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دشمن اشتباهی
انفجار نظامی گری در پاکستان

Saturday

صفحه 5

تنها گزینه ی باقی مانده برای افغانستان

چارده پال، رقص و آواز 
در فیلم »کهن یادگاِر سرزمیِن آزر« 

13 Sep, 2014

عزم پاکستان برای کنترل طالبان وقتی آشکار شد که تالش های ایاالت متحده و دولت افغانستان 
برای برقرار کردن تماس با طالبان، از سال 2009 به بعد افزایش یافت. پاکستان ده ها تن از اعضای 
طالبان را که دولت افغانستان می خواست با آنها صحبت کند، بازداشت کرد. مال عبدالغنی برادر، 
فرمانده عملیات های طالبان که اغلبا فرد شماره دوم مال عمر دانسته می شد، یکی از برجسته ترین 
این چهره ها بود. او در اوایل سال 2010، در یک عملیات مشترک پاکستان-ایاالت متحده دست گیر 
شد. مال برادر به کسی تبدیل شده بود کپه سازمان های متعدد بین المللی، از کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ گرفته تا ملل متحد، دیگر گروه های امدادرسانی و مقام های حکومت افغانستان به او 
مراجعه می کردند. تماس های فراوان او با احمد ولی کرزی، برادر ناتنی  و نماینده ی رییس جمهور 

کرزی در جنوب افغانستان، او را به غیرقابل اعتمادترین فرد برای پاکستان تبدیل کرده بود. 
مال برادر عضو قبیله ی پوپلزی بود، قبیله ای که کرزی ها نیز متعلق به آن هستند. 
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حامد کرزی در نشست شانگهای:
مبارزه ی همگانی علیه تروریزیم در منطقه آغاز شود

آریانا  عالی  تحصیالت  موسسٔه  در 

تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده 

و دارای امکانات زیر میباشد.

1. کریکلم )مفردات( مطابق به کریکلم 

پوهنتون کابل

2. استادان به سویه ماسرت و دوکتورا

3. محل مناسب جهت تدریس

4. صنف معیاری و استندرد در زمستان 

محهز به سیستم گرم کن و در تابستان 

با سیستم رسدسازی.

و  وسایل  با  مجهز  البراتوارهای   .5

تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.

6. کتابخانه مجهز

7. انرتنت 24 ساعته.

8. اطاق کمپیوتر لب. 

9. تدریس به وسیله تکنالوژی معارص

برای  کادری  شفاخانه  داشنت   .10

همچنان  و  طب  پوهنځی  محصالن 

با شفاخانه ګلف، کیشا و مطب  قرارداد 

برای دوره ستاژ.

11. شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت 

ها و سایر موضوعات علمیږ 

ارایه  جهت  کنفرانس  اطاق   .12

سیمینارهای علمی. 

13. کانتین و کافه تریا

14. ساحه پارکینګ برای وسایط.

15. ساحه باز برای تفریح محصالن

آدرس کابل: شهر کابل، چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا/ آدرس ننگرهار: شهر جالل آباد، چکنوری، جوار مسجد تبلیغی  ●●●  شامره های متاس: 0780174901/ 0772486990/ 0786786430







کانکور خزانی آشنایی با موسسٔه تحصیالت عالی آریانا

بوده که در سال 1383 در شهر پشاور جمهوری اسالمی  کانون تحصیلی خصوصی  آریانا یک  موسسٔه تحصیالت عالی 

پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی، 

انجنیری، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت 13 سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ 

و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است. این موسسٔه تحصیلی در سال 1390 از پاکستان به داخل کشور انتقال 

محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال 1386 موسسٔه تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل 

آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد، حقوق و علوم 

سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند. 

ه تاریخ 28 
یانا ب

ی آر
موسسٔه تحصیالت عال

ه تاریخ 15 میزان 
1 در شهر کابل و ب

سنبله 393

1393 در شهر جالل آباد اخذ می گردد!

وزه از ساعت 7:00 صبح 
ت نام همه ر

 ثب

الی 7:00 بعد از ظهر جریان دارد.

ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسٔه تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال 1389 شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را

گلو،  و  گوش  عصبی،  و  عقلی  اطفال،  داخله  عمومی،  جراحی  شعبات  داشنت  با  که  منود  ایجاد  طبی  آالت  سامان  مدرنرتین  تجهیز  با  آباد  جالل  شهر  در 

باشد. می  فعالیت  مرصوف  هموطنان  به  معیاری  صحی  خدمات  عرضه  زمینه  در  و  فراهم  محصلین  برای  را  عملی  کار  زمینه  ستوماتولوژی،  والدی،   نسائی 

ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است. همین اکنون موسسٔه تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن 

صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

22 سنبله، 1393



حامد کرزی در نشست شانگهای:2
مبارزه ی همگانی علیه تروریزیم در منطقه آغاز شود

جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  روز:  اطالعات 
سران  نشست  چهاردمین  در  گذشته  روز  کشور 
شهر  در  شانگهای،  سازمان  عضو  کشورهای 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت کرد. او در این 
مبارزه ی  باید  سازمان  این  اعضای  گفت،  نشست 
همگانی را در برابر ترویرزیم و افراطیت آغاز کنند. 
او  تروریزم و افراطیت را چالش  مشترک برای تمام 

کشورهای منطقه خواند.
حامد کرزی خطاب به اعضای این سازمان گفت: 
خارج  افراطیت  و  تروریزم  پناه گاهای  و  »ریشه 
این  از  استفاده  و  دارد  قرار  افغانستان  مرزهای  از 
پدیده ها به عنوان ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ 
کسی نبوده و هیچ منافع درازمدتی را تأمین نخوهد 
بارها گفته اند، النه های  کرد«. مقام های حکومتی 
تروریزیم در پاکستان است و این کشور، گروه های 
علیه  خود،  سیاسی  منافع  بخاطر  را  تروریستی 

افغانستان تقویت می کند.

جمهوری  ریاست  ارگ  ارسالی  خبرنامه ی  در 
رییس  است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به 
تأکید  با  شانگهای  نشست  در  کرزی  جمهور 
گونه ی  به  افراطیت،  و  تروریزم  تهدیدهای  گفت، 
خطر  با  را  منطقه  تمام  ثبات  و  امنیت  روزافزون 
مواجه کرده و سران این سازمان و سازمان سارک، 
در مبارزه با این پدیده باهم هم کاری نزدیک کنند.

اهمیت  به  اشاره  با  هم چنان  جمهور،  رییس 
این  عضو  کشورهای  میان  گسترده  هم کاری 
منطقه  در  امنیت  و  تأمین صلح  به هدف  سازمان 
ثبات  و  به گسترش صلح  افغانستان  گفت: »تعهد 
در منطقه همچنان نیرومند باقی مانده و ما آماده 
سازمان  کشورهای  اعضای  همه ی  با  تا  هستیم 
کامل  هم کاری  تروریزم  با  مبارزه  در  شانگهای،  

کنیم«.
شانگهای  سازمان  رسمی  عضو  هنوز  افغانستان 
شرکت  نشست  این  در  ناظر  عنوان  به  و  نیست 

از  کشور،  کنونی  وضعیت  بررسی  اما  می کند، 
سازمان  این  نشست  چهاردهمین  اصلی  اجندای 
و  صلح  به  رسیدن  نشست،  این  در  کرزی  است. 
خوانده  کشور  مردم  آرمان  بزرگ ترین  را  امنیت 
منفعت  به  افغانستان،  صلح  روند  تحقق  گفت، 

امنیت تمام کشورهای منطقه خواهد بود.
حمایت  به  وابسته  را  صلح  روند  موفقیت  او 
گفت:  دانسته،  افغانستان  متحدان  و  همسایه ها 
بین المللی  هم کاران  و  منطقوی  دوستان  از  »من 
تا از تالش های مان برای آغاز  خویش می خواهم، 

روند عملی و موثر صلح حمایت کنند«.
سوی  از   2001 سال  در  شانگهای  سازمان   
تاجیکستان  ازبکستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین، 
حاضر  حال  در  است.  شده  ایجاد  قرقیزستان   و 
از  مغولستان  و  پاکستان  هند،  ایران،  افغانستان، 
کشورهای ناظر در این سازمان است. هدف از ایجاد 
چندجانبه ی  هم کاری های  گسترش  سازمان،  این 

آسیا  بین کشورهای  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی، 
است. حامد کرزی در نشست دیروزی این سازمان 
بیش تر  همکاری های  خواهان  افغانستان  گفت، 

تجارتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه است.
حامد کرزی درحالی در این نشست شرکت می کند 
که قرار است تا چند روز دیگر، انتقال قدرت سیاسی 
در کشور صورت گیرد. با این حال، حامد کرزی، در 
نتایج  امیدوارم  گفت،  شانگهای  سازمان  نشست 
نهایی انتخابات افغانستان به زودی اعالم شود. او 
مراسم  برگزاری  منتظر  در حال حاضر وی  افزود، 

تحلیف رییس جمهور جدید است.
عضو  کشورهای  سران  نشست  پایان  از  پس  او 
کشور  به  دوباره  روزگذشته  عصر  شانگهای، 
سران  نشست  پانزدهمین  است  قرار  برگشت. 
سازمان هم کاری های شانگهای در سال آینده در 

شهر اوفه ی فدراتیف روسیه برگزار شود.

اطالعات روز: جیفری فیلتمن، معاون دبیر کل 
با عبداهلل عبداهلل و  سازمان ملل متحد، در دیدار 
اشرف غنی احمدزی، دو نامزد دور دوم انتخابات 
روی  خواسته،  آن ها  از  کشور،  جمهوری  ریاست 
تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسند. او 
گفته ، بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز 
در  پیامی از هر دو نامزد خواسته که »به مذاکرات 

سیاسی ادامه دهند و به زودی به توافق برسند.«
فیلتمن برای حل بحران انتخابات کشور، چند روز 
نامزدان  با  دیدار  از  پس  او  شد.  کابل  وارد  پیش 

انتخابات گفت،  برای سازمان ملل، مهم است، تا 
نامزدان به تعهدات قبلی اش  در خصوص پذیرفتن 
ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  و  انتخابات  نتایج 
عمل کنند. او ابراز امیداری کرد که نامزدان برای 
رسیدن به تفاهم سیاسی در مورد تشکیل حکومت 

وحدت ملی تالش کنند.
بحران  حل  برای  ملل  سازمان  افزود،  فیلتمن 
کرده  چشم گیر  تالش های  افغانستان،  انتخابات 
حل  برای  راهی  کدام  اگر  نیز،  حاضر  حال  در  و 
این بحران در توانش باشد، مشتاقانه آن را عملی 

می کند. نمایندگی سازمان در کابل روز گذشته با 
او  کرد،  اعالم  فیلتمن  از  نقل  به  خبرنامه ی  نشر 
ادامه ی  گفته،  انتخابات  نامزدان  با  دیدار  از  پس 
بحران انتخابات، پیامدهای بدی به دنبال خواهد 
»شما  است:  گفته  نامزان  به  ادامه   در  او  داشت. 
کسر بزرگ مالی را در کشور می بینید، در شماری 
از مناطق کشور نا امنی را مشاهده می  کنید؛ برای 
این که به این مشکل ها رسیدگی شود، بهترین راه 
ملی  وحدت  حکومت  زودتر  هرچه  که  است  این 
ایجاد شود«. این اظهارات در حالی ابراز می شود 

تازه ی  مرحله ی  وارد  انتخاباتی  جنجال های  که، 
شده است.

نشست  یک  در  گذشته  هفته ی  عبداهلل  عبداهلل 
سیاسی  مذاکرات  کرد،  اعالم  کابل  در  خبری 
نخواهد  را  انتخابات  نتایج  و  رسیده  بن بست  به 
احمدزی،  غنی  اشرف  آن،  دنبال  به  اما  پذیرفت. 
به  در نشست خبری گفت،  انتخابات  دیگر  نامزد 
مذاکرات سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی 
بر سر  به معامله ی سیاسی  دارد، ولی حاضر  باور 

قانون اساسی کشور نیست.

نام  به  افغانی  قالین  صادرات  روز:  اطالعات 
محصول پاکستان در بازراهای جهان، از چند سال 
به این سو، به طور چشم گیری افزایش یافته است. 
شماری از قالین بافان افغان در پاکستان می گویند، 
دست بافت  قالین های  تمام  پاکستان،  بازرگانان 
از آن،  ناچیز می خرند و پس  افغان ها را به قیمت 
به نام محصول پاکستانی و از آدرس پاکستان به 

بازارهای جهان صادر می کنند.
به باور آنان، اگر دولت در جریان  سال های گذشته، 
فراهم  کشور  داخل  در  را  کار  زمینه ی  آنان  برای 
اتفاق  افغانی  قالین  از  استفاده  می کرد، چنین سوء 

نمی افتاد. حاجی غالم، یک تن از قالین بافان افغان 
مقیم پاکستان در این مورد به طلوع نیوز گفت: » 
به  را  خود  داشته ی  دست  قالین های  مجبوریم  ما 
پاکستانی ها بفروشیم و آنان این قالین ها را با نام 

پاکستان صادر می کنند«.
صادراتی  مهم  اقالم  از  یکی  که  افغانستان  قالین 
کشور به شمار می آید، از شهرت خاصی برخوردار 
در  بار،  چندین  کشور  محصول  این  است. 
برتر  قالین  عنوان  به  بین المللی،  نمایشگاه های 
در  امکانات  کمبود  دلیل  به  است.   شده  شناخته 
کشور، بسیاری از تاجران قالین، بساط شان را در 

کشور پاکستان پهن کرده اند و به همین دلیل، تعداد 
از تاجران پاکستانی، قالین افغانی را به نام محصول 
که  می کنند.  عرضه  جهان  بازارهای  به  پاکستانی 
این کار در این اواخر، از سوی بازرگانان پاکستانی 
افزایش یافته است. فدا محمد، از دیگر  قالین بافان 
کشور مقیم پشاور پاکستان گفت: »اگر قالین های ما 
با نام افغانستان در بازار جهان صادر شود، هم برای 
ما و هم برای حکومت مفاد دارد، اما اکنون هر دوی 
این مفاد، به پاکستان می رسند؛ ما مانند یک مزدور 

پیش بازرگانان آن کشور کار می کنیم«.
بازرگان  اشته،  یوسف زی  میرویس  حال،  این  با 

افغانستان در خیبر پشتونخوا پاکستان، نبود امنیت 
را از مشکالت اساسی فراراه قالین بافان در کشور 
این  حل  تالش  در  حکومت  گفت،  و  کرد  عنوان 
در  شده،  ارائه  آمارهای  براساس  است.  مشکل 
کشور  باف  قالین  میلیون  یک  حدود  حاضر  حال 
در صنعت قالین بافی در پاکستان مشغول کار اند. 
گفته شده، آنان ساالنه بیش از هزار متر مربع قالین 
را در پاکستان می بافند و سپس با نام پاکستان به 
بازارهای جهانی صادر می شود. بازرگانان پاکستان 
از این طریق در هر سال میلیون ها دالر را به دست 

می آوردند.

سرحدی  مناطق  در  پاکستان  روز:  اطالعات 
ایالت بلوچستان با افغانستان، کار حفر خندق به 
طول 480 کیلومتر را آغاز کرده است. مقام های 
این کشور گفته اند، این حفر بخاطر تأمین امینت 
مرزها و جلوگیری از ورود شورشیان از افغانستان 
ایجاد  کلدار  میلیون   260 ارزش  به  پاکستان،  به 

خواهد شد.
یوسف  قلعه  سرحدی  منطقه  در  حاضر  حال  در 
میان افغانستان و پاکستان قسمتی از این خندق 
این  وله،  دویچه  گزراش  براساس  و  شده  حفر 

حفر 2.5 متر عمق و سه متر عرض دارد. اداره ی 
این  حفر  در  گفته،   بلوچستان  ایالت  داخلی  امور 
خندق گروه فرنتیرکور، سیف اهلل قلعه سکاوتس، 
سهم  سکاوتس  مکران  و  رایفلز  تفتان  نوشکی، 

دارند.
قرار است کار حفر این خندق به تاریخ 30 اکتوبر 
سال روان تکمیل شود. منظور احمد، سخن گوی 
این  حفر  با  گفته،  فرنیترکور  نظامیان  شبه 
پاکستان  امور  در  مداخه  جلوی  حدی  تا  خندق، 
در  می گوید،  او  شد.  خوهد  گرفته  قاچاق ها  و 

کار  تن  صدها  کیلومتری،   480 خندق  حفر 
مدرن  بزرگ  ماشین های  از  نیز  و  کرد  خواهند 
حسن  داکتر  حال،  همین  در  می شود.  استفاده 
گفته،  پاکستانی  دفاعی  امور  کارشناس  رضوی، 
مداخالت  مورد  در  شکایت ها  به  رسیدگی  برای 
او  است.  نیاز  دوجانبه  به هم کاری های  سرحدی 
از حکومت خواسته، در قسمت حفر این خندق با 
پاکستان هم کاری کند. پاکستان چندی پیش نیز 
در نقطه ی صفری خط دیورند، حفر خندق را آغاز 

کرد، اما با واکنش تندی حکومت مواجه شد.

