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دستورجدیدرییسجمهورغنی
درموردمعرفیاعضایکمیته
گزینش
اطالعات روز :محمد ظفر هاشمی ،معاون
سخنگوی ریاست جمهوری گفته که رییس جمهور
غنی طی فرمانی دستور داده تا اعضای کمیته
گزینش هرچه زودتر معرفی شوند.
به نقل از تلویزون یک ،آقای هاشمی افزوده که
ریاست جمهوری تاکید میکند که هدف از این
تالشها ،مشخص شدن رسنوشت انتخابات پارملانی
و شوراهای ولسوالیها است...

ظهور داعش
ترس عربستان از گسترش شیعه وجود
هیجانی شدید و اغراقآمیز در ِ
دارد .چراکه شیعهها تنها در چند کشور قدرت دارند که یا اکثریت
هستند یا یک اقلیت قدرتمند را تشکیل میدهند .از پنجاه و هفت کشور
اسالمی ،تنها چهار کشور دارای اکثریت شیعه هستند .بااینوجود،
عربستان سعودی سوءظن بسیار شدیدی به رییسجمهور آصفعلی
زرداری داشت و آشکار ساخته بود که در پاکستان ،یک دیکتاتوری
نظامی را به او ترجیح میدهد .به گفتهی وزیر خارجهی امارات ،شیخ
عبدالله بن زاید« ،عربستان سعودی فکر میکند زرداری شیعه است...

صفحه 5

افغانستان
و بحران پناهندگی دیگر

نماینده سازمان ملل:

نگرانی افغانها از آینده مبهم و نیاز حمایت
مداوم جامعه ملل از افغانستان

صفحه 3

صفحه 2

خروج نیروهای خارجی
از افغانستان تا پایان 2016
خطای مصیبت باری خواهد بود

نمایندگیهایوزارتمهاجرین
کشور در ایران :برای افغانها در
ایرانشناسنامهدادهنمیشود
اطالعات روز :بدنبال نرش خربی از قول وزیر
تعاون کار و رفاه اجتامعی ایران مبنی بر طرح توزیع
شناسنامه برای مهاجران افغان در این کشور ،اکنون
مسئول منایندگیهای وزارت مهاجرین و عودت
کنندگان افغانستان مقیم ایران گفته که این موضوع
حقیقت ندارد.
به نقل از خربگزاری بخدی ،محمد آصف درزابی ،آمر
منایندگیهای وزارت امور مهاجرین...
صفحه 2
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ب
رپوازاهی بینا مللی از رطیق اریان اب انزلرتین رنخ و هترین خدامت

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها از کابل  -تهران  -کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش
پروازهای ترانزیت (بین المللی) این شرکت را با نازلترین نرخ در بازار افغانستان دارد.
آدرس:
رسک دهم وزیر محمد اکربخان ،روبروی شفاخانه صحت طفل
شامرههای متاس:
0799324006
0787771164
0787771169
skype:

yas.travels

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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چرا شایعات
در مورد سرنوشت دولت
وحدت ملی باال گرفته است؟
این روزها شایعات متفاوتی در مورد رسنوشت دولت وحدت
ملی زبان به زبان میشود؛ کسی از مریضی رییس جمهور
میگوید و دیگری هم از تشکیل دولت موقت .ارگ ریاست
جمهوری هنوز در مورد وضعیت جسمی رییس جمهور به
مردم چیزی نگفته است ،اما در مورد تشکیل حکومت
موقت ،ریاست اجرایی واکنش نشان داد و آنرا رد کرد.
فارغ از صحت و سقم این شایعات ،شیوع آن در میان
مردم محل بحث است .پرسش اینست که چرا به چنین
شایعاتی دامن زده میشوند؟ و چرا رسنوشت دولت وحدت
ملی به یک دغدغۀ جدی برای مردم مبدل شده است؟
این شایعات هرچه باشند ،بازتاب نگرانیها و دغدغههایی
است که در میان مردم وجود دارند .خود این دغدغهها
محصول عملکرد ضعیف و ناکارآمد دولت موجود در طی
یک سال گذشته میباشد .دولت وحدت ملی دقیقاً یک
سال از عمر خود را سپری کرده است ،اما در طی این مدت
به بخش عمدۀ از تعهدات خود عمل نکرده و تصور بهبود
عملکرد آن در آینده هم متصور نیست .فارغ از تعهداتی
که رسان دوجناح در زمان کمپاینهای انتخاباتی به مردم
وعده داده بودند ،در موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی
هر دو جناح متعهد به اجرای مشرتک برنامههای گسرتده
در زمینه اصالحات ،تقویت اقتصادی ،گسرتش آزادیها
و حامیت از برابری و برادری شده بودند .اما اکنون نه
تنها دولت وحدت ملی برای تحقق تعهدات خود گامهای
مفیدی برنداشته ،بلکه بر دشواریهای موجود در جامعه
افزوده و رشایط را برای مردم تنگتر کرده است .در حال
حارض ،کشور در رشایط بحرانی قرار دارد .شاخصهای
بحران به متام معنا در کشور وجود دارند .گسرتش دامنه
نا امنی ،بیکاری وسیع ،فساد گسرتده ،روند روز افزون
مهاجرت ،خروج گسرتده رسمایههای خصوصی ،کاهش
حامیتهای بین املللی ،عمیقشدن شکافهای اجتامعی
و دهها مسئله دیگر نشانههای بحران عمیق در جامعه
میباشند که هر روز بیشرت و بیشرت شده و دولت وحدت
ملی هم هیچ تدبیری برای جلوگیری از تعمیق آن ندارد.
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.
هرچند رییس اجرائی ،واکنش ضعیفی نسبت به این
نگرانیها از خود نشان داد ،اما رصفاً امتناع لفظی از
وجود مسئله در جامعه کافی نیست .مردم با متام وجود
دشواریهای موجود را حس میکنند و این را نیز درک
کرده اند که دولت در برابر چالشهای موجود مستأصل و
درمانده است ،بنابراین ،تغییر نگاه مردم نیازمند اقدامات
عملی برای نجات از گرفتاریهای کنونی است .اگر
دولت نتواند در مورد تعهدات خود به مردم اقدامات الزم
را انجام دهد ،دیر یا زود ادامه کار دولت با رویه موجود
دشوار خواهد شد .مردم توان تحمل نا بسامانیها ،تک
رویها و بی مسئولیتیهای موجود در دولت وحدت ملی را
نخواهند داشت .این وضعیت به دستمایۀ برای بخشی از
نخبگان سیاسی که خارج از حلقۀ قدرت باقی مانده اند ،نیز
تبدیل شده است .در واقع آنان سعی دارند با بزرگمنایی
مشکالت و چالشهای موجود ،افکار عمومی را علیه دولت
وحدت ملی بسیج منوده و بدین ترتیب راه را برای ورود
شان به عرصه قدرت باز کنند .بخشی از شایعهها و حرف
وحدیثهای موجود از دهان همین نخبگان سیاسی به
خورد جامعه داده شد تا عمالً باب گفتوگو در مورد وضعیت
دشوار موجود و رسنوشت آیندۀ کشور گشوده شود .اگر
رسان دولت وحدت ملی اقدامات موثری را در جهت بهبود
وضعیت مو جود انجام ندهند ،قطعاً بحث جاگزین جدید
برای دولت موجود به یک بحث عمومی و گسرتده تبدیل
خواهد شد .منطق آن هم مشخص است .مردم شاید پایان
زودهنگام عمر دولت وحدت ملی را یک مسئله بدانند،
اما ادامۀ کار آن با رویۀ موجود را یک فاجعه میدانند .با
این حساب ،رسان دولت وحدت ملی راه دشواری در پیش
دارند.

نماینده سازمان ملل :نگرانی افغانها از آینده مبهم
و نیاز حمایت مداوم جامعه ملل از افغانستان
اطالعات روز :نیکوالس هیسم ،مناینده ویژهی دبیرکل
سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که افغانها از
آیندهی مبهم خود نگران هستند و این کشور نیازمند
پشتیبانی مداوم جامعه بیناملللی است.
آقای هیسم روز پنجشنبه ۲۶ ،سنبله ،برای ارائه گزارش
وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد
رفته بود.
هیسم گفته که افغانها تعهد و عالقه جامعه بیناملللی
در مورد افغانستان را زیر نظر دارند .به باور آقای هیسم
خروج شامر نسبتاً زیادی از افغانها در ماههای اخیر از
کشورشان ،بیانگر ناامیدی آنها نسبت به آینده است.
منایندهی ویژهی سازمان ملل برای افغانستان افزود
کمترین نشانهیی از تو جه جامعه جهانی به افغانستان،
نقش مؤثری در بحران مهاجرت شهروندان افغانستان به
کشورهای اروپایی خواهد داشت.

منایندهی ویژه که رییس دفرت هئیت معاونت سازمان ملل
متحد در افغانستان نیز میباشد ،در این مورد گفت« :یک
اشاره روشن از حامیت متداوم بین املللی میتواند فضای
غیریقینی را که باعث خروج پناهندگان شده است بهرت
بسازد».
او همچنان در جریان گزارشدهی به شورای امنیت
سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به پشتیبانی
جامعهی جهانی نیاز دارد ،زیرا ثبات هنوز در این کشور
به گونهی درست بر قرار نشده است.
مناینده دبیرکل سازمان ملل گفت که تجدید تعهد رصیح
از سوی جامعه بینامللل در قبال افغانستان میتواند
فضای بیباوری به آینده را متحول سازد.
در همین حال آقای هیستم از تشدید درگیریها در
افغانستان تا پایان سال  2015خرب داد.
هیسم گفت که درگیریها هنوز سبب تلفشدن

غیرنظامیان میشود و بر بنیاد گزارشهای دفرت سازمان
ملل ،این تلفات در هشت ماه نخست سال جاری افزایش
نیز یافته است .او جنگجویان ضد حکومت را عامل
عمدهی به میانآمدن تلفات ملکی در کشور عنوان کرد.
منایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل افزود که امیدوار
است تا دولت افغانستان موضوعاتی را که برای نگهداشت
جان غیرنظامیان در گزارش شش ماههی یوناما ذکر شده
بود ،در نظر گیرد.
آقای هیسم ،نزدیک به سه ماه پیش در آخرین
گزارشاش به شورای امنیت سازمان ملل ،نسبت به
حضور جنگجویان خارجی در افغانستان و احتامل
ساخنت پایگاههایی توسط داعش در خاک این کشور نیز
نگرانیاش را ابراز کرده بود.
او از تعهد دولت افغانستان برای کاهش تلفات غیرنظامیان
استقبال کرده است.

دستور جدید رییس جمهور غنی
در مورد معرفی اعضای کمیته گزینش
اطالعات روز :محمد ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی ریاست
جمهوری گفته که رییس جمهور غنی طی فرمانی دستور داده
تا اعضای کمیته گزینش هرچه زودتر معرفی شوند.
به نقل از تلویزون یک ،آقای هاشمی افزوده که ریاست
جمهوری تاکید میکند که هدف از این تالشها ،مشخص
شدن رسنوشت انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالیها
است.
یکی از موارد مهم در این فرمان ،ایجاد کمیته گزینش برای
معرفی افراد تازه به حیث کمیشرنان کمیسیونهای انتخاباتی
است.
رییس جمهور غنی در نشست کابینه هم از اعضای کابینه
خواست تا کار را روی ترتیب کمیته گزینش آغاز کنند.
نزدیک به دو هفته از فرمان تقنینی رییس جمهور برای آوردن

اصالحات در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صالحیتهای
کمیسیونهای انتخاباتی میگذرد.
این فرمان پس ازبستهی پیشنهادی کوتاه مدت کمیسیون ویژه
اصالح نظام انتخاباتی صادر شد.
کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسیهای الزم ،افراد تازه
را بهجای کمیشرنان برحال کمیسیونهای انتخاباتی به رییس
جمهور پیشنهاد کند.
کمیته گزینش پس از بررسیهای الزم  21تن را برای عضویت
در کمیسیون انتخابات و  15تن دیگر را برای عضویت در
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی به رییس جمهور معرفی
خواهد کرد و رییس جمهور از این میان ،هفت تن را برای
کمیسیون انتخابات و پنج تن دیگر را برای کمیسیون
شکایتهای انتخاباتی انتخاب خواهد میکند.

پیش از این مسئوالن در کمیسیون مستقل انتخابات فرمان
تقنینی رییس جمهور را غیرقانونی دانسته و گفته بودند در
برابر فرمانی که سبب برکناری کمیشرنان برحال شود ،مقاومت
خواهد کرد.
آنها هشدار دادهاند ،هیچکس حق برکناری کمیشیران این
کمیسیون را ندارد ،کمیسیون اصالحات انتخاباتی و حکومت
در این زمینه قانون را زیرپا نکنند.
یوسف نورستانی ،رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود،
مطابق قانون اساسی ،کمیشرنان کمیسیون انتخابات برای شش
سال انتخاب شدهاند ،هیچکس حق ندارد آنان را پیش از این
موعد بدون کدام دلیلی برکنار کند ،اگر کمیشرنان بر اساس
سلیقههای شخصی سبکدوش شوند ،پیامدهای بدی را به
دنبال خواهد داشت.

