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از کمک تا تجارت
افغانستان کشوریست 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 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
 25سال تشکیل میدهند .بهره برداری از قدرت تازه کارآفرینهای تازه
کار محلی و جلب شرکتهای بین المللی در کشور باید یک هدف کلیدی
سیاست اقتصادی حکومت افغانستان باشد...
صفحه 3

جوانان در کابل :ما کار میخواهیم

نگرانی از ناامنیها و انتقاد از حکومت؛
بحث نخستین روز مجلس نمایندگان بعد
از رخصتیهای تابستانی
اطالعات روز :اعضای مجلس منایندگان نخستین روز کاری شان را پس از
رخصتیهای تابستانی با ابراز نگرانی از افزایش ناامنیها در کشور و با انتقاد از
کارکردهای حکومت وحدت ملی آغاز کردند .ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس منایندگان
در این نشست بیتوجهی و ضعف حکومت را عامل اصلی افزایش ناامنیها در کشور
خواند.
آقای قدیر گفت« :ناامنیها در کشور افزایش یافته ،به خصوص در والیات مرشقی و
اگر این مناطق ناامن باشد؛ متام کشور ناامن میشود...».
صفحه 2

 17پولیس مبارزه با مواد مخدر
در حملهی هوایی نیروهای ناتو
در والیت هلمند کشته شدهاند

اطالعات روز :مقامهای امنیتی در والیت هلمند خرب دادهاند که در یک
حمله هوایی نیروهای ناتو در منطقهی ریگی ولسوالی گرمسیر این والیت،
 17پولیس مبارزه با مواد مخدر کشته شدهاند.
تاکنون رسانهها گزارشهای مختلف از شامر تلفات و محل این رویداد
منترش کردهاند.
سيد مهدى کاظمى سخنگوى معينيت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور
داخله ،با تایید این رویداد گفته که اين حمله ،یک شنبه شب...
صفحه 2

ل
ب
رپوازاهی بینا مللی از رطیق اریان اب انزلرتین رنخ و هترین خدامت

رشکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر منودن پروازها
از کابل به تهران و از تهران به شهرهای ذیل از طریق ترانزیت بیناملللی توسط رشکت هوایی
ماهان با نازلترین قیمت در بازار افغانستان آغاز به فعالیت منوده است.
مسیر

کابل-تهران -بنگکاک و برعکس

روز پرواز

کابل –تهران -استانبول و برعکس

روز های پنجشنبه

کابل –تهران -دوسلدروف و برعکس روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -نجف و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -مونیخ و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -اربیل و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -گانزو و برعکس

روزهای سه و دو شنبه

کابل –تهران -شانگهای و برعکس

کابل –تهران -دهلی و برعکس

کابل –تهران -میالن و برعکس

کابل –تهران -بیجینگ و برعکس

روز های پنجشنبه

مسیر

روز پرواز

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران -انقره و برعکس

کابل –تهران -سلامنیه و برعکس

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبه

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای  24ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.
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آغاز دشوار
برای مجلس نمایندگان
مجلس منایندگان پس از پایان تعطیالت تابستانی خود ،روز
گذشته جلسات خود را از رس گرفت .این اجالس یازدهمین دور،
اجالس پارملان میباشد که به دستور رییس جمهور برای ادامه
کار منایندگان برگزار شد .بر اساس قانون اساسی ،دوره قانونی
کار منایندگان به پایان رسیده و دولت موظف بود در تابستان
امسال انتخابات پارملانی را برگزار منوده و مجلس جدید کار
خود را آغاز میکردند .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
اساسی عمالً دورۀ کار آن به پایان رسیده و مرشوعیت آن
محل پرسشهای زیاد میباشد .توافق برای ادامه کار پارملان
که ناشی از ناچاری و درماندگی دولت بود ،به هیچ عنوان
منیتواند مرشوعیت قانونی برای ادامه کار مجلس ایجاد کند.
این امر رصفاً یک امر مصلحتی است و ادامه کار مجلس تنها
با این دلیل موجه میشود که «بودن مجلس بهرت از نبودن آن
میباشد» .بنابراین ،مجلسی که از روی ناگزیری و ناچاری بدون
پشتوانههای حقوقی و قانونی به کار خود ادامه دهد ،دیگر آن
ابهت و جایگاه پیشیناش را نخواهد داشت .این در حالی است
که هنوز دولت نتوانسته تاریخی را برای برگزاری انتخابات پارملانی
مشخص سازد و موانع و چالشهایی را که در نظام انتخابات
وجود دارد ،رفع و برطرف سازد .مهمترین نیاز برای برگزاری
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
ویژه اصالح نظام انتخاباتی مطرح شده بود ،پذیرفته است اما
پیشنهادات پذیرفته شده به هیچ وجه منیتواند مشکالت موجود
در نظام انتخاباتی را حل و فصل منوده و زمینه را برای برگزاری
انتخابات شفاف فراهم سازد .آنچه از اوضاع و رشایط موجود
پیدا است اینست که علی رغم برخی اقدامات مثبت ،ارادۀ
سیاسی قوی برای حل بنیادین مشکالت موجود فرا راه انتخابات
و اصالح نظام انتخاباتی وجود ندارد .به عنوان منونه ،توزیع
تذکره الکرتونیک بخشی از مهمترین اقدامات الزم برای اصالح
نظام انتخاباتی کشور میباشد ،اما توجه الزم برای روند توزیع آن
صورت منیگیرد .آغاز این پروسۀ ملی که میتواند مبنای برای
اصالحات بنیادین در کشور شود ،دستخوش مناسبات سیاسی
است و رسان دولت هنوز نتوانسته بر اختالفات سلیقوی ،سمتی و
قومی خود فایق شده و این گام بنیادین را بردارند.
هرچند جلسۀ دیروز مجلس منایندگان با انتقاد تند از عملکرد
دولت و چالشهای موجود در کشور به همراه بود ،اما مترکز
اصلی منایندگان مجلس بر وضع امنیت ،اقتصاد و برخی مسائل
کلیتر دیگر متمرکز بود .منایندگان مجلس توجهی چندانی به
مهمترین مسئله مجلس و معضل مرشوعیت آن نکردند و کسی
باب گفتوگو در مورد اصالح نظام انتخاباتی ،برگزاری انتخابات
پارملانی و چگونگی ادامه کار مجلس را باز نکرد .ظاهرا ً این مسئله
برای مجلس حل شده است و منایندگان قناعت کردهاند که
ادامه کار مجلس بدون پشتوانههای حقوقی و قانونی ،مسئلهای
محسوب منیشود .اما واقعیت اینست 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 گونهجدی پیگری مناید .این کار مهمترین
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 پرسشهای جدی مواجه میسازد .طبیعی است در
رشایط موجود و با این پیش زمینههای قانونی در مورد ادامه کار
مجلس و ذهنیت حاکم در جامعه ،پس از این ادامه کار برای
مجلس اندکی دشوار میباشد و آغاز امروز با مشکالت زیادی به
همراه خواهد بود .بنا براین ،مجلس باید اقداماتی را در زمینه
مرشوعیت بخشی به مهمترین رکن دولت انجام دهند .آنها
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 ،منطقیترین راه ممکن برای حل اختالفات
موجود در این زمینه میباشد .همچنین منایندگان باید برنامه
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.

اطالعات روز :شامری از جوانان که از بیکاری به ستوه
آمدهاند ،روز گذشته در یک راهپیامیی اعرتاضی از دولت
به دلیل نبود زمینهی کار در کشور انتقاد کرده و خواهان
ایجاد زمینههای اشتغال برای جوان در کشور شدند.
اين جوانان که شامر شان به صدها تن میرسید ،شعارهای
چون؛ ما کار میخواهیم ،بیکاری مساوی با ناامنی،
بیکاری بیامری است ،بیکاری عامل فرار ماست ،ما
بیکاریم از تبعیض بیزاریم ،دولت بیامر  ۱۳میلیون بیکار
و ...را رس میدادند.
آنان از حکومت خواستند که برای جوانان زمینهی اشتغال
را فراهم منوده و از فرار و پیوسنت آنها به صفوف مخالفان
مسلح جلوگیری مناید.
شامری زیاد این معرتضان جوانانی هستند که از دانشگاهها
فارغ شده و تاهنوز کاری برای شان یافت نشده است.
اين جوانان که مربوط «جنبش عليه بيکارى» هستند ،ساعت
 ۱۰صبح روز گذشته از قرص داراالمان به راهپياميى پرداخته
و در مقابل مجلس منایندگان تجمع کردند.
آنان میگویند ،زماىنکه آنها میخواستند در مقابل
ساختامن مجلس منایندگان خيمه تحصن برپا کنند ،با
برخورد زشت نیروهای پولیس مواجه شده و با اجازه ندادن
برپایی خیمه تحصن از محل دور شدهاند.
آنان دستان خود را با زنجیر به یکدیگر بسته و تآکيد
میکردند که یا آنها را به زندان بربند و یا بگذارند که خیمه
تحصن برپا کنند تا حکومت توجه جدی به حال افراد
بیکار مناید.
شامری از این جوانان بیکار که پس از فراغت از دانشگاهها
از بیکاری رنج میبرند؛ در نهایت مجبور شده و دست به

اعرتاض و راهپیامیی زدند ،تا راهی شود که زمینهی کار
برای آنها بعد از سالها تحصیل و آموزش پیدا شود.
احمد جواد طیب ،یک تن از اعرتاض کنندگان و عضو
«جنبش عليه بيکارى» گفت ،چهار سال است که از دانشگاه
فارغ شده اما تاهنوز کاری پیدا نکرده است.
طيب افزود که در فامیل هفت نفر زندگی میکنیم ولی
رصف پدرم کار میکند که مأمور دولت است؛ اما معاش
پدرم نیازمندیهای ما را برآورده منیکند و اگر براى من
کار فراهم میشد ،با مشکالت اقتصادى مواجه منیشدیم.
او از حکومت به شدت انتقاد کرده و خواست که حکومت
باید اشتغا لزایی را در اولویت کاری خود قرار بدهد.
شکیب احمد ،جوان دیگر میگوید که از دانشگاه فارغ
شده و یک و نیم سال میشود که بیکار است .او افزود که
حکومت در این زمینه هیچ کمک نکرده است.
شکیب احمد از حکومت خواست که با راهاندازی
فابریکهها زمینهی کار را برای جوانان فراهم کند.
شامری دیگر این جوانان میگویند که بیکاری باعث شده
که شامری از جوانان کشور به صف مخالفان بپیوندند و یا
هم شامری راه مهاجرت را در پیش گیرند .آنها میافزایند،
جوانان که ترک کشور میکنند ،تعدادی شان به کشورهای
مورد نظر خود نرسیده یا در دریاها غرق میشوند یا هم
در رس مرزها از سوی محافظان رسحدی کشورها کشته
میشوند.
این جونان در اخیر قطعنامهای را نیز صادر کردند که در
آن از حکومت خواسته شده است تا زمانی که کمیسیون
متشکل از منایندگان با صالحیت ارگانهای محلی،
اصالحات اداری ،کار و امور اجتامعی ،منایندهی رییس

جمهور در امور اصالحات اداری و حکومتداری خوب
و مجلس منایندگان به خواستهای برحق شان پاسخ مثبت
ندهد ،آنها از اعرتاض دست نخواهند برداشت.
این در حالیست که در رابطه به ارقام افراد بیکار در کشور
رسوی مشخص صورت نگرفته است؛ اما گزارشهای وجود
دارد که رقم بیکاران در کشور روز به روزدر حال افزایش
است.
یک گزارش که به تاریخ  18اسد سال جاری ،تحت عنوان
(گزارش رسمايهگذارى روى جوانان و چگونگى تحقق
مزيت جمعيتى افغانستان) به نرش رسید نشان میدهد که
ميزان بيکارى جوانان برابر به هشت درصد در ميان مردان و
حدود  ١٩درصد در ميان زنان رقم زده شده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این گزارش هشدار
داده که اگر به وضعیت جوانان در افغانستان توجه نشود،
این کشور با بیثباتی و مشکالت اجتامعی بیشرتی مواجه
خواهد شد.
همچنان آمار اتحاديه مىل جوانان افغانستان نشان میدهد
که ساالنه حدود١٢٠هزار جوان در رسارس کشور ،از
بیکارى رنج میبرند.
بر اساس گزارش بانک جهاىن ،از سال  ٢٠١١ميالدى
بدينسو ،ساالنه  ١٨٠هزار جوان واجد رشايط کار ،وارد
جامعه میشود؛ اما از اين جمله  ٦٠هزار آن به کار گامشته
شده و١٢٠هزار تن ديگر بيکار باقى میمانند.
همچنان اتحادیهی ملی کارگران گفته است که حدود ١٦
میلیون افراد واجد رشایط کار در کشور وجود دارند ،که از
آن جمله سه میلیون شان مرصوف کار بوده و  ١٣ميليون
ديگر بيکار و یا هم به طور روزمزد با درآمد کم کار میکنند.

