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افغانستان کشوری ست که از نعمت جغرافیا و منابع طبیعی برخوردار 

واقع شده  آسیا  قلب  در  باستان  ابریشم  در جاده  که  این کشور  است. 

است، از منابع طبیعی کشف نشده و بازارهای دست نخورده ی کاالها و 

خدمات غنی است. این کشور همچنین از نعمت جمعیت جوان، چندزبانه 

و کارآفرین برخوردار است که دو سوم جمعیت این کشور را افراد زیر 

25 سال تشکیل می دهند. بهره برداری از قدرت تازه کارآفرین های تازه 

کار محلی و جلب شرکت های بین المللی در کشور باید یک هدف کلیدی 

سیاست اقتصادی حکومت افغانستان باشد...
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از کمک تا تجارت

نگرانی از ناامنی ها و انتقاد از حکومت؛ 
بحث نخستین روز مجلس نمایندگان بعد

 از رخصتی های تابستانی

17 پولیس مبارزه با مواد مخدر 
در حمله ی هوایی نیروهای ناتو
 در والیت هلمند کشته شده اند

رشکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر منودن پروازها

 از کابل به تهران و از تهران به شهرهای ذیل از طریق ترانزیت بین املللی توسط رشکت هوایی 

ماهان با نازل ترین قیمت در بازار افغانستان آغاز به فعالیت منوده است.

رپوازاهی بین المللی از رطیق اریان اب انزل رتین رنخ و بهترین خدامت

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای 24 ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء 
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.

مسیرمسیر روز پروازروز پرواز
کابل –تهران- استانبول و برعکسکابل-تهران- بنگکاک و برعکس روز های پنجشنبهروز های پنجشنبه

روزهای سه و چهارشنبهروزهای سه و چهارشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای سه شنبهروزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبهروزهای سه و دو شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران- انقره و برعکسکابل –تهران- دهلی و برعکس

کابل –تهران- نجف و برعکسکابل –تهران- دوسلدروف و برعکس

کابل –تهران- اربیل و برعکسکابل –تهران- مونیخ و برعکس

کابل –تهران- سلامنیه و برعکسکابل –تهران- میالن و برعکس

کابل –تهران- شانگهای و برعکسکابل –تهران- گانزو و برعکس

کابل –تهران- بیجینگ و برعکس

آدرس: 
رسک دهم وزیر محمد اکربخان، 

روبروی شفاخانه صحت طفل

از  پس  را   شان  کاری  روز  نخستین  منایندگان  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 

از  انتقاد  با  افزایش ناامنی ها در کشور و  از  ابراز نگرانی  با  رخصتی های تابستانی 

کارکردهای حکومت وحدت ملی آغاز کردند. ظاهر قدیر، معاون اول مجلس منایندگان 

در این نشست بی توجهی و ضعف حکومت را عامل اصلی افزایش ناامنی ها در کشور 

خواند.

آقای قدیر گفت: »ناامنی ها در کشور افزایش یافته، به خصوص در والیات مرشقی و 

اگر این مناطق ناامن باشد؛ متام کشور ناامن می شود.«...

یک  در  که  داده اند  خرب  هلمند  والیت  در  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 

حمله هوایی نیروهای ناتو در منطقه ی ریگی ولسوالی گرمسیر این والیت، 

17 پولیس مبارزه با مواد مخدر کشته شده اند.

رویداد  این  محل  و  تلفات  شامر  از  مختلف  گزارش های  رسانه ها  تاکنون 

منترش کرده اند. 

امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معينيت  سخن گوى  کاظمى  مهدى  سيد 

داخله، با تایید این رویداد گفته که اين حمله، یک شنبه شب...

0799324006 

0787771164

0787771169

شامره های متاس:

ایمیل آدرس:

o_momand@yahoo.com

جوانان در کابل: ما کار می خواهیم



ستوه  به  بی کاری  از  که  از جوانان  روز: شامری  اطالعات 
آمده اند، روز گذشته در یک راهپیامیی اعرتاضی از دولت 
خواهان  و  کرده  انتقاد  کشور  در  کار  زمینه ی  نبود  دلیل  به 

ایجاد زمینه های اشتغال برای جوان در کشور شدند.
اين جوانان که شامر شان به صدها تن می رسید، شعارهای 
ناامنی،  با  مساوی  بی کاری  می خواهیم،  کار  ما  چون؛ 
ما  ماست،  فرار  عامل  بی کاری  است،  بیامری  بی کاری 
بی کاریم از تبعیض بیزاریم، دولت بیامر ۱۳ میلیون بی کار 

و... را رس می دادند.
آنان از حکومت خواستند که برای جوانان زمینه ی اشتغال 
را فراهم منوده و از فرار و پیوسنت آن ها به صفوف مخالفان 

مسلح جلوگیری مناید.
شامری زیاد این معرتضان جوانانی هستند که از دانشگاه ها 

فارغ شده و تاهنوز کاری برای شان یافت نشده است.
اين جوانان که مربوط »جنبش عليه بيکارى« هستند، ساعت 
۱۰ صبح روز گذشته از قرص داراالمان به راهپياميى پرداخته 

و در مقابل مجلس منایندگان تجمع کردند.
مقابل  در  می خواستند  آن ها  زماىن که  می گویند،  آنان 
با  کنند،  برپا  تحصن  خيمه  منایندگان  مجلس  ساختامن 
برخورد زشت نیروهای پولیس مواجه شده و با اجازه ندادن 

برپایی خیمه تحصن از محل دور شده اند.
تآکيد  و  بسته  یکدیگر  به  زنجیر  با  را  خود  دستان  آنان 
می کردند که یا آن ها را به زندان بربند و یا بگذارند که خیمه 
افراد  حال  به  جدی  توجه  حکومت  تا  کنند  برپا  تحصن 

بی کار مناید.
شامری از این جوانان بی کار که پس از فراغت از دانشگاه ها 
از بی کاری رنج می برند؛ در نهایت مجبور شده و دست به 

کار  زمینه ی  که  شود  راهی  تا  زدند،  راهپیامیی  و  اعرتاض 
برای آن ها بعد از سال ها تحصیل و آموزش پیدا شود.

عضو  و  کنندگان  اعرتاض  از  تن  یک  طیب،  جواد  احمد 
»جنبش عليه بيکارى« گفت، چهار سال است که از دانشگاه 

فارغ شده اما تاهنوز کاری پیدا نکرده است.
ولی  می کنیم  زندگی  نفر  هفت  فامیل  در  که  افزود  طيب 
اما معاش  رصف پدرم کار می کند که مأمور دولت است؛ 
براى من  اگر  و  برآورده منی کند  را  ما  نیازمندی های  پدرم 
کار فراهم می شد، با مشکالت اقتصادى مواجه منی شدیم.

او از حکومت به شدت انتقاد کرده و خواست که حکومت 
باید اشتغال زایی را در اولویت کاری خود قرار بدهد.

فارغ  دانشگاه  از  که  می گوید  دیگر  جوان  احمد،  شکیب 
شده و یک و نیم سال می شود که بی کار است. او افزود که 

حکومت در این زمینه هیچ کمک نکرده است.
راه اندازی  با  که  خواست  حکومت  از  احمد  شکیب 

فابریکه ها زمینه ی کار را برای جوانان فراهم کند.
شامری دیگر این جوانان می گویند که بی کاری باعث شده 
که شامری از جوانان کشور به صف مخالفان بپیوندند و یا 
هم شامری راه مهاجرت را در پیش گیرند. آن ها می افزایند، 
جوانان که ترک کشور می کنند، تعدادی شان به کشورهای 
هم  یا  می شوند  غرق  دریاها  در  یا  نرسیده  خود  نظر  مورد 
کشته  کشورها  رسحدی  محافظان  سوی  از  مرزها  رس  در 

می شوند.
در  که  نیز صادر کردند  را  قطع نامه ای  اخیر  در  این جونان 
که کمیسیون  زمانی  تا  است  از حکومت خواسته شده  آن 
محلی،  ارگان های  صالحیت  با  منایندگان  از  متشکل 
امور اجتامعی، مناینده ی رییس  و  اداری، کار  اصالحات 

جمهور در امور اصالحات اداری و حکومت داری خوب 
و مجلس منایندگان به خواست های برحق شان پاسخ مثبت 

ندهد، آن ها از اعرتاض دست نخواهند برداشت.
این در حالی ست که در رابطه به ارقام افراد بی کار در کشور 
رسوی مشخص صورت نگرفته است؛ اما گزارش های وجود 
دارد که رقم بی کاران در کشور روز به روزدر حال افزایش 

است.
یک گزارش که به تاریخ ۱8 اسد سال جاری، تحت عنوان 
تحقق  چگونگى  و  جوانان  روى  رسمايه گذارى  )گزارش 
که  می دهد  نشان  رسید  نرش  به  افغانستان(  جمعيتى  مزيت 
ميزان بيکارى جوانان برابر به هشت درصد در ميان مردان و 

حدود ١٩ درصد در ميان زنان رقم زده شده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این گزارش هشدار 
نشود،  توجه  افغانستان  در  به وضعیت جوانان  اگر  که  داده 
این کشور با بی ثباتی و مشکالت اجتامعی بیشرتی مواجه 

خواهد شد.
همچنان آمار اتحاديه مىل جوانان افغانستان نشان می دهد 
از  کشور،  رسارس  در  جوان  حدود١٢٠هزار  ساالنه  که 

بی کارى رنج می برند. 
ميالدى   ٢٠١١ سال  از  جهاىن،  بانک  گزارش  اساس  بر 
وارد  کار،  رشايط  واجد  جوان  هزار   ١٨٠ ساالنه  بدين سو، 
جامعه می شود؛ اما از اين جمله ٦٠ هزار آن به کار گامشته 

شده و١٢٠هزار تن ديگر بيکار باقى می مانند.
اتحادیه ی ملی کارگران گفته است که حدود ١٦  همچنان 
میلیون افراد واجد رشایط کار در کشور وجود دارند، که از 
ميليون  بوده و ١٣  میلیون شان مرصوف کار  آن جمله سه 
ديگر بيکار و یا هم به طور روزمزد با درآمد کم کار می کنند.

اطالعات روز: اعضای مجلس منایندگان نخستین روز کاری 
شان را  پس از رخصتی های تابستانی با ابراز نگرانی از افزایش 
ناامنی ها در کشور و با انتقاد از کارکردهای حکومت وحدت 

ملی آغاز کردند.
نشست  این  در  منایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر،  ظاهر 
بی توجهی و ضعف حکومت را عامل اصلی افزایش ناامنی ها 

در کشور خواند.
به  یافته،  افزایش  کشور  در  »ناامنی ها  گفت:  قدیر  آقای 
خصوص در والیات مرشقی و اگر این مناطق ناامن باشد؛ متام 

کشور ناامن می شود.«
والیت  در  داعش  تروریستی  گروه  رسبازگیری  که  افزود  او 
ننگرهار جریان دارد و این والیت اکنون به مرکز فعالیت های 

داعش مبدل شده است.
برای  تا  خواست  حکومت  از  منایندگان،  مجلس  اول  معاون 
اقدامات  داعش  اعضای  رسکوب  و  کشور  بهرت  امنیت  تأمین 

جدی را روی دست بگیرد.
به رییس جمهوری،  قدیر در سخنان رصیحی خطاب  آقای 
گروگان  »مردم  گفت:  دولتی  مسئوالن  سایر  و  اجرایی  رییس 
شام نیستند؛ شام به مردم وعده کرده بودید که امنیت آن ها را 

تأمین می کنید، اما حاال خرب به ناموس ما رسیده است.«
روز  تا  اگر  که  کرد  تعیین  دولتی رضب االجل  مقام های  به  او 

پنجم عید قربان نتوانستند به وظیفه خود مبنی بر تامین امنیت 
مردم عمل کنند، او با امکانات شخصی خود با گروه داعش 

اعالم جنگ می کند. 
»گرفتار  را  کشور  مجلس،  رییس  ابراهیمی،  عبدالرئوف 
خارجی  »افراد  گفت:  و  دانست  بین املللی«  بزرگ  توطئه ی 
از ملیت ها و کشورهای گوناگون در کشور ما حضور دارند و 
همه روزه با بی رحامنه ترین شیوه ها مشغول ریخنت خون زنان، 

جوانان و کودکان ما هستند.«
در رخصتی های  مجلس  که منایندگان  افزود  ابراهیمی  آقای 
تابستانی هم در رسارس کشور هدف حمالت انتحاری، انفجار 
مبب و سوء قصد قرار گرفتند. او از مراجع امنیتی خواست که 

برای تأمین امنیت جان منایندگان مجلس توجه جدی کنند.
از  تن  چند  سخرنانی ِ  دنبال  به  همچنان  مجلس  رییس 
باره  در  مجلس  رسی  نشست  برگزاری  خواستار  منایندگان، 

تدابیر امنیتی مقر پارملان شد.
رهربان  از  تند  انتقاد  با  هرات  مردم  بهادری، مناینده  منورشاه 
حکومت وحدت ملی گفت که ناامنی به این دلیل در کشور 

افزایش می یابد که مردم از حکومت فاصله گرفته اند.
»تشنگان  را  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن  بهادری  آقای 
هم  با  کارها  اجرای  در  آن ها  که  گفت  و  خواند  قدرت« 
هامهنگ نیستند و حکومت را به دو حکومت »موازی« تبدیل 

کرده اند.
آمده اند،  ستوه  »به  ناامنی  دلیل  به  مردم  که  افزود  بهادری 
بیکاری به اوج خود رسیده، فساد اداری بیداد می کند و ارزش 

افغانی در برابر ارزهای خارجی پایین آمده است.«
او تأکید کرد که ایجاد دو قطب قدرت در درون حکومت و 
ناامنی ها  افزایش  اصلی  عوامل  از  آنان  میان  اختالفات  ایجاد 

در کشور می باشد.
مجلس منایندگان یازدهمین اجالس خود را در حالی برگزار 
می کند که قانون اساسی تنها ده اجالس را که شامل پنج سال 
می شود، پیش بینی کرده، اما این اجالس مجلس را وارد سال 

ششم می کند.
اول  تاریخ  به  اساسی  قانون  به  نظر  فعلی  مجلس  کاری  دوره 
قرار  که  پارملانی  انتخابات  یافت.  پایان  جاری  سال  رسطان 
برگزار  مجلس  کاری  دوره  ختم  از  قبل  ماه  دو  یا  یک  بود، 
شود برگزار نشد. ارگ ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹ جوزا، 
با صدور اعالمیه ای از مجلس خواست که تا زمان اعالم نتایج 
انتخابات پارملانی به کارش ادامه دهد. مجلس خود هم یک 

روز بعد این موضوع را تایید کرد.
از یک  قابل ذکر است که مجلس منایندگان در حالی پس 
که  کار کرد  به  تابستانی روز گذشته آغاز  ماه رخصتی  نیم  و 

نصاب مجلس کامل نبود. 