نمایندگیهای وزارت مهاجرین کشور در ایران:
برای افغانها در ایران شناسنامه داده نمیشود
اطالعات روز :بدنبال نرش خربی از قول وزیر تعاون کار
و رفاه اجتامعی ایران مبنی بر طرح توزیع شناسنامه برای
مهاجران افغان در این کشور ،اکنون مسئول منایندگیهای
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مقیم ایران
گفته که این موضوع حقیقت ندارد.
به نقل از خربگزاری بخدی ،محمد آصف درزابی ،آمر
منایندگیهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
افغانستان مقیم ایران با رد صحت این خرب گفته که منظور
هامن طرح شناسایی اتباع افغانستان در ایران است ،نه
توزیع شناسنامه برای مهاجران افغان در این کشور.
آقای درزابی در مورد طرح شناسایی مهاجران افغان در
ایران گفته که قرار است در آینده نزدیک کارشناسان
افغانستان جهت مذاکره روی طرح شناسایی افغانها در
ایران ،وارد این کشور شوند.
درزابی به بخدی گفته است« :به احتامل زیاد اصطالح
شناسنامه اشتباً به کار برده شده ،چون من با بعضی از
مسئولین وزرات کشور/داخله و اداره کل اتباع متاس

داشتم آنها از این موضوع اظهار بیخربی کردند».
پیشرت ،وزیر تعاون کار و رفاه اجتامعی ایران در گفتوگو
با خربنگاران در تهران گفته بود که برای مهاجران افغان در
این کشور شناسنامه توزیع میشود.
این خرب بازتاب گسرتده در شبکههای اجتامعی افغانها
داشت .کاربران شبکههای اجتامعی در مورد این خرب
حرفا و سوالهای را مطرح کردند .شامری گفتند که ایران
بهخاطر جلوگیری از فرار مهاجران افغان از ایران این
تصمیم را گرفته است .شامری هم با مطرح کردن سوالی
مبنی بر اینکه چطور شده که ایران به مهاجران افغانی
شناسنامه میدهد؟
مهاجران افغان هم پس از نرش این خرب ،در پی اطالع بیشرت
از چگونگی این طرح شدند.
در همین حال ،سید محمد تقی حسینی ،معاون وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتامعی در امور بینامللل به خربگزاری
فارس گفته که برای اتباع افغانستان شناسنامه توزیع
منیشود.

آقای حسینی اما گفته که برای جلوگیری از ورود غیرمجاز
افغانها در بازار کار ،این مهاجران به طور دقیق ساماندهی
و صاحب کارت مجوز کار میشوند.
حسینی افزوده که در حال حارض طرح شناسایی این افراد
جریان دارد.
این در حالیست که دو هفته پیش هیئتهای کارشناسی
افغانستان و ایران با حضور منایندگان سازمان ملل متحد
از روز جمعه ۱۳ ،سنبله ،در کابل ،بررسی طرح ثبتنام
افغانهای فاقد مدرک اقامت در ایران را آغاز کردند.
در این نشستها بعضی توافقاتی انجام شد که یکی از
مهمترین آن هامن طرح شناسایی مهاجران فاقد مدرک
اقامت در ایران بود.
آقای درزابی در این مورد گفته در حال حارض کارشناسان
هر دو کشور در این مورد کار میکنند.
ظاهرا ً خرب دادن شناسنامه به مهاجران افغان در ایران ،به
اشتباه بهجای خرب طرح ثبتنام افغانهای فاقد مدرک
اقامت در ایران نرش شده بوده است.

وزیر مالیه ،برای عقد چندین قرارداد مهم به ترکمنستان رفت
اطالعات روز :وزارت مالیه اعالم کرده که اکلیل حکیمی،
وزیر مالیه افغانستان برای بسنت چندین قرارداد اقتصادی و
بهویژه بحث جامع روی پروژهی بزرگ تاپی ،به ترکمنستان
سفر کرده است.
به نقل از خربگزاری جمهور ،وزارت مالیه همچنان گفته که
در این سفر ،موضوع انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان،
بحث روی راه الجورد ،پیشبرد برنامههای پروژهی تاپی،
پروژهی خط آهن از ترکمنستان به افغانستان و خدمات
هوایی بین دو کشور ،از موضوعاتی اند که روی آن بحث
و تبادل نظر خواهد شد.
وزارت مالیه افزوده که این سفر ،در آجندای خود
مهمترین موضوعات را گنجانده و ابراز امیدواری کرده که
دستآوردهای آن نیز ملموس باشد.
پیش از این ترکمنستان چند قرارداد مهم تجارتی را طی

سفر قربانعلی بردی محمداوف ،رییس جمهور این کشور؛
که در کابل آمده بود ،با افغانستان به امضا رسانده بود.
در این نشست که چندی پیش انجام شد دو کشور روی
روابط تجارتی و استعدادهای اقتصادی هم بحث کردند و
به تفاهم رسیدند.
سفر اخیر وزیر مالیه به ترکمنستان پس از آن انجام میشود
که مقامهای کشور ،ششمین نشست ریکا در کابل را
موفقیت آمیز خوانده و تأکید کرده بودند که کشورهای
جهان ،مصمم هستند تا توجه بیشرتی به اقتصادی افغانستان
داشته باشند ،تا این کشور به سوی خودکفایی حرکت کند.
وزارت مالیه همچنان اعالم کرده است که در سفر آقای
اکلیل حکیمی ،روی معادن ،زراعت ،گمرک ،مخابرات
و مسئله برق وارداتی افغانستان به صورت جامع بحث
صورت میگیرد.

همچنان چالشهای که فراراه پروژه تاپی وجود دارد نیز به
صورت کامل روی آن بحث صورت خواهد گرفت و رفع
آن جستوجو خواهد شد.
پروژهی تاپی از مهمترین پروژههای منطقه به شامر میرود
که در آن ،یک خط لوله از ترکمنستان آغاز ،صدها
کیلومرت در خاک افغانستان امتداد یافته ،از پاکستان گذشته
و به هند وارد خواهد شد.
مسئله امنیت افغانستان ،کارشکنیهای پاکستان در این
زمینه و تردیدهای ترکمنستان ،از مسایلی اند که این پروژه
را نزدیک به ده سال با گفتوگوهای پیاپی همراه کرده
است.
این پروژه سود بزرگی را نصیب افغانستان خواهد کرد و
مقامهای افغان تالش میکنند تا از هر راه ممکن ،عملی
شدن این پروژه را ترسیع بخشند.

افغانستان و بحران پناهندگی دیگر

افغانها دومین گروه بزرگ پناهندگان در اروپا را تشکیل میدهند ،پس چرا در این
مورد صحبت منیکنیم؟
منبع :الجزیره
نویسنده :هلینا ملک یار
برگردان :حمید مهدوی

در سال  ،1919یک مامور بریتانیا در نامهای به راج
شکایت کرد که شاه افغانستان «همواره به آلمانها و
اتریشیها مهربانی بسیار نشان داده است و پیوسته از
آنها پذیرایی کرده و با آنها دیدار کرده است» .هدف
او بیش از  120اسیر جنگی آلمانی و اتریشی بود که
در جریان جنگ جهانی دوم از اردوگاههای روسیه
فرار کرده و به افغانستان پناهنده شده بودند .افغانستان
آنها را ،بدون در نظرداشت این واقعیت که روابط
خارجیاش در آن زمات تحت کنترل بریتانیا بود،
پذیرفت.
همان بذل و بخشش در حق تعداد زیادی از
خانوادههای یهودیای صورت گرفت که در جریان
جنگ جهانی دوم و به دنبال آن تصفیه دوران استالین،
از اتحاد جماهیر شوروی سابق فرار کردند .آلمان،
اتریش و دیگر کشورهای غربی ،به نوبت شان ،در
جریان چهار دهه جنگ دایمی در افغانستان ،آغوش
شان را به روی پناهندگان افغانی گشوده اند.
دومین گروه بزرگ
تا سال گذشته ،افغانها با داشتن  2.6میلیون مهاجر،
نزدیک به  10درصد کل جمعیت این کشور ،بزرگترین
جمعیت مهاجر جهان را تشکیل میدادند .امروزه که
[درصد مهاجران در کل جمعیت این کشور]  12درصد
برآورد شده است ،پس از سوریها ،آنها دومین گروه
بزرگی اند که به سواحل و مرزهای کشورهای اروپایی
رسیده اند.
نظر به آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان ،از ماه جنوری تا آگست سال جاری ،بیش از
 40هزار افغان در اروپا درخواست پناهندگی داده اند.
هرچند مصیبتهایی را که پناهندگان افغان در جریان
چندین دهه متحمل شده اند به سرخط رسانههای غربی
تبدیل نشده است ،بسیاریها به شکل بسیار ناراحت
کنندهای مرده اند یا دشواریهای ناگفتهای را متحمل
شدهاند .بسیاری از خانوادهها هنوز هم انتظار شنیدن
خبری از عزیزان شان را میکشند که در واقع در مسیر
رسیدن به یک زندگی بهتر ناپدید شده اند .صرف در
جریان هفته گذشته ،پولیس اتریش جان  24نوجوان
افغان را نجات داد که در یک موتر باربری کوچک ،در
حالی دروازههایش جوشکاری شده و بسته شده بود،
بار زده شده بودند .یک هفته قبل ،جنازههای  71تن
دیگر در حالی یافت شد که در یک موتر باربری مهر
و موم شده بودند.
در حالی که وضع امنیتی وخیم بسیاری از افغانها را
بر میانگیزد همه چیز را خطر کنند ،دیگران به دلیل
رکود اقتصادی و نرخ بیکای سرسام آور از کشور
فرار میکنند .گروهی از خانوادهها داراییهای شان
را میفروشند یا پول قرض میگیرند تا به قاچاقچیان
انسان برای انتقال شان به اروپا پول پرداخت کنند.
خانوادههایی که توانایی پرداخت برای کل خانواده
را ندارند ،صرف برای جوانان شان ،معموال پسران با
مهارت ،راه میخرند به امید این که آنها در یک کشور
امن و شگوفا آینده روشنتر خواهند داشت.
مرگ مرموز
اخیرا جنازه یک مرد جوان به خانوادهاش در والیت

لوگر تسلیم شد .او سال گذشته تحصیالتاش را در
دانشکده طب دانشگاه کابل به پایان رسانده بود .نیافتن
کار این داکتر جوان را مجبور کرده بود زندگیاش را
قمار بزند و به خانوادهاش گفته شده است که او در
جایی بین ایران و ترکیه «به شکل مرموزی» مرده است.
اما این تجربههای هولناک از میزان مهاجرت نکاسته
است .از آنجایی که آلمان و برخی دیگر از کشورهای
اروپایی اعالن کردند که مهاجر میپذیرند ،ریاست
پاسپورت افغانستان با سیلی از متقاضیان مواجه شده
است.
نظر به گفته کارمندان ریاست پاسپورت آنها روزانه به
طور میانگین  2000پاسپورت صادر میکنند ،آماری که
نظر به شش ماه قبل سه برابر افزایش را نشان میدهد.
گزارشهای غیررسمی از یک گذرگاه مرزی در والیت
نیمروز ادعا میکنند که بیش از  8000تن افغان به طور
روزانه وارد ایران میشوند .با توجه به مرز کنترل نشده
افغانستان و نقاط عبور متعدد ،تعداد مجموعی ممکن
است بسیار بیشتر باشد .همچنین اعالم آلمان در مورد
پذیرش مهاجران بیشتر فورا هزینه سفر را از  10000دالر
تا هفته گذشته به  4000دالر کاهش داد.
در حالی که این خبر خوش است که اروپا در مورد
سیاست مهاجرتش ،از یک چشم انداز انسان دوستانه،
تجدید نظر میکند؛ اما مهاجرت کتلوی و دسته جمعی
برای آینده افغانستان یک مشکل است .این دوره از
مهاجرت ،سومین مهاجرت دسته جمعی کالن در کمتر
از چهار دهه خواهد بود .فرار مغزها و فرار سرمایه
انسانی تحصیل کرده و با مهارت برای کشوری که در
حال گذار است ،فاجعه بار خواهد بود.
مهاجرت اول
موج نخست [مهاجرتها] در دهه  1980بود ،زمانی
که طبقه تحصیل کرده رژیم پیشین در نتیجه تهاجم
شوروی و از حکومت کمونیست افغانستان فراری
شدند .جنگهای داخلی خونین میان مجاهدین و به
دنبال آن به قدرت رسیدن طالبان در دهه  ،1990دور
دوم مهاجرتها را برانگیخت و نخبه گان تحصیل
کردهای را که در کشور مانده بودند و طبقه متوسط
شهری در حال ظهور را فراری داد.
با تهاجم ناتو ،به رهبری ایاالت متحده ،خلع شدن
طالبان از قدرت و تاسیس نظام دموکراتیک در اواخر
سال  ،2001بسیاری از افغانها به کشور شان برگشتند
و دانش و تجربه جهانی را که در تبعید فراگرفته بودند،
با خود آوردند .دخالت بین المللی ،نسل جدیدی
از افغانهای تحصیل کرده و با مهارت را به وجود
آورد؛ افغانهایی که از لحاظ اجتماعی آگاه اند .این
دخالت همچنین الهام بخش یک زندگی بهتر شده
است ،آرزوی شگوفایی اقتصادی و انتظارات رفع
ضرورتهای اولیه زندگی را خلق کرده است .نسلی که
به آنها اجازه داده شد مزه شیرین احتماالت ،آزادی،
حقوق و ثبات نسبی را بچشد ،اکنون برای انفجار و
حمالت انتحاری جا خالی میکند .سازمان ملل متحد
گزارش داد که عامل حدود  5000تلفات ملکی در نیمه
نخست سال  ،2015حمالت طالبان و انفجارهای کنترل
شده از راه دور بوده اند.
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گزارشهیئتحقیقتیاب