اما مقام های حکومت افغانستان تاکنون در مورد 
حفر خندق تازه ی پاکستان واکنش رسمی نشان 
نداده است. افغانستان و پاکستان سرحد مشترک 
طوالنی دارد و در جریان های سال های گذشته، 
هر دو کشور یک دگیر را به عبور مرزی شورشیان 
گذشته،  روز  کردند.  متهم  مقابل  جانب  خاک  از 
نشست  در  کشور  جمهوری  رییس  کرزی  حامد 
از  خارج  در  تروریزم  النه های  گفت،  شانگهای 
خاک افغانستان است و باید در برابر این پدیده ، 

مبارزه ی هم گانی آغاز شود.

رییس  نورستانی،  یوسف  روز:  اطالعات 
نتایج  می گوید،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست 
در  دیروز  او  می شود.  اعالم  فردا  جمهوری، 
بود  قرار  گفت،  کابل  در  خبری  نشست  یک 
نتایج نهایی تفتیش آرا روز گذشته )21 سنبله( 
اعالم شود، اما این کار بنابر برخی از دالیل، 
تا روز یک شنبه هفته  ی روان به تعویق افتاده 

است.
چی  می شود،  مشخص  نتایج  این  اعالم  در 

تفتیش  اثر  بر  انتخابات  دوم  دور  آرای  شمار 
باطل و با اعتبار شناخته شده است. نورستانی 
از  برخی  بنابر  رای  محل   405 آرای  گفت، 
دالیل، به تقتیش مجدد نیاز دارد و به گفته ی 
پایان  او، این روند تا یک شنبه هفته ی روان 

خواهد یافت. 
دهی  رای  محل   405 این  آرای  گفت،  او 
روی  و  است  کشور  والیت   31 به  مربوط 
شفافیت این روند تأثیر گذار است، از همین رو 
باید به گونه ی جدی بررسی شود. این درحالی 

تیم  برجسته ی  اعضای  از  شماری  که  است 
در  دادند،  هشدار  هم گرایی،  و  اصالحات 
گرفته  نظر  در  شفافیت  آرا  ابطال  و  تفتیش 

نشده و نتایج برآمده از آن را نمی پذیرند.
اما نورستانی در این مورد گفت، روند تفتیش 
و ابطال آرا در حضور ناظران ملی و بین المللی 
را  انتخابات  نتایج  باید  نامزان  و  رفته  پیش 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  بپذیرند. 
پذیریش  عدم  برای  دلیلی  هیچ  دیگر  افزود، 
نتایج نهایی انتخاباتی از سوی نامزدان وجود 

نپذیرد،  را  نتایج  این  که  نامزدی  هر  و  ندارد 
مربوط خودش است. 

نتایج  اعالم  از  پس  گفت،  نورستانی 
دارند؛  حق  نامزد  دو  هر  آرا،  تفتیش  نهایی 
شکایت های شان را در این مورد به کمیسیون 
شکایت های انتخاباتی ثبت کنند. با این حال، 
کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعالم کرده، 
نامزدان  شکایت های  بررسی  و  ثبت  برای 
آرا،  تفتیش  نهایی  نتایج  اعالم  خصوص  در 

آمادگی کامل دارد.

معاون سازمان ملل متحد در دیدار با نامزدان:
روی تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کنید

افزایش صادرات قالین افغانی به نام محصول پاکستانی در بازارهای جهان

پاکستان حفر خندق در مرز افغانستان را آغاز کرد

نورستانی: نتایج نهایی تفتیش آرا فردا اعالم می شود

روزیادداشت

نیاز هم سویی و همکاری 
مشترک سازمان شانگهای

 در برابر تروریزم و 
افراط گرایی مذهبی

فرهاد خراسانی 
چین ،  کشور های  از  متشکل  که  شانگهای  همکاری  سازمان 
می باشد،  ازبکستان  و  تاجکستان  قرغیزستان،  قزاقستان ،  روسیه، 
در سال 2001 میالدی به منظور همکاری های امنیتی، اقتصادی 
این  نفوذ  تحت  منطقه ی  و  عضو  کشور های  میان  فرهنگی  و 
ایجاد  نهاد،  این  تشکیل  از  سیاسی  هدف  آمد.  و جود  به  کشورها 
موازنه ی قدرت در برابر نفوذ امریکا و ناتو بوده است. افغانستان، 
ایران، هند، پاکستان و مغولستان کشورهای ناظر در این سازمان 
می باشد و در آن عضویت ندارند. این سازمان چهاردهمین اجالس 
خویش را دیروز در دوشنبه، پایتخت تاجکستان برگزار کرد. حامد 
و  کرده  شرکت  نشست  این  در  نیز  کشور  جمهور  رییس  کرزی، 
کشورهای  و  سازمان  این  عضو  کشورهای  از  و  کرد  سخنرانی 
عضو سارک خواست  که در برابر تروریزم و افراط گرایی مبارزه ی 
پیمان  تشکیل  پایه های  از  یکی  که  آن جایی  از  نمایند.  مشترک 
شانگهای، مبارزه ی مشترک با تهدیدهای امنیتی کشور های عضو 
بزرگ  تهدید های  از  یکی  افراط گرایی  و  تروریزم  است.  بوده  آن 
امنیتی می باشد که کشورهای عضو  این سازمان را تهدید می کند 
و این سازمان باید در برابر آن مبارزه کند. افغانستان و پاکستان 
تروریزم  و  مذهبی  افراط گرایی  که  می باشند  منطقه  در  کشور   دو 
افراط گرای   تروریستی  گروه های  فعالیت های  و  دارد  نفوذ  آن  در 
برخوردار  مالحظه ای  قابل  قدرت  از  کشور  دو  این  در  مذهبی 
سیاست های  تداوم  برای  افراط گرایی  از  پاکستان  دولت  می باشد. 
تخریبی اش  در افغانستان حمایت می کند و مراکز تربیه و پرورش 
تند روی اسالمی را در خاک خویش اجازه ی فعالیت داده است و 
آسیای  کشورهای های  و  افغانستان  از  مذهبی  افراطی  گروه های 
میانه؛ مانند ازبکستان  و تاجکستان که هر کدام عضویت سازمان 
شانگهای را دارند، در پاکستان تربیه می شوند و دو باره برای جنگ 
یک  که  التحریر  حزب  می روند.  کشورهای شان  و  افغانستان  به 
ازبکستان  القاعده و طالبان می باشد و در  تندرو و طرف دار  گروه 
دولت  علیه  طالبان  صفوف  در  آن  اعضای  دارد،  اجتماعی  نفوذ 
افغانستان برای پیروزی طالبان و گسترش قلم رو شان می جنگند. 
هم چنین گروه های افراطی-مذهبی به خاطر آن که در آسیای میانه 
از قدرت سیاسی بر خوردار نمی باشند و از طرف کشورهای مذکور 
سرکوب می شوند، تا هنوز نتوانسته اند در آن جا از قوت تهدید کننده 
برای کشورهای مذکور مبدل شوند. اما ارزش های مشترک میان 
سازمان  کشورهای  از  بعضی  و  پاکستان  افغانستان،  کشورهای 
اسالمی  افراط گرایی  تاریخی  زمینه های  و جود  نیز  و  شانگهای 
در آن کشورها این امکان را به و جود می آورد که اگر کشورهای 
عضو شانگهای و آسیای میانه در برابر نفوذ و قدرت گیری سیاسی 
جریان های اسالمی-مذهبی و تروریزم مبارزه ی مشترک و همانند 

ننمایند، افراط گرایی مذهبی در آن کشورها  قو ت می یابد.
نکته ی دیگری که در این خصوص قابل توجه است، این است که 
قرار است که نیروی های ائتالف مبارزه با تروریزم بعد از پایان سال 
جاری میالدی افغانستان را ترک نمایند و جنجال های انتخاباتی و 
سیاسی در این کشور هنوز پایان نیافته اند. اگر بحران در افغانستان 
افراطی- گروه های  طالبان،  قدرت یابی  برابر  در  و  کند  پیدا  ادامه 

مذهبی مبارزه ی جدی صورت نگیرد، این خطر شدت می یابد که 
برخوردار  مالحظه ای  قابل  قدرت  از  افغانستان  شمال  در  طالبان 
افراطی-مذهبی  نفوذ نظامی و سیاسی گروه های  شود و دامنه ی 
تاجکستان  و  ترکمنستان  ازبکستان،  کشور های  به  افغانستان  از 
عملی  و  مستقیم  تهدید  معرض  در  این کشورها  و  یابد  گسترش 
به  را  کشور ها  این  امنیت  و  بگیرد  قرار  تروریسم  و  افراط گرایی 

مخاطره بکشاند.
از این رو، الزم است که کشورهای عضو شانگهای به در خواست 
مبارزه ی  و  کنند  تأمل  کرزی  جمهور  رییس  مشترک  مبارزه ی 
مشترک را  علیه افراط گرایی مذهبی و تروریزم بنمایند و اعضای 
مبارزه ی  در  که  کنند  وارد  فشار  پاکستان  دولت  بر  شانگهای 
مشترک با تروریزم با این سازمان همکاری صادقانه کرده و مراکز 
افراط گرایی مذهبی را در آن کشور اجازه ی فعالیت ندهد. گروهای 
و  تاجکستان  ازبکستان،  کشور های  از  که  تروریستی ای  و  تندرو 
را  می شوند  تربیت  آن جا  در  و  می آیند  کشور  آن  به  ترکمنستان 

از بین ببر د. 
اگر مبارزه ی مشترک و جدی از طرف کشورهای عضو شانگهای 
گروهای  با  مقابله  برای  افغانستان  دولت  همکاری  و  هم یاری  با 
دارد،  که  شرایطی  با  افغانستان  تنها  نگیرد،  صورت  تروریستی 
مذهبی  افراط گرایی  جریان  و  تروریزم  قدرت گیری  جلو  نمی تواند 

را تحت نام طالبان و هر نام دیگری بگیرد.
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یک  هر کدام  می نویسم،  من  که  پاراگراف هایی  همین  شبیه 
و  من  نشستن  شبیه  است.  زندگی  پاراگراف  یک  از  بخش 
دخترک در دو صندلی کنار هم. با هم خندیدیم و تماشا کردیم، 
یک  در  که  صحنه ای  شبیه  نشناختیم.  را  هم دیگر  هرگز  اما 
تصویری  و  می درخشد  که  نوری  به  تاریک، چشمانت  سالون 
دیدن«،  »لذِت  اوج  در  و  خیره شود  می رود،  روی صحنه  که 
است،  دیدنی  هرچه  از  خبرنگار،  دوربین  زننده  ی  نور  ناگهان 
محرومت کند. مانند صحنه ای که به تماشای یک خبر خوب 
پیش تلویزیون نشسته باشی و کسی شبکه را عوض کند. در 
سالون نیز کسانی جایی برای نشستن ندارند و مدام پیش روی 
نوشتن  مانند لحظه ای که مصروف  ما سبز می شوند.  دیدگان 
قصه  ی آن دو ساعت زندگی ات باشی و خاکستر سیگار را در 

پیاله ی چایی که تازه برایت ریخته اند، بتکانی! 
فیلم »کهن یادگار سرزمین آزر« شبیه همین پاراگراف اول از 
همه چیز در تاریخ سخن می گوید. تصویرهایی که پشت سر هم 
با  با قصه های جدید رد  و  بدل می شوند. فصل هایی سال که 
طعنه و کنایه از کنار هم می گذرند. رنگ هایی که با هم دیگر 
سیاه  رنگ  است.  همه  از  بی رحم تر  سیاه  می گویند.  سخن 
زندگی  وقتی  است.  آزر  فراز کهن سرزمین  بر  سایه  ی شومی 
مردم رنگ سیاهی به خود می گیرد، مخته  ی زنان تنها شیون 
از  قهرمان  برای  مخته  است.  سرزمین  این  تاریخ  در  ماندگار 
دست رفته، مخته برای سرزمین های غضب شده، مخته برای 
»چهل دختران«، مخته برای زندگی ای که نیست، اما مجبور 

باشی که ادامه دهی! 
در کهن یادگار سرزمین آزر، وقتی سیاهی شب فراگیر می شود، 
شاخه های  می شوند.  جمع  هم  دور  »آغیل«  زنان  و  مردان 
شکسته و خشک شده ی درخت »سیاه  بید« را آتش می زنند. در 
پرتو نور آتش به اوسانه  ی )قصه( پیرمرد آغیل گوش می دهند. 
و  دیو  از  داستان هایی  آزر،  سرزمین  یادگار  کهن  در  اوسانه ها 
پری، پسر پادشاه و دختر وزیر، بزک چینی، قهرمانی های اجداد 
آنان در  ناکامی  از کامیابی و  نیاکان و »آله خاتو«، حکایت  و 
قصه گویی  با  هزارستان  در  شب  که  همان طور  دارند.  زندگی 
می یابد،  پایان  و  می شود  آغاز  مقدس  آتش  دور  در  پیرمرد 
آتش  بودن  مقدس  از  نیز  آزر«  سرزمین  یادگار  »کهن  فیلم 
در فرهنگ آیینی و پیشا زرتشتی هزاره ها سخن می گوید. آتش 

هر نوع بدی و پلشتی را می سوزاند.
دختران و زنان آغیل دور هم جمع شده اند. دوشیزه ی باکره  ای 
را لباس سرخ عروسی برتن کرده اند و با شال سفید صورتش 
از آب زالل چشمه  ی دهکده به دستش  را پوشانده اند. جامی 
و  انگشتر  زنان  می خواند.  دوبیتی  دیگری  دخترِک  داده اند. 
گوشواره های شان را نیت کرده، به داخل آب می اندازند. عروس 
از  یکی  و  می کند  آب  داخل  را  دستش  ماه  چهاردهم  شب 
جواهراتی که مربوط به یکی از خانم ها ست را بیرون می کند، تا 
تعبیر کنند که فال به نام چه کسی رقم خورده است و قسمت 
با او چگونه رفتار می کند. وقتی پیرزن می گوید که فال به نام 

»سیما« رقم خورده است، حضار کف می زنند.
دخترک لب چشمه نشسته است. دستمالی را می شوید و ظرفی 
با  نشسته،  دیوارها  از  یکی  کنج  در  پسرک  آب می کند.  ُپر  را 
را  دخترک  دل  آیینه،  اشعه ی  انعکاس  و  آیینه  از  استفاده 

چشمه  لب  یادگاری  رسم  به  را  دست مال  دخترک  می رباید. 
کف  کنندگان  تماشا  برمی دارد.  را  آن  پسرک  و  می گذارد  جا 

می زنند! و داستان های دیگر...
فیلم »کهن یادگار سرزمین آزر«  ساخته شده است تا از رسم 
مستند  بگوید.  سخن  افغانستان  در  هزاره  مردم  رواج های  و 
پژوهشی ای که دو و نیم سال طول کشید تا تصویر شود. این 
نمایشی  آیین های  تصویرهای  از  پیوسته  به هم  قطعات  فیلم 
هزاره ها ست. فیلم در ایران تولید شده است و تا حال در ایران 

و استرالیا اکران شده است.

