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پنج  دقیقه ای -که توسط داعش ساخته شده است-،  پنج  یک ویدیوی 

در شاهراه سوریه  را  بزرگ  کامیون  که سه  می دهد  نشان  را  جنگ جو 

و عراق متوقف کرده اند. یک مرد ریش دار، چند راننده را که با ترس و 

نگرانی جلوی آن ایستاده اند، بازرسی می کنند. 

آن مرد با لحنی تهدیدآمیز می پرسد: »شما همه شیعه هستید؟« 

یکی از راننده ها با صدایی آرام و  حاکی از نومیدی می گوید:  »نه، ما 

سنی هستیم. از حمص. خدا شما را پیروز کند.«

راننده ای دیگر با التماس می گوید: »ما فقط می خواهیم...
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ظهور داعش

زمان برای افغانستان و پاکستان 
فرارسیده است

 تا از »بازی تقصیر« عبور کنند

غنی، عبداهلل را در اجالس ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل 

می فرستد

آیا سوریه افغانستان 
دیگری برای پوتین 

خواهد بود؟

آلمان از هر سه پناه جوی افغان، 
درخواست یک افغان را 

بررسی می کند

در  که  می گوید  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 

متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست 

به  حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  داکرت 

منایندگی از افغانستان رشکت می کند.

عمومی  نشست  در  گذشته  روز  غنی  جمهور  رییس 

شورای امنیت ملی گفته است که در اجالس امسال 

عبدالله  داکرت  متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی...

گفته است  اطالعات روز: سفیر آملان در کابل اخرباً 

که کشور فدرال آملان در برنامه ی خود برای رسیدگی 

سه  هر  از  که  دارد  نظر  در  پناه جویان  دخواست  به 

پناه جوی افغان، درخواست یک افغان را بررسی کند.

مارکوس پوتزیل، سفیر آملان در کابل همچنان گفت 

صحبت های  متام  نباید  افغانستان  شهروندان  که 

شیرین که در مورد آملان می شنود، را باور کند.

او تأکید کرد که آملان تا یک حد مشخص...

وزارت اطالعات و فرهنگ: 
برای منع ازدواج  زیر سن و اجباری، 

طرحی ملی را روی دست داریم

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها  از کابل - تهران - کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش 
پرواز های ترانزیت )بین المللی( این شرکت را  با نازل ترین نرخ در بازار افغانستان دارد.

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

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

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

روزهای سه و چهارشنبهروزهای سه و چهارشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای سه شنبهروزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبهروزهای سه و دو شنبه

روزهای سه شنبه

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

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

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

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

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

کابل –تهران- بیجینگ و برعکس
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اطالعات روز: وزارت اطالعات و فرهنگ اعالم کرده که 
برنامه ای را به منظور تدوین طرح سیاست ملی منع ازدواج 

زیر سن  و اجباری، روی دست گرفته است.
و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معاون  سادات،  کامل 
در  خربی  نشستی  در  سنبله،   23 گذشته،  روز  فرهنگ 
بود، گفت که  برگزار شده  این طرح  بررسی  برای  کابل که 
با  مبارزه  ملی  بعد در نشست  ماه  این طرح دو  پیش نویس 

ازدواج زیر سن ارائه خواهد شد.
آقای سادات گفت که این طرح از سوی دولت با همکاری 
حقوق  مستقل  کمیسیون  و  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
از  اجتامعی  مختلف  گروه های  نظر  و  تهیه  افغانستان  برش 
گرفته  نظر  در  آن  در  هم  حقوق دانان  و  روحانیان  جمله 

می شود.
و  غیرقانونی  »غیراسالمی،  را  سن  زیر  ازدواج  سادات 
غیرانسانی« خواند و گفت که وزارت اطالعات و فرهنگ در 
تالش است که با کمک سایر نهادهای دولتی و غیردولتی 

ازدواج های زیر پانزده سال را منع کند.
معاون وزیر اطالعات و فرهنگ گفت که براساس بررسی 
درصد   ۱۵ شده،  انجام   2۰۱۱ و   2۰۱۰ سال های  در  که 
ازدواج ها در کشور زیر سن ۱۵ سال و ۴۶ درصد دیگر زیر 

سن ۱۸ سال صورت می گیرد.
او افزود که امسال این آمار افزایش یافته است.

به گفته ی سادات، این وزارت  با همکاری دیگر نهادهای 
از  جلوگیری  آگاهی دهی  و  مبارزه  دولتی،  غیر  و  دولتی 

ازدواج های زیر سن را برای مردم اطالع می دهند.
او افزود آنان می خواهند از طریق علام، نهادهای مدنی و 
از وقت  ازدواج پیش  برای مردم آگاهی دهند که  رسانه ها 
کار  این  از  مردم  تا  دارد  مامنعت  قانون  و  دین  لحاظ  از 

جلوگیری کنند.
گفتنی است که بر اساس ماده ی ۷۱ قانون مدنی افغانستان، 
سن ازدواج برای دخرتان، در ۱۶ سالگی و برای پرسان در 

۱۸ سالگی تعیین شده است.

سن  زیر  ازدواج  زنان،  علیه  خشونت  منع  قانون  همچنان 
به  اجباری  ازدواج  و  کرده  تعریف  »خشونت«  را  قانونی 
منظور حل منازعات را جرم تلقی کرده که ارتکاب آن تا ده 

سال زندان را در پی دارد.
قبایل در یک  بی بی سی، رسان  از  نقل  به  در همین حال 
تصمیم  خوست  والیت  رشقی  جنوب  والیت  منطقه ی 
را  منازعات  حل  منظور  به  اجباری  ازدواج  که  گرفته اند 
به  دخرت  دادن  خوست،  »تنی«  منطقه ی  در  کنند.  ممنوع 
دیگر  مناطق  به  نسبت  خانوادگی  مناقشات  حل  منظور 
با حامیت رسان قومی،  بیشرت رایج است. این تصمیم تازه 

روحانیان و مقام های محلی اتخاذ شده است.
قانون  تصویب  اصلی  اهداف  از  یکی  که  است  ذکر  قابل 
منع خشونت در سال ۱3۸۸ منع ازدواج اجباری بوده است.  
منع  اجرای  در  که  بود  کرده  اعالم  ملل  سازمان  همچنان 
افغانستان کمک  به  ازدواج زیر سن و منع ازدواج اجباری 

می کند.

نشست  در  که  می گوید  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، داکرت عبدالله عبدالله، 
رشکت  افغانستان  از  منایندگی  به  حکومت  اجرایی  رییس 

می کند.
رییس جمهور غنی روز گذشته در نشست عمومی شورای امنیت 
ملی گفته است که در اجالس امسال مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، داکرت عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت 

ملی، به منایندگی از افغانستان اشرتاک می کند.
آقای  سفر  مقدمات  متامی  غنی،  جمهور  رییس  گفته ی  به 
عبدالله گرفته شده و ایشان به منایندگی از افغانستان در اجالس 

عمومی این سازمان حضور خواهد داشت.

آقای غنی افزوده که رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
مجمع عمومی و در متامی نشست های دیگر این سازمان در این 

اجالس حضور خواهد داشت.
هفتادمین اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 
2۸ سپتامرب)۶ میزان(   تا 3 اکترب )۱۱ میزان( برگزار خواهد شد. 

نجات  سازمان  منایندگی  دفرت  پیش  روز  چند  حال  همین  در 
که  کرد  اعالم  افغانستان  در   )Save the Children( کودکان 
امسال یک نوجوان افغان به منایندگی از کودکان و نوجوانان 

افغان، در نشست عمومی سازمان ملل رشکت خواهد کرد.
نام این نوجوان سمیر است و گفته شده که از میان ۱۰۰ نوجوان 

افغان انتخاب شده است.

رییس  با  گذشته  هفته ی  سمیر  که  گفته  همچنین  دفرت  این 
جمهوری غنی و روال غنی، بانوی اول کشور دیدار کرده و از 
آقای غنی خواسته در اجالس پیش روی سازمان ملل متحد، 
بحث در مورد وضعیت کودکان را در اولویت برنامه های خود 

قرار دهد.
مطابق با قوانین در نشست ساالنه، متام روسای کشورهای عضو 
مسایل  مورد  در  می توانند  کشور(   ۱93( متحد  ملل  سازمان 

گوناگون بین املللی سخرنانی کنند. 
برنامه ی اعالم شده از سوی سازمان ملل در نشست  بر اساس 
مجمع عمومی امسال رسان ایران، آمریکا، چین، روسیه و فرانسه 

سخن رانان روز افتتاحیه خواهند بود.

که  است  گفته  اخرباً  کابل  در  آملان  سفیر  روز:  اطالعات 
به  رسیدگی  برای  خود  برنامه ی  در  آملان  فدرال  کشور 
پناه جوی  سه  هر  از  که  دارد  نظر  در  پناه جویان  دخواست 

افغان، درخواست یک افغان را بررسی کند.
که  گفت  همچنان  کابل  در  آملان  سفیر  پوتزیل،  مارکوس 
در  که  شیرین  نباید متام صحبت های  افغانستان  شهروندان 

مورد آملان می شنود، را باور کند.
او تأکید کرد که آملان تا یک حد مشخص مهاجر می پذیرد 

و به زودی گراف پذیرش به پایان خواهد رسید.
با  نشست  در یک  روز گذشته  را  گفته ها  این  پوتیزل  آقای 

مقام های افغان و رسانه ها در کابل صحبت کرده است.
گرم  استقبال  از  را  زیبایی  تصاویر  »رسانه ها  گفت:  پوتزیل 
مردم آملان از مهاجران منترش می کنند، اما حقیقت آن چیزی 
این  معنای  به  حرکت  این  می بینید،  و  می شنوید  که  نیست 

نیست که آملان همه را می تواند بپذیرد.«
جوانی که هم اکنون در مسیر راه اروپا به رس می برد و قصد 

سفر به آملان را دارد در متاس تلفونی به اطالعات روز گفت 
که در حال حارض کشور آملان هیچ توجهی به پناه جویان 

افغانی منی کند. 
کشورهای  از  پناه جویان  همه ی  به  نزدیک  او  گفته ی  به 
مختلف تصمیم دارند تا با آملان برسند؛ اما آملان بیشرت به 

شهروندان سوری توجه دارند.
او افزد که حتا پولیس و شهروندان آملان هیچ نوع همکاری 
با پناه جویان افغان منی کنند در حالی که تقریباً متام امکانات 

کمکی را در اختیار پناه جویان سوری قرار می دهند.
این در حالی ست که در ماه ها اخیر سیل عظیم از شهروندان 
کشور به رسیدن به کشورهای اروپایی از جمله آملان کشور 
را ترک کردند. شامری از آن ها مسیرهای خطرناک قاچاق 
را از مسیر ایران، ترکیه و یونان طی کردند تا خود را به اروپا 

برسانند. 
در ماه گذشته ریاست پاسپورت در کابل اعالم کرد که روزانه 
چهار هزار نفر برای اخذ پاسپورت در متام روز در صف های 

طوالنی انتظار می کشند.
داده،  کاهش  را  افغانی  پول  نرخ  دالر،  خریداری  تقاضای 
پاسپورت، وزارت خارجه و  صف های طوالنی در ریاست 
نهادهای دیگر و همچنان بحرانی جدی برای فرار نسل جوان 

را به باور آورده است.
اصلی  عوامل  از  ناامنی  و  فقر  بیکاری،  که  می شود  گفته 
فرار جوانان کشور دانسته شده؛ اما اروپا نیز اعالم کرده که 

مهاجران بیشرت را پذیرفته نخواهد توانست.
شامری از جوانان که با این خربهای خوش، دل گرم رفنت به 
اروپا بودند، اکنون این خرب می تواند آب یخ بر دل های آن ها 
بریزد. آملان از کشورهای ثروت مند اروپایی است که اخیراً 

مرزهای خود را بر روی پناه جویان باز گذاشته است.
در حال حارض آملان، سویدن، اتریش بیشرتین مهاجر را در 

خود جای داده اند.
افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا و کشورهای آفریقایی بیشرتین 

مهاجر را درکشورهای اروپایی دارند.