اثرات روانی
بدون در نظرداشت اثرات روانی ،تشدید خشونت روی
دسترسی به آموزش و پرورش ،مراقبتهای بهداشتی،
عدالت و فعالیتهای اقتصادی نیز اثر میگذارد .بی
کاری به طور بی پیشینهای افزایش یافته است .سرمایه
گذاریهای داخلی و خارجی متوقف شده اند و فرار
سرمایه به مسئله حیاتی تبدیل میشود .پروژههای مرتبط
با کمکهای جهانی – به عنوان یکی از بزرگترین
منابع اشتغالزایی در یک دهه گذشته -متوقف شده اند
یا به حالت تعلیق قرار داده شده اند.
دنیا نیز تاکید دارد افغانستان با دشمنانش به یک توافق
صلح دست یابد .شکافهای اخیر در درون طالبان،
قویتر شدن حضور داعش و فعالیتهای دیگر
گروههای تروریستی منطقهای ،همراه با ادامه بازی
دوگانه پاکستان ،روند صلح را پیچیدهتر ساخته است.
نیروهای ملی امنیتی نوپای افغانستان به طور قابل
توجهی عملکرد خوب داشته اند؛ اما بدون کمک
نظامی بین المللی ،جنگ افغانستان علیه تروریزم و
تالشهای صلح بیهوده خواهد بود.
آلمان و دیگر کشورهای غربی شاید در پذیرش
پناهندگان سخاوت نشان بدهند؛ اما در صورتی که
جهان اقتصاد افغانستان را از نو سامان ندهد و به طور
جدی در برگرداندن امنیت دخالت نکند ،فرار مغزها
تالشهای تریلیون دالری جهانی در احیای دوباره
افغانستان و تامین ثبات در کشور را بی فایده خواهد
ساخت.

اخیرا جنازه یک مرد جوان به
خانوادهاش در والیت لوگر
تسلیم شد .او سال گذشته
تحصیالتاش را در دانشکده
طب دانشگاه کابل به پایان
رسانده بود .نیافتن کار این
داکتر جوان را مجبور کرده بود
زندگیاش را قمار بزند و به
خانوادهاش گفته شده است
که او در جایی بین ایران و
ترکیه «به شکل مرموزی»
مرده است .اما این تجربههای
هولناک از میزان مهاجرت
نکاسته است .از آنجایی
که آلمان و برخی دیگر از
کشورهای اروپایی اعالن کردند
که مهاجر میپذیرند ،ریاست
پاسپورت افغانستان با سیلی
از متقاضیان مواجه شده
است.

عالی جناب رییس جمهور و جاللتمآب رییس اجرائیه!
السالم علیکم و رحمتهالله و برکاته
ذیالً گزارش سفر خویش به غزنی برای یافنت حقیقت را خدمت شام
خوبان که دست تان را بوسیده و صدقه تان میشویم ،تقدیم میداریم:
ساعت  9صبح به اتفاق هم هیلیکوپرت را سوار شدیم .ساعت  12ظهر
به غزنی رسیدیم .لطفاً نپرسید که چرا این قدر دیر به غزنی رسیدیم.
ما وقتی سوار هیلیکوپرت شدیم ،اول "و امرهم شورا بینهم" کردیم ،به
توافق رسیدیم که از راه بدخشان به غزنی برویم .طیارهوان هم اطمینان
داد که به اندازه کافی تیل دارد ،ما هم رفتیم به امید خدا...
منافات سفر به فضل خداوند صفر بود .راست ساعت  12در میدان
هوایی غزنی پیاده شدیم .با آنکه بویچوی موسیجان میآمد همی،
ولی ما موسی خان اکربزاده را ندیدیم .در قدم اول ،به جستجوی
قوماندان امنیه پرداختیم .بدون هیچ هزینهی غیر اسالمی ،ایشان را
یافتیم و یک عکس یادگاری برای تعالی اخالق شهروندی ،انداختیم.
بعد از عکس یادگاری ،رفتیم که مهامننوازیهای مقامات غزنی را
شاهد باشیم .انواع خوردنیها 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 هیچکدام ما خرب نداریم که دیگری چه چیزی
تحفه دریافت کرده؟ فقط خدا کند که تفاوتهای زیادی نداشته باشد.
عالیجناب رییس جمهور و جاللتمآب 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 اینکه ملت اصل
ماجرا را بفهمد .و نیز از بارگاه خداوند میخواهم که به طول و عرض
تان اضافه هم نکند ،تجربه ثابت کرده که ما شوق بیجا زیاد میکنیم.
معموالً شوقهای بیجا به گرسنگی ملت میانجامد .ما به حول و قوهی
الله متعال و با نیت کامالً شفاف و در سایهی وحدت و برابری ،به
محل حادثه رفتیم .چیزیکه عیان است ،چه حاجت به بیان؟! مثل
همیشه رد پای همکاری از درون نظام دیده میشود .مصلحت نیست
که افشاگری کنیم.
به هر صورت ،اکرث زندانیها فرار کرده اند .آنهای که مطمنئ بوده
دوباره میتوانند علیه دولت و مردم سالح بردارند ،مواد مخدر ترافیک
کنند ،در شهر منایش ترور برپا کنند ،فرار کرده اند .میتوان گفت که
تا چند سال دیگر که جای آنها را پر کنیم ،بحمدالله خرج و برج شان
از روی شانههای ضعیف حکومت برداشته شده .اما یک تعداد شان
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
و در کامل رشمندگی باید گفت که هیچ جواب قانعکنندهای بدست
نیاوردیم .از مقامهای معظم شام خواهشمندیم این عجز را بر ما
ببخشایید و تحفههای را که ما دریافت منودهایم ،از ما نگیرید .اما اگر
اجازه باشد به موردی اشاره کنیم .وقتی قوماندان امنیه غزنی را گفتیم
برو بیرون ،ما میخواهیم چند کلمه با زندانیها خصوصی حرف بزنیم،
یکی از زندانیها ،اول هفت مرتبه بسمالله گفته به حدود اربعهای
خویش ُچف کرد ،سپس گفت :ما منیخواهیم فرار کنیم ،اگر فرار کنیم
کجا برویم؟ بیرون که برویم ،مطمئنیم که کاری برای ما وجود ندارد،
گشنه میمانیم .پس کجا برویم؟ خدا را شکر که ما زندانی شدیم ،حد
اقل یک لوبیای نیمخام که به ما میرسد .ما منیخواهیم به بخت و
روزی خویش لگذ بزنیم .آنهای که فرار کردند ،به تریاک و مال مد
عمر وصل اند ،به پول عربستان و پاکستان وصل اند ،ما برای چه
فرار کنیم؟! درسته که ما زندانی هستیم ،اما هنوز هم عقل داریم و
میتوانیم خوبی و بدی خویش را محاسبه کنیم.
عالی جناب ارشف غنی و جاللتمآب عبدالله عبدالله! لطفاً حرفهای
این زندانی را به دل نگیرید .یعنی به شام نباید بر بخورد و شام هامنگونه
که تا حال خدمت کردهاید ،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 میکنند.
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
خدمتگزاری حارضیم و خیلی وفاداریم!
و من الله التوفیق!
سنبله ،1394 ،والیت غزنی و کابل ،افغانستان
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جمیلهافغانی،
زنی که حقوق زنان را به امامان
مساجد آموزش میدهد
سید عازم آرش

یک زن افغان میگوید که صدها روحانی را در
افغانستان آموزش داده تا در مورد حقوق زنان
بیشتر بدانند.
بر اساس آمار وزارت حج و اوقاف افغانستان
در حال حاضر بیش از  ۱۵۰هزار روحانی در
مساجد این کشور فعالیت دارند .عالوه بر این
دهها مرکز آموزشی عالی و نیمهعالی علوم
دینی در افغانستان وجود دارد.
جمیله افغانی میگوید اگر این افراد برای
ترویج تساوی حقوق زن و مرد فعالیت کنند،
زنها زندگی بهتری خواهند داشت.
جمیله افغانی زنی است که برای دفاع از
حقوق زنان کار میکند و میخواهد از راه
بحث و تبادل نظر ،افراد بانفوذ را برای دفاع از
حقوق زنان در جامعه سنتی افغانستان تشویق
کند؛ جامعهای که مردان کمتر حرف زنان
را میشنوند و برخی حتی نمیخواهند با زن
نامحرم حرف بزنند .جمیله افغانی برای رسیدن
به این هدف منبر و روحانیان را برگزیده است.
او هشت سال است که روحانیان را آموزش
میدهد و از آنان میخواهد که این پیام را
به مردم در شهرها و روستاهای دوردست نیز
برسانند.
در کالسهای جمیله ،بیشتر حرف درباره پنچ
حق اصلی زن است؛ حقوقی که معموال در
جامعه افغانستان نقض میشود .حق آموزش،
ازدواج ،میراث ،کار و فعالیت سیاسی .به
روحانیها گفته میشود تا مردم عادی را از
این حقوق آگاه بسازند.
جمیله با حمایت 'نهاد آموزشی رشد و
ظرفیتهای نور' که یک نهاد جهانی است
و برای حقوق زنان در کشورهای اسالمی
فعالیت میکند کار را آغاز کرده ،خودش از
دانشگاههای پاکستان مدرک ماستری دارد.
او میگوید کارش را از آموزش  ۲۵عالم دین
در کابل شروع کرده و تا به حال بیش از  ۶هزار
نفر را در  ۲۲والیت کشور تحت پوشش این
برنامههای آموزشی قرار داده است.
جمیله افغانی می گوید" :عالمان دین به خاطر
تاثیرگذاری و نفوذی که در میان مردم دارند
بهتر میتوانند درباره حقوق زنان مردم را آگاه
سازند .من کار را نخست از گفتوگو با یک
روحانی آغاز کردم که خودش نیز دخترانش را
نمیگذاشت که به مکتب بروند و آموزش ببینند
و یا هم در اجتماع کار و فعالیت داشته باشند.
پس از بحثهای زیاد توانستم آن روحانی را
قانع بسازم و او حاضر شد تا دخترانش را به
مکتب بفرستد .زمانی که این کار نتیجه داد
بیشتر باورمند شدم".
در افغانستان ،منبر جایگاه مهمی برای آگاهی
دادن است و بیشتر مردم خود را پابند نشستن
به پای منبر میدانند و به حرفهای مبلغان
گوش میدهند.
روحانیانی که در کالسهای جمیله افغانی
شرکت کردهاند ،در مورد زنان و حقوق آنها

بیبیسی

بیشتر در خطبههای نماز جمعه که جمع بزرگی
از مردم برای ادای نماز حضور مییابند ،حرف
میزنند.
محمد احسان صیقل چندین سال است که
امام مسجد مکروریان سه در کابل است .او
یکی از صدها روحانی است که در برنامههای
آموزشی جمیله افغانی درباره حقوق زن
شرکت کرده و حاال بحث درباره حقوق زنان
از موضوعهای اصلی است که در خطبههای
نماز به آن میپردازد.
محمد احسان صیقل میگوید" :در اسالم
زن حق آموزش ،حق فعالیت در اجتماع ،حق
گفتوگو و حل منازعات را دارد و بر اساس
شریعت و دین اسالم باید این حقوق زنان به
آنها داده شود".
در افغانستان بدرفتاری و خشونت در برابر زنان
هنوز هم دیده میشود.
بر اساس آمار وزارت امور زنان افغانستان،
سال گذشته  ۴۰۰۰مورد خشونت علیه زنان در
این نهاد ثبت شده است .تغییر این وضعیت
کار آسانی نیست اما حرفهای مبلغان
دینی درباره حقوق زن توانسته به بهبود این
وضعیت ،هرچند اندک ،کمک کند.
ظریفه  ۳۳سال دارد .او در  ۲۲سالگی ازدواج
کرده است.
ظریفه میگوید پس از تمام کردن مکتب
(مدرسه) ،بزرگترین آرزوی او رفتن به
دانشگاه بود اما پس از ازدواج ،شوهر و
خانواده شوهرش به او اجازه ادامه تحصیل
ندادند.
او در گفتوگو با بیبیسی گفت که یازده سال
در آرزوی رفتن به دانشگاه بوده اما به تازگی
پس از آن که شوهرش در مسجد از زبان عالم
دینی درباره حقوق زن شنیده ،به او اجازه داده
تا به تحصیل خود ادامه بدهد.
ظریفه که مادر یک پسر و دو دختر است حاال
دانشجوی سال اول دانشکده حقوق در یکی
از دانشگاههای خصوصی در کابل است.
مریم دختری که در والیت پروان زندگی
میکند هم سرگذشتی مشابه دارد .پس از چند
سال محروم بودن از تحصیل ،خانواده مریم
به او اجازه دادهاند که به مکتب برود و این
تصمیم را پس از شنیدن درباره حقوق زنان از
زبان عالمان دینی گرفتهاند.
جمیله افغانی میگوید که در نظر دارد این
برنامه آموزشی را به سراسر افغانستان توسعه
دهد.
جمیله خود همسر یک روحانی و مادر دو
دختر و یک پسر است .خودش میگوید که
محرومیت از تحصیل و میراث در جوانی،
سرنوشت او را تغییر داده و پایش را به
دنیای مبارزه برای تامین زندگی بهتر برای
همجنسانش کشانده است.
خانم افغانی به تازگی به عنوان معاون وزارت
کار و امور اجتماعی منصوب شده است.

خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان
 2016خطای مصیبت باری خواهد بود
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واشنگنت پست
)مک تورن بری (منایندهی جمهوریخواه تگزاس و رییس کمیتهی نیروهای مسلح
مرتجم :معصومه عرفانی

چهارده سال قبل ،پس از فاجعهای در  11سپتامبر
 2001که به کشتار  2977نفر انجامید و در
افغانستان طراحی شده بود ،طوالنیترین جنگ
آمریکا آغاز شد .از آن زمان تاکنون ،بیش از 2350
نظامی آمریکایی ،جانهای خود را فدا کردهاند تا
تضمین کنند که هیچ آمریکایی بیگناه دیگری،
قربانی چنین وحشتی قرار نمیگیرد .درحالحاضر،
اینکه این فداکاریها چه نتیجهای درپی خواهند
داشت ،و آیندهی افغانستان و گستردگی تهدیدات
امنیتی بر خاک ایاالت متحده چگونه خواهد بود،
بستگی به تصمیم حیاتی رییسجمهور اوباما دارد که
آیا قرار است پس از  2016سربازانی در افغانستان
باقی بمانند و اگر جواب مثبت است ،چه تعداد.
تغییرات بسیاری در افغانستان اتفاق افتاده است.
نزدیک به یک سال قبل ،رییسجمهور اشرف غنی،
همراه با رقیب مبارزات انتخاباتیاش عبدالله عبدالله
که قرار شد بهعنوان رییس اجراییهی دولت وحدت
ملی خدمت کند ،سوگند یاد کردند .این دولت ،با
مشکالتی ازجمله پیامدهای تعرض پاکستانیها
که ستیزهجویان را از آن سوی مرز به افغانستان
فرستادند ،عواقب نزاع قدرت ناشی از مرگ رهبر
طالبان ،مال عمر ،که شامل بمبگذاریهای
گسترده در کابل میشود ،و رشد نگرانکنندهی گروه
تروریستی به نام داعش یا دولت اسالمی در خاک
افغانستان ،مواجه است .درعینحال ،بخشی از
کمکهای بینالمللی قطع شده و نیروهای ائتالف
درحال خارجشدن هستند –از حدود  100000نفر
در سال  ،2011اکنون کمتر از  10000نفر باقی
ماندهاند .امروز ،افغانها با این چشمانداز روبهرو
هستند که تا پایان  ،2016نیروهای ائتالف کامال از
کشورشان خارج شوند.
در سال  ،2013ارتش آمریکا برنامهای برای خروج
نیروهای آمریکایی از بیشتر عملیاتهای نظامی
در افغانستان طرحریزی کرد .براساس این برنامه،
نیروهای امنیتی قرار بود همچنان برای توسعهی
قابلیتهای امنیتی نیروهای افغان ،به آنها کمک
کنند .حکومت اوباما این طرح را نادیده گرفت.
بیشتر پایگاهها و پستها بسته شدند و نیروها،
به کمتر از نیمی از تعداد موردنیاز برای آموزش و
کمک موفقیتآمیز به ارتش افغانستان ،کاهش
یافت .درحالحاضر ،ارتش افغانستان عالوه بر
حمالت تروریستی ،در مبارزهای دشوار با شورشیان
قرار گرفته است که به منابع کلیدی برای پیشبرد و
پیروزی در آن را در دسترس ندارد .غمانگیز است که
میبینیم قلمرو استراتژیک نیروهای نظامی ایاالت
متحده و قربانیهایی که برای تامین امنیت دادهاند،

ممکن است بینتیجه بمانند.
برنامهی کنونی این است که تا دسامبر  ،2016هرگونه
حضور نظامی هدفمند ایاالت متحده در افغانستان
پایان یافته و پایگاههای باقیماندهی ایاالت
متحده در این کشور بسته شوند .اما دراینصورت،
شبکههای احیاشدهی طالبان و حقانی ،میتوانند
در سراسر افغانستان دستآوردهای بیشتری داشته
باشند ،ثبات این کشور را تهدید کرده و وضعیت را
به روزهای پیش از  11سپتامبر بازگردانند .همچنین،
بستن این پایگاهها میتواند بسیاری از اطالعات
مربوط به تهدیدات امنیتی علیه خاک ایاالت متحده
را نیز نابود کند.
پس از چهارده سال جنگ ،چرا ما باید در کشور
فقیر و بسیار دور از خاک آمریکا باقی بمانیم و
بجنگیم؟ نخست اینکه ،افغانستان مرکز مهمی
برای سازمانهای تروریستی بوده و خواهد بود .این
کشور ،در زمان طرح حمالت  11سپتامبر و دیگر
حمالت ،پایگاه القاعده بوده است و این گروه،
همچنان به تالش برای بازسازی خود در افغانستان
ادامه میدهد .داعش در داخل افغانستان ،بهسرعت
در حال رشد است .تنها با درگیرماندن در این جنگ
است که ما میتوانیم با این تهدیدات ،در خاستگاه
آن مبارزه کنیم ،بهجای اینکه منتظر بمانیم تا به
سمت ما بیایند.
دلیل دیگر این است که ما در افغانستان یک
شریک باانگیزه داریم .دولت وحدت ملی افغانستان،
مشتاق است تا از نزدیک با ایاالت متحده کار کند
و نیروهای امنیتی آن ،مایل و قادر به شرکت در
این مبارزه هستند .با ارایهی حمایت مالی مناسب و
حضوری اندک در نقش مشاور ،و راهاندازی مبارزه با
تروریسم ،ما قادر خواهیم بود تا در جایگاهی استوار
قرار گرفته و اقدام مستقیمی علیه اهداف کلیدی
تروریستی انجام بدهیم.
من در بازدیدی که در این ماه داشتم ،متوجه شدم
توافقی جمعی بر این وجود دارد که نیروهای امنیتی
افغان ،گامهای بزرگی برداشتهاند .اما آنها هنوز
آماده نیستند تا با چالشهای ملی و بینالمللی،
بهتنهایی روبهرو شوند .آنها برای پیشرفت و ارتقا
به این نقطه ،نیاز دارند تا برای مدتزمان بیشتری
تحت حمایتهایی همچون پشتیبانی هوایی و
کمکهای امنیتی قرار بگیرند .همچنین ،آنها
خواهان همکاریهای مشاورهای پایدار ایاالت
متحده هستند.
دلیل سوم ،اعتبار است .اگر ما از دیگر ملتها انتظار
داریم تا در مبارزه علیه تروریستها به ما بپیوندند،
ایاالت متحده باید خود را بهعنوان یک شریک قابل

اعتماد اثبات کند .پس از خروج پیشازهنگام ما از
عراق ،عملکرد ما در سوریه ،و توافق هستهای که
هیچ تاثیری بر محدودکردن فعالیتهای شرورانه
در ایران ندارند ،این اعتبار مورد تردید قرار گرفته
است .خروج کامل از افغانستان ،ممکن است باعث
این امر شود که کشورها ،منطق هرگونه اتحادی با
ایاالت متحده را زیر سوال ببرند.
درحالحاضر ،ما با خطر تکرار اشتباه عراق مواجه
هستیم که پس از خروج بسیار زودهنگام ایاالت
متحده ،شاهد رشد تهدید تروریستی خطرناکتری
است .اگر ما همان اشتباه را در افغانستان مرتکب
شویم ،تهدیدات و خطرات به خاک آمریکا،
شهروندان و منافع این کشور در سراسر جهان،
بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.
چهارده سال پس از  11سپتامبر ،ایاالت متحده
با تهدیدهای امنیتی بسیاری مقابل است .اما
افغانستان همچنان یک نقطهی مرکزی در جنگ
علیه تروریسم باقی میماند .برای ایالت متحده،
عقبنشینی از جنگ در جایی که ما یک شریک
مایل به همکاری داریم ،و جایی که میتوانیم
دستآوردهای زیادی را با صرف هزینهای نسبتا
پایین بهدست بیاوریم ،اشتباهی مصیبتبار خواهد
بود .ما نمیخواهیم روزی به گذشته نگاه بیندازیم
و آرزو کنیم که ای کاش رویکرد متفاوتی را انتخاب
کرده بودیم.

برنامهی کنونی این است که
تا دسامبر  ،2016هرگونه حضور
نظامی هدفمند ایاالت متحده
در افغانستان پایان یافته و
پایگاههای باقیماندهی ایاالت
متحده در این کشور بسته شوند.
اما دراینصورت ،شبکههای
احیاشدهی طالبان و حقانی،
میتوانند در سراسر افغانستان
دستآوردهای بیشتری داشته
باشند ،ثبات این کشور را تهدید
کرده و وضعیت را به روزهای
پیش از  11سپتامبر بازگردانند.
همچنین ،بستن این پایگاهها
میتواند بسیاری از اطالعات
مربوط به تهدیدات امنیتی علیه
خاک ایاالت متحده را نیز نابود
کند.
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پاتریک کاکبرن

بیستوهشتم

ترجمهی حکمت مانا

احتماال برای عربستان ،دیگر
دیر شده است که به روشنی
نشان بدهد که از حمایت خود از
جهادیهای سوریه ،بازگشته است.
شبکههای اجتماعیِ جهادیها،
اکنون آشکارا به خانوادهی سلطنتی
عربستان حمله میکنند .زیر یکی
از عکسهای ملک عبداهلل ،پادشاه
عربستان ،که چند سال پیش به
رییسجمهور جورج بوش مدال
داده بود ،نوشتهاند« :مدال برای
اشغال دو کشور اسالمی» .یک
تصویر تهدیدآمیزتر که از عقب
یک الری گرفته شده و بعد در تویتر
نشر شد ،جنگجویان ماسکدار را
نشان میدهد که زیر آن نوشته
شده است« :انشااهلل اینطور وارد
عربستان میشویم .امروز شام ،و
فردا االلقریات و عرعر (دو شهر در
شمال عربستان سعودی)».
ترس عربستان از
هیجانی شدید و اغراقآمیز در ِ
گسترش شیعه وجود دارد .چراکه شیعهها تنها در
چند کشور قدرت دارند که یا اکثریت هستند یا
یک اقلیت قدرتمند را تشکیل میدهند .از پنجاه
و هفت کشور اسالمی ،تنها چهار کشور دارای
اکثریت شیعه هستند .بااینوجود ،عربستان سعودی
سوءظن بسیار شدیدی به رییسجمهور آصفعلی
زرداری داشت و آشکار ساخته بود که در پاکستان،
یک دیکتاتوری نظامی را به او ترجیح میدهد .به
گفتهی وزیر خارجهی امارات ،شیخ عبداهلل بن زاید،
«عربستان سعودی فکر میکند زرداری شیعه است
و از اینرو باعث ترس عربستان از بهوجودآوردن
مثلث شیعهای در منطقه میشود؛ مثلی میان ایران،
دولت مالکی در عراق و زرداری در پاکستان».
خصومت فرقهای با شیعهها ،با ترس و بیزاری از
ایران همراه است .ملک عبداهلل ،همواره از آمریکا
میخواست به ایران حمله کند و «س ِر مار را ُببرد».
کاستن از نفوذ اکثریت شیعه در عراق ،اولویت
دیگری بود .اینکه چرا شمار زیادی از سعودیها
با اعمال جهادیها علیه دولت عراق همدلی نشان
میدادند دلیل دیگری داشت.
گرفتن عراق توسط یک دولت شیعه -که اولین
مورد در تمام جهان عرب از زمان سرنگونی
سلسلهی فاطمیان بدست صالحالدین در ۱۱۷۱
است ،-زنگ هشدارهای زیادی را در ریاض و
دیگر پایتختهای سنی -که میخواستند این
شکست تاریخی را به عقب برگردانند ،-به
صدا درآورد .دولت عراق ،متوجه این هشدار شد.
عراقیها نیز دریافتند که در سال  ،2009زمانی که
یک امام سعودی فتوا صادر کرد و از همه خواست
شیعهها را بهقتل برسانند ،دولتهای سنیمذهب
درخصوص محکومیتِ حرفهای او ،بهصورتی
مشکوک سکوت اختیار کردند.
بهار عربی در  ،2011فرقهگرایی را شدت بخشید؛
بهخصوص در عربستان که همیشه چشم و گوشش
متوجه اقلیت شیعه در ایالت شرقی کشور است.
در مارچ  ،2011هزار و پنجصد سرباز سعودی،













