
هارون مجیدی
کمیسیون حقیقت یاب کشته شدن فرخنده می گوید که 
بررسی های  نتایج  و  کرده  تکمیل  را  خود  تحقیقات 
رییس جمهور  به  )چهارشنبه(  امروز  را  خویش 

می سپارد.
آنان  یافته های  که  می گویند  کمیسیون  این  اعضای 
نشان می دهد که فرخنده قرآن را به آتش نکشیده و به 

تحریک تعویذنویسان کشته شده است.
مطالعه  از  بعد  که  می گویند  کمیسیون  این  اعضای 
این گزارش توسط رییس جمهوری و شورای امنیت 
ملی، تصمیم گرفته می شود که این گزارش با رسانه ها 

شریک شود یا خیر.
مردان  گذشته،  سال  حوت   ۲۸ پنجشنبه  عصر 
آتش  را  قرآن  فرخنده  می کردند  ادعا  که  خشمگینی 
زده است، او را در مرکز شهر کابل با سنگ و چوب 

کشتند و بعد جسدش را سوزاندند. اما شاهدان عینی 
می گویند که فرخنده پس از مشاجره با یک روحانی 
درباره خرافات، از سوی او متهم به قرآن سوزی شد.

سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکدۀ  استاد  فرید  شهال 
به  کمیسیون  این  اعضای  از  یکی  و  کابل  دانشگاه 
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کارنامۀ 
شش ماهۀ 

دولت 
وحدِت ملی

در ادامۀ سریال استعفای والی ها، والی والیت قندوز 
با اشاره به حمایت دولت از افراد مسلح غیرمسوول 

تهدید به استعفا کرده است.
لودین  عطاءاهلل  و  تقوا  عبدالجبار  استعفای  از  پس 
والی  صافی  عمر  محمد  ننگرهار،  و  کابل  والی های 
در  را  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  نیز  قندوز 
به  تهدید  وی،  پیشنهادهای  به  توجه  عدم  صورت 
استعفا کرد....                               ادامه صفحه 6

شورای عالی صلح و برخی عناصر بانفوذ ضمن انتقاد از تالش های 
برای  امریکایی  نیروهای  داشتن  نگه  برای  غنی  جمهور  رییس 
مدتی طوالنی تر گفتند این اقدام می تواند به شانس ها برای پایان 

دادن به اقدامات تروریستی طالبان لطمه بزند.
دولت  و  طالبان  میان  مذاکرات  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
افغانستان هنوز آغاز نشده اما رهبران شبه نظامیان طالبان آماده گی 

خود را برای این مذاکرات با میانجیگری پاکستان ابراز کردند.
اخیر  سفر  جریان  در  امریکایی  مقامات  سوی  از  بیانیه  صدور 
اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان به واشنگتن درخصوص 
کند کردن روند کاهش تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان و 
اجازه ماندن آن ها تا پایان سال ۲015 میالدی می تواند این روند 

را پیچیده تر کند.
براساس برنامه پیشین، تعداد نیروهای...             ادامه صفحه 6

مراسم  برگزاری  قانون  سه شنبه  روز  سنا  مجلس 
کسی  هیچ  آن  براساس  که  کرد  تصویب  را  عروسی 
نمی تواند در عروسی بیشتر از 500 مهمان دعوت کند. 
این قانون هرگونه پول ستانی توسط خانواده دختر را 

ممنوع کرده است.
بی سابقه  افزایش  قانون،  این  تصویب  اصلی  دلیل 
این  به  برخی ها  است.  مصارف عروسی خوانده شده 
عروسی  ها،  در  هنگفت  مصارف  دلیل  به  که  باورند 

محروم  مشترک  زنده گی  از  سال    ها  جوانان  بسیاری 
می مانند.

در ماده ششم این قانون آمده است :»هیچ یک از اولیا و 
اقارب عروس نمی توانند به مناسبت ازدواج یا عروسی 
نام طویانه )شیربها،  به  امتعه دیگری  یا  پول و  دختر، 
ولور، قلین، گله، پیشکش و جهیزیه( به صورت اجبار 
تحمیل نموده و از داماد و یا اولیا و اقارب او مطالبه 
نمایند و آن را پیش شرط انعقاد محفل عروسی و نکاح 

قرار دهند.«...                                ادامه صفحه 6

والی قندوز با ارسال بستۀ پیشنهادی به کابل:

اصالحات نیاید، دیگر با این 
حکومت بی آبرو همکاری نمی کنم

شورای عالی صلح از درخواست 
غنی از امریکا انتقاد کرد

هیأت حقیقت یاب گزارش قتل فرخنده را امروز به ارگ می فرستد

یک عضو هیأت:

فرخنده قربانی دسیسۀ تعویذنویسان شد

امریکاِی 
پیـروز 

و افغانستاِن 
2محتاج
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اناتومِی
 یک فاجعه

فدراسیون فوتبال 
افغانستان: 

هنوز استعفای 
هفت بازیکن

 تیم ملی رسمی 
نیست

در برگ ها

زنده گی
 در قرون 

وسطای جدید

مجلس سنا قانون برگزاری مراسم عروسی را تصویب کرد

طـویانه بنـد مـی شـود

صفحه 6

در ماده چهارم این قانون تنها برگزاری مراسم 
و  شده  شمرده  مجاز  هوتل ها  در  »عروسی« 
محافلی مانند شرینی  خوری و لفظ  گیری، محفل 
حنا، تخت جمعی، پایوازی، شب شش، سالگره، 
و کاکل  گیری کودک، ختنه سوری،  نام  گذاری 
تحصیل  از  فراغت  و  سفر  و  حج  از  بازگشت 
در هوتل ها و سالن ها و رستورانت ها ممنوع 

شده است



»بیش از سیزده سال حضور امریکا برای افغانستان 
چه دستاوردی داشته است؟« این پرسش حاال که 
نیروهای امریکایی در تدارِک خروج از کشور اند و 
در میزان کمک های اقتصادِی آن ها به دلیل مشکالت 
داخلی و رکود اقتصادی کاهش به عمل آمده ـ قابل 
دو  از  می تواند  بررسی  این  است.  بررسی  و  تأمل 
از جانب  منظِر نخست  انجام شود:  منظر  جهت و 
امریکایی ها، و منظر دوم از جانب مردم افغانستان 
و کشورهایی که با حضور امریکا در منطقه از آغاز 

مخالف بوده اند.
خود  پروژۀ  امریکایی ها  شاید  نخست،  منظر  از 
و  کنند  تعبیر  موفقیت آمیز  کاماًل  را  افغانستان  در 
خود  اهداِف  درصِد  نود  به  که  باشند  باور  این  به 
در افغانستان رسیده اند و یا در بدبینانه ترین تعبیر، 
همواره  امریکایی  رهبران  چنان که  نزدیک شده اند. 
می گویند که برنامه های آن ها در افغانستان موفقانه 
که  کشوری ست  افغانستان  حاال  و  رفته  پیش  به 
نهادهای دموکراتیک دارد، انتخابات برگزار می کند 
بهبود  به گذشته،  نسبت  به مراتب  زنان  و وضعیِت 
نگاه  قضیه  به  دوم  منظر  از  وقتی  اما  است.  یافته 
آن  برای  می توان  و  نمی رسد  نظر  به  چنین  کنیم، 

دالیل مختلفی ارایه کرد.

چرا امریکا به افغانستان آمد؟
ضد  جهانِی  ائتالف  قالب  در  آن  از  پس  امریکا 
امنیِت این کشور  تروریسم وارد افغانستان شد که 
از سوی گروه های تندرِو موجود در افغانستان مورد 
تهدید قرار گرفت. نمودِ روشِن این تهدید، حمله 
به برج های تجارت جهانی در نیویارک و ساختمان 
به  سفید  کاخ  بود.  امریکا  دفاع  وزارت  پنتاگوِن 
محض روبه رو شدن با این فاجعۀ بزرگ، به دنبال 
افتاد و بر اساس یافته های سازمان های  عامالِن آن 
یازده  جنایِت  مسبب  القاعده  امریکا،  استخباراتی 
که  شد  سبب  موضوع  این  شد.  شناخته  سپتمبر 
در  زمان  آن  در  که  طالبان  گروه  از  امریکا  دولت 
افغانستان بر سِر قدرت بود، بخواهد که رهبر شبکۀ 
القاعده را در اختیارشان بگذارد. طالبان از پذیرش 
نیز  امریکا  و  کردند  خالی  شانه  امریکا  خواسِت 
به  حمله  تروریسم،  ضد  مشترِک  جبهۀ  تشکیل  با 

افغانستان را آغاز کرد.
به دنبال حملۀ  ائتالف جهانِی ضد تروریسم که در 
رأس آن امریکا قرار داشت و به نوعی این جبهه نیز 
از ساخته های دست امریکایی ها بود، رژیم طالبان 
مرزهای  از  بیرون  به  و  کرد  سقوط  افغانستان  در 
آن  در  امریکا  شد.  رانده  پاکستان  عمدتًا  و  کشور 
و  القاعده  کامِل  نابودی  تا  که  کرد  اعالم  زمان 
طالبان به جنِگ خود  علیه تروریسم ادامه خواهد 
آن  متحداِن  با  این کشور  پای  دلیل،  به همین  داد. 
وارد افغانستان شد و در طول این سال ها با وجود 
عنوان  به  امریکا  رابطه،  این  در  افت وخیزهایی 
شده  شناخته  افغانستان  سیاست های  اصلِی  بازیگر 

است.
افغانستان اعالم کرد که  با حضور خود در  امریکا 
بر  متکی  دولتی  ایجاد  و  کشور  این  بازسازِی  در 
ارادۀ مردم، از تمام توش و تواِن سیاسی و اقتصادِی 
خود بهره خواهد گرفت. سیزده سال حضور امریکا 
در کنار بیش از چهل کشور دیگر برای افغانستان 
ارتش  پولیس و  داشته است.  بزرگی  دستاوردهای 
افغانستان به کمک جامعۀ جهانی و به ویژه امریکا 
ساخته شد و با کمک های بی شایبۀ جامعۀ جهانی، 
چهرۀ مخدوِش افغانستان تا حدودی بهبود یافت. 

نگرانی ها از حضور امریکا در افغانستان
حضور امریکا در افغانستان توام با نگرانی ها برای 
برخی کشورهای منطقه بود. روسیه هرچند که خود 
امریکا می دانست،  تروریسم حامِی  با  را در جنگ 
و  افغانستان  در  کشور  این  حضور  به  نسبت  ولی 
سفیر  زمانی  می داد.  تبارز  را  نگرانی هایی  منطقه 
اعالم  کابلوف  ضمیر  افغانستان،  در  روسیه  پیشین 
منطقه  در  امریکا  که  ببرد  پی  روسیه  اگر  که  کرد 
اهدافی فراتر از مبارزه با تروریسم را دنبال می کند، 
ایجاد  ایستاد.  خواهد  آن  برابر  در  کشور  این 
تاجیکستان،  مرزهای  در  روسیه  نظامی  پایگاه های 
دقیقًا در واکنش به حضور امریکا در افغانستان بوده 

است.
در  امریکا  حضور  نیز  منطقه  کشور  دیگر  ایران 
افغانستان  نفع  به  بل  نفع خود،  به  نه تنها  را  منطقه 
هم نمی داند. ایران معتقد است که مشکل افغانستان 
در  امریکا  حضور  با  و  دارد  منطقه یی  راه حل 
افغاسنتان، نظم و ثبات در منطقه بیش از هر زماِن 
سنتِی  دشمن  ایران  خورد.  خواهد  برهم  دیگری 
در  را  آن  نیروهای  که  طبیعی ست  و  امریکاست 
امنیت  برای  بالقوه  تهدیدی  نزدیکی مرزهای خود 

ملِی خود تلقی کند.

پاکستان هرچند با پول و جنگ افزارهای امریکایی 
به حیات سیاسی خود در منطقه ادامه می دهد، اما 
چندان از حضور این دوست استراتژیک در منطقه 
نمی رسد.  نظر  به  راضی  افغانستان  در  به ویژه  و 
در  امریکا  که حضور  نگران اند  عمدتًا  پاکستانی ها 
بیشتِر  توجه  کشور  این  که  شود  سبب  افغانستان 

خود را معطوف به افغانستان سازد.
در داخل افغانستان هم طیف ها و گروه هایی نسبت 
به حضور امریکایی ها خوش بین به نظر نمی رسند. 
پیشین  رییس جمهوری  کرزی  آقای  نرمِ  کشتی 
تالش  و  داشت  داخلی  مصرف  عمدتًا  افغانستان، 
می کرد که این گروه ها را با خود همسو نشان دهد.

واقعیت حضور امریکا در افغانستان
می گویند هیچ پشکی در راه خدا موش نمی گیرد. 
وارد  بلندباال  برنامه های  با  هرچند  امریکایی ها 
افغانستان شدند، اما اهداف استراتژیِک بزرگتری را 
در منطقه دنبال می کنند. افغانستان برای امریکا تختۀ 
خیز به جانب آسیای میانه و کشورهای حوزۀ خلیج 
محسوب می شود و از همین منظر به افغانستان نگاه 
در  دوام دار  حضور  با  می خواهد  امریکا  می کند. 
افغانستان به اهداف درازمدِت خود در منطقه دست 
نقش  منطقه  این  کشورهای  اوضاع  بر  و  کند  پیدا 

در حال  که  باشد. روس ها  داشته  را  سهِم خود  و 
حاضر در مقابل امریکایی ها قد علم کرده اند، بهتر از 
هر کشور دیگری نسبت به نیات امریکایی ها آگاهی 
دارند. در همین حال فراموش نباید کرد که چین نیز 
از حضور امریکا در منطقه عصبانی است. نزدیک 
نفوذ  مهار  راستای  در  دقیقًا  به چین،  شدن روسیه 

امریکا در منطقه صورت می گیرد.

