طرف مقابل  اتفاق  کابل، در حالی 
می توان  که  می دادند  تشکیل  افراط گرایانی  را،  شیعه 
نشانه ها و ردپای جریان های جهانی افراط گرایان اسالمی 
که  است  حالی  در  این  کرد.  مشاهده  به خوبی  آن  در  را 
دانشگاه  دیوار  روی  آشکار،  و  علنی  به صورت  زمان  آن 
بودند،  نشده  نوشته  بنیادگرایی  شعارهای خطرناک  کابل 
پرچم های داعش و طالبان جلو دروازه ی دانشگاه کابل و 
در حضور صدها نفر، به نمایش درنیامده بودند؛ اما امسال 
باد داعش«  روی دیوار دانشگاه کابل نوشته شد: »زنده 
افراد  و  طالبان  و  داعش  عوامل  آن،  از  پس  روز  چند  و 
وابسته به هرنوع جریان های افراطی، به بهانه ی اعتراض 
روی یک مقاله ی »کفرآمیز«، فرصت را مغتنم شمرده و 
عماًل اظهار موجودیت کردند. در معنای دیگر، این شعار 
با پس منظر جنگ مذهبی  و پرچم های داعش و طالبان 
از سوریه تا عراق، اعالم یک موضع تازه و تندتر از قبل 

و یک اولتیماتوم به عزاداران افراطی ایام محرم است. 
همه چیز  افغانستان  در  این که  درک  با  چهارم:  نکته ی 
مذهبی و سنتی است و کوچک ترین بارقه ای از روشن بینی 
یا اعتدال و مدارا در این کشور دیده نمی شود؛ اما کاماًل 
که  کرد  احساس  به خوبی  می توان  نیست.  این طور  هم 
مردم افغانستان از ادامه ی سال ها جنگ و ناامنی و اعمال 
مذهبی،  عقاید  از جمله  و  مختلف  بهانه های  به  خشونت 
سنتی-مذهبی  جامعه ی  دیگر  روی  اند.  بیزار  و  خسته 
افغانستان، دین داران میانه رو است که اصرار دارند با حفظ 
را  یک پارچگی شان  و  وحدت  مذهبی،  و  دینی  شئونات 
حفظ کرده و به صورت فردی و جمعی، در راستای تأمین 
زندگی  و  جهانی  ارزش های  احیای  و  خودباوری  و  نظم 
ما  به  واقعیت،  این  بازخوانی  بردارند.  گام  مسالمت آمیز، 
افغانستان  مذهبی  جمعیت  میان  در  که  می دهد  نشان 
هدف مندانه،  به صورت  خارجی  عوامل  سنی،  تا  شیعه  از 
نوحه ای  نوارهای  و  دروازه ها  و  پرچم ها  دارند.  دخالت 
که این روزها شهر کابل را زیر گرفته اند، همه کاالهای 
داعش  پرچم های  بیگانه اند.  کشور  یک  از  صادراتی 
باورهای  و  جریان ها  هرنوع  شهود  و  ظهور  و  طالبان  و 
افراطی سنی، نه مال مردم افغانستان است، نه شایسته ی 
بلکه  افغانستان؛  نه محصول جامعه ی  و  افغانستان  مردم 
در  بیگانه اند.  کشورهای  سوی  از  صادراتی  محصوالت 
نهایت، با دوام این وضعیت، این مردم افغانستان است که 
خوشبختی،  وحدت،  به  افغانستان  مردم  می بینند.  آسیب 
ایرانی  نیاز دارند و پرچم ها و کست های  آرامش  صلح و 
و در مقابل پرچم ها و شعارهای عربستانی، پاکستانی و... 
برای مردم افغانستان هیچ ارمغانی جز خشونت و وحشت 
به میان نمی آورند. مسلم است که  آدم کشی،  و جنگ و 
بیش  و  ندارند  نیازی  مذهبی  جنگ  به  افغانستان،  مردم 
از این نمی توانند جنگ و خشونت و بی ثباتی و مهم تر از 

همه، دخالت قدرت های بیگانه را تحمل کنند.
موقعیت  در  افغانستان  کشور  شک،  بدون  آخر:  سخن 
این  انفجار.  از  خطرناکی  مرحله ی  دارد:  قرار  حساسی 
پیش  از  بیش  را  جدید  دولت  مسئولیت  احساس  مسئله، 
مرحله ی  در  کشور  این  جامعه ی  و  افغانستان  می طلبد. 

اکنون، انبار هیزمی است که برای آتش زدن، کاماًل آماده 
است. نفوذ عوامل بیگانه و کاالهای صادراتی کشورهای 
آتش  با  می توانند  که  است  باروتی  همه  نزدیک،  و  دور 
زدن این هیزم، منافع سیاسی خودشان را به دست بیاورند. 
باید  که  دارد  وجود  نکته  چند  عجالتًا  مهم،  این  درک  با 

جداً در نظر گرفت:
1- اکنون زمان آن رسیده است که جامعه ی مذهبی 
عقده های  درایت،  و  عقالنیت  با  افغانستان  شیعه ی 
تاریخی-مذهبی شان را کنار گذاشته و در مقابل هر گونه 
پرچم ها،  نصب  کنند.  ایستادگی  خارجی،  نفوذی  عوامل 
دروازه ها و سیاه پوش کردن شهر و نمایش های خیابانی 
به سود  تنها  نه  از محرم و عاشورا،  بهانه ی عزاداری  به 
وحدت ملی مردم افغانستان نیست، که نشانی از عقده و 
بالهت و نمایندگی از قدرت های بیگانه است. آن ها نباید 
خود را سربازان پیش مرگ، برای پیشبرد اهداف سیاسی 

کشورهای بیگانه قرار دهند.
اصول  کردن  پیشه  با  افغانستان  سنی  2- جامعه ی 
جریان  و  داعش  عوامل  ندهند  اجازه  مدارا،  و  تساهل 
بنیادگرایان  و  فرقه گرایان  هرنوع  و  طالبانی  ایدیولوژیک 

مذهبی، درون شان نفوذ کنند. 
است  مکلف  پیش  از  بیش تر  افغانستان  3- دولت 
ندهد  اجازه  و  کند  کنترول  به شدت  را  جاری  اوضاع  تا 
تنش آلود  این  از  بیش  فرهنگی،  و  اجتماعی  فضای  که 
شود. ضمنًا برای عبور از این مرحله ی خطرناک و برای 
گذار  برای  و  ملی  هم بستگی  و  ثبات  و  صلح  برقراری 
ملی  دولت وحدت  مرحله ی عقالنی تر،  به  مرحله  این  از 
مکلف است با وضع کردن یک سری محدودیت ها برای 
و  مهم  گام های  دینی-مذهبی،  افراط گرایان  جناح  هردو 
هر  از  افغانستان-  مردم  این،  کنار  در  بردارد.  را  ارزنده 
برسند  و شعور  از درک  مرحله  این  به  است  قشر- الزم 
که پرچم های صادراتی اسالم تندرو شیعی و اسالم تندرو 
سنی، برای آن ها صلح و امنیت نمی آورند؛ بلکه وضعیت 
را بدتر هم می کنند. عالوتًا، مردم افغانستان باید به این 
مرحله از درک و شعور برسند که به جنگ مذهبی هیچ 

نیازی ندارند.

کنار پنجره می نشینم. به پنجره فکر می کنم. هرچه فکر می کنم، می بینم 
پنجره فقط پنجره است. حتا یک لحظه هم برای افکار من احترام قایل 
نیست. دلم می خواهد پنجره تبدیل به یک موجود دیگر شود. می خواهم 
کند.  پرینت  امام سیزدهم  از  و یک عکس  تبدیل شود  پرینتر  به  پنجره 
یک بار یک آقا می گفت، من هر وقت دل بدی می گیرم و استفراغم می آید، 
به عکس امام سیزدهم نگاه می کنم، مشکلم رفع می شود. من هم دلم بد 
است. شور می زند و فکر می کنم دلم به اندازه ی کافی بودجه ی استفراغ 
را داشته باشد. اما پنجره   پرینتر نمی شود. خوب می دانم که اگر پنجره را تا 
سرحد مرگ بزنم، باز پنجره، پنجره می ماند. فقط ممکن است به پنجره ی 
بشکسته تبدیل شود. اما من نمی خواهم پنجره به پنجره ی بشکسته تبدیل 