و اما کابل
سالون آنفی تیاتر مرکز فرهنگی فرانسه در کابل، شاهد حضور 
صدها تن از افرادی بود که برای تماشای فیلم »کهن یادگار 
سرزمین آزر« آمده بودند. این برنامه روز پنج شنبه، 20 سنبله با 
حمایت مؤسسه ی مهرگان عمران و انستیتوت فرانسه در کابل  
برگزار شده بود. در این برنامه از دو منتقد؛ دکتر صحرا کریمی، 
دانشجوی  احمدی،  یوف  دکتر  و  فیلم ساز  و  دانشگاه  استاد 
دوره ی دکترای ارتباطات، دعوت شده بود. به دلیل حضور بیش 

از انتظار مردم و استقبال آنان از اولین فیلم مستند داستانی و 
پژوهشی در افغانستان، فیلم دوبار نمایش داده شد. منتقدان در 

میان نمایش اول و دوم، فیلم را به نقد گرفتند.
فیلم  این  استقبال  از  خوش بینانه  نگاه  با  کریمی  دکتر صحرا 
مخاطب  کردن  پیدا  فیلم ساز،  یک  دغدغه ی  همیشه  گفت، 
است. خوش بختانه فیلم کهن یادگار سرزمین آزر این شانس را 
پیدا کرد تا در یک روز، دوبار نمایش داده شود. خانم کریمی، 
ساخت این فیلم را به سمیع عطایی و انور پویا تبریک گفت و 
اضافه کرد که ساختن فیلم اتنوگرافیک، کار ساده ای نیست. از 
این جهت، کار سازندگان این فیلم، قابل توصیف است. فیلم بر 
مبنای  اتنوگرافی قومی ساخته شده است. طبق گفته های خانم 
میان  فرهنگی  تعامل  می توانند  چنینی  این  فیلم های  کریمی، 
اقوام افغانستان و هم دیگر پذیری را تقویت بخشند و فرهنگ از 
یاد رفته ی یک قوم را بازگو کنند. طبق گفته های خانم کریمی، 
هزاره ها انسان های تحقیر شده در سرزمینی به نام افغانستان 
یا  کنند،  حذف  را  هزاره ها  یا  است  شده  تالش  حال  تا  و  اند 
را حذف  فرهنگی خودشان  لحاظ  به  هزاره ها  که  کنند  کاری 
کنند و هرگز قدرت بازگو کردن و شریک کردن آیین ها و رسم 

و رواج های خود را نداشته اند. 
فیلم  این  نقد  به  دیگری  زاویه ی  از  احمدی  یوسف  دکتر 
شده  تولید  ژانر  این  با  فیلم  یک  حاال  که  گفت  او  پرداخت. 
است. سوال این جاست که چه تأثیر  فرهنگی دارد؟ احمدی در 
جواب به این پرسش گفت، فیلم با روی کرد توسعه ی فرهنگی 
قابل فهم است. این فیلم بر اساس ژانر اجتماعی و تاریخی با 
پشتوانه ی تحقیق و اصول انسان شناسی ساخته شده است. از 
چون  است؛  علمی  اعتبار  دارای  فیلم  این  احمدی،  آقای   نظر 
مبتنی بر واقعیت های اجتماعی ساخته شده است. او اضافه کرد 
که هزاره ها تا حال نتوانسته واقعیت های اجتماعی خود را بازگو 

کنند و این فیلم آغازی است برای کارهای بیش تر.
سمیع عطایی، نویسنده و کارگردان این فیلم و انور پویا، تهیه 
کننده ی فیلم، از استقبال مردم از این فیلم، سپاس گزاری کردند 
و گفتند که مشکالتی در جریان ساخت این فیلم داشته اند. این 
فیلم در ایران کار شده است و آنان مجبور شدند از بازی گران 
پیدا  دیگر،  طرف  از  کنند.  استفاده  فیلم  این  در  غیر حرفه ای 
کردن افرادی که با این رسم و رواج ها زندگی کرده باشند، نیز 
سخت بوده است. اندک زنانی که هنوز چیزی از گذشته ها به 
یاد داشتند، حاضر نشدند جلو  دوربین ظاهر شوند. عطایی گفت، 
و  دریافت ها  را طبق  بازی گران جوان  از  بعضی  مجبور شدیم 
پویا  انور  دهیم .  آموزش  بودیم،  داده  انجام  که  پژوهش هایی 
گفت که این فیلم با هزینه ی شخصی ساخته شده است. کسی 
هزینه ی  زندگی می کند،  استرالیا  در  که  مهدی محبی  نام  به 

ساخت این فیلم را پرداخته است.
بعد از صحبت مهمانان، فیلم برای بار دوم روی پرده ی نمایش 
رفت و سالون هم چنان پر از تماشا کننده بود. تماشا کنندگانی 
که هر صحنه ی فیلم را با شور و ولوله دنبال می کردند. علی 
ضرغام، خواننده ی جوانی که در این فیلم نقش دمبوره چی را 
دارد، آشناترین چهره در میان بازی گران این فیلم بود. فیلم با 
شور و ولوله پایان یافت و یاد کهن یادگار سرزمین آزر همیشه 

در یادها باقی خواهد ماند.
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خطاب
 به هیچ کس

هیچ کس عزیز، سالم!
قدم  روبه روی چشمانم  سردی  سایه ی  مثل  گذشته  که  دیدم  بپرسم،  را  حالت  خواستم 
می زند. به گذشته که خیره شدم، خبرهای تلخی پیشانی ام را خط خطی کردند. از خواب 
باید بر می خاستم، وگرنه با پیشانی خط خطی هیچ خدایی مرا به بندگی قبول نمی کرد. 
دست از گذشته برداشتم. گذشته شاید نقطه ی دوری باشد که دیگر ضرورتی به ضرب 
و تقسیمش نداشته باشیم. گذشته باید همیشه مساوی با گذشته باشد، مساوی با صفر. 
به همین  باشد.  از صفر  بیش تر  نباید  اگر در هرچیزی ضرب کنیم، حاصلش  را  گذشته 
دلیل، قدم زدن گذشته روبه روی چشمان کسی نباید مسئله ی بغرنجی باشد. نباید خاطر 
این جا  را  و خودم  کردم  عبور  نگرانی  بی هیچ  گذشته  کنار  از  کند.  را خط خطی  کسی 
رساندم. همین جا که شما روی شانه ی زمان نشسته اید و دست تان را بر گردن گل های 
تازه انداخته اید. تماشای زمانی که نه گذشته است و نه هم قصد گذشتن از جایی را دارد، 
حسرت بر انگیز است. من این حال مطلق را خیلی دوست دارم. حالی که مثل حلوا شیرین 
است و مزه اش زیر دندان آدم تا رسیدن به محله ی حوا باقی می ماند. خیال می کنی که 
زمان حال مثل یک توپ به پای هرکسی که می خورد، نه به خوردن فکر می کند و نه هم 
به ماندن. توپ پیش از آن که به چیزی فکر کند، به توپ بودن خود و به توپ ماندن فکر 
می کند. توپ نسل هاست که دست از ماندن می کشد و با هر ضربه ای دو باره به حرکت 
درمی آید. توپ قرار است که همیشه بی قرار باشد. همیشه روی پاهای این و آن، برای 
رسیدن به دروازه ای تالش و تقال کند. زمان حال نیز مثل همان توپ است. اگر زمان حال 
برای لحظه ای هم قرار بگیرد، فرصت زیادی را برای زنده بودن از دست داده است. زمان 
حالی که سکوت کند، به احتمال بسیار زیاد، سقوط می کند. به احتمال بسیار زیاد، ضرب 
در گیسوان خودش می شود و خودش را در حاشیه ی یک شهر شلوغ جا می گذارد. زمان 
یاد شهرهای دیگر می رود و در  از  حالی که در حاشیه ی شهر شلوغ جا گذاشته شود، 

نهایت بی کسی، تبدیل به گذشته می شود.

هیچ کس عزیز!
بگذار صادقانه بگویم. دلم می خواست که حالت را بپرسم. می خواستم بدانم که با روز و 
روزگار چگونه ای و احوالت شبیه کدام یک از حواله داران شهر است. دیدم که اگر حالت 
را بپرسم، تو را به کس دیگری حواله داده ام. تو را به نقطه ی دوری حواله کرده ام. تو را 
در میان گیسوان گرد گرفته ات، در میان شانه های شیدایت و در هجوم همیشگی گذشته، 
به هیچ تقسیم کرده ام. تقسیم شدن به هیچ، خطرناک تر از سرطان است. سرطان را حد اقل 
می شود در میان سرک ها جار زد. می شود سرطان را با سروصدای زیاد از سرمای زمستان 
خارج کرد. اما کسی که بر هیچ تقسیم شود، هم دنیا از دستش رفته است و هم آخرت. 
اصال کافر بودن یعنی همین. یعنی کسی که دست فلک او را بر هیچ تقسیم کند. چنین 
آدمی به هیچ حوایی نخواهد رسید. چنین آدمی را از همه ی بهشت های هشت گانه بیرون 
رانده خواهد شد. به جرم سیب هایی که در میان جیب هایش کپک زده اند، باید صبح تا 
شب سرش را در میان دو دستش محکم بگیرد. البته کسی که سرش را در میان دو دستش 
اما  است.  شده  تقسیم  هیچ  بر  هستی اش  همه ی  که  نیست  کسی  الزاما  می گیرد،  محکم 
کسی که سرش را بر هیچ تقسیم می کند، باید بداند که گلوبول های سرخش قهر کرده اند 
و به خانه ی بخت شان رفته اند. گلوبول ها را باید در گردنه ی باغ باال آن قدر سرخ کرد که 
صورتش از شدت خجالت سرِخ سرخ شود. بعد باید سرش را باال بگیری و گردنش را 
مثل گردی که از چهارراهی ملک اصغر با غرور عبور می کند، با غرور از خودش دور کنی 
و برای سالمتی اش دعا بخوانی. قضیه همین است. شاید هیچ قضیه ای این قدر ساده نباشد. 
بلند شان عبور  قد  با  کنار عابران خسته  از  قضیه ها معموال قد می کشند، قضیه ها معموال 
می کنند. اما این قضیه تا دلت بخواهد، خلوت شده است. مثل مگسی که در میان یک ریش 
انبوه، بدون هیچ مکثی به دنبال ریشه های خود می گردد. این مگس آن قدر سرگردان خواهد 

شد که برای پیدا کردنش کاری حتا از دست افالتون نیز ساخته نخواهد بود.

هیچ کس عزیز!
باید بتوانم بی هیچ تردیدی حالت را بپرسم. نباید خیال کنم که خدا در هر چیزی دخالت 
می کند. حال تو اصال چه ربطی به گذشته ی افالتون دارد؟ اگر نظر مرا بخواهی، افالتون 
یک گذشته ی تمام عیار است. گذشته ای که عیارش بیست و دو متر بلند از برج های دوبی 
است. اگر با این برج ها زبان بازی کنی، احتماال باید عربی ات عین علف های صحرا تازه 
معادالت  شانه اش  روی  که  بخواهی  و  بشوی  هم  شاخ به شاخ  افالتون  با  اگر  اما  باشد. 
ریاضیاتش چندان  احتماال  افالتون  نمی افتد.  اتفاق خاصی  کنی،  را حل  چند مجهولی ات 
خوب نیست. می گویند که سال های سال فلسفه را با آب و صابون سرکشیده و همه ی 
تعبیرات تلخ و طوالنی را در یک چشم به هم زدن تبدیل به معناهای قشنگ و شاداب 
می کرده است. اما ریاضیاتش ضعیف تر از سوفیان دهه ی دهم میالدی بوده است. شاید 
اصال نمی دانسته که صفر در هر عددی که ضرب شود، باز هم مثل خودش می ماند. به 
همین دلیل، باید از افالتون دل بکنم و همه ی توجه ام را به سمت حال تو جلب کنم. حاال 
با خیال راحت می پرسم که حالت چطور است؟ چقدر گذشته توانسته است که از مرز 
زندگی گذشته و وارد سلول های حالت شود؟ چقدر حالت به شعر سعدی و حافظ شبیه 
است و تا چه اندازه می شود قامت خوشی هایت را اندازه گرفت و تا کجا می شود ستون 

ثانیه هایت را کج کرد؟
پل ها  همه ی  از  که  می دانم  ندارند.  به سالمتی ات  چندانی  ربط  سوال ها  این  که  می دانم 
می توان بی آن که تر شد، عبور کرد. خوبی پل اصال همین است. پل را برای این ساخته اند 
که بشود از نقطه ی خشکی به خشکی نقطه ای عبور کرد. حاال چگونه می شود فهمید که 

بین نقطه ای در قیامت تا قامت بلند درختی چند تا بهار تار و مار شده است؟
از این فرضیه های کسالت آور باید گذشت. شاید حال شما کمی خوب تر از فرضیه های 
بین نقطه ای در گذشته و نقطه ای  بین همه ی نقطه ها پل ساخت.  باشد. شاید بشود  من 

درست در دل حال ساده.

خالق ابراهیمی

در کهن یادگار سرزمین آزر، 
وقتی سیاهی شب فراگیر 
می شود، مردان و زنان »آغیل« 
دور هم جمع می شوند. شاخه های 
شکسته و خشک شده ی درخت 
»سیاه  بید« را آتش می زنند. 
در پرتو نور آتش به اوسانه  ی 
)قصه( پیرمرد آغیل گوش 
می دهند. اوسانه ها در کهن 
یادگار سرزمین آزر، داستان هایی 
از دیو و پری، پسر پادشاه 
و دختر وزیر، بزک چینی، 
قهرمانی های اجداد و نیاکان و 
»آله خاتو«، حکایت از کامیابی 
و ناکامی آنان در زندگی دارند. 
همان طور که شب در هزارستان 
با قصه گویی پیرمرد در دور 
آتش مقدس آغاز می شود و 
پایان می یابد، فیلم »کهن یادگار 
سرزمین آزر« نیز از مقدس 
بودن آتش در فرهنگ آیینی 
و پیشا زرتشتی هزاره ها سخن 
می گوید. آتش هر نوع بدی و 
پلشتی را می سوزاند.



رییس جمهور باراک اوباما ماه گذشته در مصاحبه ای 
تایمز،  نیویارک  سرمقاله نویس  فریدمن،  توماس  با 
ایاالت  خارجی  سیاست  در  جدیدی  روی کرد  از 
متحده ی امریکا نسبت به شرق میانه پرده برداشت. 
اوباما در نظر دارد حمایت  فریدمن گزارش داد که 
مختلف  جوامع  که  دهد  ادامه  حدی  »تا  را  امریکا 
و  برنده  آن  در  که  بپذیرند  را  فراگیری  سیاست 
این  در  هرچند  باشد«.  نداشته  وجود  بازنده ای 
مصاحبه از افغانستان نام برده نشده بود که این به 
بهترین صورت نشان می دهد، افغانستان اولویت در 
سازگاری  بر  اوباما  است.  متحده  ایاالت  افول  حال 

مشابهی در انتخابات افغانستان تأکید دارد. 
در واقع، حکومت ایاالت متحده نشان داده است که 
اگر عبداهلل عبدهلل و اشرف غنی، نامزدان انتخابات 
چهارچوب  به  نسبت  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان پیش نیاز که 
در ماه جوالی روی آن توافق صورت گرفت، پابند 
نمانند، کمک های مالی ایاالت متحده به افغانستان 

به صورت ناگهانی متوقف خواهند شد. 
تا کنون  روند سیاسی در افغانستان در بن بست قرار 
دارد و هردو طرف ادعای پیروزی دارند. اما محک 
است  باعث شده  کشور  این  از  حمایت  برای  اوباما 
نداشته  توافق  انتخاب زیادی جز پذیرش  که آن ها 
باشند. به این ترتیب، به نظر می رسد که تنها انتخاب 
باقی مانده برای نامزدان این است که روی تقسیم 
قدرت در حکومت موقت که با دکتورین اوباما موافق 

است، به توافق برسند. 
از لحاظ استراتژیکی، آخرین اصول سیاست خارجی 
چارلس  است.  مانده  باقی  مبهم  اوباما  حکومت 
کروتامر از واشنگتن پست آن را »جدا از واقعیت« 
بر  مبنی  واکنش  و  تاکتیک ها  جز  چیزی  »هیچ  و 
حاضرجوابی« می خواند. متأسفانه به نظر می رسد که 
مطرح  ادعاهای  رسیدگی  به  قادر  جهانی  جامعه ی 
سازمان دهی  تقلب  بر  مبنی  عبداهلل  طرف  از  شده 
شده نیست و در عوض بر تشکیل حکومت وحدت 
ملی تأکید دارد. عالوه بر این، روی کردی که در آن 
حکومت  مشروعیت  ندارد،  وجود  بازنده ای  و  برنده 

افغانستان را بیش تر صدمه زده است.