نگرانی از ناامنیها و انتقاد از حکومت؛
بحث نخستین روز مجلس نمایندگان بعد از رخصتیهای تابستانی
اطالعات روز :اعضای مجلس منایندگان نخستین روز کاری
شان را پس از رخصتیهای تابستانی با ابراز نگرانی از افزایش
ناامنیها در کشور و با انتقاد از کارکردهای حکومت وحدت
ملی آغاز کردند.
ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس منایندگان در این نشست
بیتوجهی و ضعف حکومت را عامل اصلی افزایش ناامنیها
در کشور خواند.
آقای قدیر گفت« :ناامنیها در کشور افزایش یافته ،به
خصوص در والیات مرشقی و اگر این مناطق ناامن باشد؛ متام
کشور ناامن میشود».
او افزود که رسبازگیری گروه تروریستی داعش در والیت
ننگرهار جریان دارد و این والیت اکنون به مرکز فعالیتهای
داعش مبدل شده است.
معاون اول مجلس منایندگان ،از حکومت خواست تا برای
تأمین امنیت بهرت کشور و رسکوب اعضای داعش اقدامات
جدی را روی دست بگیرد.
آقای قدیر در سخنان رصیحی خطاب به رییس جمهوری،
رییس اجرایی و سایر مسئوالن دولتی گفت« :مردم گروگان
شام نیستند؛ شام به مردم وعده کرده بودید که امنیت آنها را
تأمین میکنید ،اما حاال خرب به ناموس ما رسیده است».
او به مقامهای دولتی رضباالجل تعیین کرد که اگر تا روز

پنجم عید قربان نتوانستند به وظیفه خود مبنی بر تامین امنیت
مردم عمل کنند ،او با امکانات شخصی خود با گروه داعش
اعالم جنگ میکند.
عبدالرئوف ابراهیمی ،رییس مجلس ،کشور را «گرفتار
توطئهی بزرگ بیناملللی» دانست و گفت« :افراد خارجی
از ملیتها و کشورهای گوناگون در کشور ما حضور دارند و
همهروزه با بیرحامنهترین شیوهها مشغول ریخنت خون زنان،
جوانان و کودکان ما هستند».
آقای ابراهیمی افزود که منایندگان مجلس در رخصتیهای
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.
ی چند تن از
رییس مجلس همچنان به دنبال سخرنان ِ
منایندگان ،خواستار برگزاری نشست رسی مجلس در باره
تدابیر امنیتی مقر پارملان شد.
منورشاه بهادری ،مناینده مردم هرات با انتقاد تند از رهربان
حکومت وحدت ملی گفت که ناامنی به این دلیل در کشور
افزایش مییابد که مردم از حکومت فاصله گرفتهاند.
آقای بهادری مسئوالن حکومت وحدت ملی را «تشنگان
قدرت» خواند و گفت که آنها در اجرای کارها با هم
هامهنگ نیستند و حکومت را به دو حکومت «موازی» تبدیل

کردهاند.
بهادری افزود که مردم به دلیل ناامنی «به ستوه آمدهاند،
بیکاری به اوج خود رسیده ،فساد اداری بیداد میکند و ارزش
افغانی در برابر ارزهای خارجی پایین آمده است».
او تأکید کرد که ایجاد دو قطب قدرت در درون حکومت و
ایجاد اختالفات میان آنان از عوامل اصلی افزایش ناامنیها
در کشور میباشد.
مجلس منایندگان یازدهمین اجالس خود را در حالی برگزار
میکند که قانون اساسی تنها ده اجالس را که شامل پنج سال
میشود ،پیشبینی کرده ،اما این اجالس مجلس را وارد سال
ششم میکند.
دوره کاری مجلس فعلی نظر به قانون اساسی به تاریخ اول
رسطان سال جاری پایان یافت .انتخابات پارملانی که قرار
بود ،یک یا دو ماه قبل از ختم دوره کاری مجلس برگزار
شود برگزار نشد .ارگ ریاست جمهوری به تاریخ  ۲۹جوزا،
با صدور اعالمیهای 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.
قابل ذکر است که مجلس منایندگان در حالی پس از یک
و نیم ماه رخصتی تابستانی روز گذشته آغاز به کار کرد که
نصاب مجلس کامل نبود.

 17پولیس مبارزه با مواد مخدر در حملهی هوایی نیروهای ناتو
در والیت هلمند کشته شدهاند
اطالعات روز :مقامهای امنیتی در والیت هلمند خرب
دادهاند که در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در منطقهی
ریگی ولسوالی گرمسیر این والیت 17 ،پولیس مبارزه با
مواد مخدر کشته شدهاند.
تاکنون رسانهها گزارشهای مختلف از شامر تلفات و
محل این رویداد منترش کردهاند.
سيد مهدى کاظمى سخنگوى معينيت مبارزه با مواد
مخدر وزارت امور داخله ،با تایید این رویداد گفته که
اين حمله ،یک شنبه شب در ولسواىل گرمسري واليت
هلمند صورت گرفته است.
به گفتهی کاظمی در اين حمله هوايى نريوهاى ناتو١٧ ،
رسباز افغان کشته شده اند.
نجیب دانش ،از سخنگویان وزارت داخله گفته که در
حمله هوایی نیروهای ناتو دست کم  ۱۱پولیس مبارزه با
مواد مخدر کشته و چهار تن دیگر زخمی شدهاند.
نبى جان مالخيل ،فرمانده پولیس والیت هلمند گفته که
اين حمله ،یک شنبه شب در منطقهی ريگی صورت

گرفته است.
مالخیل هرچند از شامر دقیق تلفات این رویداد چیزی
نگفته اما تأیید کرده که در حملهی هوايى ناتو ،برخى
از رسبازان نريوهاى امنيتى مبارزه با مواد مخدر کشته
شدهاند.
مالخيل افزوده که يک هيئت به هدف تحقيقات به منطقه
فرستاده شده است.
همچنان عمر ځواک ،سخنگوى واىل هلمند ،ضمن
تاييد اين رويداد به خربگزاری پژواک گفته که نريوهاى
ويژه ،مرصوف عمليات ضد قاچاقبران مواد مخدر در
منطقهی ريگی بودند که هدف حملهی هوايى نريوهاى
ناتو قرار گرفتند.
آقای ځواک نيز کشته شدن برخى رسبازان را تاييد کرده؛
اما تعداد دقيق آنها را مشخص نکرده است.
در همین حال يک منبع امنيتى ولسواىل گرمسري واليت
هلمند که نخواست نامش فاش شود ،گفته که نريوهاى
ويژهی مبارزه با مواد مخدر ،در پنج موتر به اين منطقه

رفته بودند که هدف حمله هوایی نیروهای ناتو قرار گفت.
به گفتهی منبع در اين حمله  ٣٥رسباز اشرتاک کرده بودند
که  ٣١تن آنها کشته شده و چهار تن ديگر را نريوهاى
خارجى با خود بردهاند.
اما براين تريبيوس ،يکى از سخنگويان نريوهاى
آمريکايى در کابل گفته که نیروهای آنها یک شنبه شب
به هدف از بني بردن تهديد به نريوهاى خود در ولسواىل
ميوند قندهار ،حملهی هوايى انجام داده اند.
او افزوده که در مورد حملهی هوايى هلمند ،بايد از
وزارت امور داخله معلومات گرفته شود.
تلفات غیرنظامیان و رسبازان افغان از اثر عملیات هوایی
نیروهای ناتو در کشور بارها جنجال برانگیز شده است.
مسئوالن حکومتی بارها از نیروهای ناتو در این مورد
انتقاد کردهاند.
در حکومت جدید این نخستین بار است که گزارش به
این میزان تلفات از اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در
رسانهها منترش میشود.

از کمک تا تجارت
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حکومت باید چهار تا اصالحات را روی دست بگیرد
تا اقتصاد افغانستان به پای خود ایستاد شود
نویسنده :محمد هوتک

منبع :فارین پالیسی

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 سومیای
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 فعالیتهای
اقتصادی بپردازد .اگر کشورهای عضو ائتالف
که شهروندان شان را در افغانستان قربانی
کردند ،نمیتوانند 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؟
بخش دوم و پایانی:
حکومت باید فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند
افغانستان کشوریست 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
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  25سال تشکیل میدهند .بهره برداری از قدرت
تازه کارآفرینهای تازه کار محلی و جلب شرکتهای بین
المللی در کشور باید یک هدف کلیدی سیاست اقتصادی
حکومت افغانستان باشد.
در حال حاضر ،در رده بندی بدترین مکانهای جهان
برای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بانک جهانی،
افغانستان در رده هفتم قرار گرفته است .یک مقاله وال
استریت ژورنال در مورد بدترین مکانهای دنیا برای انجام
فعالیتهای اقتصادی ،که در سال  2014نشر شد ،با این
پاراگراف آغاز شد« :باید قهرمان باشد – یا احتماال حاضر
باشید قانون شکنی کنید – تا فعالیت اقتصادیای را در
ونزوئال ،افغانستان یا لیبیا راه اندازی کنید».
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) ،برخی از
گیج کنندهترین و پیچیدهترین قوانین جهان را برای ثبت
یک فعالیت اقتصادی جدید دارد .من که چند ماه قبل
ریاست یک نشست کارآفرینان را در کابل برعهده داشتم؛
نمیتوانم بگویم که چقدر از دیدار با آن همه کارآفرین
با استعداد در یک کشور جنگزده لذت بردم و این که
چقدر از دانستن این که بزرگترین مانع موفقیت بسیاری
از تازه کارها آیسا است ،ناراحت شدم؛ ادارهای که هدفش
حمایت از کارآفرینی است.
پیچیدگیها از همان آغاز راه اندازی یک ایده اقتصادی
و انتخاب یک نام تجاری برای آن شروع میشود .در
افغانستان ،برای آغاز یک فعالیت اقتصادی ،نام شرکت
باید صنعت [مربوطه] را نیز شامل باشد .فرض کنید اگر
یک کارآفرین بخواهد یک شرکت کوچک مشاورهدهی
را راه اندازی کند و نام آن را «کابل همکاران» بگذارد ،او
وادار خواهد شد تا نام شرکتش را به «مشوره دهی کابل
همکاران» تغییر بدهد .به عین ترتیب ،از شرکتهای
ساختمانی انتظار میرود کلمه «ساختمانی» ،شرکتهای
چاپی کلمه «چاپ» را استفاده کنند و دیگر شرکتها 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
را وادار خواهد کرد تجدید نظر کند .کارآفرینان جوان،
با تجربه اندک یا بدون تجربه ،میتوانند در بریتانیا یک
شرکت مشاورهدهی را در  20دقیقه و با پرداخت صرف
 15یورو ( 23دالر) به صورت آنالین راه اندازی کنند و
با نام دلخواهش در عین روز فعالیتهایش را آغاز کند.
اما در افغانستان ،از کارآفرین نه تنها خواسته میشود که
نظر به قوانین آیسا در نام شرکتش تجدید نظر کند؛ بلکه
هم چنین از او خواسته خواهد شد که آیا ماستری دارد