اطالعات روز: رییس جمهور اوباما طى ارسال گزارشی به 
کانگريس این کشور از افغانستان، برما و مکسیکو به عنوان 
ترانزیت مواد مخدر  تولید کننده و  بزر گ ترین کشورهای 

در جهان یاد کرده است.
رییس جمهور آمریکا گفته: »کشت خشخاش در افغانستان 
در میان مشکل ترین چالش جهانی در راستای مبارزه با مواد 
مخدر است. افغانستان در ۱۵، ۱۶ سال گذشته بزرگ ترین 

تولید کننده ی خشخاش بوده است.«
آمریکا،  ملی  مخدر  مواد  کنرتل  پالیسی  دفرت  بربنیاد 
تولید  بزرگ ترین  متواتر  سال  سومین  برای  افغانستان 

کننده ی خشخاش در جهان شده است.
به حیث  اوبا  رییس جمهور  گزارش  این  در  که  22 کشور 

بزرگ ترین تولید کننده ها و دروازه های قاچاق مواد مخدر 
تغییر  گذشته  سال  از  شده  مشخص   2۰۱۶ مالی  سال  در 

نکرده اند.
کوملبیا،  برما،  بولیویا،  بلییز،  باهاماس،  پاکستان،  افغانستان، 
ال سلوادور،  اکوادور،  دومینیکن،  جمهوری  کوستاریکا، 
الوس،  جامیکا،  هند،  هندوراس،  هایتی،  گواتیامال، 
مکسیکو، نیکاراگوا، پاناما، پیرو و ونزویال در این فهرست 

هستند.
در وب سایت کاخ سفید آمده است که: »کشورهای که با 
این  اما ساالنه در  مبارزه هم می کنند؛  تجارت مواد مخدر 
و  تجارتی  فاکتورهای  و  جغرافیایی  موقعیت  بنابر  فهرست 
مخدر  مواد  تولید  و  ترانزیت  کننده ی  فراهم  که  اقتصادی 

می باشد، قرار می گیرند.
گفته می شود که  ۱۸۰ هزار هکتار زمین در 2۰۱2 که در 
 2۰۱3 در  هکتار  هزار   ۱9۸ به  می شده  کشت  خشاش  آن 

افزایش یافته است.
را  کشور  داخلی  نهادهای  افغانستان  در  خشخاش  تجارت 
حکومت داری  قانونی،  اقتصاد  ویژه  به  می کند  تهدید  نیز 

خوب و ظرفیت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
در  تروریستی  گروه های  و  طالبان  که  می شود  گفته 
والیت های ناامن بیشرت به کشت خشاش می پردازند و حتا 
برخی والیت ها که کنرتل کامل آن را در  در ولسوالی های 
از  کرده  خشاش  کشت  به  مجبور  را  مردم  و  دارند  دست 
فروش آن، درآمد خوبی برای متویل گروه های خود دارند.

وزارت اطالعات و فرهنگ: برای منع ازدواج زیر سن 2
و اجباری، طرحی ملی را روی دست داریم

غنی، عبداهلل را در اجالس ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل می فرستد

آلمان از هر سه پناه جوی افغان،
 درخواست یک افغان را بررسی می کند

افغانستان برای سه سال پیاپی بزرگ ترین کشت کننده و تولید کننده 
مواد مخدر در جهان شناخته شد

چرا شایعات 
در مورد سرنوشت دولت

 وحدت ملی باال گرفته است؟
این روزها شایعات متفاوتی در مورد رسنوشت دولت وحدت 

ملی زبان به زبان می شود؛ کسی از مریضی رییس جمهور 

می گوید و دیگری هم از تشکیل دولت موقت. ارگ ریاست 

به  جمهور  رییس  جسمی  وضعیت  مورد  در  هنوز  جمهوری 

حکومت  تشکیل  مورد  در  اما  است،  نگفته  چیزی  مردم 

کرد.  رد  آن را  و  داد  نشان  واکنش  اجرایی  ریاست  موقت، 

میان  در  آن  شیوع  شایعات،  این  سقم  و  صحت  از  فارغ 

چنین  به  چرا  که  این ست  پرسش  است.  بحث  محل  مردم 

شایعاتی دامن زده می شوند؟ و چرا رسنوشت دولت وحدت 

ملی به یک دغدغۀ جدی برای مردم مبدل شده است؟ 

این شایعات هرچه باشند، بازتاب نگرانی ها و دغدغه هایی 

دغدغه ها  این  خود  دارند.  وجود  مردم  میان  در  که  است 

طی  در  موجود  دولت  ناکارآمد  و  ضعیف  عملکرد  محصول 

یک  دقیقاً  ملی  وحدت  دولت  می باشد.  گذشته  سال  یک 

سال از عمر خود را سپری کرده است، اما در طی این مدت 

از تعهدات خود عمل نکرده و تصور بهبود  به بخش عمدۀ 

تعهداتی  از  فارغ  نیست.  متصور  هم  آینده  در  آن  عملکرد 

که رسان دوجناح در زمان کمپاین های انتخاباتی به مردم 

وعده داده بودند، در موافقت نامه تشکیل دولت وحدت ملی 

برنامه های گسرتده  اجرای مشرتک  به  متعهد  جناح  دو  هر 

آزادی ها  گسرتش  اقتصادی،  تقویت  اصالحات،  زمینه  در 

نه  اکنون  اما  بودند.  شده  برادری  و  برابری  از  حامیت  و 

تعهدات خود گام های  برای تحقق  تنها دولت وحدت ملی 

جامعه  در  موجود  دشواری های  بر  بلکه  برنداشته،  مفیدی 

افزوده و رشایط را برای مردم تنگ تر کرده است. در حال 

شاخص های  دارد.  قرار  بحرانی  رشایط  در  کشور  حارض، 

دامنه  دارند. گسرتش  وجود  کشور  در  معنا  به متام  بحران 

افزون  روز  روند  گسرتده،  فساد  وسیع،  بیکاری  امنی،  نا 

کاهش  خصوصی،  رسمایه های  گسرتده  خروج  مهاجرت، 

اجتامعی  عمیق شدن شکاف های  املللی،  بین  حامیت های 

جامعه  در  عمیق  بحران  نشانه های  دیگر  مسئله  ده ها  و 

وحدت  دولت  و  شده  بیشرت  و  بیشرت  روز  هر  که  می باشند 

ندارد.  آن  تعمیق  از  جلوگیری  برای  تدبیری  هیچ  ملی هم 

این مسائل باعث شده مردم به دولت وحدت ملی به مثابۀ 

دولت محزون و درمانده نگاه کنند و نسبت به رسنوشت آن 

و آیندۀ کشور نگران شوند. 

این  به  نسبت  ضعیفی  واکنش  اجرائی،  رییس  هرچند 

از  لفظی  امتناع  رصفاً  اما  داد،  نشان  خود  از  نگرانی ها 

وجود  متام  با  مردم  نیست.  کافی  جامعه  در  مسئله  وجود 

درک  نیز  را  این  و  می کنند  حس  را  موجود  دشواری های 

برابر چالش های موجود مستأصل و  در  اند که دولت  کرده 

اقدامات  نیازمند  مردم  نگاه  تغییر  بنابراین،  است،  درمانده 

اگر  است.  کنونی  گرفتاری های  از  نجات  برای  عملی 

الزم  اقدامات  مردم  به  خود  تعهدات  مورد  در  نتواند  دولت 

موجود  رویه  با  دولت  کار  ادامه  زود  یا  دیر  دهد،  انجام  را 

تک  بسامانی ها،  نا  تحمل  توان  مردم  شد.  خواهد  دشوار 

روی ها و بی مسئولیتی های موجود در دولت وحدت ملی را 

نخواهند داشت. این وضعیت به دست مایۀ برای بخشی از 

نخبگان سیاسی که خارج از حلقۀ قدرت باقی مانده اند، نیز 

بزرگ منایی  با  دارند  آنان سعی  واقع  در  است.  تبدیل شده 

مشکالت و چالش های موجود، افکار عمومی را علیه دولت 

ورود  برای  را  راه  ترتیب  بدین  و  منوده  بسیج  ملی  وحدت 

از شایعه ها و حرف  باز کنند. بخشی  به عرصه قدرت  شان 

به  سیاسی  نخبگان  همین  دهان  از  موجود  وحدیث های 

خورد جامعه داده شد تا عمالً باب گفت وگو در مورد وضعیت 

اگر  شود.  گشوده  کشور  آیندۀ  رسنوشت  و  موجود  دشوار 

رسان دولت وحدت ملی اقدامات موثری را در جهت بهبود 

جدید  جاگزین  بحث  قطعاً  ندهند،  انجام  موجود  وضعیت 

تبدیل  و گسرتده  بحث عمومی  به یک  موجود  دولت  برای 

خواهد شد. منطق آن هم مشخص است. مردم شاید پایان 

بدانند،  مسئله  یک  را  ملی  وحدت  دولت  عمر  زودهنگام 

با  با رویۀ موجود را یک فاجعه می دانند.  ادامۀ کار آن  اما 

این حساب، رسان دولت وحدت ملی راه دشواری در پیش 

دارند.   
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پاکستان  میان  تنش  بدون  موقت  دوره ی  یک  از  پس 
روال  به  دیگر  بار  کشور،  دو  میان  روابط  افغانستان،  و 
دفتر  است.  بازگشته  بی اعتمادی  و  دشمنی  به  سابق، 
مصاحبه ی  در  غنی،  اشرف  افغانستان،  رییس جمهور 
حقانی  شبکه ی  که  است  گفته  خود  اخیر  مطبوعاتی 
تخریب  بر  مبنی  پاکستان  ادعاهای  و  پابرجاست  هنوز 
ادعای  همان  تکرار  صرفا  گروه،  این  زیرساخت های 
برای  که  است  کشور  این  مقامات  توسط  ساخته شده 
یک دهه، بارها گفته شده است. از سوی دیگر، پاکستان 
در  قبیله ای  مناطق  از  دیگر  گروه،  این  که  دارد  اصرار 

پاکستان، عملیاتی را برنامه ریزی و اجرا نمی کنند.
از  صراحت  با  افغانستان  رییس جمهور  قبل،  ماه  چند 
پیش برد  درجهت  صادقانه  تا  کرد  درخواست  پاکستان 
کشور،  دو  هر  و  کند  تالش  افغانستان  در  صلح  روند 
دوجانبه  فزاینده ی  همکاری های  به  اذعان  متقابال، 
کردند. وزیر داخله ی پاکستان ادعا کرد که »روابط میان 
افغانستان و پاکستان، هرگز بهتر از این نبوده است«. پس 
از گذشت چند ماه و رخ دادن یک سلسله حوادث قابل 
آن طور  پاکستان،  که  می کند  ادعا  افغانستان  پیش بینی، 
افغانستان،  در  ویران گر  عناصر  کنترل  برای  باید،  که 
که  است  معتقد  پاکستان  حال،  درعین  نمی کند.  تالش 
۸۰ درصد شورش ها، از درون خود افغانستان سرچشمه 
می گیرند. از این رو، علی رغم حضور یک رییس جمهور 
پشتون تحت حمایت اسالم آباد در حکومت افغانستان، 
ورطه ی  به  دیگر  بار  همسایگان،  میان  اعتماد  کمبود 

سقوط رسیده است. 
گسترده ی  دخالت های  تاریخی  وزن  به  باتوجه  اگرچه 
که  نیست  مشخص  هنوز  افغانستان،  در  پاکستان 
صلح  روند  تشویق  و  پیش برد  در  پاکستان  تالش های 
شکی  اما  است،  صادقانه  اندازه  چه  تا  افغانستان،  در 
وجود ندارد که هر تالشی در راستای آشتی و صلح –
از  احتماال  پاکستان،  از سوی  بلندمدت-  یا  کوتاه مدت 
قومی  زمینه های  از  صرف نظر  افغانستان،  رهبری  طرف 
درک  برای  تالش  شد.  خواهد  مواجه  بدبینی  با  آن ها، 
تاریخی که منشا چنین برداشت هایی نسبت به پاکستان 
در  ایده ای  خلق  به  می تواند  است،  شده  افغانستان  در 
طرف  از  آشتی جویانه  تالش های  چرا  که  ارتباط  این 
پاکستان، با شک و تردید افغان ها پاسخ داده می شوند، 

کمک کند. 
به  افغانستان،  خود،  غربی  همسایه ی  با  پاکستان  روابط 
از  تا  کرد  تالش  افغانستان  بازنمی گردد.  سرآغاز خوبی 
برای  بهانه ای  به عنوان  بریتانیا،  استعمار  علیه  مبارزات 
بازکردن بحث اعتبار خط دیورند استفاده کند؛ همچنین 
درارتباط  ارضی  ادعاهای  طرح  به  آغاز  کشور  این 
از  بخش هایی  حتا  و  پاکستان  پشتون نشین  مناطق  با 
بلوچستان کرد. عالوه براین، افغانستان تنها کشوری بود 
به سازمان ملل در سال ۱9۴۷،  پاکستان  برای ورود  که 
رای مخالف داد. از آن زمان تاکنون، مرز میان پاکستان 
و افغانستان، به خصوص در مناطق قبیله ای والیت مرزی 

شمال غرب، همچنان پر خلل باقی مانده است.
در طول جنگ سرد و پس از آن، پاکستان از گروه های 

به  که  کرد  حمایت  افغانستان  در  مشخصی  قومی 
از  این کشور دامن زد. پس  اختالفات عمیق قومی در 
افغانستان،  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  نیروهای  خروج 
سیاست گذاران پاکستانی تصور کردند که اسالم آباد، که 
بازی  اساسی  نقش  افغانستان،  در  در شکست شوروی 
بازیگر  به عنوان یک  تا همچنان  کرده است، حق دارد 
این  آینده ی  بر  می تواند  بنابراین  و  بماند  باقی  برجسته 

کشور درجهت تامین منافع خود، تاثیر بگذارد. 
زمانی که عوامل پاکستانی موفق به نفوذ کافی در کابل 
نوظهور  قدرتی  از  بهره بردن  فکر  به  پاکستان  نشدند، 
بررسی  مسئول  اسالم آباد  در  که  کسانی  طالبان.  افتاد: 
فرصتی  به عنوان  را  طالبان  بودند،  افغانستان  سیاست 
دیدند که می تواند منافع پاکستان را بهتر از سیاست های 
قبلی که شامل حمایت از دشمنی مجاهدین می شد و 
کند.  تامین  بود،  پاکستان  درمانده کردن  نتیجه اش  تنها 
بود  نیرویی  منزله ی  به  پاکستان،  برای  طالبان  بنابراین، 
درعین حال،  و  کرده  متحد  را  افغانستان  می تواند  که 
آن را نزدیک به پاکستان نگه دارد. استیالی طالبان در 
افغانستان  دولت  بیشتر  تخریب  باعث  تنها  افغانستان، 
گشت که پیش از آن نیز  ویران شده بود؛ و منجر به این 
امر  شدکه تخم نفرت نسبت به پاکستان، بیش از پیش 