بهکمک خانوادهی سلطنتی الخلیفه در بحرین
شتافتند و راهپیمایان شیعهی طرفدار دموکراسی را
در این جزیره درهم کوبیدند .ماهیت فرقهای این
بحرانها ،با تخریب زیارتهای شیعه آشکارتر شد.
توان بهقدرتماندن
در سوریه ،عربستان سعودی ِ
دولت اسد را که از حمایت روسیه ،ایران ،و
حزباهلل لبنان برخوردار است ،دستکم گرفته
بود .اما دخالت عربستان ،قطر و ترکیه ،اعتبار
سکوالر و دموکراتیک قیام را از بین برد .چنانچه
درنتیجهی دخالت این کشورها ،قیام مردم سوریه
به جنگ سنیها برای بهدستگرفتن قدرت توسط
جهادیهای َسلَفی که نیروهای پیشرو قیام شدند،
تبدیل شد .همانطور که انتظار میرفت ،علویها
و دیگر اقلیتها ،وادار شدند برای بقای خود تا پای
مرگ بجنگند.
در دورهای پس از آن ،نشانههای خشم واقعی
واشنگتن درمورد رفتار عربستان سعودی و
پادشاهیهای سنی حاشیهی خلیج فارس آشکار
شد .آمریکا از این کشورها بهخاطر تامین مالی
جنگساالران جهادی در سوریه خشمگین بود.
گویا آمریکاییها از این نگران بودند که چنین
کمکهایی ،میتواند وضعیتی مشابه به وضعیت
افغانستان در دههی  1980را بهوجود بیاورد که
در آن ،حمایت گسترده از جنگجویان ،درنهایت،
طالبان و القاعده و جنگساالران جهادی را بهوجود
آورد .جیمز کالپر ،رییس سازمان اطالعاتی آمریکا،
شمار جنگجویان خارجی در سوریه را که عموم
آنها از جهان عرب بودند ،حدود هفت هزار تن
تخمین زده بود.
وزیر خارجهی آمریکا ،جان کری ،در خفا از
شاهزاده بندر بن سلطان ،سفیر پیشین عربستان
در واشنگتن ،که از سال  2012رییس استخبارات
عربستان سعودی بود ،بهخاطر برنامهریزی برای
سرنگونی دولت اسد انتقاد کرده بود .درعوض،
شاهزاده بندر ،بعدها اوباما را محکوم کرد که پس از
بهکارگرفتن جنگافزار شیمیایی علیه غیرنظامیان
در سوریه ،دست به مداخلهی نظامی نزد.
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اما آشکار بود که سعودیها از بازگشت جنگجویان
به وطن ،که پیشتر با تشویق خود آنها به سوریه
رفته بودند ،هراس دارند .سعودیها میترسیدند که
این جنگجویان برگردند و تفنگها را بهسوی خو ِد
حاکمان سعودی نشانه بگیرند .در فبروری و مارچ
 ،2014در یک چرخش عجیب سیاسی ،عربستان
سعودی تصمیم گرفت جلوی رفتن جنگجویان
سعودی به سوریه را بگیرد .ملک عبداهلل ،رفتن
جنگجویان سعودی به یک جنگ خارجی را
جرم خواند .بههمینترتیب ،رییس استخبارات
عربستان ،شاهزاده بندر بن سلطان ،که مسئول
هماهنگکردن و حمایت مالی گروههای جهادی
بود ،بهصورت غیرمترقبه از کار برکنار و با وزیر
داخله ،محمد بن نایف ،جایگزین شد .نایف،
رابطهی خوبی با آمریکا داشت و بهخاطر کمپاین
ضدالقاعدهاش در شبهجزیرهی عربستان شناخته
میشد.
شاهزاده متعب بن عبداهلل ،پسر ملک عبداهلل
پادشاه عربستان ،و رییس گارد ملی سعودی نیز،
در ساختن سیاست جدیدی برای سوریه نقش
داشت .در کنار اینها ،اختالفات عربستان سعودی
با دیگر پادشاهیهای خلیج نیز درحال آشکارشدن
بود ،بهطوری که عربستان ،بحرین و امارات ،در
ماه مارچ  ،2014سفارتخانههای خود در قطر
را بستند .دلیل اصلی این اختالف ،حمایت قطر
از اخوانالمسلمین در مصر بود؛ اما در کنار آن،
بهخاطر تامین مالی بیشازحد گروههایی جهادی
در سوریه نیز ،اختالفاتی میان پادشاهیهای خلیج
بهوجود آمده بود.
تا ماه مارچ  ،2014معاون وزیر آمریکا در
امور تروریسم و اطالعات مالی ،دیوید کوهن،
عربستان سعودی را بهخاطر پیشرفتهایش
در بریدن رگههای مالی القاعده در مرزهای
عربستان ،ستایش میکرد ،اما نسبت به اینکه
گروههای دیگر جهادی ،هنوز به تامینکنندگان
مالی عربستان دسترسی داشتند ،اخطار میداد.
وی همچنین گفته بود که در کمک و حمایت

از جهادیها ،عربستان سعودی تنها نیست ،بلکه
«کویت -متحد ما -دارد به مرکزی برای تامین
مالی گروههای تروریستی در سوریه تبدیل می
شود» .او از این مسئله شکایت کرده بود که نایف
االمین ،در دو پست وزارت عدلیه و وزارت حج
و اوقاف گماشته شده است؛ درحالیکه به گفتهی
او« ،االمین دارای سابقهی ترویج جهاد در سوریه
است و درواقع ،از عکس او برای پوستر کمپاین
جمعآوری کمک مالی برای گروه جبههی النصره
استفاده شده بود» .او زیر فشار آمریکا ،وادار به
استعفا شد.
احتماال برای عربستان ،دیگر دیر شده است
که به روشنی نشان بدهد که از حمایت خود از
جهادیهای سوریه ،بازگشته است .شبکههای
اجتماعی جهادیها ،اکنون آشکارا به خانوادهی
ِ
سلطنتی عربستان حمله میکنند .زیر یکی از
عکسهای ملک عبداهلل ،پادشاه عربستان ،که
چند سال پیش به رییسجمهور جورج بوش مدال
داده بود ،نوشتهاند« :مدال برای اشغال دو کشور
اسالمی» .یک تصویر تهدیدآمیزتر که از عقب
یک الری گرفته شده و بعد در تویتر نشر شد،
جنگجویان ماسکدار را نشان میدهد که زیر آن
نوشته شده است« :انشااهلل اینطور وارد عربستان
میشویم .امروز شام ،و فردا االلقریات و عرعر (دو
شهر در شمال عربستان سعودی)».
بدون شک ،رهبران شیعه درمورد چرخش عربستان
سعودی تردید دارند و باور ندارند که این کافی
باشد .یوسف الخویی ،رییس مرکز مطالعات
آکادمیک شیعه ،میگوید« :فتواهای اخیر سعودی
که کشتار توسط انتحار را محکوم کردهاند ،قدم
مثبتی است اما سعودیها باید بر سیستم آموزشی
خود ،که در آن شیعهها ،سوفیها ،مسیحیان،
یهودیان و دیگر فرقهها و مذاهب ،اهریمن جلوه
داده میشوند ،اصالحات جدی وارد کنند .آنها باید
جلوی اشاعهی نفرت ازطریق کانالهای تلویزیونی
را بگیرند و اجازه ندهند که واعظانشان ،به این
سادگی در رسانههای اجتماعی نفرتپراکنی کنند».

یادداشتهایسخیدادهاتف
تقصیر من نیست
ریاست جمهوری:
من از روزی که رییسجمهور شدهام ،حدود دو
هزار طرح برای آزادی و آبادی مملکت دادهام .اگر
طرحهای من اجرا شوند ،میزان صادرات ما هشتاد
درصد افزایش مییابد و حتا همان یک سیر زردآلوی
بی کیفیتی که در فالن منطقهی دور افتادهی کشور در
پشت بام خاک میخورد ،به بازارهای جهانی راه پیدا
خواهد کرد .برنامهی من برای اشتغال به حدی موثر
و جامع است که اگر به اجرا درآید ،ممکن است ما
محبور شویم از کشورهای خلیج فارس و حتا اروپا
کارگر وارد کنیم .البته این طور نیست که من همهی
تالش خود را بر باال بردن تولید داخلی و ایجاد اشتغال
متمرکز کرده باشم و از نیازهای معنوی شهروندان
کامال غافل شده باشم .طرح یک «کابلْپارک فضایی»
از همان ابتدا در صدر اولویتهای من بود .این پارک
با وسعت چهار صد کیلومتر مربع در ارتفاع دوهزار
پایی در آسمان کابل ساخته میشود و با تمام امکانات
«سایفای» و تکنولوژی پُستمدرن مجهز میباشد.
مشکلی که من با آن روبهرو هستم این است که هیچ
یک از طرحهای من اجرا نمیشوند .رییس محترم
اجراییه کمکاری میکند.
ریاست اجراییه:
من بارها و بارها تأکید کردهام که ریاست اجراییه
آمادهی پذیرش هر نوع طرح ابتکاری برای توسعه و
عمران کشور هست .اما با تأسف طرحهایی که به ما
میرسند طرحهایی هستند که خدا شاهد است ما از
مطرح کردن شان در جلسهی شورای وزیران خجالت
میکشیم .مثال جناب رییسجمهور طرحی را برای ما
فرستاده به نام «برنامهی ده سالهی توسعهی کشمش
محور» .این طرح در سیزده هزار صفحه تشریح
شده و نصف آن تاریخ جهانگشای جوینی ،وامق و
عذرا ،دیوان رحمان بابا و ترجمهی قرآن مجید است.
نصف دیگرش نقاشیهای کارتونی است .ما مخالف
بنا کردن اقتصاد کشور بر کشمش نیستیم ،ولی همه
میدانند که برای به عمل آوردن کشمش باید آب تا
زانوی آدم ایستاده باشد .در حالی که کشور ما حتا از
طرف آسمان هم محاط به خشکه میباشد .ببخشید،
آن برنج است که آب زیاد کار دارد .به هر حال ،برای
ما طرح درست نمیرسد که اجرا کنیم .تنها طرح قابل
تاملی که به ما رسیده همان طرح ساختن تشناب برای
همشهریان کابل در هلمند است که آن هم به طیاره و
امکانات دیگر نیاز دارد.
این است که ما و هزاران مشاور ما منتظر طرحهای
رییسجمهور هستیم ،اما متاسفانه ایشان امروز و فردا
میکند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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چرا برخی افراد دست به خودکشی
میزنند؟

بگو مگو از

محمد امین احمدی
به نام خداوند دادگر و مهربان
صفحة جعلیای که ذیل عنوان دکرت محمد امین احمدی
مطالبی را منترش میکند اخیر ًا پستی را به نام این جانب
به این مضمون منترش کرده است که گویا رییس جمهور
بیامر است و بعد بر پایه این خرب راجع به اوضاع کشور به
اظهار نطر پرداخته است .کسانی که با روحیة من آشنا هستند میدانند که هیچ اشتیاقی
به شایعات و خربهای پشت پرده و رس در آوردن از رازهای آن ندارم و اکنون نیز چیزی
راجع بیامری رییس جمهور منیدانم .با کامل تأسف این خرب و اظهار نظر مبتنی بر آن
در ستون فیسبوک روزنامه اطالعات روز شامره  914نیز منترش شده است .به این وسیله
از مدیر مسئول روزنامه اطالعات روز میخواهم برابر قانون مطبوعات این تکذیبیه را در
هامن ستون به نرش بسپارد.
در پایان فقط دعا میکنم که در این رشایط دشوار مسئوالن کشور در پناه حرضت حق
به سالمت باشند و نویسندگان ما بیش از این به ناحق آرامش مردم را بر هم نزنند.
محمد امین احمدی


Dr. Mohammadi
مهمترین خاطره سیاسی ماندگار:
دقیقا یک سال پیش شب  ۲۸سنبله آخرین مرحله
مذاکرات در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی تا
ساعت نزدیک به  ۴صبح در خانه آقای وحیدالله
شهرانی ادامه یافت و پس از توافق کلی روی مسائل
اساسی ،قرار شد موارد بحث برانگیز با رهربان هردو تیم در میان گذاشته شود و
رسانجام ساعت  ۱بعد از ظهر روز  ۲۹سنبله منایندگان هر دو تیم در محل اقامت
آقای یان کوبیش حضور به هم رسانیده و پس از حدود هشت ساعت مذاکره بر
موافقت نامه حکومت وحدت ملی مهر تایید زدند.
منایندگان مذاکره کننده تیم تحول عبارت بودند از آقایان محمدحنیف امتر ٬فیض
الله ذکی ٬عبدالسالم رحیمی و اینجانب و منایندگان تیم اصالحات عبارت بودند
از آقایان محمد ناطقی ٬سیدحسین عاملی بلخی ٬وحیدالله شهرانی و وحید عمر.
آن شب پس از قطعی شدن نتایج مذاکرات و توافق نهایی بر موافقت نامه حکومت
وحدت ملی ٬هرچند به لحاظ جسمی خیلی خسته بودم اما از بابت شکست بن
بست سیاسی ٬به لحاظ روحی خیلی خرسند و آرام و از اینکه در کاهش نگرانی
مردم رشیف افغانستان سهیم بودم ٬احساس مرست میکردم.