یا خیر ،و فیس آیسا برای ثبت یک شرکت مشاورهدهی
 2000دالر ،هفتاد برابر مبلغی که در بریتانیا ضرورت
است ،میباشد( .و ثبت یک فعالیت اقتصادی خارجی
حتا پیچیدهتر از آنست).
بهانه معمولی را که مدیران حکومتی برای پیچیدگی
روند میآورند این است که آیسا تالش دارد با سخت
کردن روند از فساد و فعالیتهای غیر قانونی جلوگیری
کند .در اروپا ،تصدیهای کوچک و متوسط بیش از
 99درصد کل فعالیتهای اقتصادی را در اروپا تشکیل
میدهند .آنها عامل دو سوم مشاغل بخش خصوصی
و بیش از  99درصد تمام فعالیتهای اقتصادی اتحادیه
اروپا دانسته میشود .سخت کردن و طوالنی ساختن راه
اندازی فعالیتهای اقتصادی کوچک برای آینده اقتصاد
افغانستان یک خودکشی است .افغانستان باید از لحاظ
داخلی و خارجی متصل باشد ،کانالهای ارتباطی آن
برقرار باشد و پایداری در هسته هر ابتکار عمل قرار داشته
باشد.
در چهارده سال اخیر ،افغانستان از حکومت دینی به
دموکراسی گذار کرده است ،تعداد بیسابقهای از کودکان
به مکتب میروند و جوانان از دانشگاهها فارغ التحصیل
میشوند .این کشور صاحب ارتش ،سیستم قضایی و
بسیاری از جنبههای دیگر یک دولت کارآمد مدرن است.
تعداد زیادی از دانشجویان فارغ التحصیل میشوند؛ اما
وظیفه ندارند .ما تولیدات و کاالهای عالی داریم  -از
زعفران تا سنگهای قیمتی  -یا صنایع قالین و میوه خشک
احیاشده ،اما به بازارهای بین المللی دسترسی نداریم.
ما کوله بارهایی از منابع طبیعی داریم؛ اما سرمایه گذاری
مستقیم خارجی اصال وجود ندارد .چرا؟ نخست ،به دلیل
این که حکومت هرگز یک استراتیژی نداشته است و
دوم ،به دلیل اینکه در گذشته بسیاری از برنامهها برای
یافتن راه حلهای سریع طرح ریزی شده بودند تا این
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
طریق انترنت باید اولویت کلیدی افغانستان باشد .قیمت
انترنت در افغانستان برای افراد و همچنین برای شرکتهای
کوچک و متوسط بسیار باال است .در حالی که تلفون
همراه به شدت ترویج شده است و افراد میتوانند با
استفاده از تیلفونهای همراه شان به انترنت دسترسی پیدا
کنند ،خدمات انترنیتی بسیار گران است و در دسترس
همگان قرار ندارد .هزینه یک 1ام.بی اتصال انترنیتی بین
 150تا  300دالر در ماه است؛ در حالیکه در بریتانیا
قیمت 100ام.بی اتصال انترنیتی حدود  30دالر است.
این وضع باید تغییر است ،چه از طریق تخفیف مالیات
بر انترنت یا سبسیدیها (کمک هزینه/یارانه) .مزایای
آن برای افراد ،نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و فعاالن
اقتصادی به یادماندنی خواهد بود .دسترسی آسان به
انترنت و نوآوریها و کارآفرینیها تکنولوژیکی باید
اولویتهای کلیدی باشند.

نمونههای موفقی مانند نمونهی که در استونی به کار برده
شد ،کشوری که در سال  1991استقاللش را گرفت اما
به رکورد جهانی فعالیتهای اقتصادی جدید سرانه دست
یافته است – نمونهی ایده آل برای افغانستان است .در
سال  ،2000حکومت استونی دسترسی به انترنت را
یک حق انسانی اعالم کرد و نظر به آمار بانک جهانی،
اکنون صنایع این کشور که از تکنولوژی سطح باال استفاده
میکنند 15 ،درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را
تشکیل میدهد.
شورای اقتصادی ریاست جمهوری باید فعاالن بخش
خصوصی از افغانستان و هم چنین فعاالنی از اتاقهای
تجارت از سراسر اروپا ،امریکا ،شرق میانه و چین را
شامل باشد .به وزارتخانهها باید هدایت داده شود
که کانالهای ارتباطی خاص و ادارات پیشتیبان بخش
خصوصی داشته باشند.
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 سومیای 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 فعالیتهای اقتصادی بپردازد.
اگر کشورهای عضو ائتالف که شهروندان شان را در
افغانستان قربانی کردند ،نمیتوانند 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؟
عالوه برآن ،ادارههای کمک کننده باید با اتاقهای
تجارت محلی و بین المللیای که روی گسترش تجارت،
سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی میان
افغانستان و جهان تمرکز کرده اند ،کار کرده و آنها را
تامین مالی کند .افغانستان و شریکانش در ائتالف باید
تبادالت مردم-با-مردم و شرکت-با-شرکت میان آنها را
تشویق کند و باید وجوهی را برای برگزاری کنفرانسها در
مورد تجارت و سرمایهگذاری به رهبری سکتور خصوصی
اختصاص بدهند.
مرحله بعدی دوران ملت سازی در افغانستان به تبادله با
سایر جهان در زمینههای تجارت ،سرمایهگذاری و انجام
فعالیتهای اقتصادی نیاز دارد .اگر حکومت افغانستان،
همراه با شریکانش در ائتالف ،امنیت را تامین کنند ،با
فساد داخلی مبارزه کنند ،موانع و بروکراسی را که مانع رشد
کارآفرینی و بخش خصوصی میشود بردارند ،از ابتکار
عمل تکنولوژیکی و دسترسی عموم به انترنت حمایت
کنند و به بخش خصوصی گوش بدهند؛ افغانستان تا سال
 2025به کشوری تبدیل خواهد شد که از لحاظ اقتصادی
خودکفا باشد.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

معلوماتآفاقی
از یکسو این تکنالوژی پدر لعنت هر روز پیچیده و باورنکردنیتر
میشود ،از سوی دیگر ،به خصوصیات اخالقی-ایامنی خلقالله که فکر
میکنم ،ممکن به زودی از سوی شبکههای مخابراتی بشنویم که برای
اشرتاک به تور بهشتی ما ،کلید یک ،برای اشرتاک در برنامه انفجار و
انتحار کلید دو ،برای چوبکاری زنان کابل کلید  ،3برای اشرتاک در
برنامهی داوطلبانهی آتش زدن مکاتب کلید چار را فشار دهید .برای
برگشت به دنیای خریت خود تان ،کلید  5را 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!
در دنیای مد و فیش ،ممکن در آیندهی نه چندان نزدیک ،هوا هم
زیاد گرم شود و حکومت آن زمان تشخیص دهد که مصلحت امت بر
این است که بچههای زیر سن  30سال ،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 پیچیدهای است ،باید اول
در تشناب لخشیده و لنگ شوی ،بعد قدرت این را خواهی یافت که جلو
کشورها و نهادهای کمک کننده بگویی که به توسعه متعهدیم! برنامه
میسازیم و برنامهی خویش را چنان میسازیم که سنجش ماحولیک ما
از هرجهت به نفع راه ابریشم باشد .کشورهای منطقه را رسشار از بوالنی
میکنیم و قول میدهیم که در ترکیب سبزی و کچالویش هیچ نیرنگی
به کار نربیم .ما عاشق معدهی کشورهای کمک کننده و همسایههای
مشهور خود هستیم .فقط امیدواریم که کچالو از شام و بوالنی از ما
باشد!
در دنیای کار و کسب ،رییس جمهور گفت که ده درصد کارمندان دولتی
کار میکنند .از روحانیون هم خواست که وقت جهاد شده ،هلههای
رشوع کنید! بخش خصوصی که صفر است و ما میدانیم که صفر زور
ندارد .قدرت صفر به معاون هامن کاندید ریاست جمهوری میماند 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
آسامن میاندازد که ما اسالمیت میخواهیم ،ما افغانیت میخواهیم!
یکی نیست بگوید برو استاذ! برو! ریشخندی هم از خود حد و اندازه
دارد.
در بخش جغرافیه ،متام شاگردان مکاتب میفهمند یا بزودی خواهند
فهمید که دایکندی تنها والیتی است که هنوزهم یک بلست رسک قیر
شده ندارد .هرچند که اکرث ساختامنهای اداری شان کرایی است،
اما امید میرود که یک آدم درست حسابی رییس جمهور شود و بعد
از کشمکش زیاد به این نتیجه برسد که آری! دایکندی هم والیت
افغانستان است و باید رسکش را قیر کنیم .مخصوصاً که بادام دایکندی،
آبروی نداشتهی افغانستان را میتواند تا حدی اعاده کند.
در بخش عملیات نظامی؛ همینقدر شنیدهایم 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
میکنیم .باقی اش را خدای حق میداند و بعضی از بندهگان ناحقش!
در عرصهی تجارت؛ مطمئنم اگر من شجاعت بخشیدن  12ماه معاشم
را به آقای  ...داشته باشم ،همین فردا در بخش ریاست یکی از
وزارتخانهها ،استخدام خواهم شد .اما من ترسو مانده ام ،رفیقان من
هم ترسو اند ،همه باهم و به صورت مشرتک بیکاریم .در هر وزارتخانه
که مراجعه میکنیم ،نرخ را یک رقم باال میگویند که آدم را مجبور
میکند غصهی کرایهی تاکسی پرداخت کردهاش را بخورد .تازه این
تجارت لعنتی یک رقم وحدت ملی را هم به میان آورده ،مردم شعار
میدهند که :نه پشتون ،نه هزاره ،نه تاجک و نه ازبیک؛ بلکه همه
بیکاریم!
در عرصهی ایامن و اخالق؛ کام فیالسابق هستیم .شاید  98درصد
نفوس افغانستان نداند که ما از کشورها و نهادهای بیناملللی چند
قرضداریم .بعد چنان هوایی میگردیم و قوطی پیپسی خویش را روی
رسک میاندازیم که انگار طویانهی مرکل و اوباما را ما داده باشیم.
گرچند انگالمرکل بیکار نیست ،اما گفته میشود که او گفته مهم نیست
کعبه به پناهجویان سوریه ،عراق و افغانستان نزدیک است یا آملان ،آنها
را در آملان جا دهید!
در دنیای زور بدون خشونت؛ تلف خواهیم شد .مگر ممکن است قدرت
داشته باشیم و خشونتی از ما رس نزند؟! ابدا ً! مخصوصاً که پارملان از
رخصتیهای تابستانانهی خویش برگشته اند .تا رسیدن به رخصتی
زمستانانه ،خدا داند چند ترافیک سیلیکاری ،چند تاکسیران زیر پاهای
وکیل لِه و چند من و شام از دست اینها لت بخوریم .دور از جان همهی
وکال ،انگار این مسئله جزء الیحهی وظایف خارجی شان است.
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سفرهای امید:
تصویر صد سال مهاجرت و پناهندگی در سینما
بیبیسی
این روزها تأثیر عکسهای خبری پناهجویان از
خاورمیانه  ،پشت دروازههای اروپای غربی تأثیر
فیلمهای سینمایی را کمرنگ میکند.
انتشار دائمی تصویر صورتهای وحشتزده
کودکان ،چشمان امیدوار مادران و پدران در
جستجوی یک بطری آب در این "بزرگترین
بحران پناهندگی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم"
حسی از نزدیک بودن به واقعه به بیننده میدهد که
تا به حال کمتر به این شدت حس شده بود.
با وجود حضور مستمر پدیده مهاجرت از ابتدای
قرن بیستم و علیرغم تدوین قوانین پناهندگی از بعد
جنگ جهانی دوم ،سینما برای دهههای متمادی
داستانهای مهاجرت را نادیده گرفته بود .اما با
وقوع جنگهای متعدد و بیخانمانیهای فراگیر از
آغاز قرن بیست و یکم ،ساخت فیلمهایی دربارۀ
این موضوع شتاب بیسابقهای گرفته است.
فهرست زیر بعضی از مهمترین آثار سینمایی ساخته
شده دربارۀ مهاجرت و پناهندگی را شامل میشود،
آثاری که به مهمترین جابجاییهای انسانی در طی
یک صد سال اخیر و سفرهای مشقتبار آدمها
برای رسیدن به زندگی بهتر میپردازند.
مهاجر (چارلز چاپلین)۱۹۱۷ ،
این شاهکار چاپلین با تصاویری از یک کشتی
حامل مهاجرانِ رهسپار آمریکا در یک دریای
طوفانی شروع میشود .با ورود شخصیت "ولگرد
کوچک" تلخی موضوع با شیرینی شخصیت خود
او به موازنه میرسد.
در نیمه اول فیلم ،مخاطرات رسیدن به مقصد
تصویر میشود و در نیمه دوم ،مصائب زندگی
و پیدا کردن کار در این مقصد نهایی .در هر دو
بخش چاپلین استادانه نشان میدهد که زندگی
برای یک مهاجر یک مبارزه تمام نشدنی است.
فیلم به یک مستند میماند :نمای نزدیک شدن به
نیویورک و دیدن مجسمه آزادی و کشیدن نفسی
راحت که بالفاصله با برخورد غیرانسانی مأموران
پلیس دنبال میشود .ولگرد کوچک در این فیلم
الگویی است از مهاجران در سینما :سختکوش،
شکننده ،اهل خطر و مصمم در رسیدن به هدف.
کازابالنکا (مایکل کورتیز)۱۹۴۲ ،
با آنکه بیشتر تماشاگران این فیلم را به عنوان
یک اثر عاشقانه به خاطر میآورند ،اما در واقع
"کازابالنکا" اثری جالبتوجه دربارۀ مهاجرت
به سرزمینهای آزاد از مناطق جنگزده اروپا در
دوران جنگ جهانی دوم؛ آدمهایی که در کافه
قهرمان فیلم (همفری بوگارت) هر کدام منتظرند تا
با یکی از معدود پروازهای موجود از کازابالنکا به
قاره آمریکا بروند.
پیتر لوره (راست) یک پناهنده آلمانی در
هالیوود در "کازابالنکا" ساخته کورتیز (یک
مهاجر مجارستانی)
بیشتر بازیگران نقشهای فرعی در فیلم پناهندگان
سیاسی و مهاجران دوره جنگ بودند که بینشان
میتوان اشاره کرد به پل هنرید (بازیگر نقش همسر
اینگرید برگمن) .حتی کنراد فایت ،بازیگر نقش
افسر نازی خبیث ،در واقعیت یهودی مهاجری بود
که از دست نازیها گریخته بود.
حادثه مرزی (آنتونی مان)۱۹۴۹ ،
اولین فیلمی که هالیوود دربارۀ مهاجرت غیرقانونی
مکزیکیهای در جستجوی کار به کالیفرنیا
ساخت .این فیلم روی تالشهای پلیس مکزیک
و آمریکا برای در هم شکستن گروهی تبهکار