در کشور پاشیده شود. 
بیشتر تصویر  که  پاکستان،  از ۱۱ سپتامبر  سیاسِت پس 
به نمایش  افغانستان  در  کشور  این  از  خصمانه ای 
گذاشت، تاحدی متناقض بود. اسالم آباد، تا حد زیادی 
به همان گستره، به رویکرد پیش از ۱۱ سپتامبرش ادامه 
به  آمریکا  حمالت  از  پس  درحالی که  پاکستان،  داد. 
موافقت  طالبان  با  قطع روابط  با  به صراحت  افغانستان، 

کرده بود، مخفیانه به حمایت از آن ها ادامه داد. 
در افغانستاِن پس از ۱۱ سپتامبر، با سلطه ی اتحاد شمال 
حیاتی ترین  از  یکی  تاریخی  لحاظ  از  که  کابل،  در 
نفوذ هرچه  با  و  ماند،  باقی  پاکستان  موارد دخالت های 
بیشتر هند در افغانستان، تاثیر پاکستان به تدریج کاهش 
غربی اش  همسایه ی  این که  از  همواره  پاکستان،  یافت. 
نگران  باشد،  داشته  هند  با  نزدیکی  روابط  افغانستان، 
نفوذ  که  بوده  این  بر  فرض  اسالم آباد،  دیدگاه  از  بود. 
استراتژیک هند در داخل افغانستان، خصومت کابل با 
پاکستان را افزایش می دهد و این هم خطر محاصره ی 
احتمال  باالرفتن  باعث  هم  و  می کند  بیشتر  را  پاکستان 
تبانی و توطیه می شود. درهرصورت، این امر برای منافع 
تالش  پاکستان  بنابراین،  است.  خطرآفرین  پاکستان 
می کرد تا نفوذ هند در افغانستان را محدود کند و درپی 
ایجاد دولتی در کابل بود که حامی منافع آن باشد –یا 

حداقل فعاالنه با آن منافع مخالفت نکند.
با حضور رییس جمهوری پشتون در حکومت، پاکستان 
دوباره تالش کرد تا روابط خود را با کابل تازه کند اما 
می کرد.  تعیین  پاکستان  که  شرایطی  با  زیادی  حد  تا 
درحالی که طالباِن افغانستان، به سیل بی امانی از حمالت 
انتحاری در کابل ادامه داده اند، پاکستان همواره دولت 
با  مذاکره  برای  نشست ها  دوم  دور  برای  را  افغانستان 
طالبان  داخلی  شکاف های  است.  کرده  تشویق  طالبان 

پس از مرگ مال عمر، و این امر که رهبران سرخورده ی 
مخالفان  مسئله ی  می پیوندند،  اسالمی  دولت  به  طالبان 
امنیتی  این وضعیت  پیچیده تر کرده است.  را  افغانستان 
تحمیل  صلح  روند  بر  بیشتری  چالش های  بغرنج، 
می کنند. افغانستان، به تکرار گفته است که اکثر حمالت 
پاکستان  اما  شده اند؛  هماهنگی  پاکستان  از  کابل،  در 
محکوم  را  اظهاراتی  چنین  ادعاها،  این  رد  با  هم زمان 

کرده است. 
درمیان تمام این چالش ها، و علی رغم تالش های ظاهرا 
امنیتِی  مشکالت  حل وفصل  بر  پاکستان  صادقانه ی 
تاریخی  وزن  که   دارد  اندکی وجود  احتمال  دوجانبه، 
مداخله ی پاکستان در افغانستان، به زودی فراموش شود. 
بر  پلی  واقعا می خواهند  اگر هر دو کشور  عالوه براین، 
تالش  باید  بزنند،  دوجانبه  بی اعتمادی  شکاف های 
انجام  یک دیگر  امنیتی  نگرانی های  حل  برای  بیشتری 
افغانستان،  و  پاکستان  بدهند. زمان آن رسیده است که 

چشم اندازی فراتر از »بازی تقصیر« داشته باشند.
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عالی جناب رییس جمهور و جاللت مآب رییس اجرائیه!

السالم علیکم و رحمته الله و برکاته

ذیالً گزارش سفر خویش به غزنی برای یافنت حقیقت را خدمت شام 

خوبان که دست تان را بوسیده و صدقه  تان می شویم، تقدیم می داریم: 

ساعت 9 صبح به اتفاق هم هیلیکوپرت را سوار شدیم. ساعت 12 ظهر 

نپرسید که چرا این قدر دیر به غزنی رسیدیم.  به غزنی رسیدیم. لطفاً 

ما وقتی سوار هیلیکوپرت شدیم، اول "و امرهم شورا بینهم" کردیم، به 

توافق رسیدیم که از راه بدخشان به غزنی برویم. طیاره وان هم اطمینان 

داد که به اندازه کافی تیل دارد، ما هم رفتیم به امید خدا...

میدان  در   12 ساعت  راست  بود.  صفر  خداوند  فضل  به  سفر  منافات 

هوایی غزنی پیاده شدیم. با آن که بوی چوی موسی جان می آمد همی، 

جستجوی  به  اول،  قدم  در  ندیدیم.  را  اکربزاده  خان  موسی  ما  ولی 

قوماندان امنیه پرداختیم. بدون هیچ هزینه ی غیر اسالمی، ایشان را 

یافتیم و یک عکس یادگاری برای تعالی اخالق شهروندی، انداختیم. 

را  غزنی  مقامات  مهامن نوازی های  که  رفتیم  یادگاری،  عکس  از  بعد 

شاهد باشیم. انواع خوردنی ها خوردیم. نوبت به دریافت هدایا شد، از 

هم متفرق شدیم. از قدیم نصیحت شده که هدایا را در جاهای گوشه 

بگیرید، ما هم که مردم رس به زیر و پابند نصایح گذشتگان هستیم. 

فعالً خدا شاهد است که هیچ کدام ما خرب نداریم که دیگری چه چیزی 

تحفه دریافت کرده؟ فقط خدا کند که تفاوت های زیادی نداشته باشد. 

عالی جناب رییس جمهور و جاللت مآب رییس اجرائیه! 

خداوند از طول و عرض تان کم نکند، حتی خربهای مریضی متامیل به 

مرگ شام، ملت و مقامات را نگران کرده، چه رسد به این که ملت اصل 

ماجرا را بفهمد. و نیز از بارگاه خداوند می خواهم که به طول و عرض 

تان اضافه هم نکند، تجربه ثابت کرده که ما شوق بی جا زیاد می کنیم. 

معموالً شوق های بی جا به گرسنگی ملت می انجامد. ما به حول و قوه ی 

به  برابری،  و  وحدت  سایه ی  در  و  شفاف  کامالً  نیت  با  و  متعال  الله 

مثل  بیان؟!  به  رفتیم. چیزی که عیان است، چه حاجت  محل حادثه 

همیشه رد پای همکاری از درون نظام دیده می شود. مصلحت نیست 

که افشاگری کنیم. 

اند. آن های که مطمنئ بوده  به هر صورت، اکرث زندانی ها فرار کرده 

دوباره می توانند علیه دولت و مردم سالح بردارند، مواد مخدر ترافیک 

کنند، در شهر منایش ترور برپا کنند، فرار کرده اند. می توان گفت که 

تا چند سال دیگر که جای آن ها را پر کنیم، بحمدالله خرج و برج شان 

تعداد شان  اما یک  برداشته شده.  از روی شانه های ضعیف حکومت 

فرار نکرده. ما هرچه تالش کردیم که علت فرار نکردن شان را بفهمیم، 

متاسفانه موفق نشدیم.

بارها سوال کردیم که چرا فرار نکردید؟ چه کسی شام را حامیت کرده 

که فرار نکنید؟ منظورتان از ماندن در این زندان چیست؟ اما متاسفانه 

بدست  قانع کننده ای  جواب  هیچ  که  گفت  باید  رشمندگی  کامل  در  و 

ما  بر  را  عجز  این  خواهش مندیم  شام  معظم  مقام های  از  نیاوردیم. 

ببخشایید و تحفه های را که ما دریافت منوده ایم، از ما نگیرید. اما اگر 

اجازه باشد به موردی اشاره کنیم. وقتی قوماندان امنیه غزنی را گفتیم 

برو بیرون، ما می خواهیم چند کلمه با زندانی ها خصوصی حرف بزنیم، 

اربعه ای  حدود  به  گفته  بسم الله  مرتبه  هفت  اول  زندانی ها،  از  یکی 

خویش ُچف کرد، سپس گفت: ما منی خواهیم فرار کنیم، اگر فرار کنیم 

کجا برویم؟ بیرون که برویم، مطمئنیم که کاری برای ما وجود ندارد، 

گشنه می مانیم. پس کجا برویم؟ خدا را شکر که ما زندانی شدیم، حد 

اقل یک لوبیای نیم خام که به ما می رسد. ما منی خواهیم به بخت و 

به تریاک و مال مد  بزنیم. آن های که فرار کردند،  روزی خویش لگذ 

چه  برای  ما  اند،  وصل  پاکستان  و  عربستان  پول  به  اند،  وصل  عمر 

و  داریم  هنوز هم عقل  اما  زندانی هستیم،  ما  که  درسته  کنیم؟!  فرار 

می توانیم خوبی و بدی خویش را محاسبه کنیم. 

عالی جناب ارشف غنی و جاللت مآب عبدالله عبدالله! لطفاً حرف های 

این زندانی را به دل نگیرید. یعنی به شام نباید بر بخورد و شام هامن گونه 

که تا حال خدمت کرده اید، خدمت کرده بروید. روزی خواهد رسید که 

مردم از صمیم قلب بخواهند زندانی شوند اما حکومت قبول نکند. مردم 

برای زنده ماندن، هر رنجی را تحمل می کنند. 

این بود حقیقتی که ما از سیر و سیاحت خویش به غزنی بدست آوردیم، 

امیدواریم قلب شام را شاد و خاطر شام را آسوده کرده باشیم. اگر هم 

چیزی کم و کرس دارد، شام به بزرگی خویش ببخشید! ما همیشه برای 

خدمت گزاری حارضیم و خیلی وفاداریم!

و من الله التوفیق!

سنبله، 1394، والیت غزنی و کابل، افغانستان 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

گزارش هیئت حقیقت یاب

زمان برای افغانستان و پاکستان
 فرارسیده است تا از »بازی تقصیر« عبور کنند

منبع: دیپلامت

 عمر جامل و حافظ الرحامن هادی

مرتجم: معصومه عرفانی

زمانی که عوامل پاکستانی 
موفق به نفوذ کافی در 
کابل نشدند، پاکستان 

به فکر بهره بردن از قدرتی 
نوظهور افتاد: طالبان. کسانی 

که در اسالم آباد مسئول 
بررسی سیاست افغانستان 

بودند، طالبان را به عنوان 
فرصتی دیدند که می تواند 
منافع پاکستان را بهتر از 

سیاست های قبلی که شامل 
حمایت از دشمنی مجاهدین 

می شد و تنها نتیجه اش 
درمانده کردن پاکستان بود، 

تامین کند. بنابراین، طالبان 
برای پاکستان، به منزله ی 

نیرویی بود که می تواند 
افغانستان را متحد کرده و 
درعین حال، آن را نزدیک به 
پاکستان نگه دارد. استیالی 
طالبان در افغانستان، تنها 
باعث تخریب بیشتر دولت 

افغانستان گشت که پیش از 
آن نیز  ویران شده بود؛ و منجر 

به این امر  شدکه تخم نفرت 
نسبت به پاکستان، بیش از 
پیش در کشور پاشیده شود. 

برنامه مداخله پاکستان در افغانستان پایان نخواهد یافت. کابل باید از عهده آن برآید و از 
رسزنش بازی فراتر بنگرد.



در اواخر دهه ی 1970 میالدی، اتحاد شوروی ده ها 

دهه ی  اوایل  تا  فرستاد.  افغانستان  به  »مشاور« 

1980 این مشاوران تبدیل به هزارها سرباز شدند. 

این سربازان در نبردی رزمیدند که اتحاد شوروی را 

به زانو درآورد. 

که  می پذیرد  آشکارا  را  واقعیت  این  روسیه  امروز 

»مشاورانی«  به سوریه فرستاده است. گذشته از آن، 

کشتی های جنگی روسیه به بندرهای سوریه فرستاده 

و هواپیماها و هلیکوپترهای روسی در فضای سوریه 

رسانه های  در  کاربری  حساب های  دیده شده اند. 

اجتماعی نشان می دهند که سربازان روسی در خاک 

سوریه حضور دارند. حتا گزارش هایی نشر شده اند که 

روسیه در حال ساختن یک پایگاه نظامی در سوریه 

است. 

شمار واقعی سربازان روسی و گستره ی دخالت آنان 

در نبرد روزمره در سوریه تا هنوز روشن نیست. اگر 

باشد،  شمار سربازان روسی در خاک سوریه بزرگ 

پنهان  برای مدت طوالنی  را  آنان  نمی توان حضور 

کرد. 