دستاوردهای امریکا در افغانستان
که  کشوری ست  از  شدن  بیرون  حال  در  امریکا 
براساس محاسبات و برآوردهای اولیه، در جایگاهی 
قرار ندارد که در روزهای نخسِت سقوط رژیم طالبان 
وعده داده شده بود. امریکا در سال های آغاز حضور 
افغانستان  به  را  صلح  و  امنیت  که  می گفت  خود 
زیرساخت های  ایجاد  و  بازسازی  بُعد  از  می آورد. 
می رساند.  خودکفایی  به  را  کشور  این  اقتصادی، 
ارتش و پولیس آن را با معیارهای جهانی تجهیز و 
آموزش می دهد و در راستای ایجاد حاکمیت قانون 
و نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک در افغانستان 
سرمایه گذاری می کند. حضورِ سیزده سالۀ امریکا 
کاماًل  وعده ها  این  از  کدام  هیچ  به  افغانستان،  در 
با  هنوز  افغانستان  است.  نپوشانده  عمل  جامۀ 
هر  و  می کند  نرم  دست وپنجه  مدهش  ناامنی های 
مخالف  نیروهای  به وسیلۀ  دولت  سقوط  خطر  آن 

کشوری  به شدت  اقتصادی،  نظر  از  دارد.  وجود 
است،  مالی  مطمین  پشتوانه های  بدون  و  مصرفی 
از تأمین حقوق کارمنداِن خود  به گونه یی که حتا 
بیرون شده نمی تواند. ارتش و پولیس افغانستان در 
نیروها  این  می برند.  به سر  ممکن  بدترین وضعیِت 
نه تنها از آموزش معیاری و جنگ افزارهای مدرن 
با  مقابله  در  آن ها  توانایی  بل  نیستند،  برخوردار 
از  است.  نگران کننده  به شدت  مخالف  گروه های 
این منظر وقتی به قضیه نگاه می کنیم، پروژۀ امریکا 
در افغانستان را موفقیت آمیز نمی یابیم، هرچند باید 
که  آن اند  از  امریکایی ها هوشیارتر  که  داشت  باور 
در این معادله شکست خورده باشند؛ زیرا آن ها به 
اهدافی که خود می خواهند، بدون شک دست پیدا 

کرده اند. 
صادقانه  افغانستان  با  خود  مناسباِت  در  امریکا 
منافع  بر  را  خود  منافِع  همواره  و  نکرده  برخورد 
افغانستان ترجیح داده است. حاال هم که سخن از 
خروج سربازاِن خود از افغانستان می زند، کشوری 
خود  از  قدرت  مافیایِی  و  فاسد  ساختارهای  با  را 
به جا می گذارد که به شدت در حال سقوط به دامِن 
به هیچ صورت  دارد و  قرار  افراطیت  بنیادگرایی و 
نمی تواند از پِس مشکالت امنیتی و اقتصادِی خود 
به  ملی  وحدت  دولت  رهبران  سفر  شود.  بیرون 

امریکا نشان داد که این کشور نمی تواند به عنوان 
یک متحد قابل اعتماد و استراتژیک شناخته شود. 
دارد  قرار  موقعیتی  در  افغانستان  دیگر،  جانب  از 
آن  رأس  در  و  جهانی  جامعۀ  بدون  نمی تواند  که 
امریکا، با مشکالت و چالش های خود مبارزه کند. 
شک  بدون  امریکا  گذشته،  سیزده سالۀ  معادلۀ  در 
حق  امریکایی  رهبراِن  و  است  میدان  این  پیروزِ 
به دست  که  آن چه  بابت  خود  مردمِ  به  که  دارند 
که  معادله  این طرِف  اما  بگویند.  تبریک  آورده اند، 
بیندیشند  چنین  نمی توانند  باشند،  افغانستان  مردم 
و حضور امریکایی ها را موفقیت آمیز بدانند. زیرا ما 
در سیزده سال گذشته به اهداف تعیین شده در برابر 
دلیِل روشِن آن هم  نکرده ایم.  پیدا  افغانستان دست 
می تواند این باشد که امریکا با ما صادقانه برخورد 
نکرد و به اصطالح، مردم افغانستان را در وضعیتی 
نگاه داشت که از وابسته گی هایش به دیگران کاسته 
بازنگری  نیازمند  رابطه  این  دلیل  همین  به  نشود. 
بدانیم  باید  این  از  پس  ما  است.  مجدد  تعریِف  و 
که چه گونه با امریکا وارد تعامل شویم و چه گونه 
به  افغانستان  اگر دولت  کنیم.  تامین  را  منافِع خود 
هر  و  امریکا  با  خود  مناسباِت  در  سیاستی  چنین 
کشور غربِی دیگر نرسد، بدون شک بازهم بازندۀ 

این میدان مردم افغانستان خواهند بود.
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احمدفرهاد مجیدی ـ عضو مجلس نماینده گان

امریکاِی پیـروز 
و افغانستاِن محتاج

 

بحث  امریکا،  از  ملی  وحدت  دولت  سران  آمدن  از  بعد 
اختالف بر سِر ریاست کمیسیون اصالِح نهادهای انتخاباتی 

باال گرفته است. 
این اختالف ها و کشمکش ها نشان می دهند که سران دولت 
وحدت ملی هم چنان در آغازِ راه قرار دارند و هنوز توافق نامۀ 

سیاسی به جز یک مورد، عملی نشده است. 
سخنان وزیر خارجۀ امریکا در حضور رهبران دولت وحدت 
نظر  در  کشور  این  که  بود  نکته  این  مؤیِد  امریکا  در  ملی 
دارد آقای غنی را که یک طرِف دولت وحدت ملی پنداشته 
ریاست جمهوری  انتخابات  بر  آن چه  و  بکشد  باال  می شود، 

افغانستان رفته را نادیده انگارد.
واکنشی  زمینه  این  در  تاهنوز  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  هرچند 
خارجۀ  وزیر  که  است  روشن  همه گان  بر  اما  نداده،  نشان 
انتخاباِت  حقیقِت  و  گفته  سخن  واقعیت  خالِف  امریکا 
افغانستان را وارونه جلوه داده است. سخنان و موقِف آقای 
کری می تواند جسارِت آقای غنی را در نادیده گرفتِن فلسفۀ 

دولت وحدت ملی و تطبیق توافق نامۀ سیاسی، بیشتر کند. 
در شش ماه اخیر شاهد هستیم که دولت وحدت ملی آن گونه 
وزیر  اظهارات  با  شاید  نیز  اکنون  و  نگرفته  شکل  باید  که 
خارجۀ امریکا، زمینه های دیگِر تطبیق توافق نامۀ سیاسی، از 

جانِب آقای غنی وتوشده قلمداد شود. 
حاال بارزترین نقطۀ مورد اختالف میان آقای غنی و عبداهلل، 
همین مورد ریاست کمیسیون اصالح انتخاباتی است و اگر 
سخناِن آقای کری در باب انتخابات گذشته با واکنش ریاست 
اجرایی مواجه نشود، بدون شک تأثیر به سزایی روی حفظ 
وضعیِت موجود در کمیسیون های انتخاباتی خواهد گذاشت؛ 
به این ترتیب که یا این کمیسیون ها با ساختارِ گذشته حفظ 
خود  به  غیربنیادی  و  جزیی  بسیار  تغییراتی  یا  و  می شوند 

می گیرند.
مبنای مشروعیت  توافق نامۀ سیاسی که  اگر  به هر صورت، 
نشود،  تطبیق  درست  به صورت  است،  کنونی  دولت 
شکل گیری  برای  زمینه  و  بیشتر  موجود  دولِت  مشکالت 
شد.  خواهد  مساعد  دموکراسی  علیه  و  دیکتاتوری  فضای 
حاال پیشنهاد ما به داکتر غنی و داکتر عبداهلل این است که 
هر دو طرف همۀ تالش های شان را صادقانه به خاطر حمایت 
از توافق نامۀ سیاسی انجام دهند و واقعیِت انتخاباِت گذشته 
را درک کنند. آقای عبداهلل باید هیچ انعطافی در برابِر ایجاد 
نیز  و  ندهد  نشان  انتخاباتی  نهادهای  در  بنیادی  اصالحات 
امریکا تکیه  به سخنان وزارت خارجۀ  نباید  آقای غنی هم 
اساِس  را  ریاست جمهوری  انتخابات  واقعیِت  باید  و  کند 
کارِ خود قرار دهد.آقای غنی باید بداند تا زمانی که مبنای 
مشروعیت، ملی و مردمی نباشد، اتکا به مشروعیت بخشی از 

جانب خارجی ها نمی تواند سبب خوش بختِی نظام شود. 
به هر صورت، زمانی که اجندای ملی به خاطر ایجاد فضای 
ارایه  را  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  طرح  سیاسی،  مناسِب 
کرد، حساب بر این بود که با شکل گیری دولت وحدت ملی، 
ما گام های بزرگی را به سوی ایجاد اصالحات و دولت داری 
اما متأسفانه دولت وحدت ملی فقط در  خوب برمی داریم. 
روی یک ورق پاره شکل گرفت و هنوز اجرایی نشده است. 
رسالۀ  در  و  می کردیم  فریاد  ما  که  ملی یی  وحدت  دولت 
اکنون  که  نیست  چیزی  بود،  شده  مطرح  هم  ملی  اجندای 
شاهدش هستیم. هنوز این دولت، حکومتش را شکل نداده 
و نیز اولویت هایی را که باید در نظر می گرفت، عملی نکرده 

است. 
به  کمیسیونی  تشکیل  و  انتخاباتی  نهادهای  اصالح  بحث 
این منظور که حاال مطرح است، در واقع در صدرِ فهرست 
با  نباید  غنی  آقای  داشت.  قرار  ملی  وحدت  دولت  کارِی 
ببرد.  بین  از  را  فرصت ها  و  اندازد  راه  بازی  کمیسیون  این 
از طرف دیگر، آقای عبداهلل باید به گونۀ جدی برای تطبیق 
نهادهای  اصالح  در  و  کند  سیاسی تالش  توافق نامۀ  مکمِل 
انتخاباتی جدیت به خرج دهد. در غیر آن، هیچ اصالحی در 
کمیسیون های انتخاباتی رونما نخواهد شد؛ زیرا تا زمانی که 
آقای غنی حساسیِت موضوع را مشاهده نکند، عزمی به تغییر 

در نهادهای انتخاباتِی دلخواهش نخواهد داشت!

بازی با کمیسیون اصالحات 

انتخاباتی متوقف شود!
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نخست وزیر عراق اعالم کرد که شهر تکریت به طور کامل آزاد 
شده و پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری صالح الدین 

برافراشته شد.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اعالم کرد که شهر تکریت به 
طور کامل آزاد شده و پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری 

صالح الدین برافراشته شد.
مشارکت  با  و  نبرد  یک ماه  دستکم  از  پس  شهر  این  آزادی 
هزاران تن از نیروهای داوطلب مردمی، ارتش عراق و پلیس 

این کشور حاصل شد.
تکریت،  آزادسازی  عملیات  کشیدن  درازا  به  اصلی  دلیل 
وجود هزاران بمب و تله انفجاری کار گذاشته شده از سوی 
استفاده  و  شهر  این  مختلف  نقاط  در  داعش  تروریست های 

آن ها از مردم به عنوان سپر انسانی بود.

پاکستان در دوراهی منازعۀ یمن
عملیات  در  پاکستان  آینده  روزهای  در  دارد  احتمال 
نظامی زیرفرماندهی عربستان سعودی علیه شورشیان 
شیعه بپیوندد. پیامد این اقدام بالقوه برای کشوری که 
مذهبی  های  خشونت  درگیر  مکرراً  گذشته  در  خود 

بوده است چه خواهد بود؟
در  پاکستانی  تحلیلگر  و  روشنفکر  آصف،  سلمان 
صورتی  در  »آیا  است:  نوشته  بوکش  فیس  صفحه 
پاکستان  اسالمی  جمهوری  به  حمله  تصمیم  هند  که 
بگیرد، عربستان سعودی سربازانش را برای کمک به 

این کشور می فرستد؟«
شان  نارضایتی  پاکستان  مدنی  جامعه  و  روشنفکران 
عربستان  منازعه  در  پاکستان  احتمالی  دخالت  از  را 

سعودی و یمن ابراز داشته اند.
اسالم  از  رسمًا  سعودی  عربستان  گذشته  هفته  در 
شیعه  شورشیان  علیه  جنگ  در  تا  نمود  تقاضا  آباد 
شهر  چندین  و  پایتخت  صنعا  که  کند  شرکت  یمن 
را  سنی  جمعیت  اکثریت  با  کشور  این  دیگر  کلیدی 
اش  متحدان  و  ریاض  اند.  آورده  در  کنترول  تحت 
علیه  را  هوایی  حمالت  مارچ   ۲6 در  خاورمیانه  در 
می  و  اند  انداخته  راه  به  یمن  در  حوثی  شورشیان 
مشروع«  حکومت  از  »دفاع  شان  کار  این  که  گویند 
باشد.  عبد ربُه منصور هادی رئیس جمهور یمن می 
ریاض ایران را متهم می سازد که از ملیشه های حوثی 
حمایت می کند. تهران این ادعا را با قاطعیت رد می 

کند.
اسالم  در  خارجی  سیاست  کارشناس  زیدی،  مشرف 
آباد به دویچه وله گفت: »پاکستان نباید در رقابت های 
منطقه یی بین ایران و عربستان سعودی دخالت کند.« 
او می افزاید: »ما نباید فراموش کنیم که ریاض و تهران 
منافع خود شان را دارند. بنابراین حکومت پاکستان نیز 
باید کاری را بکند که بهترین )ثمره( را برای پاکستان 
داشته باشد. این کشور باید هم با عربستان سعودی و 

هم با ایران مناسبات نیک را حفظ کند.«
پیوند ناگسستنی

اما گفتار ساده تر از عمل است. عربستان سعودی یکی 
می  جهان  در  پاکستان  کنندگان  تمویل  بزرگترین  از 
باشد و رهبری ملکی و نظامی پاکستان روابط نزدیکی 
پاکستان  برای  دارند.  سعودی  عربستان  پادشاهی  با 
آسانی  کار  منازعه  این  در  بی طرفانه  موضع  گرفتن 