که کارشان قاچاق مهاجران است تمرکز میکند،
پدیدهای که امروز هم یکی از آسیبهای جدی
متوجه مهاجرت غیرقانونی محسوب میشود.
آنتونی مان در عین اشاره به جنبههای اجتماعی و
سیاسی داستان آن را مثل یک فیلم اکشن پرتحرک
ساخته است و از این جهت فیلم با بقیه نمونههای
سینمای مهاجرت تفاوتهای عمدهای 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.
فیلم که با آثار دیگر کازان تفاوتهایی اساسی
دارد ،به گفتۀ جف اندرو ،یکی از بهترین فیلمهایی
است که تصویر آشنای "مهاجران نشسته روی
عرشه کشتی که به جزیرۀ الیس [در نیویورک]
میرسند" را بازسازی کرده است.
مهاجران (یان تروئل)۱۹۷۱ ،
در دسته فیلمهایی که مهاجرت بر اثر فقر  -به
خصوص مهاجرت روستاییان  -را تصویر میکند.
این فیلمی است مهم که هجرت کشاورزان سوئدی
به ایالت مینهسوتای آمریکا در قرن نوزدهم را
نشان میدهد .فیلم بر اساس رمانی چند قسمتی از
ویلهلم موبرگ ساخته شد و یکی از اولین فیلمهای
اروپایی بود که در چند شاخه متعدد – از جمله
بهترین فیلم – نامزد جایزه اسکار شد.
منتقد مجله "الیف" فیلم را یکی از بهترین آثار
ساخته شده دربارۀ "رویای آمریکایی" خواند
و راجر ایبرت فیلم را "شاهکار" دانسته و نوشت
"حتی یک نفر بین ما [آمریکاییها] وجود ندارد،
حتی خود سرخپوستان ،که اجدادشان از جای
دیگری به این قاره نیامده باشند .با این وجود ما [به
غلط] عادت کردهایم این تاریخیترین جابجایی
انسانها را فراموش کنیم و فکر کنیم که ما از ازل
همینجا بودهایم".
ال نورته [شمال] (گرگوری ناوا)۱۹۸۴ ،
این فیلم کوچک و کمخرج مستقل دربارۀ
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 صحنههای کنایهآمیز است ،مثل وقتی که
خواهر بعد از در آمدن به استخدام یک خانوادۀ
آمریکایی باید کار با ماشین لباسشویی پیچیده
آنها را یاد بگیرد .فیلم همچنین رابطه مهاجرت
غیرقانونی و جرم و آن جبری که بر زندگی یک
مهاجر حاکم است را با صداقت تصویر میکند.
سفر امید (خاویر کولر) ،
این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی
سال داستان مهاجرت غیرقانونی یک ترک علوی
به سوییس است ،کشوری که فقط در یک کارت
پستال دیده و هیچ چیز دیگری دربارهاش نمیداند.
فیلم صحنههای تکاندهندهای از سفر در برف
و بوران دارد که با وقایع اخیر شباهت تلخی پیدا
میکند.
المریکا (جیانی آملیو)۱۹۹۴ ،
یکی از تکاندهندهترین تصویرهای اروپای بعد از
فروپاشی کمونیزم که داستان سفر عدهای شارالتان
ایتالیایی در آلبانی را روایت میکند ،در حالی که
با باز شدن مرزها ،هزاران آلبانیایی با پای پیاده
رهسپار غرب اروپا هستند.
فیلم تصویری فراموش نشدنی از جستجوی برای
هویت در بحبوبۀ اغتشاشی سیاسی و اجتماعی

است و این که چقدر سرنوشت آدمهای آواره
میتواند با سرنوشت ساکنان کشورهای مرفه گره
خورده باشد.
در این دنیا (مایکل وینترباتم)۲۰۰۲ ،
این برنده خرس طالیی فستیوال برلین به شکلی
نیمهمستند فرار دو نوجوان افغان از اردوگاه
پناهندگان در پاکستان را به مقصد لندن نشان
میدهد .فیلم سفر آنها را با دقت ترسیم میکند
که بخشهای زیادی از آن نیز در ایران فیلمبرداری
شده است.
سکانسی که مهاجران در یک کانتینر از استانبول
به ایتالیا برده میشوند و بیشترشان در راه به خاطر
نبود اکسیژن جانشان را از دست میدهند انگار
پیشبینی دهها حادثه تراژیک مشابهی است که در
این ماههای اخیر رخ داده است.
پناهنده شاعرانه (عبدالطیف کشیش)۲۰۰۰ ،
این اولین فیلم بلند کشیش که بعدها برای درام
همجنسخواهانه "آبی گرمترین رنگ است"
نخل طالی کن را گرفت اثری است درخشان
دربارۀ جالل ،جوانی تونسی که به طور غیرقانونی
در پاریس زندگی میکند و فیلمی است با
طنزی گزنده( .عموی جالل به او میگوید که
موقع مصاحبه با اداره مهاجرت خودش را اوالً
الجزایری معرفی کند و بعد هم تا میتواند "تملق
فرانسویهای را به عنوان سردمداران آزادی و
عاشقان حقوق بشر" بگوید).
بخش عمدهای از داستان توجهش را روی تالش
جالل برای از سر گرفتن یک زندگی عادی
میگذارد که در رابطه گرم و انسانی او با بقیه
مهاجران و یک دختر فرانسوی که از ناراحتی
روانی رنج میبرد متبلور شده است.
ترمینال (استیون اسپیلبرگ)۲۰۰۴ ،
داستان مردی که در فرودگاه کندی نیویورک اجازه
ورود به خاک آمریکا را پیدا نمیکند و در عین
حال نمیتواند به کشورش که دستخوش یک
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
و عناصری از رومانس را هم به آن اضافه کرده
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 میآوردند.
بابایی (ویسار مورینا )۲۰۱۵ ،
این برنده جایزه بهترین کارگردانی از فستیوال
کالوویواری داستان مهاجرت یک پدر و پسر
کوزوویی به آلمان است .پدر برای رفتن به آلمان
پسرش را تنها رها میکند ،اما پسر نوجوان راهی
طوالنی را به تنهایی طی کرده و در آلمان به پدرش
ملحق میشود ،جایی که هردو میفهمند امید
اندکی برای پناه گرفتن از آن کشور دارند.
در فیلم سکانس کابوسی وجود دارد که به بهترین
شکل ترسهای یک مهاجر را تصویر میکند :پسر
نوجوان خواب میبیند که پدرش دارد او را زنده در
تابوت میکند .این شاید کلیدیترین کابوس یک
مهاجر باشد.

"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 خانوادهاش از تونس
به فرانسه مهاجرت کرد

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

ترجمهی حکمت مانا

بخش بیستوسوم

یادداشتهایسخیدادهاتف
آیین آمارسازی

هرچند اسد قدرت کارهای خود را دستباال گرفته است ،اما شرایط
سیاسی و نظامی از چشمانداز او ،بسیار مثبت دیده میشود .ارتش،
جنگجویان طرفدار اسد و متحدینی مانند حزبالله ،کنترل خود
را بر دمشق و کوههای قلعمون در امتداد مرز لبنان ،و شهر و ایالت
حمص ،گسترش میدهند .البته آنها این پیروزیها را ب هکُندی کسب
میکنند؛ و این امر ،از نظر کمبود مهمات و اجتناب از تلفات ،برای
دولت سنگین تمام میشود .عدهای از سربازانی که در پستهای
بازرسی مستقر هستند ،بهنظر نمیآید که بخواهند با کسی بجنگند.
دولت ،بهجای تصرف محلههای شورشیان ،بهسادگی آنها را بمباران
میکند .بهاینترتیب ،مردم ملکی مجبور به فرار میشوند و آنچه باقی
میماند ،جنگجویان و خانوادههای آنها ،یا کسانی هستند که جایی
برای رفتن ندارند .آب و برق در مناطق تحت محاصره قطع است .در
اوایل  ،2014در ادرا ،منطقهای در حومهی شمالی دمشق ،شاهد هجوم
نیروهای جبههی النصره به یک مجتمع ساختمانی بودم که توانسته
بودند ازطریق کانالهای فاضالب ،برای کشتن علویها و مسیحیان
بیایند .اما دولت ،همچنان به محاصرهاش ادامه داد و ضدحملهای
ترتیب نداد.
آتشبسهای زیادی در این منطقه در جریان است که چیزی کم از
تسلیم ندارند .چندی پیش ،در منطقهای به نام «برزه» بودم ،جایی که
جنگجویان ارتش آزاد سوریه مهمات خود را نگهداری میکردند.
یک فرماندهی شورشیان به من گفت «ما انتظار داشتیم آنها 350
زندانی را از برزه آزاد کنند ،اما درعوض تاکنون تنها سه جسد به ما
فرستادهاند» .او با ناامیدی از من پرسید آیا کسی را در استخبارات
نظامی سوریه میشناسم که بتواند به آنها بگوید چه اتفاقی برایشان
رخ داده است.
چشمانداز سیاسی سوریه ،بسیار رنگارنگتر از آن است که از
بیرون دیده میشود .بهعنوان مثال ،در فبروری  ،2014در شهری به
نام نقب در مسیر دمشق-حمص که بهتازگی پس گرفته شده بود،
نیروهای دولتی برای پیروزی خود جشنی برپا کرده بودند .این جشن
توسط ملیشههای ارتش ،یعنی «نیروهای دفاع ملی» محافظت میشد.
بااینحال ،مردم محلی به من گفتند که این جنگجویان که اکنون
اعضای نیروهای دفاع ملی هستند ،همان کسانیاند 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 پایگاههای محکم خود را دست
میدهند ،دنبال میشود .شهر حمص ،به استثنای منطقهای بزرگ به
نام الوائر در شمال غربی کشور ،که صدها هزار شهروند سنی به آنجا
پناه بردهاند ،مدتهاست که در تصرف دولت است .شباهتهای
خیرهکنندهای میان وضعیت ایالت حمص و لبنان در زمان جنگ
داخلی وجود دارد .در اطراف دژ کردان (یا حسن الفرسان به عربی)،
روستاهای مسیحی واقع شدهاند و در نزدیکی مرز لبنان ،خانههایی
هستند که پشت دروازههایشان مجسمههای مریم مقدس نصب است