انتخابات  بحران  به  باید  به زودی  وجود،  این  با 
پایان داده شود. این در حالی است که در نتیجه ی 
بی ثباتی ناشی از بن بست پنج  ماهه ی روند انتخابات، 
افغانستان خسارت سنگینی  اقتصاد  و  امنیتی  وضع 
غنی  و  عبداهلل  اوباما  هرچند  می شوند.  متحمل  را 
ببلعند؛  را  ملی  وحدت  ُقرص  می کند  مجبور  را 
ریاست  انتخابات  نامزد  دو  و  جهانی  جامعه ی  اما 
جمهوری باید به این توافق به عنوان راه حل موقتی 
نگاه کنند. در واقع  این حرکت بنداژی برای توقف 
خون ریزی از چیزی است که تحلیل گران بی طرف 
می پذیرند،  انتخابات  ناقص  بسیار  روند  به  را  آن 

چیزی که قابل پیش بینی و جلوگیری بود.
از لحاظ سیاسی، جامعه ی جهانی در دیدن پتانسیل 
ناکام  جاری،  سال  انتخابات  در  تقلب  برای  باال 
به برجسته ساختن یک روایت  ماندند و در عوض 
کاخ  مثال،  گونه ی  به  آوردند.  روی  غیرواقع بینانه 
سفید 2014 را برای افغانستان »یک سال حیاتی« 
آن  در  که  است  سالی   2014« که  گفت  و  خواند 
خواهد  پایان  به  کشور  این  در  ما  نظامی  مأموریت 
تاریخ  در  بار  اولین  »برای  سال  این  در  و  رسید« 
منتقل  آن  دموکراتیک  شکل  به  قدرت  افغانستان 
خواهد شد«. اما ائتالف به رهبری امریکا در تالشش 
کار  طالبان  نفع  به  افراطی،  بودن  مثبت  منظور  به 
کرد. از دیدگاه طالبان، انتخابات سال جاری مطابق 

به برنامه پیش رفته است. 
اکتوبر  ماه  در  عیدی اش  پیام  در  عمر  محمد  مال 
از  خواند.  فریبنده«  »نمایشی  را  انتخابات   ،2013
لحاظ تاکتیکی طالبان تالش کرد انتخابات را مختل 
مشروعیت  آن ها  استراتژیکی  لحاظ  از  اما  سازند؛ 
به  و  کردند  تحریم  را  انتخابات  و  کرده  رد  را  خود 
روز،  پایان  در  که  دادند  ادامه  داستان سرایی شان 
نظریات افغان ها مهم نخواهند بود و ایاالت متحده 
تعدیل  را  انتخابات  نتایج  و  گزید  برخواهد  را  برنده 
در  تقلب  بر  مبنی  ادعاها  واقع،  در  کرد.  خواهد 
انتخابات و دخالت مبنی بر حسن نیت اما ناآزموده ی 
داستان سرایی  این  به  انتخابات،  روند  در  خارجی ها 
طالبان اعتبار داد و آینده ی افغانستان را در معرض 

خطر قرار داد.

با وجودی که گفت وگوها در مورد حکومت وحدت 
به وخامت است.  امنیتی رو  ادامه دارند، وضع  ملی 
نیروهای  کشور  گوناگون  بخش های  در  شورشیان 
در  و  چالش می کشند  به  را  افغانستان  امنیتی  ملی 
خویش  کنترول  تحت  را  مناطق  موارد  از  برخی 
که  افغانی  جنرال  از یک  تایمز  نیویورک  می آورند. 
است  کرده  قول  نقل  شود،  فاش  نامش  نخواسته 
تا کنون صرف در ولسوالی  از ماه جون 2013  که 
سنگین والیت هلمند 230 تن از افسران پولیس و 
سربازان ارتش کشته شده اند. سخن گوی والی هلمند 
در پاسخ به آن، تعداد تلفات را اندکی کم تر برآورد 
کرد و مقام های امنیتی در کابل، بحران را بی اهمیت 

جلوه دادند. 
شورشیان  که  را  گفته  این  مسئوالن  وجود،  این  با 
در ولسوالی هایی کلیدی ای که تمرکز اصلی افزایش 
 2010  –  2009 سال های  در  ائتالف  نیروهای 
روی آن ها بود، در حال پیش رفت اند، به سختی رد 
می کنند. عالوه بر نگرانی ها در مورد وضع امنیتی رو 
به وخامت، روند طوالنی انتخابات افغانستان باعث 
سنگینی  افغانستان خسارات  اقتصاد  که  است  شده 
جهانی،  بانک  گزارش  به  نظر  شود.  متحمل  را 
»بالتکلیفی ای که به خاطر اوضاع سیاسی و انتقال 
مسئولیت های امنیتی افغانستان را احاطه کرده است، 
در   2013 سال  در  اقتصادی  رشد  که  شده  باعث 
افغانستان کاهش یابد، در حالی که اقتصاد این کشور 
در سال 2012 رشد قوی را تجربه کرده بود«. عالوه 
بر امنیت، فضای سرمایه گذاری ضعیف در افغانستان 
خارجی  و  داخلی  ا قتصادی  فعالیت های  بر  به شدت 
اثر گذاشته است. بانک جهانی در مطالعه ی اوضاع 
فعالیت های اقتصادی، از جمله ی 189 کشور جهان، 
افغانستان را در رده ی 164 فهرست درجه بندی اش 
قرار داد. تأثیر مالی مرتبط با خروج نیروهای ائتالف 
احتمالی  کاهش  و  افغانستان  از   2016 اواخر  تا 
تا  شده اند  باعث  بین المللی  انکشافی  کمک های 
چشم انداز اقتصادی افغانستان تاریک باشد. بخشی 
از مشکل این است که وقتی پای افغانستان به میان 
و  ندارد  درازمدت  استراتژی  متحده  ایاالت  می آید، 
بنابر این، هیچ نقشه ای وجود ندارد تا در بیرون رفت 

از این بحران ها کمک کند. 
اصول سیاست  است که می توان گفت،  این  جالب 
جدید خارجی اوباما با قانون کلی او مبنی »کارهای 
احمقانه  انجام ندهید«، متناقض است. در افغانستان، 
که  است  چیزی  پالیسی  این  حالتش،  بهترین  در 
عرضه  را  سیاسی  بحران  آخرین  از  بیرون رفت  راه 
می رسد  نظر  به  حاضر   حال  در  حد اقل  می کند. 
ملی  وحدت  به حکومت  نسبت  غنی  و  عبداهلل  که 
متعهد ند. در واقع، تعهد آن ها نسبت به سیاست های 
نتایج  از یک سو  غنی می خواهد  دارد.  فراگیر حدود 
این  به  که  شود  اعالن  فرصت  اولین  در  انتخابات 
ترتیب، در اعتبار انتخابات هیچ شکی باقی نمی ماند. 
از سوی دیگر، عبداهلل روند تفتیش آرا را به چالش 
می کشد و می گوید که نتایج انتخابات را در صورتی 

که مبنای آن تقلب باشد، نمی پذیرد.
برای عبور از این بن بست، جان کری، وزیر خارجه ی 
اعزام شود  افغانستان  به  باید  امریکا  ایاالت متحده 
نامزد، یک بار  از بین بردن تفاوت ها میان دو  تا در 
و برای همیشه  کمک کند. در واقع، به جای چشم 
دو  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  پاسخ  به  دوختن 
نامزد باید به کمک جان کری در راستای تشکیل 
مساویانه  قدرت  آن  در  که  موقتی   حکومت  یک 
که  حکومتی  کنند،  کار  هم  با  باشد،  شده  تقسیم 
بگویم  واضح  کند.  جبران  را  آمده  وارد  خسارات 
به دور  ایده آل  حالت  از یک  موقت  این که حکومت 
هنگام  افغان ها  که  نیست  چیزی  آن  قطعا  و  است 
اپریل و  به پای صندوق های رای در ماه های  رفتن 

جون در ذهن داشتند.
پس از سیزده سال قربانی خون و ثروت، بسیاری ها 
سیاسی  آشفتگی  این  که  می کنند  باور  به سختی 
اما  است.  ائتالف  سرمایه گذاری های  نتیجه ی 
نتیجه ی  و  انتخابات  نامشروع  روند  یک  درک 
را بر دیگری ترجیح  نامزد  تفرقه اندازی ای که یک 
می دهد، شرایط را برای یک جنگ داخلی آماده کرده 
است. افغانستان به یک حکومت متقدر ضرورت دارد 
که این کشور را به جلو ببرد و با چالش های اقتصادی 
دلهره آور آن مبارزه کند. در حالی که حکومت وحدت 
داخلی  جنگ های  به  برگشت  از  را  افغانستان  ملی 
نامیمون دهه ی 1990 حفظ خواهد کرد، در نهایت 
اما روند انتخابات باید اصالح شود و در اولین فرصت 

یک انتخابات مشروع جدید برگزار شود. 
غنی  و  عبداهلل  اگر  موقت،  توافق  این  اساس  بر 
گذار  و  اساسی  قانون  تغییر  بر  مبنی  وعده ی شان 
کنند،  دنبال  را  پارلمانی  سیستم  یک  به  افغانستان 
دیگری  انتخابات  آینده  دو سال  در جریان  احتماال 
در افغانستان برگزار خواهد شد. این زمان کافی را 

در اختیار حکومت مشترک قرار خواهد داد اصالحات 
اراده ی  آینده  انتخابات  تا  بیاورد  به وجود  را  ویژه ای 
مردم افغانستان را انعکاس دهد، نه خواسته های پلید 

چند سیب بد را.
باید  فساد  کاهش  و  کشور  در  ثبات  برقراری 
اولویت های ملی باشند، به ویژه پس از دو انتخابات 
روی  باید  موقت  حکومت  اما   پر مشاجره.  به شدت 
پذیرفته شده ی  شیوه های  به  گذار  و  حکومت داری 
تا  کند  تمرکز  اقتصادی  فعالیت های  بین المللی 
با حکومت  سرمایه گذاران خارجی در همکاری شان 

افغانستان خود را راحت تر احساس کنند. 
برای انجام این تکالیف، هردو نامزد باید روی نقاط 
قوت شان تمرکز کنند و از بهترین سرمایه ی انسانی 
در هردو گروه انتخاباتی استفاده کنند و روی برآمدن 
شود.  متمرکز  پیش رو  دشوار  تکالیف  عهده ی  از 
شوروی  علیه  جنگ  دوران  از  عبداهلل  تجربه های 
علیه  مبارزه  امر  در  را  افغانستان  دولت  طالبان،  و 
تجربه ی  امنیتی اش کمک خواهد کرد.  تهدید های 
وزیر  و  جهانی  بانک  پیشین  مقام  عنوان  به  غنی، 
مالیه ی پیشین، او را به صورت طبیعی برای نظارت 
از وزارت خانه ها مناسب می سازد که افغانستان را در 
زمینه ی بهبود اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. 
انتقال مسئولیت های امنیتی  غنی هم چنین از روند 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  ائتالف  نیروهای  از 
نظارت کرد، پس او با شورش گری و روش های مورد 
نیاز برای مبارزه با آن آشناست. تجربه ی عبداهلل به 
اصالحات  مکمل  افغانستان،  ارشد  دیپلمات  عنوان 
به خوبی  نامزد  به طور خالصه، دو  بود.  غنی خواهد 
اصول  که  حالی  در  می سازند.  متعادل  را  یک دیگر 
جدید سیاست خارجی اوباما آن ها در مزیقه قرار داده 
است، آن ها باید برای حل بحران کنونی افغانستان 
با  ببرند.  پیش  به  را  افغانستان  و  کنند  کار  هم  با 
افغانستان  انتخابات،  روند  خاک  و  گرد  فرو نشستن 
با  تا  داشت  نیاز خواهد  توانا  این سیاست مداران  به 

هم کار کنند.
انتخابات  از  افغان ها  از  بسیاری  و  جهانی  جامعه ی 
 2014 انتخابات  جریان  در  و  بدین سو   2009
موقت،  به صورت  شده اند.  مرتکب  را  اشتباهاتی 
ایاالت متحده و شرکای ناتوی آن به تعهد شان در 
زمینه ی حمایت از این کشور وفادار می مانند. با این 
درازا  به  انتخابات  بحران  که  اندازه ای  هر  به  حال، 
ائتالف به رهبری  نیروهای  اندازه  بکشد، به همان 
امریکا برای خروج از این کشور عجله خواهند کرد. 
از  به دور  موقت  حکومت  مفهوم  هرچند  بنا بر این، 
حالت ایده آل است، در این مقطع این تنها گزینه ای 

است که باقی مانده است. 

مال محمد عمر در پیام عیدی اش در ماه اکتوبر 2013، انتخابات را »نمایشی 
فریبنده« خواند. از لحاظ تاکتیکی طالبان تالش کرد انتخابات را مختل سازند؛ 
اما از لحاظ استراتژیکی آن ها مشروعیت خود را رد کرده و انتخابات را تحریم 
کردند و به داستان سرایی شان ادامه دادند که در پایان روز، نظریات افغان ها 
مهم نخواهند بود و ایاالت متحده برنده را برخواهد گزید و نتایج انتخابات را 
تعدیل خواهد کرد. در واقع، ادعاها مبنی بر تقلب در انتخابات و دخالت مبنی 
بر حسن نیت اما ناآزموده ی خارجی ها در روند انتخابات، به این داستان سرایی 
طالبان اعتبار داد و آینده ی افغانستان را در معرض خطر قرار داد.

با وجودی که گفت وگوها در مورد حکومت وحدت ملی ادامه دارند، وضع 
امنیتی رو به وخامت است. شورشیان در بخش های گوناگون کشور نیروهای 
ملی امنیتی افغانستان را به چالش می کشند و در برخی از موارد مناطق را تحت 
کنترول خویش می آورند. نیویورک تایمز از یک جنرال افغانی که نخواسته 
نامش فاش شود، نقل قول کرده است که از ماه جون 2013 تا کنون صرف در 
ولسوالی سنگین والیت هلمند 230 تن از افسران پولیس و سربازان ارتش 
کشته شده اند. سخن گوی والی هلمند در پاسخ به آن، تعداد تلفات را اندکی 
کم تر برآورد کرد و مقام های امنیتی در کابل، بحران را بی اهمیت جلوه دادند. 
با این وجود، مسئوالن این گفته را که شورشیان در ولسوالی هایی کلیدی ای که 
تمرکز اصلی افزایش نیروهای ائتالف در سال های 2009 – 2010 روی آن ها 
بود، در حال پیش رفت اند، به سختی رد می کنند. عالوه بر نگرانی ها در مورد 
وضع امنیتی رو به وخامت، روند طوالنی انتخابات افغانستان باعث شده است 
که اقتصاد افغانستان خسارات سنگینی را متحمل شود. نظر به گزارش بانک 
جهانی، »بالتکلیفی ای که به خاطر اوضاع سیاسی و انتقال مسئولیت های امنیتی 
افغانستان را احاطه کرده است، باعث شده که رشد اقتصادی در سال 2013 
در افغانستان کاهش یابد، در حالی که اقتصاد این کشور در سال 2012 رشد 
قوی را تجربه کرده بود«. عالوه بر امنیت، فضای سرمایه گذاری ضعیف در 
افغانستان به شدت بر فعالیت های ا قتصادی داخلی و خارجی اثر گذاشته است. 
بانک جهانی در مطالعه ی اوضاع فعالیت های اقتصادی، از جمله ی 189 کشور 
جهان، افغانستان را در رده ی 164 فهرست درجه بندی اش قرار داد.
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منبع: فارین پالیسی
نویسنده: ایوانیس کوسکیناس
برگردان: حمید مهدوی

تنها گزینه ی باقی مانده برای
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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تـکهچهـــل

پروستات رسیده است

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

غده ی پروستات از نظر طبی نقش پیچیده ای دارد. این 
غده خون را به قلب می رساند، حنجره را تنظیم می نماید 
و از فروپاشیدن ریش و سبیل مردان جلوگیری می کند. 
اگر کسی را دیدید که هرگز عاشق نمی شود، حتما غده ی 
پروستاتش را بررسی کنید. احتماال پروستاتش خوب کار 
نمی کند و خون کافی به قلب او نمی رساند. اگر آوازخوان 
را  میکروفون  است  نزدیک  که  دیدید  را  گوش خراشی 
ناشسته ببلعد، آگاه باشید که غده ی پروستاتش به شدت 
ریش شان  که  دیدید  را  مردانی  اگر  است.  دیده  آسیب 
ریخته و سبیل شان برباد رفته و روی شان مثل کچالوی 
پروستات  غده ی  با  که  بدانید  قطعا  است،  سرخ کرده 
باورند که  براین  امروز طبیبان  البته  دارند.  خود مشکل 
مشکل غده ی پروستات مشکل بزرگی نیست و به راحتی 