شود. چون شاعر پنجره باز می فرماید:
پنجره بشکسته بود، از ته دل می نالید

کای خدا، مردار کن آن دشمن پنجره را
به نشستنم کنار پنجره ادامه می دهم. به رسالت پنجره حسودی ام می شود. 
رسالتی خطرناکی به دوش دارد. از یک طرف، دنیای وسیعی را به روی ما 
باز می کند. از طرف دیگر، فضای کوچک و تنگی را. ما در هردو طرف این 
پنجره می گنجیم. در هردو طرفش می توانیم فکر کنیم. می توانیم دست 
تکان بدهیم و گردوخاک راه بیاندازیم. اما فرق دو سوی این پنجره بسیار 
و  وسیع تر  دنیای  به سوی  نگا ه ها  که  باشد  این گونه  همیشه  کاش  است. 
وسیع تر باز باشند، ولی نیستند. به آدم هایی فکر می کنم که از سوی وسیع 
این پنجره آمده و به سوی دیگر این پنجره، به طرفی که فضایش تنگ تر 
است، نگاه می کنند. این ها چقدر بدبختند. نمی دانم چه چیزی در فضای 
تنگ تر و کوچک تر این سوی پنجره دیده که در دنیای وسیع نیست. با 
خودم می گویم، شاید کابل بانک با یک هم چو نگاه به بحران مواجه شد. 
شاید این طرز نگاه است که برادران ما یک عمر در خارج تحصیل می کنند، 
ماستر و داکتر می شوند و بعد در افغانستان که می آیند، به چهره، به نوع 
تکلم، به ادبیات، به کلمه ی دانشگاه، به مذهب، به قوم و به نام دیگران 
گیر می دهند. این افکار، فوران استفراغ را در من بیش تر می کند. بودجه ی 
دلم به شور می افتد. هر دم از من می خواهد که پروپوزلش را لبیک بگویم. 
به ذهنم می رسد  بعد  را می بوسم.  پنجره  اما من منصرف می شوم. روی 
بازو داشته  باشد،  پنجره روی داشته  اگر هم مثاًل  ندارد.  پنجره روی  که 
باشد، معده داشته باشد، روده و پانقراس داشته باشد و ما خبر نباشیم، خدا 
می داند آن جایی را که من بوسه زده ام، کجای پنجره می باشد. یک دفعه 
می فهمم که چقدر بی جای و احمقانه مصروفم. سرم را موازی به خط افقی 
کمیات وضعیه تکان می دهم، به شدت تکان می دهم. به بیرون از پنجره 
امید  است،  نفس  است،  زمین  است،  هوا  پنجره،  از  بیرون  می کنم.  نگاه 
است، کار و تالش است، زندگی است و تفاوت ها در زندگی! دلم می  خواهد 
هرچه روی این زمین است، مال من باشد. خواست بدی نیست، به شرطی 
که دیگران این خواست را بپذیرند. اما دیگران نمی پذیرند. شاید یکی از 
دالیلی که انتخابات ما زرد شد و بوی گرفت، همین باشد. همین که دو 
به  گذاشتن  احترام  نمی دانم  نبودند.  قایل  احترام  به خواسته های هم  نفر 
این می اندیشم که  اما به  یا نه؟  خواسته های دیگران همیشه مفید است 
از مقام  ١٣ سال حکومت جدید، تن به خواسته های هر آدمی داد و سر 
فاسد ترین کشور درآورد. به این نتیجه می رسم که خواسته ها همیشه مفید 
وااااا  و می فهمم  موهایم دست می کشم  به  احترام شوند.  نباید  و  نیستند 
ماشا اهلل من چقدر موی زیاد دارم. دلم می خواهد یک جمله ی شکرانه ی 
از خداوند  مویم،  تارهای  بابت تک  تک  و  باشم  بلد  قوی  و  بسیار خوب 
سپاس گزاری نمایم. شروع می  کنم. خیلی زود متوجه می شوم که این ره به 
ترکستان است. این سوال به ذهنم می رسد که چرا ترکستانی شکل گرفته؟ 
این دلیل است که ما  به  از دیگر کشورها جداست؟ شاید  افغانستان  چرا 
آن ها را قبول نداریم، یا آن ها ما را قبول ندارند. دلیل دیگری وجود ندارد. 
حتمًا یکی از ما برای دیگری مزاحمت ایجاد کرده ایم. بهانه برای مزاحمت 
همیشه وجود دارد. هر انسانی وقتی پا روی وجدان خویش می گذارد، برای 
پول  شهرداری  به  که  حاجی  آن  مثل  درست  می کند.  مزاحمت  دیگران 
نشود.  او خراب  و دکان  تا خانه    قیر کند  تنگ  را  بود که سرک  پرداخته 
سرک تنگ آباد کردن، همیشه و در همه جا، خلق زحمت می کند. به سرک 
دشت برچی فکر می کنم. می گویم، این سرک به چه دلیلی تنگ است و 
ظرفیت جمعیت برچی را ندارد؟ مگر شهردار آن زمان خر بود و این مسئله 
را نمی فهمید؟ یا نه، شهردار مرد شریف بود و شرافتش را در بدل گروه 
چهره ی  است.  مقصر  شهردار  صورت،  هردو  در  فروخت؟  زمین  مافیای 
یکایک حاجیان و پول داران برچی را به یاد می آورم. نمی دانم کدام یکی در 
این مسئله نقش داشته است. هرچه تالش می کنم، واقعًا نمی فهمم که چه 

کسی مقصر است. همین مسئله باعث می شود که...
مواجه  بودجه  کسر  به  می شود.  خالی  دلم  می کنم.  استفراغ  رو  بر  گالب  
به همین خاطر است که وزارت ها ی  پیدا می کنم. شاید  آرامش  می شود. 

همیشه با کسر بودجه مواجِه ما، در کمال آرامش به سر می برند.
دل آدم که شور بزند، چه چیزهای که به ذهن آدم نمی رسد؟!

خبرنگار ناراضی

تراوشات قبل از استفراغ

هادی دریابی

مردم افغانستان به تقابل مذهبی نیاز ندارند
کابل؛ شهر پرچم های افراط گرایان

مهدی زرتشت



با وجودی که مراسم تحلیف رییس جمهور اشرف غنی به تاریخ 29 
سپتامبر برگزار شد، بسیاری از افغان ها هنوز در مورد این که چه اتفاقی 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با  او  قدرت  تقسیم  توافق  آیا  و  افتاد  خواهد 
اجرایی دوام خواهد آورد، تردید دارند. با این حال، آن چه را که شما 
نمی دانید، ممکن است شما را غافلگیر کند و باعث شود باور کنید که 

امیدی به آینده ی این کشور وجود دارد.
افغانستان  در  دینی  اصلی  جریان  از  تندرو  اسالم  این که  نخست 
اسالم،  جهان  بقیه ی  مانند  کشور،  این  فرهنگ  نمی کند.  نمایندگی 
از  دارد.  اسالم(  باطنی  )بعد  تصوف  شیوه های  در  عمیقی  ریشه ی 
اند،  قومی  تقسیم بندی های  از  فراتر  تصوفی  نهادهای  که  آن جایی 
آن ها اغلب به عنوان یک جاگزین برای تقویت هم بستگی اجتماعی 
و رفاه جامعه خدمت می کنند. به گفته ی وزارت اطالعات و فرهنگ، 
صرف در کابل 50 مرکز تصوفی یا خانقاه وجود دارند که قدامت آن ها 
به چند صد سال می رسد. ما در برنامه ی هفتگی شعرخوانی، عبادت 
و اجرای موسیقی مقدس در خانقاه ها در چند والیت شرکت کردیم 
زیارتگاه های  در  خانواده  ده ها  هر یک شنبه،  در  که  متوجه شدیم  و 
از  زیارتگاه ها  این  می روند.  تفریح  برای  صوفی  محبوب  مشاهیر 
صحنه های  در  می توانند  آن  در  زنان  که  اند  فضاهایی  محدود 
عمومی اجتماعی حضور یابند، حتا در مناطقی که از لحاظ اجتماعی 

محافظه کارترین اند. 
معروف  هنرمندان  و  از شاعران  برخی  زادگاه  افغانستان  این که  دوم 
در  چشت  روستای  که  می دانند  امروزه  اندکی  تعداد  است.  جهان 
بوده است  معنوی ای  افغانستان، سرچشمه ی یک سنت  شمال غرب 
کالسیک  موسیقی های  از  بسیاری  گذشته،  هزاره ی  طول  در  که 
شاید  گرفته اند.  الهام  آن  از  تار،  سه  ایجاد  هم چنین  و  آسیا  جنوب 
معروف ترین شاعر افغانستان، موالنا، قهرمان عشق و بردباری قرن 
چهاردهم است که شعرش هنوز در ایاالت متحده بیش ترین خریدار 
فرهنگ  از  جدایی ناپذیری  بخش  به  چنان  شعر  واقع،  در  دارد.  را 
افغانستان تبدیل شده است که حتا رانندگان تاکسی نقد سیاسی شان 
آویزان  و  درآورده  قاب  به صورت  کرده،  بازگو  کالسیک  شعر  در  را 

موترهای شان می کنند. 
مرداب های  همیشه  قندهار  و  کابل  چون  شهرهایی  این که  سوم 

اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری افغانستان با نخستین سفرش 
به عربستان و حج عمره، به وعده ای که در زمان مبارزات انتخاباتی 
داده بود، عمل کرد. او در جریان مبارزات انتخاباتی با شرکت در یک 
مناظره گفته بود، اگر رییس جمهوری افغانستان شد، نخستین سفر او 

به مکه برای ادای حج عمره خواهد بود.
اما رفتارهایی که از اشرف غنی  احمدزی در جریان مبارزات انتخاباتی 
و نخستین روزهای کاری او به عنوان رییس جمهوری دیده شدند، 
که  نبوده  چیزی  مکه  به  سفر  نخستین  قول  که  می دهند  نشان 
به صورت آنی و تصادفی از ذهن او بیرون زده باشد. بلکه تأکید آقای 
روحانیون  به  ویژه  احترام  و  توجه  اسالمی،  مناسک  اسالم،  بر  غنی 

یک امر ریشه دار در تفکر و نگاه سیاسی رییس جمهور غنی است.
حریفان مجاهد

و  اکادمیک  چهره ی  یک  عنوان  به  که  احمدزی  غنی  استثنای  به 
تکنوکرات شناخته می شد و زلمی رسول که به عنوان یک چهره ی 
نزدیک به خاندان سلطنتی پیشین است، همه ی نامزدهای دیگر دور 

اول انتخابات، چهره های جهادی بودند.
عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل خان، عبداهلل عبداهلل، گل آقا 
شیرزی، قطب الدین هالل و معاونان آن ها، همه  چهره هایی بودند که 
در مبارزات انتخاباتی خود، از مشارکت تمام وقت در جهاد علیه ارتش 

سرخ و جنگ علیه گروه طالبان، بهره می بردند.
خود  کارنامه ی  در  را  جهاد  در  مشارکت  اما  غنی  احمدزی  اشرف 
نداشت؛ از امریکا آمده و تکنوکرات بود. از این رو، از نخستین روزهای 
آراسته شدن میدان مبارزه، به نکویی می دانست که او پاشنه ی آشیلی 
برابر حریفان عمدتا  او در  بودن  باشد، همین غیرجهادی  اگر داشته 

جهادی است.
نیز می دانست که مشارکت  را  نکته  این  آقای غنی   دیگر،  از سوی 
اکثر چهره های جهادی در جنگ های داخلی و خساراتی که در زمان 
جنگ های میان گروهی بر کابل وارد شدند، می تواند این چالش را 
به فرصت خوبی برای او نیز تبدیل کند. او مواظب بود که اگر تأیید 
بخشی از روحانیون سنتی را داشته باشد، از پس پاسخ دادن به عدم 

مشارکت در جهاد، به خوبی برخواهد آمد.
را  بارها حریفانش  انتخاباتی  بود که در کارزار  دلیل  به همین  دقیقا 

اوج  در  که  بود  مغول  امپراتوری  پایتخت  اولین  کابل  نبوده اند.  آسیا 
ما  آسیای جنوبی حکومت می کرد.  تمام  بر  قرن ١۶،  در  آن  قدرت 
که  زمانی  نوزدهم،  قرن  آغاز  در  حتا  که  دریافتیم  تحقیق  از طریق 
بسیاری از کشورهای جهان اسالم در حال افول بودند، کابل هم چنان 
هند  و  چین  روسیه،  از  دانشمندانی  و  می داد  ادامه  پیشرفتش  به 
فاصله های دور را می پیمودند تا در کالج های این شهر، در شوربازار 
داستان سرایان،  خاطرات  هنوز  افغانستان  کنند.  تحصیل  معروف، 
دانشمندان و موسیقی دانان این محله را  که زمانی پرجنب و جوش بود، 
به تدریج  از سه دهه جنگ  است، محله ای که پس  نکرده  فراموش 

بازسازی می شود. 
بوده  محافظه کار  اجتماعی  نظر  از  همواره  افغانستان  این که  چهارم 
است؛ اما این بدان معنا نیست که زنان نقش های کالن اجتماعی را 
ایفا نکرده اند. بی بی صاحبه، یکی از بزرگ ترین محققان قدیس قرن 
نوزده در کابل را در نظر بگیرید. صفی اهلل مجددی، برترین دانشمند 

به مناظره ی علمی در مورد اسالم دعوت کرد و بارها تأکید کرد که 
تاریخ اسالم و سیره ی نبوی را با دقت خوانده و به آن اشراف دارد.

