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31 گروگان؛ 

تیری به تاریکی 
یا کاسه یی زیر 

نیم کاسه؟

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان هشدار 
داده است که وضعیت امنیتی والیات شمال کشور به 
شهرهای  که  می رود  آن  بیم  و  است  شکننده  شدت 

کالن به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کند.
وزیرستان  به  را  افغانستان  شمال  ابراهیمی،  آقای 
جنگ  روز  »هر  گفت:  و  کرد  تشبیه  پاکستان  شمالی 
است، هر روز حمله است و هر روز حلقۀ محاصره 

تنگ تر می شود.«
تخار،  بدخشان،  در  ناامنی ها  اخیر، شدت  ماه  دو  در 
قندوز، فراه و بادغیس به شدت افزایش یافته و دامنه 

حمالت شورشیان نیز گسترده شده است.
والیات شمال از امن ترین مناطق افغانستان در سال 

های اخیر بوده است.
هر چند در شروع هر سال، طالبان و دیگر گروه های 
شورشی به حمالت و انفجارهای شان شدت می دهند 
اما شماری از نمایندگان مردم در مجلس می گویند که 

امسال وضعیت نسبت به سال های گذشته به مراتب 
بدتر است.

نمایندگان  نمایندگان مردم تخار و قندوز در مجلس 
وخیم  والیت  دو  این  در  امنیتی  وضعیت  که  گفتند 
است و این نگرانی وجود دارد که اگر اقدامی صورت 

نگیرد، قندوز و تخار به دست طالبان سقوط کند.
شکریه پیکان، نماینده مردم...            ادامه صفحه 6

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1523   یک      شنبه            6 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394  7رجب  ا لمرجب     y 1436   26  پر    یل      2015

چشم انداز راستين، چشم اندازي است كه خود مي آفرینيم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تحلیلگران در پیوند به سفر رییس  جمهور به هند:

باید از سیاست های مقطعی عبور کنیم

وزیر مالیه می گوید که ۵۰ درصد تادیات قراردادی ها 
پرداخت شده و ۵۰ درصد باقی مانده تادیات در حال 

اجراست.
مجلس  به  گذشته  روز  که  مالیه  وزیر  حکیمی  اکلیل 
نماینده گان فراخوانده شده بود گفت: » مذاکراتی که با 
تمویل کننده ها داشتیم، با جلب حمایت آنان توانستیم 
مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر را از...              ادامه صفحه 6

النهار  با روزنامه مصری  وزیر دفاع عربستان در گفت وگو 
با تحقیر دولت و ارتش پاکستان اعالم کرد که این کشور 
بدون کمک عربستان در بخش های مختلف مالی، رسانه یی 

و اطالعاتی، توانایی رقابت با دشمنانش را ندارد.
محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در گفت وگو با النهار 
افتخار به دموکراسی  با  مصر اظهار داشت: دولت پاکستان 
تقلبی خود، در صورت عدم...                ادامه صفحه 6 

مسووالن نهادهای رسانه  یی در افغانستان کنفرانس دو 
روزه ای را زیر عنوان »رسانه ها در دهه تحول« در کابل 
برگزار کرده اند تا چالش های خبرنگاران و رسانه ها را 

مورد بحث قرار دهند.
رسانه ها،  از  بین المللی  مالی  حمایت های  کاهش 
و  خبرنگاران  برابر  در  بیشتر  خشونت های 
محدودیت هایی که گروه های بنیادگرا در برابر رسانه ها 
وضع می کنند، نگرانی های اصلی نهادهای خبرنگاری 

را تشکیل می دهند.
در این کنفرانس بیشتر از ۱۰۰ تن از خبرنگاران، فعاالن 
سراسر  از  رسانه ها  مسووالن  و  رسانه ای  نهادهای 
سوی  از  کنفرانس  این  کرده اند.  شرکت  افغانستان 
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان که شامل همه نهادها 

و اتحادیه های خبرنگاری می شود، برگزار شده است.
نهادهای رسانه یی می گویند در دهه تحول، کمک های 
گروه های  و  می یابد  کاهش  رسانه ها  برای  بین المللی 
خبرنگاران  متوجه  را  بیشتری  تهدیدهای  تروریستی 

می کنند.
از  می گویند  ملی  وحدت  حکومت  مقام های  اما 
برابر رسانه ها و خبرنگاران وجود  چالش هایی که در 
بیان حمایت خواهند کرد.  از آزادی  دارند، آگاهند و 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه حکومت روز شنبه 
)۵ ثور ۱393(در کنفرانسی که زیر عنوان رسانه ها و 
دهه تحول در کابل برگزار شده بود گفت: »این وعده 
را به شما می دهیم که پیشنهادات شما را مورد توجه 
قرار می دهیم و آنچه مسوولیت حکومت است، آن را 

با تعهد در برابر خدا و مردم و قانون در پهلوی شما 
خواهیم بود.«

این مقام حکومتی از...                    ادامه صفحه 6

وزیر مالیه:
کمک های امریکا مشروط به اصالحات 

انتخاباتی و مبارزه با فساد است

وزیر دفاع عربستان به پاکستان:

بدون خیرات ما
 هیچ هستین! 