می توان رفعش کرد. به هر حال.
اما آن چه تا کنون از چشم جامعه ی علمی نهان مانده، 
فواید سیاسی، زیارتی و عرفانی پروستات است. فرض 
هر  و  شده  هار  سوریه  و  عراق  در  داعش  گروه  کنید 
به  را می گیرد.  پاچه ی خلق خدا  رو می کند،  طرف که 
امید دل مردگان، خبر  اید و چراغ  امیر مؤمنان  شما که 
درنده خویان  این  وگرنه  بکنید،  کاری  آقا  که  می دهند 
همه را می خورند. هرچه فکر می کنید که چه کار کنید، 
به نتیجه ای نمی رسید. با امریکا نیز چنان دشمن اید که 
کدو با مربع بودن. نمی شود با دشمنی این چنین نامرد، 
که  می کنید  احساس  دفعه  یک  داد.  همکاری  دست 
پروستات تان سیخ می زند. سیگنال می دهد. فردای آن 
روز شما به شفاخانه می روید و تحت عمل جراحی قرار 
می گیرید و خبر جراحی شدن پروستات تان تمام جهان 
را پر می کند. ناگهان یادتان می آید که به فداییان اسالم 
دستور داده اید که با امریکای جهان خوار همکاری کند. 
مهم  که  فعال  داده ام.  دستور  که  جهنم  »به  می گویید: 
درمان پروستاتمه!« در نتیجه فداییان اسالم اختالفات 
جزئی خود با استکبار جهانی را کنار می گذارند و در کنار 
آن عزیزان، شروع می کنند به قلع و قمع داعش. صلواتی 

ختم بفرمایید.
می شود  خبر  افغانستان  در  عاشقان  از  یکی  آن سو،  از 
که امیر مؤمنان پروستاتی شده. شب می خوابد و خواب 
می بیند که خیلی وقت شده به زیارت یکی از چاه های 
چند صد سال  و  هزار  نفر  و یک  نرفته  تهران  معروف 
تکت  فورا  نشسته.  او  منتظر  چاه  عمق  در  که  است 
عازم  و  ندارد(  نیاز  چون  نمی گیرد؛  هم  )تکت  می گیرد 
پیشانی  نمی گذارندش که  نامردها  ولی  تهران می شود. 

محبوب خود را ماچ کند. تف بر حسودان. فرد:
سحر آمدم به کویت، سرطن گرفته بودی 
چه کیافه ی عجیبی، تو به من گرفته بودی

فواید عرفانی غده ی پروستات فعال در این مجال تنگ 
نمی گنجد. بگنجد هم نمی گویم. شما را چه شده؟ بروید 

جست و جو کنید و چیزی در این مورد یاد بگیرید.

افغانستان  دولت  و  متحده  ایاالت  تالش های  که  آشکار شد  وقتی  طالبان  کنترل  برای  پاکستان  عزم 
برای برقرار کردن تماس با طالبان، از سال 2009 به بعد افزایش یافت. پاکستان ده ها تن از اعضای 
طالبان را که دولت افغانستان می خواست با آنها صحبت کند، بازداشت کرد. مال عبدالغنی برادر، فرمانده 
عملیات های طالبان که اغلبا فرد شماره دوم مال عمر دانسته می شد، یکی از برجسته ترین این چهره ها 
بود. او در اوایل سال 2010، در یک عملیات مشترک پاکستان-ایاالت متحده دست گیر شد. مال برادر 
به کسی تبدیل شده بود که سازمان های متعدد بین المللی، از کمیته ی بین المللی صلیب سرخ گرفته تا 
ملل متحد، دیگر گروه های امدادرسانی و مقام های حکومت افغانستان به او مراجعه می کردند. تماس های 
فراوان او با احمد ولی کرزی، برادر ناتنی  و نماینده ی رییس جمهور کرزی در جنوب افغانستان، او را به 

غیرقابل اعتمادترین فرد برای پاکستان تبدیل کرده بود. 
مال برادر عضو قبیله ی پوپلزی بود، قبیله ای که کرزی ها نیز متعلق به آن هستند. با آنکه او از احمد 
ولی کرزی استفاده کرده و در بدل آن کاری اندکی برای او انجام داده بود، این گمان برای مال عمر 
و آی اس آی ایجاد شده بود که او شخصا با حکومت کرزی وارد معامله شده است و خشم مالعمر و 
آی اس آی را برانگیخته بود. مقام های دولت افغانستان و کای آیده، رییس هیئت معاونت ملل متحد در 
با حکومت  از گفت وگوهای صلح  برای جلوگیری  را  برادر  را متهم کردند که مال  پاکستان  افغانستان، 
افغانستان بازداشت کرده است. با وجود انکار علنی، مقام های پاکستانی ماه ها بعد در هنگام صحبت با 
همکار ما،  پیر زبیر شاه، پذیرفتند که آنان این کار را برای جلوگیری از تماس های مستقیم مال برادر با 
کابل انجام دادند. علی رغم درخواست های مکرر مقام های دولت افغانستان و ایاالت متحده، پاکستان 
دست رسی به مال برادر را محدود کردند و برای سال ها درخواست ها برای سپردن او به دولت افغانستان 
و ایاالت متحده را رد کردند و به او اجازه ندادند که در پیش برد گفت وگوهای صلح همکاری کند. در 

برنامه ی آی اس آی برای دست باال داشتن در امور افغانستان، او باز یگر خیلی ارزشمندی بود. 
تنها در اواخر این دهه بود که استخبارات و بخش های نظامی ایاالت متحده، از نزدیک بازرسی مناسبات 
پاکستان با شبه نظامیان زیردست نظامیان آن کشور را آغاز کردند. هنگامی که نیروهای ایاالت متحده 
نظارت از روابط، سطح تماس ها و شنود گفت وگوهای تلفنی را آغاز کردند،  آنان پی بردند که پاکستان 
سر نخ فعالیت های طالبان را در اختیار و در واقع، در نیرومند ساختن حمله های دهشت افگنانه دست دارد. 
یک افسر بازنشسته ی مبارزه با تروریزم ایاالت متحد، به من گفت: »ما همیشه احساس می کردیم که 
آنان از روابط خود با طالبان به حیث آله ی فشار استفاده می کنند.« طالبان در مقابل افغانستان و گروه های 
شبه  نظامی پاکستان در مقابل هند به حیث آله ی فشار استفاده می شدند. این مقام گفت: »هدف بخشی 
از این برنامه آن بود که وضعیت در افغانستان را نامتعادل نگهدارد تا در تصمیم گیری درباره ی اینکه در 
این بخش جهان چه اتفاقی بیفتد، پاکستان نقش بزرگتری داشته باشد. من فهمیدم که روی کرد آنها 
اعتماد به دپلوماسی به حیث راه حل کلیدی این مسئله نیست. روی کرد آنان استفاده از هرج ومرج به 

حیث سالح اصلی برای جهت دادن اوضاع به نفع خودشان بود.« 
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شما نمی توانید،  به بهشت خواهید رفت.<  >شما  تلقین کردیم و گفتیم،  آنها  به  »ما 
ناگهان وضع را دگرگون کنید.«

- یک مقام پیشین استخبارات پاکستان
او  می کرد.  تقال  قدرت  در  خود  نگهداشتن  برای  مشرف  پرویز  زمام داری،  سال  هشت  از  بعد   .2007
از  او  برکنار کردن  از  بعد  و  افتخار محمد چودری،  دادگاه عالی،  رییس  از طرف  قانونی  با چالش های 
وظیفه اش، با تظاهرات های گسترده ي مردمی روبرو بود. او از سوی بی نظیر بوتو و نواز شریف با چالش 
سیاسی نیز مواجه بود. هردوی آنان از تبعید برگشته بودند و پیشاپیش انتخابات پارلمانی سال 2008، با 
راهپیمایی عظیم هواداران شان استقبال می شدند. مقاومت خاموش در درون ارتش پاکستان در برابر 
از کسانی که در  ارتش به شمول بعضی  افسران  او و مخالفت پرسروصداتر  دوران طوالنی زمام داری 
کودتای سال 1999 کمک کرده بودند که مشرف به قدر برسد، او را بیشتر ضعیف کرده بود. در این 
لحظه های سرنوشت ساز سیاسی، القاعده کاروزار مرگبار حمله های انتحاری و ویران گر را راه انداخت که 

کشور و هسته ی آی اس آی را تکان داد. 
یکی از مصیبت بارترین رویدادهای سال 2007 در بهار آن سال، طوری آغاز شد که گویا آسیبی به کس 
نمی رساند. در یک جاده ی پوشیده از درخت در قلب پایتخت،  انداختن فقط یک سنگ ریزه از ریاست 
آی اس آی، سبب شد که شاگردان یک مدرسه ی دخترانه،  در کتابخه ی عمومی کودکان که در جوار 
از سر  بزنند. این شاگردان برقع های سیاه پوشیده بودند که  این مدرسه قرار داشت، دست به تحصن 
تا پای شان را در بر می گرفت و فقط از سوراخی، چشم های شان معلوم می شد. این شاگردان مربوط 
به مدرسه ی دخترانه ی جامعیه ی حفصه می شدند که دیوار آن به دیوار مسجد سرخ چسبیده بود. این 
در  شاگردان،  این  بود.  مشهور  جهادی اش  آموزش های  خاطر  به  مدرسه  و  مسجد  بزرگ  مجموعه ی 
مقام های شهر می گفتند  که  بودند  زده  به تحصن  برداشتن چندین مسجد دست  میان  از  به  اعتراض 
از قبل  برنامه ی  آغاز یک  اقدام،  این  بود،  بودند. آن طوری که جهان شاهدش  غیرقانونی ساخته شده 
برای  بودند،  پولیس(  چوب  یا  قانون/عصا  )چوب  باتون  به  مسلح  که  مرد  شاگردان  بود.  شده  طراحی 
پاسبانی  در اطراف کتاب خانه ظاهر شدند. پیش از آن، مسجد سرخ شاهد اعتراض های مشابه بود. به 
دلیل ترس از خشم مردم، دولت از برخورد با آنان و استفاده از زور در مقابل شاگردان علوم دینی دختر، 

پرهیز کرده بود. اما این بار، اوضاع فرق می کرد. 
مسجد سرخ، در مرکز فعالیت های پاکستان برای حمایت های از جهاد در افغانستان و جاهای دیگر قرار 
نام موالنا عبداهلل غازی که در دهه ی 1980  به  مبلغ مشهور جهادی  این مدرسه توسط یک  داشت. 
حمایت دیکتاتور نظامی، جنرال ضیاءالحق، را پشت سر خود داشت، بنیاد نهاده شده بود. این مدرسه در 
جریان سال ها هزارها شاگرد را برای تأسیسات مذهبی پاکستان و گروه های نظامی فراهم کرده بود. 
غازی ادعای دوستی با بن الدن نیز داشت. او بعد از دیدار با بن الدن در افغانستان،  در سال 1998 به 

قتل رسید. القاعده حکومت آن زمان پاکستان را مسئول قتل او دانست. 
پسران غازی، مجموعه ی مسجد و مدرسه را به ارث بردند. آنان این مجموعه را گسترش و آموزش های 

از  بعد  ارشد،  به عنوان مالی  بزرگتر، موالنا عبدالعزیز،  ادامه دادند. پسر  را  تندروانه ی مذهبی آن 
دلیل  به  را  پرویز مشرف  و  ایراد می کرد  طالبان خطابه  و  از جهاد جهانی  در حمایت  نماز جمعه، 
موضعش در رابطه به جنگ علیه تروریزم، نکوهش می کرد و از او می خواست که قانون اسالمی 
را در پاکستان تطبیق کند. همسر عزیز، ام حسن، مدرسه ی دخترانه را با عین روحیه ی متعصبانه  
و سخت گیرانه ی مذهبی پیش می برد. برادر جوان تر، عبدالرشید غازی، مدیریت مسجد را به عهده 
گرفت. با وجود شهرت غیرمذهبی،  آموزش سیکلوالر و شخصیت بروکرات اش، این غازی جوان نیز، 
آهسته آهسته، مانند پدر و برادرش به منطق تندروی تن داد. بعد از مالقاتش با بن الدن، او از تغییر 
درونی صحبت می کرد و نشانه های ظاهری جهاد را پذیرفت. او کاله پکول یا یک کفیه ی راه راه را 
باالی ردای سفید می پوشید. حتا او برای خود محافظ مسلح گرفت که از کنار او راه می رفتند، روی 
شان را با دست مال می بستند و با خود کالشینکوف حمل می کردند. در سال 2007، به دلیل ترس از 
بازداشت، او هیچ گاهی مجموعه ی مسجد سرخ را ترک نکرد. او هشدار داد که اگر حکومت در برابر 
شاگردانی که کتاب خانه را اشغال کرده اند حرکتی انجام بدهد، سلسله ای از بمب گذاران انتحاری، 

آن را تالفی خواهند کرد. 
آنان در دکان ها و جاده های  با داشتن چنین رهبرانی در پشت سر خود، شاگردان جری تر شدند. 
اطراف مسجد دست به اقدامات خودسرانه و متعصبانه زدند. آنها صاحبان دکان های اسباب موسیقی 
را به خاطر فروختن فلم  و ویدیوهای موسیقی پاپ، تحقیر و توهین کردند. از دیدگاه شاگردان این 
مدرسه،  دیدن فلم و  گوش کردن موسیقی عمل غیراخالقی بود. آنان آرایشگاه ها را متهم به فحشا 
و روسپی گری می کردند. این شاگردان به بازجویی خانه های اطراف شان نیز، شروع کردند که برای 
سفارت های غربی که دپلومات های شان در همان حوالی زندگی می کردند، هشداردهنده بود. این 
شاگردان بنیادگرا و عقده ای بودند. شاگردان دختر، خیلی احساساتی بودند. آنان سوگند خوردند که 

حاضر اند بمیرند، اما تحصن را رها نمی کنند. 
خاموش نشستن و واکنش نشان ندادن حکومت، آنان را بیشتر تشویق کرد. شاگردان مرد، دو پولیس 
را بعد از یک ستیزه در ماه می، خلع سالح و اختطاف کردند و حکومت را مجبور کردند که یک وزیر 
کابینه  را برای مذاکره  درباره ی آزادی آنان بفرستد. در ماه بعدی، گروهی از شاگردان دختر در نیمه ی 
شب بر یک مرکز ماساژدهی چینایی حمله و چندین زن چینایی را اختطاف کردند. آنان زنان چینایی 
را متهم به راه انداختن روسپی خانه کرده و آنان را با خود به مدرسه شان بردند. بعد از اعتراض شدید 

دولت چین بر حکومت پرویز مشرف، زنان چینایی بعد از 24 ساعت آزاد شدند. 

2007. بعد از هشت سال زمام داری، پرویز مشرف برای 
نگهداشتن خود در قدرت تقال می کرد. او با چالش های قانونی از 

طرف رییس دادگاه عالی، افتخار محمد چودری، و بعد از برکنار 
کردن او از وظیفه اش، با تظاهرات های گسترده ي مردمی روبرو 
بود. او از سوی بی نظیر بوتو و نواز شریف با چالش سیاسی نیز 

مواجه بود. هردوی آنان از تبعید برگشته بودند و پیشاپیش 
انتخابات پارلمانی سال 2008، با راهپیمایی عظیم هواداران شان 
استقبال می شدند. مقاومت خاموش در درون ارتش پاکستان در 
برابر دوران طوالنی زمام داری او و مخالفت پرسروصداتر افسران 
ارتش به شمول بعضی از کسانی که در کودتای سال 1999 کمک 

کرده بودند که مشرف به قدر برسد، او را بیشتر ضعیف کرده 
بود. در این لحظه های سرنوشت ساز سیاسی، القاعده کاروزار 

مرگبار حمله های انتحاری و ویران گر را راه انداخت که کشور و 
هسته ی آی اس آی را تکان داد. 