خرب  هلمند  والیت  در  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
داده اند که در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در منطقه ی 
با  مبارزه  پولیس   ۱7 این والیت،  گرمسیر  ولسوالی  ریگی 

مواد مخدر کشته شده اند.
و  تلفات  شامر  از  مختلف  گزارش های  رسانه ها  تاکنون 

محل این رویداد منترش کرده اند. 
مواد  با  مبارزه  معينيت  سخن گوى  کاظمى  مهدى  سيد 
که  گفته  رویداد  این  تایید  با  داخله،  امور  وزارت  مخدر 
واليت  گرمسري  ولسواىل  در  شب  شنبه  یک  حمله،  اين 

هلمند صورت گرفته است.
ناتو، ١٧  اين حمله هوايى نريوهاى  به گفته ی کاظمی در 

رسباز افغان کشته شده اند.
در  که  گفته  داخله  وزارت  سخن گویان  از  دانش،  نجیب 
با  ناتو دست کم ۱۱ پولیس مبارزه  نیروهای  حمله هوایی 

مواد مخدر کشته و چهار تن دیگر زخمی شده اند.
که  گفته  هلمند  پولیس والیت  فرمانده  نبى جان مالخيل، 
صورت  ريگی  منطقه ی  در  شب  شنبه  یک  حمله،  اين 

گرفته است.
چیزی  رویداد  این  تلفات  دقیق  شامر  از  هرچند  مالخیل 
برخى  ناتو،  هوايى  حمله ی  در  که  کرده  تأیید  اما  نگفته 
کشته  مخدر  مواد  با  مبارزه  امنيتى  نريوهاى  رسبازان  از 

شده اند.
مالخيل افزوده که يک هيئت به هدف تحقيقات به منطقه 

فرستاده شده است.
ضمن  هلمند،  واىل  سخن گوى  ځواک،  عمر  همچنان 
نريوهاى  که  گفته  پژواک  به خربگزاری  رويداد  اين  تاييد 
در  مخدر  مواد  قاچاق بران   ضد  عمليات  مرصوف  ويژه، 
نريوهاى  هوايى  حمله ی  هدف  که  بودند  ريگی  منطقه ی 

ناتو قرار گرفتند.
آقای ځواک نيز کشته شدن برخى رسبازان را تاييد کرده؛ 

اما تعداد دقيق آن ها را مشخص نکرده است.
واليت  گرمسري  ولسواىل  امنيتى  منبع  يک  حال  همین  در 
نريوهاى  که   گفته  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  هلمند 
منطقه  اين  به  موتر  پنج  در  مخدر،  مواد  با  مبارزه  ويژه ی 

رفته بودند که هدف حمله هوایی نیروهای ناتو قرار گفت. 
به گفته ی منبع در اين حمله ٣٥ رسباز اشرتاک کرده بودند 
که ٣١ تن آن ها کشته شده و چهار تن ديگر را نريوهاى 

خارجى با خود برده اند.
نريوهاى  سخن گويان  از  يکى  تريبيوس،  براين  اما 
آمريکايى در کابل گفته که نیروهای آن ها یک شنبه شب 
به هدف از بني بردن تهديد به نريوهاى خود در ولسواىل 

ميوند قندهار، حمله ی هوايى انجام داده اند.
از  بايد  هلمند،  هوايى  حمله ی  مورد  در  که  افزوده  او 

وزارت امور داخله معلومات گرفته شود.
اثر عملیات هوایی  از  افغان  تلفات غیرنظامیان و رسبازان 
است.  شده  برانگیز  جنجال  بارها  کشور  در  ناتو  نیروهای 
مورد  این  در  ناتو  نیروهای  از  بارها  حکومتی  مسئوالن 

انتقاد کرده اند.
به  گزارش  که  است  بار  نخستین  این  جدید  حکومت  در 
در  ناتو  نیروهای  هوایی  حمله  اثر  از  تلفات  میزان  این 

رسانه ها منترش می شود.

جوانان در کابل: 2
ما کار می خواهیم

نگرانی از ناامنی ها و انتقاد از حکومت؛
 بحث نخستین روز مجلس نمایندگان بعد از رخصتی های تابستانی

17 پولیس مبارزه با مواد مخدر در حمله ی هوایی نیروهای ناتو
 در والیت هلمند کشته شده اند

آغاز دشوار
 برای مجلس نمایندگان

روز  خود،  تابستانی  تعطیالت  پایان  از  پس  منایندگان  مجلس 

گذشته جلسات خود را از رس گرفت. این اجالس یازدهمین دور، 

اجالس پارملان می باشد که به دستور رییس جمهور برای ادامه 

کار منایندگان برگزار شد. بر اساس قانون اساسی، دوره قانونی 

تابستان  در  بود  و دولت موظف  پایان رسیده  به  کار منایندگان 

کار  جدید  مجلس  و  منوده  برگزار  را  پارملانی  انتخابات  امسال 

خود را آغاز می کردند. اما به دلیل مشکالت و ناتوانی دولت در 

برگزاری انتخابات، این انتخابات تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد 

و رییس جمهور با ادامه کار مجلس منایندگان تا زمان برگزاری 

دور جدید انتخابات پارملانی موافقت کرد. 

پارملان کشور در حالی آغاز به کار کرد که بر اساس حکم قانون 

آن  مرشوعیت  و  رسیده  پایان  به  آن  کار  دورۀ  عمالً  اساسی 

پارملان  کار  ادامه  برای  توافق  زیاد می باشد.  محل پرسش های 

عنوان  هیچ  به  بود،  دولت  درماندگی  و  ناچاری  از  ناشی  که 

منی تواند مرشوعیت قانونی برای ادامه کار مجلس ایجاد کند. 

این امر رصفاً یک امر مصلحتی است و ادامه کار مجلس تنها 

با این دلیل موجه می شود که  »بودن مجلس بهرت از نبودن آن 

می باشد«. بنابراین، مجلسی که از روی ناگزیری و ناچاری بدون 

پشتوانه های حقوقی و قانونی به کار خود ادامه دهد، دیگر آن 

ابهت و جایگاه پیشین اش را نخواهد داشت. این در حالی است 

که هنوز دولت نتوانسته تاریخی را برای برگزاری انتخابات پارملانی 

انتخابات  نظام  در  که  را  و چالش هایی  موانع  و  سازد  مشخص 

برگزاری  برای  نیاز  مهم ترین  سازد.  برطرف  و  رفع  دارد،  وجود 

انتخابات، اصالح در نظام انتخاباتی است که هنوز مشکالت فرا 

راه آن به قوت خود باقی است. هرچند رییس جمهور بخشی از 

پیشنهاداتی را که برای اصالح نظام انتخاباتی از سوی کمیسیون 

اما  انتخاباتی مطرح شده بود، پذیرفته است  ویژه اصالح نظام 

پیشنهادات پذیرفته شده به هیچ وجه منی تواند مشکالت موجود 

در نظام انتخاباتی را حل و فصل منوده و زمینه را برای برگزاری 

از اوضاع و رشایط موجود  انتخابات شفاف فراهم سازد. آن چه 

ارادۀ  مثبت،  اقدامات  برخی  رغم  علی  که  این ست  است  پیدا 

سیاسی قوی برای حل بنیادین مشکالت موجود فرا راه انتخابات 

توزیع  منونه،  عنوان  به  ندارد.  وجود  انتخاباتی  نظام  اصالح  و 

تذکره الکرتونیک بخشی از مهم ترین اقدامات الزم برای اصالح 

نظام انتخاباتی کشور می باشد، اما توجه الزم برای روند توزیع آن 

صورت منی گیرد. آغاز این پروسۀ ملی که می تواند مبنای برای 

اصالحات بنیادین در کشور شود، دست خوش مناسبات سیاسی 

است و رسان دولت هنوز نتوانسته بر اختالفات سلیقوی، سمتی و 

قومی خود فایق شده و این گام بنیادین را بردارند. 

عملکرد  از  تند  انتقاد  با  منایندگان  مجلس  دیروز  جلسۀ  هرچند 

مترکز  اما  بود،  همراه  به  کشور  در  موجود  چالش های  و  دولت 

اصلی منایندگان مجلس بر وضع امنیت، اقتصاد و برخی مسائل 

کلی تر دیگر متمرکز بود. منایندگان مجلس توجهی چندانی به 

مهم ترین مسئله مجلس و معضل مرشوعیت آن نکردند و کسی 

باب گفت وگو در مورد اصالح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات 

پارملانی و چگونگی ادامه کار مجلس را باز نکرد. ظاهراً این مسئله 

که  کرده اند  قناعت  منایندگان  و  است  شده  حل  مجلس  برای 

ادامه کار مجلس بدون پشتوانه های حقوقی و قانونی، مسئله ای 

محسوب منی شود. اما واقعیت این ست که مجلس جدید دیگر 

آن ابهت و جایگاه پیشین را نخواهد داشت، چون کار آن بر مبنای 

یک روال قانونی و مرشوع ادامه نیافته است. در رشایط حارض 

مجلس باید پرونده اصالح نظام انتخاباتی و تعیین تاریخ برگزاری 

انتخاباتی پارملانی را به گونه جدی پیگری مناید. این کار مهم ترین 

اقدام مجلس برای اعتبار بخشیدن به بخشی از بدنه دولت وحدت 

ملی است که اگر به موقع صورت نگیرد، آینده کار مجلس را با 

مشکالت و پرسش های جدی مواجه می سازد. طبیعی است در 

رشایط موجود و با این پیش زمینه های قانونی در مورد ادامه کار 

مجلس  و ذهنیت حاکم در جامعه، پس از این ادامه کار برای 

مجلس اندکی دشوار می باشد و آغاز امروز با مشکالت زیادی به 

همراه خواهد بود. بنا براین،  مجلس باید اقداماتی را در زمینه 

آن ها  دهند.  انجام  دولت  رکن  مهم ترین  به  بخشی  مرشوعیت 

باید مصوبات خود را در مورد توزیع تذکره الکرتونیکی به کرسی 

بنشاند، چون قانون ثبت احوال نفوس که چندی قبل به تصویب 

مجلس رسیده بود، منطقی ترین راه ممکن برای حل اختالفات 

برنامه  باید  منایندگان  همچنین  می باشد.  زمینه  این  در  موجود 

اصالح نظام انتخاباتی را گام به گام پیگیری منوده و حکومت را 

تحت فشار قرار دهند تا در این زمینه اهتامم بیشرت به خرچ دهند. 
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بخش دوم و پایانی:
حکومت باید فعالیت های اقتصادی را تسهیل کند

افغانستان کشوری ست که از نعمت جغرافیا و منابع طبیعی 
برخوردار است. این کشور که در جاده ابریشم باستان در 
قلب آسیا واقع شده است، از منابع طبیعی کشف نشده و 
نخورده ی کاالها و خدمات غنی است.  بازارهای دست 
از نعمت جمعیت جوان، چندزبانه و  این کشور همچنین 
کارآفرین برخوردار است که دو سوم جمعیت این کشور را 
افراد زیر ۲5 سال تشکیل می دهند. بهره برداری از قدرت 
تازه کارآفرین های تازه کار محلی و جلب شرکت های بین 
المللی در کشور باید یک هدف کلیدی سیاست اقتصادی 

حکومت افغانستان باشد. 
جهان  مکان های  بدترین  بندی  رده  در  حاضر،  حال  در 
جهانی،  بانک  توسط  اقتصادی  فعالیت های  انجام  برای 
وال  مقاله  یک  است.  گرفته  قرار  هفتم  رده  در  افغانستان 
استریت ژورنال در مورد بدترین مکان های دنیا برای انجام 
این  با  اقتصادی، که در سال ۲۰۱4 نشر شد،  فعالیت های 
پاراگراف آغاز شد: »باید قهرمان باشد – یا احتماال حاضر 
در  را  اقتصادی ای  فعالیت  تا   – کنید  شکنی  قانون  باشید 

ونزوئال، افغانستان یا لیبیا راه اندازی کنید«.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان )آیسا(، برخی از 
گیج کننده ترین و پیچیده ترین قوانین جهان را برای ثبت 
قبل  ماه  چند  که  من  دارد.  جدید  اقتصادی  فعالیت  یک 
ریاست یک نشست کارآفرینان را در کابل برعهده داشتم؛ 
نمی توانم بگویم که چقدر از دیدار با آن همه کارآفرین 
با استعداد در یک کشور جنگ زده لذت بردم و این که 
چقدر از دانستن این که بزرگ ترین مانع موفقیت بسیاری 
از تازه کارها آیسا است، ناراحت شدم؛ اداره ای که هدفش 

حمایت از کارآفرینی است.
پیچیدگی ها از همان آغاز راه اندازی یک ایده اقتصادی 
در  می شود.  شروع  آن  برای  تجاری  نام  یک  انتخاب  و 
شرکت  نام  اقتصادی،  فعالیت  یک  آغاز  برای  افغانستان، 
اگر  باشد. فرض کنید  نیز شامل  باید صنعت ]مربوطه[ را 
یک کارآفرین بخواهد یک شرکت کوچک مشاوره دهی 
را راه اندازی کند و نام آن را »کابل همکاران« بگذارد، او 
به »مشوره دهی کابل  را  نام شرکتش  تا  وادار خواهد شد 
شرکت های  از  ترتیب،  عین  به  بدهد.  تغییر  همکاران« 
شرکت های  »ساختمانی«،  کلمه  می رود  انتظار  ساختمانی 
چاپی کلمه »چاپ« را استفاده کنند و دیگر شرکت ها از 

سکتورهای دیگر همین کار را انجام بدهند.
اگر این کار کارآفرینی را از ثبت رویای فعالیت اقتصادی 
جدیدش باز ندارد، در آن صورت مرحله بعدی مطمئنا او 
کارآفرینان جوان،  کند.  نظر  تجدید  کرد  وادار خواهد  را 
بریتانیا یک  یا بدون تجربه، می توانند در  اندک  با تجربه 
پرداخت صرف  با  و  دقیقه  را در ۲۰  مشاوره دهی  شرکت 
اندازی کنند و  راه  به صورت آنالین  دالر(  ۱5 یورو )۲۳ 
با نام دل خواهش در عین روز فعالیت هایش را آغاز کند. 
افغانستان، از کارآفرین نه تنها خواسته می شود که  اما در 
نظر به قوانین آیسا در نام شرکتش تجدید نظر کند؛ بلکه 
دارد  ماستری  آیا  که  او خواسته خواهد شد  از  هم چنین 

یا خیر، و فیس آیسا برای ثبت یک شرکت مشاوره دهی 
ضرورت  بریتانیا  در  که  مبلغی  برابر  هفتاد  دالر،   ۲۰۰۰
خارجی  اقتصادی  فعالیت  یک  ثبت  )و  می باشد.  است، 