و نشان میدهد که صاحبان خانه ،مارونی هستند :قبیلهای از مسیحیان
لبنان.
در شمال ،نیروهای دولتی پیشروی کمی داشتهاند .البته در شمال،
شورشیان این امتیاز را دارند که در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشته و از
آنجا میتوانند با قاچاق ،خود را ازلحاظ نظامی و اقتصادی تمویل
کنند .بیشتر جنگهایی که میان خود شورشیان رخ داده ،برای کنترل
مرزها بوده است که برای آوردن جنگجو و مهمات ،و نیز بهحیث
منبع درآمد از آن استفاده میکنند.
بخشهای بزرگی از کشور ،عمال ویران شدهاند .بهگونهی مثال،
تمامی قسمتهای شمالی دمشق ،شبیه به استالینگراد شده است :با
ساختمانهای تخریبشده و فروریختهای که قابل بازسازی نیستند.
مهاجرین نیز برنمیگردند .درواقع چیزی نیست که برایش برگردند.
دولت هم چیزی از روی آشتی به آنها نمیدهد .از لحاظ سیاسی،
استدالل اصلی دولت این است که «دستکم ،ما بهتر از آنها هستیم
که در آن سو ،مردم را صرفا بهخاطر تعلق مذهبی و فرقهایشان گردن
یزنند» .ناگفته نماند که این مسئله ،علویها و کردها و مسیحیان را
م 
میترساند ،همینطور سنیهایی را که با دولت کار میکنند .در سوریه،
بزرگترین ضعف اپوزیسیون این است که اجازه دادهاند جنگ تا این
اندازه فرقهای شود .زنانِ اپوزیسیونِ مسیحی ،به زور وادار به پوشیدن
حجاب میشوند و مخالفین با تهدید مرگ روبهرو هستند .یکی از
عوامیل مهم جنگ سوریه ،که آن را از منازعات قبلی متمایز میسازد،
این است که تهدید به شکنجه و مرگ از جانب مقابل ،بسیار ترسناک
است .مردم سوریه ،نمونههای این بیرحمی را در اینترنت میبینند.
برای پایاندادن به این وضعیت ،چه کاری میتوان انجام داد؟ این
تئوری که مسلحنمودن اپوزیسیون میتواند اسد را به پای میز مذاکره
و کناررفتن از قدرت بکشد ،یک دگرگونی کامل در وضعیت جبههی
جنگ را پیش از پیش فرض میگیرد .اگر چنین چیزی ممکن باشد،
تنها میتواند پس از چندین سال جنگ و خونریزی محقق شود.
این تئوری ،همچنین فرض میگیرد که روسیه ،ایران و حزبالله نیز
میخواهند متحد سوریشان -اسد ،-سقوط کند .باتوجه به اینکه
امروزه ،شورش عموما تحت تسلط داعش ،جبههی النصره و دیگر
گروههای شبهالقاعده است ،ممکن است حتا واشنگتن و لندن
و ریاض هم نخواهند اسد سقوط کند .از سوی دیگر اما ،اینکه
اجازه بدهند اسد پیروز شود ،میتواند برای غرب و متحدی عربی
و ترکیشان ،شکست محسوب شود .به گفتهی یکی وزیر پیشین
سوریه« ،آنها برای سرنگونی اسد ،خیلی پیشتر از آن رفتهاند که
حاال بخواهند برگردند» .مخالفین او ،با تاکید بر کناررفتن اسد بهعنوان
یک پیششرط صلح ،درحالی که میدانند چنین چیزی اتفاق نخواهد
افتاد ،درواقع ادامهی این جنگ را تضمین میکنند .ممکن است اسد
نخواهد بهصورت صلحآمیز کنار بیاید ،اما حتا همین هم به او پیشنهاد
نشده است.
اگر جنگ ،پایاندادنی نیست ،آیا تاثیر آن بر مردم سوریه ،کاهشدادنی
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است؟ باتوجه به میزان کنونی خشونت ،مذاکرات در بدو تولد خفه
شدند .اکنون ،نفرت و ترس چنان عمیق است که کسی جرات نمیکند
خطری که در کنارآمدن است را به جان بخرد .بااینهمه ،باید از خود
پرسید که آیا جبههی النصره یا داعش ،اصال اهل گفتوگو با کسی
هستند؟ قطعا تا همین اواخر ،پاسخ به این سوال آشکارا منفی بود .اما
در ماه می  1200 ،2014جنگجوی آخر نیز با مهمات خود از شهر
کهنهی حمص خارج شده و اجازهی ورود غذا به شهر نبل و ظهرا داده
شد .بههمینترتیب ،زندانیانِ طرفدار اسد ،در مناطق دیگر آزاد شدند.
اینگونه توافقها و متارکهها برای پایاندادن موقت به جنگ ،بهدلیل
خستگی از درگیریها ،بهصورت روزافزونی امکان مییابد ،اما موقت
هستند و احتمال ندارد از این بیشتر باشند .باوجوداین ،همانگونه که
یک ناظر در بیروت گفته است« :در جنگ داخلی لبنان ،بیش از ۶۰۰
آتش بس اتفاق افتاده بود .تمام آنها شکننده بودند و مردم به آن
میخندیدند؛ اما آن آتشبسها زندگی بسیاری را نجات دادند».
بحران سوریه ،شامل پنج جنگ مختلف است که یکی ،دیگری را
تشدید میکند .در نخست ،جنگی که با یک قیام اصیل مردمی علیه
یک دیکتاتوری خشن و فاسد آغاز شده بود ،و خیلی زود وارد
کشمکش سنیها علیه علویها (شیعهها) شد .این خود منجر به نزاع
شیعه-سنی در کل منطقه گردید؛ گیرمانده در بنبستی میان آمریکا،
عربستان و دوستهای سنی در یک سو ،و ایران ،عراق و لبنان شیعی
در سوی دیگر .بهعالوه ،یک جنگ سرد تازه میان مسکو و غرب
شروع شده است که براثر کشمکش در لیبی شدت گرفت و در این
اواخر ،توسط بحران اکراین بدتر شد.
این بحران ،چیزی مانند نسخهی خاورمیانهای جنگ سی سالهی
آلمان ،در چهارصد سال پیش است* .در سوریه ،بازیگران زیادی
به دالیل مختلف ،با یکدیگر میجنگند .عدهای هنوز فکر میکنند
که میتوانند جنگ را پیروز شوند و عدهای دیگر تنها تالش میکنند
جلوی شکست خود را بگیرند .در سوریه ،مانند آلمان در طول
سالهای  ۱۶۱۸تا  ،۱۶۴۸تمام طرفهای درگیر ،درمورد قدرت
خود اغراق میکنند و بر این باور هستند که موفقیت موقت در میدان
جنگ ،راه را برای پیروزی کامل باز خواهد کرد .عدهی زیادی از مردم
سوریه ،نتیجهی جنگ داخلی در کشور خود را ،وابسته به آمریکا،
روسیه ،عربستان و ایران میدانند .احتماال در این مورد ،حق با آنها
است.
* پینوشت :جنگ سی ساله ،مجموعهای از جنگهای ویرانگر در
اروپای مرکز درطول سالهای  ۱۶۱۸و  ۱۶۴۸میالدی بود .این جنگ،
یکی از ویرانگرترین و طوالنیترین جنگها در تاریخ اروپا است.
در نخست ،جنگی بود میان دولتهای پروتستان و کاتولیک ،که از
بقایای امپراتوری مقدس رم تشکیل شده بودند .این جنگ ،به تدریج،
از یک نزاع مذهبی به یک جنگ سراسری میان قدرتهای بزرگ
اروپا (فرانسه-هابسبورگ) ،برای برتری سیاسی در اروپا تبدیل شد.
(مترجم)

یکی در خبرگزاری مامای خود نوشته که هشتاد و چهار
درصد مردم افغانستان خواهان درج کلمات اسالم و
افغان در شناسنامههای جدید هستند .از آن سو ،طرف
مقابل ادعا میکند که نود درصد مردم مخالف ذکر شدن
این کلمات در شناسنامههای جدید اند.
اکنون ،ممکن است یک پژوهشگر خارجی به این
آمارها نگاه کند و بعد احساس کند که بر فرق سرش
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
هم ،بسته به این که مصاحبه کننده به چه عالقه مند
باشد ،جواب داده اند .در این مورد خاص ،یعنی مورد
شناسنامه ،من مطمئن ام که صد درصد ِمردم با درج
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
نمیخواسته که دل مخالفین را به کلی بشکند .فکر کرده
که اگر شانزده درصد رای های موافق را به زباله دانی
تاریخ بسپارد ،در اصل پژوهش دموکراتیک خللی وارد
نمیشود .از نظر علمی ،قاعده همان  ۵۱و  ۴۹است.
یعنی اگر آدم یک تحقیق علمی در این مورد بکند که
مثال امروز هوا گرم است یا نیست ،هر طرف که پنجاه به
عالوهی یک رای را ببرد ،قضاوت همان طرف معتبر و
برندهی پژوهش است.
اگر میپرسید چه طور امکان دارد همان مردمی که
هشتاد و چهار درصد موافق درج کلمات مذکور در
شناسنامههای جدید اند ،نود درصد مخالف آن نیز
باشند؟ از نظر علمی ،در کشور ما این امکان دارد.
مگر همین ما نیستیم که عقیده داریم اشرف غنی
بدترین رییسجمهور در تاریخ افغانستان است اما از
تمام رییسجمهورهای گذشته یک کمی بهتر است؟
ما نیستیم که می گوییم هیچ جا وطن آدم نمیشود
و خاک وطن را باید در چشم کشید ،ولی ایکاش
یکی بمبی سر این وطن می انداخت که از دست اش
راحت میشدیم؟ همین ماییم که همهی این اطالعات
سرسام آور را به نظرسنجان و پژوهشگران میدهیم و
آمارشان را میآماسانیم .بعد ،آن بیچارهها که رفتند
هرهر میخندیم .البته از حق نگذریم پژوهشگران ما
هم کار خوبی نمیکنند .تفنگچه حمل میکنند و به
قرآن کریم سوگند میدهند و هی میگویند که بعضی
آدمها در گذشته همکاری نمی کرده اند و فعال در نزد
خدای خود روزی میخورند و بازگشت همه به سوی
اوست ،هرچند که زمان بازگشت را هیچ کسی نمیداند
و بستهگی به این دارد که افراد تا کجا به علم و تفنگچه
و کتاب مقدس احترام میگزارند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
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برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

 سهشنبه 17سنبله1394 ،سال چهارم شماره 909

بگو مگو از
Jawid Kohistani
بنام خداوند عدالت و آزادى و سالم به همه عزيزان :
وقتى پذيرايى هزاران اروپايى را از مهاجران سورى ،افغانى و
عراقى در تلويزيون ديدم جلو اشكهايم را گرفته نتوانستم .اول
بهخاطر به مقصد رسيدن مسلمانان مهاجر و سرگردان و دوم
بهخاطر پذيرايى و حمايت هزاران شهروند اروپا از مهاجران .و اما
اينجا ما در پى تحميل هويتمان به ديگران هستيم ،هويتى كه براى كسب پناهندگى يا حق
شهروندى در اروپا به صد بهانه و اسناد جعل مىفروشيم و تبديلاش میكنيم از آن فرار مىكنيم،
آيا به اين جدال مىارزد و هم هر شب و روز در پنج وقت نماز امامان مساجد در دعاهاى شان به
هالكت همين غير مسلمانان دعا مىكنند .آنانيكه از فرزندان تان و برادران تان پذيرايى كردند
با اين قرائتهاى دينى و مذهبى به كجا خواهيم رسيد ،آيا وقت آن نرسيده بهجاى رفتن به
اروپا ارزشهاى 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 بهجاى افغانيت به انسانيت ،صلح ،برادرى و آسايش انديشه كنيم .جايیكه
براى فروش و تغير هويت و حق شهروندى و زندگى انسانى سرگردان و مهاجر نشويم ،اين است
باورهايم و هرگز هويت و ديانتم را عوض نمىكنم ولى به ارزشهاى جهانى احترام مىگذارم.