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان 2014-2001

کارلوتا گال 

انفجار نظامی گری در پاکستان

برگرداننده: جواد زاولستانی

1 مصاحبه با یک مقام امریکایی، ایاالت متحده، سپتمبر 2013. این مقام به شرط افشا نشدن نامش با من 

صحبت کرد. 
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بخش دوم و پایانی

که هرکس  این هست  رایج  باورهای  از  یکی 
دست کم یک بار در زندگی، به خودکشی فکر 

کرده است. این تصور پذیرفتنی است؟
نه! حاال در سطح جهان گفته می شود که به طور متوسط 
از هر 100 هزار نفر در دنیا، 15 نفر اقدام به خودکشی 
به  اقدام  آمار دیگری می گوید که در مجموع  می کنند. 
خودکشی بین 10 تا 20 برابر بیش تر از میزانی است که 
به دست ما می رسد. حال شما اگر این آمار را 20 برابر 
هم بکنید، یعنی 300 نفر در صد هزار نفر و این نشان 
به  اقدام  ما  بر  و  دور  اعظم جمعیت  می د هد که بخش 
خودکشی نکرده است. اما همان طور که در اول هم اشاره 
کردیم، اولین عامل مرگ ومیر ناشی از یک عامل خارجی 
در جهان ما، خودکشی است. یعنی این حتا از آمار تلفات 

جنگ و جنایت معمولی هم بیش تر است.
فرانسه،  مانند  برخی کشورها،  که  باید گفت  در ضمن، 
را  جوانان  نزد  خودکشی  با  مبارزه  نود  دهه ی  اواخر  از 
تبدیل به یک اولویت اجتماعی کردند و ده سال بعد وقتی 
اقدامات  با یک سری  توانسته اند  که  دیدند  گرفتند،  آمار 
پایین تر  درصد   28 را  قبلی  خودکشی  نرخ  پیش گیرانه، 
یا دقت  والدین  اجتماعی، آموزش  یعنی شرایط  بیاورند. 
تأثیر خیلی مهمی در  افراد و سیستم آموزشی می تواند 

تغییر نرخ خودکشی بگذارد.
اول  کرد:  احتراز  چیز  دو  از  باید  با خودکشی  ارتباط  در 
آن که آن را تابو بدانیم و بگوییم، اصال نباید در باره اش 
حرف زد. این باعث احساس گناه، تنهایی و انزوای هرچه 

بیش تر فردی می شود که به خودکشی فکر می کند.
از طرف دیگر، نباید این را به چشم موضوعی پیش پاافتاده 
دید. در جوامع غربی آدم از خانواده ها می شنود که وقتی 
اقدام به خودکشی در جوانان می بینند، آن را ساده کرده و 
به بحران های دوره ی نوجوانی ربط می دهند، یا می گویند، 
کردن  تابو  یا  کردن  ساده  کند.  توجه  جلب  می خواهد 

موضوع خودکشی، نادرست است.

کسی که در آستانه ی خودکشی قرار دارد، چه 
عالیمی از خود نشان می د هد؟

بی خوابی و بی اشتهایی فرد عالیمی هستند که می توانند 
زنگ خطر باشند. فرد مدام احساس خستگی دارد، اعتماد 
به نفس ندارد و احساس گناه و انزوا و ناتوانی و بدبختی 
می کند. عمومی ترین عامل و حالت در اقدام به خودکشی، 
افسردگی است. اتفاقات ناگوار و غیرمترقبه و اعتیاد نیز 

خیلی دخالت دارند.

آیا انگیزه های خودکشی یا روش خودکشی نزد 
زن و مرد متفاوت اند؟ 

که  زنانی  تعداد  آماری  نظر  از  اکثر کشورها  در  معموال 
خودکشی می کنند، از مردها بیش تر است. در اروپا زنان 
چهارده برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند، اما تعداد 
مردان  است.  برابر  دو  مردان،  نزد  موفق  خودکشی  های 
از روش های رادیکال تر، مانند گلوله و دار زدن استفاده 

می کنند و زن ها اکثرا دارو می خورند.
چرا  که  دهند  توضیح  نمی توانند  آماری،  مسایل  البته 
مردن  امکان  که  می کنند  استفاده  روش هایی  از  زنان 
را  مرد  و  میان زن  تفاوت  تنها  آمار  است.  آن کمتر  در 
نشان می دهد. تغییر شرایط اجتماعی در اروپا، هم نوع 
دو  بین  تفاوت های  هم  و  داده  تغییر  را  خودکشی ها 
جنس را. این که زن ها به صورت حداقلی هم که شده، به 
یک سری حقوق برابر دست یافته اند، باعث شده که تا حد 

زیادی میزان خودکشی در زنان کمتر شود.

چگونه می توان به فردی که افسردگی شدید 
دارد، یا حرف خودکشی را می زند، کمک کرد؟ 

پرهیز کرد. درس  ناامید  و  افسرده  آدم  از نصیحت  باید 
اخالق دادن بیهوده است؛ زیرا احساس ناتوانی و گناه را 
در فرد مبتال تشدید می کند. نباید گفت، همه از پس این 
مشکل برآمده اند و راضی هستند و تو چرا نمی توانی. مهم 
این است که از انزوای فرد جلوگیری شود. فرد باید بتواند 
از میل خود به خودکشی حرف بزند و کسی صحبت های 

او را گوش بدهد.
نباید مشکالت فرد افسرده و در آستانه ی خودکشی را 
کوچک کرد و دست کم گرفت و هم زمان نباید فکر کرد 
که صحبت کردن در این باره ممکن است قبح تصمیم 

به خودکشی را از بین ببرد و میل به آن را تشدید کند.
من دیده ام که بسیاری خانواده ها فکر می کنند اگر در این 
اگر  اما  به نوعی کمک کرده اند.  زمینه ها سکوت کنند، 
فرد بییند که توسط دیگران فهمیده می شود و در مورد او 
دورادور قضاوت نمی شود، در حالش موثر خواهد بود. در 
فرانسه تحقیق کرده بودند که حدود 75 درصد کسانی که 
تصمیم به خودکشی داشته اند وقتی توانسته اند با کسی در 

این مورد حرف بزنند، تصمیم خود را تغییر داده اند.
یک بخش دیگر که مربوط به مسایل اجتماعی است، این 
است که باید آموزگاران در مکتب ها با عالیم خودکشی 
به  میل  و  انزوا  و  افسردگی  مانند  نوجوانی؛  دوران  در 

تنهایی آشنا شوند و نسبت به آن حساسیت نشان دهند.

به   هر حال، پیام اقدام به خودکشی چیست؟ 
اعتراض، جلب توجه، یا انتقام گیری؟ 

دالیل خودکشی زیادند. نه تنها شرایط روحی افراد، بل که 
انگیزه ها و شرایط اجتماعی آن ها هم متفاوت اند. مثال 
ما می بینیم که وقتی دختری را در هند و افغانستان یا 
خودسوزی  به  اقدام  می دهند،  شوهر  زور  به  پاکستان 
می کند تا ناتوانی و رنج خود از این وضعیت را نشان دهد.

برای  بوده  خودکشی  نوعی  جاپان،  یا  باستان  روم  در 
قرار  هم  تحسین  مورد  که  فردی  شرافت  بازسازی 
می گرفته است. در نتیجه در شرایط و اجتماعات مختلف، 
خودکشی معانی مختلفی دارد که باید به هرکدام نگاهی 
به  خودکشی ها،  از  بسیاری  پیام  اما  انداخت.  جداگانه 

بن بست رسیدن است.
خودکشی از نگاه جامعه شناسانه

روانی  اختالل های  عالیم  از  را  خودکشی  روان شناسان 
می دانند. فروید می گفت، آن کس که خود را می کشد، از 
غریزه ی عشق تهی شده، اما جامعه شناسی به پیش گامی 
امیل دورکیم، فروپاشی  اجتماعی و بر باد رفتن رویاها را 
زمینه ی خودکشی می بیند.  اریک فروم، فیلسوف و متفکر 
پستان داران،  سایر  همانند  انسان ها  که  می گوید  آلمانی 
روان شناسان  هستند.  مرگ  از  گریزان  و  زیست دوست 
هذیان دست  شبیه  حالتی  در  تنها  انسان  که  می گویند 

به خودکشی می زند.
نگاه جامعه شناسانه و روان شناسانه به پدیده ی خودکشی، 
متفاوت است. دومینیک اسکیرول، روان پزشک فرانسوی 
مگر  نمی دهد،  خاتمه  خود  زندگی  به  انسان  می گفت، 
به خودکشی  او می گفت، کسی که دست  دیوانگی.  در 
از پرخاش گری است که به جای  می زند، قربانی اوجی 
متمایل شدن به جامعه، به سوی خود او متوجه شده است.

زیگموند فروید عقیده داشت که خودکشی روی کرد آن 
دسته از بیماران روانی است که در آن ها غریزه ی عشق 
داده است.  به غریزه ی مرگ  را  خنثا شده و جای خود 
امیل دورکیم شاید نخستین دانشوری باشد که خودکشی 
را پدیده ای اجتماعی تلقی کرده و به پژوهش دامنه داری 
در این زمینه دست یازیده است. وی در این پژوهش که 
امروز نیز به عنوان نخستین الگوی مرجع در این زمینه 

محسوب می شود، از جمله به بحران ها و فروپاشی های 
رویاها  رفتن  برباد  به  منجر  که  کرده  اشاره  اجتماعی 
می شوند. دورکیم گفته که پاشیدگی اخالقی جامعه، فرد 
را برای خودکشی مستعد می کند. تعریف او از خودکشی 
این است: » هرنوع مرگی، نتیجه ی مستقیم یا غیرمستقیم 

کردار قربانی است، با آگاهی از نتیجه ی آن«.

پیشینه ی نگاه اجتماعی به خودکشی 
در واقع از قرن هفدهم به بعد بوده که برخی اندیش مندان 
تلقی  جامعه  مسئله ی  را  خودکشی  مسئله ی  غرب  در 
کرده و آمار های مربوط را بر حسب گروه های اجتمعی 

جمع آوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
و  روان شناسی  مکتب  دو  آرای  نوزده،  سده ی  در 
جامعه شناسی روبه روی هم قرار گرفتند. بحث اصلی در 
این میان این بود که آیا خودکشی موضوعی اجتماعی 
است یا فردی؟ سی. رایت میلز، جامعه شناس امریکایی 
از  یکی  جامعه شناسی«،  »پیمان  خود،  ارزنده ی  اثر  در 
اجتماعی  جنبه ی  از  را  تعریف ها  وسیع ترین  و  نخستین 
خودکشی ارائه داد. او می گفت، وقتی مشکلی در بخش 
وسیعی از مردم تأثیر دارد، باید به ماورای افراد و در نتیجه 
سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  الگوهای  و  ساختارها  به 

جامعه نظر افکند.
یک  بودن  مسئله ی  مالک  که  بود  معتقد  رایت  سی . 
پدیده در جامعه، آزار دهنده بودن آن برای شمار زیادی 
از مردم است. خودکشی به عنوان یک واقعیت اجتماعی 
در همه ی جوامع وجود دارد و آمار آن نیز رو به فزونی 
است. بنا بر شاخص های موجود، بیش ترین موارد اقدام به 
خودکشی از امریکای شمالی یا کانادا و کم ترین موارد از 
آفریقا گزارش می شوند. به این قرار می توان نتیجه گرفت 
که میزان خودکشی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی 

از کشورهای دیگر بیش تر است.
خودکشی در امریکا نهمین علت مرگ در تمامی سنین 
و سومین علت مرگ در گروه سنی 15 تا 24 سال است. 
شتاب زندگی صنعتی و مدرن، شهرنشینی و تندبادهای 
تغییر ساختارها، تالطم و  از مهاجرت و  ناشی  فرهنگی 
تضادی شدید در بسیاری افراد می آفرینند. گاه فشار این 

تالطم، در اقدام به خودکشی بروز می کند.

دسته بندی  دالیل خودکشی 
به خودکشی،  اقدام  مطالعات گوناگون در زمینه ی علل 
در سه عرصه ی اختالل های روانی، بیماری های جسمی 
و مسایل اجتماعی خالصه شده اند. در زمینه ی مسایل 
اجتماعی، نکاتی چون انزوا، تبعیض و حرمان، طالق، فقر، 
بي کاری یا نبود عدالت از جمله ی دالیل مهم به شمار 
می روند. در عین حال، ترکیبی از چند عامل نیز مي تواند 

انگیزه ی فرد برای اقدام به خودکشی تلقی شود.

در  ضدافسردگی  داروهای  مصرف  افزایش 
کشورهای ثروت مند جهان

پژوهش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در زمینه ی 
در  ضدافسردگی  داروهای  مصرف  افزایش  از  سالمت 
پزشکان  بی توجهی  می د هد.  خبر  ثروت مند  کشورهای 
دالیل  از  یکی  داروها،  این  تجویز  عواقب  به  نسبت 
مهم این روند به شمار می رود.  عالقه مندان به مصرف 
داروهای ضدافسردگی کم نیستند. داروهای ضدافسردگی 
چنین  که  کسانی  می کنند.  درمان  را  بیمارگونه  اندوه 
و  بخندند  دوباره  می توانند  می کنند،  مصرف  داروهایی 

زندگی کم رنج تری را تجربه کنند.
عواقب مصرف چنین داروهایی اما کم نیست. پزشکان در 
مورد فایده و زیان تجویز داروهای ضدافسردگی نظرات 
متفاوتی دارند. پرسش این جاست که در درمان افسردگی 
از چه مرحله  ای باید تجویز چنین داروهایی پی گیری شود. 
نگاهی به گزارش سالمت سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه   نشان می دهد که در کشورهای ثروت مند جهان، 

تجویز داروهای ضدافسردگی بیش تر شده است.
ضدافسردگی،  داروهای  بی رویه ی  مصرف 

احتمال خودکشی را افزایش می دهد
نتیجه ی پژوهش دیگری که سال گذشته در مورد مصرف 
داروهای افسردگی منتشر شد، حاکی از آن بود که این 
تا  خفیف  افسردگی های  درمان  در  تأثیری  هیچ  داروها 
نیمه حاد ندارند. در نتیج،ه مصرف چنین داروهایی مضر 
خودکشی  احتمال  افزایش  موجب  می تواند  حتا  و  است 
شود. با این حال، هنوز نظر واحدی در مورد تجویز چنین 
نیمه حاد  تا  افسردگی های خفیف  برای درمان  داروهایی 

وجود ندارد.
در گزارش سالمت سازمان همکاری  اقتصادی و توسعه 
توصیه شده است که برای درمان افسردگی های خفیف، 
پیش نهاد  بیمار  فرد  به  روان درمانی  مختلف  شیوه های 
»روان درمانی  نیمه حاد،  افسردگی های  مورد  در  شوند. 
فردی یا درما ن  دارویی به عنوان گزینه ی درمانی برابر« 
ارائه شود. مصرف دارو حتا در مورد افسردگی های حاد هم 

مورد بحث است. )برترین ها و بی بی سی فارسی(

بگو مگو از

در ندامت یک برادر از خودناراضی
انسان، هستِی جایزالخطا است: هستِی که خطا نکند، شاید 
فرشته باشد، اما مطمئناً انسان نیست. ارتکاب خطا، انسانیت 
و  زشت  کار  خطا  توجیه   اما  نمی برد،  سوال  زیر  را  آدمی 
غیرانسانی است. انسان اگر هستِی جایزالخطا است، در عین حال حیوان ازخودناراضی نیز 
می باشد. فرناندو سوتر، نویسنده کتاب معروف »پرسش های زندگی«، در تفاوت انسان با سایر 
جان داران می گوید: آدمی تنها حیوانی است که می تواند از خودناراضی باشد. ازخودناراضی بودن 
برابر خودآگاهی عامالن آزاد  و ندامت، به قول فرناندوسوتر، امکانی است که همواره در 
گشوده است. در جایی که انسان ها خود را »عامل آزاد« و مسئول احساس کنند و شرارت ها 
و تقصیرها و خطاهای خود را به رسمیت شناخته و احساس ندامت و پشیمانی کنند، آدمیت 
عرض اندام می کند. احساس ندامت، پشیمانی و نارضایتی ازخود را سوفوکل و شکسپیر، 

»مسئولیت خطاکار« می نامند.
دیروز یادداشتی در حمایت از اوباشان نگاشتم، اما شب وقتی خبر شهادت فریدون را از طریق 
تلویزیون طلوع شنیدم، احساس گناه کرده و گرفتار عذاب وجدان شدم. صبح امروز وقتی 
می خواستم از بابت یادداشت های دیروزی خود از مردم افغانستان پوزش بخواهم، کشاکش و 
تضاد سهم گینی در درونم جریان داشت: رگه های قوی جهان سومی  بودنم فعال شده بود و 
از من می خواست که تن به چنین چیزی ندهم و باید بر مواضع نادرست خود پافشاری نمایم. 
خدا را سپاس که در این تضاد درونی رگه های انسانیت  ام پیروز شد و مرا به پوزش خواهی از 
مردمم واداشت. من از مردمم به خاطر یادداشت های دیروزی ام پوزش می خواهم. چه گونه 
پوزش نخواهم؟ مگر می شود شهادت فریدون را توجیه کرد؟ مگر می شود از کنار مرگ آن 
بی تفاوت گذشت؟ می گویند وقتی کانت در بستر بیماری بود و طبیب اش به عیادت اش آمد، 
خواست از جای خود برخیزد. طبیب  سرزنش اش کرد. در پاسخ گفت: هنوز رگه های انسانیت 

از من برنخاسته است.
بله، چه گونه پوزش نخواهم در حالی که هنوز رگه هایی انسانیت از من برنخاسته و هنوز خود 

را انسان می دانم؟

ثاقب ثاقب

یک برتری مالیان بر تحصیل کردگان دانشگاه
یک مال بدون هیچ خجالتی؛ به کل مردم خطاب می کند؛ 
تان  همه ی  تارک الصالت!  مردم  ای  می کند:  خطاب  مثاًل، 
جنهم می روید. به راه راست باز گردید. اما تحصیل کردگان 
این است که مردم اشتباه  دانشگاه جرات مخاطب قرار دادن مردم را ندارند. تصور شان 

نمی کنند. شاید هم فکر می کنند که مخالفت با اکثریت از پیروان شان کم می کند. 
اکثریت تحصیل کردگان ما در یک سال قبل، شش ماه قبل و... شناخت کافی از اشرف غنی 
و عبداهلل و تیم شان داشتند. اما جسارت بیان نظر واقعی خود را نداشتند. نتوانستند مردم را 
مخاطب قرار دهند؛ ای مردم رای دهنده! این ها زندگی را برای تان به جهنم تبدیل می کنند.