حتا پیچیده تر از آنست(.
پیچیدگی  برای  حکومتی  مدیران  که  را  معمولی  بهانه 
سخت  با  دارد  تالش  آیسا  که  است  این  می آورند  روند 
جلوگیری  قانونی  غیر  فعالیت های  و  فساد  از  روند  کردن 
از  بیش  متوسط  و  کوچک  تصدی های  اروپا،  در  کند. 
تشکیل  اروپا  در  را  اقتصادی  فعالیت های  کل  درصد   ۹۹
خصوصی  بخش  مشاغل  سوم  دو  عامل  آن ها  می دهند. 
اتحادیه  اقتصادی  فعالیت های  تمام  ۹۹ درصد  از  بیش  و 
اروپا دانسته می شود. سخت کردن و طوالنی ساختن راه 
اندازی فعالیت های اقتصادی کوچک برای آینده اقتصاد 
لحاظ  از  باید  افغانستان  است.  خودکشی  یک  افغانستان 
آن  ارتباطی  کانال های  باشد،  متصل  خارجی  و  داخلی 
برقرار باشد و پایداری در هسته هر ابتکار عمل قرار داشته 

باشد.
به  دینی  حکومت  از  افغانستان  اخیر،  سال  چهارده  در 
دموکراسی گذار کرده است، تعداد بی سابقه ای از کودکان 
به مکتب می روند و جوانان از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
و  قضایی  سیستم  ارتش،  صاحب  کشور  این  می شوند. 
بسیاری از جنبه های دیگر یک دولت کارآمد مدرن است. 
اما  می شوند؛  التحصیل  فارغ  دانشجویان  از  زیادی  تعداد 
از   - داریم  عالی  کاالهای  و  تولیدات  ما  ندارند.  وظیفه 
زعفران تا سنگ های قیمتی - یا صنایع قالین و میوه خشک 
نداریم.  دست رسی  المللی  بین  بازارهای  به  اما  احیاشده، 
ما کوله بارهایی از منابع طبیعی داریم؛ اما سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی اصال وجود ندارد. چرا؟ نخست، به دلیل 
و  است  نداشته  استراتیژی  یک   هرگز  حکومت  که  این 
برای  برنامه ها  از  بسیاری  گذشته  در  این که  دلیل  به  دوم، 
این  تا  بودند  شده  ریزی  طرح  سریع  حل های  راه  یافتن 
که برای حصول اطمینان از ملت سازی طرح ریزی شده 
باشند. اکنون ما باید عملکرد متفاوتی داشته باشیم تا نتایج 

کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کسب کنیم.
در عصر تکنولوژیکی مدرن، اتصال داخلی و خارجی از 
قیمت  باشد.  افغانستان  اولویت کلیدی  باید  انترنت  طریق 
انترنت در افغانستان برای افراد و همچنین برای شرکت های 
تلفون  که  حالی  در  است.  باال  بسیار  متوسط  و  کوچک 
با  می توانند  افراد  و  است  شده  ترویج  شدت  به  همراه 
استفاده از تیلفون های همراه شان به انترنت دست رسی پیدا 
و در دست رس  است  بسیار گران  انترنیتی  کنند، خدمات 
همگان قرار ندارد. هزینه یک ۱ام.بی اتصال انترنیتی بین 
بریتانیا  در  حالی که  در  است؛  ماه  در  دالر   ۳۰۰ تا   ۱5۰

قیمت ۱۰۰ام.بی اتصال انترنیتی حدود ۳۰ دالر است.
مالیات  تخفیف  طریق  از  چه  است،  تغییر  باید  وضع  این 
مزایای  هزینه/یارانه(.  )کمک  سبسیدی ها  یا  انترنت  بر 
فعاالن  و  تحقیقاتی  و  آموزشی  نهادهای  افراد،  برای  آن 
به  آسان  دست رسی  بود.  خواهد  یادماندنی  به  اقتصادی 
باید  تکنولوژیکی  کارآفرینی ها  و  نوآوری ها  و  انترنت 

اولویت های کلیدی باشند.

نمونه های موفقی مانند نمونه ی که در استونی به کار برده 
اما  گرفت  را  استقاللش   ۱۹۹۱ سال  در  که  کشوری  شد، 
به رکورد جهانی فعالیت های اقتصادی جدید سرانه دست 
در  است.  افغانستان  برای  آل  ایده  نمونه ی   – است  یافته 
را  انترنت  به  دست رسی  استونی  حکومت   ،۲۰۰۰ سال 
بانک جهانی،  آمار  به  نظر  و  اعالم کرد  انسانی  یک حق 
اکنون صنایع این کشور که از تکنولوژی سطح باال استفاده 
را  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ۱5 می کنند، 

تشکیل می دهد.
بخش  فعاالن  باید  جمهوری  ریاست  اقتصادی  شورای 
اتاق های  از  فعاالنی  چنین  هم  و  افغانستان  از  خصوصی 
را  چین  و  میانه  شرق  امریکا،  اروپا،  سراسر  از  تجارت 
شود  داده  هدایت  باید  وزارت خانه ها  به  باشد.  شامل 
بخش  پیشتیبان  ادارات  و  خاص  ارتباطی  کانال های  که 

خصوصی داشته باشند. 
مانند  ائتالف،  عضو  کشورهای  المللی،  بین  سطح  در 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  و  کانادا  استرالیا،  بریتانیا، 
در  که  نیست  کشوری  دیگری  افغانستان  که  بفهمند  باید 
سوی  به  که  است  کشوری  بلکه  باشد؛  مانده  گیر  گذشته 
چون  کشورهایی  است.  حرکت  در  پایدار  آینده  یک 
این که  نه  کابل آغاز کند،  ویزا در  به صدور  باید  بریتانیا 
تاجران و کارآفرینان افغان را وادار کنند برای درخواست 
متحده  امارات  یا  پاکستان  چون  سومی ای  کشور  به  ویزه 
با دیگر  ارتباط  و  به ظرفیت سازی  افغانسان  بروند.  عربی 
چرخه  بعدی  مرحله  در  تا  دارد  نیاز  جهان  کشورهای 
بپردازد.  اقتصادی  فعالیت های  به  و  کند  تجارت  عمرش 
در  را  شان  شهروندان  که  ائتالف  عضو  کشورهای  اگر 
افغانستان قربانی کردند، نمی توانند اداره کوچکی را برای 
درخواست ویزا در کابل اختصاص بدهد؛ در این صورت، 
قید  از  دارند  انتظار  افغانستان  از  کنندگان  کمک  چگونه 

وابستگی به کمک آزاد شود؟
اتاق های  با  باید  کننده  کمک  اداره های  برآن،  عالوه 
تجارت محلی و بین المللی ای که روی گسترش تجارت، 
میان  اقتصادی  فعالیت های  انجام  و  سرمایه گذاری 
را  آن ها  و  کرده  کار  اند،  کرده  تمرکز  جهان  و  افغانستان 
باید  ائتالف  افغانستان و شریکانش در  کند.  مالی  تامین  
را  آن ها  میان  شرکت-با-شرکت  و  مردم-با-مردم  تبادالت 
تشویق کند و باید وجوهی را برای برگزاری کنفرانس ها در 
مورد تجارت و سرمایه گذاری به رهبری سکتور خصوصی 

اختصاص بدهند. 
با  تبادله  به  افغانستان  بعدی دوران ملت سازی در  مرحله 
انجام  سایر جهان در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری و 
افغانستان،  حکومت  اگر  دارد.  نیاز  اقتصادی  فعالیت های 
با  کنند،  تامین  را  امنیت  ائتالف،  در  شریکانش  با  همراه 
فساد داخلی مبارزه کنند، موانع و بروکراسی را که مانع رشد 
ابتکار  از  بردارند،  کارآفرینی و بخش خصوصی می شود 
عمل تکنولوژیکی و دست رسی عموم به انترنت حمایت 
کنند و به بخش خصوصی گوش بدهند؛ افغانستان تا سال 
۲۰۲5 به کشوری تبدیل خواهد شد که از لحاظ اقتصادی 

خودکفا باشد.
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تا اقتصاد افغانستان به پای خود  ایستاد شود
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باورنکردنی تر  و  پیچیده  روز  هر  لعنت  پدر  تکنالوژی  این  یک سو  از 

می شود، از سوی دیگر، به خصوصیات اخالقی-ایامنی خلق الله که فکر 

می کنم، ممکن به زودی از سوی شبکه های مخابراتی بشنویم که برای 

اشرتاک به تور بهشتی ما، کلید یک، برای اشرتاک در برنامه انفجار و 

انتحار کلید دو، برای چوب کاری زنان کابل کلید 3، برای اشرتاک در 

برای  دهید.  فشار  را  چار  کلید  مکاتب  زدن  آتش  داوطلبانه ی  برنامه ی 

برگشت به دنیای خریت خود تان، کلید 5 را فشار بدهید. البته ما خدمات 

دیگری هم داریم، برای دریافت خدمات بیشرت و با کیفیت ، لطفاً بیایید 

به وزیرستان شاملی برویم. این از دنیای تکنالوژی!

هم  هوا  نزدیک،  چندان  نه  آینده ی  در  ممکن  فیش،  و  مد  دنیای  در 

زیاد گرم شود و حکومت آن زمان تشخیص دهد که مصلحت امت بر 

این است که بچه های زیر سن 30 سال، باید چادری بپوشند تا حیثیت 

خواهر و مادر جامعه را پیدا کرده و سیستم تامین امنیت شان باال برود. 

چون ما عادت داریم تا زمانی که فاجعه واقعاً اتفاق نیفتاده، در موردش 

فکر نکنیم، وقتی هم اتفاق افتاد، یکی-دو روز رسوصدا کنیم و الفاتحه! 

در بخش سیاست، چون سیاست علم بسیار پیچیده ای است، باید اول 

در تشناب لخشیده و لنگ شوی، بعد قدرت این را خواهی یافت که جلو 

برنامه  کشورها و نهادهای کمک کننده بگویی که به توسعه متعهدیم! 

می سازیم و برنامه ی خویش را چنان می سازیم که سنجش ماحولیک ما 

از هرجهت به نفع راه ابریشم باشد. کشورهای منطقه را رسشار از بوالنی 

می کنیم و قول می دهیم که در ترکیب سبزی و کچالویش هیچ نیرنگی 

به کار نربیم. ما عاشق معده ی کشورهای کمک کننده و همسایه های 

ما  از  بوالنی  و  از شام  کچالو  که  امیدواریم  فقط  خود هستیم.  مشهور 

باشد!

در دنیای کار و کسب، رییس جمهور گفت که ده درصد کارمندان دولتی 

هله های  شده،  جهاد  وقت  که  خواست  هم  روحانیون  از  می کنند.  کار 

رشوع کنید! بخش خصوصی که صفر است و ما می دانیم که صفر زور 

ندارد. قدرت صفر به معاون هامن کاندید ریاست جمهوری می ماند که 

در انتخابات پیروز نشد و هزار سیر بر آقای امرخیل بار کرد که حق ما را 

ضایع منوده، بعدش همین روزها کنار آقای امرخیل ایستاده و پنجه در 

افغانیت می خواهیم!  ما  اسالمیت می خواهیم،  ما  که  آسامن می اندازد 

اندازه  و  حد  از خود  هم  ریشخندی  برو!  استاذ!  برو  بگوید  نیست  یکی 

دارد.

بزودی خواهند  یا  مکاتب می فهمند  در بخش جغرافیه، متام شاگردان 

فهمید که دایکندی تنها والیتی است که هنوزهم یک بلست رسک قیر 

است،  کرایی  شان  اداری  ساختامن های  اکرث  که  هرچند  ندارد.  شده 

بعد  و  شود  جمهور  رییس  حسابی  درست  آدم  یک  که  می رود  امید  اما 

والیت  هم  دایکندی  آری!  که  برسد  نتیجه  این  به  زیاد  کشمکش  از 

افغانستان است و باید رسکش را قیر کنیم. مخصوصاً که بادام دایکندی، 

آبروی نداشته ی افغانستان را می تواند تا حدی اعاده کند. 

در بخش عملیات نظامی؛ همین قدر شنیده ایم که اگر تا یک یا دو هفته 

دیگر که ممکن به یک یا دو ماه دیگر هم برسد، اگر امنیت رشق کشور 

که هامنا ننگرهار باشد، تامین نشود، یک نفر گفته ما علیه این نظام قیام 

می کنیم. باقی اش را خدای حق می داند و بعضی از بنده گان ناحقش! 

در عرصه ی تجارت؛ مطمئنم اگر من شجاعت بخشیدن 12 ماه معاشم 

از  یکی  ریاست  بخش  در  فردا  همین  باشم،  داشته   ... آقای  به  را 

وزارت خانه ها، استخدام خواهم شد. اما من ترسو مانده ام، رفیقان من 

هم ترسو اند، همه باهم و به صورت مشرتک بیکاریم. در هر وزارت خانه 

مجبور  را  آدم  که  می گویند  باال  رقم  یک  را  نرخ  می کنیم،  مراجعه  که 

این  تازه  بخورد.  را  کرده اش  پرداخت  تاکسی  کرایه ی  غصه ی  می کند 

شعار  مردم  آورده،  میان  به  هم  را  ملی  وحدت  رقم  یک  لعنتی  تجارت 

همه  بلکه  ازبیک؛  نه  و  تاجک  نه  هزاره،  نه  پشتون،  نه  که:  می دهند 

بیکاریم! 

درصد   98 شاید  فی السابق هستیم.  اخالق؛ کام  و  ایامن  عرصه ی  در 

چند  بین املللی  نهادهای  و  کشورها  از  ما  که  نداند  افغانستان  نفوس 

قرضداریم. بعد چنان هوایی می گردیم و قوطی پیپسی خویش را روی 

باشیم.  داده  ما  را  اوباما  و  مرکل  طویانه ی  انگار  که  می اندازیم  رسک 

گرچند انگالمرکل بیکار نیست، اما گفته می شود که او گفته مهم نیست 

کعبه به پناه جویان سوریه، عراق و افغانستان نزدیک است یا آملان، آن ها 

را در آملان جا دهید! 