نیست.
نخست وزیر نواز شریف در ۲7 مارچ در یک نشست 
مقامات ارشد در اسالم آباد گفت که »هرگونه تهدیدی 
قوی  واکنش  سعودی  عربستان  ارضی  تمامیت  به 
پاکستان بر خواهد انگیخت«. در این نشست خواجه 
ملی و  امنیت  دفاع، سرتاج عزیز مشاور  آصف وزیر 
شریف  راحل  جنرال  وزیر،  نخست  خارجی  روابط 
لوی درستیز و چیف مارشال هوایی سهیل امان شرکت 

داشتند.
از جانب دیگر، از سال ها به اینسو مناسبات اسالم آباد 
با تهران آگنده از تنش است. هر دو کشور منازعات 
از  آباد  اسالم  حمایت  آنچه  از  تهران  و  دارند  مرزی 
گروه های مختلف سنی می خواند دل خوشی ندارد. 
این گروه ها در حمالتی در مناطق شرقی ایران دست 
پاکستان  در درون خاک  را  داشته و شهروندان شیعه 

قتل عام می کنند.
در  خارجی  سیاست  کارشناس  دیگر  پیرزاده،  طارق 
اسالم آباد گفت: »این آشکار است که مدتی می شود 

البته  نیست.  صمیمانه  پاکستان  و  ایران  بین  مناسبات 
تصمیم حکومت پاکستان جهت اعزام سربازانش برای 
کمک به ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی علیه 
حوثی های یمن، این مناسبات را خرابتر می گرداند.«

پیرزاده می افزاید که با توجه به مناسبات نزدیک بین 
ناممکن  پاکستان  برای  سعودی،  عربستان  و  پاکستان 
می  او  کند.  رد  را  سعودی  عربستان  تقاضای  است 
به  کمکی  چه  که  ست  این  در  سوال  »اکنون  گوید: 
عربستان سعودی می شود. آیا پاکستان کمک هوایی 
دیگری  طور  یا  و  فرستد  می  زمینی  نیروی  کند،  می 

کمک می کند؟«
راهی دیگر وجود ندارد

هرچه  قاطع«  توفان  »عملیات  به  پاکستان  پیوستن  اما 
سرشت  دارای  نیست،  لوجستیکی  مسأله  تنها  باشد، 
و  شیعه  بین  باشد. کشمکش  می  سیاسی  قوی  بسیار 
اسالمگرای  گروهای  حمالت  با  پاکستان،  در  سنی 
برخی  در  شیعه  اقلیت  های  گروه  علیه  پیکارجو 
است.  بوده  افزایش  حال  در  قباًل  کشور،  این  نواحی 
شان  الهام  طالبان  شمول  به  ها  نحله  این  از  بسیاری 
عربستان  در  وهابیت  تندرو  اسالمی  ایدئولوژی  از  را 
سعودی می گیرند. ناظران سیاسی می گویند که ایران 
نیز برخی از گرایشات شیعه را حمایت می کند و عده 

ای از آن ها بسیار مسلح می باشند.
بسیاری از تحلیلگران پاکستانی منشای خشونت های 
مذهبی در پاکستان را در جنگ های سال های 19۸0 
افغانستان می یابند. آن ها می گویند جنرال ضیأالحق 
دیکتاتور نظامی اسبق پاکستان تمویل گروه های افراط 
گرای وهابی را در سال های 19۸0 به مشی سیاسی 
دولت تبدیل کرد و این سازمان ها را علیه شیعیان به 
کمتر  پاکستان  در  را  ایران  از  حمایت  تا  گرفت  کار 

گرداند و نفوذ پاکستان را در افغانستان افزایش دهد.
پاکستانی می  عبدالستار، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی 
در  جانبداری  دایر  پاکستان  دولت  تصمیم  که  گوید 
در  عظیمی  مذهبی  تفرقه  موجب  افغانستان،  جنگ 
کشور گردید و هرگاه این بار تصمیم بگیرد که در یک 
جنگ منطقه یی دیگر شکرت کند، پیامدهای آن خارج 

از تصور می باشد.
حمایت  مورد  دینی  مدرسه  صدها  »ما  گفت:  ستار 

در  پیکارجو  های  سامانه  و  داریم  سعودی  عربستان 
پاکستان معلول این حقیقت اند که ما در یک جنگ به 
نیابت از ریاض و سازمان استخبارات مرکزی ایاالت 
های  کمونیست  علیه  ای«،  آی  »سی  یا  امریکا  متحد 
کافر در افغانستان جنگیدیم. حاال ما در تدارک شرکت 
»شیعیان  علیه  سعودی  عربستان  دیگر  جنگ  یک  در 
کافر« در یمن استیم. تصور کنید به دلیل این کار مان 
چه تعداد گروه های اسالمگرای بیشتر در کشورما سر 
می کشند«. او می افزاید: »به فراموشی سپردن اقدامات 
علیه طالبان و القاعده در پاکستان و شرکت این کشور 
در منازعه یمن به این گروه ها حیات تازه و تحرک 

جدیدی می بخشد.«
یک »دیوار سنی«

اما زیگفرید وولف، کارشناس انستیتوت جنوب آسیا 
پاکستان  احتماالً  که  گوید  می  هایدلبرگ  دانشگاه  در 
به حمایتش از عربستان سعودی و گروه های افراطی 

سنی به دالیل مختلف استراتژیک ادامه می دهد.
وولف به دویچه وله گفت: »برای بنیادگرایان پاکستانی، 
ایران شیعه  از قبل یک »دیوار سنی« علیه  این کشور 
می باشد.« او می افزاید: »سیاست مهار زدن نفوذ شیعه 
در  افغانستان  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس  منطقه  در 
آن سرنگونی حکومت صدام  دنبال  به  و  سال ۲001 
حسین در عراق به طور جدی آسیب دید. این حوادث 
یک خالی قدرت به وجود آورد که به طور فزاینده 
پُر می شود. عربستان سعودی نمی  تهران  ای توسط 
کاری  هر  به  و  باشد  ایران  عروج  شاهد  که  خواهد 

جهت تامین سلطه سنی ها ادامه می دهد.«
المللی  بین  مناسبات  که  است  معتقد  کارشناس  این 
پاکستان و موقعیت منطقه یی اش روز تا روز پیچیده 
تر می گردد و حاکمان این کشور از این مسأله آگاه 
شدن  نزدیک  »احتمال  که  کند  می  تاکید  وولف  اند. 
ایران و ایاالت متحد امریک، نزدیک شدن دوباره چین 
و روسیه، افزایش همکاری بین تهران و دهلی جدید 
و اوضاع در افغانستان عالیم این تغییرات منطقه یی 
می باشد. دستگاه حاکم بر پاکستان از این انکشافات 
این قضایای جدید  افزاید که  او می  نیست.«  خشنود 
شاید پاکستان را وادار گرداند تا مناسبات نزدیکتری با 

عربستان سعودی تامین کند.

نخست وزیر عراق:

 تکریت به طور کامل آزاد شد

حمایت امریکا از تشکیل 
نیروی نظامی مشترک عربی

تهدید کوریای شمالی شمالی نسبت به گشایش دفتر سازمان ملل در سئول
شمالی  کوریای  اگر  کرد  تهدید  شمالی  شمالی  کوریای 
ملل  سازمان  دفتر  گشایش  برای  برنامه هایش  به  جنوبی 
در سئول به منظور نظارت بر سوابق حقوق بشر کوریای 
شمالی شمالی ادامه دهد واکنش »بی رحمانه ای« را انجام 

خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته اتحاد مجدد صلح 
آمیز کوریای شمالی مستقر در کوریای شمالی شمالی که 
روابط بین دو کوریای شمالی را رسیدگی می کند گفت:  
گشایش این دفتر یک اقدام تحریک آمیز غیرقابل بخشش 

بوده و به هدفی برای حمله تبدیل می شود.
بار در مه سال گذشته میالدی  اولین  برای  سازمان ملل 
به دنبال گزارش یکی از کمیسیون های سازمان ملل در 
خصوص نقض بی سابقه حقوق بشر در کوریای شمالی 
شمالی پیشنهاد گشایش این دفتر در سئول را مطرح کرد.
این گزارش مبنایی برای قطعنامه ای شد که دسامبر سال 
به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  توسط  میالدی  گذشته 

پرونده  تا  خواست  امنیت  شورای  از  و  رسید  تصویب 
پیونگ یانگ را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد.

انتظار می رود این دفتر سازمان ملل در شش ماه نخست 
اتحاد  کمیته  افتتاح شود.  سئول  در  میالدی  سال جاری 

مجدد صلح آمیز کوریای شمالی در بیانیه ای اعالم کرد: 
بدنام سازی کوریای  با هدف  این دفتر  اینکه  به محض 
شمالی شمالی در کوریای شمالی جنوبی افتتاح شود فورا 

به هدفی برای تنبیه بی رحمانه تبدیل خواهد شد.
جنوبی  شمالی  کوریای  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
سوابق  به  نسبت  المللی  بین  افکار  تحریک  به  کمک  با 
علیه  فجیعی  جنایت  مرتکب  یانگ  پیونگ  بشر  حقوق 

مردم کوریای شمالی شمالی شده است.
ملل  سازمان  کمیسیون  این  گزارش  مرتبا  یانگ  پیونگ 
آمریکا و  نوشته  به  داستانی تخیلی  را  را رد کرده و آن 
متحدانش توصیف می کند. این گزارش براساس شهادت 
صدها پناهنده کوریای شمالی شمالی تهیه شده که درباره 
از کمپ های زندان های  آن جزئیات یک شبکه گسترده 
کوریای شمالی شمالی حاوی 1۲0 هزار تن و مواردی 
از شکنجه ، اعدام و تجاوز را به تفصیل بیان کرده است.

عربستان  رهبری  به  عربی  ائتالف  جنگنده های  که  حالی  در 
ادامه می دهند  به تجاوز وحشیانه خود علیه غیرنظامیان یمنی 
امریکا اعالم کرد که از تشکیل یک نیروی نظامی مشترک میان 

کشورهای عربی حمایت می کند.
دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا اعالم کرد: واشنگتن از تصمیم اتحادیه عرب برای ایجاد 
یک نیروی نظامی مشترک با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی 
در خاورمیانه حمایت کرده و در صورت لزوم با آن همکاری 

خواهد کرد.
برنامه ایجاد یک نیروی متحد در بحبوحه بحران یمن در بیست 
و ششمین نشست رهبران کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر 

اعالم شد.
که  می کنم  فکر  یمن  به  احترام  با  گفت:  خبرنگاران  به  کارتر 
و  دهند  انجام  بیشتری  اقدامات  دارند  قصد  عربی  کشورهای 
این اقدام بسیار خوب است چرا که در اصل این منطقه متعلق 

به آنهاست.
نیروهای واکنش بحران  با  پنتاگون  به همکاری  پاسخ  وی در 
عربی به روابط امنیتی دوجانبه میان امریکا و برخی کشورهای 
اتحادیه عرب از جمله بحرین و عربستان سعودی اشاره کرده 
و تاکید کرد: آن ها شرکا و متحدان امنیتی ما هستند. هنگامی که 
آن ها اقداماتی را با توجه به منافع خودشان و ما انجام می دهند 

ما به همکاری با آن ها ادامه خواهیم داد.
ائتالف کشورهای حوزه خلیج فارس تحت رهبری عربستان 
سعودی از روز چهارشنبه بمباران غیرنظامیان در یمن از جمله 
یک اردوگاه متعلق به آوارگان یمنی را آغاز کرده که به دنبال آن 
ده ها تن کشته و زخمی شده اند. این نیروها در تجاوزات خود 

از حمایت لجستیکی و اطالعاتی امریکا برخوردار بوده اند.
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نویسنده: امبرتو اکو
برگردان: عاطفه اولیایی 

وقتی می گوییم که دوراِن ما قرون وسطای 
نوینی است، باید روشن کنیم  به کدام جنبه 
برای  داریم؟  اشاره  وسطا  قرون  مفهوم  و 
آغاز در نظر داشته باشیم که  قرون وسطا 
رجعت  متمایز  کاماًل  تاریخی  دورۀ  دو  به 
می دهد: یکی از سقوط امپراتوری روم در 
غرب تا سال 1000، دورانی سراسر بحران 
زده، منحط و شاهد تصادم های فرهنگی؛ و 
دیگری دورانی که از سال 1000 تا آن چه 
در مدارس به عنوان »اومانیسم« به ما معرفی 
می کردند، طول کشید که به نظر تاریخ دانان 
بوده  پرشکوه  بسیار  دوره یی  خارجی 
رنسانس صحبت  از سه  تاریخ دانان  است. 
طی  دیگری  کارولنژین]۲[،  دروۀ  می کنند: 
قرون یازده و دوازده و باالخره آن چه همه 

به عنوان رنسانس می شناسند.