هشدار رییس مجلس:

شـمال در معـرض سـقوط قـرار دارد
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رییس اجرایی در کنفرانس »رسانه ها در دهۀ تحول«:

در پهـلوی شـما خـواهیـم بـود

صفحه3 



خویش  کشورِ  مهِم  رویداد  دو  آستانۀ  در  ما 
شباهت ها،  برخی  وجود  با  که  داریم  قرار 
میاِن  فراوانی  اساسِی  و  ماهوی  تفاوت های 
آن ها وجود دارد. برخی ها به صورِت مغرضانه 
تالش دارند که این دو رویداد را از نظر کیفی، 
شبیه به هم معرفی کنند و تفاوت های موجود 
البته  این یکسان پنداری  انگارند. در  نادیده  را 
و  می شود  دنبال  سیاسی  مشخِص  هدف های 
حلقاتی می کوشند 7 و 8 ثور را دو روز سیاه 
در تاریخ افغانستان معرفی کنند که در هر دو 
سنگینی  آسیب های  افغانستان  مردم  رویداد، 
این ها، شهروندان  همۀ  با  متحمل شده اند.  را 
کشور به درستی می دانند که میان 7 و 8 ثور، 
و  است  آسمان  تا  زمین  اندازۀ  به  تفاوت 
مخدوش  به  می تواند  یکسان پنداری  هرگونه 
کردِن تاریخ و ارزش های ملی و دینِی کشور 

بینجامد. 
تلقی  یکسان  باید  اسارت  و  آزادی  روز  آیا 
به  روز  دو  این  عده یی  برای  شاید  شوند؟... 
نیست  انصاف  باشد، ولی  اندازه دردآور  یک 
را  افغانستان  مردمِ  جان فشانی  و  تالش  که 
در نزدیک به یک دهه برای آزادی و عدالت 
نادیده بگیریم و در ترازوی منطِق خود این دو 
روز را یکی بدانیم. در این جای شک نیست 
انتظار می رفت،  از 8 ثور آن گونه که  که پس 
مردم افغانستان به صلح، امنیت و رفاه دست 
علت  بدون  پدیده یی  هیچ  اما  نکردند،  پیدا 
بوده نمی تواند و باید به دنبال علِت فجایعی 
آیا  پیوست.  ظهور  به  ثور   8 از  پس  که  بود 
نظامی که پس از 8 ثور به وجود آمد، برآمده از 
مطالبات و خواست های مردم افغانستان نبود؟ 
پاسخ این پرسش را زمانی می توانیم به درستی 
دریابیم که به هدف های اساسِی دوران جهاد 

توجه صورت گیرد. 
مردم افغانستان پس از 7 ثور ۱3۵7 خورشیدی، 
دو  هر  که  شدند  روبه رو  کالن  مشکِل  دو  با 
مشکل قابل تحمل بوده نمی تواند. مشکل اول 
این بود که رژیم بر سِر قدرت در یک کودتای 
خونین و سیاه سرنگون شد و جای آن را یک 

نظام وابسته گرفت. 
نباید به وسیلۀ کودتا و  هیچ رژیمی در جهان 

ایتالِف  امروز  از راه خشونت سرنگون شود. 
می کنند  استناد  چیزی  چه  به  ضدحوثی ها 
دیگر  کشورِ  یک  داخلی  امور  در  دخالت  و 
ضد  ایتالِف  دلیل  می دانند.  خود  حِق  را 
این گروه یک  که  است  این  یمن  حوثی های 
و  راه خشونت  از  را  قانونی  و  مشروع  رژیم 

جنگ سقوط داده است. 
حکومت  مجوز  کدام  با  ثور   7 کودتاچیاِن 
کل  و  کردند  ساقط  را  داوود  محمد  سردار 
خانوادۀ او را به طرز فیجعی به قتل رساندند؟ 
در آن زمان بسیاری از کشورهای جهان نسبت 
به این کودتا از خود واکنش نشان دادند، اما 
از سوی  ثور   7 از  پس  رژیم  که  آن جایی  از 
یک ابرقدرت در جهان حمایت می شد، هیچ 
کشوری نخواست که به صورِت مستقیم وارد 
منازعۀ افغانستان شود. این موضوع سبب شد 
اعتراِض  و  برخیزند  به پا  افغانستان  مردم  که 
اتفاق  کشور  در  که  آن چه  به  نسبت  را  خود 

افتاده بود، اعالم کنند. 
ثور   7 کودتای  از  پس  که  بود  این  دوم 
رژیمی در کشور به قدرت رسید که مخالِف 
از طرف  بود.  آن  فرهنگی  و  ملی  ارزش های 
دیگر  کشورهای  از  عماًل  رژیم  این  دیگر، 
به  مرگباری  به صورت  و  می گرفت  دستور 
افغانستان  مردم  مگر  بود.  افتاده  مردم  جاِن 
روزها و شب هایی را که بدون ارتکاب جرم 
به زندان می افتادند، شکنجه می شدند و زنده 
مگر  می کنند؟  فراموش  می شدند،  گور  به 
سوی  از  که  را  ظلم  و  بیداد  آن همه  می شود 
کودتاچیان در حِق مردم افغانستان روا داشته 
این میان  در  اگر  البته  کرد؟ـ  فراموش  شد، 
ارزش هایی مثل آزادی، عدالت و حق زیستن 

را از قلم انداخت و به آن ها توجه نکرد.
به شدت  حرکِت  یک  محصوِل  ثور   7  
افغانستان  تاریخ  در  بشری  ضد  و  خطرناک 
 7 تحمل  کرد.  تحمل  را  آن  نمی شد  که  بود 
ثور به معنای تحمل ظلم و بیدادِ بیگانه گان در 

افغانستان بود. اما در 8 ثور چه گذشت؟
از هر  نقطه مقابِل 7 ثور است.  ثور دقیقًا   8 
اگر  و  کنیم  نگاه  آن  به  که  منظری  و  جهت 
مقداری انصاف داشته باشیم، باید این حقیقت 