در دنیای زور بدون خشونت؛ تلف خواهیم شد. مگر ممکن است قدرت 

از  پارملان  که  ابداً! مخصوصاً  نزند؟!  از ما رس  باشیم و خشونتی  داشته 

رخصتی  به  رسیدن  تا  اند.  برگشته  خویش  تابستانانه ی  رخصتی های 

زمستانانه، خدا داند چند ترافیک سیلی کاری، چند تاکسی ران زیر پاهای 

وکیل لِه و چند من و شام از دست این ها لت بخوریم. دور از جان همه ی 

وکال، انگار این مسئله جزء الیحه ی وظایف خارجی شان است. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

معلومات آفاقی 
منبع: فارین پالیسی                                                                   نویسنده: محمد هوتک                                                            برگردان: حمید مهدوی

در سطح بین المللی، کشورهای عضو ائتالف، 
مانند بریتانیا، استرالیا، کانادا و بسیاری از 

کشورهای دیگر باید بفهمند که افغانستان 
دیگری کشوری نیست که در گذشته گیر مانده 

باشد؛ بلکه کشوری است که به سوی یک 
آینده پایدار در حرکت است. کشورهایی چون 
بریتانیا باید به صدور ویزا در کابل آغاز کند، 
نه این که تاجران و کارآفرینان افغان را وادار 

کنند برای درخواست ویزه به کشور سومی ای 
چون پاکستان یا امارات متحده عربی بروند. 
افغانسان به ظرفیت سازی و ارتباط با دیگر 
کشورهای جهان نیاز دارد تا در مرحله بعدی 

چرخه عمرش تجارت کند و به فعالیت های 
اقتصادی بپردازد. اگر کشورهای عضو ائتالف 

که شهروندان شان را در افغانستان قربانی 
کردند، نمی توانند اداره کوچکی را برای 

درخواست ویزا در کابل اختصاص بدهد؛ در 
این صورت، چگونه کمک کنندگان از افغانستان 

انتظار دارند از قید وابستگی به کمک آزاد 
شود؟



از  پناهجویان  خبری  عکس های  تأثیر  روزها  این 
تأثیر  غربی  اروپای  دروازه های  پشت  خاورمیانه،  

فیلم های سینمایی را کم رنگ می کند.
وحشت زده  صورت های  تصویر  دائمی  انتشار 
در  پدران  و  مادران  امیدوار  چشمان  کودکان، 
"بزرگ ترین  این  در  آب  بطری  یک  جستجوی 
بحران پناهندگی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم" 
حسی از نزدیک بودن به واقعه به بیننده می دهد که 

تا به حال کم تر به این شدت حس شده بود.
ابتدای  از  پدیده مهاجرت  با وجود حضور مستمر 
قرن بیستم و علیرغم تدوین قوانین پناهندگی از بعد 
متمادی  دهه های  برای  سینما  دوم،  جهانی  جنگ 
با  اما  بود.  گرفته  نادیده  را  مهاجرت  داستان های 
وقوع جنگ های متعدد و بی خانمانی های فراگیر از 
دربارۀ  فیلم هایی  ساخت  یکم،  و  بیست  قرن  آغاز 

این موضوع شتاب بی سابقه ای گرفته است.
فهرست زیر بعضی از مهم ترین آثار سینمایی ساخته 
شده دربارۀ مهاجرت و پناهندگی را شامل می شود، 
آثاری که به مهم ترین جابجایی های انسانی در طی 
آدم ها  مشقت بار  سفرهای  و  اخیر  سال  صد  یک 

برای رسیدن به زندگی بهتر می پردازند.
مهاجر )چارلز چاپلین، ۱۹۱۷(

کشتی  یک  از  تصاویری  با  چاپلین  شاهکار  این 
دریای  یک  در  آمریکا  رهسپار  مهاجراِن  حامل 
با ورود شخصیت "ولگرد  طوفانی شروع می شود. 
کوچک" تلخی موضوع با شیرینی شخصیت خود 

او به موازنه می رسد.
مقصد  به  رسیدن  مخاطرات  فیلم،  اول  نیمه  در 
زندگی  مصائب  دوم،  نیمه  در  و  می شود  تصویر 
دو  هر  در  نهایی.  مقصد  این  در  کار  کردن  پیدا  و 
زندگی  که  می دهد  نشان  استادانه  چاپلین  بخش 

برای یک مهاجر یک مبارزه تمام نشدنی است.
فیلم به یک مستند می ماند: نمای نزدیک شدن به 
نیویورک و دیدن مجسمه آزادی و کشیدن نفسی 
مأموران  غیرانسانی  برخورد  با  بالفاصله  که  راحت 
فیلم  این  در  ولگرد کوچک  دنبال می شود.  پلیس 
از مهاجران در سینما: سخت کوش،  الگویی است 

شکننده، اهل خطر و مصمم در رسیدن به هدف.
کازابالنکا )مایکل کورتیز، ۱۹۴۲(

عنوان  به  را  فیلم  این  تماشاگران  بیش تر  آن که  با 
واقع  در  اما  می آورند،  خاطر  به  عاشقانه  اثر  یک 
مهاجرت  دربارۀ  جالب توجه   اثری  "کازابالنکا" 
در  اروپا  جنگ زده  مناطق  از  آزاد  سرزمین های  به 
کافه  در  که  آدم هایی  دوم؛  جهانی  جنگ  دوران 
قهرمان فیلم )همفری بوگارت( هر کدام منتظرند تا 
با یکی از معدود پروازهای موجود از کازابالنکا به 

قاره آمریکا بروند.
در  آلمانی  پناهنده  یک  )راست(  لوره  پیتر 
)یک  کورتیز  ساخته  "کازابالنکا"  در  هالیوود 

مهاجر مجارستانی(
بیش تر بازیگران نقش های فرعی در فیلم پناهندگان 
بین شان  که  بودند  دوره جنگ  مهاجران  و  سیاسی 
می توان اشاره کرد به پل هنرید )بازیگر نقش همسر 
نقش  بازیگر  فایت،  کنراد  حتی  برگمن(.  اینگرید 
افسر نازی خبیث، در واقعیت یهودی مهاجری بود 

که از دست نازی ها گریخته بود.
حادثه مرزی )آنتونی مان، ۱۹۴۹(

اولین فیلمی که هالیوود دربارۀ مهاجرت غیرقانونی 
کالیفرنیا  به  کار  جستجوی  در  مکزیکی های 
پلیس مکزیک  فیلم روی تالش های  این  ساخت. 
تبهکار  گروهی  شکستن  هم  در  برای  آمریکا  و 

می کند،  تمرکز  است  مهاجران  قاچاق  کارشان  که 
از آسیب های جدی  یکی  هم  امروز  که  پدیده ای 

متوجه مهاجرت غیرقانونی محسوب می شود.
آنتونی مان در عین اشاره به جنبه های اجتماعی و 
سیاسی داستان آن را مثل یک فیلم اکشن پرتحرک 
ساخته است و از این جهت فیلم با بقیه نمونه های 

سینمای مهاجرت تفاوت های عمده ای دارد.
آمریکا، آمریکا )الیا کازان، ۱۹۶۳(

کازان این فیلم را بر اساس زندگی عمویش و دربارۀ 
مهاجرت او از آناتولی ترکیه به آمریکا و با شرکت 

بازیگرانی ناشناخته ساخت.
اساسی  تفاوت هایی  کازان  دیگر  آثار  با  که  فیلم 
دارد، به گفتۀ جف اندرو، یکی از بهترین فیلم هایی 
روی  نشسته  "مهاجران  آشنای  تصویر  که  است 
نیویورک[  ]در  الیس  جزیرۀ  به  که  کشتی  عرشه 

می رسند" را بازسازی کرده است.
مهاجران )یان تروئل، ۱۹۷۱(

به   - فقر  اثر  بر  مهاجرت  که  فیلم هایی  دسته  در 
خصوص مهاجرت روستاییان - را تصویر می کند. 
این فیلمی است مهم که هجرت کشاورزان سوئدی 
را  نوزدهم  قرن  در  آمریکا  مینه سوتای  ایالت  به 
نشان می دهد. فیلم بر اساس رمانی چند قسمتی از 
ویلهلم موبرگ ساخته شد و یکی از اولین فیلم های 
جمله  از   – متعدد  شاخه  چند  در  که  بود  اروپایی 

بهترین فیلم – نامزد جایزه اسکار شد.
آثار  بهترین  از  یکی  را  فیلم  "الیف"  مجله  منتقد 
خواند  آمریکایی"  "رویای  دربارۀ  شده  ساخته 
نوشت  و  دانسته  "شاهکار"  را  فیلم  ایبرت  راجر  و 
"حتی یک نفر بین ما ]آمریکایی ها[ وجود ندارد، 
جای  از  اجدادشان  که  سرخپوستان،  خود  حتی 
دیگری به این قاره نیامده باشند. با این وجود ما ]به 
جابجایی  تاریخی ترین  این  کرده ایم  عادت  غلط[ 
انسان ها را فراموش کنیم و فکر کنیم که ما از ازل 

همین جا بوده ایم."
ال نورته ]شمال[ )گرگوری ناوا، ۱۹۸۴(

دربارۀ  مستقل  کم خرج  و  کوچک  فیلم  این 
مهاجرت غیرقانونی و مرگبار یک خواهر و برادر از 
گواتماالی درگیر جنگ داخلی به آمریکا در زمان 

خودش موفقیت زیادی به دست آورد.
فیلم پر از صحنه های کنایه آمیز است، مثل وقتی که 
خانوادۀ  استخدام یک  به  آمدن  در  از  بعد  خواهر 
پیچیده  لباسشویی  ماشین  با  کار  باید  آمریکایی 
مهاجرت  رابطه  همچنین  فیلم  بگیرد.  یاد  را  آن ها 
یک  زندگی  بر  که  جبری  آن  و  جرم  و  غیرقانونی 

مهاجر حاکم است را با صداقت تصویر می کند.
سفر امید )خاویر کولر، (

خارجی  فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  برنده  فیلم  این 
سال داستان مهاجرت غیرقانونی یک ترک علوی 
به سوییس است، کشوری که فقط در یک کارت 
پستال دیده و هیچ چیز دیگری درباره اش نمی داند.
برف  در  سفر  از  تکان دهنده ای  صحنه های  فیلم 
پیدا  تلخی  اخیر شباهت  وقایع  با  که  دارد  بوران  و 

می کند.
المریکا )جیانی آملیو، ۱۹۹۴(

یکی از تکان دهنده ترین تصویرهای اروپای بعد از 
فروپاشی کمونیزم که داستان سفر عده ای شارالتان 
ایتالیایی در آلبانی را روایت می کند، در حالی که 
پیاده  پای  با  آلبانیایی  هزاران  مرزها،  شدن  باز  با 

رهسپار غرب اروپا هستند.
برای  جستجوی  از  نشدنی  فراموش  تصویری  فیلم 
اجتماعی  و  سیاسی  اغتشاشی  بحبوبۀ  در  هویت 

آواره  آدم های  سرنوشت  چقدر  که  این  و  است 
گره  مرفه  کشورهای  ساکنان  سرنوشت  با  می تواند 

خورده باشد.
در این دنیا )مایکل وینترباتم، ۲۰۰۲(

شکلی  به  برلین  فستیوال  طالیی  خرس  برنده  این 
اردوگاه  از  افغان  نوجوان  دو  فرار  نیمه مستند 
نشان  لندن  مقصد  به  را  پاکستان  در  پناهندگان 
می کند  ترسیم  با دقت  را  آن ها  فیلم سفر  می دهد. 
که بخش های زیادی از آن نیز در ایران فیلم برداری 

شده است.
استانبول  از  کانتینر  در یک  مهاجران  که  سکانسی 
به ایتالیا برده می شوند و بیشترشان در راه به خاطر 
انگار  می دهند  دست  از  را  جانشان  اکسیژن  نبود 
پیش بینی ده ها حادثه تراژیک مشابهی است که در 

این ماه های اخیر رخ داده است.
پناهنده شاعرانه )عبدالطیف کشیش، ۲۰۰۰(

درام  برای  بعدها  که  کشیش  بلند  فیلم  اولین  این 
است"  رنگ  گرم ترین  "آبی  همجنس خواهانه 
درخشان  است  اثری  گرفت  را  کن  طالی  نخل 
به طور غیرقانونی  دربارۀ جالل، جوانی تونسی که 
با  است  فیلمی  و  می کند  زندگی  پاریس  در 
که  می گوید  او  به  جالل  )عموی  گزنده.  طنزی 
اوالً  را  خودش  مهاجرت  اداره  با  مصاحبه  موقع 
"تملق  تا می تواند  بعد هم  و  الجزایری معرفی کند 
و  آزادی  سردمداران  عنوان  به  را  فرانسوی های 

عاشقان حقوق بشر" بگوید.(
از داستان توجهش را روی تالش  بخش عمده ای 
عادی  زندگی  یک  گرفتن  سر  از  برای  جالل 
بقیه  با  او  انسانی  و  گرم  رابطه  در  که  می گذارد 
ناراحتی  از  که  فرانسوی  دختر  یک  و  مهاجران 

روانی رنج می برد متبلور شده است.
ترمینال )استیون اسپیلبرگ، ۲۰۰۴(

داستان مردی که در فرودگاه کندی نیویورک اجازه 
عین  در  و  نمی کند  پیدا  را  آمریکا  خاک  به  ورود 
یک  دستخوش  که  کشورش  به  نمی تواند  حال 
انقالب شده بازگردد بر اساس داستان واقعی اقامت 
هجده ساله یک ایرانی به نام مهران کریمی ناصری 
در ترمینال خروجی فرودگاه دوگل پاریس ساخته 

شد.
اسپیلبرگ آن را در قالب یک کمدی روایت کرده 
کرده  اضافه  آن  به  هم  را  رومانس  از  عناصری  و 
است. به عالوه، ملیت شخصیت اصلی را از ایرانی 
به کشوری ناشناخته در اروپای شرقی تغییر داده که 
تأثیر داستان را به شدت کاسته است. مهران کریمی 
این هجده سال را در ترمینال فرودگاه به مطالعه و 
نوشتن خاطراتش )که مبنای ساخت فیلم اسپیلبرگ 
شد( گذراند و این کارمندان فرودگاه بودند که هر 

روز برایش غذا و روزنامه می آوردند.
بابایی )ویسار مورینا ، ۲۰۱۵(

فستیوال  از  کارگردانی  بهترین  جایزه  برنده  این 
پسر  و  پدر  یک  مهاجرت  داستان  کالووی واری 
کوزوویی به آلمان است. پدر برای رفتن به آلمان 
راهی  نوجوان  پسر  اما  می کند،  رها  تنها  را  پسرش 
طوالنی را به تنهایی طی کرده و در آلمان به پدرش 
امید  می فهمند  هردو  که  جایی  می شود،  ملحق 

اندکی برای پناه گرفتن از آن کشور دارند.
در فیلم سکانس کابوسی وجود دارد که به بهترین 
شکل ترس های یک مهاجر را تصویر می کند: پسر 
نوجوان خواب می بیند که پدرش دارد او را زنده در 
تابوت می کند. این شاید کلیدی ترین کابوس یک 

مهاجر باشد.
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"مهاجر"، ساختۀ چاپلین، مهاجری انگلیسی در آمریکا که هیچ وقت شهروند آمریکایی نشد

پیرت لوره )راست( یک پناهنده آملانی در هالیوود در "کازابالنکا" ساخته کورتیز )یک مهاجر 

مجارستانی(

"پناهنده شاعرانه" را عبدالطیف کشیش ساخته که در شش سالگی با خانواده اش از تونس 

به فرانسه مهاجرت کرد

"ترمینال"، بر اساس ماجرای واقعی یک ایرانی در فرودگاه دوگل، توسط اسپلربگ، فرزند 

خانواده ای از مهاجران یهودی ارتدوکس ساخته شده

"بابایی" ساختۀ ویسار مورینا که خودش از کوزوو به آملان مهاجرت کرد

"آمریکا آمریکا" ساخته کازان، فرزند یک خانواده مهاجر ترک



هرچند اسد قدرت کارهای خود را دست باال گرفته است، اما شرایط 
سیاسی و نظامی از چشم انداز او، بسیار مثبت دیده می شود. ارتش، 
خود  کنترل  حزب الله،  مانند  متحدینی  و  اسد  طرفدار  جنگ جویان 
ایالت  لبنان، و شهر و  امتداد مرز  بر دمشق و کوه های قلعمون در  را 
حمص، گسترش می دهند. البته آن ها این پیروزی ها را به کُندی کسب 
می کنند؛ و این امر، از نظر کمبود مهمات و اجتناب از تلفات، برای 
پست های  در  که  سربازانی  از  عده ای  می شود.  تمام  سنگین  دولت 
بجنگند.  با کسی  بخواهند  نمی آید که  به نظر  بازرسی مستقر هستند، 
دولت، به جای تصرف محله های شورشیان، به سادگی آن ها را بمباران 
می کند. به این ترتیب، مردم ملکی مجبور به فرار می شوند و آن چه باقی 
می ماند، جنگ جویان و خانواده های آن ها، یا کسانی هستند که جایی 
برای رفتن ندارند. آب و برق در مناطق تحت محاصره قطع است. در 
اوایل 2014، در ادرا، منطقه ای در حومه ی شمالی دمشق، شاهد هجوم 
توانسته  که  بودم  ساختمانی  مجتمع  به یک  النصره  جبهه ی  نیروهای 
مسیحیان  و  علوی ها  کشتن  برای  فاضالب،  کانال های  ازطریق  بودند 
ضدحمله ای  و  داد  ادامه  محاصره اش  به  هم چنان  دولت،  اما  بیایند. 