دوران ما به کدام یک از آن ها شبیه است؟ 
امکان پاسخ به این سوال از طریق مطالعۀ 
است؛  ساده پنداری  مقدس  متون  تطبیقی 
در  چنان سرعتی  شاهد  ما  دوران  که  زیرا 
دگرگونی است که وقایعی که طی پنج قرن 
رخ می داد، امروزه طی پنج سال می گذرد. 
امروزه  اکنون همه جاست؛  دنیا  ثانیًا مرکز 
وجود  با  گوناگون  فرهنگ های  و  تمدن ها 
کنار  در  توسعۀشان  و  رشد  ناهمگونِی 
شاهد  هم زمان  مثاًل  می زیند.  یکدیگر 
بنگال  در  زیست  وسطایی«  قرون  »شرایط 
و زنده گی پررونق و تجمل و عشرت طلبی 
پی  در  اگر  این  بر  بنا  نیویورکی ها هستیم. 
مقایسه باشیم،   باید توجه مان را بر تمدن و 
بین قرون پنجم و سیزدهم  تاریخ بشریت 
بعد از میالد معطوف کنیم. در واقع، مقایسۀ 
دوره یی مشخص از تاریخ امروز با دورانی 

بیش  بی معنی یی  بازی  به طول هزار سال، 
نیست. قصد ما »نظریه پردازی دربارۀ قرون 
وسطا« است.)گویی به دنبال عناصری برای 

ساختن قرون وسطایی معتبر باشیم.(

عناصر تشکیل دهندۀ قرون وسطایی معتبر 
کدام اند؟ 

تقریبًا  صلحی  شکستن  هم  در  اوالً 
در  را  همه  که  بین المللی  قدرتی  پایدار؛ 
آیین ها،  ساخته،  متحد  یکسان  زبانی 
ایدیولوژی ها، مذاهب، هنر و تکنولوژی یی 
که در مقطعی از زمان به دلیل عدم توانایِی 
خود،  رشد  و  موفقیت  با  وهمپایی  تحمل 
فرو می پاشد. این از هم گسسته گی به دلیل 
از  بری  لزومًا  که  بود  »بربرهایی«  هجوم 
دانش نبوده بلکه رسوم و دیدگاه های تازه 
بربرها  بودند.  آورده  به همراه  را  از جهان 
دست یازی  با  و  کرده  عمل  خشونت  با 

در  پاکس]3[،   بر  مبنی  اجتماعی  نظم  به 
با  و  بودند  شده  دریغ  آن ها  از  ثروتی  پی 
پراکندند.  نظرات جدیدی  خود مذاهب و 
دست  به  نه  روم،  امپراتوری  سقوط  آغاز 
آیین مسیحی،  بلکه از گذشته یی دور و با 
کیش شرقی  و  اسکندریه  فرهنگ  پذیرش 
اسطورۀ  ـ  )الهیت  آستارته  و  میتراییسم 
مصری(  با گرویدن به افکاری نو در بارۀ 
جادو، رفتارهای جنسی و باالخره امیدها و 
تدارک  رهایی،  و  آمرزش  برای  تصوراتی 
شده بود. همراه پذیرش نژادی جدید ناچاراً 
طبقاتی  سخت گیرانۀ   و  دقیق  تمایزات 
غیر  و  شهروند  بین  تمایز  رفت،   بین  از 
برداشته  میان  از  شهروند، اشراف و عوام  
تمایزات  ولی   حفظ  ثروت  تفاوت  شد، 
از  شدند.  کم رنگ تر  اجتماعی  نقش های 
نبود. روم در آن  این دگرگونی ها چاره یی 

شده  آشنا  انباشت  سریع  پدیدۀ  با  دوران 
که  بود  گماشته  حکومت  به  را  کسانی  و 
۲00 سال پیش از آن طبقۀ پست تر شمرده 
نیز  مذهبی  تعصبات  از  بسیاری  می شدند؛ 
زمانی،  برهۀ  یک  در  بودند.  باخته  رنگ 
و  میترا  سربازان  قدیمی،  خدایان  حاکمین 
هر  البته  می پرستیدند.  را  مسیح  برده گان 
تهدیدآمیزترین  سرشتی،  طور  به  سیستمی 
کیش ها را )حتا با تهدیدی ناچیز(، از بین 
دیدگاه  از  و  قانونی  نظر  از  البته  می برد 
حرکتی  هر  سرکوب گرانه]4[  روامداری 

پذیرفته شده است.
و  اجتماعی  مدنی،  نظامی،  فروپاشی  
از  دورانی  آغاز  سر  پاکس  فرهنگی 
بحران های قدرت و اقتصاد بود. اما نامیدن 
»تاریکی«   دوران  همچون  وسطا  قرون 
واکنشی کاماًل قابل توجیه در برابر دخالت 
حتا  واقع  در  بود.  سیاسی  امور  در  کلیسا 
قرون وسطای اولیه )و شاید بیش از قرون 
دوران   )1000 سال های  از  بعد  وسطای 
است.  بوده  اندیشه  پویایی  و  شکوفایی 
پُرشور  گفت وگوهایی  از  مملو  دورانی  
بین تمدن های بربر، میراث روم، و عوامل 
شرقی مسیحیت: دوران سیاحت و برخورد 
افکار، زمانی که راهبان ایرلندی به سرتاسر 
اروپا سفر کرده، تفکرات جدیدی پراکندند، 
مردم را به خواندن تشویق می کردند و هر 

طور  به  می دادند.  رواج  را  دیوانه گی  نوع 
خالصه، طی این زمان بود که هویت مدرن 
غرب به بلوغ رسید و در چهارچوب این 
قرون وسطا بود که می توان  آن چه را که در 
در  با  کنیم.  درک  می گذرد،  حاضر  دوران 
هم پاشیده گی پاکس، بحران و ناامنی آغاز 
شد، تمدن ها به جنگ با یکدیگر پرداختند 
و به آرامی  طرح منشی جدید ریخته می شد 
که اگرچه عوامل اولیۀ آن از مدت ها پیش 
بعدها  تافته می شدند، خود  زمان  در کورۀ 
آشکار شد. بوئِتیوس]5[  که فیثاغورث را 
بر همه گان شناساند و ارسطو را بازخوانی 
گذشته  درس های  تکرار  به  فقط  کرد، 
عرضه  جدید  فرهنگی  بلکه  نمی پرداخت، 
کرد. وی در واقع  اولین مرکز مطالعات را 

در دربارهای بربرها برپا ساخت.

4ـ با دوستان و اقوام معاشرت کنید
حیوانات  انترنت،   ،DVD تلویزیون،  کنید.  اجتناب  گوشه گیری  و  انزوا  از 
خانه گی و... همه گی خوب هستند، اما نباید به آن ها اکتفا کنید. انزوا افسرده گی 
به  کنید،  حفظ  را  دوستی های تان  نروید،  فرو  خودتان  در  آن که  برای  می آورد. 
دوستان تان پیشنهاد دهید با یکدیگر بیرون بروید، برای غذا دعوت شان کنید. با 
به صدا در آید و فردی شما را دعوت  تلیفون  تا زنگ  نباشید  منتظر آن  ناامیدی 
کند، خودتان پیش قدم شوید و با دوستان و اقوام تماس بگیرید. به این ترتیب، 
یک شبکۀ اجتماعی مهم که کلید توازن روحی و عاطفی شما است را به وجود 

می آورید.

5ـ از لذت های زنده گی بهره ببرید
شما هم حق دارید خوشبخت باشید! برای لذت بردن از زنده گی، اجباری نیست 
که ۲ نفر باشید. می توان به تنهایی از زیبایی منظره یی لذت برد و نیازی نیست که 
برای رفتن به سینما و یا خوردن غذایی خوشمزه ۲ نفر باشید و به بهانۀ این که 
تنها هستید، خود را از لذت های کوچِک روزانه محروم کنید. از همه چیز گذشته، 

جنبه های خوب زنده گی فقط مختص زوج ها نیست.

6ـ به خودتان توجه کنید
به خودتان فکر کنید. اهداف تان چیست؟ چه آرزوهایی دارید؟ آیا مدت هاست در 
آرزوی آن هستید که دور دنیا سفر کنید؟ بجنبید! تنها کافی است یک نفر را راضی 
کنید و آن هم خود شما هستید. این زمان فرصتی است که با آگاهی از خواسته های 
واقعی تان خودتان را بهتر بشناسید. فکر کنید و روی خودتان تمرکز کنید. هیچ چیز 
نباید جلوی تصمیمات مهِم شما را بگیرد و مانع شود تا موقعیت شغلی و یا حتا 
مکان زنده گی تان را تغییر دهید. به اولویت های تان بپردازید. خالصه آن که، قبل از 

هر چیز دیگری به فکر خوشحال کردن خودتان باشید.

7ـ دیگر زیر بار غم و غصه نروید
بی تردید خودتان تصمیم نگرفته اید که مجرد و تنها باشید، اما فایده ای ندارد که 
خاطرات  مکررِ  مرور  بدانید.  مقصر  را  زمان  زمین  و   و  گیرید  پیش  را  بدخلقی 
دورانی که متأهل بودید و یا حسادت به زوج های عاشق، دردی را دوا نمی کند 
و سازنده نیست. درست است که گفتن این جمالت آسان تر از عمل کردن به آن 
است، ولی نقش یک قربانی را بازی نکنید. زنده گی فرد مجرد مثل هر موقعیت 
دیگری در زنده گی، شامل فراز و نشیب ها و لحظات خوب و بد است. اگر تنها 
هستید، این بدان معنا نیست که محکوم شده اید بقیۀ روزهای زنده گی تان را در 
بنابراین  تنهایی سپری کنید. بدانید که هر فردی مسوول خوشبختی خود است، 
دیگر در زنده گی خود یک تماشاچی نباشید، بلکه همانند یک بازیگر عمل کنید.

8 ـ بر فشارهای اجتماعی غلبه کنید
»باالخره کی عروسی می کنی؟«. تحمل نگاه های دل سوزانه، سواالت نابه جا و یا 
انتقادهای عجیب سر سفرۀ غذا زمانی که افراد خانواده و یا فامیل دور هم جمع 
هستند، دشوار است و از این که مجبور هستید مرتب خودتان را تبرئه کنید، خسته 
شده اید. اما این امر طبیعی است. نباید احساس گناه کنید! به خودتان بگویید شما 
تنها فردی نیستید که در این وضعیت قراردارید و در آخر، بهتر است که تنها و 

بشاش باشید تا این که ازدواج کرده باشید اما خوشبخت نباشید، این طور نیست؟
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بخش دوم و پایانی

8 راهکار جالب برای 
خوشحالی  در تنهایی

بخش نخست

زنده گی در قرون 
وسطای جدید



خواجه بشیراحمد انصاری
هجری   1393 سال  اسفند  حوت/   ۲۸ پنج شنبه  عصر 
تراژیدِی  شاهد  دوشمشیره  شاه  مزدحِم  منطقۀ  خورشیدی 
هولناکی بود که قلم از وصِف آن و زبان از بیاِن آن عاجز 
است. حادثه یی که با بستن اتهامی ناروا بر دوشیزه یی بی گناه 
دقایقی  ظرف  در  و  گردید  آغاز  قرآن  زدِن  آتش  بر  مبنی 
چند، گروه بزرگی از رهروان و زایراِن نوجوان بر او یورش 
برده، فرش زمینش نموده، با مشت و لگد و چوب و سنگ 
بر جمجمه و صورِت آن صید زخمی کوبیده، در حالی که 
بود،  گردیده  پاره  مست  جانورانی  سِم  زیر  در  لباس هایش 
موتری را روی سینۀ آن موجود بی دفاع عبور داده و سپس 

جسد خون چکانش را طعمۀ حریق نمودند. 
در  را  فراوانی  بیماری های  دوشمشیره،  شاه  خونیِن  حادثۀ 
آسیب شناسانه  تحلیلی  نیازمند  که  نمود  آشکارا  ما  جامعۀ 

می باشد.  

کودکان خیابانی
نموده ام،  سفر  کابل  به  که  بار  هر  اخیر  سال  چهارده  در 
آزار  مرا  دیگری  امِر  هر  از  بیشتر  خیابانی  کودکان  پدیدۀ 
داده و به دوستان و همراهانم همیشه گفته ام که این کودکاِن 
شبه گدایی  یا  و  گدایی  مصروف  که  بی سرپرست  و  بی نوا 
که  دارند  را  ساعتی    بمب  حیثیت  کابل اند،  خیابان های  در 
این همه طفِل بی سرپناه  انفجار خواهند نمود. وجود  روزی 
و بی سرنوشت، از آیندۀ هراس انگیزی خبر می دهد؛ آینده یی 
از جنس طالبان و یا بدتر از آن. آن ها در حالی که هم با فقر 
مادی دست وپنجه نرم نموده و از فرصت آموزش و پرورش 
محروم بوده اند و هم تفاوِت میان خودشان و کودکاِن دیگری 
حواس  تمام  با  می کنند  بازی  بادآورده  ثروت های  با  که  را 
از  نهایِت امر خود به کتله یی  خویش احساس می کنند؛ در 

عقده و انتقام تبدیل خواهند شد. 
آری! فکر نمی کنم که گروه های مافیایی و جنایتکار، بستری 
مناسب تر از این برای سربازگیرِی خویش بیابند. آن چه در 
شاه دوشمشیره چشیدیم، از نخستین محصوالِت همین باغ 

به شمار می رود. 

فقدان فرهنگ شهری
شهرهای جهان و خصوصًا پایتخِت کشورها دارای سنت ها 
قدیمی ترین  از  یکی  که  کابل  خاصی اند.  فرهنگ های  و 
فرهنگ  دارای  نیز  می رود  شمار  به  آسیا  تمدنی  کانون های 
شهرِی ویژه یی بوده که مهربانی، لطف، جوان مردی و احترام، 
چهار  حوادث  اما  می رفته.  شمار  به  آن  اساسِی  عناصر  از 
تحولی  دست خوش  را  کابل  شهر  دیموگرافِی  اخیر  دهۀ 
خطرناک نموده که در اثر آن، فرزندان کوه و روستا که در 
سایۀ فرهنگ روستا و قبیله بزرگ شده بودند، از چهارسو 
نمودند  به مکانی  تبدیل  را  پایتخت  برده و  بر شهر یورش 
ساکنان  روستا.  هم  نه  و  نامید  شهر  را  آن  می توان  نه  که 
اصلی شهر که برخی در اثر فشار رژیمی خون آشام، خانه و 
کاشانۀ شان را رها نموده بودند و برخی دیگر نتوانستند تاب 
بیاورند؛  را  غیرجهادی  و  گروه های جهادی  راکِت  ضربات 
از شهر رخت بسته اند و فرهنگ شهری هم یک جا با ایشان 
رخت بربسته است. کابل دیگر نه شهری است که اخالق و 
قانون و ظرافت های شهریان در آن حکم فرما باشد و نه هم 
روستایی ست که آسماِن آبی و هوای تازه و زنده گِی سادۀ آن 
روان انسان را نوازش دهد. خالصۀ کالم، سیمای شهر کابل 

مسخ گردیده و هویتش فسخ. 
ماکس وبر نظریه پرداز مشهور جامعه شناسی، شهرها را دارای 
بازار،  دفاعی،  تحصینات  وجود  می دانست:  ویژه گی  پنج 
قانون و قضا، حس شهروندی و تعاون و این که شهروندان 
بتوانند مسووالن شان را خود برگزینند. امروز تقریبًا تنها یک 
شرط ماکس وبر در کابل به چشم می خورد که وجود بازار 

است و بس. 