آزادی و  ثور روز  بشناسیم. 8  به رسمیت  را 
مردم  تالش  و  مجاهدت  دهه  یک  پیروزِی 
این  در  البته  است.  آزادی  راه  در  افغانستان 
میان، ارزش هایی مثل اسالم و حاکمیِت قانون 
نیز مطرح بوده است. مردم افغانستان در روز 
8 ثور، شاهد پیروزی خود و راندِن بیگانه گان 
از کشور بودند. 8 ثور شاید آن گونه که مردم 
انتظارهای شان  و  مطالبات  به  داشتند،  انتظار 
صورت  هیچ  به  قضیه  نفس  اما  نداد،  پاسخ 

قابل نفی نیست. 
دولت  که  نکنیم  فراموش  حال  همین  در 
اسالمی پس از 8 ثور با موجی از جنگ های 
بیرون روبه رو  سازمان یافته و طراحی شده در 
شد. برخی کشورهای منطقه که نمی خواستند 
دولت اسالمی پس از 8 ثور یک آزموِن موفق 
در افغانستان باشد، با صرف هزینه های کالن، 

جنگ داخلی را در کشور به راه انداختند. 
آن چه که در افغانستان پس از 8 ثور به وقوع 
پیوست، امری اتفاقی و بدون برنامه نبود. شاید 
برخی ها که به حوادث خونین و دردناِک آن 
سال ها سطحی  نگاه می کنند، نقش دست های 
نبینند.  پنهان در حوادِث آن سال ها را  پیدا و 
حقانیِت  برای  کافی  اسناد  و  اطالعات  اما 
گروه های  برخی  که  دارد  وجود  دیدگاه  این 
داخلی، ابزار دست بیگانه گان شدند تا تبر به 

ریشه های خود بزنند. 
جنگ های سال های پس از 8 ثور، جنگ های 
منظم  گونۀ  به  جنگ ها  این  نبود.  ذات البینی 
بدون  می داد،  قرار  هدف  را  اسالمی  دولت 
عده یی  بگذارد.  به جا  پایی  رد  خود  از  آن که 
ساده اندیش و از همه جا بی خبر فکر می کردند 
وجود  به  قدرت  سِر  بر  جنگ ها  این  که 
آمده اند، از همین رو اصطالح جنِگ ذات البینی 
سِر  بر  را  آن  منطقه  استخباراِت  بازهم  که  را 
زبان ها انداخته بود، در ادبیاِت خود استفاده 
قضایای  عمِق  به  وقتی  آن که  حال  می کردند. 
پس از 8 ثور نگاه واقع بینانه بیندازیم، می بینم 
که این جنگ ها از طرِف بیگانه گان به مردمِ ما 

تحمیل شده بوده است.
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احمد عمران

7 ثور روِز اسارت،
 8 ثور روِز آزادی

 

پس از سفرهای بسیار به عربستان سعودی و پاکستان، حاال پس 
هرچند سخنگوی  است.  رسیده  هند  و  ایران  نوبِت  هفت ماه  از 
رییس جمهور بعد از سفر رییس جمهور غنی به ایران، تأخیر در 
چراغ سبزهای  با  اما  دانست؛  معمول  امری  را  دهلی  نو  به  سفر 
بسیاری که به اسالم آباد نشان داده شد، تأخیر سفِر رییس جمهور 
به اسالم آباد و بی مهری  به هند، چیزی جز گرایش مفرِط ارگ 

نسبت به یار دیرین یعنی دهلی  نو را تداعی نمی کند. 
ارگ کابل پس از خانه تکانی هفت ماه پیش، حاال نسبت به شرکا 
متفاوتی  نیز سیاست های  بین المللی  و  منطقه یی  دیروزِ  رقبای  و 
جدید،  خط مشی  این  اساس  بر  جمله  از  که  گرفته  پیش  در 
ـ  مشرف  نیابتی«  »جنگ  ادعای  بر  ناسنجیده  ریاست جمهوری 
تأیید  ُمهر  ـ  دارد  آن وجود  رّد  در  بسیاری که  علی رغم شواهد 
می گذارد و برای بهبود بخشیدن به اوضاع، راه بی مهری به هند 
بر  مبنی  سندی  هیچ  که  است  حالی  در  این  می گیرد.  پیش  را 
دامن زدِن هند به یک جنِگ نیابتی در افغانستان در دست نیست. 
بلکه برعکس، این کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای 
توسعۀ  راستای  در  همواره  افغانستان،  حامی  و  کمک کننده 
افغانستان بدون توسل جستن به بازی های کثیِف استخباراتی قدم 

برداشته است.
ادعای پاکستان مبنی بر سوختن افغانستان در یک جنگ نیابتی، 
تنها تالشی برای توجیه و الپوشانِی حرکت های استخباراتی شان 
در افغانستان است. این نتیجه گیری را می توان در حال حاضر در 
سخنان ِدولت مرداِن حکومِت پیشین که همواره بر طبل دوستی 
و اعتماد بر پاکستان می کوفتند، دید. علی رغم تأکید دیروزِ ما بر 
موضع خصمانه و فریب کارانۀ پاکستان با ما، هیچ گاه آن حکومت 
حاضر به پذیرفتِن این واقعیت تلخ نشد؛ این در حالی است که 
آقای حامد  اصلِی حرف های  تز  و  حاال همان سخنان، شاه بیت 
این حکومت  نیست که  بعید  یارانش شده است. هیچ  کرزی و 
هم در صورت طفره رفتن از قبول واقعیت های عینی، چندی بعد 
به  لب  اسالم آباد  ناجوان مردانۀ  بازی  از  و  کند  بلند  ندامت  نالۀ 