بعد از ریاست جمهوری
رییس جمهور  آقای غنی  و  انتخاباتی گذشت  مبارزات  دوران  وقتی 
شد، کماکان بر روش خود مبنی بر جلب رضایت روحانیون، به ویژه 
قشر سنتی تر آن ها، ادامه داد. او در نخستین سخنرانی خود پس از 
استقبال حضرت  به  تاالر  در  دم  تا  امانی،  لیسه ی  تاالر  در  پیروزی 
رهبران  از  و  مجاهدین  دولت  نخستین  رییس  مجددی،  صبغت اهلل 

جهادی رفت.
در ابتدای سخنرانی خود از او اجازه گرفت و در جریان سخنرانی خود 
اگر  داد و حتا گفت،  باد حضرت صاحب مجددی« سر  شعار »زنده 
آقای  زبان چون شمشیر  زمام داری خود کج روی کرد،  دوران  در  او 

مجددی هست که او را به راه راست برگرداند.

کابل آن زمان، او را بهترین شاگردش خواند. این عنوان، در عصری 
که تعداد اندکی از زنان در سراسر جهان به تحصیالت عالی دسترسی 
داشتند، منزلت بلندی است. به عین ترتیب، رابعه بلخی، شاعر قدیس 
قرن ١0، که زیارتگاهش بیرون از شهر مزار شریف واقع شده است، 
پارلمان  اعضای  درصد   28 امروز،  حتا  است.  ملی  نماد  یک  امروزه 
افغانستان را زنان تشکیل می دهند و در مقایسه با ایاالت متحده  که 
زنان صرف ١8.5 درصد کانگرس این کشور را تشکیل می دهند، این 

یک دست آورد قابل توجه است. 
پنجم این که با وجود تنش های گاه به گاه، رهبران مذهبی افغانستان 
تأکید دارند که فرقه گرایی بیش تر یک مفهوم خارجی است. این که 
شیعیان و سنی های افغانستان، هردو، در محبوب ترین زیارت کشور 
در شهر مزار شریف رفت و آمد دارند، قابل توجه است. در افغانستان 
مذهبی  برجسته ی  از شخصیت های  تن  حتا شورای سراسری ١00 
وجود دارد که به صورت مشخص برای جلوگیری از درگیری های بین 

در این سخنرانی آقای غنی یک کلمه از نقش نظارتی جامعه ی مدنی، 
مجلس نمایندگان و مردمی که در انتخابات شرکت کرده بودند، به 
و  نکرد  یاد  باشند،  او  اعمال  بر  ناظر  می توانند  که  نیروهایی  عنوان 
حضرت مجددی را به تنهایی بر مقام برتر از تمامی مردم و نهادهای 

مدنی در یک نظام دموکراتیک نشاند.
او هم چنین در سخنرانی های دیگرش بعد از پیروزی، بارها به نقش 
حمایت روحانیونی که به گفته ی او، مردم را تشویق به رفتن به پای 
صندوق های رای کرده بودند، اشاره داشت و از آن ها تشکر کرده بود. 
و شناخت  از دل نگرانی  آقای غنی  احمدزی  از حد  بیش  تأکید  این 
تاریخ  از  افغانستان  ناشی می شود که رییس جمهور  او  نسبتا عمیق 
کشورش و نقشی که روحانیون در مراحل مختلف بازی کرده اند، دارد.

تجربه ی امان اهلل خان
آقای احمدزی سال ها پیش در مقاله ای که برای یک مجله ی عملی 

این دو فرقه ایجاد شده است. سه سال پیش، زمانی که افراط گرایان 
این  راه اندازی کردند،  را علیه شیعه ها  سنی مذهب حمالت متعددی 

شورا علنا این حمالت را محکوم کرد.
تا  افغانستان،  در  مترقی  ارزش های  ترویج  امکان  این که  ششم 
شده  چارچوب بندی  سنتی  پارادایم  یک  در  ارزش ها  این  که  زمانی 
 Planned« باشند، وجود دارد. شاید باور کردنش سخت باشد، اما
Parenthood« شاخه ای دارد که در ۴0 سال گذشته در افغانستان 
راز  آن،  اکبری، مدیر  نعمت اهلل  به گفته ی  نظر  فعالیت داشته است. 
موفقیت آن ها در آموزش اجتماعات در مورد تنظیم خانواده این است 
که آن ها به مسایل حساس در چارچوبی که اساس آن متون اسالمی 
است، می پردازند. در طول چند سال گذشته، سازمان بین المللی برای 
توسعه و آموزش و پرورش، که یک مؤسسه ی آموزشی غیرانتفاعی 
است، یک سلسله کنفرانس ها در مورد تأمین صلح از دیدگاه اسالم  
کردند.  میزبانی  امریکا  بوستون  و  میسن  جورج  دانشگاه های  در  را 
را  افغانستان  سراسر  از  مذهبی  رهبران  از  تن   200 کنفرانس  این 
با  آورد.  گردهم  بین المللی،  در سطح  مسلمان  دانشمندان مشهور  با 
استفاده از یک رویکرد مبتنی بر ایمان، این امکان پیدا شد تا در مورد 

مسایل جذاب، از جهاد گرفته تا حقوق زنان، بحث شود. 
اما چرا همه ی این موضوعات برای ما مهم اند؟

اساسا  این درس ها نشان می دهند که ظرفیت های بزرگ باالقوه برای 
ترویج ارزش های مثبت در فرهنگ افغانستان وجود دارند. افغانستان 
و جامعه ی جهانی، هردو، باید برای کمک به کشور در دوره ی انتقال، 
روی این ظرفیت ها سرمایه گذاری کنند. به صورت مشخص، ایاالت 
متحده و جامعه ی جهانی باید روابط قوی با جامعه ی مدنی، به ویژه 
فرهنگیان، شاعران و شخصیت های مذهبی کشور برقرار کنند. این 
و  ارزش ها  تا  اند  واجد شرایط  به شکل منحصر به فرد  افراد  از  گروه 
کم  آن ها  از  متأسفانه  اما  کنند؛  درک  را  جوامع شان  نیازمندی های 
زمینه ی  این گروه های ذی نفع محلی در  با  اگر  است.  استفاده شده 
کار  منازعات  حل  برای  برنامه ریزی  یا  صلح  توسعه،  چارچوب بندی 
در  همگانی  قوی  تعهد  یک  با  نهادها  تقویت  به  می توانیم  کنیم، 
زمینه ی حل مشکالتی که امروزه الینحل به نظر می رسند، کمک 

کنیم.

آسیایی نوشته بود، تحلیل کرده بود که حمالت و مداخالت خارجی، 
سرپیچی سران قبایل و مخالفت روحانیون سه عاملی بوده اند که از 
بدو تشکیل افغانستان تا کنون دولت ها را با چالش جدی مواجه کرده 
نظام سیاسی  در  و سبب گسست  هایی  داده اند  مواردی سقوط  در  و 

افغانستان شده اند.
از اعالم  اشرف غنی  احمدزی به یاد دارد که شاه امان اهلل خان، بعد 
استقالل افغانستان، شاه محبوبی بود؛ اما وقتی برنامه ی اصالحات او 
از سوی روحانیون  رد شد، سلطنت این پادشاه اصالح طلب نیز سقوط 
کرد. او هم چنین نقش روحانیون در بسیج افکار عمومی علیه حزب 

دموکراتیک خلق و دولت طرف دار روسیه را به خوبی به یاد دارد.
بیرونی در حدی  در شرایط کنونی خطر حمالت و مداخالت جدی 
قبایل  سران  نیست.  شود،  افغانستان  دولت  سقوط  سبب  بتواند  که 
اما  ندارند.  دیگر  داشتند،  عمومی  بسیج  در  که  را  قبلی  قدرت  نیز 
تاریخی،  تجارب  بنیاد  بر  اند.  رسوخ  و  نفوذ  هنوز صاحب  روحانیون 
نگیرد.  جدی  را  نفوذ  این  نمی تواند  افغانستان  در  دولت مردی  هیج 
این یک دل نگرانی فردی نیست، بلکه چالشی است که بی توجهی 
با چالش جدی مواجه  افغانستان  را در  به آن سیاست مداران زیادی 

کرده است.
اگر طالبان و دیگر گروه های افراطی مسلح را که در حال حاضر علیه 
افغانستان را دست نشانده و این کشور را  دولت می جنگند و دولت 
اشغال شده می خوانند، نیز به موانع اصالحات دولت وحدت ملی اضافه 
کنیم، درک این نکته که در چنین شرایطی روحانیت سنتی برای یک 
تکنوکرات اصالح طلب می تواند خطر جدی باشد، ملموس تر می شود.

ولی این که آیا تنها توجه به قشر سنتی می تواند او را در عملی کردن 
برنامه هایش موفق کند یا نه، بحث دیگری است. نگرانی از این که 
توجه بیش از حد رییس جمهور غنی به روحانیون، سبب شود قشر 
وسیعی از تحصیل کردگان و نسل جوانی را که در سال های اخیر وارد 
بازار کار و عرصه ی سیاسی و اجتماعی افغانستان شده اند، سرخورده 

کند و به حاشیه براند، نیز جدی است.
در این صورت، نیروی اصلی ای که می تواند موتور و محرک اصلی 
است  ممکن  دارد،  سر  در  غنی  اشرف  که  باشد  تداومی«  و  »تغییر 

ناخواسته از او دور شود.
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شش چیز در مورد افغانستان که شما را غافلگیر خواهند کرد

نگاه سیاسی به حج عبادی اشرف  غنی
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نویسنده ها: مهرین فاروق و ولید زیاد

برگردان: حمید مهدوی

داوود ناجی، بی بی سی



از شروع سال جاری تا کنون خبر هایی از اقدام به خودکشی مردان و زنان در رسانه های کشور 
به نشر رسیده اند. این پدیده در سال های اخیر در افغانستان بیش تر شده و تنها در یک هفته ی 
در  است. یک مرد سی ساله  نشر رسیده  به  از خودکشی  است که خبر ی  بار  گذشته سومین 
والیت غور به خاطر تحمل چندین سال بیکاری، خود را دار زد و جوانی فارغ التحصیل از دانشگاه 
تعلیم و تریبه نیز به خاطر بیکار ماندن بعد از فراغت از تحصیل، خودش را حلق آویز نمود و یک 
زن در والیت قندوز به خاطر فقر و معتاد بودن شوهرش که زن و فرزندانش را رها کرده بود، 