روحیۀ خشونت محوری
آن چه در شاه دوشمشیره گذشت، معلول روحیۀ پرخاش گر، 
خشک، سطحی، بدگمان، عقده مند، بداخالق، لجام گسیخته 
انفعاِل  و  فعل  اثر  در  که  روحیه یی  بود؛  خشونت محور  و 
حوادث ناگوارِ سال های اخیر شکل گرفته است. اگر اوباشاِن 
شاه دوشمشیره آن دختر مظلوم و بی دفاع را بر مبنای انگیزۀ 
باید  ـ  است  بوده  چنین  که  ـ  باشند  و سوخته  کشته  دینی 
دیگری  گروه  هر  از  بیشتر  دین مداران  ما  که  نمود  اعتراف 
در این زمینه مقصر بوده ایم، چه رسد به این که آن حرکت 

وحشیانه و ضد انسانی را توجیه نموده باشیم!
بیشترین منبرهایی را که من خود شاهد بوده ام، به جای آن که 
جواناِن ما را درِس آگاهی و شعور و اخالق دهند، در آن ها 
شور آفریده و بر آتِش احساسات شان می افزایند. مالیی که 
در منبر ایستاده و سپس هوای مسجد را به سینه فروکشیده 
و بعد از آن با یک فریاد جانانه از ناف، کاه بی دانۀ فراوانی 
را به سر و صورت مخاطبانش می پاشد، از کارش حاصلی 
جز آن چه بر فرخنده گذشت، نمی توان انتظار داشت. نسل 
جوان بیشتر از آن که به چیغ و فریاد و انگیختن احساسات 
مهربانی  و  انسانیت  و  اخالق  نیازمند  باشد،  داشته  احتیاج 
محور  در  را  مسلمان  انسان  آن که  برای  کریم  قرآن  است. 
رحمت و مهربانی نگه دارد، در آغاز هر سوره یی دو بار از 

مشتقات »رحم« یاد می کند.

بیگانه گی با سنت جوان مردی
آیین جوان مردی، یکی از سنت های اصیل و پسندیدۀ فرهنِگ 
نامدار  جوان مردانی  مهد  زمانی  خود  کابل  شهر  که  ماست 

تاریخ کهن و منِش مذهبی  بوده است. عیاری و فتوت در 
مردمِ ما، ریشه یی بس کهن داشته است. جوان مردی عناصر 
فراوانی دارد که مهم ترین و حساس ترین آن، احترام به زنان 
است. در عرف اجتماعِی ما که از همین سنت رنگ گرفته 
است، مشاجرۀ لفظی با یک زن کاری ست سخت نکوهیده 
و نامردانه، چه رسد به این که زنی را در پیش چشم مردان، 
برهنه ساخته و سپس بر جسد خونینش رقص و پایکوبی راه 
اندازند. در فقه و تاریخ اسالمی نیز نمونه های درخشانی از 

تسامح در برابر زنان وجود دارد. 
آن چه نویسنده را بیشتر از همه غافل گیر نموده، پامال شدِن 
همین سنت است که تا هنوز نمی توانم آن چه را که صورت 
گرفته است، باور کنم. هیچ گاهی تصور نمی کردم که روزی 

چنین حالتی را هم شاهد باشیم. 
سنت جوان مردی جزِو اصیل روان جمعِی ما و عنصر اساسِی 
نابود گردید.  اخیر  بود که در چند دهۀ  ما  فرهنگِی  میراث 
آری! شهرها دارای فرهنگ و سنِن ویژۀ خودشان اند که آیین 
فتوت و جوان مردی که حرمت داشتِن زنان در قلب آن جا 
آخرین  که  فرهنگی  بود؛  کابل  فرهنگ  اساسی  دارد، عنصر 
بقایای آن در زیر سِم کودکاِن خیابانِی شاه دوشمشیره ُخرد 

و خمیر گردید. 
چه می شد اگر فرخنده راستی هم  قرآن را آتش می زد؟

آتش زدن قرآن به هدف اهانت به آن متن مقدس دینی را 
گذشته  در  ارتداد  به  پیوند  در  دانسته اند.  ارتداد  با  مرادف 
اشاره خواهیم  آن  به  که  فراوانی گفته شده  و حال سخنان 
نمود، ولی اگر زنی قرآن کریم را آتش هم زند، فقه حنفی 
همان طوری که کاسانی در بدایع الصنایع گفته، عقوبتش تنها 

حبس است و بس.
بیشترین مجتهدان مسلمان، قتل  مبنای آرای  بر  حکم مرتد 
است و دلیلی هم که می آورند، حدیث بخاری و مسلم است 
که می گوید: »من بدل دینه فاقتلوه« یعنی هرکه دینش را تغییر 
داد، او را بکشید. دانشمندانی چون ابراهیم النخعی در گذشته 
و فقیه اصولی معاصر طه جابر العلوانی و رمضان البوطی و 
طارق سویدان و دیگران در عصر حاضر سخنان متفاوتی در 
با آن که  این زمینه داشته اند. آن ها می گویند که این حدیث 
قاطِع  و  صریح  آیات  با  ولی  است،  صحیح  سند  لحاظ  از 
قرآن تعارض دارد. قرآن کریم در آیت 99 سورۀ یونس می 
فرماید: »و اگر پروردگار تو می خواست، قطعًا هرکه در زمین 
است همۀ آن ها یک سر ایمان می آوردند. پس آیا تو مردم را 
ناگزیر می کنی که به دین بگروند«. در آیت ۲9 سورۀ کهف 
آمده است: »و بگو حق از پروردگارتان ]رسیده[ است، پس 
کند«.  انکار  بخواهد  هرکه  و  بگرود  دین  به  بخواهد  هرکه 
برای  الکافرون آمده است: »دین شما  در آیت ششم سورۀ 
بقره  برای خودم«. در آیت ۲۲6 سورۀ  خودتان و دین من 
آمده است »در دین هیچ اجباری نیست«. و در آیت ۲۲ سورۀ 

غاشیه آمده است: تو ای پیامبر »بر آنان تسلطی نداری«. 
این دانشمندان معتقد اند که پیامبر اسالم هیچ گاه کسی را به 
جرم مرتد شدن نکشته است و حدیث یاد شده را مربوط 
به کسی می دانند که در پهلوی ارتداد، دست به خیانتی زند 
که امروز آن را خیانت ملی گویند. کسان دیگری لفظ »بدل« 
را که در حدیث آمده است، به مفهوم تغییر دادن و تحریف 

کردن اصل دین ترجمه نموده اند، نه به مفهوم ارتداد.
النساء از وجود مرتدان در  قرآن کریم در آیت 137 سورۀ 
جامعۀ پیامبر خبر داده و می فرماید: »کسانی که ایمان آوردند 

سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر شدند آنگاه 
بخشید و  نخواهد  را  آنان  قطعًا خدا  افزودند،  کفر خود  به 
پرسشی که مطرح می شود:  نمود«.  نخواهد  ایشان  به  راهی 
پیامبر اسالم که خود منافقان را می شناخت، چند تن آن ها 
را کشته بود؟ در تاریخ طوالنی و جغرافیای گستردۀ اسالم 
که هزاران میلیون انسان در آن زیسته اند، چند نفر را به جرم 

مرتد شدن کشته اند؟

استفادۀ ابزاری از یک فاجعه
کاری زشت تر از این نمی توان یافت که حادثه یی به حجم 
آتش زدن زنی در قلب پایتخت را تخته خیزی برای رسیدن 
آتش جسد  هنوز  داد.  قرار  ایدیولوژیِک خویش  اهداِف  به 
به جای  عقده مند  افرادی  که  بود  نشده  خاموش  فرخنده 
زیارت  و  مسجد  جان  به  بپردازند،  مصیبت  اصل  به  آن که 
»کابل  نام  به  انترنتی  رسانه یی  افتیدند.  دوشمشیره  شاه 
پرس« خواهان بر کندن مسجد و اعمار تشنابی عمومی در 
نام  به  که  را  مردی  دوسیۀ  دیگری  نشریۀ  گردید.  آن  جای 
هجوم  از  و  نمود  باز  است،  یافته  شهرت  دوشمشیره  شاه 
و  یک هزار  دنیای  و  زد  حرف  ما  ملی  حریم  بر  بیگانه گان 
چهارصد سال پیش را با معیارهای امروز سنجید؛ غافل از 
این که لشکرکشی و هجوم جزِو طبیعت زنده گی آن دوران 
کابل  به  را  ایشان  امثال  و  دوشمشیره  شاه  آن چه  و  بوده 
می ورزیدند  عشق  آن  به  که  بود  دعوتی  نشر  بود،  کشانده 
نباید کرد که شاه  نژادی. فراموش  انداختن جنگی  به راه  نه 
آویختند.  خودشان  قبایل  فرزندان  با  نخست  دوشمشیره ها 
گروهی دیگر برای تغییر نام جاده و مسجد شاه دوشمشیره 
این  تحقق  جهت  در  فرخنده  گویی  تو  کردند؛  باال  آستین 

مأمول طعمۀ حریق شده بود. 
چه طور  بودیم،  بامیان  تندیس های  شکستن  مخالف  که  ما 
به  تاریخی  به موقعیت و مسجدی  اهانت  برابر  می شود در 

قدامت شاه دوشمشیره خاموشی گزینیم؟

رویارویی »دینی« و »مدنی«:
اجتماعی  اقشار  و  گروه ها  تمامی  سوی  از  فرخنده  فاجعۀ 
محکوم گردید؛ آخر آیا ممکن بود جنایتی به این حجم را 
محکوم نکرد؟ همان طوری که در باال ذکر نمودیم،  گروهی 
ولو کوچک به جای آن که به اصل مسأله بپردازند، دین، تاریخ 
نشانه  را  آن  تاریخِی  سمبول های  و  دینی  ارزش های  دین، 
گرفتند. در مقابل این گروه ولو کوچک، گروهی از مالیان 
و  نمودند  شخصی  را  مسأله  گذاشته،  را  اصلی  مشکل  نیز 
به جای دفاع از اصول دینی و توضیح موقف اسالم در همچو 
مسایل و باالخره آسیب شناسی دینِی این فاجعه، از »خود« 

حرف زدند و به »خود« پرداختند. 
جبهه گیرِی  شاهد  کابل  شهر  اعالمیه ها،  جنگ  کشاکش  در 
مدنی«  »جامعۀ  را  خود  یکی  که  گردید  مردم  از  طیف  دو 
معرفی نمود و دیگرش نماینده گان »جامعۀ دینی« و باالخره 
قضیۀ فرخنده در کشمکش میان »من« و »دیگر« پامال گردید. 
آن  که  نمودند  دراز  مالیان  به سوی  اتهام  انگشت  مدنی ها 
حادثۀ  و  ننموده اند  ادا  زمینه  این  در  را  رسالت شان  گروه 
فرخنده محصول دانه هایی ست که در دل و دماِغ این گروه 
اوباش خیابانی از سوی مالیان بذر گردیده است. برخی از 
آن ها در مقابل، تمام جامعۀ مدنی را شبکه یی ساخته شده در 
بر جامعۀ مدنی«  بیرون و وارداتی خواندند و شعار »مرگ 

را بلند کردند؛ بی خبر از این که مسجد و مال خود در قلب 
جامعۀ مدنی جا دارند. 

نتیجه:
خشونتی را که در کشتارگاه فرخنده شاهد بودیم، نمی توان 
تقلیل داد. وقتی جوانانی  تا سطح یک حادثۀ جنایی  آن را 
آن که  بدون  و  می زنند  حلقه  قربانی شده  انسانی  اطراف  در 
انسانی در جمع آن ها یافت شده تا پا پیش گذارد و از آن زن 
در خون غنوده دفاع نماید، جان کندنش را با اعصابی آرام 
ثبت می کنند و ویدیو می گیرند، این جا دیگر فاتحۀ پیش پا 
افتاده ترین ارزش های انسانی و اخالقی در سطح کل جامعه 

را باید خواند. 
بود  خطری  زنگ  قوی ترین  دوشمشیره،  شاه  انسان سوزی 
ما  جمعِی  روان  و  دینی  وجدان  بیمار  الیه های  از  پرده  که 
می تواند  شهر  دِل  در  صحرایی  محکمه یی  ایجاد  برداشت. 
باز کند که دیگر هیچ کسی و جناحی  را  آتشفشانی  دهانۀ 

خود را مصوون احساس نکنند.
از  تعریفی  جست وجوی  در  جهان  که  است  سال  ده ها   
تروریسم است و تا هنوز به تعریف مشخصی از این پدیده 
بپرسند که تروریسم چیست،  از من  اگر  نیافته، ولی  دست 

خواهم گفت: تروریسم یعنی محکمۀ صحرایی! 
اگر خواسته باشیم و یا نخواسته باشیم، مسوولیِت آن چه در 
مبلغان  و  دینی  نهادهای  به دوش  دوشمشیره گذشت،  شاه 
نام  دینی می افتد، چه آن دوشیزه به جرم دفاع از آن چه به 
رسیده  قتل  به  و  شده  حرمت  هتک  خوانده اند،  مقدسات 
است. این که کدام نهادها و کدام مبلغان مسوولیت مستقیِم 
این  از  جدا  حکایتی ست  داشته اند،  دوش  به  را  حادثه  آن 
مبحث و صالحیت این نویسنده؛ ولی آن چه صالحیت دارم 
این است که خود را نیز مسوول بدانم با آن که نسل جوان را 