Ahmad Idrees Rahmani II

سرازیر شدن سیل مهاجران مسلمان به اروپا بزرگترین
چالش دیموگرافی برای اروپا به وجود خواهد آورد .سه
قدرت بزرگ اروپا ،آلمان ،فرانسه و انگلستان هر کدام
کتلههای عظیمی از جمعیت مسلمان در کشور خود دارند
که در صد سال گذشته برایشان چالشهای خیلی بزرگی
را بهوجود آورده است .یکی از چالشها اینست که ترکها در آلمان ،الجزایریها در
فرانسه و مسلمانان جنوب آسیا در انگلستان دارند به سرعت به مسیر اکثریت شدن
نفوس این کشورها درحرکت هستند .اگر این تغییر دیموگرافی صورت گیرد ،این کشورها
نا چار هستند یا با دیموکراسی خدا حافظی کنند یا هم با رهبرهای سیاسی مسلمان
روبهرو شوند .در ضمن رویا رویی غربیها خصوص ًا امریکاییها در کشورهای خاور
میانه باعث میگردد که جمعیت مسلمان کشورهای اروپایی پیوسته بر سر دولتهای
این کشورها به خشم آمده و دست به کارهای خشونت بار بزنند .بهطور مثال یک کتله
عظیم رهبری پایین رتبه داعش را مسلمانانی تشکیل میدهد که اساس ًا تابعیت این
کشورهای اروپایی را دارند .در این روزها آوازه است که مهاجران مسلمان برای اینکه
پروسه تابعیت شان به سرعت انجام شود تغییر مذهب میدهند .این دقیق بهخاطری
صورت میگیرد که متوجه هستند اروپاییها با ازدیاد بیشتر نفوس مسلمان در کشورهای
شان نگران هستند.
بن ًا قدرتهای اروپا در دراز مدت به مشکل خیلی جدی روبهرو هستند .یا باید از
ارزشهای که سالها برای آنها مبارزه کردند ،بگذرند (حقوق بشر ،دموکراسی ،آزادی
بیان ،آزادی سیاسی شهروندان ،باز نگهداشتن سیستم مهاجرت و غیره) یا هم با تحول
جدی دیموگرافی و بحرانها اجتماعی-فرهنگی روبهرو شوند .گرچه برخورد خشن
مجاریها میتواند ریشه در گذشته تاریخی این کشور با جهان گشاییهای امپراطور
عثمانی داشته باشد ،اما باز هم برخورد روزهای گذشته بیشتر ناشی از بحران تغییر
دیموگرافی معلوم میشود تا گذشته تاریخی .مردم در این کشور هنوز هم روزهای
فتوحات عثمانی را مثل دیروز به یاد دارند و برای همدیگر بازگو میکنند.
به هر صورت یک نکته قابل تامل اینست که این بحران مثل بحران پولی یونان،
اسپانیا و ایتالیا ،از جمله آلههایی فشاریست که نخواهد گذاشت اروپا به یک قدرت واحد
و بزرگ تبدیل گردد ،و این درست در راستای منافع بزرگ دو کشور در دنیا قرار دارد.
اول امریکاییها دوم روسها .هر دوی این قدرتهای بزرگ اروپای ضعیف میخواهند
تا همیشه آنها را در حیطه کنترل خود داشته باشند.
بن ًا منشا سرازیر شدن سیل از مهاجران به اروپا را باید فرا تر از بحرانهای فعلی کشورانی
چون سوریه ،عراق ،افغانستان و یا هم لیبی سراغ کرد .مسئله کمی مغلقتر از آن است.
در روزهای بعدی کوشش میکنم این مسئله را کمی بیشتر برای مردم تشریح کنم.

خودکشی ب رای برخی اف راد پیامد دورهای از
افرسدگی است ،درحال یکه ب رای برخی دیگر
عملی تدافعی است که ممکن است در ب رابر
تج رب های تلخ ،مانند از دست دادن یکی از
اط رافیان یا حتا حادث های نسبتا ب یاهمیت ،از خود
نشان دهند.
آنچه در ذیل م یآید فهرستی از افکار و
رویدادهایی است که م یت وانند به ایجاد حس
خودکشی در اف راد کمک کنند:
 -1تنهایی ،این حالت به تدریج این احساس را
در شخص ایجاد م یکند که کسی را ندارد و
هی چکس حقیقتا به زندهبودن یا مردن او اهمیت
من یدهد .فرد خودکش یگ را ممکن است ب هشدت
احساس تنهایی و انزوا کند.
 -2حس ناامیدی و ب یپناهی ،در این رشایط فرد
احساس م یکند که رشایط از آنچه هست بهرت
نخ واهد شد و کسی نیز من یت واند به وی کمک
کند.
 -3حس ب یارزش بودن ،در این حالت فرد
احساس بیهودگی م یکند؛ به همین دلیل هرگز
قادر به پذیرش چیزی نیست و از نظر وی
هرگ ونه توجه ،عالقه و تشویق دیگ ران ناموجه و
برمبنای یک فرض اشتباه است .این قبیل اف راد
چون احساس م یکنند که شایسته توجه دیگ ران
نیستند ،معموال از عزتنفسی پایین برخوردارند
و تشوی قها و متجیدهای دیگ ران را من یپذی رند.
 -4افرسدگی ،کسان یکه افرسدهاند ،معموال از
خود ،دیگ ران یا رشایط موجود برداشتی منفی
دارند .ن هتنها بسیاری از احساسات ذکر شده در
باال در میان اف راد افرسده شایع است بلکه از نظر
آنها این احساسات کامال درست و منطقی
است .بناب راین اگرچه ممکن است ناظ ران و
کسان یکه نگ ران این اف راد هستند ،از استعدادها
و پیرشف تهای آنها آگاه باشند ،الزم است
برداش تهای درونی آنها نیز به دقت مورد توجه
ق رار گی رند.
 -5شکست در اج رای طرحها ،این حالت ب هویژه،
در رشایطی صدق م یکند که اهداف از اهمیت
شخصی برخوردارند؛ ب هعن وان من ونه ،ناموف قبودن
در دانشگاه ،پایان یافنت یک رابطه مهم یا دست
نیافنت به اهداف تحصیلی .در این صورت
ممکن است فرد احساس شکست ،رشمندگی
یا ب یکفایتی کند و تصور کند که دیگ ران او را
دوست ندارند.
 -6داشنت اسرتس در سطح باال و نامناسب،
این وضع در کسانی مشاهده م یشود که به
لحاظ شخصی و تحصیلی انتظاراتی باال و
غیرواق عبینانه از خود دارند .انتظارات باالی
تحصیلی از دانشجویان م یت واند در آنها اسرتس
ایجاد کند .گاه یاوقات نیز اسرتس ،در برخی از
دانشجویان به سطحی تحم لناپذیر م یرسد.
دانشجویانی که در طول تحصیل به پیرشف تهای
خ وبی دست یافت هاند ،اغلب تصور م یکنند که
موفقی تهای تحصیلی در تعیین هویت شخصی
آنها نقش بسیار مهمی ایفا م یکنند و در
صورت به خطر افتادن و نادیده گرفته شدن این
موفقی تها ،هویت آنها نیز در معرض خطر ق رار
خ واهد گرفت .ب رای چنین اف رادی دست نیافنت به
«رتبه نخست» حقارتی محض و تحم لناپذیر
ب هشامر م یرود.
 -7خشم ،گاه یاوقات خودکشی در اف رادی
مشاهده م یشود که ب هشدت خشمگی ناند یا از
خودکشی ب رای انتقام گرفنت استفاده م یکنند
(اقدام به خودکشی در یک فرد پس از پایان
یافنت یک رابطه دوستی ،من ون های از این حالت
است).
 -8استفاده از م وادمخدر و مرشوباتالکلی،
گاه یاوقات اف راد تح تتأثیر م وادمخدر یا
یزنند.
مرشوباتالکلی دست به خودکشی م 
در این حالت اف راد خط رات کاری را که انجام
م یدهند دس تکم م یگی رند و در مقایسه با
سایرین ،در مقابل احساساتی که گرفتار آنها
م یش وند ،آسیب پذیرت رند.
 -9بیامریهای جسمی و روحی
 -10احساس درماندگی ،وقتی فرد در بره های از
زمان گرفتار مشکالتی متعدد م یشود -ب هعن وان
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مثال مشکالت تحصیلی ،خان وادگی و همزمان
با آنها پایان یافنت یک رابطه  -در این حالت
احساس درد و غم وی را درمانده و نات وان م یسازد.
اقدام به خودکشی
مطالعات نشان م یدهند که آنچه اغلب موجب
م یشود برخی دانشجویان دست به خودکشی
ب زنند ،مشکالت میان فردی است .مسائلی که
در پی بروز برخی مشکالت تحصیلی ،میان
دانشجو و والدین او پیش م یآید ،من ون های از
این امر است.
این مطالعات همچنین نشان م یدهند که
نگ ران یهای مالی و اسرتس ناشی از فشارهای
تحصیلی نیز از ع وامل مهم اقدام به خودکشی
در میان دانشجویان هستند.
با این وجود دلیل خودکشی هرچه باشد ،هم واره
باید مورد توجه جدی ق رار گیرد .آمار نشان
م یدهد کسان یکه به دفعات متعدد اقدام به
خودکشی م یکنند به احتامل بسیار زیاد در
نهایت ،تصادفا یا از روی عمد ،مرگ خود را
موجب م یش وند.
نشان ههای هشدار دهنده
اف راد ممکن است در رشایط عادی در واکنش
به مشکالتی که در زندگی روزمره خود با آنها
روب هرو م یش وند ،دچار افرسدگی ،غم یا احساس
درماندگی ش وند .کسان یکه در واکنش به این
مشکالت ،خودکشی را انتخاب م یکنند ،به
احتامل زیاد بیشرت از دیگ ران در معرض آسی بها
و ناکام یهایی ق رار گرفت هاند که به آنها توجهی
نشده است یا ب هجای رویارویی با مشکالت
بزرگ ،در مقابل آنها درمانده و نات وان شدهاند.
به نشان ههای هشداردهنده زیر دقت کنید:
*افرسدگی ،شامل احساس شدید گناه و رشم،
انتقاد از خود و خشم.
*حس ب یارزش بودن و برخورداری از عزت نفسی
پایین؛ ب هویژه اگر با انتظارات و آرمانهایی بسیار
باال هم راه باشند.
*احساس ناامیدی ،عجز و بیهودگی
*حس بیگانگی ،انزوا و تنها بودن
*داشنت سابقه اقدام به خودکشی
*داشنت یک نقشه مفصل ب رای خودکشی
*استفاده از م وادمخدر و مرشوباتالکلی
*بیان سخنانی درباره کشنت خود یا پوچ بودن
زندگی
سزا یا آسیبی سخت مانند
*یک رویداد اسرت 
فقدانی بزرگ یا ترس از پیش آمدن این فقدان
*تغیی رات رفتاری چش مگی ر ،مانند گوش هگیر شدن؛
ب هویژه اگر این حالت درفرد غیرعادی ب هنظر آید.
به یاد داشته باشید که درست نیست بگوییم
«اف رادی که نیت خود را ب رای خودکشی به زبان
یزنند».
م یآورند ،واقعا دست به این کار من 
در رویارویی با فردی که در فکر خودکشی است،
چه کنیم؟
ب رای بررسی این امر که آیا فردی در معرض خطر
ق رار دارد یا نه و ای نکه احتامل دارد دست به
خودکشی ب زند ،الزم است رشایط را از دیدگاه او
بسنجید ،حتا اگر ب هنظر شام غیرواق عبینانه باشند.
شاید این کار بسیار دش وار ب هنظر آید ،زی را بودن
با فردی که دارای حس خودکشی است م یت واند
احساساتی قوی و اضط رابی شدید ب هوجود آورد،
هامنگ ون هکه بسیاری اف راد این حاالت را تج ربه
کردهاند.
به همین دلیل الزم است پیش از برق راری ارتباط