شکایت بگشاید. 
شش ماه  در  خود  خارجِی  سیاست  در  ملی  وحدت  حکومت 
نخست، علی رغم شعارهای دهان پُرکنی چون »توازن در سیاست 
به پیش رفت. رییس جمهور غنی در  خارجی«، بسیار یک جانبه 
شش ماهی که نتوانسته بود حتا کابینۀ خود را تعیین کند، سفرهای 
مکرری به پاکستان و عربستان داشت. در آن سوی دیگر، او حتا 
تنهاسفرش به هند را به تعویق انداخت و در ماه هفتم حکومتش، 
تازه یی  روح  ایران،  به  سفر  زد.  را  روحانی  خانه حسن  دروازۀ 
و  بخشید  بود،  گراییده  سردی  به  ماه ها  این  در  که  روابطی  به 
است  قرار  که  هم  حاال  داشت.  همراه  به  بسیاری  دستاوردهای 
انتظار می رود  برود،  نو  به دهلی  برای نخستین بار  رییس جمهور 
که زغال روابط دیرین کابل ـ دهلی نو بارِ دیگر تازه شود و سایۀ 

سیاهِ بدبینی از سِر روابط دو کشور رخت بربندد.
ثابت  کشور  در  داعش  و  طالب  عنوان  تحت  اخیر  ناامنی های 
کرده است که نه پاکستان و نه عربستان سعودی، هیچ کدام ارادۀ 
حاال  ندارند.  افغانستان  در  صلح  روند  از  حمایت  در  محکمی 
واضح  بر همه گان  طالب  به جای  داعش  پروژۀ جایگزینِی  دیگر 
در  سازمان یافته  ناامنی های  آن،  بر  افزون  است.  شده  مبرهن  و 
بسیاری از مناطق امِن کشور از جمله حمالت به مناطق شمالی 
و گروگان گیری های مناطق مرکزی و شرقی نشان می دهد که نه 
تنها زیر عنوان گفت وگوهای صلح در افغانستان، ناامنی در حال 
حمایت های  با  جدیدتری  پروژه های  بلکه  نیست؛  بستن  رخت 
است که هدف  پا گرفتن  در حاِل  داخلی و خارجی  گسترده تِر 
اصلی آن، فلج کردِن نظام می باشد. وقتی مقامات متعددِ محلی و 
مرکزی به صورِت مکرر از دست داشتن عناصر قدرتمنِد داخلی 
در ناامنی های اخیر یاد می کنند و رییس جمهور به خاطر منحرف 
بار مسوولیِت حملۀ اخیر در جالل آباد را از شانۀ  کردن اذهان، 
طالبان بر دوش دشمِن نامرئِی داعش می اندازد، نمی توان زیاد به 

آیندۀ امنیت در این کشور خوش بین بود.
با همۀ این ناامنی ها، چنان که پیش از این هم این گونه بود، نمی توان 
کشورهای  به خصوص  و  خارجی  عوامِل  دستان  بر  پاکی  آب 
رییس جمهور  اوالً  این که  حاصل  ریخت.  تروریسم  صادرکنندۀ 
غنی که پیش از این با حرارِت بسیاری مانند رییس جمهورِ سلفش 
به وعده ها و وعیدهای پُر از نیرنگ دل خوش می شد، حاال باید 
درک کند که آن کلید صلحی که به او داده اند، مانند کلید بهشتی 
که به دست انتحاری ها می دهند، کاذب و پوشالی ست. ثانیًا او با 
توجه به ناامنی های اخیر و آشنا شدن با قواعد بازی، کم کم باید 
در صدد ترمیم روابط خارجی قطبِی خود شود و همان طور که 
در تهران، بر عهد دوستی افغانستان با ایران بار دیگر ُمهر تأیید 
گذاشت، در سفر هند هم، احساسات نیک مردمِ افغانستان را به 
آن کشور نشان دهد و با گرم کردِن دوبارۀ تنور روابط دو کشور، 

توازن را در سیاست خارجِی خود دوباره برقرار کند.  

بازگشت به »توازن«
پس از هفت ماه ماجراجویی
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هارون مجيدی
دولت  کشور،  در  ثبات  و  صلح  تأمین  برای 
وحدت ملی باید سیاست روشن و حساب شده 
داشته  و جهانی خویش  منطقه یی  مناسبات  در 
باشد و از سیاست های مقطعی جلوگیری نماید. 
اشاره  با  مجلس  اعضای  و  آگاهان  از  شماری 
به سفر رییس جمهور غنی به هند می گویند، از 
آنجایی که هند یکی از شریکان اصلی کمک به 
این  است،  بوده  افغانستان  توسعۀ  و  بازسازی 

سفر اهمیت فراوانی دارد. 
امروزی  شرایط  در  تحلیلگران،  این  گفتۀ  به 
ایجاب می کند تا افغانستان در میان کشورهای 

منطقه سیاست متوازن را اتخاذ کند.
حلقۀ  سفر  این  انجام  با  که  می گویند  آنان 
مفقودی روابط خارجی افغانستان پیدا می شود.