رموز ساده پیشرفت در زندگی را
یاد بگیرید

6

بخش اول



Saboor Siasang
بادامهای چشـمبه راه
برگههای فیسبوک شدهاند سراشیب فراموشی شبانگاهی .هرچه
امروز بنویسیم ،فردا از یاد رفته است .از نام مادر در شناسنامه،
پیکر کودک سوری در کناره دریا ،تاب تازیانه غوری در دامنه کوه
و خودکشی سرودپراز دلتنگ در تنگنای چهار دیوار ،تا زخمهای
سر و روی ابوذر کوچک در سرینا ،مشت خاکستر فرخنده در آستان شاه دوشمشیره ،سربریدنهای
افسران و سربازان گرفتار در پهلوی آمو  ...و از چالش آب سرد ،تشت خاک بر سر و کلکسیون
کتابهای اثرگذار زیر بالشت تا فاریاب را دریاب ،پکتیکا در اندوهت سوزم ،سمنگان سرگردان تو
هستم و ...
آنچه از یاد نمیرود ،از دیده نمیافتد و درنگ نمیپذیرد ،جریان پایان ناپذیر «هزارهستیزی» در
افغانستان است .این رویداد را نوروز گذشته نگاشته باشی ،تا یلدای آینده رنگش نمیخشکد.
سوگمندانه ،خشم لگام گسیخته هزارهشکاری به جایی رسیده که دیگر بسیاری از رسانههای
دلسوز نیز یارای بازتابش را ندارند و گزارشها را خواسته یا نخواسته پشت گوش میاندازند.
خداوندا! دسته تبر تبهکار را از کدامین چوب ساختهای که پیهم به جان درخت بادام میافتد و
شگوفهها را توده توده یتیم میگرداند؟
خداوندا! سخن بماند میان تو و من ،اگر مادر میبودم ،هرگز هرگز هرگز نمیگذاشتم پسرانم نام مرا
در شناسنامهها شان بنویسد .میدانی فرزندان حوا آدمخوار شده اند؟
خداوندا! آزرده مشو! این چه آفریدهای؟
و چرا؟
ششم سپتمبر 2015


نسيم جعفری
بياييد کمي انصاف داشته باشيم!
استقبال گرم کشورهاي اروپايي از سيل مهاجرين مسلمان که
ناشي از احساس انساني و نوع دوستي آنان است ،موجب شده
است که برخي از کاربران شبکه اجتماعي با زيرپا گذاشتن وجدان،
اين امر را يک توطئه از سوي غربيها بدانند:
برخي نوشته اند که« :غربيها با باز گذاشتن مرزهاي شان ميخواهند ،جوانان مسلمان
.1
را جذب و کشورهاي اسالمي را از نيروي فعال و جوان تهي و در نتيجه اسالم را تضعيف نمايند».
برخي ديگر نوشته اند« :غربيها با راه اندازي آتش جنگ در کشورهاي اسالمي،
.2
خودشان عامل ايجاد ناامني هستند ،لذا بايد دروازههاي شان بر روي مهاجريني که به دليل آتش
افروزي آنها کشورشان را ترک ميکنند ،باز بگذارند».
متأسفانه مسلمانان عادت دارند که همه مشکالت ،حتا تخم نگذاشتن مرغ و کم شدن شيرگاوشان
را نيز به غربيها نسبت دهند و از عوامل اصلي و داخلي بحران و مشکالت غافل بمانند ،لذا
هيچگاه مشکالت شان حل و بيماري شان تداوي نميشود .واقعيت اين است که عامل همه
بدبختيها ،مشکالت ،بحرانها و جنگها در کشورهاي اسالمي خود مسلمانان هستند ،مگر خداوند
به مسلمانان عقل نداده است که آنها آله دست غربيها قرار ميگيرند و با دستور غربيها به جان
همديگر ميافتند؟
بياييد کمي انصاف داشته باشيم ،اگر از احساس انساني و نوع دوستي غربيها تقدير نميکنيم و
آنها را بهخاطر پناه دادن به مهاجرين بي پناه مسلمان ستايش نميکنيم ،حداقل رفتار انساني آنان
را توطئه عليه اسالم و مسلمانان به حساب نياوريم.


Waheed Omer

این روزها افسردگی عجیبی در شهر کابل حاکم است.
ظاهرا یک جمع کالن جوانان و ناجوانان بیکار هستند و از اقتصاد
بد شکایت دارند .من روزانه چندین تلفون از کسانی میگیرم که
عذر میکنند اگر کار خوردی به هر امتیازی که باشد یا در داخل
و یا در بیرون حکومت برایشان پیدا کرده بتوانم .همین گونه با
کسانی روبهرو میشوم که کار خود را از دست داده اند .نگو که روزانه یک تعداد کسانی را هم
میبینم که از معاش و یا محیط کار خود در داخل و خارج از حکومت ناراضی هستند و احساس
افسردگی میکنند.
من روزمره با افسردههایی از طبقههای مختلف جامعه مواجه هستم .کارداران افسرده که از وضعیت
کار خود ناراضی هستند .بیکاران افسرده که از بیکاری ناراضی هستند .سیاستمداران افسرده که
از وضعیت سیاسی ناراضی هستند .حکومتییان افسرده که از وضعیت حکومت ناراضی هستند.
سرمایهداران افسرده که از وضعیت سرمایه گذاری ناراضی هستند ...این لست افسردهها خیلی دور و
دراز است .شاید شماهایی که این پیام را میخوانید هم احساس کرده باشید.
من پیشنهاد میکنم که نهادی یک تحقیق در مورد افسردگی روانی که فعال حد اقل در کابل حاکم
است ،انجام دهد .من واقعا میخواهم بدانم که این افسردگی حاکم بر اکثریت دقیقا چی انگیزه بدون
وضعیت کار و اقتصاد دارد.

چسبیدن به یک عادت روزانه بسیار آسان است
اما آیا این عادات در زندگی شام تاثیر مثبت
دارند؟ از طرفی اگر شام بخ واهید در زندگ یتان
پیرشفت کنید شاید تشخیص این که از کجا و
چگ ونه 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 م وارد
پیدا کردید؛ م یت وانید قدمهای اولیه را به سوی
آینده به رت ،بردارید.
رفتارهایی که باید ترک کنیم
 .1دردها و شکس تهای گذشته را فراموش
کنید
حرست ،پشیامنی ،احساس گناه و یادآوری
اتفاقات بد گذشته و تک رار آنها در ذهن،
م یت واند شام را از حرکت به جلو در حال و آینده
باز دارد .شام دیگر هیچ کن رتلی روی گذشت هی
خود ندارید اما م یت وانید از کنرتل خود توسط
گذشته جلوگیری کنید.
• اشتباهاتی که در گذشته انجام دادهاید و
من یخ واهید دوباره تک رار ش وند را مد نظر ق رار
دهید .درسهای عملی را که م یت وانید از این
اشتباهات بگی رید لیست کنید و هر ترس نظری
اط راف آن اشتباه را ف راموش کنید .به عن وان مثال،
یک کودک ممکن است با ملس بخاری داغ
دس تاش بسوزد و در نتیجه یاد بگیرد اجسام
داغ را ملس نکند؛ اما این تج ربه نباید باعث
شود که کودک از ملس اجسام دیگر و درک و
جس توجوی دنیای خود دست بردارد.
• تعامالت گذشته با اف راد م یت واند باعث اف زایش
کینه شام نسبت به آنها شود؛ اما کینه توزی
موجب تخلیه انرژی و روحیه شام م یشود و در
نهایت باعث پ سرفت شام خ واهد شد.
 .2تسلیم کنرتل دیگران نشوید
زندگی شام متعلق به خودتان است .دیگ ران
ممکن است شام را راهنامیی کنند یا به شام
مشاوره بدهند .برخی از این راهنامی یها م یت واند
ب رای شام مفید باشد ولی برخی از آنها م رضند.
رصفنظر از ای نها شام باید ب راساس خ واست هها و
ایدههای خود تصمیم بگی رید و در این خصوص
از تصورات دیگ ران در خصوص خود نگ ران
نباشید.
• بیاد داشته باشید که حتا نزدی کت رین اف راد به
شام ،درک محدودی از آنچه واقعا هستید دارند.
• وقتی شام در حال دنبال کردن اهداف خود
هستید ،ممکن است برخی اف راد به دلیل ای نکه
شام با خط فکری آنها در یک راستا نیستید
و کارهایی را که به نظر آنها مهم است ،انجام
من یدهید از شام انتقاد کنند .به عن وان مثال،
ممکن است عالقه و هدف شام زیاد پولساز
نباشد ،بناب راین اف رادی که مسائل مالی را به عن وان
یک اولویت مهم م یدانند ،کار شام را اتالف
وقت بدانند .به یاد داشته باشید که ارزشهای شام
و دیگ ران همیشه یکسان نیست ،بناب راین زندگی
با ارزشهای دیگ ران همیشه رضایت بخش
نخ واهد بود.
 .3خود را از تردید رها کنید
خودتان را آموزش دهید تا در تصمیامت خود
قاط عتر باشید .اگر به مردد بودن خود پایان ندهید

همیشه در لحظات مهم تصمیم گیری با شک
م واجه خ واهید شد.
 .4همین حاال به تعویق انداخنت کارهایتان
را متوقف کنید .همین حاال!
آیا شام هم جزو اف رادی هستید که فردا را ب رای
انجام کارهایتان انتخاب م یکنید؟ این رفتار
م یت واند به رسعت در شام به یک عادت تبدیل
شود .به تعویق انداخنت کارها را متوقف کنید و
آنها را هر چه زودتر انجام دهید .یکی از دالیل
به تعویق انداخنت کارها م یت واند ترس از افتادن
به مسیر اشتباه باشد .اما هر چقدر زودتر کاری
را رشوع کنید رسی عتر م یت وانید به خطای خود
پی ب ربید و در صدد اصالح آن برآیید .به یاد
داشته باشید که با خانه نشینی فقط فرص تهای
آیندهتان را محدودتر م یکنید.
 .5از مشکالت ف رار نکنید
وقوع مشکالت و مسائل در زندگی اجتناب
ناپذیر است .با ف رار از آنها فقط وق تتان را
هدر م یدهید .شام زمان کمی ب رای پیرشفت در
اختیار دارید .به عن وان مثال اگر سوتفاهمی بین
شام و شخص دیگری رخ دهد ،سعی کنید آن
را با گف توگو حل کنید .در ای نگ ونه م وارد روابط
م یت وانند قطع ش وند ولی در عین حال م یت وان با
یک مدی ریت صحیح آنها را مستحک متر کرد.
در هر صورت مسائل و مشکالت زندگی اگر حل
نش وند همیشه روی دوش شام سنگینی خ واهند
کرد.
 .6عذر و بهانه را کنار بگذارید
گاهی برخی م وانع قان ونی ممکن است شام را از
پیگیری یک هدف یا ایدهی خاص باز دارد .اما
اغلب با کمی تالش م یت وان بر اکرث م وانع غلبه
کرد .هرگاه با مانعی م واجه شدید که قادر به رفع
آن هستید ،به خودتان بگویید که این فقط یک
بهان هی ساده است که مانع از تحقق هدفتان
م یشود؛ بناب راین باید آن را از بین ب ربید.
 .7توضیح اضافی را کنار بگذارید
اتفاقات در زندگی اغلب بدون دلیل و معنای
خاصی به وقوع م یپی وندند .نیاز به توضیح ب رای
برخی چیزها طبیعی است اما متایل زیاد به ارائ هی
توضیح ،باعث عقب ماندن شام م یشود ب هویژه
اگر شام جزو اف رادی باشید که از انجام امور قبل از
ارائ هی توضیح خودداری م یکنید این امر موجب
آسیب جدی در زندگ یتان خ واهد بود.
 .8ترسهای خود را بشناسید و خود را از
آنها رها کنید
هر شخصی در زندگی ترسها و نگ ران یهای
خاص خودش را دارد .با خودتان صادق باشید
و ترسهایی را که موجب پ سرف تتان م یشود
شناسایی کنید و روی آنها کار کنید تا از آن
رهایی یابید.
• ترس از دلشکستگی و ناامیدی ،ب هویژه ب رای
اف رادی که کامکان به آن مبتال هستند ،بسیار رنج
آور است .اما بیاد داشته باشید که زندگی م یت واند
با جایگزین کردن اف راد دیگر و موقعی تهای
جدید تغییر کند و باعث بهبود روحیه اف راد شود.
• ترس از ناشناخت هها نوع دیگری از ترس است
که مردم به آن مبتال هستند .تغییر ترسناک
است زی را باعث م یشود که مسائل بهرت یا بدتر
بش وند .بعضی اف راد حتا از موفقیت نیز ترس