پیوسته از همچو خطرهایی هشدار داده ام. 
باید  کردند،  خمیر  پاشنه های شان  با  را  فرخنده  که  آن هایی 
که  هر  زیرا  بوده اند؛  همان ها  اصلی  قرآن سوزاِن  که  بدانند 
همۀ  که  است  آن  مانند  رساند،  قتل  به  را  بی گناهی  انساِن 
بشریت را به قتل رسانیده و حرمت خون مسلمان، بزرگ تر 
از حرمت کعبه در نزد خدا می باشد. قرآن عبارت از کاغذ و 
رنگ و جلد نیست، بلکه قرآن اعتقاد و ارزش و مبادی یی 
می باشد که اصل آن در لوح محفوظ قرار داشته، همان طوری 
اهمیت شان  نیستند که  بیش  بانک نوت ها، کاغذپاره هایی  که 
را از ثروتی محفوظ در بانک های ملی دولت ها اخذ می کنند. 
با حفظ  رابطه  نیازمند خط سومی هستیم که در  ما سخت 
از  ما  اگر  بیندیشد.  مردم  مال  و  نسل  ناموس،  نفس،  دین، 
از  بوده ایم،  دین  از  ابزاری  سوءاستفاده هایی  شاهد  یک سو 
سوی دیگر بخِش مهمی از آن چه به نام جامعۀ مدنی شناخته 
مغازه های  حساب  است.  شده  ساخته  بیرون  در  می شود، 
پنتاگون  اشراف  تحت  که  پروژه هایی  و  پروپوزل نویسی 
ساخته شده و زیر عنوان جامعۀ مدنی وارد کارزار سیاست 
که  آن  واقعِی  معنی  به  مدنی  جامعۀ  از  شده اند،  افغانستان 
و  بومی  روشن گرانه،  عدالت خواهانه،  آزاد،  ارادۀ  تبلور 

سازنده است، جدا می باشد. 
آیا می شود برای فرخنده و فرخنده هایی که در گذشته قربانی 
شده و در آینده هم قربانی خواهند شد، فارغ از همۀ تعلقات 

چاره یی بیندیشیم؟
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اناتومِی یک فاجعه

اناتومِی یک فاجعه

تحلیلی از حادثۀ خونیِن زیارت شاه دوشمشیره
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اصالحات نیاید، دیگر با این...
به  پیشنهادی اش  بسته  ارسال  به  اشاره  با  صافی 
افغانستان هشدار داد که در  حکومت وحدت ملی 
صورت عدم رسیده گی به اظهارات وی تا پایان ماه 

جاری شمسی، از سمتش کناره گیری خواهد کرد.
طی  صافی  عمر  محمد  اظهارات  است  گفتنی 
از شهروندان والیت  بین جمعی  در  سخنرانی وی 

قندوز بیان شد.
وی اعالم کرد: دولت اگر مانع از اقداماتی کسانی 
والیت  این  دولتی  امورات  در  مرکز  از  که  نشود 
مداخله می کنند و از فرمانداران و فرماندهان امنیتی 
ولسوالی ها حمایت می کنند، وی استعفا خواهد کرد.

مسلح  افراد  خواندن  خطرناک تر  با  قندوز  والی 

مانع  قندوز  افراد در والیت  این  غیرمسوول گفت: 
پیشرفت برنامه های دولتی شده و مقامات عالی رتبه 
افراد حمایت و در  این  از  نیز  افغانستان  در دولت 

امور حکومتداری این والیت مداخله می کنند.
دولت  در  عالی رتبه  مقامات  داشت:  اظهار  صافی 
افغانستان در تعیین ولسوال ولسوالی ها و فرماندهان 
امنیتی وی را تحت فشار می دهند که مانع اجرایی 

شدن برنامه توسعه یی حکومت محلی می شود.
باید در این  والی معترض قندوز گفت: اصالحات 
والیت اجرایی شود و در صورت عدم توجه دولت 
کابل به پیشنهادهای من، دیگر حاضر نیستم با این 

حکومت بی آبرو همکاری کنم.
براساس بسته پیشنهادی وی، تعدادی از مسوولین 
والیت  این  در  دولتی  ادارات  رؤسای  و  پولیس 

مسلح  افراد  با  آن ها  زیرا  شوند  برکنار  کار  از  باید 
غیرمسوول در ارتباط هستند و در ناامن کردن این 

والیت شرکت می کنند.
افراد  این  از  نامی  که  حالی  در  صافی  عمر  محمد 
سوی  از  غیرمسوول  مسلح  افراد  کرد:  اعالم  نبرد، 
حمایت  دولتی  و  جهادی  شخصیت های  از  برخی 
می  شوند تا جایی که حتی فرماندهی امنیت و اداره 
امنیت والیت قندوز سالح و دیگر جنگ افزارها را 
در اختیار گروه های مسلح غیرمسوول قرار داده اند.

این  در  تاکنون  ملی  وحدت  حکومت  مقامات 
خصوص هیچ اظهار نظری نکرده اند.

اعتراض والی های  این سومین  در یک ماه گذشته، 
افغانستان است که یا از سمت خود استعفا کرده و 

یا تهدید به استعفا کردند.

احمـد عمران

ملی  وحدت  دولت  کارِ  به  آغاز  زمان  از  شش ماه 
از  ملی  وحدت  دولت  شش ماه  این  در  می گذرد. 
موارد  برخی  در  و  کرد  عبور  سختی  آزمون های 
به شدت به بن بست خورد. آن چه را که رهبران دولت 
وحدت ملی در آغازین روزهای کاری خود به مردم 
وعده سپرده بودند، در بسا موارد برآورده نشد و بر 
این اساس می توان گفت که کارنامۀ کاری تا این جای 

کار، کارنامه یی قرین به موفقیت نبوده است.
مبارزه با فساد: آقای غنی و عبداهلل در آغاز روزهای 
با  مبارزه  در  که  دادند  اطمینان  مردم  به  خود  کارِی 
هیچ  و  ورزید  نخواهند  دریغ  تالشی  هیچ  از  فساد 
بدون  جامعۀ  به  افغانستان  یافتِن  دست  مانع  چیزی 
فساد نخواهد شد. آقای غنی برای این که ارادۀ محکم 
خود در مبارزه با فساد را ثابت کند، در اولین گام پس 
پروندۀ  بازشدن  به  دستور  وفاداری،  سوگند  ادای  از 
بازشدن  داد.  را  افغانستان  در  مالی  فساد  بزرگترین 
جامعه  سطح  در  را  امیدواری  این  کابل بانک  پروندۀ 
به وجود آورد که دولت وحدت ملی بر خالف دولت 
قبلی ارادۀ مستحکم در راه مبارزه با فساد اداری دارد. 
اداری  فساد  بحث  که  شد  معلوم  چندی  از  پس  اما 
چنین  با  که  است  گسترده  و  فربه  چنان  کشور  در 
به ریشه های آن دست  نمادین نمی توان  حرکت های 
پیدا کرد. آقای غنی با حرکت نمایشِی کابل بانک نه 
تنها برنامه یی مدون در مبارزه با فساد ارایه نکرد، بل 

در همان شعارهای انتخاباتِی خود باقی ماند. 
وعده های  دیگر  از  متخصص:  کابینۀ  ایجاد 
دولت مردان جدید، ایجاد کابینۀ متخصص و کارا در 
افغانستان بود؛ کابینه یی که بیشتر تخصص گرا و مبتنی 
بر شایسته ساالری باشد و کمتر در بنِد مصلحت های 
ملی،  وحدت  دولت  اما  قومی.  و  حزبی  گروهی، 
وقتی فهرست نخستین کابینه را به مجلس نماینده گان 
فرستاد، مشخص شد که اکثریت افراد معرفی شده نه 
تنها از تخصص الزم در وزارِت معرفی شده برخوردار 
نیستند، بل با داشتن شهروندِی دوم و یا داشتن پیشینۀ 

وزارت  کرسی های  به  رسیدن  الزمِ  معیارهای  با  بد، 
وعده های  به  بزرگی  ضربۀ  مورد،  این  نیستند.  برابر 
رهبران جدید بود و به نحو فزاینده یی نگاه جامعه را 
دولِت جدید دگرگون کرد. دولت  کارکرد  به  نسبت 
جدید حاال پس از گذشت شش ماه با کابینه یی ناقص 
باقی ماندۀ  که  نیست  مشخص  هنوز  و  می کند  کار 
اعضای کابینه چه زمانی از مجلس رای اعتماد به دست 

خواهند آورد.
زمانی  هر  غنی  آقای  صلح:  گفت وگوهای  روند 
روبه رو  دیگر  عرصه های  در  کم کاری  پرسش  با  که 
شده، تأکید ورزیده است که تالش های اصلی اش در 
سراسرِی  امنیت  تأمین  و  گفت وگوهای صلح  محور 
چندین  منظور،  این  به  او  است.  یافته  تمرکز  کشور 
زبان ها  ورد  شایعاتی  حتا  و  داد  انجام  خارجی  سفر 
شد که به زودی گفت وگوهای مستقیِم صلح با طالبان 
اما پس از گذشت شش ماه هنوز هیچ  آغاز می شود. 
خبری از گفت وگوهای صلح نیست. از جانب دیگر، 
رابطه  این  در  متضادی  گاه  و  متفاوت  دیدگاه های 
آقای  است.  گرفته  شکل  کشور  رهبری  هستۀ  در 
به  امتیاز ها  غنی خواهان عذرخواهی و دادن برخی 
گروه های مخالِف مسلح برای پیوستن به روند صلح 
است؛ اما از جانب دیگر در ریاست اجرایی این گونه 
امتیازبخشی ها به ضررِ دستاوردهای سیزده سالۀ اخیر 
تعبیر شده و گفته می شود که هیچ معاملۀ پنهانی در 
هرچند  نیز  غنی  آقای  شود.  انجام  نباید  صلح  مورد 
از گفت وگوهای آشکار با گروه های شورشی حرف 
برخی  او  که  است  شده  دیده  عمل  در  اما  می زند، 
می کند.  رهبری  زمینه  این  در  را  پنهانی  حرکت های 
در همین حال، بر اساس گفته های آگاهان امور، آقای 
کردن  معامله  با  را  به صلح  رسیدن  درسِت  راه  غنی 
با پاکستان اشتباه کرده است. به این اساس، می توان 
گفت که کارنامۀ دولت وحدت ملی در تأمین امنیت 
و گفت وگوهای صلح نیز کارنامه یی موفقیت آمیز و در 

خورِ ستایش نبوده است.
ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی: آقای غنی بر 
اساس مفاد توافق نامۀ سیاسی، دستور ایجاد کمیسیون 

اصالح نظام انتخاباتی را داد؛ کمیسیونی که در رأس 
آن یکی از اعضای برجستۀ تیِم او قرار دارد و بیشتر 
اعضای آن، در روند انتخابات به نحوی سهیم بوده اند. 
کمیسیون  رییس  گزینش  به  نسبت  اجرایی  ریاست 
متذکر  و  داد  نشان  واکنش  انتخاباتی  نظام  اصالح 
ریاست  با  این خصوص  در  رییس جمهوری  که  شد 
اجرایی مشوره نکرده است. در همین حال، کمیسیون 
اصالح نظام انتخاباتی هیچ برنامه و دستور کاری برای 
اصالحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور در اختیار 
ندارد و آن گونه که دیده می شود، این کمیسیون برای 
است.  شده  ایجاد  منتقدان  زباِن  بستِن  و  وقت کشی 
دولت وحدت ملی تا این جای کار، در اصالح نظام 
توافق نامۀ  مهم  اصل های  از  یکی  عنوان  به  انتخاباتی 

سیاسی ناکام بوده است.
جدید  رهبران  عمدۀ  وعده های  از  امنیت:  تأمین 
رییس  عنوان  به  غنی  آقای  بود.  کشور  امنیت  تأمین 
جمهوری کشور همواره تأکید کرده است که در تأمین 
امنیت جانی و مالِی شهروندان از هیچ کوششی دریغ 
نخواهد ورزید. اما گزارش ها چیز دیگری می گویند. 
اساس گزارش های رسانه های داخلی و خارجی،  بر 
اوضاع کشور و نفوذ گروه های تندرو بیش از هر زماِن 
دیگری تهدیدآفرین شده  است. حاال افزون بر تهدید 
طالبان، گروه نوظهور داعش نیز نگرانی های فزاینده یی 

را در کشور به وجود آورده است.
و  عدالت  اشتغال زایی:  و  اجتماعی  عدالت  تأمین 
انتخاباتی  وعده های  عمدۀ  بخش های  از  اشتغال زایی 
همواره  عبداهلل  و  غنی  آقای  بود.  جدید  رهبران 
می گفتند که برای تأمین عدالت اجتماعی و کارآفرینی 
اما  دارند.  توجه  قابل  و  سریع  برنامه های  کشور  در 
با گذشت شش ماه دیده می شود که نه تنها در عرصۀ 
بیکاران  لشکر  بل  نرفته،  پیش  از  کاری  اشتغال زایی 

به مراتب از سال های پیش افزایش یافته است.
در نتیجه می توان گفت که شش ماه عمر دولت وحدت 
ملی برای مردم افغانستان چندان پُرلطف نبوده و این 
تا  خود  وعده های  از  اساسی  بخش های  در  دولت 

امروز ناکام بوده است.
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فرخنده قربانی دسیسۀ...
کسانی که در محل حادثه بوده، محرک و یا کسانی که آشوب 
را توسعه دادند و حتا کسانی که در این حادثه نقش مستقیم 
داشتند، تایید نمی کنند که فرخنده قرآن  کریم را آتش زده 

باشد.
گزارش  این  می گوید:  حقیقت یاب  کمیسیون  عضو  این 
نهایی شده و فردا )امروز( به رییس جمهور و شورای امنیت 
فرستاده می شود و آنان تصمیم می گیرند که این گزارش را 

با رسانه ها شریک سازند یا خیر.
قتل  این  اصلی  انگیزۀ  که  پرسشی  به  در جواب  فرید  بانو 
چه بوده، می گوید: »انگیزۀ اصلی این قضیه تا هنوز روشن 
فرخنده  چون  که  دریافت  را  این  ما  کمیسیون  اما  نیست؛ 
خالف خرافات بوده و هیچ گاه تویذنویسی را نمی پذیرفته 
و همواره زنان را دعوت می کرده تا دست به این خرافات 
نزنند، که به ضد منافع تویذنویسان تمام شده و شماری از 
تعویذنویسانی که در زیارت شاه دو شمشیره بوده اند این 
قضیه را تحریک کرده و سبب کشته شدن فرخنده شدند.«

کشته شدن فرخنده ملک زاده واکنش های زیادی را در داخل 
و خارج کشور در پی داشت. همه این جنایت را محکوم 