کشور  رییس جمهوری  غنی  اشرف  است  قرار 
به  نخستین بار  برای  جاری  هفتۀ  دوشنبۀ  روز 
هند سفر رسمی داشته باشد که انجام این سفر 

برای افغانستان مهم پنداشته شده است.
سفر  این  در  جمهور  رییس  که  شده  گفته   
مختلف  مسایل  بارۀ  در  هندی  مقام های  با 

گفت وگو خواهد داشت.
داکتر طاهر هاشمی استاد در دانشکدۀ 
دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق 
با  افغانستان  روابط  می گوید:  کابل 
باشد  دوستانه  باید  منطقه  کشورهای 
و در عین زمان برای ثبات افغانستان 

ممد واقع شود.
از  »شماری  می افزاید:  هاشمی  آقای 
کشورهای منطقه به اثبات رسانده اند 
که افغانستان در هر شرایطی که باشد 
مثاًل  نمی کند،  تغییر  آن ها  سیاست 
که  پاکستان  و  افغانستان  میان  روابط 
بارها قراردادها امضا رسیده و بعداً به 
آنچه امضا کرده بودند، عمل نکردند 
سیاست  از  هیچ گاهی  پاکستان  و 
افغانستان  قبال  در  خود  حاکمانۀ 

نگذشت.«
دولت  ایجاد  با  می کند:  تصریح  او 
با  که  روشی  بازهم  ملی  وحدت 
پاکستان گرفته شد، احتمال می رفت 

که تأثیر منفی روی روابط با هند بگذارد؛ اما، با 
وجود اشتباهاتی که از طرف افغانستان صورت 
منافع  گرفت، هندبه خاطر موقعیت حساس و 

ملی خود این موارد را پشت گوش کرد.
هند  به  رییس جمهور  دانشگاه سفر  استاد  این 

را بسیار مهم پنداشته، می گوید: 
غنی  آقای  با  که  اگرکسانی 
قراردادهای  بتوانند  می روند 
و  برسانند  امضا  به  را  مسلکی 
موقعیت افغانستان را در آینده 
نتیجۀ  سفر  این  کنند،  حفظ 

مثبتی خواهد داشت. 
که  موقعیتی  در  دارد،  باور  او 
امروزه افغانستان قرار دارد اگر 
کمک  خواهان  طرفی  هر  از 
می دهند  نشان  آماده گی  شود، 
این  از  تا  است  ما  برای  اما 
ساختن  و  رفاه  برای  فرصت 

افغانستان استفاده کنیم.
که  می گوید  دانشگاه  این 
و  نظامی  لحاظ  از  سفر  این 
افغانستان  برای  اقتصادی 

بسیار زیاد اهمیت دارد و نیازمند این است که 
را  خود  نیازهای  افغانستان  طرف  دیپلماسی  با 

چگونه بیان می دارد.
به  هندوستان  برای  سفر  این  که  می گوید  او 
نیز  منطقه  در  مهم  کشورهای  از  یکی  عنوان 

اهمیت دارد تا این کشور در روابط خود توازن 
داشته باشد.

در این حال، سیف الدین سیحون استاد دانشکدۀ 
اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: روابط افغانستان 
و هند استراتیژیک است که این روابط پیشینۀ 
روابط  این  و   دارد  تاریخی 

همیشگی و پایدار است.
در  می افزاید:  سیحون  آقای 
سال های اخیر از نگاه اقتصادی؛ 
هند یکی از شرکای بسیار مهم 
بعد جامعۀ اروپا و امریکا برای 
افغانستان بوده است که نسبت 
منطقه یی  کشورهای  دیگر  به 
همکاری های زیاد داشته است.

باور  کابل  دانشگاه  استاد  این 
سفر  این  در  اگر  که  دارد 
دقیق  دید  و  روشن  دورنمای 
شود  مطرح  قضایا  به  نسبت 
در  جدید  فاز  گشایش  سبب 
کشور  دو  هر  میان  روابط 

خواهد شد.
به  اشاره  با  سیحون  آقای 

»ما  می کند:  تأکید  افغانستان  موجود  وضعیت 
ناگذیر هستیم که با پاکستان و هند روابط خود 
را تأمین کنیم و در تقابل با یکدیگر این روابط 
روشن  سیاست  باید  افغانستان  و  نشود  تعبیر 
میان کشورها داشته باشد و از سیاست مماشات 

و مقطعی بگذرد.«
سیاست  که  می خواهد  رهبران  از  او 
خارجی خود را بر بنیاد منافع کشور 
تعیین کنند و از منافع متقابل استفاده 

ببرد.
عضو  مهدوی  جعفر  داکتر  هم چنان، 
تأمین  می گوید:  نماینده گان  مجلس 
صلح پایدار در افغانستان با مشارکت، 
همیاری و ُحسن نیت همه کشورهای 
که  معنا  این  به  می شود،  میسر  منطقه 
تنها با دادن امتیاز به پاکستان نمی شود 
صلح و ثبات را در افغانستان آورد و 
باید با همه کشورها روابط نیک داشته 

باشیم.
دولت  که  همان گونه  می گوید:  او 
در  صلح  تأمین  برای  ملی  وحدت 
را  پاکستان  دیدگاه های  افغانستان 
هند  با  تا  است  نیاز  باشد  داشته  باید 
دیرینۀ  همکاران  از  یکی  عنوان  به 
دخیل  مسایل  در  نیز  را  کشور  این  افغانستان 

سازد.
آقای مهدوی هم چنان تأکید می کند: افغانستان 
در نگاه های کالن خود در سیاست خارجی باید 
بکوشد تا توازن مناسبات خود را با کشورهای 

منطقه و جهان حفظ کند.
او خاطر نشان می کند که تاریخ نشان داده است 
هر زمانی که کشوری به یک طرف تمایل بیشتر 