خود و 9 پسر و 2 دخترش را به آتش کشید  و خوش بختانه توسط پولیس نجات داده شدند.
می تواند  خودکشی  است.  گردیده  شایع  افغانستان  جامعه ی  در  اخیر  سال های  در  پدیده  این 
 Thomas(( عوامل مختلف اجتماعی و روانی داشته باشد. بر اساس تحقیق تاموس جوینر 
خودکشی  زمینه های  و  علت  مورد  در  که  امریکا  در  فلوریدا  ایالتی  دانشگاه  استاد   Joiner
تحقیق کرده است، سه عامل از دست دادن دل بستگی های اجتماعی و عاطفی که منجر به 
تنهایی می شود؛ احساس غیرمفید بودن که منجر به پوچی می شود؛ باال رفتن میزان تحمل درد 
و رنج را از عوامل اصلی روانی و اجتماعی خودکشی در سطح جهان معرفی می کند. آقای جوینر 
به خاطری تحقیق در مورد خودکشی را انجام داده است پدرش نیز خودکشی کرده است و این 
مسئله برایش تحقیق بر انگیز بوده است. بر اساس یافته های او، خودکشی در میان ورزشکاران 

حرفه ای، روسپی ها و فقرا بیش تر می باشد. 
اگر بر اساس یافته های این، محقق افزایش خودکشی را در سال های اخیر در افغانستان، موازی 
را  بررسی کنیم، سه عاملی  این سو  به  از سیزده سال  الگوهای زندگی  اجتماعی و  تغییرات  با 
که جوینر سبب خودکشی معرفی کرده است، در جامعه ی افغانستان به علت تغییرات یک باره 
و سریع اجتماعی که در طول سیزده سال به وجود آمد و باعث شد که الگوی زندگی، کسب 
معیشت و ارتباطات را در این جامعه متحول سازد و بر اثر آن الگوهای ارتباطی و عاطفی گذشته 
کم رنگ شدند و جوانان تالش می کنند که از الگوی زندگی شهرنشینی و مدرن پیروی کنند؛ 
به خاطر  آن  به  دست رسی  و  آمده اند  به و جود  هم  جدیدی  نیازهای  تغییرات،  همین  اساس  بر 
فاکتورهای  که  است  گردیده  سبب  کار  زمینه های  نبود  و  اداری  فساد  اجتماعی،  مشکالت  
پیدا  افزایش  می باشد،  بی کاری  و  عاطفی  ناهنجاری های  از  عبارت  که  خودکشی  زمینه ساز 
کنند. بسیاری از افرادی که نمی توانند نیازمندی های زندگی خود و اقارب شان را تأمین کنند، 
این باعث سرخوردگی و کم بینی در آن ها می شود. افزایش فقر، محرومیت و نابه سامانی های 
اجتماعی عواملی می باشند که تحمل درد و رنج را برای انسان دشوار می سازد. در ذیل به شرح 

هریک از عوامل خودکشی می پردازم.
از دست دادن وابستگی های عاطفی و اجتماعی

یکی از ویژ گی های برجسته ی شیوه ی زندگی سنتی، وابستگی های عاطفی و اجتماعی می باشد 
و همه ی اعضای خانواده، وابستگان نزدیک و حتا هم قبیله نسبت به هم دیگر احساس خودمانی 
و نزدیکی دارند و یک احساس و وابستگی عاطفی روحیه ی همکاری در میان شان وجود دارد. 
این خصوصیت باعث حفظ روحیه ی ایثار و فداکاری میان افراد شده و احساس تعلق و وابستگی 
به وجود  انسان  میان  ارتباط  این  از  که  عاطفی  احساس  و  نگه  می دارد  زنده  افراد  میان  در  را 
گسترده ی  و  یک باره  تغییرات  می باشد.  مؤثر  آن  تأثیرگذاری های  و  رنج  کاهش  بر  می آید، 
بعضی روستاها که در  در  و  باعث شده است که در شهرها  اجتماعی در سیزده سال گذشته 
ارتباطی بهتر شده اند و سطح سواد در آن باال رفته  زمینه ی دست رسی به امکانات و وسایل 
است، هنجارها و الگوهای شیوه ی زندگی سنتی در آن متحول شده اند و این تغییرات باعث 
شده اند که در نخست ساختار خانواده از حالت گسترده شکسته شود و زوج های جوان بخواهند 
از پدر، مادر و سایر اعضای خانواده جدا زندگی کنند و یکی از پیامد های آن این می باشد که 
به نوعی سرخوردگی  از دست داده اند،  را  افرادی که حمایت و وابستگی های عاطفی خویش 
انحرافات  با  سازند،  سازگار  را  خود  جدید  شرایط  با  نتوانند  اگر  افراد  این  و  می شوند  مواجه 

اجتماعی و از جمله خودکشی رو به رو می شوند.
جدایی  و  طالق  اجتماعی،  و  عاطفی  وابستگی های  رفتن  بین  از  زمینه ساز  عوامل  از  یکی 

در جامعه ی  آن  از عوامل  یکی  اما  باشد.  داشته  می باشد. طالق می تواند عوامل مختلف 
افغانستان، تغییر موقف های اجتماعی و گسترش روابط عاطفی و جنسی زن و مرد خارج 
از رابطه ی زن و شوهری می باشد که در این زمینه نقش امکانات و وسایل ارتباطی که 
یک باره در جامعه ی افغانستان پدید آمد، هم مؤثر بوده است. هدف از اشاره به این مسئله 
این نیست که نسبت به تغییرات پیش آمده بد بینانه نگریسته شود، هدف این می باشد که 
این تغییرات که در جامعه ی افغانستان سابقه نداشت و زمینه های شکل گیری آن از نظر 
سطح فرهنگی مساعد نبود و باعث ناهنجاری های جدید اجتماعی گردید و کسانی که از 
این ناهنجاری ها متأثر گردیدند، وابستگی های عاطفی خویش را از دست دادند، این مسئله 

می تواند یکی از عوامل خودکشی محسوب شود.
احساس غیرمفید بودن

است.  معرفی شده  تحقیقات جوینر  در  عوامل خودکشی  از  یکی  بودن  غیرمفید  احساس 
این پدیده در جامعه ی افغانستان عوامل گوناگون دارد و در طول سیزه سال عواملی چون 
تغییر موقف، شغل و اعتبار اجتماعی افراد که جامعه یک باره از یک حالت جنگی که در 
آن فرماندهان، سربازان و بزرگان قومی از شأن باالیی برخورد بودند و در سطح رهبری 
جامعه قرار داشتند، موقف های شغلی و اجتماعی شان در این مرحله تغییر یافت. هم چنین 
با شرایط  یک باره  جامعه  افراد  از  بسیاری  مهاجرت ها،  و  بی جا شدن  اثر خشک سالی،  بر 
جدید رو به رو شدند. تعدادی از آن ها به موقف های باال رسیدند و تعدادی که از چرخه ی 
این  با تنگ دستی و فقر مواجه شده اند،  بیرون ماندند،  اجتماعی  روابط و زمینه های رشد 
مسئله باعث ناهنجاری های روانی برای این افراد گردیده و طاقت فرسا بودن رنج و محنت 
برای شان باعث می شود که احساس غیرمفید بودن و کم  بینی کنند. این افراد در معرض 

روآوری به انحراف و بزهکاری های اجتماعی و خودکشی می باشند.
طاقت فرسا شدن رنج و درد

به  توجه  با  افغانستان  جامعه ی  می شود.  خودکشی محسوب  عوامل  از  یکی  موضوع  این 
بسته  آن محدود می باشد.  در  آرام  زندگی  زمینه ی یک  دارد،  نارسا هایی که  و  مشکالت 
نارسایی هایی چون تجاوز جنسی، خشونت  بودن جامعه، فسادهای اجتماعی و سیاسی و 
و  اجتماعی  بدبینی های  و  عدالت  به  دست رسی  و  مجرمان  مجازات  عدم  و  زنان  علیه 
و  دست  سنت های  و  گردیده اند  جنسی  خشونت  قربانی  که  کسانی  به  نسبت  فرهنگی 
پاگیر اجتماعی از جمله ی زمینه ها و عواملی می باشند که تحمل رنج و درد را طاقت فرسا 
می سازند. اقدام خودکشی یک زن و فرزندانش در والیت قندوز و خودسوزی صدها زن در 
هرات و سایر والیت ها به خاطر خشونت های خانوادگی و خودکشی جوان تحصیل کرده در 
والیت بغالن و خودکشی یک دختر به خاطر نازیبا بودن در ماه جوزای امسال در والیت 
وقوع  به  درد  و  رنج  بودن  طاقت فرسا  اثر  بر  که  می باشند  مواردی  جمله ی  از  جوزجان، 

پیوسته اند. 
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چرا پدیده ی خودکشی 
در جامعه افزایش یافته است؟

محمد بشیر یاوری

یادداشت های سخیداد هاتف

سفر رییس جمهور احمدزی به چین برای عده ای 
اساس  بر  شد.  دردسرساز  کشور  آن  مقام های  از 
اما  بود،  خبرگزاری  که  خبرگزاری ای  گزارش 
نخواست نامش فاش شود، چون خبرگزاری افغان 
بود، رییس جمهور احمدزی روِز دو تن از جنراالن 
بلند پایه ی چینی را سیاه کرد. رییس جمهور در 
میدان  در  خود  طیاره ی  از  شدن  پیاده  هنگام 
بین المللی حامد کرچیانپینگ چین اصرار  هوایی 
داده  نظامی  سالم  او  به  که  جنرال هایی  که  کرد 
بودند، یک قول افغانی هم بدهند و با وی روبوسی 
هم بکنند و احوال بچه ها و حیوانان و دیگران را 
نیز بپرسند. جنرال های مذکور، سعی کرده بودند 
این ها به رییس جمهور  با اشاره ی چشم و سر و 
برای  کار  اینگ  که  کنند  تفهیمنگ  افغانستان 
آنانگ خطرنانگ است، ولی در نهایت تسلیم شده 
بودند و دست خود را دراز کرده بودند و با رییس 
جمهور قول داده بودند. در گزارش مذکور آمده که 
دو جنرالی که با آقای احمدزی دست داده بودند، 
مدت کوتاهی پس از آن دست دادن اعدام شده اند. 
گفته می شود رییس جمهور احمدزی از این قضیه 
اطالع یافته و این نامه ی کوتاه را به دولت چین 

نوشته:
你疯了？我只是摇摇手，并试图"
友好与他们。你混蛋真是一种耻
辱阿富汗。我们不再想你应附于
阿富汗。不要问我们的帮助下一

。"次当你不能让玩具
ترجمه:

»السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته، 
انا هلل و انا الیه راجعون. اعدام جان سوز دو تن از 
دولت  به  را  برادر  و  دوست  کشور  عزیز  جنراالن 
چین و تمام  چهار و نیم میلیارد شهروند آن کشور 
تسلیت عرض نموده، از قادر جلشانوهو برای شان 
آرزو  را(  طبقه اش  )هردو  زیرین  و  برین  جنت 
می نمایم. من در آینده هرگز دست هیچ جنرالی 
از آن کشور را در هنگام استقبال نخواهم فشرد. با 

احترام، رییس جمهور افغانستان.«
آگاهان می گویند، بهتر آن است که رییس جمهور 
احمدزی در سفرهای بعدی خود به چین، حامد 
کرزی را هم با خود ببرد، چرا که به همین زودی 

پشت او دق شد گی هستیم.