کرده و خواهان به کیفر رساندن عاملین آن شدند.
در پیوند به قتل فرخنده ۲7 مظنون بازداشت و 19 پولیسی 
نیز  بودند  کرده  کوتاهی  رویداد  این  از  جلوگیری  در  که 
 46 این  همۀ  پروندۀ  گرفتند.  قرار  بازپرس  مورد  و  برکنار 
تعیین  نیز  تحقیق  هیأت  و  شده  فرستاده  دادستانی  به  تن 

گردیده است.
فرخنده  قتل  نیز  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر 
که  خواست  مردم  از  و  خواند  توجیه  غیرقابل  جنایت  را 
مطابق  را  موضوع  این  قضایی،  و  عدلی  سیستم  بگذارند 
قانون پیگیری نمایند تا مجرمین به جزای اعمال شان برسند.
داکتر عبداهلل که در نشست شورای وزیران صحبت می کرد 
نابخشودنی است. اوگفت  گفت که قتل فرخنده راجنایت 

که این رویداد همه مردم را تکان داد.
رییس اجرایی حکومت افزود: »مردم موقع بدهند به سیستم 
قانون است، در  آنچه که  این مسأله را  تا  عدلی و قضایی 
مطابق به آن پیگیری نمایند و مجرمین به جزای شان برسند.«
وی گفت نشود که این رویداد، تحت تاثیر فضای تبلیغاتی 
قرار بگیرد و قضیۀ قتل فرخنده در جای خود باقی بماند و 
حوادث دیگری به میان آید که اصل مسأله را تحت الشعاع 

قرار بدهد.
داکتر عبداهلل عالوه نمود: »این جنایت قابل توجیه نیست و 
دولت هم از اولین روزها آن را جدی گرفته و جداً پیگیری 

مي کند.«

شورای عالی صلح از در...
امریکا باید تا پایان سال جاری میالدی به نصف می رسید و 

این تغییر باعث عصبانیت طالبان شده است.
این  افغانستان گفت: مسلمًا  عالی صلح  سخنگوی شورای 
طالبان  که  می کند چرا  پیچیده تر  را  تالش های صلح  اقدام 
خواستار خروج نیروهای خارجی و امریکایی از افغانستان 

است.
داخلی  میانجیگران  و  منطقه یی  ارشد  دیپلمات های  برخی 
در  را  چشمگیری  تفاوت  امریکا  تصمیم  این  می گویند 
متزلزل  اعتماد  اما می تواند  آورد  نمی  به وجود  درگیری ها 

میان طالبان و دولت را از بین ببرد.

طـویانه بنـد مـی...
به نفع جوانان کم بضاعت

به  نماینده گان  مجلس  در  گذشته  سال  قانون  این 
نماینده گان  گردید.  تصویب  و  شد  گذاشته  بحث 
اند.  کرده  بحث  آن  ماده های  سر  بر  ماه ها  پارلمان 
قانون  این  که  امیدوارند  سنا  مجلس  در  سناتوران 
بکاهد. در  افغانستان  از مشکالت جوانان در  بتواند 
حال حاضر مصارف عروسی در افغانستان بسیار زیاد 
است. در برخی از والیات، یک جوان مجبور است 
پول هنگفتی را برای مراسم عروسی و تهیه شیربها 

تهیه کند.
تقنین  کمیسیون  رییس  منصف،  الدین  محی  غالم 
مارچ(   31 حمل/   11( شنبه  سه  روز  سنا  مجلس 
که  ما  جوانان  از  تن  »صدها  گفت:  خبرنگاران  به 
در  کنند،  برگزار  را  مراسم عروسی خود  نمی توانند 
مراسم  درست  شکل  به  می توانند  قانون  روشنایی 
عروسی خود را برگزار کنند و تعادل بعد از این در 

نظر گرفته می شود.«
براساس رسوم معمول در افغانستان، خانواده عروس 
داماد  خانواده  از  طویانه  نام  به  هنگفتی  پول  بعضا 
مطالبه می کند. طویانه در بعضی موارد به دلیل فقری 
که وجود دارد برای خانواده داماد »کمرشکن« است 

و گاهی منجر به فسخ ازدواج می شود. به این دلیل 
این قانون به جوانان کم بضاعت کمک کننده است.

این قانون مجازاتی را برای صاحبان هوتل ها و هم 
نظر گرفته  در  آن،  نقض  مشتریان در صورت  برای 
است. در صورتی که صاحبان هوتل ها از این قانون 
سرپیچی کنند، جریمه نقدی شده و سپس هوتل شان 
مسدود خواهد شد. همچنین مجازاتی برای مشتریان 

خاطی نیز در نظر گرفته شده است.
مراسم  برگزاری  تنها  قانون  این  چهارم  ماده  در 
»عروسی« در هوتل ها جواز شمرده شده و محافلی 
مانند شرینی  خوری و لفظ  گیری، محفل حنا، تخت 
نام  گذاری و  پایوازی، شب شش، سالگره،  جمعی، 
کاکل  گیری کودک، ختنه سوری، بازگشت از حج و 
از تحصیل در هوتل ها و سالن ها و  فراغت  سفر و 

رستورانت ها ممنوع شده است.
در سیزده سال گذشته ده ها هوتل مجلل در کابل و 
شهرهای بزرگ افغانستان ساخته شده و اکثر مراسم 
عروسی در همین هوتل ها برگزار می شود. در برخی 
به مصرف می رسد  افغانی  میلیون ها  از عروسی ها 
و خانواده داماد مجبور است غذای مکلفی را برای 

مهمانان فرمایش دهد.
هر منوی غذا فقط 400 افغانی

قانون  این  در  نیز  ها  عروسی  در  غذا  منوی  نرخ 

ها  هوتل  قانون  این  براساس  است.  شده  مشخص 
از  بیشتر  را  غذا  منوی  یک  قیمت  که  ندارند  اجازه 

400 افغانی حساب کنند.
سالن  در  زنان  و  مردان  همزمان  حضور  قانون  این 
که  است  کرده  تاکید  و  قرارداده  ممنوع  را  هوتل ها 
مالها  از  قانون  بپوشند.  تنگ  لباس های  نباید  زنان 
آن  ترویج  و  تطبیق  در  تا  خواسته  محکمه  ستره  و 

همکاری نمایند.
و  سرمایه داران  دارد.  نیز  مخالفانی  البته  قانون  این 
هوتل داران از مخالفان اصلی این قانون اند. سکتور 
که  اند  گفته  داران  هوتل  خصوص  به  خصوصی 
به سرمایه  مالی  قانونی ضربه شدید  تصویب چنین 
دارانی است که در عرصه هوتل داری سرمایه گذاری 

کرده اند.
از سوی دیگر جوانانی نیز هستند که به خانواده های 
مانعی در  را  قانون  این  متعلق هستند و  دار  سرمایه 
باورند  این  به  و  دانند  می  شان  های  خوشی  برابر 
که هیچ کسی نباید مانع تصمیم های شخصی شان 

شوند.
این قانون هنوز نهایی نیست و موارد اختالفی میان دو 
مجلس پارلمان وجود دارد. در صورتی که کمیسیون 
مختلط سنا و ولسی جرگه این قانون را تایید کند، 
قانون برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود.

کارنامۀ شش ماهۀ دولت وحدِت ملی

ملل متحد از برگشت سیل...
از  خود  رضایت  با  افغان  مهاجر  هزار   55 حداقل 

پاکستان به کشورشان بازگشته اند.
وی در ادامه افزود: چنین افزایشی در برگشت افغان ها 
از آغاز سال جدید میالدی، برای حکومت افغانستان 
و ادارات کمک رسانی بشری مانند سازمان بین المللی 

مهاجرت بزرگ ترین چالش محسوب می شود.
مسوول بخش مطبوعاتی سازمان بین المللی مهاجرت 
اظهار داشت: تالش می کنیم که به فقیرترین این افراد 

کمک کنیم اما منابع ما هم خیلی محدودند.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان به مهاجرین 
این  شرایط  طبق  پاکستان،  از  بازگشته  افغانستانی 
هزینه  و  کرده  کمک  دارو  و  خوراکی  مواد  سازمان، 

انتقال از پاکستان به افغانستان را می پردازد.
از چند ماه پیش مقامات پاکستانی فشار به مهاجرین 
و  داده  افزایش  را  کشورشان  به  بازگشت  برای  افغان 
قوانین سختی را برای ادامه اقامت این افراد در خاک 

خود وضع کردند.
شرایط دشوار دوران مهاجرت و برخوردهای نامالیم 
مهاجرین  بازگشت  عامل  مهم ترین  پاکستانی  مقامات 

افغان به کشورشان است.



خبرگزاری تسنیم: مهاجم برزیلی بارسلونا 
در  بودن  از  فعلی  شرایط  در  کرد  تأکید 
بارسلونا خوشحال است و به حضور در 

لیگ برتر فکر نمی کند.
یک  مدت  به  سانچس  الکسیس  و  نیمار 
فوتبال  تیم  در  یکدیگر  کنار  در  فصل 
تیم  مهاجم  ولی  بودند  همبازی  بارسلونا 
ملی شیلی در ابتدای فصل جاری نوکمپ 
را ترک کرد و به جمع آرسنالی ها در لیگ 
بازیکن  دو  این  شد.  ملحق  انگلیس  برتر 
که  دوستانه  دیداری  در  شب  یکشنبه 
امارات  ورزشگاه  در  شیلی  و  برزیل  بین 
شهر لندن برگزار شد مقابل یکدیگر قرار 

با  که  بود  سلسائو  این  و  گرفتند 
نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
دوباره  مالقات  در خصوص  نیمار 
خود  قدیمی  همبازی  و  دوست  با 
خیلی  دوست  الکسیس  گفت: 
خوب من است، کسی که بازی در 
کنار او در بارسلونا یک امتیاز برایم 
بود. ما رابطه خوبی با هم در داخل 
و خارج از زمین داشتیم، به همین 
در  الکسیس  می بینم  اینکه  از  خاطر 

آرسنال احساس خوبی دارد، خوشحالم.
ستاره برزیلی آبی و اناری پوشان کاتالونیا در 
خصوص احتمال حضورش در لیگ برتر 
احتمال  انگلیس هم عنوان کرد: در مورد 
حضورم در فوتبال انگلیس باید بگویم من 
از بودن در بارسلونا خیلی خوشحالم و به 
هنوز  نمی کنم.  فکر  برتر  لیگ  در  حضور 

کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
عملکرد  جاری  فصل  در  ساله   ۲3 نیمار 
از  بازی   36 در  و  داشته  فوق العاده ای 
رقابت های مختلف ۲6 گل برای کاتاالن ها 

به ثمر رسانده است.

وین رونی با زدن سه گل دیگر، بهترین 
گلزن تاریخ فوتبال ملی انگلستان خواهد 

شد.
به  لیتوانی  برابر  که  گلی  با  رونی  وین 
ثمر رساند، به رکورد 46 گل ملی رسید، 
در  تاکنون  انگلیس  ملی  تیم  کاپیتان 
گل   47 زدن  به  موفق  ملی،  بازی   106
شده است و در آستانه شکستن رکورد 

ماندگار چارلتون قرار دارد.
اکنون در جدول بهترین گلزنان تیم ملی 
همچنان  گل   49 با  چارلتون  انگلیس، 

بهترین گلزن تیم ملی است، البته او این 
به ثمر  بازی ملی  تعداد گل را در 10۲ 
و  است  گله   4۸ کر  لینه  گری  رسانده. 
با  اندکی  فاصله  گل   47 با  رونی  وین 
شکستن رکورد این دو نفر دارد تا پس 
تغییر  این فهرست دچار  از ده ها صدر 

شود.
این  ملی  بازی   106 با  البته  رونی  وین 
تعداد  رکورد  به  که  دارد  را  شانس 
هم  انگلیس  برای  ملی  بازی  بیشترین 

برسد.
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نیمار:
در بارسلونا خیلی خوشحالم و به حضور 

وین رونی در دو قدمی شکستن رکوردی ماندگاردر لیگ برتر فکر نمی کنم

فدراسیون فوتبال افغانستان اعالم کرد که 
استعفاء هفت بازیکن تیم ملی افغانستان 
فدراسیون  به  رسمی  صورت  به  تاکنون 
فوتبال  ملی  تیم  فنی  کادر  و  فوتبال 

افغانستان اعالم نشده است.
ملی  تیم  مربی  کارگر،  محمدیوسف 
که  گفت  بی بی سی  به  افغانستان  فوتبال 
تاکنون این بازیکنان رسما در مورد کنار 

رفتن شان به فدارسیون چیزی نگفته اند.
در  خبرهای  گذشته  روزهای  در 
شد  نشر  افغانستان  اجتماعی  شبکه های 
از  بعد  افغانستان  ملی  تیم  بازیکن   7 که 
دیدار با قیرقیزستان که قرار است امروز، 
سه شنبه، برگزار شود، از تیم ملی فوتبال 

افغانستان خدا حافظی خواهند کرد.
براساس این گزارش اسالم الدین امیری 
کاپیتان تیم ملی، بالل آرزو، مجتبی فیض، 
فرزاد  شریفی،  امرالدین  بارکزی،  رفیع 
دلیل  به  بارکزی  اهلل  حشمت  و  عطائی 
افغانستان  ملی  تیم  از  داخلی  مشکالت 

خدا حافظی می کنند.
هنوز علت اصلی این استعفا معلوم نیست 
بازیکنان  با  که  کرد  تالش  بی بی سی  و 
این  به  موفق  ولی  کند  صحبت  متذکره 

کار نشد.
فدارسیون  فنی  مسوول  روفی،  طاهر 
فوتبال افغانستان نیز استعفاء این بازیکنان 

را یک تصمیم احساساتی دانست.