نشان داده با بی ثباتی روبرو شده است.
تنها  سفر  این  این که  بیان  با  مهدوی  آقای 
می کند:  تصریح  بود  نخواهد  دیپماتیک  صرفًا 
به  سفرهایش  از  جمهور  رییس  بسته یی که  در 
پاکستان، عربستان، چین، امریکا و ایران داشت، 
انجام  که  بود  مفقودی  حلقه های  از  یکی  هند 
در  توازن  رعایت  اصل  دهندۀ  نشان  سفر  این 

سیاست خارجی رعایت می شود.
افغانستان  در  پاکستان  نفوذ  گسترش  از  هند 
ابراز نگرانی کرده است. هند از متحدان اصلی 
این  است.  بوده  پسین  دهۀ  چند  در  افغانستان 
افغانستان  مرکزی  حکومت  از  همواره  کشور 
حلقات  و  گروه ها  مخالف  و  کرده  حمایت 
تهدید  را  افغانستان  منافع  که  بوده  تروریستی 

کرده اند. 
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جنگ افغانستان هنوز حرف های زیادی نگفته دارد و سال های 
تا در مورد آن اسناد دست اول از  انتظار کشید،  باید  مدیدی 
آرشیف های مختلف بیرون آید. آن چه مترجم این کتاب انجام 
داده، از این جهت مهم اند، که پاره ای از تصمیم های حزب 
کمونیست شوروی را به دری برگردان کرده، که در نوع خود 
باشد. آقای خلیل اهلل وداد یک موضوع شناس الیق  تازه می 
است؛ به کارهای بکر انگشت می نهد، و گره گشائی می کند؛ 
پایان نامۀ تحصیلی مترجم در بارۀ زندگی امیر حبیب اهلل خان 
سالهای  در  است،  و خواندنی  جالب  اثری  که  است،  کلکانی 
مقاومت رسالۀ »سقاوی دوم« را به پارسی ترجمه کرد و با این 
از میان  ابهاماتی را  کار خود به سواالت فراوانی پاسخ داد و 
های  تحلیل  از  بسیاری  ترجمۀ خویش  این  با  برداشت، حاال 
مبالغه آمیز در تائید و تردید حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
را باطل کرده است، زیرا این اسناد که اندکی از بسیار اند به 
پژوهشگران یاری می رساند، تا به کنه حقایق آگاهی یابند و 

شایعات از واقعیات تفکیک بدارند.
این اثر نشان می دهد که تاچه پیمانه سران حزب دموکراتیک 
به ماسکو وابسته بودند، کمک های نظامی و سیاسی که هیچ، 
سران حزب کمونیست شوروی خطوط تبلیغاتی دولت خلقی 
را نیز مو به مو تعیین می کرد، و حتی کلمات را در سخنرانی 

سران دولت خلقی جا به جا می داشت.
کتاب راز های سر به مهر جنگ افغانستان، ثابت می سازد که 
اعضای حزب دیموکراتیک خلق افغانستان قادر به درک عواقب 
تجاوز شوروی به افغانستان نبودند و این جانب شوروی بود، 
از  بارها  کی«  »تره  داشت.  می  نگرانی  اظهار  بابت  این  از  که 
ماسکو تقاضا می داشت، تا قطعاتی ویژۀ هوائی و زمینی ارتش 
سرخ در افغانستان مستقر گردد و به دولت خلقی یاری رساند، 
اما سران شوروی پیامد های آن را ناگوار ارزیابی می کردند، تا 

این که به یک لشکرکشی تمام عیار مبادرت ورزیدند.
اسناد این کتاب گویای آن است، که سران شوروی حفیظ اهلل 
امین را مهره نا مطمین می شمردند، و اقدامات او را در مخالفت 

با پالیسی اتحاد شوروی می دانستند.
در قسمت های پایانی کتاب اسنادی جاگرفته، که ارقام کمک 
این  با جزئیات آمده است.  های نظامی ماسکو به رژیم کابل 
به سر  اهلل  نجیب  دکتر  رژیم  بوسیلۀ  که  آتشی  میزان  از  ارقام 

مردم افغانستان ریخته شده است، پرده بر می دارد.
فشردۀ این که، مطالعه این اثر برای جوانان بویژه پژوهشگران 
بسی مفید خواهد بود، آن هم آستانه هفتم ثور، سالروز کودتای 

7 ثور.
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تحلیلگران در پیوند به سفر رییس جمهور به هند:

باید از سیاست های مقطعی عبور کنیم



خدیجه شرقی
نظریۀ  بوردیو،  نظریات  مهم ترین  از  یکی 
نزدیکی  نظریه،  این  اساس  است...  عمل 
زیادی با مفهوم عمل در نزد مارکس دارد. 
)پراکسیس(  ”عمل”  مارکسی،  نظریۀ  در 
مشخصۀ اساسی هر نوع زنده گی اجتماعی 
متبلور  ”کار”  در  از هر چیز  پیش  و  است 
می شود، یعنی فرایند تبادل با طبیعت. این 
اقتصاد  از  مارکسیسم  که  است  دیدگاهی 
اما  است.  کرده  اخذ  نوزدهم  قرن  سیاسی 
بسنده  محدود  مفهوم  این  به  مارکسیسم 
نمی کند، بلکه با طرح مفهوم ”شیوۀ تولید” 
و ”ماتریالیسم تاریخی” عمل را مجموعه یی 
تعریف می کند که درون  انسانی  از روابط 
خود مبارزۀ طبقاتی با هدف استثمار طبقۀ 
دست  به  و  حاکم  طبقۀ  دست  به  محکوم 
دستگاه  خالل  از  سیاسی  قدرت  گرفتن 
نظریۀ عمل  تعقیب می کند...  نیز  را  دولتی 
اما  می آید  بیرون  ریشه  این  از  بوردیو 
می گیرد.  خود  به  پیچیده تری  بسیار  شکل 