سربازان کرملین در سوریه مانند ناخن افگار بیرون 

خواهند ماند. آنان حتا در شرق اوکراین که از لحاظ 

فرهنگی، زبانی، قومی و خصوصیت های مذهبی با 

هم مشابه هستند، نتوانسته اند حضور سربازان خود 

را پنهان نگهدارد. 

اهداف روسیه در سوریه 

پس از آن که رییس جمهور ایاالت متحده، بارک 

بشاراالسد  سوریه،  جمهور  رییس  که  گفت  اوباما، 

»باید برود«، برای عملی کردن حرف هایش او هیچ 

کاری انجام نداد؛ اما وقتی والدمیر پوتین، رییس 

جمهور روسیه، گفت که اسد باید بماند، برای عملی 

کردن حرف هایش از هیچ  کاری دریغ نورزید. 

ضعف اوباما و اراده ی پوتین برای نمایش قدرت ما 

را به وضعیتی کشانده است که در سوریه می بینیم. 

هدف نهایی روسیه در سوریه، حفظ رژیم اسد است. 

اگر رژیم اسد سقوط کند، روسیه یگانه پایگاه نیروی 

دریایی اش در دریای مدیترانه را که در شهر بندری 

طرطوس موقعیت دارد، از دست می دهد. این یگانه 

بندر مورد استفاده ی روسیه در مدیترانه و یگانه جای 

پای آن کشور در خاور میانه است. از دست دادن آن 

شکست بزرگی برای روسیه خواهد بود. 

قبل  مانند  او هرگز  بچسبد،  قدرت  به  اسد  اگر  حتا 

کنترل تمام سوریه را به دست نخواهد آورد. پوتین 

اسد  مسکو  دارد  احتمال  بنابراین،  می داند.  را  این 

الالذقیه  را در حفظ مواضعش در اطراف منطقه ی 

)Latakia( که در آن اسد از بیشترین حمایت برخوردار 

است، کمک کند. از خوش اقبالی پوتین، این منطقه 

جایی ست که پایگاه دریایی  روسیه موقعیت دارد. 

تخریب کننده  در خاور میانه 

پوتین در تخته ی شطرنج جهانی اش خاور میانه را 

غرب  پالیسی های  تخریب  برای  دیگری  منطقه ی 

نیست  مهم  پوتین  برای  دیگر،  عبارت  به  می بیند. 

کشته  انسان  هزارها  یا  یا  می سوزد  میانه  خاور  که 

ایاالت  که  احساس  این  پوتین،  برای  می شوند. 

متحده در خاور میانه ناکام شود، یک پیروزی است. 

ی  جایزه  یک  روسیه،  دریایی  پایگاه  حفظ 

اضافی ست. 

اسد از میزبانی روسیه خوش حال است، مهم نیست 

به چه قیمتی. 

که  بوده است  تهران  بر  بیشتر  تمرکز  این  از  پیش 

است.  اسد  رژیم  بقای  تضمین کننده ی  نخستین 

بازی  بقای رژیم اسد نقش مهم  ایران در  با آن که 

می کند، اما نباید درباره ی آن غلو شود. 

با آن که ایران با استفاده از گروه ها نیابتی می تواند 

جنگ در سوریه را تمویل کند، اما فقط روسیه است 

به  منابع ملی و ظرفیت های نظامی لشکرکشی  که 

در  را  اسد  رژیم  نجات  برای  معنادار  دخالت  منظور 

اختیار دارد. 

تنها  که  است  این  دمشق  برای  همه  از  مهم تر 

مسکو حق وتو در شورای امنیت ملل متحد را دارد 

و می تواند هر نوع تالش بین المللی برای برداشتن 

رژیم اسد را به تأخیر بیندازد، مانع شود یا خنثا سازد. 

کنش از روسیه، واکنش از غرب 

انجام  مانند  چیزی  گفتن  که  می کند  فکر  اوباما 

کاری ست- این که سخنرانی کردن با تطبیق پالیسی 

یک چیز است. تفاوت اصلی اوباما و پوتین و تفاوت 

روسیه و غرب در این است. 

روسیه عمل می کند و غرب پس از آن واکنش نشان 

می دهد. 

در سراسر جهان مسئله ی غرب و روسیه این گونه 

است: در رابطه به تغییرات اخیر در شرق اوکراین، 

حاال  و  ایران  اتمی  معامله ی  ناتو،  آزمایش های 

است  این  واضح  سوریه.  در خاک  روسیه  سربازان 

یک  ملی اش  اهداف  به  رسیدن  برای  روسیه  که 

استراتژی دارد. غرب ندارد. 

نداشته  وجود  غرب  در  واقعی  رهبری  که  زمانی  تا 

باشد، اهداف به روشنی تعریف نشده باشند و برای 

رسیدن به اهداف استراتژی منسجم و واحد ساخته 

به کشیدن حلقه در اطراف غرب در  نشود، روسیه 

جاهایی مانند اوکراین و سوریه ادامه خواهد داد. 

و  خون  اندازه  چه  تا  است  حاضر  پوتین  این که 

پایگاه  و حفظ  اسد  رژیم  برای حفظ  را  پول روسیه 

دریایی اش مصرف کند، روشن نیست. اما یک نکته 

واضح است: روسیه در سوریه در حال پیش بردن 

یک بازی مرگ بار است. 

با آن که اوضاع سوریه  از چندین لحاظ با افغانستان 

اواخر دهه ی 1970 و دهه ی 1980 متفاوت است،  

صعود  بین  مالحظه ای  قابل  شباهت هایی  اما 

در  اکنون  آن چه  و  افغانستان  در  روسیه  فزاینده ی 

آن که  از  پیش  دارند.  وجود  می دهد،  انجام  سوریه 

مردم روسیه بفهمند که چه اتفاقاتی در جریان است، 

»مشاوران« تبدیل به سربازان می شوند و سربازان به 

زودی در کفن به خانه می آیند. 

اقتصاد روسیه، سقوط قیمت نفت  با ضعیف شدن 

پوتین  واقعا  آیا  اوکراین،  شرق  الینحل  بحران  و 

بیرون  از عهده ی یک ماجرای نظامی در  می تواند 

از کشور برآید؟ 

پاسخ  این است که پوتین می تواند، اما روس های 

فقیر نمی توانند هزینه ی آن را بپردازند. 
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پوتین در تخته ی شطرنج جهانی اش 
خاور میانه را منطقه ی دیگری برای 
تخریب پالیسی های غرب می بیند. 
به عبارت دیگر، برای پوتین مهم 
نیست که خاور میانه می سوزد یا 
یا هزارها انسان کشته می شوند. 

برای پوتین، این احساس که 
ایاالت متحده در خاور میانه ناکام 

شود، یک پیروزی است. حفظ 
پایگاه دریایی روسیه، یک جایزه ی 

اضافی ست. 
اسد از میزبانی روسیه خوش حال 

است، مهم نیست به چه قیمتی. 

می گوید  افغانستان  وآب  انرژی  وزارت 

را  وآسان  سهل  زمینه های  تا  دارد  تالش 

تولید  عرصه  در  خصوصی  سکتور  برای 

انرژی دراین کشورفراهم نماید. در سیزده 

سکتور  روی  گذاری  سرمایه  گذشته  سال 

انرژی بسیار اندک بوده است.

آن که  با  می گوید  وآب  انرژی  وزارت 

افغانستان دارای منابع کافی و غنی برای 

تولید انرژی دارد ولی دراین عرصه سرمایه 

برای  خصوصی  سکتور  و  نشده  گذاری 

انجام  چشم گیری  فعالیت  انرژی  تولید 

نداده است.

منابع  تمام  از  حاضر  حال  در  افغانستان 

میگاوات   50 تولید  توانایی  خود،  انرژی 

 500 که  درحالی ست  این  دارد.  را  برق 

کشورهای  از  نیاز  مورد  برق  میگاوات 

به  ترکمنستان  و  ازبکستان  تاجیکستان، 

این کشور وارد می شود.

وزیر انرژی و آب افغانستان روز سه شنبه 

درکابل گفت که  کنفرانس خبری  در یک 

راهی  انرژی  تولید  ظرفیت  رشد  منظور  به 

سکتور  فعالیت  زمینه  کردن  فراهم  جز 

سکتور  بدون  »ما  ندارد:  وجود  خصوصی 

اهداف  تمام  به  که  نمی توانیم  خصوصی 

خود در بخش انرژی برسیم. برای این که 

برسانیم  به خانه های مردم  را  برق  بتوانیم 

و از انرژی در بخش های تجارت و صنعت 

استفاده کنیم، هیچ راهی جز این نداریم 

عرصه  این  وارد  خصوصی  سکتور  که 

شود.«

دارای  افغانستان  که  گفت  عثمانی  آقای 

منابع متعدد تولید انرژی مانند گاز، ذغال 

که  است  باد  و  آفتاب  نور  آب،  سنگ، 

سکتور خصوصی می تواند روی هریک از 

این منابع سرمایه گذاری کند.

استفاده  برای  گام هایی  اخیراً  افغانستان 

قرار  است.  برداشته  نیز  آفتابی  انرژی  از 

است اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا 

را در شهر قندهار  آفتابی  سولرهای بزرگ 

میگاوات  ده  سولرها  این  از  و  کند  نصب 

برق به دست بیاید. در حال حاضر بخشی 

برق  از  نیز  بامیان  شهر  نیاز  مورد  برق  از 

آفتابی تامین می شود.

اولویت های انرژی

می گوید  افغانستان  آب  و  انرژی  وزارت 

پنج اولویت را برای تولید و انتقال انرژی 

این  اولویت  نخستین  است.  کرده  تعیین 

آسیای  از کشورهای  انرژی  انتقال  وزارت 

است.  آسیا  جنوب  کشورهای  به  میانه 

بزرگ ترین نگرانی کشورهای منطقه برای 

انتقال انرژی از طریق افغانستان، ناامنی 

است ولی مقام های حکومتی گفته اند که 

دولت توان تامین امنیت پروژه های بزرگ 

انتقال انرژی را دارد.

آقای عثمانی گفت: »افغانستان پلی بین 

آسیای  است.  آسیا  جنوب  و  میانه  آسیای 

آسیای  و  است  انرژی  از  سرشار  مرکزی 

افغانستان  دارد.  نیاز  انرژی  به  جنوبی 

می تواند پلی برای انتقال انرژی باشد که 

این دراولویت وزارت ما قرار دارد.«

 500 انتقال  پروژه  هزار  یک  کاسا 

پروژه های  از  ازبکستان  برق  میگاوات 

از  برق  انتقال  برای  افغانستان  کالن 

آسیای میانه به آسیای جنوبی است. آقای 

عثمانی گفت بحث ها به شدت برسر آغاز 

کار تدارکاتی کاسا یک هزار ادامه دارد.

سرمایه گذاری مشترک با همسایه ها

تولید  برای  سرشاری  آب های  افغانستان 

برق دارد اما در سیزده سال گذشته برای 

ساخت بندهای برق سرمایه گذاری نشده 

کشورها  خودداری  دالیل  از  یکی  است. 

برای  جهان  مالی  بزرگ  سازمان های  و 

مشکالت  آب ها  این  بر  سرمایه گذاری 

حقوقی است.

بندهای  ساخت  گفت  عثمانی  آقای  اما 

نمی شود  آب  شدن  ضایع  به  منجر  برق 

بنابراین افغانستان خواهان ساخت اجرای 

کشورهای  با  برق  بند  مشترک  پروژه های 

است:  افغانستان  دریاهای  بر  همسایه 

پروژه های  همسایه ها  با  می توانیم  »ما 

اختالفی  هیچ  باشیم.  داشته  مشترک 

آن ها  از  دیگر  بار  و  نداریم  مورد  این  در 

را  مشترک  پروژه های  ما  با  تا  می خواهیم 

برای تولید انرژی اجرا کنند.«

همواره  افغانستان  همسایه  کشورهای 

حق  آب  پایین  عنوان  به  که  گفته اند 

ولی  دارند  را  آب ها  این  از  استفاده 

افغانستان  آب های  برسر  اختالف ها 

و  انرژی  وزیر  ولی  است.  برجا  پا  هنوز 

بند  تکمیل  با  که  گفت  افغانستان  آب 

یکی  افغانستان  هریرود،  دریای  بر  سلما 

آورده  کنترل  زیر  خودرا  آبی  حوزه های  از 

است.

افغانستان  می گوید  آب  و  انرژی  وزارت 

مصرف  نخورده  دست  بازارهای  از  یکی 

سرمایه گذاری  زمینه  و  است  برق  انرژی 

برای  کشور  این  در  انرژی  تولید  برای 

کشور  هر  به  نسبت  خصوصی  سکتور 

در  زیادی  رقابت  زیرا  است  فراهم  دیگر 

انرژی  توزیع  و  تولید  برای  افغانستان 

وجود ندارد.

)دویچه وله(

تالش افغانستان
 برای جذب سکتور خصوصی

 در عرصه انرژی

آیا سوریه افغانستان دیگری 
برای پوتین خواهد بود؟
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پوتین در تخته ی شطرنج جهانی اش خاور میانه را منطقه ی دیگری برای تخریب پالیسی های 
غرب می بیند. 