او گفت:«شاید این افراد به دلیل قهر و ناز 
یا احساسات تصمیم گرفته و بعد از بازی 
با قیرقیزستان با بازگشت به کشور با کادر 
فنی نشسته و در زمینه تصمیم می گیریم.«
سرمایه گذاری  که  گفت  رووفی  آقای 
هنگفتی باالی تیم ملی فوتبال افغانستان 
صورت گرفته و فدارسیون به سادگی این 

بازیکنان را از دست نخواهد داد.
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  ترکیب  در 
خارج  در  که  افغان  بازیکنان  از  شماری 
این کشور زندگی می کنند، قرار دارند که 
به گفته آقای روفی بازیکنان که استعفاء 
داخل  در  همه  اند  کرده  اعالم  را  شان 

کشور زندگی می کنند.
به  سفر  از  قبل  آنان  از  نقل  به  خبر  این 
قیرقیزستان زمانی که در شهر دبی به سر 
نشر  اجتماعی  های  شبکه  در  می بردنند 

شد.
فوتبال افغانستان در سالهای گذشته رشد 
قابل توجه داشته است و چند بار تیم ملی 
افغانستان توانست، امید و شوق را به این 
مسابقات  در  قهرمانی  بازگرداند،  کشور 

جنوب آسیا یکی از این موارد بود.
بی  صعود  اخیراً  افغانستان  فوتبال  تیم 
سابقه ای در رده بندی فیفا داشته و اکنون 
از جایگاه ۲09 به جایگاه 137فیفا صعود 

کرده است.

فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مدافع 
ساله   ۲۲ هافبک  است  معتقد  آلمان 
سرخپوشان مونیخی در دوره حضورش 
در دورتموند بازیکن بهتری بوده است.
با   ۲013 تابستان  در  گوتسه  ماریو 
 37 قرارداد  فسخ  رقم  شدن  پرداخت 
میلیون یورویی اش توسط بایرن مونیخ 
 1۲ به  و  پیوست  باواریایی ها  جمع  به 
دورتموند  بورسیا  در  حضورش  سال 
در  ماریو  اینکه   وجود  با  داد.  پایان 
این  در  حضورش  اول  فصل  همان 
جام  و  بوندس لیگا  در  قهرمانی  تیم، 
حذفی آلمان را تجربه کرد ولی مدافع 
او  است  معتقد  آلمان  ملی  تیم  پیشین 
بازی  از  بیشتری  لذت  دورتموند  در 

کردنش می برد.
نشریه  با  گفت و گو  در  کولر  یورگن 
می گویم  صادقانه  گفت:  آلمان  »کیکر« 
را  بایرن مونیخ  که عملکرد گوتسه در 
بایرن  در  او  ندارم. شاید  اصاًل دوست 
نظر  به  ولی  باشد  زده  گل هایی  هم 

را  کافی  لذت  زمین  درون  که  می رسد 
از بازی اش نمی برد. خیلی وقت است 
ماریو را در  انفرادی  که دیگر حرکات 
زمین نمی بینم. به نظر من او زمانی که 

در دورتموند بود، بازیکن بهتری بود.
مونیخ،  بایرن  تیم های  پیشین  مدافع 
عنوان  ادامه  در  دورتموند  و  یوونتوس 
باشگاهی  در  که  فشاری  البته  کرد: 
می تواند  است  مونیخ  بایرن  همچون 
بگذارد.  تأثیر  بازیکنان  عملکرد  روی 
نرسید  نتایج موردنظر  به  اگر  بایرن  در 
موضع گیری  آماده  تیم  این  مسئوالن 
علیه شما هستند و شاید به همین خاطر 
کمی  گوتسه  تا  شده  باعث  که  است 

دچار اُفت شود.
کوتسه که در فینال جام جهانی ۲014 
گل قهرمانی ژرمن ها را مقابل آرژانتین 
به ثمر رساند در ۲4 بازی فصل جاری 
به  باواریایی ها  برای  بوندس لیگا 9 گل 

ثمر رسانده است.

مرکز مطالعات و تحقیقات فوتبال )CIES(، که تحت 
نظارت فیفا کار می کند، با 100 امتیاز تا به اینجای سال 

۲015 مسی را بهترین مهاجم جهان شناخته است.
مسی در 3 ماه گذشته از سال ۲015 بهترین مهاجم جهان 
بوده است. این موضوع حاصل تحقیقات CIES می 
باشد. بازی بسیار خوب و ۲0 گل زده ای که مسی در 
این 3 ماه در کارنامه خود داشته است، باعث شده تا در 
صدر جدول لیست این تحقیق قرار بگیرد. این تحقیق 
با نتایج غافلگیر کننده ای همراه بوده است. این تحقیق 
فقط بر اساس گل زده مهاجمان انجام نشده و مواردی 
مانند قطع کردن بازی تیم حریف، شانس های ساخته 
شده برای هم تیمی ها، پس گرفتن توپ از حریف و 
دیگر موارد مهم در پست مهاجمی موضوع اصلی این 

تحقیق بوده است.
تنها بازیکنانی که به صدر جدول و لیونل مسی نزدیک 
باس  و  روبن  آرین  یعنی  هلندی  مهاجم  دو  هستند، 
دوست می باشند که هر دو در بوندس لیگا مشغول به 
فعالیت هستند. هر دو وینگر و مهاجم های تیم بایرن 
مونیخ و ولفسبورگ، برای تیم هایشان در سال ۲015 
درخشیده اند. باس دوست در 3 ماه اول سال توانسته 

11 گل به ثمر برساند.

کریستیانو رونالدو در لیست بسیار پایین آمده. بازیکن 
پرتغالی رئال مادرید در سال ۲015 افت شدیدی داشته 
این بحران خارج شود.  از  نتوانسته  است و هنوز هم 
او در طول 3 ماه فقط 6 گل به ثمر رسانده و برای تیم 
بازی  در  سازی  سرنوشت  و  قوی  مهره  مادرید  رئال 
در  رئال  پرتغالی  ستاره  دلیل  همین  به  نبوده.  هایشان 

رتبه ۲9 رده بندی قرار گرفته است.
1- لیونل مسی )بارسلونا( 100 امتیاز

۲- آرین روبن )بایرن مونیخ( 9۲ امتیاز
3- باس دوست )ولفسبورگ( 77 امتیاز

4- لوئیز سوارز )بارسلونا( 71 امتیاز
5- دیگو کوستا )چلسی( 61 امتیاز

6- هری کین )تاتنهام( 57 امتیاز
7- مارکو رویس )دورتمند( 57 امتیاز

۸- لوکاس باریوس )مون پلیه( 56 امتیاز
9- پیر امریک آئوبامیانگ )دورتمند( 55 امتیاز

10- کریستف ماندان )گنگام( 54 امتیاز
11- آنتوان گریزمان )اتلتیکو مادرید( 5۲ امتیاز

1۲- نیمار )بارسلونا( 51 امتیاز
13- الیویر ژیرو )آرسنال( 51 امتیاز
14- کارلوس باکا )سویا( 51 امتیاز

15- ادر مارتینز )سامپدوریا( 50 امتیاز

ورزش

ورزش

ورزش

فدراسیون فوتبال افغانستان: 

هنوز استعفای هفت بازیکن
 تیم ملی رسمی نیست

کولر:

 گوتسه در دورتموند بازیکن
 بهتری بود
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه

قسمت باالی صفحه کنار لوگو 60 $ 48 $ 36 $
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42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
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نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر
مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر
نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

از 1 الی30 روز از 31 الی 80 روز 20% تخفیف اندازهبرای 180 روز 40% تخفیف
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می گوید  داخله  وزارت  جنایی  تحقیقات  رییس 
نام سیمین حسن زاده معین وزارت اطالعات و 
فرهنگ و چند تن دیگر به دلیل حمایت معنوی 
به  و  شده  پرونده  درج  فرخنده  قتل  حادثۀ  از 

دادستانی کل فرستاده شده است.
جنایی  تحقیقات  رییس  ظاهر،  ظاهر  جنرال 
وزارت داخله به رسانه ها گفته است کسانی که 
به گونه فکری و معنوی از قتل فرخنده حمایت 

کرده اند، مورد بازپرس قرار می گیرند.
معین وزارت  زاده  نام سیمین حسن  وی گفت: 
اطالعات و فرهنگ به دلیل حمایت از این حادثه 
فرستاده  دادستانی  اداره  به  و  شده  پرونده  درج 

شده است.
این  کسانی که  اسامی  پرونده ها  در  گفته وی،  به 
مساله را تایید کرده، باعث تحریک مردم شده و 
یا بعد از این خواهند شد به صورت کامل درج 

شده است.

به باور جنرال ظاهر، این که این افراد این قضیه را 
تایید کرده اند به این معنی است که آنان وحشت، 

بربریت و شهر وحشت را تایید کرده اند.
وی گفت: »نام سیمین حسن زاده را در دوسیه 
گنجانیده ایم؛ وی معین اطالعات و فرهنگ است 
و باید با مسوولیت حرف بزند، گپی را که در آن 
وقت زده خالف قانون است و باید از نزد وی 
بازخواست شود و حاال هم اگر کسی این مساله 
را تحریک می کند و می گوید که خوب شده این 
گیرد  بازپرس صورت  نزدش  از  باید  شده؛  کار 
زندان  در  باید  است  که  مقام   و  پُست  هر  در  و 

انداخته شود.«
آقای ظاهرافزود که جریحه دار ساختن احساسات 
مردم به هر شکلی که باشد در قانون جرم پنداشته 

می شود و عاملین آن سزاوار محاکمه هستند.
وزارت  معین  زاده  حسن  سیمین  چه  اگر 
قتل  از  بعد  ساعت  چند  فرهنگ  و  اطالعات 

فرخنده، آن را توجیه کرد؛ اما چند روز پس از 
آن موضع گیری اش را تغییر داد و گفت که آنچه 
نوشته  فیسبوک اش  رابطه در صفحه  این  را در 
بود به خاطر حمایت از دین بوده نه در حمایت 

از قتل فرخنده.
انتقاداتی از موضع گیری برخی افراد شناخته شده 
عالمان  از  یکی  نیازی  ایاز  داکتر  همچو  دیگر 
و حشمت  سنا  مجلس  عضو  زابلی  زلمی  دین، 
پولیس  فرماندهی  پیشین  سخنگوی  استانکزی 
نیز وجود داشت،  این رویداد  به  کابل در رابطه 
تغییر  و  کردند  خواهی  معذرت  سپس  آنان  اما 

موقف دادند. 
به  تن   47 پرونده  تاکنون  گزارش ها،  اساس  بر 
شمول 19 پولیس به دادستانی کل فرستاده شده 

است.
حلقات  برخی  که  دارند  وجود  گزارش هایی 
قید  از  را  فرخنده  قتل  عاملین  تا  تالش می کنند 
آزاد کنند؛ اما وزارت داخله اطمینان داده که مانع 

هر نوع مداخله در این قضیه خواهد شد.
نهادهای جامعه مدنی در  امروز  در همین حال، 
فرمانده  برکناری  خواستار  خبری  نشست  یک 
حکومت  از  همچنین  و  شدند  کابل  پولیس 

خواستند تا جلو فتواهای خودسرانه را بگیرند.
که  اوقاف  و  حج  وزیر  که  است  حالی  در  این 
چندی پیش از سوی مجلس نماینده گان به منظور 
پاسخ  گویی در رابطه به مرگ فرخنده و وضعیت 
مساجد و اماکن مذهبی در این کشور، فرا خوانده 
شده بود گفت: در آینده نزدیک داراالفتای مقتدر 
را در کشور ایجاد می کند که هدف از این ایجاد 
این مرکز دینی این است تا از رفتن مردم به طرف 
سحر و جادو و از صدور فتواهای احساسی از 

سوی مالها جلوگیری شود.
سوی  از  وی،  جسد  زدن  آتش  و  فرخنده  قتل 
برخی شهروندان کابل خشم و اعتراض عمومی 
اعتراض  که  داشت  پی  در  کشور  سراسر  در  را 
کننده گان خواهان محاکمه عامالن آن و بر چیده 
برخورد  همچنین  و  نویسان  تعویذ  مرکز  شدن 
به  دست  دین  نام  با  که  کسانی  با  حکومت 

خشونت میزنند، شدند.

رییس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله:

پروندۀ حامیان معنوِی قاتالن فرخنده
 به دادستانی فرستاده شد

اطالعیه مدیریت تصفیه کابل بانک!
مدیریت تصفیۀ کابل بانک می خواهد  عراده جات ذیل :

1.  لنکروزر به رنگ سیاه مودل 2005
2.   پریوا  رنگ جگری  مودل 1990 

3.  )8( پایه جنراتور غیر فعال را که از دارایی های کابل بانک سابق می 
باشند، از طریق داوطلبی و مزایده به فروش برساند.

  اشخاص، مؤسسات خصوصی و دولتی که خواهش خریداری آن را داشته 
باشند، درخواستی های خویش را از تاریخ نشر اعالن الی مدت 20 روز 
به روی مسجد جامع وزیر  بانک واقع رو  به دفتر  مدیریت تصفیه کابل 
محمد اکبر خان تسلیم نموده شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین 

اخذ میگردد. 
یادداشت: درصورت ضرورت به شماره های ذیل به تماس شوید.

شماره ها:0788408635 /0700466668

شرایط سخت زندگی و اوضاع نا به سامان مهاجرت در پاکستان 
در  افغانستانی  مهاجرین  از  عظیمی  خیل  تا  است  شده  باعث 
کشورشان  به  و  کرده  ترک  را  پاکستان  خاک  اخیر  هفته های 

بازگردند.
بازگشت  کرد:  اعالم   )IOM( مهاجرت  بین المللی  سازمان 
ماه  گذشته  هفته  سه  به  نسبت  پاکستان  از  افغانستانی  مهاجرین 

مارچ افزایش یافته است.
ماه  اخیر  هفته  در  می گویند،  افغانستان  در  سازمان  این  مقامات 
و  هزار   ۲ »تورخم«،  بندر  راه  از  تنها  میالدی   ۲015 سال  مارچ 

سیصد مهاجر از پاکستان به کشورشان بازگشته اند.
متیو گرایدن مسوول بخش مطبوعاتی این سازمان در گفت وگو با 
رادیو آزادی گفت: در سه ماه گذشته...             ادامه صفحه 6

ملل متحد از برگشت سیل آسیای 

افغان ها از پاکستان نگرانی کرد