تروریزم خوب وبد!!
دومین ایتالف جهانی علیه تروریزم با مشارکت 40 کشور 
در حال شکل گیری است. ایتالف اول 13 سال قبل علیه 
القاعده شکل گرفت. دومین ایتالف علیه داعش در حال 
شکل گیری است. کشورهای غربی تروریزم را به خوب وبد تقسیم کرده اند. این کشورها 
از کارکرد گروه های مانند طالبان وشبکه حقانی چشم پوشی می کنند. حساسیتی که در 
برابر القاعده و داعش وجود دارد اگر در برابر طالبان وشبکه ی حقانی می بود قطعا این 
گروه ها به این پیمانه رشد نمی کردند. کشورهای جهان همان گونه که علیه گروه های 
نیز  تروریزم  اصلی  ومنابع  حامی  کشورهای  علیه  می دهند،  شکل  ایتالف  تروریستی 
ایتالف شکل دهند. جالب از همه این است که کشورهای حامی تروریزم مانند عربستان 

وقطر از اعضای ایتالف علیه تروریزم می باشند.

خداوند خیر بهسود، ناور و دایمرداد را پیش کند!
حشمت غنی احمدزی، برادر داکتر اشرف غنی، یک وقتی 
حضور  آخرین  در  می خواند.  کوچی ها  رییس  را  خودش 
تلویزیونی اش در تلویزیون یک، مجری برنامه، او را »آگاه امور 

سیاسی« می خواند.
حشمت غنی، فوق العاده بد زبان است و رفتار ظاهری اش به گنگسترهایی می ماند که معتقدند 
دیوار مشکالت را باید با شاخ ویران کرد و از سر راه برداشت. دشنام دادن، توهین و تحقیر 
طرف مقابل، حتی در برنامه های زنده ای تلویزیونی برای حشمت غنی، نه تنها قابل قبول که 

ضروری است.
حشمت غنی، اولین بار این شیوه ای حل مشکل را در اولین لوی جرگه ای بعد از سقوط طالبان 
به کار برد. ایشان در آن لوی جرگه در حالی که خود را چون خروس جنگی بی تاب، آماده ی 
حمله کرده بود، به گرداننده ی لوی جرگه، آقای مسکین یار، فحش و ناسزا می گفت. دومین 
بار، در استدیوی طلوع، در مقابل آقای عزیز رویش، خود را به شکل و شمایل یک خرس 

خشمگین در آورده بود و هر آنچه از دهانش می برآمد به آدرس کل هزاره ها حواله می کرد. 
دیشب یکی از برنامه های تلویزیون یک را نگاه می کردم. حشمت غنی در این برنامه، این بار 

با همان صدای مضحک، به عطامحمد نور حمله کرد.
»مه استاد عطا ره از وقتی می شناسم که ریش تراشیدن خوده یاد نداشت. الی خو دریشی 
ایتالوی ...« آیا نمی شود با یک زبان بهتر و روش انسانی تر، رفتار و کردار طرف مقابل، مثال 
عطامحمد نور را نقد کرد؟ باری اشرف غنی گفته بود که حشمت غنی برادر من نیست، 
دانش برادر من است. حمایت آشکار حشمت غنی در این برنامه از برادرش، به یک رابط ای 
نزدیک تری میان این دو برادر اشاره می کند. در رفتار و گفتار و بادی لنگویج حشمت غنی، 

پایین ترین سطح اخالق یک سیاست مدار افغانی را می توان دید. 
خداوند خیر بهسود و ناور و دایمرداد را پیش کند. تصور کنید که برادر یک آدِم مثل حشمت 
قوای  کل  فرمانده  و  جمهور  رییس  قانونی،  گسترده ی  با صالحیت های  احمدزی،  غنی 

افغانستان شود، و آن وقت حشمت غنی هم رییس هموطنان کوچی مان باشد.

Jafar Rasouli

Shah Hussain Murtazawi

Abdullah Watandar
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دهم سپتامبر،
 روز جهانی پیش گیری از خودکشی



فلسفه ي بارسلونا با انريکه تغيير کرده استآنچلوتي: رونالدو در بهترين شرايط است

رييس بايرن: به مليت گوارديوال کاري نداريم

اوزيل: نظر ونگر تنها چيزي ست که اهميت دارد

زندگي در بارسلونا محشر است

شوايني: بدنم خسته است

با  تیم خود  تقابل  ایتالیایی ریال در مورد  مربی 
اتلتیکو اظهار داشت: »در این بازی تفکر تیمی 
می خواهیم  شد.  نخواهد  تغییر  دست خوش  ما 
کاری  مثل  کنیم،  بازی  و جدی  همچنان خوب 
خشنی  تیم  آن ها  داده ایم.  انجام  همیشه  که 
می کنند.  بازی  جدی  و  سرسخت  اما  نیستند 

قطعا این بازی، یک بازی زنانه نخواهد بود.«
وی در مورد شکست تیمش از سوسیه داد بیان 
خوبی  درس  کنیم.  فراموش  را  آن  نباید  کرد: 
گرفتیم  یاد  اما  بود  عالی  اول  دقیقه   30 بود. 
که فوتبال 90 دقیقه است. نباید اشتباهاتی که 
در آنوئتا در ساختار تیمی و فردی رخ داد تکرار 
شود. سعی می کنیم که فردا با ذهنیت تغییر آن 

شرایط به میدان برویم.
اظهار  خدیرا  مصدومیت  مورد  در  ریال  مربی 
نمی کند.  تغییر  ما  فلسفه  و  »سبک  داشت: 
خوبی  بسیار  نتایج  به  روش  و  همین سبک  با 
روند  مورد  در  آنچلوتی  کردیم.«  پیدا  دست 
در  »کریستیانو  کرد:  بیان  رونالدو  مصدومیت 
بهترین شرایط است. هیچ مشکلی ندارد. خیلی 
خوب تمرین کرده است و مصدومیتش دنباله دار 
نیست. مصدومیت فعلی او ربطی به مصدومیت 

سال گذشته اش ندارد.
مربی ریال در مورد شرایط کاسیاس گفت: هرگز 
اعتمادمان را به او از دست ندادیم. به او تبریک 
می گویم چرا که امروز پانزدهمین سالگرد اولین 

بازی او در پیراهن ریال است.
وی در مورد رودریگز نیز اظهار داشت: »نیاز به 
هماهنگی برای حضور در سبک فوتبالی متفاوت 
نسبت به سبک فوتبال قبلی خود دارد. مسلما 
زمان بر  پروسه ای  جدیدش  تیم  با  او  هماهنگی 
است. کامال طبیعی است که رودریگز در ابتدای 
داشته  هماهنگی  زمینه  در  را  مشکالتی  کار 
سیمئونه  حرف های  مورد  در  آنچلوتی  باشد.« 
است  کشور  یک  تیم  اتلتیکو  این که  بر  مبنی 
نیز گفت: »فکر می کنم که فوتبا متعلق به یک 
نمی شود.  منحصر  تیم  یک  به  و  کشورهاست 
فکر  و  دارند  دنیا  کل  در  هوادارانی  تیم ها  همه 
دنیاست.«  کل  به  متعلق  ورزش  که  می کنم 
»اتلتیکویی ها  معروف  شعار  مورد  در  کارلتو 
حکمرانی  پایتخت  بر  مادرید  ریال  که  بدانند 
می کند« که توسط هواداران ریال بیان می شود 
یا برعکس آن که توسط هواداران اتلتیکو گفته 
می شود، اظهار داشت: »برایم مهم نیست که در 
حال حاضر چه تیمی پادشاه پایتخت است. مهم 
این است که چه تیمی پایان فصل برنده باشد. 
و  کرد  حکم رانی  اللیگا  بر  اتلتیکو  قبل،  فصل 

ریال بر اروپا.« 
آنچلوتی در مورد شرایط چیچاریتو، خرید جدید 
ریال گفت: »از او خیلی راضی هستیم. فردا در 
بازی  طول  در  اما  نمی گیرد  قرار  اصلی  ترکیب 

فرصت پیدا خواهد کرد.«

خوب  کار  از  بارسلونا  برزیلي  دفاع کنار  آدریانو 
کرد  اظهار  و  کرد  تمجید  انریکه  لوییس 
مطمئن است که او در نیوکمپ موفق خواهد 
بود. آدریانو مدافع بارسلونا تاثیر لوییس انریکه 
را تحسین کرد و گفت فلسفه ی باشگاه تحت 
زیادی  بسیار  تغییر  جدیدش  مربی  هدایت 
در  مارتینو  خراردو  جدایی  از  پس  است.  کرده 
این تابستان لوییس انریکه به عنوان سرمربی 
جدید نیوکمپ برگزیده شد و آدریانو تردید ندارد 
این  برای  درستی  انتخاب  رم  سابق  مربی  که 
سمت بوده است. »فلسفه ی ما تحت هدایت 
لوییس انریکه خیلی تغییر کرده است. او خیلی 

ما خوب  برای  این خیلی  و  است  باشخصیت 
بوده است. اکنون تمرکز خیلی بیش تری روی 
مشکالت آمادگی جسمانی وجود دارد. تغییرات 
نشان می دهند که او چه جور مربی ای است. 
او دایم به ما گیر می دهد، بیش تر می خواهد، 
و به ما اعتمادبه نفس می دهد. لوییس انریکه 
هم  این  که  می شناسد،  به خوبی  را  باشگاه 

نکته ی خیلی خوبی است.«
بارسلونا دو بازی ابتدایی فصل جدید اللیگا را 
با هدایت مربی جدید خود با پیروزی پشت سر 
گذاشته و در آخر هفته با اتلتیک بیلبائو بازی 

دارد.

کارل هوپفنر جانشین اولي هونس در ریاست 
باشگاه بایرن که اخیرا به عنوان رئیس هیئت 
در  او  است.  شده  انتخاب  نیز  باشگاه  نظارت 
باشگاه  »مدیریت  گفت:  »کیکر«  با  مصاحبه 
کامال  تصمیم  کروس  تونی  فروش  مورد  در 
به  شد  انجام  که  مذاکراتی  با  گرفت.  درستی 
میسر  قرارداد  تمدید  که  رسیدیم  نتیجه  این 
فروش  لیست  در  را  او  ترتیب  این  به  نیست. 
قرار دادیم.« تونی کروس درست پس از پایان 
جام جهانی، در ازای 30 میلیون یورو از بایرن 
مسئوالن  شد.  منتقل  مادرید  ریال  به  مونیخ 
بایرن بعد از فروش او و به دنبال مصدومیت 
کردن خأل خط  پر  برای  مارتینز،  خاوی  شدید 
میانی تیم شان ژابی آلونسو را که 10 سال از 
کروس بزرگ تر است از ریال به خدمت گرفتند. 

خریدی که انتقادات زیادی را به همراه داشت.

که  کروس  تونی  است،  معتقد  هوپفنر  اما 
تمایلی به تمدید قرارداد با بایرن نداشت، خواه 
مونیخ  قراردادش  پایان  با  و  ناخواه سال 2015 
این  موعد  از  پیش  جدایی  می کرد.  ترک  را 
این  از  که  چرا  بود  مناسبی  تصمیم  بازی کن 
طریق سود مالی ای هم نصیب باشگاه آلمانی 

شد.
بسیاری این روزها می گویند از زمان آمدن پپ 
گواردیوال به مونیخ، خیل بازی کنان اسپانیایی 
به این باشگاه روانه شده اند. ما هوپفنر با این 
دیدگاه مخالف است: »من این طور نمی بینم و 
را بشنوم. ما  این سخن  دیگر دلم نمی خواهد 
بازی اش  کیفیت  که  را  کوشایی  بازی کن  هر 
توجه مان را جلب کند به مونیخ می آوریم. خواه 
دیگر.  هرجای  یا  امریکا  یا  باشند  اسپانیا  اهل 
این مسئله ارتباطی به ملیت گواردیوال ندارد.«

مسوت اوزیل بار دیگر از عمل کرد خود از زمان 
پیوستن به آرسنال دفاع کرد و تاکید کرد که 
برایش  که  چیزي ست  تنها  ونگر  آرسن  نظر 
ارزش دارد. ونگر که در تابستان قبل رکورد نقل 
و انتقاالت باشگاه را با پرداخت 50 میلیون یورو 
شکست،  ساله   25 بازی کن  این  جذب  برای 
اخیراً به رغم انتقاداتی که در مقاطعی نسبت به 
عمل کرد اوزیل در ورزش گاه امارات مطرح بوده، 
به تمجید از این بازی کن پرداخت و گفت »هر 

کاری که او انجام می دهد هوشمندانه است«.
باره  این  در  وردربرمن  سابق  بازی کن  حاال 
می گوید: »آن قدرها مطمین نیستم که تعریف 
ونگر درست باشد. شما باید همیشه در میدان 
برای  که  می کنم  افتخار  کنید.  کار  خوب 
باشگاهی با این همه هوادار بازی می کنم، اما 
هدف من در وهله ی اول این است که در زمین 
به تیم کمک کنم، و این کار را می کنم. چیزی 
است  این  است،  برای من مهم تر  از همه  که 
که سرمربی درباره ی من چه فکر می کند. او به 
من اعتماد دارد و پتانسیل های مرا می شناسد. 