دارند به خصوص اگر آنها روحیه برجسته
بودن و ایستادگی را دوست نداشته باشند .رفتار
اف راد دیگر نیز با شام تا حد زیادی به نحوهی
عملکرد و شخصیت شام از لحاظ تاثیر گذاری
و استحکام شخصیتی بر م یگردد.
رفتارهایی که باید انجام دهیم
 .1کاست یهای خود را بپذیرید
هی چکس در دنیا کامل نیست .اشتباهات جزئی
از زندگی هستند .رصفنظر از آنچه انجام
م یدهید یا من یدهید ،شام دچار اشتباه خ واهید
شد .هر چقدر این واقعیت را بیشرت بپذی رید به
هامن اندازه در انجام امور و دست به کار شدن
ب رای کارهای مختلف موف قتر خ واهید بود.
 .2دید مثبت داشته باشید و همیشه
شکرگزاری کنید
داشنت نگاه منفی به همه چیز در زندگی
کار آسانی است .به جای ای نکه به ای رادات و
اشکاالت مترکز کنید ،به نیم هی پر پیاله بنگ رید
و خ وب یها و درست یها را در همه چیز ببینید.
باوجود مشکالت ،زندگی از آنچه به نظر م یرسد
دوس تداشتن یتر است.
در مورد داشت ههایتان و مسائل خوب زندگ یتان
مانند خوششانس یها و رویدادهای خوب ،فکر
کنید .به جای افسوس خوردن ب رای نداشنت ت وانایی
رفنت به یک سفر رویایی یا خ رید یک اتومبیل
لوکس ،به حامی تهایی که از سوی خان واده و
دوستان در حق شام م یشود و لذتهای سادهای
که به آسانی قابل دس تیابی است ،فکر کنید.
 .3به آینده بیاندیشید
از گذشته درس بگی رید ،قدردان وضعیت فعل یتان
باشید و به آینده مترکز کنید .فکر به آینده و
زندگی که آرزوی داشنت آن را دارید ،به زندگی
شام مسیر و هدف م یدهد .داشنت هدف باعث
م یشود که آسانتر به سمت جلو حرکت کنید و
به راحتی م راحل پیرشفت را طی کنید.
• مترکز و فکر به آینده نباید باعث شود که
بیشرت وق تتان را رصف نگ رانی به آینده کنید.
ب رای آنچه م یت وانید و آنچه رویای بدست
آوردنش را دارید ب رنامه ریزی کنید اما به جزئیات
ریز ب رنامه وارد نشوید زی را شام قدرت کنرتل و
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 م یکند .داشنت اهداف بیش از حد،
انرژی شام را پ راکنده م یکند .از آنجایی که شام
تنها به یک هدف در یک بازه زمانی مترکز
م یکنید ،بهرت است اهدافی که شام را به چالش
م یکشند مشخص کنید و متام ت وانتان را ب رای
آنها بکار ب ربید.
 .4به خودتان باور داشته باشید
شجاع باشید و اعتامد به نفس داشته باشید .در
مورد آنچه م یخ واهید در آینده بشوید ،فکر
کنید و به خودتان اطمینان داشته باشید که شام
هم اکنون رشایط رسیدن به آن موقعیت دلخ واه
را در خود دارید.
اگر به این اصل اعتقاد داشته باشید که شام هم
اکنون هامن فردی هستید که م یخ واهید بشوید،
رفتارها و تصاویر ذهن یتان به طور طبیعی شام را
در آن مسیر ق رار خ واهد داد.
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پدرو:
از پیوستن به چلسی پشیمان نیستم

پدرو ،ستاره اسپانیایی چلسی ،از تصمیمش
ب رای ترک بارسا و پیوسنت به آب یهای لندن
پشیامن نیست .
پدرو که در ترکیب اصلی تیم لوئیس انریکه
جایی نداشت ،در آخرین روزهای بازار نقل
و انتقاالت تابستانی با انتقالی  27میلیون
یورویی به چلسی پیوست و در اولین
دیدارش مقابل وست بروم ،ب رای آب یها
گولزنی کرد .
او به سایت فیفا گفت :من از رشوعی که
در چلسی داشتم ،راضی هستم .وقتی
زمان بیشرتی ب رای بازی دارید ،م یتوانید با

ریتمی متفاوت ،با اعتامد به نفس بیشرت
و ذهنیت متفاوت بازی کنید .مطمئنم که
این انتقال ب رای من بسیار خوب خواهد
بود زی را م یتوانم هم ب رای چلسی و هم
ب رای تیم ملی اسپانیا بازی کنم .
پدرو همچنین در مورد پیروزی  0-2مقابل
اسلواکی گفت :بازی دیروز یکی از بهرتین
بازیهای ما درسبک خودمان بود .پاسهای
تک رضب زیادی دادیم و مقابل تیمی مانند
اسلواکی که تا به حال شکستنخورده بود،
حمالت زیادی ترتیب دادیم .این احتامال
بهرتین بازیمان بعد از جام جهانی بود .

فیفا وحکم به اخراج یک بازیکن
از آکادمی بارسلونا
آکادمی فوتبال باشگاه بارسلونا "الماسیا" ،به شدت زیر ذره
بین منایندگان فیفا ق رار گرفته و فعالی تهای آن به دقت کنرتل
م یشود.
مارچ  2014بود که فیفا ،فعالیت  9بازیکن تی مهای پای های
بارسلونا را غیرقانونی دانست و به تبع آن ،باشگاه بارسلونا با
ج رایم سنگینی مواجه شد .بارسلونا نه تنها مجبور به پرداخت
جریمه مالی شد که تا جنوری  ،2016از خرید بازیکن نیز محروم
گردید .علت ،به خدمت گرفنت خارج از محدوده قانون بازیکنان
زیر سن قانونی از سوی باشگاه بارسلونا عنوان شد .فیفا این 9
بازیکن را از بازی ب رای بارسلونا نیز منع کرد.
چند روز پیش اما مدیریت بارسلونا ،نامه جدیدی از سوی فیفا
دریافت کرد ،مبنی بر اینکه این بازیکنان دیگر حتی حق حضور
در الماسیا را هم ندارند و نباید در کنار سایر بازیکنان به مترین
بپردازند .این حکم جدید ،با شگفتی مدی ران بارسلونا و مسئوالن
آکادمی فوتبال الماسیا روبرو شده است.
از میان آن  9بازیکن ،پاتریس سوسیا ،بازیکن  16ساله کامرونی
همچنان در الماسیا حضور داشت و حاال مطابق حکم جدید باید
از بارسلونا اخ راج شود .سوسیا بسیار مورد عالقه مربیان تی مهای
پای های بارسلونا ق رار دارد و تا همین چند روز پیش نیز با تیم
نوجوانان بارسا مترین م یکرد .بازیکنان تیم نوجوانان بارسلونا نیز
به نشانه اع رتاض ،دیروز با پی راه نهای شامره  9سوسیا در مترین
حارض شدند.


فن پرسی :در شرایط
وحشتناکی قرار گرفتیم



ماگات:
لیگ برتر بر فوتبال دنیا حکومت میکند

رسمربی سابق بایرن از مسئوالن بوندس
لیگا خواست ب رای عقب مناندن از لیگ
برتر جزیره فعالیت بیشرتی در بازار نقل
و انتقاالت داشته باشند در غیر اینصورت
بزودی اعتبارشان را از دست خواهند داد.
لیگ برتر انگلیس در بازار نقل و انتقاالت
تابستان جاری  1 .1میلیارد یورو خرید
کرد .منچسرتسیتی تنها ب رای خرید کوین
دیبروین  80میلیون یورو به ولفسبورگ آملان
پرداخت .فلیکس ماگات برخالف بسیاری از
پی شکسوتان فوتبال نه تنها منتقد جوالن
این اعداد و ارقام نجومی در این بازار نیست،
بلکه این را یک روند کامال طبیعی دانست.
این مربی  62ساله به شبکه "اشپورت وان"
گفت :پول بر فوتبال حکومت م یکند و از
آنجایی که همه این پول در انگلیس است،
بناب راین باشگاههای لیگ برتر جزیره حاکامن

فوتبال جهان شدهاند .بناب راین بوندسلیگا
باید هشیار باشد و در این زمینه تکانی به
خودش بدهد.
این مربی که آخرین ماموریتش هدایت تیم
فوالم انگلیس بود ،مبلغ  412میلیون یورو که
باشگاههای آملانی در مهلت نقل و انتقاالت
خرج کردند را بسیار کم دانست و گفت :ما
هنوز ارصار به حفظ تصور رومانتی کمان از
فوتبال داریم ،در عین حال هم م یخواهیم
در فوتبال بی نامللل نقش عمدهای ایفا
کنیم .اگر بوندسلیگا م یخواهد در حد و
اندازههای مدعیان فوتبال در سطح جهان
باقی مباند ،باید تغییر کند .باید م راقب
باشیم که در رقابت کم نیاوریم .البته امید
ما به بایرن مونیخ است که تا ده سال آینده
این ظرفیت را دارد که در قامت یک قهرمان
عرض اندام کند.

رابین فن پرسی ،کاپیتان تیم ملی هلند ،پس از شکست 0-3
مقابل ترکیه ،تایید کرد که تیمش در وضعیت وحشتناکی
ق رار گرفته است.
نارنج یها با این شکست ،با دو امتیاز اختالف با ترکیه ،در
رتبه چهارم گروهAمقدماتی یورو  2016ق رار گرفتند .این در
حالی است که تنها دو دیدار به پایان مرحله مقدماتی باقی
ماندهاست.
در صورتی که ترکیه از دو دیدار باقی مانده اش مقابل
جمهوری چک و ایسلند  4امتیاز کسب کند،پیروزی هلند در
دو دیدار باقی مانده هم آنها را به مرحله پلی آف نخواهد
رساند.
فن پرسی به خربنگاران گفت :م یتوان 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 هنوزشانس داریم.
باید تا پایان بجنگیم و در دو دیدار باقی مانده به هر شکل
به پیروزی برسیم.



واکنش دل بوسکه به حاشیه جدید جرارد پیکه
ج رارد پیکه ،بامداد روز یکشنبه و ساعاتی
پس از پیروزی تیم ملی اسپانیا ب رابر
اسلواکی ،در حال خروج از یک کلوب شبانه
در شهر خیخون مشاهده شد.
پیکه این روزها مورد اع رتاض هواداران
فوتبال در ورزشگاههای اسپانیا ق رار دارد
و این اع رتاضات در هنگام خروج پیکه از
کلوب شبانه نیز ادامه داشت و آنجا نیز او
مجبور به شنیدن نیش و کنای ههای مختلف

شد.
ی کشنبه شب ،ویسنته دل بوسکه میهامن
شبکه رادیویی کوپه بود .او در واکنش به
حاشیه جدید پیکه و شب بیداری او در
خیخون گفت :او از من ب رای این کار اجازه
گرفته بود؛ پس مشکلی در این قضیه
من یبینم .پیکه این روزها تحت فشار است
که این مساله به نفع تیم ملی نیست و
یک جایی باید اع رتاضات به او متوقف شود.