پرتو قول ته!



درمان های سریع و خانگی پوست، فواید زیادی دارند. 
اما چون انترنت را به عنوان منبع اصلی راهنمایی، 
نکات و دستورالعمل ها در نظر می گیریم، آن چه که 
در خانه درست می کنیم، همیشه چیزی نیست که 

در درازمدت بتواند به پوست مان کمک کند.
این ۱۰ محصول و مواد تشکیل دهنده ی مختلف، 
از بدترین موادی هستند که باعث خشکی و سوزش 
پوست می شوند و ممکن است منجر به مشکالت 

جدی پوستی گردند.
1. جوش شیرین

شبیه  شیرین  جوش  اسکرابی  بافت  که  حالی  در 
و  می شناسیم  که  است  الیه برداری  محصوالت 
روی  استفاده  برای  آن   PH داریم،  دوست شان 

پوست، بسیار بسیار قلیایی می باشد!
بسیار ضروری  پوست،  برای سالمتی   PH تعادل 
 ۵ تا   ۴.۵ بین  طبیعی  به طور  پوست   PH است. 
است، در حالی که PH جوش شیرین ۹ می باشد. 
استفاده از موادی که بیش از اندازه قلیایی هستند، 
به الیه ی محافظتی طبیعی پوست صدمه و آسیب 

می رساند.
مهم  بسیار  مضر،  باکتری های  دفع  برای  الیه  این 
است. استفاده از جوش شیرین روی پوست، رطوبت 
پوست را به مقدار زیادی از بین می برد و هم چنین 
کاهش  خودش  ترمیم  برای  را  پوست  توانایی 

می دهد.
2. اسپری مو

پیدا  تماس  پوست  با  وقتی  مو  محصوالت  اکثر 
اما  شوند؛  جوش  و  سوزش  باعث  می توانند  کنند، 
اسپری مو خطرناک تر است؛ زیرا بعضی از مردم، از 
آن به عنوان جاگزینی برای اسپری تثبیت کننده ی 

آرایش استفاده می کنند!
از  ریختن کمی اسپری مو روی صورت، وقتی که 
نیست؛  استفاده می کنید، چیز مهمی  مو  آن روی 
باعث  کنید،  استفاده  صورت  روی  آن  از  اگر  اما 
پوست،  منافذ  شدن  مسدود  پوست،  شدن  خشک 
روی  مو  اسپری  از  می گردد.  آن  تحریک پذیری  و 
را  محصولی  آن  به جای  و  نکنید  استفاده  صورت 
شده  ساخته  آرایش  برای  واقعا  که  کنید  انتخاب 

باشد.
3. خمیر دندان

سریع  درمان های  از  دیگر  یکی  هم،  دندان  خمیر 
است که بیش تر از این که مفید باشد، مضر است! 
ظاهرا  اگرچه  که  است  موادی  از  پر  دندان  خمیر 
و  خشکی  باعث  اما  ندارند،  پوست  برای  ضرری 

تحریک پوست می شوند.
خشک  را  جوش  دندان  خمیر  که  است  درست 
می کند؛ اما رطوبت نواحی اطراف آن را هم از بین 
می برد و از نظر شیمیایی، این پتانسیل را دارد که 
پوست را بسوزاند و باعث زخم های تیره ای شود که 
برطرف  را  آن ها  نمی توانید  خانگی  درمان  هیچ  با 
یا  بنزوییل  پراکساید  داروی  از  آن،  به جای  کنید. 

کمی روغن درخت چای استفاده کنید.
4. لیمو

مقیاس  دیگر  طرف  در  و  است   ۲ لیمو  آب   PH
PH قرار دارد و بسیار بسیار اسیدی است!

مینای  می تواند  لیمو  مکیدن  که  همان طور 
خالص  لیموی  دادن  قرار  ببرد،  بین  از  را  دندان ها 
به طور مستقیم روی پوست، الیه ی اسیدی پوست 
روغن های  می اندازد.  کار  از  و  می کند  تحریک  را 
پیدا  سمی  حالت  نور،  برابر  در  مرکبات  در  موجود 
می کنند. یعنی قرار گرفتن در معرض نور خورشید، 
زیاد  به حدی  را  تحریک  و  سوزش  میزان  می تواند 

کند که باعث سوختگی شود.
5. واسلین

پوست های  در  رطوبت  حفظ  به  می تواند  واسلین 
محافظت  هم چنین  و  شکننده  و  خشک  بسیار 
در  دیگر  زخم های  و  حشرات  نیش  بریدگی ها،  از 
یا  درازمدت  درمان  یک  اما  کند.  کمک  هوا  برابر 
از  استفاده  از  بعد  نیست.  مناسب  کننده ی  نرم 
به  اما  می آید؛  نظر  به  نرم تر  ابتدا  در  پوست  آن، 
این  کند،  حفظ  را  رطوبت  واسلین  این که  محض 
را  آلودگی  و  کثیفی  ضخیم،  کننده ی  نرم  الیه ی 
نیز جذب می کند و در واقع می تواند در طول زمان 
باعث خشکی شود. زیرا جلو  هوا و رطوبت اضافی 

را می گیرد.
مرطوب  را  پوست  واقع  در  واسلین  می کنم:  تکرار 
نمی کند، بلکه آن چه در حال حاضر در پوست تان 
وجود دارد را حفظ می کند، از جمله چیزهای بد و 

مضر را!
6. آب داغ

رطوبت  اما  دارد؛  خوبی  احساس  داغ  آب  حمام 
الیه ی بیرونی پوست شما را کامال از بین می برد. 
آب داغ، روغن های طبیعی الیه ی اپیدرم را کاهش 
دست  از  جلو  که  محافظتی ای  الیه ی  و  می دهد 
می کند  تخریب  می گیرد،  را  پوست  رطوبت  رفتن 

و منجر به خشکی و عدم تعادل پوست می شود.
پرجوش  یا  پوستی چرب  به طور طبیعی،  اگر شما 
دارید، خشک کردن آن باعث واکنشی می شود که 
بیش تر در پوست می گردد.  تولید چربی  به  منجر 
همیشه به جای آب داغ، از آب نیم گرم استفاده کنید 
و حمام های آب داغ را به حداقل برسانید، مخصوصا 
و  خشکی  مستعد  بیش تر  پوست   که  زمستان  در 

خارش می باشد.
7. هایدروجن پراکساید

ضدعفونی  یک  عنوان  به  پراکساید  هایدروجن 
و  بریدگی  مانند  آسیب هایی  در  مالیم،  کننده ی 
راه ها  بهترین  از  یکی  و  می رود  به کار  سوختگی 
برای جلوگیری از عفونت می باشد؛ اما برای درمان 

جوش مناسب نیست.
پراکساید  هایدروجن  مانند  کننده ای  اکساید  مواد 
را  پوست  می توانند  سایندگی شان،  ماهیت  به خاطر 
تاول  باعث  اکسایداتیو،  فشار  علت  به  و  بسوزانند 

پراکساید  هایدروجن  این،  بر  عالوه  شوند.  پوست 
یک ماده ی حساسیت زای شایع است که می تواند 

منجر به التهاب و سوختگی پوست گردد.
)Lotion( 8. پُماد بدن

و  ضخیم تر  شما  بدن  قسمت های  سایر  پوست 
همین  به  است.  شما  صورت  پوست  از  مقاوم تر 
مرطوب  به  نسبت  بدن  ُپماد های  اکثر  دلیل، 
مواد  و  بیش تر  عطر  حاوی  صورت،  کننده های 
مغذی کمتری هستند. این بدان معنا نیست که هر 
مرطوب کننده ی بدنی برای صورت نامناسب است؛ 
موادی  از  صورت  لطیف  پوست  مورد  در  باید  اما 
در  معموال  که  آن هایی  از  کیفیت تر  با  و  مالیم تر 

ُپماد بدن به کار می روند، استفاده کرد.
ضروری،  مواقع  در  حتا  معمولی  بدن  ُپماد های  از 
نباید در پوست های خشک استفاده کرد؛ زیرا مواد 
به  تشکیل دهنده ی آن ها در واقع می تواند منجر 
خشکی بیش تر صورت، بسته شدن منافذ پوست، 

و واکنش های حساسیتی احتمالی شود.
9. شکر

شکر  و  قند  حد  از  بیش  خوردن  که  می دانیم  ما 
برای پوست مضر است؛ اما استفاده از آن به عنوان 

اسکراب صورت خانگی نیز می تواند مخرب باشد!
پوست صورت بسیار نازک تر از پوست قسمت های 
و  شکر  آن که  وجود  با  بنابراین،  است.  بدن  دیگر 
و  صاف  را  شما  پاهای  می توانند  زیتون  روغن 
نازک  اپیدرم  برای  دانه ها  این  بافت  اما  کنند؛  زیبا 
در  مسئله  این  است.  زبر  حد  از  بیش  شکننده،  و 
مورد بسیاری از اسکراب ها و الیه بردارها نیز صدق 
می کند، حتا در مورد بعضی از آن ها که برای پوست 
صورت به بازار عرضه شده اند، آن ها بیش از حد زبر 
هستند. آن ها قرار است باعث صافی پوست شوند؛ 
بریدگی های  پوست،  در  تیزشان  و  زبر  لبه های  اما 
کوچکی ایجاد می کند و باعث پیری زودرس پوست 

می شود.
10. الکول مالشی

یک  پراکساید  هایدروجن  مانند  مالشی،  الکول 
به  ماده ی ضدعفوی کننده و ضدباکتری است  که 
عفونت،  از  جلوگیری  برای  زخم ها  استریل  منظور 
برای تمیز کردن خانه و... به کار می رود. شاید چون 
روی پوست باعث حس خنکی و سوزن سوزن شدن 
است؛  مفید  پوست  برای  که  کنید  می گردد، حس 
اما الکول از مهم ترین و خشک کننده ترین موادی 