ترتیب نداد.
آتش بس های زیادی در این منطقه در جریان است که چیزی کم از 
تسلیم ندارند. چندی پیش، در منطقه ای به نام »برزه« بودم، جایی که 
جنگ جویان ارتش آزاد سوریه مهمات خود را نگهداری می کردند. 
 350 آن ها  داشتیم  انتظار  »ما  گفت  من  به  شورشیان  فرمانده ی  یک 
زندانی را از برزه آزاد کنند، اما درعوض تاکنون تنها سه جسد به ما 
استخبارات  در  را  کسی  آیا  پرسید  من  از  ناامیدی  با  او  فرستاده اند«. 
نظامی سوریه می شناسم که بتواند به آن ها بگوید چه اتفاقی برای شان 

رخ داده است.
از  که  است  آن  از  رنگارنگ تر  بسیار  سوریه،  سیاسی  چشم انداز 
به  فبروری 2014، در شهری  مثال، در  به عنوان  بیرون دیده می شود. 
بود،  شده  گرفته  پس  به تازگی  که  دمشق-حمص  مسیر  در  نقب  نام 
نیروهای دولتی برای پیروزی خود جشنی برپا کرده بودند. این جشن 
توسط ملیشه های ارتش، یعنی »نیروهای دفاع ملی« محافظت می شد. 
اکنون  که  این جنگ جویان  که  گفتند  من  به  محلی  مردم  بااین حال، 
اعضای نیروهای دفاع ملی هستند، همان کسانی اند که یک هفته قبل 

به ما خبر دادند که تا آخرین گلوله با سربازان اسد خواهند جنگید. 
این قاعده، در تمام مناطق منتهی به حمص و سپس طرف مرز شرقی 
سوریه، جایی که شورشیان روستاها و پایگاه های محکم خود را دست 
می دهند، دنبال می شود. شهر حمص، به استثنای منطقه ای بزرگ به 
نام الوائر در شمال غربی کشور، که صدها هزار شهروند سنی به آن جا 
شباهت های  است.  دولت  تصرف  در  که  مدت هاست  برده اند،  پناه 
جنگ  زمان  در  لبنان  و  حمص  ایالت  وضعیت  میان  خیره کننده ای 
داخلی وجود دارد. در اطراف دژ کردان )یا حسن الفرسان به عربی(، 
لبنان، خانه هایی  مرز  نزدیکی  در  و  واقع شده اند  مسیحی  روستاهای 
هستند که پشت دروازه های شان مجسمه های مریم مقدس نصب است 

و نشان می دهد که صاحبان خانه، مارونی هستند: قبیله ای از مسیحیان 
لبنان.

البته در شمال،  نیروهای دولتی پیش روی کمی داشته اند.  در شمال، 
شورشیان این امتیاز را دارند که در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشته و از 
آن جا می توانند با قاچاق، خود را ازلحاظ نظامی و اقتصادی تمویل 
کنند. بیشتر جنگ هایی که میان خود شورشیان رخ داده، برای کنترل 
مرزها بوده است که برای آوردن جنگ جو و مهمات، و نیز به حیث 

منبع درآمد از آن استفاده می کنند.
مثال،  به گونه ی  شده اند.  ویران  عمال  کشور،  از  بزرگی  بخش های 
با  است:  استالینگراد شده  به  تمامی قسمت های شمالی دمشق، شبیه 
نیستند.  بازسازی  قابل  که  فروریخته ای  و  ساختمان های تخریب شده 
برگردند.  برایش  که  نیست  چیزی  درواقع  برنمی گردند.  نیز  مهاجرین 
دولت هم چیزی از روی آشتی به آن ها نمی دهد. از لحاظ سیاسی، 
استدالل اصلی دولت این است که »دست کم، ما بهتر از آن ها هستیم 
که در آن سو، مردم را صرفا به خاطر تعلق مذهبی و فرقه ای شان گردن 
می زنند«. ناگفته نماند که این مسئله، علوی ها و کردها و مسیحیان را 
می ترساند، همین طور سنی هایی را که با دولت کار می کنند. در سوریه، 
بزرگ ترین ضعف اپوزیسیون این است که اجازه داده اند جنگ تا این 
اندازه فرقه ای شود. زناِن اپوزیسیوِن مسیحی، به زور وادار به پوشیدن 
از  با تهدید مرگ روبه رو هستند. یکی  حجاب می شوند و مخالفین 
عوامیل مهم جنگ سوریه، که آن را از منازعات قبلی متمایز می سازد، 
این است که تهدید به شکنجه و مرگ از جانب مقابل، بسیار ترسناک 

است. مردم سوریه، نمونه های این بی رحمی را در اینترنت می بینند.
این  داد؟  انجام  می توان  کاری  چه  وضعیت،  این  به  پایان دادن  برای 
تئوری که مسلح نمودن اپوزیسیون می تواند اسد را به پای میز مذاکره 
و کناررفتن از قدرت بکشد، یک دگرگونی کامل در وضعیت جبهه ی 
جنگ را پیش از پیش فرض می گیرد. اگر چنین چیزی ممکن باشد، 
شود.  محقق  خونریزی  و  جنگ  سال  چندین  از  پس  می تواند  تنها 
نیز  ایران و حزب الله  این تئوری، هم چنین فرض می گیرد که روسیه، 
این که  به  باتوجه  کند.  سقوط  -اسد-،  سوری شان  متحد  می خواهند 
دیگر  و  النصره  جبهه ی  داعش،  تسلط  تحت  عموما  امروزه، شورش 
لندن  و  واشنگتن  حتا  است  ممکن  است،  شبه القاعده  گروه های 
این که  اما،  دیگر  سوی  از  کند.  سقوط  اسد  نخواهند  هم  ریاض  و 
عربی  متحدی  و  غرب  برای  می تواند  شود،  پیروز  اسد  بدهند  اجازه 
پیشین  وزیر  یکی  گفته ی  به  شود.  محسوب  شکست  ترکی شان،  و 
که  رفته اند  آن  از  پیش تر  خیلی  اسد،  سرنگونی  برای  »آن ها  سوریه، 
حاال بخواهند برگردند«. مخالفین او، با تاکید بر کناررفتن اسد به عنوان 
یک پیش شرط صلح، درحالی که می دانند چنین چیزی اتفاق نخواهد 
افتاد، درواقع ادامه ی این جنگ را تضمین می کنند. ممکن است اسد 
نخواهد به صورت صلح آمیز کنار بیاید، اما حتا همین هم به او پیشنهاد 

نشده است.
اگر جنگ، پایان دادنی نیست، آیا تاثیر آن بر مردم سوریه، کاهش دادنی 

به میزان کنونی خشونت، مذاکرات در بدو تولد خفه  باتوجه  است؟ 
شدند. اکنون، نفرت و ترس چنان عمیق است که کسی جرات نمی کند 
خطری که در کنارآمدن است را به جان بخرد. بااین همه، باید از خود 
پرسید که آیا جبهه ی النصره یا داعش، اصال اهل گفت وگو با کسی 
هستند؟ قطعا تا همین اواخر، پاسخ به این سوال آشکارا منفی بود. اما 
در ماه می 2014، 1200 جنگ جوی آخر نیز با مهمات خود از شهر 
کهنه ی حمص خارج شده و اجازه ی ورود غذا به شهر نبل و ظهرا داده 
شد. به همین ترتیب، زندانیاِن طرفدار اسد، در مناطق دیگر آزاد شدند. 
این گونه توافق ها و متارکه ها برای پایان دادن موقت به جنگ، به دلیل 
خستگی از درگیری ها، به صورت روزافزونی امکان می یابد، اما موقت 
هستند و احتمال ندارد از این بیشتر باشند. باوجوداین، همان گونه که 
یک ناظر در بیروت گفته است: »در جنگ داخلی لبنان، بیش از ۶00 
به آن  مردم  و  بودند  تمام آن ها شکننده  بود.  افتاده  اتفاق  آتش بس 

می خندیدند؛ اما آن آتش بس ها زندگی بسیاری را نجات دادند«. 
را  پنج جنگ مختلف است که یکی، دیگری  بحران سوریه، شامل 
تشدید می کند. در نخست، جنگی که با یک قیام اصیل مردمی علیه 
وارد  زود  خیلی  و  بود،  شده  آغاز  فاسد  و  خشن  دیکتاتوری  یک 
کشمکش سنی ها علیه علوی ها )شیعه ها( شد. این خود منجر به نزاع 
میان آمریکا،  بن بستی  شیعه-سنی در کل منطقه گردید؛ گیرمانده در 
عربستان و دوست های سنی در یک سو، و ایران، عراق و لبنان شیعی 
و غرب  میان مسکو  تازه  به عالوه، یک جنگ سرد  دیگر.  در سوی 
شروع شده است که براثر کشمکش در لیبی شدت گرفت و در این 

اواخر، توسط بحران اکراین بدتر شد.
ساله ی  سی  جنگ  خاورمیانه ای  نسخه ی  مانند  چیزی  بحران،  این 
زیادی  بازیگران  سوریه،  در  است*.  پیش  سال  چهارصد  در  آلمان، 
به دالیل مختلف، با یکدیگر می جنگند. عده ای هنوز فکر می کنند 
که می توانند جنگ را پیروز شوند و عده ای دیگر تنها تالش می کنند 
طول  در  آلمان  مانند  سوریه،  در  بگیرند.  را  خود  شکست  جلوی 
قدرت  درمورد  درگیر،  طرف های  تمام   ،1۶4۸ تا   1۶1۸ سال های  
خود اغراق می کنند و بر این باور هستند که موفقیت موقت در میدان 
جنگ، راه را برای پیروزی کامل باز خواهد کرد. عده ی زیادی از مردم 
به آمریکا،  وابسته  را،  نتیجه ی جنگ داخلی در کشور خود  سوریه، 
روسیه، عربستان و ایران می دانند. احتماال در این مورد، حق با آن ها 

است.
* پی نوشت: جنگ سی ساله، مجموعه ای از جنگ های ویران گر در 
اروپای مرکز درطول سال های 1۶1۸ و 1۶4۸ میالدی بود. این جنگ، 
یکی از ویران گرترین و طوالنی ترین جنگ ها در تاریخ اروپا است. 
در نخست، جنگی بود میان دولت های پروتستان و کاتولیک، که از 
بقایای امپراتوری مقدس رم تشکیل شده بودند. این جنگ، به تدریج، 
بزرگ  میان قدرت های  به یک جنگ سراسری  نزاع مذهبی  از یک 
شد.  تبدیل  اروپا  در  سیاسی  برتری  برای  )فرانسه-هابسبورگ(،  اروپا 

)مترجم(
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یکی در خبرگزاری مامای خود نوشته که هشتاد و چهار 

و  اسالم  کلمات  درج  خواهان  افغانستان  مردم  درصد 

افغان در شناس نامه های جدید هستند.  از آن سو، طرف 

مقابل ادعا می کند که نود درصد مردم مخالف ذکر شدن 

این کلمات در شناس نامه های جدید اند. 

این  به  خارجی  پژوهشگر  یک  است  ممکن  اکنون، 

فرق سرش  بر  که  کند  احساس  بعد  و  کند  نگاه  آمار ها 

یک چیز سخت استخوانی در حال رشد کردن است و تا 

پیش داکتر برسد یک شاخ کامل بر سرش روییده باشد. 

اما در واقع این آمارها هیچ مشکلی ندارند.  مگر نه این 

است که پژوهشگران و آمارسنجان باید با مردم مصاحبه 

کنند؟ خوب،  رفته اند با مردم مصاحبه کرده اند و مردم 

مند  عالقه  چه  به  کننده  مصاحبه  که  این  به  بسته  هم،  

باشد،  جواب داده اند.  در این مورد خاص،  یعنی مورد 

با درج  ِمردم  ام که صد درصد  شناس نامه، من مطمئن 

کلمات افغان و اسالم در تذکره موافق بوده اند. این که 

حاال می گویند هشتاد و چهار درصد موافق بوده اند،  به 

این خاطر است که پژوهشگر با انصاف بوده و دل اش 

نمی خواسته که دل مخالفین را به کلی بشکند. فکر کرده 

به زباله دانی  که اگر شانزده درصد رای های موافق را 

تاریخ بسپارد، در اصل پژوهش دموکراتیک خللی وارد 

نمی شود.  از نظر علمی، قاعده همان ۵۱ و ۴۹ است. 

که  بکند  مورد  این  در  تحقیق علمی  آدم یک  اگر  یعنی 

مثال امروز هوا گرم است یا نیست، هر طرف که پنجاه به 

عالوه ی یک رای را ببرد،  قضاوت همان طرف معتبر و 

برنده ی پژوهش است. 