بازگشت موراتا به رئال مادرید در فصل آینده
باشگاه رئال مادرید از این مساله اطمینان
دارد که موراتا را ب رای فصل بعد به سانتیاگو
برنابئو باز م یگرداند.
رئال مادرید تابستان گذشته آلوارو موراتا،
ستاره جوان خود را با مبلغ  22میلیون
یورو به یوونتنوس واگذار کرد اما دو بند در
ق رارداد او گنجاند مبنی بر اینکه سال 2015
و نیز  ،2016به ترتیب با رصف هزینه  30و
 35میلیون یورویی ،موراتا به رئال بازگردد.
رئال یها پس از درخشش موراتا مقاب لشان
در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان ،قصد
داشتند همین تابستان وی را بازگردانند
اما با مخالفت بنیتس و ارصار این مربی
مبنی بر اینکه موراتا اگر به رئال بازگردد،

نیمک تنشین بنزما خواهد شد ،از این امر
منرصف شدند.
با این حال توتو اسپورت دیروز گزارش داد که
فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئال مادرید به
مدی ران یووه اطالع داده است که به احتامل
ف راوان ،تابستان آینده و با استفاده از بند
موجود در ق رارداد موراتا ،این بازیکن را به
برنابئو باز خواهد گرداند؛ البته همه چیز
به عملکرد این فصل موراتا در یووه بستگی
دارد .او که امسال با وجود مهاجامنی
چون مانژوکیچ ،زازا و دیباال ،کار چندان
آسانی پیش رو ندارد ،در صورت ادامه روند
موفقیت آمیزش ،شانس خود ب رای بازگشت
به رئال را نیز افزایش خواهد داد.

مندیتا:
فابرگاس به اوج بازخواهد گشت

بهترین خرید بارسلونا،
فلورنتینو پرز است
اوگنیو مارتینز ب راوو ،یکی از مخالفان رسسخت
فلورنتینو پرز در رئال مادرید است .در اسپانیا
از او به عنوان کسی که م یتواند در دوران پس
از پرز ،رئال مادرید را متحول کند یاد م یشود.
مارتینز ب راوو ،دو دوره سعی کرده تا خودش
را ب رای ریاست رئال مادرید کاندید کند اما هر
بار به دالیل مالی و عدم موفقیت در جمع
آوری امضاهای الزم ،نتوانسته به خواسته اش
برسد .او در مصاحبه با  ،ASهمچنان روی
مواضع مخالفش نسبت به پرز ایستاده و بار
دیگر به انتقاد از رئیس فعلی باشگاه رئال
مادرید پرداخت.
مارتینز در مورد خریدهای این فصل رئال
گفت :در رئال مادرید این ژرژ مندس(مدیر
برنام ههای مشهور) است که نقش اساسی در
خرید و فروشها را ایفا م یکند .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.
من یدانم دلیل پرداخت مبالغ باال ب رای جذب
بازیکنی چون دانیلو که سال آخر ق راردادش را

ماریو بالوتلی ،مهاجم میالن در بدو
بازگشتش به ایتالیا و شهر میالن ،به دلیل
رسعت غیرمجاز توسط پولیس جریمه شد و
گواهینامه اش فعال توقف شده است.
مهاجم  25ساله پس از بازگشت به میالن ،به
هم راه خانواده اش در شهر برشیا اس رتاحت
م یکند .روزنامه جیورناله ده برشیا ،گزارش
داد که روز ی کشنبه ،بالوتلی به خاطر
رسعت غیر مجاز در نزدیکی خانه اش در
برشیا توسط پولیس متوقف شده است .او
در منطق های که رسعت مجاز  50کیلومرت
بوده ،در حال رانندگی با رسعتی حدود 100

کیلومرت بوده و پولیس مجبور متوقف کردن
او شده است .پولیس ایتالیا فعال گواهینامه
بالوتلی را مصادره کرده است تا بررسی
بیشرتی انجام شود.
اما نکت هی مهم این موضوع اینجاست که در
ق رارداد بالوتلی با میالن ،توافقی وجود دارد
که در صورت بروز هرگونه اتفاق حاشی های،
میالن م یتواند یک طرفه ق رارداد را فسخ
کند .حال مشخص نیست که این اتفاق با
واکنش باشگاه مواجه شود یا نه ولی مسلام
سوپرماریو تذکری از سوی مسئولین میالن
دریافت خواهد کرد.





با پورتو پیش رو داشت چه بوده؟ یا ب رای چه
 5 .7میلیون یورو ب رای بازیکنی چون کاسمیرو
که متعلق به خود ما بود باید پرداخت شود.
در مورد دخیا و افتضاحی که به بار آمد نیز
مسئولیت اصلی بر عهده خود پرز است.
من یدانم چ را باید ب رای بازیکنی که ی کسال
دیگر با یونایتد ق رارداد داشت ،آن همه
جنجال درست م یشد .پرز باید در مورد جذب
بازیکنان ،کار را به عهده اهل فن بسپارد .او
شاید یک تاجر و رسمای هدار موفق باشد اما
هرگز یک مدیر ورزشی موفق نیست.
مارتینز ادامه داد :به دوران ریاست پرز نگاه
کنید؛ از وقتی او در رئال مادرید بر صندلی
ریاست نشسته است ،بارسلونا و حتی اتلتیکو
بیش از رئال صاحب جام شده اند .نظر م را
بخواهید ،بهرتین خرید بارسلونا در متام
سالهای اخیر همین فلورنتینو پرز است.
هواداران بارسا دوست دارند پرز همچنان
رئیس رئال باقی مباند چون به خوبی م یدانند
که تا زمانیکه پرز در رئال است ،اوضاع به کام
آنهاست .رئال با پرز ،اس رتاتژی ورزشی درستی
ندارد.

شروع حاشیه سازی بالوتلی
در میالن



دیماریا psg:انگیزه زیادی به
بازیکنانش میدهد

آنخل دیماریا  ،هافبک پاری سن ژرمن معتقد است که تیمش به
خوبی به بازیکنان انگیزه م یدهد.
هافبک آرژانتینی با  44میلیون 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 :هم هی بازیکنان را کمی م یشناختم ولی اولین آشنایی
ام با ه متیم یهای جدیدم عالی بود .کیفیت آنها را در مترینات
دیدم .در اینجا امکان پیرشفت از همه نظر وجود دارد و به همین
دلیل ،فرصت پیروزیهای متوالی نیز وجود خواهد داشت .باشگاه
خیلی خوب به بازیکنان انگیزه داده است.
دیماریا ادامه داد :آیا ب رای اولین بازی ام عجول بودم؟ بله البته.
بعد از اولین بازی ،کمی ناراحت بودم زی را باید صرب م یکردم تا
وقفه بازیهای ملی به پایان برسد .حدود دو و نیم هفته مترین
کردم و منتظر اولین بازی ام بود .م یخواستم کیفیتم را به منایش
بگذارم .انگیزه زیادی دارم .خدا را شکر این اتفاق افتاد .یک پاس
گول دادم و خوشحال بودم.

گایزک مندیتا ،هافبک سابق تیم ملی
اسپانیا به حامیت از سسک فابرگاس،
هافبک چلسی پرداخت.
فابرگاس در چهار دیدار ابتدایی لیگ برتر
عملکرد خوبی از خود به منایش نگذاشته
و این در حالیست که با توجه به عملکرد
عالی او در فصل گذشته ،انتظارات از
هافبک اسپانیایی بسیار باال بود .مندیتا که
خود در یک دوره  5ساله در میدلزبرو بازی
کرده بود ،مدعی شد که هافبک  28ساله
خیلی زود به اوج باز م یگردد.
او گفت :اینکه همیشه صد در صد آماده
باشید کار بسیار سختی است و همچنین

مسئولی تهای او را در نظر بگیرید.
من یتوان همیشه در اوج بود ،گاهی شام در
بهرتین فرم خود نیستید ولی او همچنان
درخشان ظاهر خواهد شد.
مندیتا درباره رشایط دخیا گفت :باید ببینیم
که چه اتفاقی رخ خواهد داد زی را هر دو
طرف از اتفاقی که رخ داد ناراحت هستند
و هر دو ،یکدیگر را مقرص م یدانند .فکر
م یکنم ب رای بازیکنان خیلی سخت بوده
باشد .من یدانم دخیا شانس بازگشت به
مادرید را دوباره پیدا کند یا نه .او مسلام در
چند سال آینده ،بهرتین دروازهبان اسپانیایی
خواهد بود.








شرکت سیاحتی و توریستی قهرمان

خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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بیش از صد دانشآموز دختر بار دیگر در هرات مسموم شدند
اطالعات روز :در ک متر از ده روز ،برای پنجمین بار ،روز
گذشته 16 ،سنبله بیش از صد دان شآموز دخرت در والیت
هرات در غرب کشور مسموم شدند.
در مجموع این رویدادها نزدیک به  700دان شآموز
دخرت و آموزگاران شان در مکت بهای مختلف مسموم
شدهاند.
علت این مسمومی تها استنشاق نوعی گاز خوانده
شده؛ اما رسنخ این حوادث هنوز ناپیداست.
گزارشها از والیت هرات حاکی است که شفاخانه
حوزوی هرات روز گذشته به شدت مزدحم بوده است.
عالوه بر اتاقهای بسرتدار ،در صحن شفاخانه ،دانش
سم در دست به دیوارها
آموزان و آموزگاران مسموم شده ِ ُ
تکیه بودند.
در گزارشی که از بخش تحقیقات جنایی به شفاخانه
حوزهوی هرات رسیده ،آمده است که احتامالً نوعی

کپسول یا تابلت که در معرض آفتاب تبخیر م یشده،
عامل انتشار گاز مسموم کننده بوده است .اما با این
هم نتیجه نهایی تحقیقات هنوز مشخص نشده است.
محمد رفیق شیرزی ،مسئول شفاخانه حوزهوی هرات،
اختالفهای درونی در اداره معارف هرات را عامل
احتاملی این حوادث دانسته است.
آقای شیرزی گفته« :مشخص اً انگیزه را من یدانیم؛
اما احساس م یکنیم که یک سلسله مشکالت بین
خودشان در سطح اداره معارف باشد که م یخواهند روند
کاری را سبوتاژ کنند .تهدید خاص به صحت مردم یا
دسیسه بیرونی و در سطح والیت نیست ،چون ما هیچ
واقعه جدی نداشتیم .رصف هدف ایجاد تشنج است و
هیچ تهدید امنیتی نیست».
اما عبدالرزاق احمدی ،رسپرست اداره معارف والیت
هرات که به تازگی به کارش آغاز کرده ،گفته که عوامل

ایجاد این دهشت بیرونی م یباشند و آنها من یتوانند
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 ای نجا م یبینند ،برایشان قابل تحمل نیست».
گفته م یشود که دان شآموزان مسموم شده مربوط
مکاتب احمدی در شاهراه هرات-اسالم قلعه ،قریه
نوین سفلی و خواجه ابوالولید در ولسوالی انجیل این
والیت م یباشند.
علت و انگیزه این مسمومی تها هرچه باشد،
نگران یهای زیادی را میان مردم هرات خلق کرده است.
والدین این دان شآموزان با ابراز نگرانی از مسمویت
دخرتان شان ،مقامهای امنیتی را به بی پروایی در
قبال تأمین امنیت جان اطفال شان در معارف متهم

م یکنند.
آنها هشدار دادهاند که اگر چنین رویدادهای تکرار
شود ،ناچارا ً که دخرتان شان را از رفنت به مکتب
بازدارند.
به دنبال این رویدادها مقامهای محلی هرات در نشست
فوق العادهای خواهان مبارزه جدی نیروهای امنیتی
برای شناسایی عامالن این رویدادها شدند.
این روزها از طریق شبک ههای اجتامعی فشارها بر
مسئوالن محلی هرات بیشرت شده و مردم انتظار
دارند انگیزههای این رویدادها مشخص و عامالن آن
بازداشت و مجازات شوند.
در ماه جوزای امسال صدها دان شآموزد دخرت در والیت
بامیان در چندین مورد دچار مسمومیت شدند .علت
اصلی و دقیق مسومیت این دان شآموزان در بامیان نیز
مشخص نشده بود.