است که نباید روی پوست تان بگذارید.
پوست  سلول های  و  باکتری ها   DNA ماده،  این 
انسان را از بین می برد و منجر به خشکی و تولید 
خرید  از  قبل  می گردد.  پوست  مرده ی  سلول های 
یک تونر یا سفت کننده ی صورت، همیشه بررسی 
کنید تا مطمئن شوید که حاوی الکول ایزو پروپیل 
ایجاد  باعث  و  را خراش می هد  زیرا پوست  نباشد؛ 
منافذ بیش تر و تولید چربی بیش از حد در پوست 

می گردد. )برترین ها(
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بگو مگو از

هستند.  جالبی  آدم های  بیت  اهل  عاشقان  از  عده ای 
اند،  جالب  که  آن هایی  نیستند.  هم  جالب  بعضی های شان 
همان هایی اند که از آدم دلیل می طلبند. می گویند که چیزی 
داریم به نام مقدسات مردم. می گویند که اگر می خواهید در 

باره ی این مقدسات حرف بزنید، خوب با استدالل و منطق حرف بزنید و توهین نکنید.
آدم پیش خود شرمنده می شود. راست می گویند. وقتی که طرف از تو منطق و استدالل 
می طلبد، مرض داری که به شیوه های دیگر سخن بگویی؟ آن وقت، شروع می کنی به 

استدالل. بعد، همین آدم های جالب استدالل گرا می آیند و زیر نوشته ات می نویسند:
متأسفانه امروز هرکس و ناکسِ  بی سوادی که پایش به غرب رسید و مشغول سگ شویی 
شد و عقل خود را در اثر نوشیدن شراب و رفتن به مراکز فساد اخالقی از دست داد، قلم 

برمی دارد و به مقدسات مردم توهین می کند.
سیری  از  یا  فاسدی،  یا  بی سوادی،  یا  محکومی.  هرحال  به  تو  اول.  جای  همان  یعنی 

می ترکی، یا خود فروخته ای، یا بی حیایی، یا همه ی این هایی.

فلسفه، تجلی »خواسِت برهنه گرایی« انسان است و دین 
»خواسِت پنهان گرایی« او. فیلسوفان پرده از رخساِر دنیایی 
برمی گیرند که پیامبران آن را پنهان می کنند. هر انسانی از 
آن جا که همزمان خودش را »پنهان« و »آشکار« می سازد، 

هم پیامبر است و هم فیلسوف: »انسان خود رهبر خود است، پس رهر و چرا؟«

مي کنم،  مراجعه  افغانستان  بروکراسي  به  که  هرازگاهي 
ناخواسته در داستان »جلو قانون« کافکا فرو مي روم: درباني 
ایستاده دم در و با خشونت تاِم زباني، از مراجعه ی مردم 
به اداره جلوگیري مي کند. مردم همان مرد روستایي کافکا 
است که صرفا توهم قانون دارد. به باور من، بروکراسي افغاني حقیقي ترین تجلي است 

از توهمي که قانون و نظام مي نامیم.

است که  پیروزی شر، همین  برای  نیاز  مورد  یگانه شرط 
آدم های نیک هیچ کاری نکنند.

ادموند بورک
تظاهرات دانشجویان به طرف داری از داعش و طالبان، و 
برافراشتن بیرق این دو گروه، به صورت ترسناکی به یاد آورنده ی روزهای اول شکل گیری 
نهضت نازی در آلمان است. با شعار خدا و قرآن و دین می آیند و مسخره ترین تصویر را 

از همین دین به دنیا ارائه می کنند.

طالبان  پیش  سال  یک  تا  قندهار.  پنجوایی،  ولسوالی  در 
پرچم  می کردند.  برگزار  دادگاه صحرایی  روستا  همین  در 
می کردند.  جمع  زکات  و  عشر  و  بودند  برافراشته  سفید 
پای  اگر  و  می کردند  بمب گذاری  را  مردم  باغستان های 
روستایی بی جا به مین می خورد، از اقاربش خسارت هم می گرفت. اما یک سال است 
فرمانده قهاری که از افراد اصلی فرمانده رازق است، اداره ی پنجوایی را به دست گرفته. 
اولین کار او، می گویند تیراندازی از فاصله ی نزدیک به طالبانی بوده که دستگیر شده اند. 

من دو بار تا پنجوایی رفتم و برگشتم، راه و روستا امن و امان است.

Sakhidad Hatif

Asad Buda

Asad Kosha

Hazrat Wahriz

Harun Najafizada











رو به روی خانه ی ما در کابل، یک محافظ فروشگاه است. چند 
شب پیش بیمار شده بود و معالجه اش کرده بودم. پس از بهبود 
با یک خربوزه دیدن من آمد و پس از سپاس گزاری گفت: 

شنیدم که شما نویسنده هم هستید. یک خواهش دارم!
گفتم: بگو!

گفت: زمین ما را یک نفر به زور گرفته است... سال ها می شود... می خواهم به طالبان عریضه 
کنم تا مشکل حل شود.

گفتم: در کجاست »زمین« و چرا به طالبان عریضه می کنی؟
گفت: در لوگر. هفت سال می شود که عریضه کرده ام به دولت؛ اما نه تنها »دوسیه شور نخورده 
است«، که خودم کار قبلی خود را از دست دادم. نزدیک به نصف معاش خود را »رشوت « 
دادم. برای گرفتن حق خود. اما دیگر خسته شده ام. طالبان خوب هستند که در ظرف یک 
ساعت »فیصله« می کنند. اگر من »دروغ« گفته باشم، مرا جزا می دهند و اگر حریف من، او را.

پرسیدم: طالبان از کجا می دانند که چه کسی برحق است و چه کسی نیست؟
گفت: مردم از ترس برای آن ها دروغ گفته نمی توانند.

گفتم: آیا »طالبان« را دیده است این وقت ها؟
گفت: همیشه به خانه های ما برای »نماز« و »نان خوردن« می آیند و پول نان را هم می دهند. 
مردم آن ها را زیاد دوست ندارند، به خاطر » قیدگیری« شان؛ اما از ظلم »اربکی« ها به آن ها پناه 
می برند و هم چنان به خاطر این که راه شان معلوم است و مردم می دانند چه کنند و چه نکنند و 

خود شان هم همان قیودات را بر خود عملی می کنند.
گفتم: اربکی ها چه ظلم می کنند؟

گفت : دزدی می کنند. مردم را لت و کوب می کنند. زورگیری می کنند.
حیران ماندم چه بگویم... این مرد و امثال او کدام دروازه را باید تک تک کنند؟ چقدر منتظر 
بمانند؟ چقدر باید به خاطر به دست آوردن یک »حق« خود از حقوق دیگر خود بگذزند؟ چه 
مدت دیگر باید از گرگ های  هار به سگ های دیوانه پناه ببرند؟ فقط خجالت کشیدم و گفتم: 
نویسنده ها »عریضه« نمی نویسند؛ این کار »عریضه نویس« ها است. خود می دانستم چقدر 
درمانده ام و یک بار دیگر فکر کردم که نان خود را خوردن و پرده ی خود را کردن، فقط مدتی 
تِن ما را از آسیب ها دور می سازد؛ اما اگر وجدانی هست، در امان نمی ماند و گلوی من و تو 

را می گیرد...

Samay Hamed
10 چیزی که هرگز نباید روی صورت تان قرار دهید



بالتر: حق مسي نبود توپ طالي جام جهاني را ببردرونالدو با اختالف، شانس اول تصاحب توپ طال

پوگبا: مي خواهم بهترين بازيکن جهان شوم

حمايت لوکا مودريچ از  هافبک کروات بارسا

گارسيا: مسابقه ی آسان در سري A وجود ندارد

اينزاگي: برلوسکوني از عملکرد ميالن راضيست

سانچس: مقصر محروميت زيدان، باشگاه است

نامزد هاي  نفره ی   ۲3 اولیه ی  فهرست  سه شنبه 
از  بیش  لیست،  این  در  شد.  اعالم  طال  توپ 
دیده  گذشته  سال  نسبت  به  جدید  بازیکن   8
مي شود. بدون شک امسال نیز نبرد اصلی برای 
و  رونالدو  کریستیانو  بین  عنوان،  این  تصاحب 
 ۴ این  از  پیش  مسی  بود.  خواهد  مسی  لیونل 
بار و رونالدو نیز دو بار در سال های ۲۰۰8 و ۲۰۱3 

توپ طال را از آن خود کرده است. 
نکته ی قابل توجه این جاست که بر خالف تمام 

بندی،  شرط  بنگاه های  در  امسال  اخیر،  سال   ۵
نظر  در  مسی  از  بیش تر  بسیار  رونالدو  شانس 
رونالدو  شانس  متوسط،  بطور  است.  شده  گرفته 
پیشبینی   ۱ به   8 مسی  شانس  و   ۱ به   ۱۲  .۱

شده است. 
اروپا  قهرمان  ریال،  همراه  گذشته  قصل  رونالدو 
شد و رکورد ۱7 گول زده در لیگ قهرمانان را از 
با زدن ۲۱  نیز  این فصل  او  به جا گذاشت.  خود 
گول در ۱۴ بازی، شروعی طوفانی داشته است. 

جهاني  جام  پایان  از  ماه  چند  گذشت  از  پس 
علني  به  صورت  بالتر  سپ  سرانجام  برازیل، 
به  نباید  را  جام  طالي  توپ  که  کرد  اعتراف 
در  روزها  این  که  فیفا  رییس  مي دادند.  مسي 
مسکو به سر می برد تا از امکانات و نیز مراحل 
 ۲۰۱8 جهانی  جام  برای  کشور  این  آماده سازی 
بازدید کند؛ دیروز در مصاحبه ای گفت: »از این که 
توپ طالی جام جهانی را به مسی دادند شگفت 

زده شدم. فکر نمی کنم که حق مسی بود که 
این عنوان را کسب کند. اعضای کمیته انتخاب 
کننده، به من گفتند که ما عملکرد ۱۰ بازیکن 
حاضر در جمع ۴ تیم پایانی را آنالیز کردیم و در 

نهایت مسی را انتخاب کردیم«.
محافل  در  بارها  بالتر،  که  است  ذکر  به  الزم 
خصوصی عنوان داشته که توپ طال را باید به 

مانویل نویر می دادند.

بهترین بازیکن جوان جام جهاني، در فهرست 
پل  گرفت.  قرار  نیز  جهان  طالي  توپ  اولیه 
یوونتوس،  تیم  جوان  فرانسوی  ستاره ی  پوگبا 
فیفا گفت: »من یک  با وبسایت  در مصاحبه 
برنده هستم. هیچ وقت برای خودم مرزی قائل 
عناوین شوم  همه  برنده  می خواهم  نمی شوم. 
را خواهم کرد.  کار همه تالشمم  این  برای  و 
توانایی های خودم را به خوبی می دانم . هدف 

بازیکن  بهترین  به  شدن  تبدیل  من  اصلی 
جهان است«. پوگبا در ادامه گفت: »باید کمی 
را  خودم  بازی  سطح  و  کنم  ریسک  بیش تر 
باالتر ببرم و عملکردم در زمین را بیش از قبل 
مدیریت کنم. برای این که روزی با پله و بکن 
بائر مقایسه شوم، هنوز راه درازی در پیش دارم 
و باید بسیار بهتر از این شوم. تنها چیزی که 
می تواند مانع از این امر شود خود من هستم«.