که  مردمی  همان  دارد  امکان  طور  چه  می پرسید  اگر 

در  مذکور  کلمات  درج  موافق  درصد  چهار  و  هشتاد 

نیز  آن  مخالف  درصد  نود  اند،  جدید  شناس نامه های 

دارد.  امکان  این  ما  کشور  در  علمی،  نظر  از  باشند؟ 

غنی  اشرف  داریم  عقیده  که  نیستیم  ما  همین  مگر 

از  اما  است  افغانستان  تاریخ  در  رییس جمهور  بدترین 

است؟  بهتر  کمی  یک  گذشته  رییس جمهورهای  تمام 

نمی شود  آدم  وطن  جا  هیچ  گوییم  می  که  نیستیم  ما 

ای کاش  ولی  کشید،  چشم  در  باید  را  وطن  خاک  و 

یکی بمبی سر این وطن می  انداخت که از دست اش 

راحت می شدیم؟ همین ماییم که همه ی این اطالعات 

سرسام آور را به نظر سنجان و پژوهش گران می دهیم و 

رفتند  که   بی چاره ها  آن  بعد،   را می آماسانیم.  آمارشان 

ما  پژوهش گران  نگذریم  از حق  البته  می خندیم.  هرهر 

به  و  می کنند  حمل  تفنگچه  نمی کنند.  خوبی  کار  هم 

قرآن کریم سوگند می دهند و هی می گویند که بعضی 

آدم ها در گذشته همکاری نمی کرده اند و فعال در نزد 

خدای خود روزی می خورند و بازگشت همه به سوی 

اوست، هرچند که زمان بازگشت را هیچ کسی نمی داند 

و بسته گی به این دارد که افراد تا کجا به علم و تفنگچه 

و کتاب مقدس احترام می گزارند.

آیین آمارسازی

ترجمه ی حکمت مانابخش بیست وسومپاتریک کاکبرن
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چسبیدن به یک عادت روزانه بسیار آسان است 
مثبت  تاثیر  شام  زندگی  در  عادات  این  آیا  اما 
زندگی  تان  بخواهید در  اگر شام  از طرفی  دارند؟ 
پیرشفت کنید شاید تشخیص این که از کجا و 
چگونه باید رشوع کنید مشکل باشد. به یاد داشته 
باشید که قبل از هر حرکتی شام باید بدانید که 
چه رفتارهایی انجام دهید و چه رفتارهایی را ترک 
کنید. هنگامی که شام درک درستی از این موارد 
سوی  به  را  اولیه  قدم های  می توانید  کردید؛  پیدا 

آینده بهرت، بردارید.
رفتارهایی که باید ترک کنیم

فراموش  را  گذشته  شکست های  و  دردها   .۱
کنید

یادآوری  و  گناه  احساس  پشیامنی،  حرست، 
ذهن،  در  آن ها  تکرار  و  گذشته  بد  اتفاقات 
می تواند شام را از حرکت به جلو در حال و آینده 
گذشته ی  روی  کنرتلی  هیچ  دیگر  شام  دارد.  باز 
توسط  خود  کنرتل  از  می توانید  اما  ندارید  خود 

گذشته جلوگیری کنید.
و  داده اید  انجام  گذشته  در  که  اشتباهاتی   •
قرار  نظر  مد  را  شوند  تکرار  دوباره  منی خواهید 
این  از  می توانید  که  را  عملی  درس های  دهید. 
اشتباهات بگیرید لیست کنید و هر ترس نظری 
اطراف آن اشتباه را فراموش کنید. به عنوان مثال، 
داغ  بخاری  ملس  با  است  ممکن  کودک  یک 
اجسام  بگیرد  یاد  نتیجه  در  و  بسوزد  دست اش 
باعث  نباید  تجربه  این  اما  نکند؛  ملس  را  داغ 
شود که کودک از ملس اجسام دیگر و درک و 

جست وجوی دنیای خود دست بردارد.
• تعامالت گذشته با افراد می تواند باعث افزایش 
توزی  کینه  اما  شود؛  آن ها  به  نسبت  شام  کینه 
موجب تخلیه انرژی و روحیه شام می شود و در 

نهایت باعث پس رفت شام خواهد شد.
۲. تسلیم کنرتل دیگران نشوید

دیگران  است.  خودتان  به  متعلق  شام  زندگی 
شام  به  یا  کنند  راهنامیی  را  شام  است  ممکن 
مشاوره بدهند. برخی از این راهنامیی ها می تواند 
برای شام مفید باشد ولی برخی از آن ها مرضند. 
رصف نظر از این ها شام باید براساس خواسته ها و 
ایده های خود تصمیم بگیرید و در این خصوص 
نگران  خود  خصوص  در  دیگران  تصورات  از 

نباشید.
به  افراد  باشید که حتا نزدیک ترین  بیاد داشته   •
شام، درک محدودی از آن چه واقعا هستید دارند.

خود  اهداف  کردن  دنبال  حال  در  شام  وقتی   •
این که  به دلیل  افراد  هستید، ممکن است برخی 
نیستید  راستا  یک  در  آن ها  فکری  خط  با  شام 
انجام  است،  مهم  آن ها  نظر  به  که  را  کارهایی  و 
مثال،  عنوان  به  کنند.  انتقاد  شام  از  منی دهید 
پول ساز  زیاد  شام  هدف  و  عالقه  است  ممکن 
نباشد، بنابراین افرادی که مسائل مالی را به عنوان 
اتالف  را  شام  کار  می دانند،  مهم  اولویت  یک 
وقت بدانند. به یاد داشته باشید که ارزش های شام 
و دیگران همیشه یکسان نیست، بنابراین زندگی 
بخش  رضایت  همیشه  دیگران  ارزش های  با 

نخواهد بود.
۳. خود را از تردید رها کنید

خود  تصمیامت  در  تا  دهید  آموزش  را  خودتان 
قاطع تر باشید. اگر به مردد بودن خود پایان ندهید 

با شک  همیشه در لحظات مهم تصمیم گیری 
مواجه خواهید شد.

۴. همین حاال به تعویق انداخنت کارهای تان 
را متوقف کنید. همین حاال!

برای  را  فردا  که  افرادی هستید  آیا شام هم جزو 
رفتار  این  می کنید؟  انتخاب  کارهای تان  انجام 
می تواند به رسعت در شام به یک عادت تبدیل 
انداخنت کارها را متوقف کنید و  به تعویق  شود. 
آن ها را هر چه زودتر انجام دهید. یکی از دالیل 
افتادن  از  انداخنت کارها می تواند ترس  به تعویق 
کاری  زودتر  چقدر  هر  اما  باشد.  اشتباه  مسیر  به 
خود  خطای  به  می توانید  رسیع تر  کنید  رشوع  را 
یاد  به  برآیید.  آن  اصالح  صدد  در  و  بربید  پی 
داشته باشید که با خانه نشینی فقط فرصت های 

آینده تان را محدودتر می کنید.
5. از مشکالت فرار نکنید

اجتناب  زندگی  در  مسائل  و  مشکالت  وقوع 
را  وقت تان  فقط  آن ها  از  فرار  با  است.  ناپذیر 
هدر می دهید. شام زمان کمی برای پیرشفت در 
بین  اگر سوتفاهمی  مثال  به عنوان  دارید.  اختیار 
شام و شخص دیگری رخ دهد، سعی کنید آن 
را با گفت وگو حل کنید. در این گونه موارد روابط 
می توانند قطع شوند ولی در عین حال می توان با 

یک مدیریت صحیح آن ها را مستحکم تر کرد.
در هر صورت مسائل و مشکالت زندگی اگر حل 
نشوند همیشه روی دوش شام سنگینی خواهند 

کرد.
۶.  عذر و بهانه را کنار بگذارید

گاهی برخی موانع قانونی ممکن است شام را از 
پیگیری یک هدف یا ایده ی خاص باز دارد. اما 
اغلب با کمی تالش می توان بر اکرث موانع غلبه 
کرد. هرگاه با مانعی مواجه شدید که قادر به رفع 
آن هستید، به خودتان بگویید که این فقط یک 
هدف تان  تحقق  از  مانع  که  است  ساده  بهانه ی 

می شود؛ بنابراین باید آن را از بین بربید.
۷.  توضیح اضافی را کنار بگذارید

معنای  و  دلیل  بدون  اغلب  زندگی  در  اتفاقات 
خاصی به وقوع می پیوندند. نیاز به توضیح برای 
برخی چیزها طبیعی است اما متایل زیاد به ارائه ی 
به ویژه  ماندن شام می شود  باعث عقب  توضیح، 
اگر شام جزو افرادی باشید که از انجام امور قبل از 
ارائه ی توضیح خودداری می کنید این امر موجب 

آسیب جدی در زندگی تان خواهد بود.
از  را  خود  و  بشناسید  را  خود  ترس های   .۸

آن ها رها کنید
نگرانی های  و  ترس ها  زندگی  در  شخصی  هر 
باشید  صادق  خودتان  با  دارد.  را  خودش  خاص 
می شود  پس رفت تان  موجب  که  را  ترس هایی  و 
آن  از  تا  کنید  کار  آن ها  روی  و  کنید  شناسایی 

رهایی یابید.
برای  به ویژه  ناامیدی،  و  از دل شکستگی  • ترس 
افرادی که کامکان به آن مبتال هستند، بسیار رنج 
آور است. اما بیاد داشته باشید که زندگی می تواند 
موقعیت های  و  دیگر  افراد  کردن  جایگزین  با 
جدید تغییر کند و باعث بهبود روحیه افراد شود.

• ترس از ناشناخته ها نوع دیگری از ترس است 
ترس ناک  تغییر  هستند.  مبتال  آن  به  مردم  که 
است زیرا باعث می شود که مسائل بهرت یا بدتر 
ترس  نیز  موفقیت  از  حتا  افراد  بعضی  بشوند. 

برجسته  روحیه  آن ها  اگر  خصوص  به  دارند 
رفتار  باشند.  نداشته  دوست  را  ایستادگی  و  بودن 
نحوه ی  به  زیادی  حد  تا  شام  با  نیز  دیگر  افراد 
عملکرد و شخصیت شام از لحاظ تاثیر گذاری 

و استحکام شخصیتی بر می گردد.
رفتارهایی که باید انجام دهیم

۱. کاستی های خود را بپذیرید
هیچ کس در دنیا کامل نیست. اشتباهات جزئی 
انجام  آن چه  از  رصف نظر  هستند.  زندگی  از 
می دهید یا منی دهید، شام دچار اشتباه خواهید 
به  بپذیرید  بیشرت  را  واقعیت  این  هر چقدر  شد. 
کار شدن  به  و دست  امور  انجام  در  اندازه  هامن 

برای کارهای مختلف موفق تر خواهید بود.
همیشه  و  باشید  داشته  مثبت  دید   .۲

شکرگزاری کنید
زندگی  در  چیز  همه  به  منفی  نگاه  داشنت 
و  ایرادات  به  این که  جای  به  است.  آسانی  کار 
اشکاالت مترکز کنید، به نیمه ی پر پیاله بنگرید 
ببینید.  چیز  همه  در  را  درستی ها  و  خوبی ها  و 
باوجود مشکالت، زندگی از آن چه به نظر می رسد 

دوست داشتنی تر است.
در مورد داشته های تان و مسائل خوب زندگی تان 
فکر  رویدادهای خوب،  و  مانند خوش شانسی ها 
کنید. به جای افسوس خوردن برای نداشنت توانایی 
رفنت به یک سفر رویایی یا خرید یک اتومبیل 
و  خانواده  سوی  از  که  حامیت هایی  به  لوکس، 
دوستان در حق شام می شود و لذت های ساده ای 

که به آسانی قابل دست یابی است، فکر کنید.
۳.  به آینده بیاندیشید

از گذشته درس بگیرید، قدردان وضعیت فعلی تان 
و  آینده  به  فکر  کنید.  مترکز  آینده  به  و  باشید 
زندگی  به  دارید،  را  آن  داشنت  آرزوی  که  زندگی 
شام مسیر و هدف می دهد. داشنت هدف باعث 
می شود که آسان تر به سمت جلو حرکت کنید و 

به راحتی مراحل پیرشفت را طی کنید.
که  شود  باعث  نباید  آینده  به  فکر  و  مترکز   •
کنید.  آینده  به  نگرانی  رصف  را  وقت تان  بیشرت 
بدست  رویای  آن چه  و  می توانید  آن چه  برای 
آوردنش را دارید برنامه ریزی کنید اما به جزئیات 
و  کنرتل  قدرت  شام  زیرا  نشوید  وارد  برنامه  ریز 

پیش بینی همه چیز را ندارید.
• مترکز روی یک هدف مشخص و داشنت انگیزه 
باال. داشنت یک هدف معین، انگیزه رسیدن به آن 
را دوچندان می کند. داشنت اهداف بیش از حد، 
انرژی شام را پراکنده می کند. از آن جایی که شام 
مترکز  زمانی  بازه  یک  در  هدف  یک  به  تنها 
می کنید، بهرت است اهدافی که شام را به چالش 
برای  را  توان تان  می کشند مشخص کنید و متام 

آن ها بکار بربید.
۴.  به خودتان باور داشته باشید

باشید. در  به نفس داشته  اعتامد  باشید و  شجاع 
فکر  بشوید،  آینده  در  می خواهید  آن چه  مورد 
کنید و به خودتان اطمینان داشته باشید که شام 
هم اکنون رشایط رسیدن به آن موقعیت دل خواه 

را در خود دارید.
اگر به این اصل اعتقاد داشته باشید که شام هم 
اکنون هامن فردی هستید که می خواهید بشوید، 
رفتارها و تصاویر ذهنی تان به طور طبیعی شام را 

در آن مسیر قرار خواهد داد.
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بگو مگو از

بنام خداوند عدالت و آزادى و سالم به همه عزيزان :
و  افغانى  سورى،  مهاجران  از  را  اروپايى  هزاران  پذيرايى  وقتى 
عراقى در تلويزيون ديدم جلو اشك هايم را گرفته نتوانستم. اول 
دوم  و  و سرگردان  مهاجر  مسلمانان  رسيدن  مقصد  به  به خاطر 
به خاطر پذيرايى و حمايت هزاران شهروند اروپا از مهاجران. و اما 
اين جا ما در پى تحميل هويت مان به ديگران هستيم، هويتى كه براى كسب پناهندگى يا حق 
شهروندى در اروپا به صد بهانه و اسناد جعل مى فروشيم و تبديل اش مى كنيم از آن فرار مى كنيم، 
آيا به اين جدال مى ارزد و هم هر شب و روز در پنج وقت نماز امامان مساجد در دعا هاى شان به 
هالكت همين غير مسلمانان دعا مى كنند. آناني كه از فرزندان تان و برادران تان پذيرايى كردند 
آيا وقت آن نرسيده به جاى رفتن به  اين قرائت هاى دينى و مذهبى به كجا خواهيم رسيد،  با 
اروپا ارزش هاى جهانى و انسانى را با حفظ هويت و دين مان بپذيريم و سرزمين ما را مقصدى 
براى زيست جاويدانه فرزندان ما مبدل كنيم؟ در برابر نارسيزم و تقدس گرايى، انتحار و انفجار و 
خشونت استاده شويم به جاى افغانيت به انسانيت، صلح، برادرى و آسايش انديشه كنيم. جايى كه 
براى فروش و تغير هويت و حق شهروندى و زندگى انسانى سرگردان و مهاجر نشويم، اين است 

باور هايم و هرگز هويت و ديانتم را عوض نمى كنم ولى به ارزش هاى جهانى احترام مى گذارم. 