هفتم
عربستان درصدد عقب نشینی است؟ آیا 

یک ویدیوی پنج دقیقه ای -که توسط داعش ساخته شده 
کامیون  سه  که  می دهد  نشان  را  جنگ جو  پنج  است-، 
بزرگ را در شاهراه سوریه و عراق متوقف کرده اند. یک 
جلوی  نگرانی  و  ترس  با  که  را  راننده  چند  ریش دار،  مرد 

می کنند.  بازرسی  ایستاده اند،  آن 
شیعه  همه  »شما  می پرسد:  تهدیدآمیز  لحنی  با  مرد  آن 

هستید؟« 
نومیدی  از  حاکی  و   آرام  صدایی  با  راننده ها  از  یکی 
را  شما  خدا  حمص.  از  هستیم.  سنی  ما  می گوید:  »نه، 

کند.« پیروز 
می خواهیم  فقط  »ما  می گوید:  التماس  با  دیگر  راننده ای 
برای  فقط  و  این جاییم  ما  ببریم.  پیش  را  خود  زندگی 
سپس،  می کنیم«.  زندگی  بخورونمیر  روزی  یک  کسب 
هستند  سنی  آن ها  کند  امتحان  این که  برای  داعش  سرباز 
یا نه، می پرسد »روزی چند بار نماز می خوانید؟«. جواب: 
چند  حاال  که  سرباز  بار.  پنج  بعضی  و  بار  سه  بعضی 
می پرسد:  قهر  با  آمده اند،  کنارش  نیز  دیگر  جنگ جوی 
زن ها  به  آن ها  می کنند؟  چه  سوریه  آب روی  با  »علوی ها 
حرف های  از  می کشند.  را  مسلمان ها  و  می کنند  تجاوز 
معلوم می شود که شما هم مشرک هستید«. سپس هر  شما 

سه راننده به کنار جاده برده شده و گلوله باران می شوند.
تسلط  تحت  عراق،  و  سوریه  در  مسلح  مخالفین 
»جهاد«  به  متعهد  جنگ جویانی  که  َسلَفی  جهادی های 
را  غیرسنی  رانندگان  که  کسانی  است.  گرفته  قرار  هستند 
از  کمال  و  تمام  نمونه ای  کشتند،  دمشق-بغداد  مسیر  در 
اهمیتی  غربی  دولت های  برای  شاید  هستند.  مسئله  این 
و  سوریه  در  همه روزه  شیعه ها  از  زیادی  تعداد  که  ندارد 
هستند  متوجه  آن ها  اما  می شوند.  کشته  پاکستان  و  عراق 
بن  اسامه  القاعده ی  شبیه  عقایدی  با  سنی،  جنبش های  که 
بسیار  که  دارند  سوریه  و  عراق  در  پایگاهی  امروزه  الدن، 
از یازده سپتامبر  بزرگ تر از هر چیزی است که آن ها قبل 

افغانستان داشتند. در زیر سلطه ی طالبان در 
غرب  حمایت  از  -که  سوریه  آزاد  ارتش  که  تظاهر  این 
رهبری  است-،  شده  خوانده  سکوالر  و  بوده  برخوردار 
جنگ برای سرنگونی بشار اسد را دارد، سرانجام در دسامبر 
را تصرف کرده و  انبار مهمات آن ها  2013 که جهادی ها 
سعودی،  عربستان  رفت.  بین  از  کشتند،  را  فرماندهانش 
اپوزیسیون،  جنبش  در  جهادی ها  تفوق  در  مشخصا 
اصلی  تمویل کننده ی  نقش  عربستان،  داشت.  دخالت 
اما  قطر گرفت.  از   ،2013 تابستان  را، در  شورشیان سوریه 
از  درازمدت تر  و  بیشتر  بسیار  سعودی،  عربستان  دخالت 
باشد.  مالی  کمک های  افزایش  به  محدود  که  است  آن 
می آیند،  سوریه  به  عربستان  از  که  جنگ جویانی  شمار 

بیشتر از هر کشور دیگر است.  بسیار 
و  کشورها  از  تمام،  حرارت  با  سعودی،  عربستان  واعظان 
اسد  علیه  نظامی  مداخله ی  در  می خواستند  داوطلب  افراد 
اسالم  تنگ نظرانه ی  نسخه ی  وهابی،  عقاید  کنند.  شرکت 
سیستم  توسط  خاصی  شکل  به  که  سعودی،  عربستان 
تفاوت  است،  شده  پذیرفته  عربستان  آموزشی  و  قضایی 
جهادی  گروه های  دیگر  و  القاعده  عقاید  با  چندانی 
انواع  دیگر  وهابی گری،  ندارد.  خاورمیانه  در  سلفی 
غیرمسلمانان،  عقاید  به همراه  را  اسالمی  عبادی  باورهای 
از  پی  در  و  می داند  کفر  را  شیعه گری  می کند،  رد  به کلی 
است  کاری  همان  به  شبیه  بسیار  این  است.  آن  میان بردن 
اصالحات  دوره ی  در  می خواستند  رُمی  کاتولیک های 

بکنند. پروتستانیسم  با  دینی، 
که  وهابی ها  پروپاگندهای  و  تبلیغات  که  نیست  شکی 
خشن  نزاع  عمیق شدن  در  دارد،  خوبی  مالی  حمایت 
از  که  تحقیق  یک  است.  داشته  نقش  شیعه  و  سنی  میان 
در  اروپا  پارلمان  خارجی  سیاست های  کل  اداره ی  سوی 
َسلَفی گری/ »دخالت  از  است،  شده  انجام   2013 سال 

از گروه های شورشی در  وهابی گری در کمک و حمایت 
سعودی،  »عربستان  می گوید  و  می کند  یاد  دنیا«  سراسر 
اصلی  تمویل کنندگان  از  یکی  تاکنون،   1980 دهه ی  از 

این  است«.  بوده  شورشی  و  تروریستی  سازمان های 
بیلیون   10 سعودی،  عربستان  که  می کند  اضافه  گزارش 
کرده  مصرف  وهابی گری  برنامه ی  توسعه ی  برای  دالر 
که  است  شده  پیش بینی  گزارش  این  در  همچنین  است. 
افزایش  آینده  در  تعلیم یافته،  جهادی  جنگ جویان  شمار 

یافت. خواهد 
شیعه،  کیش  و  مذهب  با  سعودی  عربستان  مخالفت  بنیاد 
میالدی  هجده  قرن  در  وهابی ها  با  سعود  آل  اتحاد  به 
جهادی  جنبش های  توسعه ی  در  مهم  تاریخ  اما  می رسد. 
که  زمانی  است؛   1979 سال  سیاسی،  بازی گران  به عنوان 
آیت الله  ایران،  در  و  شد  اشغال  توسط شوروی  افغانستان 
بنا  را  شیعه  روحانیت  اسالمی،  انقالب  درنتیجه ی  خمینی، 

نهاد.
در دهه ی 1980 میالدی، اتحادی میان عربستان سعودی، 
آمریکا  و  پاکستان(،  ارتش  بگویم  است  بهتر  )یا  پاکستان 
شده  ظاهر  بادوام  فوق العاده  اتحادی  که  آمد  به وجود 
زمینه های  از  یکی  اتحاد،  این  و  سعودی  عربستان  است. 
اصلی نفوذ آمریکا در منطقه است. به این ترتیب، عربستان 
تخم  آن،  در  که  آوردند  به وجود  را  زمینه ای  آمریکا،  و 
آن  از  الدن  بن  اسامه  القاعده ی  که  جهادی  جنبش های 

بیرون آمد، در منطقه پراکنده شد.
به وجود  آمریکا  در  را  »لحظه«ای  سپتامبر،  یازده  شوک 
عمومی،  ذهنیت  و  هراس  از  می شد  آن،  در  که  آورد 
»نو- ازپیش موجوِد  آجندای  یک  به اجرادرآورن  برای 
و  حسین  صدام  قراردادن  هدف  طریق  از  محافظه کار«، 
مظنونان  مجازات کردن  دلیل  کرد.  استفاده  عراق،  اشغال 
خفگی،  حس  القای  یا  بوردینگ«  »واتر  روش  به  القاعده 
از  حاکی  که  بگیرند  اعترافاتی  آن ها  از  که  بود  این 
نه  و  باشد  سپتامبر  یازده  حمله های  در  عراق  مداخله ی 

سعودی. عربستان 
را  سعودی  عربستان  سپتامبر،  یازده  کمیسیون  گزارش 
هیچ  اما  کرد،  شناسایی  القاعده  اصلی  مالی  منبع  به عنوان 
اقدامی بر مبنای این گزارش انجام نشد. شش سال پس از 

حمله های یازده سپتامبر، در اوج تنش های نظامی در عراق 
خزانه داری  وزیر  معاون  لیوی  استوارت   ،2007 سال  در 
مالی  تامین  از  جلوگیری  و  نظارت  مسئول  که  آمریکا 
تروریستان بود، به شبکه ی خبری ای.بی.سی گفت: وقتی 
داستان به القاعده می رسد، »اگر قرار باشد من بر کشوری 
انگشت بگذارم و تامین مالی از همان کشور را قطع کنم، 
آن کشور عربستان سعودی خواهد بود«. او اضافه کرد که 
ملل،  سازمان  و  آمریکا  توسط  که  کسانی  از  نفر  یک  حتا 
سوی  از  شده اند  تروریستان  از  مالی  حمایت  به  محکوم 

نگرفتند. قرار  تعقیب  تحت  عرب ها 
همکاری نکردن  از  ناامیدی  و  شکایت  این همه  باوجود 
عربستان، در چند سال بعد نیز تغییر زیادی به وجود نیامد. 
چنان چه قبال نیز یادآوری شد، در سندی افشاشده توسط 
آمریکا،  خارجه ی  وزیر   ،2009 دسامبر  در  ویکی لیکس 
هنوز  سعودی،  »عربستان  می نویسد:  کلینتون،  هیالری 
تروریستی  گروه های  مالی  تامین  اصلی  زمینه های  از  یکی 
او شکایت  و دیگران است«.  لشکر طیبه  القاعده، طالبان، 
این  القاعده،  علیه  عربستان  اقدام  باوجود  که  بود  کرده 
داخل  در  القاعده  فعالیت های  متوجه  تماما  اقدامات 
در  گروه  این  فعالیت های  علیه  نه  و  است  بوده  عربستان 

بیرون.
مکاتبات  و  اسناد  ازطریق  که  دیگر  مهم  بسیار  نکته ی 
این  می شود،  آشکار  آمریکایی  دیپلمات های  افشاشده ی 
است که عربستان، اولویت جدی به جنگ علیه اهل تشیع 
نظر  در  را  پاکستان  نمونه،  به عنوان  می دهد.  شیعه  کیش  و 
این  درمورد  عربستان،  بلندپایه ی  دیپلمات  یک  بگیرید، 
بی طرف  ناظر  یک  تنها  پاکستان،  در  »ما  می گوید:  کشور 
ندارد؛  تعجبی  فعال هستیم«.  اشتراک کننده ی  نیستیم؛ یک 
عربستان  مسلمان  متحدین  نزدیک ترین  از  یکی  پاکستان 
است. این را هم باید اضافه کرد که پیش از یازده سپتامبر، 
در  طالبان  دولت  امارات،  و  پاکستان  عربستان،  تنها 

بودند. پذیرفته  به صورت رسمی  را  افغانستان 
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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.

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذكي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير ياوری
دبير خبر: عصمت اهلل سروش 

مسئول خبرها و گزارش های شمال: اختر سهيل                           
ويراستار: الياس نو انديش

صفحه آرا:  صميم صالحی و هادی دريابی
بازارياب: محمد حسين جويا    0767152062
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آدرس: كابل، كارته سه، سرک شورا 

شماره تماس:0789645160
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نکته ی بسیار مهم دیگر که 
ازطریق اسناد و مکاتبات 
دیپلمات های  افشاشده ی 

آمریکایی آشکار می شود، این 
است که عربستان، اولویت 

جدی به جنگ علیه اهل تشیع و 
کیش شیعه می دهد. به عنوان 

نمونه، پاکستان را در نظر 
بگیرید، یک دیپلمات بلندپایه ی 

عربستان، درمورد این کشور 
می گوید: »ما در پاکستان، تنها 
یک ناظر بی طرف نیستیم؛ یک 

اشتراک کننده ی فعال هستیم«. 
تعجبی ندارد؛ پاکستان یکی از 
نزدیک ترین متحدین مسلمان 

عربستان است. این را هم 
باید اضافه کرد که پیش از 

یازده سپتامبر، تنها عربستان، 
پاکستان و امارات، دولت 

طالبان در افغانستان را به صورت 
رسمی پذیرفته بودند.