بارسا در  راکیتیچ، ستاره ی کروات جدید  ایوان 
به  ابتدا  از  مادرید  ریال  مقابل  تعجب،  میان 
ابتدا  از  ژاوی  راکیتیچ،  جای  به  نرفت.  میدان 
به میدان رفت. هرچند که در نیمه دوم انریکه 
به  را  خود  کروات  هافبک  تا   گرفت  تصمیم 
زمین بفرستند. تعویضی که البته نتیجه نداد. 

در  که  ریال  کروات  بازیکن  مودریچ«،  »لوکا 
نمایش  هموطنش  خالف  بر  کالسیکو  ال 
نشریه  یک  با  مصاحبه  در  داشت  درخشانی 
راکیتیچ  »با  گفت:  کورواسی  کشور  ورزشی 

صحبت کردم. او کمی از این که در این بازی 
بود.  ناراحت  بود،  شده  نیمکت نشین  حساس 
البته به او حق می دهم. طبیعی بود که انتظار 

نیمکت نشینی را نداشت.
البته راکیتیچ یک بازیکن مثبت اندیش است و 
توانایی های باالیی دارد . خودش می داند که در 
آینده فرصت حضور در این بازی و نیز میادین 
بزرگ دیگر را از ابتدا بدست خواهد آورد. برای 
را  بهترین ها  آروزی  کالسیکوها،  ال  جز  به  او 

دارم«.

از  پس  بحران  رم   A.S که  مي رسد  نظر  به 
شکست 7-۱ مقابل بایرن را با تساوي در زمین 
باشد. رم که  تا حدي فراموش کرده  سمپدوریا 
امروز باید به مصاف چزنا در ورزشگاه المپیکو 
پیروزی  یک  تنها  خود  اخیر  بازی   ۵ از  برود، 
به دست آورده و با سه امتیاز اختالف نسبت به 

یوونتوس، در جایگاه دوم قرار دارد. 
رودی گارسیا، مربی این تیم در نشستی خبری 
گفت: »ما در هیچ مسابقه ای در سری A برای 
تفریح حاضر نمی شویم. احترام زیادی برای چزنا 
قایل هستیم و با تمام قوا روبروی این تیم قرار 

می گیریم. هدف ما هم فقط کسب پیروزی و 
سه امتیاز این بازی است«.

گارسیا همچنین به بازگشت مانوالس و سیدو 
کیتا اشاره کرد و گفت: »حاال نمی توانم بصورت 
دقیق به شما بگویم که این دو بازیکن مقابل 
چزنا به میدان می روند یا خیر؟ کیتا کامال بهبود 
یافته ولی برای ۹۰ دقیقه بازی کردن هنوز مهیا 
نیست. هر دو بازیکن هفته بعد در شرایط بهتری 
برای بازی کردن قرار دارند. اما ماتیا دسترو برای 
این بازی آماده است. او یک مهاجم گرسنه در 
محوطه جریمه حریفان است و به او نیاز داریم«.

فیلیپو اینزاگي، سرمربي میالن عنوان کرد که 
عملکرد  از  میالن  مالک  برلوسکوني،  سیلویو 
بوده است. میالن  تیم در فصل جاري راضي 
که پیش فصل خوبی را سپری نکرد، با شروع 
فصل عملکرد خوبی ارائه داده و هواداران شان 
را نسبت به سال گذشته و عملکرد نه چندان 
خوب تحت هدایت آلگری و سیدورف، امیدوار 
با  امتیاز  یک  اینزاگی،  شاگردان  است.  کررده 
میالن  سرمربی  و  دارند  اختالف  سوم  رده ی 
از عملکرد تیم  مدعی شد که مدیران باشگاه 

راضی هستند. 
او گفت: »با برلوسکونی تلفنی صحبت کرده 
ام. همیشه با هم صحبت می کنیم و در باره ی 

از  من  به  او  می کنیم.  بحث  مختلف  مسایل 
و  من  از  گفت.  داشت  مدنظر  که  چیزهایی 
عملکرد تیم راضی است و همیشه توصیه های 
هجومی  سیستم  که  می دانم  می کند.  خوبی 
را  مهاجم  تک  سیستم  برلو  دارد.  دوست  مارا 
التزیو  و  پارما  مقابل  ما  ولی  می دهد  ترجیح 
قادر  دیگر هم  به سبک های  که  دادیم  نشان 
به بازی کردن هستیم ولی مقابل فیورنتینا نه. 
این  ولی  می شناسم  را  برلوسکونی  افکار  من 
با سیستم  ما همیشه  نیست که  معنی  بدین 
و  منز  جرمی  کرد.  خواهیم  بازی  مهاجم  تک 
هم  کنار  در  که  داده اند  نشان  تورس  فرناندو 

می توانند خوب کار کنند«.

مادرید  ریال  سابق  مدافع  سانچیس،  مانویل 
ماهه  سه  محرومیت  مقصر  که  است  معتقد 
زیدان از مربي گري، ریال مادرید است. سرمربی 
برای  الزم  مدارک  نداشتن  دلیل  به  فرانسوی 
سرمربی گری در تیم ب ریال مادرید، کاستیا، 3 
ماه از حضور روی نیمکت این تیم محروم شد. 
سانچیس در مصاحبه با رادیو کوپ گفت: »فکر 
انجام  باشگاه  از سوی  اشتباه  این  که  می کنم 
شده است. می شد جلوی این اتفاق گرفته شود 
و فکر می کنم که محرومیت عادالنه باشد. افراد 
موجهی در باشگاه حضور دارند. لویس رامیس 
انجام  احسنت  نحو  به  را  کار ها  این  می تواند 

دهد«.
سانچیس در باره ی ال کالسیکو گفت: »نتیجه 
من را بیش تر از هر چیز خوشحال کرد زیرا بارسا 
تیم قدرتمندی است و بازی را خوب شروع کرد 
ولی ریال به یک بازی این چنینی نیاز داشت. 

از  می شناسم.  خوبی  به  را  انریکه  لوییس 
شخصیت او خوشم می اید و او از جمله افرادی 
بود که کامال به رختکن تعلق خاطر داشت، از 
تیمتان  در  حضورشان  از  که  افرادی  دسته  آن 

خوشحال بودید«.

ورزش7

الم: بازيکنان جوان، نازپرورده هستند

گوارديوال: شواين اشتايگر
 آماده ی بازگشت است

تمجيد مورينيو از شاگردانش

مورينيو: دل بوسکه مقصر اول 
مصدوميت کاستاست

فیلیپ الم با نگاهي به بازیکنان جوان تیم ملي آلمان، معتقد است 
بهترین زمان را براي خداحافظي اش انتخاب کرد. کاپیتان سابق تیم 
ملی فوتبال آلمان و فعلی باشگاه بایرن مونیخ که چندی پیش 
خداحافظی خود را از تیم ملی اعالم کرد، به مجله ی »زود دویچه 
سایتونگ« گفت، از این که توانسته نسل قبلی بازیکنان مانشافت 
را درک کند خوشحال است  باالک  اولیور کان و میشاییل  مثل 
و بر این باور است ستاره ی های قدیمی با بازیکنان جوان فعلی 
جوان  فوتبالیست های  »دیروز  گفت:  الم  نیستند.  مقایسه  قابل 
فوق العاده ای داریم، در عین حال گاهی وقت ها فکر می کنم که 
آن ها به اندازه جوانان نسل ما سخت کار نمی کنند ولی خیلی زود 
به شهرت می رسند و برای همین لوس و نازپرورده هستند«. و اما 
در مورد جام ملت های اروپا که سال ۲۰۱6 در فرانسه برگزار می شود، 
الم برنامه های مشخصی دارد: »از حاال خوشحالم که قرار است 
با دوستانم در حال کباب درست  را  بعدی  پخش جام ملت های 
کردن تماشا کنم«. به نظر می رسد این بازیکن دیگر اشتیاقی به 
حضور در دیدارهای ملی ندارد. او درست پس از به پایان رسیدن 

جام جهانی ۲۰۱6 برازیل از تیم ملی آلمان کناره گیری کرد. 

شواین  باستین  که  است  مطمئن  بایرن  سرمربي  گواردیوال،  پپ 
گشت.  بازخواهد  میادین  به  زودي  به  تیمش  هافبک  اشتایگر،  
هافبک 3۰ ساله پس از مصدومیت در جام جهانی، هنوز موفق 
نشده در فصل جدید به میدان برود. با این حال، گواردیوال معتقد 
به  و  کرد  خواهد  شروع  را  تیمی  تمرینات  زودی  به  او  که  است 
نزدیک است.  بهبود  او گفت: »پایان دوران  باز می گردد.  میادین 
فکر می کنم او به زودی می تواند با تیم تمرین کند. پزشک های 
کند.  شروع  را  تیمی  تمرین  کی  او  که  می دهند  تشخیص  تیم 
وقتی احساس دردی نداشت، می تواند به میادین بازگردد«. شواینی 
سه شنبه به صورت انفرادی تمرین کرد و خوشبین است که هر 
چه زودتر به میادین بازگردد. او در مصاحبه با TZ گفت: »شرایط 
من در حال بهبود است. سعی دارم میزان تالشم را بیش تر کنم«.

از عملکرد شاگردانش  ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي به تمجید 
شب  سه شنبه  پرداخت.  شروزبري  مقابل   ۱-۲ پیروزي  از  پس 
چلسی موفق شد ۲-۱ از سد شروزبری عبور کند که گول اول 
اشتباه  به  شروزبری  بازیکنان  را  دوم  گول  و  دروگبا  توسط  تیم 
دروازه خود را بازکردند. با این حال، مورینیو به تمجید از چلسی 
و دروگبا پرداخت.  او گفت: »چهار بازیکنی که روز یکشنبه بازی 
کرده بودند، عملکردی مثال زدنی داشتند، دیدیه دروگبا، فیلیپه 
مثل  بازیکنانی  بودند.  فوق العاده  اسکار  و  کیهیل  لوییس، گری 
آن ها به عالوه پتر چک و جان اوبی میکل که مرتب بازی نکرده، 
ولی یک الگوی حرفه ای گری است. این ها برای بچه های مثل 
شورله، کریستنسن و ناتان آک یک الگوی مناسب هستند و من 

بسیار خوشحالم؛ زیرا انتظار یک بازی سخت داشتم«. 