بادام هاى چشـم  به راه
برگه هاى فيس بوک شده اند سراشيب فراموشى شبانگاهى. هرچه 
مادر در شناسنامه،  نام  از  رفته است.  ياد  از  فردا  بنويسيم،  امروز 
پيکر كودک سورى در كناره دريا، تاب تازيانه غورى در دامنه كوه 
و خودكشى سرودپراز دلتنگ در تنگناى چهار ديوار، تا زخم هاى 
سر و روى ابوذر كوچك در سرينا، مشت خاكستر فرخنده در آستان شاه دوشمشيره، سربريدن هاى 
افسران و سربازان گرفتار در پهلوى آمو ... و از چالش آب سرد، تشت خاک بر سر و كلکسيون 
كتاب هاى اثرگذار زير بالشت تا فارياب را درياب، پکتيکا در اندوهت سوزم، سمنگان سرگردان تو 

هستم و ...
آن چه از ياد نمى رود، از ديده نمى افتد و درنگ نمى پذيرد، جريان پايان ناپذير »هزاره ستيزى« در 

افغانستان است. اين رويداد را نوروز گذشته نگاشته باشى، تا يلداى آينده رنگش نمى خشکد.
از رسانه هاى  بسيارى  به جايى رسيده كه ديگر  لگام گسيخته هزاره شکارى  سوگ مندانه، خشم 

دل سوز نيز ياراى بازتابش را ندارند و گزارش ها را خواسته يا نخواسته پشت گوش مى اندازند.
خداوندا! دسته تبر تبهکار را از كدامين چوب ساخته اى كه پيهم به جان درخت بادام مى افتد و 

شگوفه ها را توده توده يتيم مى گرداند؟
خداوندا! سخن بماند ميان تو و من، اگر مادر مى بودم، هرگز هرگز هرگز نمى گذاشتم پسرانم نام مرا 

در شناسنامه ها شان بنويسد. مى دانى فرزندان حوا آدم خوار شده اند؟
خداوندا! آزرده مشو! اين چه آفريده اى؟

و چرا؟
ششم سپتمبر 2015

بياييد کمي انصاف داشته باشيم!
كه  مسلمان  مهاجرين  سيل  از  اروپايي  كشورهاي  گرم  استقبال 
است، موجب شده  آنان  نوع دوستي  و  انساني  احساس  از  ناشي 
است كه برخي از كاربران شبکه اجتماعي با زيرپا گذاشتن وجدان، 

اين امر را يك توطئه از سوي غربي ها بدانند:
برخي نوشته اند كه: »غربي ها با باز گذاشتن مرزهاي شان مي خواهند، جوانان مسلمان   .1
را جذب و كشورهاي اسالمي را از نيروي فعال و جوان تهي و در نتيجه اسالم را تضعيف نمايند«.

اندازي آتش جنگ در كشورهاي اسالمي،  با راه  اند: »غربي ها  برخي ديگر نوشته   .2
خودشان عامل ايجاد ناامني هستند، لذا بايد دروازه هاي شان بر روي مهاجريني كه به دليل آتش 

افروزي آن ها كشورشان را ترک مي كنند، باز بگذارند«.
متأسفانه مسلمانان عادت دارند كه همه مشکالت، حتا تخم نگذاشتن مرغ و كم شدن شيرگاوشان 
لذا  بمانند،  بحران و مشکالت غافل  داخلي  و  اصلي  از عوامل  و  به غربي ها نسبت دهند  نيز  را 
همه  عامل  كه  است  اين  واقعيت  نمي شود.  تداوي  شان  بيماري  و  شان حل  هيچ گاه مشکالت 
بدبختي ها، مشکالت، بحران ها و جنگ ها در كشورهاي اسالمي خود مسلمانان هستند، مگر خداوند 
به مسلمانان عقل نداده است كه آن ها آله دست غربي ها قرار مي گيرند و با دستور غربي ها به جان 

همديگر مي افتند؟
بياييد كمي انصاف داشته باشيم، اگر از احساس انساني و نوع دوستي غربي ها تقدير نمي كنيم و 
آن ها را به خاطر پناه دادن به مهاجرين بي پناه مسلمان ستايش نمي كنيم، حداقل رفتار انساني آنان 

را توطئه عليه اسالم و مسلمانان به حساب نياوريم.

اين روزها افسردگى عجيبى در شهر كابل حاكم است.
ظاهرا يك جمع كالن جوانان و ناجوانان بى كار هستند و از اقتصاد 
بد شکايت دارند. من روزانه چندين تلفون از كسانى مى گيرم كه 
عذر مى كنند اگر كار خوردى به هر امتيازى كه باشد يا در داخل 
و يا در بيرون حکومت برايشان پيدا كرده بتوانم. همين گونه با 
كسانى روبه رو مى شوم كه كار خود را از دست داده اند. نگو كه روزانه يك تعداد كسانى را هم 
مى بينم كه از معاش و يا محيط كار خود در داخل و خارج از حکومت ناراضى هستند و احساس 

افسردگى مى كنند.
من روزمره با افسرده هايى از طبقه هاى مختلف جامعه مواجه هستم. كارداران افسرده كه از وضعيت 
كار خود ناراضى هستند. بيکاران افسرده كه از بيکارى ناراضى هستند. سياست مداران افسرده كه 
از وضعيت سياسى ناراضى هستند. حکومتى يان افسرده كه از وضعيت حکومت ناراضى هستند. 
سرمايه داران افسرده كه از وضعيت سرمايه گذارى ناراضى هستند... اين لست افسرده ها خيلى دور و 

دراز است. شايد شماهايى كه اين پيام را مى خوانيد هم احساس كرده باشيد.
من پيشنهاد مى كنم كه نهادى يك تحقيق در مورد افسردگى روانى كه فعال حد اقل در كابل حاكم 
است، انجام دهد. من واقعا مى خواهم بدانم كه اين افسردگى حاكم بر اكثريت دقيقا چى انگيزه بدون 

وضعيت كار و اقتصاد دارد.

Jawid Kohistani

Saboor Siasang

نسيم جعفری

Waheed Omer
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فیفا وحکم به اخراج یک بازیکن 
از آکادمی بارسلونا

فن پرسی: در شرایط 
وحشتناکی قرار گرفتیم

دی ماریا:psg انگیزه زیادی به 
بازی کنانش می دهد

ذره  زیر  شدت  به  "الماسیا"،  بارسلونا  باشگاه  فوتبال  آکادمی 

بین منایندگان فیفا قرار گرفته و فعالیت های آن به دقت کنرتل 

می شود. 

پایه ای  تیم های  بازی کن   9 فعالیت  فیفا،  که  بود   2014 مارچ 

با  بارسلونا را غیرقانونی دانست و به تبع آن، باشگاه بارسلونا 

جرایم سنگینی مواجه شد. بارسلونا نه تنها مجبور به پرداخت 

جریمه مالی شد که تا جنوری 2016، از خرید بازی کن نیز محروم 

گردید. علت، به خدمت گرفنت خارج از محدوده قانون بازی کنان 

زیر سن قانونی از سوی باشگاه بارسلونا عنوان شد. فیفا این 9 

بازی کن را از بازی برای بارسلونا نیز منع کرد. 

چند روز پیش اما مدیریت بارسلونا، نامه جدیدی از سوی فیفا 

دریافت کرد، مبنی بر اینکه این بازی کنان دیگر حتی حق حضور 

در الماسیا را هم ندارند و نباید در کنار سایر بازی کنان به مترین 

بپردازند. این حکم جدید، با شگفتی مدیران بارسلونا و مسئوالن 

آکادمی فوتبال الماسیا روبرو شده است. 

از میان آن 9 بازی کن، پاتریس سوسیا، بازی کن 16 ساله کامرونی 

همچنان در الماسیا حضور داشت و حاال مطابق حکم جدید باید 

از بارسلونا اخراج شود. سوسیا بسیار مورد عالقه مربیان تیم های 

با تیم  پایه ای بارسلونا قرار دارد و تا همین چند روز پیش نیز 

نوجوانان بارسا مترین می کرد. بازی کنان تیم نوجوانان بارسلونا نیز 

به نشانه اعرتاض، دیروز با پیراهن های شامره 9 سوسیا در مترین 

حارض شدند. 

رابین فن پرسی، کاپیتان تیم ملی هلند، پس از شکست 0-3 

در وضعیت  وحشتناکی  تیمش  که  کرد  تایید  ترکیه،  مقابل 

قرار گرفته است.  

نارنجی ها با این شکست، با دو امتیاز اختالف با ترکیه، در 

رتبه چهارم گروه  A   مقدماتی یورو 2016 قرار گرفتند. این در 

حالی است که تنها دو دیدار به پایان مرحله مقدماتی باقی 

مانده  است.  

مقابل  اش  مانده  باقی  دیدار  دو  از  ترکیه  که  صورتی  در 

جمهوری چک و ایسلند 4 امتیاز کسب کند،  پیروزی هلند در 

دو دیدار باقی مانده هم آنها را به مرحله پلی آف نخواهد 

رساند.  

فن پرسی به خربنگاران گفت: می توان گفت این نتیجه به ما 

لطمه زد. دیگر صعود ما دست خودمان  نیست. وحشتناک 

است. به نظرم واقعا رشایط وحشتناکی است. صعود بسیار 

دشوار شده است اما هنوز  شانس داریم.  

باید تا پایان بجنگیم و در دو دیدار باقی مانده به هر شکل 

به پیروزی برسیم. 

آنخل دی ماریا ، هافبک پاری سن ژرمن معتقد است که تیمش به 

خوبی به بازی کنان انگیزه می دهد. 

هافبک آرژانتینی با 44 میلیون پوند از منچسرتیونایتد به پاری 

سن ژرمن پیوست. او مقابل موناکو اولین بازی اش را انجام داد 

و عملکرد خوبی هم داشت و حال عنوان کرد که باشگاه انگیزه 

زیادی به او منتقل کرده است. 

او گفت: همه ی بازی کنان را کمی می شناختم ولی اولین آشنایی 

ام با هم تیمی های جدیدم عالی بود. کیفیت آنها را در مترینات 

دیدم. در اینجا امکان پیرشفت از همه نظر وجود دارد و به همین 

دلیل، فرصت پیروزی های متوالی نیز وجود خواهد داشت. باشگاه 

خیلی خوب به بازی کنان انگیزه داده است. 

دی ماریا ادامه داد: آیا برای اولین بازی ام عجول بودم؟ بله البته. 

بعد از اولین بازی، کمی ناراحت بودم زیرا باید صرب می کردم تا 

وقفه بازی های ملی به پایان برسد. حدود دو و نیم هفته مترین 

کردم و منتظر اولین بازی ام بود. می خواستم کیفیتم را به منایش 

بگذارم. انگیزه زیادی دارم. خدا را شکر این اتفاق افتاد. یک پاس 

گول دادم و خوشحال بودم. 

شروع حاشیه سازی بالوتلی
 در میالن

واکنش دل بوسکه به حاشیه جدید جرارد پیکه

بازگشت موراتا به رئال مادرید در فصل آینده

مندیتا:
 فابرگاس به اوج بازخواهد گشت

پدرو:
 از پیوستن به چلسی پشیمان نیستم

ماگات:
 لیگ برتر بر فوتبال دنیا حکومت می کند

بهترین خرید بارسلونا، 
فلورنتینو پرز است

بدو  در  میالن  مهاجم  بالوتلی،  ماریو 

دلیل  به  میالن،  شهر  و  ایتالیا  به  بازگشتش 

رسعت غیرمجاز توسط پولیس جریمه شد و 

گواهینامه اش فعال توقف شده است. 

مهاجم 25 ساله پس از بازگشت به میالن، به 

اسرتاحت  برشیا  اش در شهر  همراه خانواده 

گزارش  برشیا،  ده  جیورناله  روزنامه  می کند. 

خاطر  به  بالوتلی  یک شنبه،  روز  که  داد 

در  اش  خانه  نزدیکی  در  مجاز  غیر  رسعت 

او  است.  متوقف شده  پولیس  توسط  برشیا 

کیلومرت   50 مجاز  رسعت  که  منطقه ای  در 

بوده، در حال رانندگی با رسعتی حدود 100 

کیلومرت بوده و پولیس مجبور متوقف کردن 

او شده است. پولیس ایتالیا فعال گواهینامه 

بررسی  تا  است  کرده  مصادره  را  بالوتلی 

بیشرتی انجام شود. 

اما نکته ی مهم این موضوع اینجاست که در 

قرارداد بالوتلی با میالن، توافقی وجود دارد 

که در صورت بروز هرگونه اتفاق حاشیه ای، 

فسخ  را  قرارداد  طرفه  یک  می تواند  میالن 

با  اتفاق  این  که  نیست  مشخص  حال  کند. 

واکنش باشگاه مواجه شود یا نه ولی مسلام 

میالن  مسئولین  سوی  از  تذکری  سوپرماریو 

دریافت خواهد کرد. 

ساعاتی  و  یکشنبه  روز  بامداد  پیکه،  جرارد 

برابر  اسپانیا  ملی  تیم  پیروزی  از  پس 

اسلواکی، در حال خروج از یک کلوب شبانه 

در شهر خیخون مشاهده شد. 

هواداران  اعرتاض  مورد  روزها  این  پیکه 

دارد  قرار  اسپانیا  ورزشگاه های  در  فوتبال 

از  پیکه  خروج  هنگام  در  اعرتاضات  این  و 

کلوب شبانه نیز ادامه داشت و آنجا نیز او 

مجبور به شنیدن نیش و کنایه های مختلف 

شد. 

میهامن  بوسکه  دل  ویسنته  شب،  یک شنبه 

به  واکنش  در  او  بود.  کوپه  رادیویی  شبکه 

در  او  بیداری  شب  و  پیکه  جدید  حاشیه 

خیخون گفت: او از من برای این کار اجازه 

قضیه  این  در  مشکلی  پس  بود؛  گرفته 

این روزها تحت فشار است  پیکه  منی بینم. 

و  نیست  ملی  تیم  نفع  به  مساله  این  که 

یک جایی باید اعرتاضات به او متوقف شود. 

اطمینان  مساله  این  از  مادرید  رئال  باشگاه 

دارد که موراتا را برای فصل بعد به سانتیاگو 

برنابئو باز می گرداند.