با دانشجویی که قصد خودکشی دارد ،با یک
مشاور درخصوص نگ ران یهای خود صحبت
کنید .توصی ههای زیر نیز م یت وانند در این مسیر
کم ککننده باشند:
 احساسات و دیدگاههای خود را بررسی کنید.اگر پی بردید که ممکن است در رویارویی با
آن فرد از عباراتی مانند «فریاد کمک خ واهی»
یا «جلب توجه» ،آن هم با لحنی تحقیرآمیز
استفاده کنید ،عاقالن هتر آن است که از شخص
دیگری که مناسب این کار است بخ واهید به فرد
خودکش یگ را کمک کند.
همچنین روشهای زیر را ب هکار گیرید:
س وال کنید :بعید ب هنظر م یرسد که س وال کردن
درباره خودکشی ،فکر خودکشی را به ذهن فرد
القا کند؛ این کار کمک م یکند که فرد بت واند
درخصوص مشکالتش صحبت کند.
به سخنان او گوش دهید :آنچه را که فرد
خودکش یگ را م یگوید جدی بگیرید و تالش
کنید تا چش مانداز وی را از رشایط به خ وبی درک
کنید .در این حالت فرد قادر خ واهد بود درمورد
نیازهای خود و ای نکه چه کسانی م یت وانند به او
کمک کنند ،صحبت کند.
با او بحث کنید :تالش کنید تا بدون آنکه
راهح لهای خود را بر رشایط تحمیل کنید ،با فرد
مورد نظر بحث و گف توگو و کشف کنید که
چه چیزهایی م یت وانند رشایط را تغییر دهند.
راهح لهایی عملی ب رای حل مشکل ارایه دهید:
ب هعن وان مثال ،اگر رضباالج لهای تحصیلی
ب رای دانشجوی موردنظر تعیین شده است ،آنها
را از رس راه وی بردارید.
هرگز از محدوده زمان و ت وانای یهای خود ف راتر
نروید :اگر من یت وانید کاری انجام دهید قول آن را
هم ندهید ،فرد خودکش یگ را بیش از این مستحق
ناامیدی نیست.
به اف رادی که م یت وانند به شام کمک کنند،
م راجعه کنید :مسئ ولیت رشایط موجود را به
تنهایی بر دوش نکشید .نشان دهید که آنقدر
نگ ران هستید که الزم م یدانید از کمک دیگ ران
نیز استفاده کنید ،حتا اگر این کار به مفهوم
کاهش اعتامد آن فرد به شام باشد.
در رشایط اضط راری ...
اگر فردی که دست به خودکشی زده است،
در معرض خطر جدی ق رار دارد ،بالفاصله با
آمبوالنس و سایر مسئوالن دانشگاه ازجمله مرکز
مشاوره دانشجویی متاس بگیرید .تا زمان رسیدن
نیروهای امداد در کنار فرد مبانید .اشیاء خط رناک
را از دس ترس وی دور کنید.
اگر فردی که قصد خودکشی دارد از قبل ب رای
آسی برساندن به خود دست به اقداماتی زده،
ب هعن وان مثال ،از مقدار زیادی دارو استفاده کرده،
نیروهای امدادی را از ماهیت کار وی ،مثال ،نوع
دارویی که استفاده کرده است ،مطلع کنید.
درصورت یکه خودتان قصد دارید فرد را به
بیامرستان انتقال دهید ،مطمنئ شوید که این کار
رسی عتر انجام خ واهد شد و خط رات بیشرتی ب رای
فرد به هم راه نخ واهد داشت.
البته این کار را نیز باید با اطالع دیگ ران انجام
دهید .گام بعدی م راجعه به مرکز مشاوره و مطلع
ساخنت مشاوران ب رای کمک به فردی است که
دست به خودکشی زده است .کسان یکه به نحوی
تح تتأثیر این رشایط ق رار گرفت هاند نیز م یت وانند
از مشاوران کمک بگی رند.
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بنیتس :جرارد بخواهد،
ارتباطمان حفظ خواهد شد

استیون ج رارد ،اسطوره لیورپول ،در کتاب جدید
خود از رافا بنیتس ،رسمربی سابق لیورپول و
فعلی رئال مادرید ،به عنوان تنها مرب یای که
هیچ ارتباط دوستان های با وی ندارد یاد کرده
است.
این جمله ج رارد ،بازتاب گسرتدهای در رسان ههای
اروپایی داشت .بنیتس نیز در واکنش به این
مساله ،هفته گذشته گفته بود که ج رارد با این
حرکت ،قصد افزایش فروش کتاب خود را داشته
است.

بنیتس که در نشست خربی بازی با گ رانادا رشکت
کرده بود ،بار دیگر با سوالی در مورد ج رارد روبرو
شد و در پاسخ گفت :حاال وقت صحبت در مورد
حاشی هها نیست؛ با این حال باید بگویم که
ج رارد یک پدیده و یک بازیکن فوقالعاده است
و این مساله را ف راموش خواهم کرد .رابطه من
با او همواره خوب بود و اگر خودش بخواهد،
این ارتباط خوب را ادامه خواهیم داد .او کمک
کرد در لیورپول بازیهای زیادی را پیروز شویم و
همواره از او به نیکی یاد خواهم کرد.



تالش یووه برای جلوگیری از بازگشت
موراتا به رئال

فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئال مادرید روز
پنجشنبه هفته گذشته در مصاحب های گفت که
عالقمند است تابستان آینده ،آلوارو موراتا را به
رئال بازگرداند.
موراتا تابستان گذشته با رقم  22میلیون یورو
از رئال مادرید به یوونتوس رفت و فصل گذشته
بازیهای درخشانی ب رای این تیم انجام داد .او با
زدن گولهای حساس و تعیین کننده ،کمک کرد
یووه بازهم قهرمان ایتالیا شده و به فینال لیگ
قهرمانان نیز صعود کند.
در ق رارداد رئال با یوونتوس 2 ،بند وجود دارد که
بر اساس آنها ،رئال در دو تابستان  2015و 2016
م یتواند موراتا را با پرداخت  30و  35میلیون یورو
به برنابئو بازگرداند .در این تابستان ،رئال یها ب رای
اج رایی کردن این بند تالشی نکردند اما بر اساس

حرفهای پرز م یتوان گفت که موراتا تابستان
بعد با  35میلیون یورو به مادرید بازگردانده
خواهد شد.
 ASدر همین رابطه گزارش داد که ماروتا ،مدیر
اج رایی یووه در تالش است تا با رئال مادرید بر
رس حذف این بند به توافق رسیده و با پرداخت
مبلغی به باشگاه اسپانیایی ،موراتا را در یوونتوس
حفظ کند .یوونتوس حارض است به موراتا نیز
حقوق سالیانه  7 .5میلیون یورویی بپردازد.
موراتا با گرفنت این مبلغ ،پس از بوفون و پوگبا،
باارزشترین بازیکن یوونتوس خواهد شد.
در گزارش ASقید شده است که رئال مادرید به
سختی پیشنهاد یووه را در مورد حفظ موراتا را
خواهد پذیرفت و احتامال باید منتظر بازگشت این
مهاجم ارزشمند به رئال در تابستان  2016باشیم.



بارسلونا و انجام حداقل دو خرید
در بازار زمستانی
باشگاه بارسلونا با مصدومیت شدید رافینیا
محکوم به خرید بازیکن در نقل و انتقاالت
زمستانی است و تعداد این خریدها از یک نفر
بیشرت خواهد بود.
مصدومیت رافینیا در بازی ب رابر رم که منجر
به از دست رفنت فصل ب رای این بازیکن شد،
بدترین سناریوی ممکن ب رای بارسلونا و لوئیس
انریکه ،مربی این تیم بود .وقتی پدرو در تابستان
درخواست جدایی داد و در نهایت نیز به چلسی
پیوست ،خیال بارسا تا حدودی راحت بود که
رافینیا حداقل تا زمستان م یتواند جای او را
به خوبی پر کند و با رفع محرومیت این تیم
از خرید بازیکن و ثبت نام بازیکن جدید از 1

جنوری ،توران و ویدال را به ترکیب خود اضافه
کرده و یک بال تهاجمی دیگر نیز خریداری
خواهد کرد .ب رای این مهم ،بازیکنانی چون
نولیتو ،ماهرز ،والکات ،فقولی ،بلعربی ،ناواس،
کاندروا ،ب راردی و ...مدنظر کاتاالنها ق رار دارند.
حاال با توجه به از دست رفنت فصل ب رای رافینیا،
موندو دپورتیوو ادعا کرده است که لوئیس
انریکه از روبرت فرناندز ،مدیر ورزشی بارسلونا
درخواست خرید حداقل دو بازیکن جدید در بازار
زمستانی نقل و انتقاالت کرده است.
بارسا هم اکنون تنها اینیستا ،راکیتیچ و رسجی
روبرتو را به عنوان گزین ههای قابل اتکا ب رای
حامیت از مهاجامنش در اختیار دارد.



احتمال اضافه شدن آردا
به فهرست بازیکنان بارسا
با مصدومیت غیرمنتظره رافینیا و از دست
رفنت فصل برای این بازیکن ،مدیران بارسا در
تالش اند تا نام یک بازیکن را به جای وی در
فهرست  25نفره خود اضافه کنند.
بارسلونا که از سوی فیفا تا  1جنوری 2016
از خرید بازیکن و ثبت آنها در فهرست
بازیکنانش محروم است ،طبق قانون من یتواند
بازیکنی را جایگزین رافینیای مصدوم کند اما
تونی فریسکا ،یکی از کاندیداهای ریاست
بارسلونا در انتخابات ماه جوالی ،دیروز در
توئیرت خود نوشت که بارسا م یتواند بدون
توجه به محرومیت فیفا ،آردا توران یا الیکس

ویدال(دو خرید تابستانی بارسا) را جانشین
رافینیا کند.
فریسکا به این اشاره کرده است که محرومیت
بارسا شامل دو نقل و انتقاالت زمستانی و
تابستانی  2015م یشده که هر دو نیز پشت
رس گذاشته شده اند و با توجه به ماده 3 .124
اساسنامه فدراسیون فوتبال اسپانیا ،بارسا بدون
توجه به محرومیت فیفا م یتواند یک بازیکن
را به جای رافینیای مصدوم که کل فصل را از
دست داده به فهرست خود اضافه کند .حال
باید دید واکنش مدیران بارسلونا در این زمینه
چه خواهد بود.

موج بیسابقه مصدومیتها
در رئال و بارسا
در دو ماه اخیر شاهد یک اتفاق کم سابقه در دو غول فوتبال اسپانیا؛
رئال مادرید و بارسلونا بوده ایم و آن هم افزایش تعداد مصدومین
این دو تیم است.
هنوز یک ماه از رشوع فصل جدید نگذشته است که چندین مصدوم
روی دست تیم پزشکی رئال مادرید و بارسلونا مانده است .در این
میان نقش بازیهای ملی که به ویروس فیفا معروف هستند نیز
در رشد تعداد مصدومان این دو تیم بی تاثیر نبوده است .در کنار
این ،م یتوان از اردوهای پیش فصل طوالنی رئال و بارسا نیز یاد کرد.
رئال مادرید بیش از  40هزار کیلومرت در فصل تابستان طی کرد و
در  3قاره مختلف اقدام به انجام بازیهای دوستانه کرد .بارسلونا
هم که به دلیل درگیر بودن در سوپرکاپ اروپا و اسپانیا ،با تقویمی
فرشده روبرو بود ،در کامل تعجب ،یک اردوی دو هفت های در آمریکا
برگزار کرد.
در دو ماه اخی ر ،بارسلونا با  7مصدوم عضالنی روبرو شده (فرمالن،
آلبا ،آدریانو ،داگالس ،آلوس ،ب راوو و رسجی روبرتو) و دو بازیکن دیگر
این تیم نیز به دالیلی دیگر از میادین به دور ماندند .نیامر پیش از
رشوع فصل دچار بیامری اوریون شد و دو روز پیش نیز رافینیا در بازی
ب رابر رم ،از ناحیه رباط صلیب آسیب دید و کل فصل را از دست داد.
از بین این  9مصدوم ،نیامر ،آلبا ،آدریانو و روبرتو در حال حارض رشایط
بازی را پیدا کرده اند.
در اردوی رئال مادرید نیز وضع به همین منوال است .رئال یها در
چند هفته اخیر با مصدومانی چون ایارامندی ،بنزما ،په په ،دانیلو،
بیل ،رونالدو ،راموس و خامس روبرو شده اند که به غیر از راموس،
دیگر مصدومان این تیم با مصدومی تهای عضالنی دست به گریبان
بوده اند.
ایارا که به سوسیداد رفت ،هم اکنون رشایط بازی را دارد؛ رونالدو ،په
په و بنزما نیز مصدومی تشان بهبود یافته اما خامس ،دانیلو و بیل،
در حال حارض رشایط حضور در میادین را ندارند.