مطرح  مهم  مفهوم  چندین  نظریه،  این  در 
»منش«  مفهوم  آن ها  مهمترین  که  می شوند 
قابلیت های  از  نظام هایی  منش ها  است. 
و  آموزش  )از خالل  انتقال  قابل  و  پایدار 
یا از طریق تقلید و  فرایند اجتماعی شدن 
تأثیرپذیری( هستند که ساختارهای بیرونی 
را در افراد درونی می کنند، به صورتی که 
بازتولید  را  ساختارها  خود  عمل  با  افراد 
روابطی  بوردیو،  باور  به  ساختارها  کنند... 
یا  بازیگران  میان  که  هستند  اجتماعی 
نابرابر  قدرت های  با  اجتماعی  گروه های 
واقع  در  ساختارها  این  می شوند.  ایجاد 
درون  را  استیال  و  حاکمیت  تداوم  هدف 
این  می کنند.  دنبال  )حوزه(  میدان  یک 
بر  در  را  جامعه  یک  کل  می تواند  میدان 
ممکن  یا  طبقاتی،  مبارزه  میدان  مثل  گیرد 
است بخشی از جامعه یا قشری خاص از 

آن را شامل شود، مثل میدان تولید فرهنگی 
یا میدان طبقۀ حاکم... هر میدانی، عرصه یی 
بالفعل  یا  بالقوه  نیروهای  آن  در  که  است 
تبادل می شوند. )فکوهی،  با یکدیگر وارد 

)۲99:۱38۶
نوعی  بسط  و  شرح  بوردیو  کوشش 
نوعی  یا  تکوینی”  ”ساختارگرایی 
جامعه شناسی است که از بنیان های فکری 
تحلیل ساختاری استفاده کند، اما ساختارها 
به  که  بگیرد  نظر  در  چیزهایی  مثابۀ  به  را 
می شوند.  بازتولید  و  تولید  کنش،  واسطۀ 
”ساختاردهنده”  ساختارها  اساس،  این  بر 
هستند، یعنی کنش را هدایت و مهار می کنند. 
اما ساختارها در عین حال ”ساخت مند” هم 
هستند، به این معنا که کنش گران آن ها را 
بوردیو  بنابراین  می کنند.  بازتولید  و  تولید 
بر دیالکتیک ساختار و کنش تأکید می کند، 
علوم  مهم  کار  نخستین  حال  عین  در  اما 
رها  و  عینی  ساختار  کشف  را  اجتماعی 
کردن دانش روزمره می داند. )جالیی پور و 

محمدی، 3۱7:۱388(
بوردیو ساختارگرایی را به خاطر محو سوژۀ 
انتقاد قرار می دهد… لوی  اجتماعی مورد 
قلمداد  مقصر  آلتوسر  به ویژه  و  اشترواس 
شده اند که چرا تاریخ را به فرایندی بدون 
سوژه  به جای  و  کرده اند  محدود  سوژه 
آفرینش گر سوبژکتیویست، آدمی ماشینی را 
که تحت انقیاد قوانین مرده تاریخ طبیعت 
دست وپا می زند نشانده اند... به این ترتیب، 
بوردیو از سوژه اعادۀ حیثیت می کند و او 
را در برابر ساختار فعال می سازد. )شویره 

و فونتن، 9۶:۱38۵(
در حقیقت بوردیو می خواهد به نقش فعال 
کنش گران در برابر ساختارها توجه کند و 
نظیر  ساختارگرایان  از  بسیاری  برخالف 
برای  که  آلتوسر  لویی  و  اشتراوس  لوی 
کنش گران نقشی قایل نبودند، بر آزادی و 

فعال بودن کنش گران تأکید کند.
بوردیو در کارهای خویش به دنبال از بین 
بردِن مرز میان ذهنیت گرایی و عینیت گرایی 
دو  طریق  از  را  مرززدایی  این  که  است 
زمینه  و  منش  یا  ذهنی  ساختمان  مفهوم 
ساختمان  از  مراد  می کند.  مطرح  میدان  یا 
ذهنی به زعم بوردیو، آن ساختارهای ذهنی 
آن ها  وسیلۀ  به  افراد  که  است  شناختی  و 
با جهان اجتماعی مرتبط می شوند و آن را 

فهم و ادراک می کنند.
ساختمان ذهنی هم جهان اجتماعی را تولید 
جهان  شدۀ  تولید  خودش  هم  و  می کند 
ساختمان  سوی،  یک  از  است.  اجتماعی 
است؛  ساختاردهنده”  ”ساختار  یک  ذهنی 
یعنی ساختاری است که به جهان اجتماعی 
ساختار می بخشد. از سوی دیگر، ساختمان 
شده”  ساختاربندی  ”ساختار  یک  ذهنی 
جهان  که  است  ساختاری  یعنی  است؛ 
به  است.  داده  ساختار  آن  به  اجتماعی 
را  ذهنی  ساختمان  بوردیو  دیگر،  عبارت 
شدن  ذهن  ملکۀ  ”دیالکتیک  صورت  به 
عوامل  شدِن  خارجی  و  خارجی  عوامل 
)ریتزر،  می کند.  توصیف  ذهنی”  درون 