ترجمه ی حکمت مانابخش بیست و هفتمپاتریک کاکبرن
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تأثیر  مردم  از  وسیعی  تعداد  در  مشکلی  وقتی 
اجتامعی،  ساختار  افراد،  ماورای  به  باید  دارد 
اقتصادی و سیاسی جامعه  الگوهای اجتامعی، 

نظر افکنیم.
بتوانند  که  باشد  مهم  خانواده ها  برای  شاید   
فرزندان شان را از آسیب های اجتامعی دور نگه 
دارند. شاید برای آن ها مهم باشد که با دانسنت 
جلوی  توانست  خواهند  راحتی  به  اطالعاتی 

اقدامات اشتباه فرزندان خود را بگیرند. شاید...
خودکشی به عنوان بخشی از انحرافات اجتامعی 
عمل  یک  از  است  عبارت  آن  و  شده  شناخته 
ارادی که طی آن شخص خود را به وسیله ای مثل 
و...  گاز  کردن،  حلق آویز  آتش،  قرص،  اسلحه، 
پدیده اجتامعی  هر  بررسی  برای  می برد.  بین  از 
چارچوب  و  کرد  تعریف  را  آن  باید  نخست 
موضوع مورد بررسی را مشخص و محدود کرد. 
زیرا قلمرو و دامنه مسائل و پدیده های اجتامعی 

گسرتده و هم پوش است.
خود  پیچیدگی  دلیل  به  اجتامعی  پدیده های 
آن ها  همه  مطالعه  که  دارند  متفاوتی  ابعاد 
مسائل  جامعه شناسی  نیست.  امکان پذیر 
از موضوعات مختلف را دربر  اجتامعی طیفی 
علل  بررسی  تعریف  مطالعه،  به  و  می گیرد 
می پردازد.  اجتامعی  مسائل  راه حل های  و 
پس  است.  اجتامعی  مسئله ای  نیز  خودکشی 
الزم است ابتدا آن را با رویکردی جامعه شناختی 
چرا  که  دهیم  توضیح  سپس  و  کنیم  تعریف 

مسئله ای اجتامعی است.
پیامن  خود  ارزنده  اثر  در  میلز،  رایت  سی 
وسیع ترین  و  نخستین  از  یکی  جامعه شناسی 
تعریف را از مسئله  اجتامعی عرضه کرده است. 
»وی قویا استدالل می کند که وقتی مشکلی در 
تعداد وسیعی از مردم تأثیر دارد باید به ماورای 
الگوهای  به ساختار اجتامعی،  این رو  از  و  افراد 
نظر  جامعه  سیاسی  و  اقتصادی  اجتامعی، 
افکنیم.« بنابراین مالک مسئله بودن پدیده ای در 
برای  بودن آن  میلز آزاردهنده  از دیدگاه  جامعه 

شامر زیادی از مردم است.
وی  از  الهام  با  میلز  از  بعد  جامعه شناسان 
کرده اند  تعریف  مشکالتی  را  مسئله اجتامعی 
ناشی  دارد،  ارتباط  مردم  از  فراوانی  تعداد  با  که 
همچنین  و  است  ساختاری  علل اجتامعی  از 

مستلزم راه حل های اجتامعی- ساختاری است.
آیا  مسئله اجتامعی  از  تعریف  این  با  حال 
جواب  است؟  اجتامعی  مسئله ای  خودکشی 
این سوال مثبت است. در اغلب کشورهایی که 
اطالعات آن ها در دست رس است خودکشی در 
بین ١٠ علت اول مرگ در متام سال های زندگی 
خودکشی  نیز  کشورها  برخی  در  دارد.  قرار 
 ٣٤-١٥ سنین  در  مرگ  اول  علت   ٣ از  یکی 
سالگی است. با این زمینه به راحتی می توان به 
گسرتدگی مسئله خودکشی پی برد و همچنین از 
درجوامع  فراگیری  اجتامعی  مسئله  به عنوان  آن 

کنونی بحث کرد.
است  اين  مي شود  مطرح  اين جا  در  كه  سوايل 
را  آن  می توان  آیا  و  چیست  خودکشی  كه 
تعریف  می توان  آیا  کرد؟  تحدید  و  تعریف 

جامعه شناسانه ای از آن داد؟

امیل دورکیم، جامعه شناس بزرگ کالسیک قرن 
خود  علمی  تالش های  از  بخشی  که  نوزدهم، 
در  داد،  اختصاص  مسئله اجتامعی  بررسی  به  را 
جامع  نسبتا  تعریف  گرا ن قدرش خودکشی،  اثر 
به نظر  داد.  خودکشی  از  جامعه شناسانه ای  و 
دورکیم خودکشی عبارت است از هر نوع مرگی 
که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردار مثبت یا 
آگاه  آن  نتیجه  به  که  است  قربانی  خود  منفی 

بوده است.
در  پدیده  و  تصمیم  انفرادی ترین  خودکشی 
است  رفتاری  خودکشی  است.  انسان  زندگی 
اقدام  تا  از متایل و فکر خودکشی  پیچیده که 
می گیرد،  بر  در  را  مرگ  به  منجر  خودکشی  به 
آن  به  اقدام  و  خودکشی  فکر  عموما  چند  هر 
اما  است  سنین  همه  در  افرسدگی  نشانه های  از 
)خودسوزی(  خودکشی  علت  تنها  افرسدگی 
طبیعت  با  است  واکنشی  خودکشی  نیست، 
احتامال  و  روانی  بیامران  همه  برای  که  رشدی 
برای بسیاری از افراد طبیعی جنبه فراگیر و شایع 

دارد.
متفاوتی  و  متعدد  اسباب  و  علل  خودکشی 
دارد، پیر و برنا، زن و مرد و فقیر و غنی بسیاری 
رشایط  در  جهان،  مختلف  کشورهای  در 
خاصی، عطای »شیرینی« زندگی را به »لقایش« 
رستگاری  راه  مرگ  »تلخی«  در  و  می بخشند 

می جویند!
به هر حال خودکشی در بعضی از نقاط جهان، 
و  اجتامعی  سیاسی،  رشایط  به  اعرتاض  انگیزه 
برای  و  دارد   را  جوامع  آن  در  موجود  اقتصادی 
علیه وضع  ابزار خشونت  نوعی  آنان خودکشی 

سخت زندگی در یک جامعه یا در دنیا است.
خودکشی یکی از معضالت اجتامعی است که 
که  هامن طور  داراست.  را  مختلفی  ابعاد  طبعا 
با  زندگی  در  که  انسان  مشکالت  از  خودکشی 
بازدارنده  ابزار  منی شود،  ناشی  است  مواجه  آن 
پیرشفت خودکشی نیز این نیست که مبارزه هر 

چه ساده تر و زندگی هرچه راحت تر شود.
به  دست  گذشته  از  بیش  امروزه  انسان،  اگر 
که  نیست  آن  خاطر  به  این  می زند،  خودکشی 
کوشش  و  سعی  مجبوریم  خود  حفظ  برای 
این که  یا  شویم،  متحمل  را  طاقت فرسایی 
نیازهای مرشوع مان کم تر ارضاء می شوند، بلکه 
که  منی دانیم  دیگر  ما  که  است  آن  دلیل  به 
به کجا  ادامه دارد و  تا کجا  نیازهای مرشوع مان 
محدود می شود و دیگر معنا و جهت سعی و 

کوشش های مان نیز برای مان مشهود نیست.
نیست  ساده اجتامعی  موضوع  یک  خودکشی 

که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، چنانچه 
عوامل  این  نشود  توجه  آن  علل  و  ریشه ها  به 
برای  را  سنگین تری  تبعات  موجبات  می توانند 
جامعه فراهم کنند. خودکشی یک فرد عالوه بر 
این که ضایعه ای برای او و خانواده اش است، برای 

جامعه هم ضایعه ای بزرگ به حساب می آید. 
بی سازمانی  از  نشانه ای  همچنین،  خودکشی 
تعادل  که  رشایطی  در  یعنی  است؛  شخصیتی 
شخصیتی فرد دگرگون می شود خودکشی را به 
دنبال می آورد از طرف دیگر خودکشی آن چنان 
تبعاتی را به دنبال دارد که عالوه بر آزردگی خاطر 
افراد اجتامع، آن چنان فشاری را روی بازماندگان 
و اطرافیان می آورد که ممکن است حتا آنان را 

تشویق به خودکشی کند.
خودکشی  می کند  مطرح  دورکیم  هامن طورکه 
مختل  را  جامعه  انسجام  که  است  معضلی 
می کند و می تواند سامان اجتامعی ما را به خطر 
که  می شود  باعث  همچنین  خودکشی  بیندازد. 

فرد نتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.
احساس  افراد  که  شود  فراهم  رشایطی  باید  لذا 
امنیت کنند و بدین منظور با هر عاملی که در 
ایجاد امنیت در جامعه خلل ایجاد می کند باید 
و دالیل  ریشه ها  بنابراین شناخت  برخورد شود. 
خودکشی که یکی از عوامل مخل امنیت است، 

رضورت دارد. 
این  شناخت  به  می تواند  که  منبعی  مهم ترین 
پدیده کمک کند خود افراد خودسوز ناموفق و 
خانواده افرادی است که خودکشی )خودسوزی( 

موفق داشته اند.
چه باید کرد؟

میان  در  مرگ ومیر  شایع  عوامل  از  خودکشی 
جوانان به شامر می رود، با این وجود بیشرت افرادی 
این  به  نسبت  می زنند،  خودکشی  به  دست  که 
کار و کشنت خود تردید دارند – آن چه این افراد 
درپی آنند پایان دادن به احساسات طاقت فرسا یا 
رشایطی است که به نظر تحمل ناپذیر می آیند. 
ممکن  دارند،  خودکشی  به  متایل  که  افرادی 
ناتوانی،  ناامیدی،  ترس،  مانند  احساساتی  است 

رسدرگمی و افرسدگی داشته باشند .
که  رنجی  از  می خواهند  بیشرت  افراد  قبیل  این   
واقعا  این که  نه  یابند،  گرفتار آن هستند، رهایی 
قصد خودکشی داشته باشند. اما شاید در چنین 
تنها راه نجات  از نظر آن ها  رشایطی خودکشی 

است.
افکار مربوط به خودکشی ممکن است به ذهن 
ممکن  مردم  اکرث  کند.  خطور  افراد  از  بسیاری 
است در لحظه هایی از زندگی خود به خودکشی 

بیندیشند.
مطالعات نشان می دهند که میزان خودکشی و 
از  میان دانش جویان کم تر  این کار در  به  اقدام 
مربوط  ارقام  اما  است،  نرخ آن در کل جمعیت 
نیز  دانش جویان  میان  در  خودکشی  میزان  به 

همچنان هشداردهنده و درحال افزایش هستند.
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بگو مگو از

این گرگ سال ها است که با گله آشنا است

از یاداشت های آقای رویش در روزنامه جامعه باز، پیدا است 

که آقای کرزی در انتخابات گذشته بی طرف نبوده است، از 

رسمایه و امکانات مردم به سود نامزد مورد نظرش استفاده 

کرده است، و با این کارش بر قوانین افغانستان و سوگندی 

که به پیشگاه مردم یاد کرده بود، پا گذاشته است.

اینک فرماندِه پولیس لوگر هم ادعا کرده است که آقای کرزی به صورت کتبی و رسمی به 

نیروی های امنیتی دستور داده بوده تا بر علیه یکی از پایگاه های فعال و مهم تروریستان 

خارجی و داخلی، عملیات نکنند، و بگذارند تا آن ها با آرامش و آسودگی به تباه کردن مردم 

و کشور ادامه بدهند.

کشورهای آبرومند زیادی را منی توان در جهان امروز یافت که رییس جمهور سابق اش بعد 

از زیر پا گذاشنت قوانین کشور، و یاری رساندن مستقیم به دشمن، نه تنها مورد بازپرسی 

قرار منی گیرد که تازه، چپ و راست به دولت و ملت، مشوره و رهنامیی پیشکش می کند. 

بازپرسی از کرزی به اتهام خیانت ملی یک رضورت و مصلحت عمومی است، البته اگر 

اندک امیدی برای افغانستان باقی مانده باشد.

وقتی آدم به کارهای کرزی و موقعیت فعلی اش می اندیشد، به یاد وضعیتی می افتد که 

در آن گرگ ها، برای گوسفندان دریده شده، فاتحه می خوانند. در چنان وضعیتی، اولین 

قربانی، امید است. اگر به تاریکی رو آورید، دریده می شوید، و اگر به روشنایی رو آورید، با 

درندگان فاتحه خوان روبه رو می شوید. این برادر »نا اهل«، این کرزی، »این گرگ سال ها 

است که با گله آشنا است«. اما او متاسفانه در افغانستان بابا است.

اظهارات بعضی آدم ها را اصال جدی منی گیریم!

کی ها  مخاطبین  که  می فهمند  دوستان  منی برم٬  نام 

هستند؟ 

عده ای می گویند که هزاره ها مهاجرهستند٬ درحالی که به 

گواهی تاریخ٬ خودشان مهاجم هستند.

دیگری هزاره ها و ازبیک هارا شهروندان درجه دو قلمداد می کند و منطق اش این ست 

که این دوقوم برای براندازی کاری نکرده ومنی کنند.

حقیقت این ست که مردم ما اهل براندازی نیستند٬ هزاره ها و ازبیک ها در طول تاریخ 

متام مرصوفیت و مشغله ی شان این بوده که برای این وطن کارکنند و صادقانه خدمت 

تا  اند  قرارنگرفته  متجاوزین  و  استعامرگران  آلۀدست  هیچ گاه  دلیل  همین  به  منایند. 

سوی  از  که  بیدادگری هایی  و  ستم ها  متامی  وجود  با  برسند.  قدرت  به  آن ها  مدد  به 

حاکامن ظامل و ستم گرمتحمل شده اند ولی در هیچ حالتی حتا برای دفاع از خودشان٬ 

دست بدامن بیگانه های فرصت طلب نشده اند.