هوملس:
مثل بایرن روند پیروزی را حفظ کردیم
متنس هوملس ،رسمربی دورمتوند عنوان کرد
که تیمش مثل بایرن مونیخ در بوندس لیگا
مقابل ک راسنودار درخشیده است.
شاگردان توماس توخل چهارشنبه شب موفق
شدند  1-2حریف روسی خود را شکست دهند
تا روند پیروزیهای پیاپی خود در این فصل را
حفظ کنند .گول دوم دورمتوند در وق تهای
اضافه و توسط پارک جو هو به مثر رسید و
هوملس به متجید از عملکرد تیمش پرداخت.
او در پاسخ به اینکه آیا فرم خوب تیمش
باعث شد تا بتوانند در دقیقه  90گول پیروزی
بخش را بزنند گفت :شاید اینطور باشد.

این کاریست که بایرن انجام م یدهد .آنها
م یدانند که هنوز م یتوانند پیروز شوند و
هنوز شانس پیروزی دارند .این اتفاق اگر چند
بازی قب لتان را برده باشید ،راح ت تر م یافتد.
نوامرب سال قبل ،شاید من یتوانستیم نتیجه
 1-2را کسب کنیم .به نظرم من یتوانستیم
زودتر نتیجه را تغییر دهیم .موقعیتی
نداشتیم که بتوانیم نتیجه را  0-3کنیم.
نتیجه  1-2به خوبی نشان م یدهد در بازی
چه خرب بود .البته پیروزی ما اتفاق خیلی
خوبی بود .موقعی تهای بیشرتی داشتیم ولی
ک راسنادور همیشه خطرناک است.



کاسیاس :هیچگاه
علیه رئال صحبت نمیکنم

ایکر کاسیاس ،دروازهبان پورتو عنوان کرد که از جدایی از رئال مادرید
پشیامن نیست و هی چگاه صحبتی علیه رئال مادرید و فلورنتینو پرز،
رئیس باشگاه نخواهد کرد.
کاسیاس از ردههای سنی رئال مادرید رشد و منو کرد و پس از  25سال
حضور در این تیم ،تابستان به پورتو پیوست .در کنف رانس خربی  ،او
به تنهایی حارض شد و هیچ مقام و مسئولی از رئال او را هم راهی
نکرد .این موضوع باعث شد تا انتقاداتی از مدی ران رئال به عمل بیاید
و بسیاری این بحث را مطرح کردند که پرز باعث جدایی کاسیاس
بوده است.
با این حال ،کاپیتان سابق رئال در این رابطه گفت :ب رایم مهم نیست
که بعضی م یگفتند در رختکن رئال اضافه هستم .هی چگاه علیه رئال
و رئیسش صحبت نخواهم کرد .وقتی توسط مورینیو نیمک تنشین
بودم ،خیلی چیزها از بیرون باشگاه گفته م یشد .در آن دوره ،ترجیح
دادم سکوت کنم زی را هی چگاه قصد رضبه زدن به باشگاه را نداشتم.
دیگ ران بودند که راجع به من صحبت م یکردند ولی نه ب رای من .از
چیزی پشیامن نیستم .این وداعی بود که ب رای من در نظر گرفته شده
بود .نه بیشرت نه کم رت .هی چگاه آن را با دیگ ران مقایسه نخواهم کرد.


جروم بواتنگ :عاشق بازیهای
داغ و جنجالیام
مارتین کیون ،مدافع سابق آرسنال عنوان کرد که تیمش من یتواند
شکستی را متحمل شود و باید دهان مورینیو را ببندد.
مورینیو و ونگر رابطه تیره و تاری با یکدیگر دارند و بارها ،چه
لفظی و چه فیزیکی ،با یکدیگر درگیر شده اند .مورینیو لقب
"متخصص شکست" را به ونگر داده بود و حاال ،تیم آقای خاص در
ردهی هفدهم جدول ق رار گرفته است .ه مچنین آرسنال در دیدار
کامیونی شیلد چلسی را شکست داد و ونگر با پیروزی در دیدار
امروز م یتواند دومین پیروزی پیاپی خود مقابل مورینیو را رقم
بزند.
کیون در مصاحبه با دیلی میل گفت :چلسی با پیروزی در اروپا ،این
حس را دارد که م یتواند به روند خوب خودش برگردد و این موضوع
م یتواند بازی را ب رای آرسنال عوض کند .تیم مورینیو با قدرت بازی
را رشوع خواهد کرد .پیروزی فصل آنها را نجات خواهد داد .آرسنال
من یخواهد پس از بازی مورینیو درباره تخصص آنها در شکست
خوردن صحبت کند .ونگر باید به بازیکنانش ای نطور القا کند که
این بازی ،تعیین کننده و تاثیر گذار روی فصل آنها خواهد بود.



دلبوسکه:
نگرانی از بابت پیکه ندارم
ویسنته دلبوسکه ،رسمربی اسپانیا
عنوان کرد که مشکلی با واکن شهای
پیکه پس از انتقادات هواداران از او
ندارد.
پیکه پس از پیروزی  0-2تیمش مقابل
اسلواکی ،انتقاداتی از رئال مادرید به
عمل آورد  .دلبوسکه عنوان کرد که
نگرانی از بابت واکن شها به پیکه در
بازی با لوکزامبورگ نخواهد داشت.

او گفت :من یتوانم چیز جدید به
حرفهای بازیکنان اضافه کنم .طبیعی
است که مردم نظرات متفاوتی داشته
باشند و حرفهای او را دوست نداشته
باشند .باید بگویم که هیچ انتقادی از او
به عمل نیامده و هیچ بازیکن تیم ملی
اسپانیا ،نگرانی ندارد .امیدوارم که مردم
به استادیوم بیایند و از فوتبال تیم ملی
کشورشان لذت بربند.



ماتا:
دیپای باید به پیشرفتش ادامه بدهد
اسپانیایی
ستاره
ماتا،
خوان
منچسرتیونایتد ،از ممفیس دیپای،
ه متیمی جدیدش ،خواست به پیرشفتش
ادامه دهد تا بتواند متام استعدادهایش
را شکوفا کند .
دیپای رشوع نسبتا خوبی در
منچسرتیونایتد داشت و مقابل بروژ و
آیندهوون در لیگ قهرمانان موفق به
گولزنی شد؛ هرچند در دیدار مقابل
لیورپول در بین دو نیمه جای خود را به
اشلی یانگ داد .
ماتا تردیدی ندارد که این ستاره هلندی
از استعداد کافی برای موفق شدن در
الدترافورد برخوردار است اما تاکید کرد
که دیپای باید به سخ تکوشی ادامه
بدهد .
او به خربنگاران گفت :دیپای بسیار
بااستعداد است؛ هر کسی م یتواند این
را بفهمد .او هنوز جوان است و باید قدم
به قدم پیش برود اما فکر م یکنم او فوق
العاده کار خواهد کرد .او رسیع است ،با
هر دو پا شوت م یزند و باهوش است .او
بازیکن فوق العادهای است اما م یداند
که باید پیرشفت کند و به مسیرش ادامه
بدهد .
ماتا در دیدارهای این فصل
منچسرتیونایتد بیشرت به عنوان بال
راست به کار گرفته شده؛ پستی که

کمرت در آن بازی کرده بود اما تاکید کرد
مشکلی برای بازی کردن در این پست
ندارد :نباید بی خیال بود و پست تان
را رها کنید .رقابت کمک زیادی به ما
م یکند .فکر م یکنم م یتواند در هر
پست هجومی در تیم بازی کنم و فکر
م یکنم این برای رشدم به عنوان یک
بازیکن خوب است .
واضح است که اگر قرار باشد من را با
بالهای سنتی که در نربد نفر به نفر،
بازیکن حریف را پشت رس می گذاشتند
و سانرت م یکردند ،مقایسه کنیم ،آنوقت
م یتوانم گفت من یک بال نیستم.
من تالش م یکنم فضای الزم را در
سمت راست پیدا کنم و به سمت مرکز
یا عقب زمین تغییر جهت بدهم یا به
ه متیم یهایم پاس بدهم .واقعا از این
کار لذت م یبرم .
ماتا در مورد وین رونی هم گفت :واضح
است که وقتی کنار بازیکنی مانند او
بازی م یکنید ،کار راح تتر م یشود.
او دایام در حال حرکت است و تالش
م یکند شام مسیری برای پاس پیدا
کنید .از سه گولی که او به بروژ زد،
خیلی خوشحال شدم اما او مهاجمی
نیست که فقط گول بزند .او در بخش
هجومی ،کارهای زیادی برای تیم انجام
م یدهد و حفظ توپ م یکند .








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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سفیر تازهی افغانستان در آمریکا
اعتمادنامهاش را به اوباما سپرد
اطالعات روز :داکرت حمدالله محب،
سفیر تازهی افغانستان در آمریکا رس امً
اعتامدنام هاش را به صفت سفیر افغانستان
به باراک اوباما ،رییس جمهور آمریکا سپرد.
به نقل از طلوع نیوز ،حمدالله محب پس از
دیدار با بارک اوباما در کاخ سفید گفته که
برای تقویت روابط افغانستان و ایاالت متحده
آمریکا تالش خواهد کرد.
آقای محب پیش از این به عنوان معاون
رییس ستاد به ریيس جمهور خدمت کرده
است.
وظایف او شامل نظارت دفرت سخ نگو،
دفرت مکاتبات و ارتباطات دیپلامتیک ،دفرت
پروت ُکل ،دفرت دادخواس تها و و دبیرخانه

ریاست جمهوری بوده است.
محب در جریان خدم تاش در کاخ ریاست
جمهوری نقشی ارتباطی با همتاهای دولتی و
تهیه پیش نویس موافق تنام ههای دوجانبه و
چندجانبه داشته است.
آقای محب همچنان مشغول آماده سازی و
اجرایی بازدیدهای رسمی ریاست جمهوری
با کشورهای آذربایجان ،بلجیم ،چین،
آملان ،هند ،ایران ،نیپال ،پاکستان ،روسیه،
عربستان سعودی ،ترکمنستان ،امارات
متحده عربی ،انگلستان و ایاالت متحدل
آمریکا به عنوان بخشی از اسرتاتژی دولت
برای ادغام جغرافیایی و اقتصادی بوده است.
وی عضو تیم مذاکره کنندهی ریاست

جمهوری برای چندین تواف قنامه همکاری
بین دولت و تدوین توسعه ملی افغانستان
«تحقق خودکفایی» اسرتاتژی اصالحات
بوده است.
محب دارای مدرک دکرتا و لیسانس با درجه
ممتاز از دانشگاه برونل در انگلستان م یباشد.
همچنان دانشگاه به او یک جایزه برای
کم کهای اجتامعی و فرهنگی اهدا کرده
است و همچنان بورس تحصیلی تحقیقات
به دنبال دکرتای فلسفه به وی اهدا کردهاند.
محب قبل از پیوسنت به دولت برای دانشگاه
آمریکایی افغانستان و رشکت اینتل کار کرده
است .او بعضی از فعالی تهای سیاسی ،علمی
و اجتامعی را نیز در کارنام هی خود دارد.
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پنج جنگجوی داعش در حمله هواپیماهای
بیسرنشین در ننگرهار کشته شدند
اطالعات روز :مقامهای امنیتی در والیت رشقی
ننگرهار م یگویند که روز گذشته 27 ،سنبله در
حمل هی هواپیامهای ب یرسنشین آمریکایی در
این والیت پنج جن گجوی داعش کشته شدند.
این حمله در ولسوالی نازیان این والیت صورت
گرفته است.
حرضت حسین مرشق یوال ،سخ نگوی
فرماندهی پولیس ننگرهار گفته که افراد
کشت هشده ،اعضای گروه داعش هستند.
به گفت هی مرشق یوال ،یک فرمانده محلی
گروه داعش نیز در میان کشت هشدگان است.
در ماههای اخیر تعدادی از فرماندهان ارشد
این گروه در حمالت هواپیامهای ب یرسنشین
آمریکایی در چند ولسوالی ننگرهار کشته

شدند.
ننگرهار در رشق کشور از والی تهای ناامن است
که طالبان و گروه داعش در آن فعالیت دارند.
فعالیت گروه داعش در سال جاری بیشرت در این
والیت بوده و در مقابل چندین عملیات هوایی
و زمینی از سوی نیروهای امنیتی و نیروهای
خارجی نیز علیه آنان راه اندازی شده است.
در همین حال گزارشها از والیت کرن ،یکی
دیگر از والی تهای رشقی کشور حاکی است که
در اثر انفجار یک مرمی توپ که از گذشته باقی
مانده بود ،دو عضو یک خانواده کشته و یک
نفر دیگر زخمی شده است.
این حادثه در ولسوالی چپ هدره والیت کرن رخ
داده است.