رهایي  همسترینگ  مصدومیت  بند  از  به تازگي  که  کاستا  دیگو 
یافته بود، به دعوت دل بوسکه به اردوي تیم ملي اسپانیا رفت. 
کاستا همراه اسپانیا دو بازی مقابل اسلواکی و لوکزامبورگ انجم 
داد و پس از آن، بار دیگر مشکل همسترینگ او بازگشت. کاستا 
پس از بازگشت به اردوی چلسی، دیگر نتوانسته برای این تیم 
به میدان برود. مشکل ویروسی کاستا نیز مزید بر علت شد تا 
بدهد.   از دست  نیز  را  یونایتد  مقابل  دیدار  ارزشمند،  مهاجم  این 
جام  در  »شروزبری«،  مقابل  چلسی  بازی  آستانه ی  در  مورینیو 
همین  به  و  بود  وخیم  کاستا  ویروسی  »مشکل  گفت:  اتحادیه  
علت به بیمارستان منتقل شد. اما او فردای آن روز از بیمارستان 
مرخص شد. این مشکل باعث شد تا روند معالجات مصدومیت 
گروهی  تمرینات  در  نتوانست  او  شود.  متوقف  همسترینگش 
دست  از  را  یونایتد  مقابل  بازی  علت  همین  به  و  یابد  حضور 
که  ویروسی  نه مشکل  کاستا  نکردن  بازی  علت  واقع  در  داد.  
ملی  تیم  هم  مساله  این  در  و  بود  او  همسترینگ  مصدومیت 
اسپانیا و دل بوسکه مقصر اصلی هستند. من هشدار داده بودم 
که کاستا هنوز بطور کامل از مصدومیت خالص نشده و بهتر 
آینده  بازی های  به  او  شاید  نشود.  دعوت  اسپانیا  تیم  به  است 
نوامبر  ماه  در  اسپانیا  ملی  بازی های  به  مطمئنا  اما  نرسد  ما 

می رسد)به حالت کنایه وار(«.
گفت:  مقابل شروزبری  چلسی  بازی  مورد  در  مورینیو همچنین 
»شاید شما بگویید که این بازی برای ما مثل یک بازی دوستانه 
است؛ اما من هیچ تیمی را دست کم نمی گیرم و با نهایت احترام 

به حریفمان روبروی این تیم قرار می گیریم«.











آنچلوتي: نمي توان دهان بالتر را بست

جاسوسي از زندگي شخصي دروازه بان ريال

بدشانسي براي آرين روبن

خامس: خودم را جانشين دي ماريا نمي دانم

کارلو آنچلوتي دیشب و پیش از سفر کاروان ریال 
به شهر بارسلون براي رویارویي با تیم کورنیا، در 
نشستي خبري شرکت کرد. کارلتو در این نشست 
در مورد مسائل مختلف، از اظهارات بالتر گرفته 
سواالت  به  کورنیا  با  مصاف  و  کالسیکو  ال  تا 

خبرنگاران پاسخ گفت:
بالتر و عالقه اش به دادن توپ طال به مانویل 

نویر
کارهای بالتر همیشه مرا به شگفتی وا می دارد. 
را  او  ولی چه می توانیم بکنیم؟ نمی توان دهان 
بست. او همیشه در این مورد صحبت می کند. 
گل های  و  برده  جام  کلی  رونالدو  که  سالی  در 
فراوانی زده،چه کسی شایسته تر از او برای بردن 
اظهارات  مورد  در  نمی خواهم  است؟  عنوان  این 

بالتر بیش تر از این فکر کنم. 
خوبی  خاطرات  گذشته  فصل  در  جام  این  از 
پرقدرت  گذشته  فصل  مثل  می خواهیم  داریم. 
ظاهر شویم. باید بازی با کورنیا را جدی بگیریم 
امشب  البته  دهیم.  ادامه  فینال  تا  همینگونه  و 
بازی  بازیکنانی که کمتر  به  )دیشب( می خواهم 
کرده اند، میدان بدهم. امیدوارم بازی خوبی ارائه 
دهیم. همه ی اعضای مجموعه ی ریال، یک ایده 

این طور  است.  پیروزی  هم  آن  و  دارند  ذهن  در 
نیست که من حرفی بزنم و در عمل کار دیگری 
افتخارات  تا  بازیکنانم متحد شده اند  انجام شود. 
کنند.  کسب  گذشته  سال  به  نسبت  بیش تری 
و  داد  مقابل سوسیه  از شکست  دیدید که پس 

اتلتیکو، چه تحولی در تیم ایجاد شد. 
درست  است.  بزرگ  بازیکن  یک  فنی  نظر  این 
اما  هستند  خوفناک  ما  حمالت  ضد  که  است 
مقابل بارسا به خوبی کنترول توپ و میدان را نیز 
بارها  باعث شد  داشتیم. همین عامل  اختیار  در 
روی دروازه آن ها خطر ایجاد کنیم. فکر نمی کنم 

اظهارنظر او بی احترامی به ما بوده باشد. 
از ده مسابقه ی برتر  ال کالسیکو یکی 

دوران مربی گری شما بود؟
خوب  هم  لیورپول  مقابل  کردیم.  بازی  خوب 
راضی  تیمم  عملکرد  از  حاضر  حال  در  بودیم. 
حال،  این  با  دیده ام.  را  آن ها  بازی  چند  هستم. 
شناخت زیادی روی آن ها ندارم. این مسابقه برای 
آن ها،بازی مرگ و زندگیست. باید به آن ها احترام 
بگذاریم. پوشیدن پیراهن ریال، مسئولیت بزرگی 
را  بازی ها  همه  باید  می اندازد.  شما  گردن  به  را 

جدی گرفت.

قضایي  پلیس  جانب  از  که  شد  فاش  سه شنبه 
روي  کاستاریکا،  کشور  عمومي  دادستاني  و 
زندگي شخصي کیلور ناواس به صورت مخفیانه 
افسر  است. حداقل ۲۴  جاسوسي صورت گرفته 
آگوست،  و  ژوئن  ماه  از  عمومی،  دادستان   ۴ و 
بصورت مخفی تحقیقاتی را روی زندگی شخصی 
کیلور ناواس، دروازه بان تیم ملی کاستاریکا و این 

فصل ریال مادرید و دو خواهرش شروع کرده اند. 
تحقیقاتی که بدون اجازه رسمی بوده است. هنوز 
مشخص نیست که علت این موضع چه بوده اما 
این موضوع و در صورت شکایت  با فاش شدن 
ناواس از طریق وکالیش، هر کدام از افراد درگیر 
در این پرونده به احتمال زیاد از پست خود معلق 

یا اخراج خواهند شد. 

حذفي  جام  دوم  دور  در  دیروز  مونیخ  بایرن 
این  در  روبن  آرین  اما  است.  میهمان  هامبورگ 
سفر هم تیمي هایش را همراهي نمي کند. »بیلد« 
نوشت، آسیب دیدگی این ستاره ی هالندی جدی 
با  است  داده  ترجیح  گواردیوال  پپ  اما  نیست؛ 
دیدار  برای  را  او  بازیکن  این  به  دادن  استراحت 
شنبه هفته آینده مقابل بروسیا دورتموند و بازی 
لیگ  چارچوب  در  رم  اس  آ  برابر  نوامبر  پنجم 

قهرمانان فوتبال اروپا آماده نگه دارد. 
روبن یک شنبه همین هفته در دیدار برابر بروسیا 
مونشن گالدباخ هم به علت مصدومیت خفیفی 

که در تمرینات دچارش شد، غایب بود. اما او در 
آخرین تمرین بایرن از ابتدا تا انتها حضور داشت و 
دوشنبه هم زیر نظر هولگر برویش مربی بدنساز 
تیم تمرین کرد. با این حال بازگشتش به میادین 

چند روزی به تعویق افتاده است. 
مصدومان  کنار  در  مونیخ  بایرن  است  گفتنی 
باستین  مارتینز،  خاوی  یعنی  تعدادش  پر 
هولگر  راینا،  په په  آلکاتارا،  تیاگو  شواین اشتایگر، 
باداشتوبر، تام اشتارکه، آرین روبن، در دیدار امشب 
مهدی بن عطیه را هم به دلیل دو اخطاره بودن 

در اختیار نخواهد داشت. 

خامس رودریگز،  هافبک ریال مادرید عنون 
دي ماریا  پاي  جا  اینکه  از  پس  که  کرد 
خود  روي  بر  فشاري  احساس  گذاشته، 
به  تابستان  کلمبیایی  هافبک  نمي کند. 
ریال مادرید پیوست و پس از حضور او بود 
منتقل شد.  منچستریونایتد  به  که دی ماریا 
به  خود  از  خوبی  عملکرد  او  حال،  این  با 
نمایش گذاشته و به خوبی جای دی ماریا 

را پر کرده است. 
»وقتی  گفت:  سر  کادنا  با  مصاحبه  در  او 
خطاب  ماریا  دی  جایگزین  عنوان  به 
فشاری  که  نمی کنم  احساس  می شوم، 
که  است  بزرگی  بازیکن  او  است.  روی من 
احساس  فشاری  ولی  کرده  سازی  تاریخ 
هستم  استعدادی  با  بازیکن  من  نمی کنم. 
و به عملکرد او احترام می گذاریم ولی من 
باشم.  تاثیرگذار  ریال  برای  می توانم  هم 
کنیم  بازی  هم  کنار  می توانستیم  این که 
یک موضوع دیگر است. او می توانست در 

سمت راست و در پست های عقب تر بازی 
کند و من هم به عنوان مهاجم راست؛ ولی 

این یک موضوع برای بحث بقیه است«.
بهترین  »کریستیانو  داد:  ادامه  خامس 
گلزنی.  ماشین  یک  ستاره ی،  یک  است، 
ولی باالتر از همه ی این ها، شخصیت فوق 
العاده ی اوست«. خامس در باره ی وضعیت 
گفت:  میادین  به  بازگشتش  و  بیل  گرت 
»در باره ی گرت بیل چیزی نمی دانم. این 
توسط  که  است  تاکتیکی  تصمیم  یک 
که  چیزی  هر  او  می شود.  گرفته  مربی 
من  می کند.  پیاده  زمین  در  را  بخواهد 
فکر  و  می کنم  تیم  در  راحتی  احساس 
باالترین  در  ما  ام.  بوده  ثمر  مثمر  می کنم 
خوبی  احساس  و  ایم  کرده  بازی  سطح 
این جا من را  بازیکنان بزرگ  داریم. همه ی 
خوب  واقعا  ایسکو  ولی  کرده اند  سورپرایز 
او  از  و  دارد  باالیی  کیفیت  می کند،  بازی 

خیلی خوشم می آید«.
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