پس کسانی که مقام شهروندی درجه یک را درخوش خدمتی به دشمنان این وطن و یا 

می زیبد  شان  برقامت  یک  درجه  مقام  این  می منایند،  نظام ها جست وجو  براندازی  در 

ما  برای  این  که  باشیم  دو  درجه  ما هامن شهروندان  بگذارکه  آن هستند.  شایسته  و 

کفایت می کند !

اشرف غنی، ریيس جمهور کشور به خاطر مریضی سرطان، 
به شدت رنج می برد و دوباره برای درمان؛ این مرض صعب 

العالج کشور را ترک کرد.
نماید  فوت  جمهور  ریيس  اگر  که  است  این  کليدی  نکته 
اوضاع کشور به کجا ها کشانده خواهد شد؟ در صورت فوت 
یا مریضی صعب العالج ریيس جمهور که مانع اجرای وظيفه شود؛ وظایف و صالحيت های 

ریيس جمهور را کی به عهده خواهد داشت؟
طبق ماده شصت و هفتم قانون اساسی کشور، در صورت وفات یا مریضی صعب العالج 
به  را  جمهور  ریيس  صالحيت های  و  وظایف  جمهور  ریيس  اول  معاون  جمهور،  ریيس 

عهده می گيرد.
حکومت  یک  روی  شدت  به  دولتی  نهاد های  و  مقام ها  از  بعضی  که  می شود  دیده  حاال 
انتقالی کار می کند؛ امکان دارد که حکومت وحدت ملی با این وضعيت که دارد سقوط کند.
مسئله دیگر هم انتخابات پارلمانی است که به تاریخ معين آن برگزار نشد، و هر روز اوضاع 

سياسی کشور بد تر می شود.
نتوانستن کشور  و مدریت  پارلمانی  انتخابات  در  تاخير  این همه  است  برانگيز  پرسش  اما 
نظام  یا  طالبانی  نظام  یک  آمدن  وجود  به  شاهد  که  نشود  ملی،  وحدت  حکومت  توسط 

داعشی باشيم توسط برخی از حلقات که در درون حکومت دست دارد.

رییس  صحت مندی  برای  پراگنی،  شایعه  به جای  بهرته 

فراوان  مشکلی  با  که  درسته  این  کنیم.  دعا  جمهور 

مواجهیم؛ اما مرگ رییس جمهور و شایعه پراگنی در مورد 

به  ما  برای  امیدی  نا  و  یأس  جز  تغییری  هیچ  او  بیامری 

ارمغان منی آورد.

زندگی ارشف غنی در وضعیت کنونی برای اکرث جهادی های که در آرزوی مرگ اش جلسه 

می گیرند، نیز خارج از فایده نیست. مجاهدین باید از تاریخ خون باری که ایجاد کردند٬ 

درس عربت بگیرند. یک بار به دهه هفتاد فکر کنند که در خأل قدرت چه کردند؟! این را 

بایست همه بدانیم که مرگ ارشف غنی به زیان کشور است. کشوری که با انبوهی از 

چالش ها رو به روست. چالش امنیتی٬ بیکاری٬ فساد و رکود اقتصادی. خالصه با مرگ 

او٬ تا مدت های زیاد روی آرامی را نخواهیم دید.

Abdullah Watandar

Salman Ali Oruzgani

دکرت محمد امین احمدی

Abbas Faraso
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بنیتس: جرارد سعی دارد 
کتابش را بفروشد

رئال به رده دوم با ارزش ترین 
باشگاه ورزشی سقوط کرد

جروم بواتنگ: عاشق بازی های 
داغ و جنجالی ام

والکات: پیشرفت
 آرسنال حریفان را نگران کرده

رافائل بنیتس، رسمربی رئال مادرید عنوان کرد که ادعاهای جرارد 

در کتابش علیه او، برای فروش بیشرت این کتاب است.

جرارد در کتاب اتوبیوگرافی اش مدعی شده که بنیتس، در زمان 

حضورش در لیورپول، هیچگاه او را دوست نداشته است. رافا برای 

را  جرارد  ولی  می کرده  استفاده  لقب  یک  از  بازیکنانش  همه ی 

هامن جرارد صدا می زده است ولی حال رسمربی رئال این ادعا را 

رد کرد و گفت که چنین ادعایی برای فروش بیشرت کتاب است.

او گفت: جدا از احرتامی که برای استیو و هواداران لیورپول قائلم، 

به نظرم باید از این موضوع عبور کرد. او یک کتاب جدید منترش 

کرده و من هم رسمربی رئال مادرید هستم، پس چنین موضوع 

باعث فروش بیشرت آن می شود. 

بنیتس سال 2005 با لیورپول قهرمان چمپیونزلیگ شد که جرارد 

نقش کلیدی در پیروزی این تیم در فینال داشت.

به  مادرید  رئال  از  باالتر  را  کاوبویز  داالس  باشگاه  فوربز،  مجله 

عنوان با ارزش ترین باشگاه ورزشی جهان معرفی کرد.

باشگاه داالس کاوبویز، با وجود اینکه 20 سال است قهرمان لیگ 

راگبی آمریکا نشده، با 4 بیلیون دالر، باالتر از رئال مادرید با 3.26 

بیلیون دالر به عنوان با ارزش ترین باشگاه ورزشی جهان شناخته 

شد. بارسلونا، قهرمان اروپا، دیگر تیم فوتبالی حارض در جمع 5 

باشگاه با ارزش جهان است. در حقیقت، بارسا با 3.1 بیلیون دالر، 

پایین تر از تیم راگبی نیواینگلند پیرتیوتس و باالتر از تیم بیس 

بال نیویورک یانکیز، در رده ی چهارم این لیست قرار گرفته است.

باشگاهی،  تیم های  در  فوربز  بررسی  از  نسخه  هجدهمین  در 

پیرشفت اقتصادی باشگاه داالس کاوبویز، ساخت ورزشگاه 90 هزار 

نفری و ... مورد بررسی قرار گرفته که همین موضوع باعث شده 

آنها در صدر جدول قرار بگیرند.

اخیر  بازی  از  انتقاد  به  بایرن،  کلیدی  مدافع  یواتنگ،  جروم 

تیمش مقابل آگزبورگ پرداخت.

املپیاکوس  با  رویارویی  از  قبل  خربی  کنفرانس  در  بواتنگ 

برد  درمورد  چمپیونزلیگ،  رقابت های  چارچوب  در  یونان 

شکننده بایرن مقابل آگسبورگ درهفته چهارم فصل جدید 

لیگ  درد  به  حتی  کردن  بازی  مدل  این  گفت:  بوندسلیگا 

دسته دو هم منی خورد. ما باید در کل بازی خوب باشیم. باید 

باثبات تر عمل کنیم. از ایرنو باید از دقیقه نخست هر بازی 

البته  استیصالی رخ ندهد.  پیدا کنیم که دیگر چنین  راهی 

همیشه اراده ای برای کار کردن روی نقاط ضعف تیم وجود 

دارد. همه تیم ها رشایط مشابهی را تجربه کرده و می کنند؛ 

همه تیم ها فراز و فرود دارند. 

هفته  نخستین  در  املپیاکوس  با  مصاف  مورد  در  او 

چمپیونزلیگ 16-2015 هم اظهار داشت: همه ما از به جریان 

در  هنگام  شب  بازی های  خوشحالیم.  تورمننت  این  افتادن 

لیگ قهرمانان حال و هوای خاصی دارند و باید از این فرصت 

لذت بربیم. تصمیم داریم در این دیدار خارج از خانه خوب 

مسابقات  عاشق  آرام،  بازی های  برعکس  من  بزنیم.  استارت 

داغ و جنجالی ام. 

تئو والکات، هافبک آرسنال عنوان کرد که پیرشفت تیمش در این 

فصل، حریفان را نگران کرده است. 

مقابل  ژیرو،  و  والکات  گول های  با  موفق شد  روز شنبه  آرسنال 

در  خود  پیروزی  سومین  و  برسد   0-2 برتری  به  سیتی  استوک 

پنجمین دیدار در لیگ برتر را به دست آورد. شاگردان ونگر در 

ابتدای فصل عملکرد ضعیفی داشتند و در گول زنی به مشکل 

خورده بودند ولی حال والکات عنوان کرد که این عملکرد خوب 

آرسنال باعث نگرانی حریفان شده است. 

او گفت: وقتی مردم می گویند ما خوب بازی منی کنیم، ما روز به 

روز به جایی که می خواهیم نزدیک تر می شویم و وقتی به آنجا 

می رسیم، حریفان ما نگران می شوند. این نشانه خوبی برای تیم 

ماست اگر بتوانیم به همین راه برای کسب نتیجه ادامه دهیم. 

برای ما گرفنت 3 امتیاز در حال حارض اهمیت دارد. هیچکس اول 

فصل را به خاطر نخواهد داشت و همه پایان آن را به یاد دارند. 

شاید هنوز بهرتین عملکردمان را به منایش نگذاشته باشیم ولی 

گولی دریافت منی کنیم و موقعیت های زیادی ایجاد می کنیم. ما از 

کلین شیت کردن خیلی خوشحالیم. این نشان می دهد که در خط 

دفاع استحکام زیادی داریم. 

بنتکه: کاش آن گول را نمی زدم
 اما یونایتد را می بردیم

بوفون: ناکامی سیتی در جذب پوگبا
 بسیار مهم است

فان خال:
 به موفقیت یونایتد در cl مطمئن نیستم

ژاوی: در آستانه پیوستن 
به بایرن مونیخ بودم

مورینیو شوخی در تمرین چلسی را 
ممنوع کرد

جرارد:  رئال و بارسا
 به دنبال جذب کوتینیو خواهند آمد

دانته:
 از جایگاهم در بایرن ناراحت بودم

لیورپول  روزهای  این  ستاره  بنتکه،  کریستین 

با  را  اولدترافورد  در  زیباش  عنوان کرد که گول 

پیروزی عوض می کند.

منچسرت  مغلوب   1-3 اولدترافورد  در  لیورپول 

آنتونی  و  هررا  آندر  بلیند،  دیلی  شد.  یونایتد 

لیورپول  برای  بنتکه  و  یونایتد  برای  مارسیال 

چه  هر  زیبایی  به  بنتکه  گول  کردند  گولزنی 

متام تر و با یک رضبه آکروباتیک به مثر رسید و 

یکی از کاندید های گول برتر فصل خواهد بود 

ولی با این حال، بنتکه عنوان کرد که حارض است 

گولش را با پیروزی لیورپول عوض کند.

او به خربنگاران گفت: گومل کامال غریزه ای بود.

دیدم که توپ به سمتم می آید و باید تالشم را 

برای گولزنی انجام دهم. خوش شانس بودم و از 

این خوشحامل ولی سه امتیاز را کسب نکردیم. 

برای اعتامد به نفس من خوب بود ولی در پایان، 

می گرفتیم.  را  امتیاز  سه  که  می دهم  ترجیح 

در نیمه اول، خوب کار نکردیم. در نیمه دوم، 

شایسته  مجموع،  در  ولی  بودیم  بهرت  خیلی 

پیروزی نبودیم. وقتی گول زدیم، در ذهنم آمد 

که می توانیم به بازی برگردیم ولی آنها گول سوم 

را زدند و کار را متام کردند. 

یوونتوس  کاپیتان  بوفون،  جیانلوئیجی 

جذب  در  سیتی  ناکامی  که  کرد  عنوان 

مدرن  فوتبال  در  مهمی  اتفاق  ا،  پوگب

است.

خواهان  چلسی  همراه  به  سیتیزن ها 

تابستان  در  یووه  ستاره  پوگبا،  پل  جذب 

تیمی  هم  که  است  معتقد  بوفون  بودند. 

بازیکنان  بهرتین  از  یکی  اش،  فرانسوی 

اروپا در فصل گذشته بوده و می خواهد در 

ایتالیا مباند تا ثابت کند تیم های متمول 

ضعیف تر  تیم های  ستاره های  منی توانند 

را جذب کنند.

فصل  پوگبا  پل  که  سطحی  گفت:  او 

بود  بازی می کرد، سطحی  آن  در  گذشته 

مسی  و  الدو  رون جز  به  بازیکنی  هیچ  که 

سطحی  چنین  در  وقتی  نبودند.  آن  در 

آینده  از  صحبت ها  و  شایعات  هستید، 

اوج می رسد. منچسرتسیتی یکی  به  تان 

می تواند  که  است  باشگاهی   4 یا   3 از 

کند  پرداخت  کننده ای  دیوانه  هزینه های 

دنبال  به  آنها  که  است  طبیعی  ابراین  ن ب

که  کرده  اعالم  بارها  او  هستند.  پوگبا 

برای  این  و  یوونتوس مباند  می خواهد در 

هم  فوتبال  برای  ولی  بود  مهم  خیلی  ما 

که  نشان می دهد  این  است.  مهم  خیلی 

پول در فوتبال امروز همه چیز نیست. 

ا رونالدو و  آنخل دی ماریا که در رئال ب

در تیم ملی آرژانتین با مسی هم تیمی 

در سطح  فنی  لحاظ  از  را  زالتان  بوده، 

این دو فوق ستاره می بیند.