اعتماد کرده و فکر  به من  او متشکرام که  از 
می کنم اگر او می گوید من هوش مندانه بازی 

می کنم شاید حق با او باشد!«
اوزیل اعتقاد دارد که تعداد پاس  گول های او در 
فصل قبل ـ نه تا در لیگ برتر ـ باید دالیل 
کافی برای ساکت کردن منتقدان باشد: »من 
درباره ی  می کنم.  افتخار  گولم  پاس  آمار  به 
لزوما  اما  می نویسند،  و  می گویند  زیاد  گول ها 
طبیعی  که  نمی نویسند،  گول  پاس  درباره ی 
که  کرد  فراموش  نمی شود  اما  هست.  هم 
پاس گول ها درست به اندازه ی گول ها اهمیت 
دارند. اما این که چه کسی پاس می دهد و چه 
کسی گول می زند مهم نیست، مهم ترین چیز 
موفق  تیم  یک  عنوان  به  ما  که  است  این 
این  این فصل  در  البته که هدف من  باشیم. 
است که گول های زیادی بزنم و پاس  گول های 
تیم کمک  به  تا  بگذارم  تیم  اختیار  در  زیادی 
کنم. دیدم مثبت است که می توانم این کار را 
انجام بدهم، زیرا توانایی اش را دارم و از اعتماد 

سرمربی نیز برخوردار ام.«

بارسلونا  نوجوان  بازی کن  هلیلوویچ،  آلن 
انریکه  لوییس  تیم  با  زندگي  مي گوید، عاشق 
اعالم شده  ترکیب  در  نامش  این که  از  و  است 
بسیار  دارد  وجود  قهرمانان  لیگ  براي 
در  18ساله  بازی کن  این  است.  خوش حال 
بارسا  به  زاگرب  دینامو  از  فصل  این  ابتدای 
بازی  باشگاه  به  تیم  برای  حاال  و  پیوسته 
بازی کن تیم ملی کرواسی می گوید،  می کند. 
در بارسلونا در حال پیشرفت است و احساس 
می کند که باشگاه با قرار دادن نام او در لیست 
بازی کنان حاضر در لیگ قهرمانان اعتمادش را 

به او نشان داده است.
جداً  بارسلونا  در  بودن  است.  »فوق العاده 
فوق العاده است. این همه ی آن چیزی ست که 
تا کوچک ترین جزییات در موردش توافق کرده 

بودیم. قبل از این که به این جا بیایم، درباره ی 
پیشرفت کنم طرحی  و  تمرین  این که چگونه 
ریختیم و همه چیز دارد دقیقًا طبق همان طرح 
و  دارم  خوبی  خیلی  احساس  می رود.  پیش 
درباره ی زمانی که تا به حال در بارسا گذرانده ام 

چیزی به جز خوبی برای گفتن ندارم.«
در  نامش  گرفتن  قرار  درباره ی  همچنین  او 
می گوید:  قهرمانان  لیگ  نفرات  فهرست 
»آن ها با این کار نشان دادند که من چه جای 
نوبت  حاال  دارم.  برنامه های شان  در  محکمی 
پاسخ  کردن  تمرین  سخت  با  که  است  من 
به استعداد من داشته اند  اعتمادی را که آن ها 
بدهم. ایوان راکیتیچ خیلی به من کمک کرد. 
راه  مرا  کار  او  داشتم  نیاز  چیزی  به  وقت  هر 

انداخت.«

باستین شواین اشتایگر هافبک بایرن مونیخ بار 
دیگر مصدوم شده است و مشخص نیست چه 
نشریه  به  او  بازگردد.  میادین  به  بتواند  زماني 
»ولت« گفت: در جون 2013 جراحی ناموفقی 
در  شدم  مجبور  و  شد  انجام  پایم  مچ  روی 
دسامبر دوباره عمل کنم. بعد از سپری کردن 

گذاشتن  سر  پشت  از  پس  و  نقاهت  دوره ی 
دیدارهای جام جهانی برزیل بدنم خسته است 
و کمی زمان الزم دارم تا آمادگی کامل را دوباره 
بدست آورم. اما همه چیز روبراه می شود. من 
آینده  به  و  هستم  فوتبالی  سن  بهترین  در 

پیش رو امیدوارم.
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گوندوگان به دورتموند 
برمي گردد

چلسي با کورتوا 
قرارداد پنج ساله بست

ريال به دنبال
 انتقا م جويي از اتلتيکو در برنابئو

بروسیا  باشگاه  و  آلمان  ملي  تیم  بازی کن  گوندوگان  ایلکاي 
دورتموند مصدومیت طوالني مدت خود را پشت سر گذشته و به 
این هافبک  بازگردد.  به میادین  به زودي مي تواند  نظر مي رسد 
23 ساله به »بیلد« گفت: »اگر همه چیز همین طور پیش برود 
و مشکل جدیدی پیش نیاید، مطمئنم حتی پرقدرت تر از قبل به 

فوتبال برمی گردم. هیچ چیز را فراموش نکرده  ام.«
از   2013 آگست  از  نخاع  عصب   التهاب  دلیل  به  گوندوگان 
مستطیل سبز دور بوده است. او در ماه جون، کمرش را به تیغ 
جام جهانی  تورنمنت  مجبور شد  ترتیب  این  به  جراحان سپرد. 
برزیل را از تلویزیون تماشا کند. وی که توانست جمعه گذشته در 
تمرینات دورتموند شرکت کند، گفت: »حس فوق العاده ای است 
که بتوانی دوباره پا به توپ شوی. البته برایم خیلی سخت بود.  
قرار شد تنها 15 دقیقه بازی کنم، اما 35 دقیقه بازی کردم. در 
حال حاضر آن چنان برای فوتبال بازی کردن عطش دارم که باید 
ولی  درد گرفت  ماهیچه هایم کمی  البته  بگیرد!  را  یکی جلویم 
این کامال عادی است. به هر حال من چند ماهی از ورزش دور 
بوده ام. هیچ ترس و اضطرابی هم از بازگشت مشکل کمرم ندارم. 
در نبردهای تن به تن محافظه کاری نمی کنم و بدون فکر کردن 

به مصدومیت می جنگم.«

باشگاه چلسي انگلیس اعالم کرد تیبات کورتوا، دروازه بان بلژیکي 
با قرارداد جدید پنج ساله جذب کرده است. این بازی کن 22  را 
ساله بعد از سه سال بازی به صورت قرضی برای اتلتیکو مادرید 
پیتر  از  بعد  تا نخستین گزینه ژوزه مورینیو  بازگشت  به چلسی 

چک باشد.
کورتوا در سال 2011 از تیم خنگ بلژیک به چلسی پیوست ولی 
نیز، مقام  باشگاه  این  آتلتیکو قرض داده شد و در  به  بالفاصله 
آورد. به گزارش خبرگزاری  را به دست  بازی های اللیگا  نخست 
فرانسه، وی 23 بازی ملی برای تیم ملی بلژیک در کارنامه خود 
دارد و همراه با تیم ملی کشورش در مرحله یک چهارم نهایی 

بازی های جام جهانی فوتبال برزیل نیز حضور داشت.

پایتخت  دربي  در  اللیگا  رقابت هاي  سوم  هفته  در  مادرید  ریال 
اسپانیا به مصاف اتلتیکو مادرید خواهد رفت. هفته دوم رقابت های 
اللیگا از امشب با دیدار دو تیم آلمریا و کوردوبا آغاز می شود و فردا 

شب با دو دیدار حساس ادامه خواهد داشت.
بارسلونا شنبه شب از ساعت 18 و 30 دقیقه میزبان اتلتیک بیلبائو 
خواهد بود. هر دو تیم برای این مسابقه پیراهن های دوم خود را 
بر تن خواهند کرد و در حالی که بازی کنان بیلبائو پیراهن های 
سبز، شورت های ورزشی سفید و جوراب های سرخ بر تن خواهند 
این باشگاه  تاریخ  از 115 سال در  نیز پس  انریکه  کرد، شاگردان 
پیراهن هایی با رنگ لباس کاتالونیا را در ورزش گاه خانگی خود در 

هفته ای که روز ملی کاتالونیا در آن قرار دارد، بر تن خواهد کرد.
 با این حال مقامات باشگاه بارسلونا اعالم کردند که به دلیل روز 
ملی کاتالونیا این لباس را بر تن نمی کنند و سیاست را با ورزش 
نمی آمیزند، بلکه به دلیل سیصدمین سالگرد سقوط بارسلونا به 
را  این کار  فرانسه در سال 1714  فیلیپ پنجم و  دست سربازان 

خواهند کرد.
در دیگر حساس فردا شب دربی مادرید بین دو تیم ریال مادرید 
و اتلتیکومادرید از ساعت 22 و 30 دقیقه در سانتیاگو برنابئو آغاز 
خواهد شد. این مسابقه نبرد دو تیم مدعی برای قهرمانی اللیگا 
بازی کنان خود  از  بسیاری  از جدایی  مادرید که  ریال  بود.  خواهد 
زیر  تا  کرد  رنج می برد، تالش خواهد  دیگر  برخی  و مصدومیت 
نظر کارلو آنچلوتی انتقام خود را از اتلتیکومادرید که با توانست با 
شکست آن ها قهرمان سوپرجام شود، بگیرد. کریستیانو رونالدو در 
هفته های اخیر تالش کرده با تمرینات سخت و مداوم خود را برای 
این دربی حساس آماده کند. این در حالی است که دی ماریا و ژابی 

آلونسو تیم را ترک کرده اند و خدیرا نیز از مصدومیت رنج می برد.
در سوی دیگر دیگو سیمئونه به دلیل محرومیت نمی تواند روی 
نمایش  نظاره گر  سکوها  روی  از  باید  و  بنشیند  تیمش  نیمکت 
امتیاز دارد و در  از دو بازی چهار  اتلتیکومادرید  شاگردانش باشد. 
مکان ششم قرار دارد و ریال مادرید با سه امتیاز دهم است. این در 
حالی است که رقیب دیگر این دو تیم یعنی بارسلونا با 6 امتیاز 
صدرنشین است. در سایر مسابقات ماالگا از ساعت 20 و 30 دقیقه 
میزبان لوانته است و ریال سوسیداد از 30 دقیقه بامداد یکشنبه به 

مصاف سلتاویگو خواهد رفت.









بارسا براي اولين بار با پيراهن کاتالونيا در نيوکمپ

کرسپو: مقايسه  مسي و مارادونا شوخي است

شرط دايمي شدن قرارداد فالکائو

مورينيو: مي دانم چرا گوارديوال کچل شده است!

بارسلونا برای اولین بار در تاریخ 115 ساله ی خود 
در یک بازی خانگی از پیراهنی با رنگ های پرچم 
کاتالونیا استفاده خواهد کرد. فصل قبل آن ها این 
پیراهن راه راه زرد و قرمز را در بازی های خارج از 
خانه می پوشیدند، اما در این فصل آن را به عنوان 
با  که  لباس  این  برگزیده اند.  خود  سوم  پیراهن 
می شود  شناخته  »سنیه را«  کاتالونیا  پرچم  نام 
است.  محبوب  بسیار  باشگاه  این  هواداران  بین 
لباس های  از  نیز  اتلتیک  میدان  دیگر  در سوی 
پیراهن سبز، شورت سفید  از  متشکل  دوم خود 
و جوراب های قرمز استفاده خواهد کرد که پرچم 

ایالت باسک با نام ایکورینا را تداعی می کند.

این حرکت باشگاه در راستای حمایت از جنبش 
این  آن ها  می شود.  تعبیر  کاتالونیا  استقالل 
تصمیم را در هفته ی »روز ملی کاتالونیا« در 11 
بیانیه  باشگاه در یک  اما  اعالم کردند،  سپتامبر 
تغییر  این  پشت  دلیلی  چنین  که  کرده  تاکید 

نبوده است.
سیاسی  عواقب  از  پرهیز  برای  احتمااًل  آن ها   
بیانیه ی خود آورده اند: »پیراهن سنیه را را به  در 
کار  این  ما  پوشید.  نخواهیم  سپتامبر   11 خاطر 
بارسلونا  سقوط  سالگرد  سیصدمین  خاطر  به  را 
به دست سربازان فیلیپ پنجم و فرانسوی ها در 

1714 انجام خواهیم داد!«

را  مسي  ارجنتاین  بازنشسته ي  ستاره ي 
دارد  اعتقاد  اما  مي کند  توصیف  »خارق العاده« 
مارادونا  خوبي  به  او  بگوییم  که  است  احمقانه 
است. در مورد رتبه ی مسی بین ستاره های بزرگ 
همه ی دورآن ها اختالف نظر وجود دارد. به نظر 
عده ای اگر مسی در این تابستان کشورش را به 
فتح جام جهانی هدایت می کردـ  چیزی که پیش 
جام  فاینل  اضافی  وقت های  در  آلمان  گول  از 
جهانی، چندان دور از دسترس نبود ـ می توانست 
هم رده ی مارادونا اسطوره ی سابق باشگاه ناپولی 
قرار بگیرد. اما کرسپو از مقایسه ی بازی کنانی از 

دوره های زمانی متفاوت متنفر است.
سال  یک  را  خود  ملی  بازی  نخستین  کرسپو 
پس از بازنشستگی مارادونا از فوتبال ملی انجام 

کرد  خداحافظی  ملی  فوتبال  از  زمانی  در  و  داد 
که مسی هنوز یک استعداد نوظهور به حساب 

می آمد. 
پارما ست در این  او که مربی تیم جوانان  حال 
از  بازی کنانی  نمی توانید  »شما  می گوید:  باره 
دورآن های متفاوت را مقایسه کنید. این عادالنه 
نیست. زمانی که خود من در میدان بودم باید با 
مدافعانی مثل فابیو کاناوارو، آلساندرو نستا، پائولو 
مالدینی، لیلیان تورام و سایرین مبارزه می کردم. 
متوجه منظورم می شوید؟ بعضی از مردم در دام 
مقایسه ی مسی و مارادونا به هر بهایی می افتند. 
اما این مسخره بازی است ـ بله مسی خارق العاده 
با  را  مارادونا  توانایی  نمی توانید  شما  اما  است، 

واژه ها توصیف کنید.«

با  فالکائو  قرضي  قرارداد  در  گزارش ها  به  بنا 
پایان  در  دایمي شدن  گزینه ي  یونایتد  منچستر 
ظاهراً  اما  است،  شده  گنجانده  نیز  فصل  این 
شرط هایي نیز براي این قرارداد وجود دارد. رادامل 
انتقاالت  و  نقل  پنجره ی  پایانی  روز  در  فالکائو 
قرضی  یک ساله ی  قرارداد  یک  با  تابستانی 
گفته  حال  آمد.  یونایتد  منچستر  به  موناکو  از 

می شود در صورتی که این بازی کن در 15 بازی 
برای شیاطین سرخ به میدان برود و 5 گول به 
 35 ارزش  به  دایمی  قرارداد  یک  با  برساند  ثمر 
به  بنا  پیوست.  تیم خواهد  این  به  پوند  میلیون 
گزارش ها دست مزد او پس از کسر مالیات 2/11 
میلیون پوند خواهد بود و 4/2 میلیون پوند هم 

پاداش برای او در نظر گرفته شده است.

بارسا و مورینیو  از زماني که گواردیوال، سرمربي 
لفظي  درگیري  آن ها  بین  بود،  ریال  سرمربي 
جریان داشت. با این که در حال حاضر هر دوي 
آن ها هدایت تیم هاي جدیدي را برعهده گرفته اند 
و حتي در دو کشور متفاوت به مربي گري اشتغال 

دارند، این درگیري ها همچنان ادامه دارد.
بنزین  خاص  آقای  معمول  مطابق  هم  بار  این 

روی آتش ریخته است.
قول  از  کنفیدنسیال«  »ال  اسپانیایی  روزنامه 
شغلش  به  نفر  یک  »اگر  است:  نوشته  مورینیو 

عالقه  داشته باشد، موهایش نمی ریزد. گواردیوال 
آقای خاص کم پشت شدن  تقریبا کچل شده!« 
تفسیر  خودش  نظر  طبق  را  گواردیوال  موهای 
او  نمی برد.  لذت  فوتبال  از  »گواردیوال  می کند: 

این کاره نیست.«
باید  افتاده است.  اکنون توپ به زمین گواردیوال 
صبر کرد و دید او چه واکنشی به این اظهارات 
نشان خواهد داد. آن چه مشخص است این است 

که این دعوا تمام شدنی نیست.
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افغانم من 
ازبک يا  و  هزاره  اگر   ، تاجکم  اگر  پشتونم،  اگر 

ام ترکمن  يا  و  بلوچ  يا  ايماق  اگر 
باستانم خطهء  اين  اوالد  که  دارم  اين  به  افتخار 

است. افغانستان  زيبايم  زمين  سر  و  افغانم 

يم  افغان  زه 
يم ازبک  يا  او  هزاره   که  يم،  تاجک   که  يم،  پښتون  که 

يم ترکمن  يا  او  بلوچ  يا  ايماق  که 
يم بچی  هېواد  دې  د  چې  وياړم  پدې 

دی افغانستان  وطن  ګران  زما  او  يم  افغان 

ملي يو والى زمونږ وياړ دى!

وحدت ملى افتخار ما است!
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