موراتا،  آلوارو  گذشته  تابستان  مادرید  رئال 

میلیون   22 مبلغ  با  را  خود  جوان  ستاره 

یورو به یوونتنوس واگذار کرد اما دو بند در 

قرارداد او گنجاند مبنی بر اینکه سال 2015 

با رصف هزینه 30 و  ترتیب  به  نیز 2016،  و 

35 میلیون یورویی، موراتا به رئال بازگردد. 

مقابل شان  موراتا  درخشش  از  پس  رئالی ها 

قصد  قهرمانان،  لیگ  نهایی  نیمه  بازی  در 

بازگردانند  را  وی  تابستان  همین  داشتند 

مربی  این  ارصار  و  بنیتس  مخالفت  با  اما 

بازگردد،  رئال  به  اگر  موراتا  اینکه  بر  مبنی 

امر  این  از  بنزما خواهد شد،  نیمکت نشین 

منرصف شدند.

با این حال توتو اسپورت دیروز گزارش داد که 

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید به 

مدیران یووه اطالع داده است که به احتامل 

بند  از  استفاده  با  و  آینده  تابستان  فراوان، 

بازی کن را به  این  موجود در قرارداد موراتا، 

چیز  همه  البته  گرداند؛  خواهد  باز  برنابئو 

به عملکرد این فصل موراتا در یووه بستگی 

مهاجامنی  وجود  با  امسال  که  او  دارد. 

چندان  کار  دیباال،  و  زازا  مانژوکیچ،  چون 

آسانی پیش رو ندارد، در صورت ادامه روند 

موفقیت آمیزش، شانس خود برای بازگشت 

به رئال را نیز افزایش خواهد داد.

ملی  تیم  سابق  هافبک  مندیتا،  گایزک 

فابرگاس،  سسک  از  حامیت  به  اسپانیا 

هافبک چلسی پرداخت. 

برتر  لیگ  ابتدایی  دیدار  چهار  در  فابرگاس 

نگذاشته  منایش  به  خود  از  خوبی  عملکرد 

با توجه به عملکرد  این در حالیست که  و 

از  انتظارات  گذشته،  فصل  در  او  عالی 

هافبک اسپانیایی بسیار باال بود. مندیتا که 

خود در یک دوره 5 ساله در میدلزبرو بازی 

ساله   28 هافبک  که  شد  مدعی  بود،  کرده 

خیلی زود به اوج باز می گردد. 

آماده  صد  در  صد  همیشه  اینکه  گفت:  او 

همچنین  و  است  سختی  بسیار  کار  باشید 

بگیرید.  نظر  در  را  او  مسئولیت های 

منی توان همیشه در اوج بود، گاهی شام در 

همچنان  او  ولی  نیستید  خود  فرم  بهرتین 

درخشان ظاهر خواهد شد. 

مندیتا درباره رشایط دخیا گفت: باید ببینیم 

دو  هر  زیرا  داد  خواهد  رخ  اتفاقی  چه  که 

طرف از اتفاقی که رخ داد ناراحت هستند 

فکر  می دانند.  مقرص  را  یکدیگر  دو،  هر  و 

بوده  سخت  خیلی  بازی کنان  برای  می کنم 

به  بازگشت  شانس  دخیا  منی دانم  باشد. 

مادرید را دوباره پیدا کند یا نه. او مسلام در 

چند سال آینده، بهرتین دروازه بان اسپانیایی 

خواهد بود. 

پدرو، ستاره اسپانیایی چلسی، از تصمیمش 

برای ترک بارسا و پیوسنت به آبی های لندن 

پشیامن نیست.  

پدرو که در ترکیب اصلی تیم لوئیس انریکه 

جایی نداشت، در آخرین روزهای  بازار نقل 

انتقالی 27 میلیون  با  انتقاالت تابستانی  و 

اولین  در  و  پیوست  چلسی  به  یورویی 

آبی ها  برای  بروم،  مقابل  وست  دیدارش 

گول زنی کرد.  

که  از رشوعی  من  گفت:  فیفا  سایت  به  او 

وقتی  هستم.  راضی  داشتم،  چلسی  در 

با  بازی  دارید، می توانید  برای  بیشرتی  زمان 

بیشرت  نفس  به  اعتامد  با  متفاوت،  ریتمی 

و ذهنیت متفاوت بازی کنید. مطمئنم که 

خواهد  خوب  بسیار  من  برای  این  انتقال 

هم  و  چلسی  برای  هم  می توانم  زیرا  بود 

برای تیم ملی اسپانیا بازی  کنم.  

2-0 مقابل  پیروزی  پدرو همچنین در مورد 

بهرتین  از  یکی  دیروز  بازی  گفت:  اسلواکی 

بازی های ما در  سبک خودمان بود. پاس های 

تک رضب زیادی دادیم و مقابل تیمی مانند 

اسلواکی که تا به حال شکست  نخورده بود، 

احتامال  این  دادیم.  ترتیب  زیادی  حمالت 

بهرتین بازی مان بعد از جام جهانی بود.  

بوندس  مسئوالن  از  بایرن  سابق  رسمربی 

لیگ  از  مناندن  عقب  برای  خواست  لیگا 

نقل  بازار  در  بیشرتی  فعالیت  جزیره  برتر 

اینصورت  غیر  در  باشند  داشته  انتقاالت  و 

بزودی اعتبارشان را از دست خواهند داد. 

انتقاالت  و  نقل  بازار  در  انگلیس  برتر  لیگ 

خرید  یورو  میلیارد   1  .1 جاری  تابستان 

کوین  خرید  برای  تنها  منچسرتسیتی  کرد. 

دی بروین 80 میلیون یورو به ولفسبورگ آملان 

پرداخت. فلیکس ماگات برخالف بسیاری از 

جوالن  منتقد  تنها  نه  فوتبال  پیش کسوتان 

این اعداد و ارقام نجومی در این بازار نیست، 

بلکه این را یک روند کامال طبیعی دانست. 

وان"  "اشپورت  شبکه  به  ساله   62 مربی  این 

از  بر فوتبال حکومت می کند و  گفت: پول 

آنجایی که همه این پول در انگلیس است، 

بنابراین باشگاه های لیگ برتر جزیره حاکامن 

بوندسلیگا  بنابراین  شده اند.  جهان  فوتبال 

باید هشیار باشد و در این زمینه تکانی به 

خودش بدهد. 

این مربی که آخرین ماموریتش هدایت تیم 

فوالم انگلیس بود، مبلغ 412 میلیون یورو که 

باشگاه های آملانی در مهلت نقل و انتقاالت 

خرج کردند را بسیار کم دانست و گفت: ما 

هنوز ارصار به حفظ تصور رومانتیک مان از 

فوتبال داریم، در عین حال هم می خواهیم 

ایفا  عمده ای  نقش  بین امللل  فوتبال  در 

و  حد  در  می خواهد  بوندسلیگا  اگر  کنیم. 

جهان  سطح  در  فوتبال  مدعیان  اندازه های 

مراقب  باید  کند.  تغییر  باید  مباند،  باقی 

البته امید  باشیم که در رقابت کم نیاوریم. 

ما به بایرن مونیخ است که تا ده سال آینده 

این ظرفیت را دارد که در قامت یک قهرمان 

عرض اندام کند. 

اوگنیو مارتینز براوو، یکی از مخالفان رسسخت 

فلورنتینو پرز در رئال مادرید است. در اسپانیا 

از او به عنوان کسی که می تواند در دوران پس 

از پرز، رئال مادرید را متحول کند یاد می شود. 

مارتینز براوو، دو دوره سعی کرده تا خودش 

را برای ریاست رئال مادرید کاندید کند اما هر 

بار به دالیل مالی و عدم موفقیت در جمع 

آوری امضاهای الزم، نتوانسته به خواسته اش 

روی  همچنان   ،AS با  مصاحبه  در  او  برسد. 

مواضع مخالفش نسبت به پرز ایستاده و بار 

رئال  باشگاه  فعلی  رئیس  از  انتقاد  به  دیگر 

مادرید پرداخت. 

رئال  فصل  این  خریدهای  مورد  در  مارتینز 

مندس)مدیر  ژرژ  این  مادرید  رئال  در  گفت: 

برنامه های مشهور( است که نقش اساسی در 

خرید و فروش ها را ایفا می کند. عجیب است 

که در باشگاه بزرگی مثل رئال مادرید، ما مدیر 

ورزشی نداریم و خود پرز است که مسئولیت 

نقل و انتقاالت را بر عهده دارد و به شدت هم 

تابع مندس است. 

منی دانم دلیل پرداخت مبالغ باال برای جذب 

بازی کنی چون دانیلو که سال آخر قراردادش را 

با پورتو پیش رو داشت چه بوده؟ یا برای چه 

7. 5 میلیون یورو برای بازی کنی چون کاسمیرو 

که متعلق به خود ما بود باید پرداخت شود. 

در مورد دخیا و افتضاحی که به بار آمد نیز 

است.  پرز  خود  عهده  بر  اصلی  مسئولیت 

که یک سال  بازی کنی  برای  باید  منی دانم چرا 

همه  آن  داشت،  قرارداد  یونایتد  با  دیگر 

جنجال درست می شد. پرز باید در مورد جذب 

بازی کنان، کار را به عهده اهل فن بسپارد. او 

شاید یک تاجر و رسمایه دار  موفق باشد اما 

هرگز یک مدیر ورزشی موفق نیست.  

پرز نگاه  به دوران ریاست  ادامه داد:  مارتینز 

بر صندلی  او در رئال مادرید  از وقتی  کنید؛ 

ریاست نشسته است، بارسلونا و حتی اتلتیکو 

مرا  نظر  اند.  رئال صاحب جام شده  از  بیش 

متام  در  بارسلونا  خرید  بهرتین  بخواهید، 

سال های اخیر همین فلورنتینو پرز است. 

همچنان  پرز  دارند  دوست  بارسا  هواداران 

رئیس رئال باقی مباند چون به خوبی می دانند 

که تا زمانیکه پرز در رئال است، اوضاع به کام 

آنهاست. رئال با پرز، اسرتاتژی ورزشی درستی 

ندارد. 
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  خدمات فروش تکت های داخلی و خارجی
  اخذ ویزه های سیاحتی و زیارتی

  تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
  رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا

  مشاوره ی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
 تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانه ها

شماره های تماس:

آدرس: ضلع جنوبی چهارراهی انصاری به طرف قوای مرکز

شرکت سیاحتی و توریستی  قهرمان

skype:

ایمیل آدرس:

020 22 11 868 - +93 (0) 781 687 737
herotravel1
herotravel2

kamran.naya2 info.herotravel@gmail.com

 - +93 (0) 786 409 997

بیش از صد دانش آموز دختر بار دیگر در هرات مسموم شدند
اطالعات روز: در کم تر از ده روز، برای پنجمین بار، روز 

بله بیش از صد دانش آموز دخرت در والیت  گذشته، 16 سن

هرات در غرب کشور مسموم شدند.

دانش آموز   700 به  نزدیک  رویدادها  این  مجموع  در 

دخرت و آموزگاران شان در مکتب های مختلف مسموم 

شده اند.

خوانده  گاز  نوعی  استنشاق  مسمومیت ها  این  علت 

شده؛ اما رسنخ این حوادث هنوز ناپیداست.

شفاخانه  که  است  حاکی  هرات  والیت  از  گزارش ها 

بوده است.  حوزوی هرات روز گذشته به شدت مزدحم 

عالوه بر اتاق های بسرتدار، در صحن شفاخانه، دانش 

آموزان و آموزگاران مسموم شده رِسُم در دست به دیوارها 

تکیه بودند.

به شفاخانه  از بخش تحقیقات جنایی  در گزارشی که 

نوعی  احتامالً  که  است  آمده  رسیده،  هرات  حوزه وی 

کپسول یا تابلت که در معرض آفتاب تبخیر می شده، 

این  ا  ب اما  بوده است.  کننده  گاز مسموم  انتشار  عامل 

هم نتیجه نهایی تحقیقات هنوز مشخص نشده است.

محمد رفیق شیرزی، مسئول شفاخانه حوزه وی هرات، 

عامل  را  هرات  معارف  اداره  در  درونی  اختالف های 

احتاملی این حوادث دانسته است.

منی دانیم؛  را  انگیزه  »مشخصاً  گفته:  شیرزی  آقای 

بین  مشکالت  سلسله  یک  که  می کنیم  احساس  اما 

خودشان در سطح اداره معارف باشد که می خواهند روند 

یا  کاری را سبوتاژ کنند. تهدید خاص به صحت مردم 

دسیسه بیرونی و در سطح والیت نیست، چون ما هیچ 

واقعه جدی نداشتیم. رصف هدف ایجاد تشنج است و 

هیچ تهدید امنیتی نیست.«

والیت  معارف  اداره  رسپرست  احمدی،  عبدالرزاق  اما 

هرات که به تازگی به کارش آغاز کرده، گفته که عوامل 

ایجاد این دهشت بیرونی می باشند و آن ها منی توانند 

رشد قابل توجه دخرتان در سکتور تعلیم و تربیه در این 

والیت را تحمل کنند.

آقای احمدی گفته: »واضح است که دشمنان معارف و 

توسعه و پیرشفت افغانستان خاصتا هرات، وقتی رشد 

رسیع را این جا می بینند، برای شان قابل تحمل نیست.«

مربوط  شده  مسموم  دانش آموزان  که  می شود  گفته 

قریه  قلعه،  هرات-اسالم  شاهراه  در  احمدی  مکاتب 

نوین سفلی و خواجه ابوالولید در ولسوالی انجیل این 

والیت می باشند.

باشد،  هرچه  مسمومیت ها  این  انگیزه  و  علت 

نگرانی های زیادی را میان مردم هرات خلق کرده است.

مسمویت  از  نگرانی  ابراز  ا  ب دانش آموزان  این  والدین 

در  پروایی  بی  به  را  امنیتی  مقام های  شان،  دخرتان 

متهم  معارف  در  شان  اطفال  جان  امنیت  تأمین  قبال 

می کنند.

تکرار  رویدادهای  چنین  اگر  که  داده اند  هشدار  آن ها 

مکتب  به  رفنت  از  را  شان  دخرتان  که  ناچاراً  شود، 

بازدارند.

به دنبال این رویدادها مقام های محلی هرات در نشست 

امنیتی  نیروهای  جدی  مبارزه  خواهان  العاده ای  فوق 

برای شناسایی عامالن این رویدادها شدند.

بر  فشارها  اجتامعی  شبکه های  طریق  از  روزها  این 

انتظار  مردم  و  شده  بیشرت  هرات  محلی  مسئوالن 

رویدادها مشخص و عامالن آن  این  انگیزه های  دارند 

بازداشت و مجازات شوند.

در ماه جوزای امسال صدها دانش آموزد دخرت در والیت 

علت  شدند.  مسمومیت  دچار  مورد  چندین  در  بامیان 

اصلی و دقیق مسومیت این دانش آموزان در بامیان نیز 

مشخص نشده بود.