در  بد  فصل  یک  از  پس  ماریا  دی 

میلیون   63 رقم  ا  ب منچسرتیونایتد، 

با  تا  شد  ژرمن  سن  پاری  راهی  یورو 

همین  در  او  شود.  هم بازی  زالتان 

لوپاریزین گفت: هامنطور که  به  رابطه 

تا  داشتم  را  شانس  این  من  می دانید، 

با  آرژانتین  ا رونالدو و در تیم  ب در رئال 

هم  یونایتد  در  باشم.  هم تیمی  مسی 

با  که  هم  حاال  کردم.  بازی  رونی  کنار 

زالتان هم بازی هستم. صادقانه بگویم 

در  زالتان  و جوش  جنب  و  تکنیک  که 

زمین، مرا تحت تاثیر قرار داده و او را 

در سطح مسی و رونالدو دیده ام.  

مارکو  از  به متجید  ماریا همچنین  دی 

 PSG وراتی، ستاره 22 ساله و ایتالیایی

فوق العاده ای  بازیکن  وراتی  پرداخت: 

آینده ای  و  است  جوان  هنوز  او  است. 

بسیار درخشان پیش روی اوست. 

ا  ب قهرمانان  لیگ  در  ژرمن  سن  پاری 

و  شده  گروه  هم  ماملو  و  شاختار  رئال، 

دی ماریا در مورد رشایط تیمش گفت: 

در PSG، بازیکنان خوب و بزرگی حضور 

اینجا برای قهرمانی در  دارند. همه در 

چمپیونزلیگ انگیزه باالیی دارند و من 

هم اینجا هستم تا به آنها کمک کنم. 

اول شدن در این گروه، امکانپذیر است 

اما ساده نیست. 

پیروز  خانگی  بازی های  در  باید  ما 

خارج  بازی های  در  برتری  چون  شویم؛ 

از خانه مقابل تیم های گروه مان دشوار 

است. باید از امتیازات میزبانی استفاده 

به  نیاز  هم  رئال  بر  پیروزی  کنیم. 

کنیم  اشتباه  باید  ن فقط  ندارد؛  معجزه 

و در عوض منتظر اشتباه رئال مبانیم. 

به  را  تاوانش  کنند،  اشتباه  آنها  اگر 

سختی خواهند داد. سال گذشته پاری 

چهارم  یک  در  بارسا  برابر  ژرمن  سن 

را  اش  فردی  اشتباهات  تاوان  نهایی، 

کار  رئال هامن  برابر  نیابد  امسال  داد. 

را تکرار کنیم. 

که  بارسا  سابق  کاپیتان  هرناندس،  ژاوی 

در  می کند،  بازی  قطر  السد  برای  اکنون  هم 

مصاحبه با مارکا فاش ساخت که 7 سال پیش 

در آستانه پیوسنت به بایرن مونیخ قرار داشت.

سال   17 از  پس  گذشته  فصل  انتهای  در  ژاوی 

پیوست.  السد قطر  به  بارسلونا جدا شد و  از 

به  بارسلونا،  همراه  گانه  سه  فتح  از  پس  او 

پرافتخارترین بازیکن اسپانیا نیز بدل شد. 

مارکا  با  اختصاصی  مصاحبه  یک  در  که  ژاوی 

 2008 سال  که  ساخت  فاش  بود،  کرده  رشکت 

نیز پیش رفته بود:   بارسا  از  تا آستانه جدایی 

مطمنئ  تقریبا  شد،  متام  که   2008-2007 فصل 

بودم که باشگاه قصد فروش مرا دارد. رئال دو 

هیچ  ما  و  بود  شده  قهرمان  پی  در  پی  فصل 

جامی منی بردیم. 

با تیم ملی اسپانیا به یورو 2008 رفتم و پس از 

کسب قهرمانی، زمانیکه به بارسلونا بازگشتم، 

از  که  داد  اطالع  من  به  برنامه هایم  مدیر 

باشگاه بایرن مونیخ پیشنهاد خوبی برای من 

رسیده و رومینیگه )نایب رئیس بایرن( بسیار 

خدمت  به  بایرن  برای  مرا  تا  است  مشتاق 

بگیرد. 

همه چیز متام شده بود تا اینکه گواردیوال به 

عنوان مربی بارسا انتخاب شد و مانع جدایی 

هامن  من  نبود،  گواردیوال  اگر  شاید  شد.  من 

سال از بارسا جدا می شدم. 

در  کردن  شوخی  چلسی،  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 

مترینات این تیم را ممنوع کرد.

پس از نتایج ضعیف چلسی در رشوع فصل جدید 

لیگ برتر و تنها یک پیروزی در 5 بازی ابتدایی، 

مورینیو قصد دارد قوانینی سخت گیرانه در تیمش 

وضع کند تا بتواند آبی ها را از بحران خارج کند. 

تلگراف گزارش داد که مورینیو می داند که دیدار 

روز  دیدار  و  چمپیونزلیگ  در  تیمش  روی  پیش 

ساز  دیدارهای رسنوشت  از  آرسنال،  مقابل  شنبه 

برای او خواهند بود و در صورت عدم موفقیت در 

این دو بازی، در دردرس بزرگی خواهد بود.

از  را  حال رسمربی چلسی قصد دارد سخت گیری 

با  بازیکنان  کردن  شوخی  و  کرده  رشوع  مترینات 

یکدیگر را ممنوع کند. همچنین مدیران باشگاه 

تایید کردند که هیچ جلسه ای برای خروج از بحران 

در این تیم شکل نگرفته است.

این  به  لیورپول  باشگاه  اسطوره  جرارد،  استیون 

به  بارسلونا  و  مادرید  رئال  که  داد  هشدار  تیم 

دنبال جذب کوتینیو خواهند آمد.

ستاره برزیلی پس از پیوسنت به لیورپول در سال 

تیم  این  بازیکنان  کلیدی ترین  از  یکی  به   ،2013

پیراهن  در  خوبی  بسیار  عملکرد  و  شد  تبدیل 

باشگاه  مدیران  به  جرارد  حال  داشت.  لیورپول 

کوتینیو  رساغ  بارسا  و  رئال  که  داد  هشدار 

خواهند آمد.

استعدادی  با  بسیار  بازیکن  فیلیپ  گفت:  او 

تیم  بازیکن  بهرتین  به  که  دارم  انتظار  و  است 

را  او  لیورپول  هواداران  از  بسیاری  شود.  تبدیل 

قراردادش  اخیرا  او  می دانند.  تیم  اصلی  بازیکن 

لیورپول  در  همرسش  نظر  به  و  کرده  متدید  را 

جا افتاده باشد. ولی به نظرم باشگاه های بزرگ 

به دنبال جذب  بارسلونا و رئال مادرید  اسپانیا، 

کوتینیو خواهند آمد، درست مثل لویس)سوارز(. 

خواهد  پیچیده  کمی  لیورپول  برای  رشایط  این 

آرزوی  جنوبی  آمریکای  اهل  بازیکنان  زیرا  بود 

حضور در یکی از این دو باشگاه را دارند. تا آن 

از  را  استفاده  بهرتین  می تواند  لیورپول  موقع، 

کوتینیو کند. 

مدافع برزیلی که در نقل و انتقاالت تابستان 

از بایرن راهی ولفسبورگ شد از دالیلش برای 

اتخاذ این تصمیم سخن گفت.

دانته در گفتگو با "کیکر" با اشاره به اینکه در 

بایرن مونیخ در جایگاهی که دلش می خواست 

که  بودم  فهمیده  گفت:  منی گرفت،  قرار 

مسئولیتی که قبال داشتم دیگر به من سپرده 

منی شد و حال آنکه من به فشار آن مسئولیت 

خودم  به  بیشرتی  تکان  بتوانم  اینکه  برای 

نهایت درحالی تصمیم  نیاز داشتم. در  بدهم 

به پیوسنت به ولفسبورگ گرفتم که در مونیخ 

تیم  یک  بود:  فراهم  کاملی  رفاهی  رشایط 

قراردادم   ... موفقیت،  عالی،  شهر  یک  خوب، 

هم تا دو سال دیگر اعتبار داشت و همه چیز 

خوب بود. ولی این اواخر طوری شده بود که 

هر  در  اینکه  برای  می کردم،  ناامیدی  احساس 

تیمی که بازی کرده بودم جزئی از هویت آن 

به حساب می آمدم، و حال آنکه در بایرن دیگر 

جایی نداشتم. 

البته این باشگاه مرا پشت در نگذاشت اما من 

دارم  رقابت  توانایی  به  نیاز  که  هستم  آدمی 

باشم.  اصلی  ترکیب  در  مشتاقم  همواره  و 

باشگاه  مسئوالن  و  من  بین  دلیل،  همین  به 

مذاکرات رصیح و شفافی صورت گرفت، آنها از 

و  زدند  دارم حرف  برای شان  که من  جایگاهی 

من از مطالبات و رویاهایم گفتم. 

هم  جدیدش  تیم  مورد  در  میانی  مدافع  این 

گفت: اینجا همه تشنه موفقیت هستند. 
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  خدمات فروش تکت های داخلی و خارجی
  اخذ ویزه های سیاحتی و زیارتی

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

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

شماره های تماس:

آدرس: ضلع جنوبی چهارراهی انصاری به طرف قوای مرکز

شرکت سیاحتی و توریستی  قهرمان
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رییس شرکت برشنا در بلخ:
ساالنه ۱۱۰ هزار دالر برای حفظ و مراقبت برق به ازبکستان پرداخت می کنیم

برق  رشکت  رییس  نارص،  محمد  انجنیر  روز:  اطالعات 

مرکز  مزار رشیف،  شهر  در  نشستی  در  که  بلخ  در  ا  برشن

افغانستان  دولت  گفت:  می کرد،  صحبت  بلخ  والیت 

ساالنه 110 هزار دالر آمریکایی برای حفظ و مراقبت برق 

به کشور ازبکستان پرداخت می کند.

قیمت گذاری  چگونگی  پیرامون  نشستی  گذشته  روز 

ابراهیم  محمد  حضور  با  برق  انرژی  بهای  افزایش  و 

محمد  انجنیر  بلخ،  والیتی  شورای  رییس  خیراندیش، 

ا در بلخ، سید عبدالحمید صفوت، رییس  نارص رییس برشن

بزرگان محل  از  برخی  و  مدنی  جامعه  نهادهای  اتحادیه 

در تاالر کنفرانس های ریاست شورای والیتی برگزار شد.

ا  در این نشست شامری از بزرگان محل از ریاست بلخ برشن

خواست تا در بهای مرصفی انرژی برق تجدید نظر کرده 

و قیمت برق را کاهش دهد؛ اما رییس برشنا می گوید که 

لند رفته  به دلیل برق وارداتی بهای مرصفی انرژی برق ب

است.

انجنیر محمد نارص که در حاشیه این نشست با خربنگاران 

والیت  مرکز  مزاررشیف،  »شهر  گفت:  می کرد،  صحبت 

بلخ بیشرت از انرژی برق وارداتی کشور ازبکستان استفاده 

می کند که در 3 ماه گذشته صد درصد از این برق استفاده 

شده است.«

ا بیان این که از مرز افغانستان بیش از 44 کیلومرت  وی ب

طرف  به  وارداتی  برق  ازبکستان  خاک  داخل  در  فاصله 

دالر  هزار   110 »ساالنه  افزود:  است،  آمده  بلخ  والیت 

آمریکایی از این بابت برای حفظ و مراقبت انرژی برق به 

کشور ازبکستان پرداخته می شود.«

افغانستان  رشکت  بلخ،  در  ا  برشن رییس  گفته ی  به 

بدل  ازبکستان در  از کشور  را  برق  هم اکنون هر کیلوات 

افغانی می شود،   7 که حدود  آمریکایی  دالر  سیند  نیم   8

خریداری می کند اما هر کیلوات برق در منازل رهایشی و 

خانواده ها مبلغ ۵ افغانی عرصه می گردد.

فابریکه ها  تجارتی،  مراکز  به  وارداتی  برق  »از  افزود:  او 

و نیز مکان ها تولیدی نیز توزیع می گردد که یک مقدار 

این  اگر  که  می آید  بدست  مراکز  این  از  لندتر  ب مبلغ 

مراکز وجود نداشته باشد، اداره برشنا سقوط خواهد کرد 

پوره  از مرصف کنندگان  را دوباره  برق وارداتی  چون پول 

منی کند.«

نام برده ترصیح کرد: »برقی که از کشور ازبکستان تا به 

انرژی برق در شهر  منازل رهایشی و مکان های مرصفی 

مزاررشیف می رسد، از 20 تا 30 درصد ضایعات برق وجود 

دارد که پول آن نیز باید توسط دولت افغانستان پرداخته 

شود.«

بلخ  والیت  باشندگان  و  مردم  از  بلخ  در  ا  برشن رییس 

آن  معین  زمان  در  را  برق  مرصفی  پول  که  می خواهد 

بوجود  اداره  این  برابر  در  مالی  تا مشکالت  پرداخت کند 

نیاید و نیز هزینه ی برق وارداتی که از کشورهای همسایه 

خریداری شده است، پرداخت شود.

قابل ذکر است باوجودی که در 13 سال گذشته هزینه های 

و  جهانی  جامعه  طرف  از  افغانستان  به  مالی  هنگفتی 

کشورهای کمک کننده صورت گرفت و نیز بندهای برق 

آبی بزرگ در کشور وجود دارد؛ اما تاهنوز هم افغانستان از 

برق وارداتی کشورهای همسایه استفاده می کند.