)۶8۰:۱388
زمینه

بوردیو زمینه را شبکه یی از روابط در نظر 
افراد  ارادۀ  و  آگاهی  از  جدا  که  می گیرد 
نبردها  عرصۀ  را  زمینه  وی  دارد.  وجود 
می کند:  قلمداد  رقابت ها  و  کشمکش ها  و 
زمینه مانند نوعی بازار رقابتی است که در 
آن انواع سرمایه ها... به کار می رود و مایه 
قدرت)سیاست(  زمینۀ  می شود...  گذاشته 
سلسله مراتب  است.  مهم تر  همه  از 
ساختار  سیاسی،  زمینۀ  و  قدرت  روابط 
می کند.  تعیین  را  دیگر  زمینه های  همۀ 

)همان،۶8۲(
خشونت نمادین

خشونت نمادین در رویکرد بوردیو قرابت 
بسیاری با مفهوم ”دستگاه های ایدیولوژیک 
معنا  بدین  دارد؛  آلتوسر  نظریۀ  در  دولتی” 
که در هر دو خشونت به شیوه یی ناملموس 
گفتۀ  به  می گردد.  اعمال  غیرمستقیم   و 
بوردیو، خشونت نمادین به معنای تحمیل 
فرهنگ(  )یعنی  معناها  و  نمادها  نظام های 
که  نحوی  به  است،  طبقات  و  گروه ها  به 
مشروع  نظام هایی  صورت  به  نظام ها  این 
و  ابهام  موجب  مشروعیت  شوند.  تجربه 
عدم شفافیت روابط قدرت می شود و بدین 
انجام  موفقیت  با  شده  یاد  تحمیل  ترتیب 
فرهنگی  مشروعیت  که  مادامی  می گیرد. 
پذیرفته می شود، نیروی فرهنگی به روابط 
در  و  می گردد،  افزوده  مذکور  قدرت 
می شود.  سهیم  آن ها  سیستماتیک  بازتولید 
تشخیص  فرایند  طریق  از  ]بازتولید[  این 
آن  که طی  فرایندی  می شود:  غلط حاصل 
روابط قدرت نه به شکلی که عینًا هستند، 
را  آن ها  ادراک می شود که  به شکلی  بلکه 
می گرداند.  مشروع  بیننده گان  چشم  در 

)جنکینز، 163:13۸۵(
در حقیقت، بوردیو به نقش دولت در ایجاد 
برای  ابزاری  مثابۀ  به  نمادین”  “خشونت 
این  می کند.  تأکید  عامالن  بر  اعمال سلطه 
شکل از خشونت، خشونتی است که عامل 
به شیوه یی ناآگاهانه به اعمال آن بر خود از 
جانب نظام حاکم کمک می کند. به عبارت 

دیگر این خشونت غیرمستقیم است.

ترجمه: سميرا سرایلو
مراقبه در واقع سخت نیست و افرادی که به طور منظم مراقبه می کنند، از فواید 
بسیار آن بهره مند می شوند. فراگیری مراقبه حقیقتًا به درد بخور و مفید است. اکنون 

می توانید مراقبه را بیاموزیـد!
 

نحوۀ انجام:
زمان کافی و مکانی ساکت و آرام بیابید

هنگام مراقبه، داشتن مکانی آرام به دور از مزاحمت و زمانی اختصاصی می تواند 
بسیار مفید باشد. زمانی که تازه شروع به مراقبه می کنید، از روزی چند دقیقه )۵ 
یا ۱۰( شروع کنید، همین زمان کم هم می تواند به شما کمک کند تا آن را تبدیل 

به عادت کنید، بعداً اگر دوست داشتید می توانید زمانش را بیشتر و بیشتر کنید.

راحت بنشینید
که  آن قدر  نه  اما  باشید،  آسوده  و  راحت  است  مهم  می کنید،  مراقبه  که  زمانی 
افراد  از  این که برای مشکالت خواب مراقبه کنید(. بسیاری  ببرد)مگر  خواب تان 
ترجیح می دهند برای مراقبه در راحت ترین وضعیت بنشینند. اگر اولین بارتان است 
که می خواهید مراقبه کنید، وضعیت های نشستن متفاوت را امتحان کنید و هرکدام 
برای تان راحت تر بود را انتخاب کنید، مهم این است که بدن تان در حالت راحت 

و ریلکس باشد.
 

بر زمان حال تمرکز کنید
آن گزارش  درونی تان؟  می شناسید، گفت وگوی  را  درون سرتان  آرام  آیا صدای 
لحظه به لحظه یی از گذشته ها و تأمل و تعمق در گذشته، برنامه ها و مشغولیِت 
مراقبه  که  زمانی  می شود.  شامل  را  هرچیزی  تحلیل  و  آینده  به  نسبت  ذهنی تان 
می کنید، با تمرکز بر لحظۀ حال این صدای آرام ذهن تان را خاموش کنید. تمام 

تالش تان را به کار بگیرید تا تمرکزتان در لحظۀ حال بماند.
است...«،  ساده یی  خیلی  »کار  ذهن  پرگویی های  این  از  رهایی  می کنید  فکر  اگر 
ممکن است حق با شما باشد. آن صدای آرام  می تواند سمج و یک ریز باشد و 
بر »هیچ چیز« تمرکز نداشته باشد، اما سعی کنید ذهن تان را کاماًل خالی و شفاف 
نگه دارید، این کار نیاز به تمرین دارد)هر زمان که مراقبه می کنید، این کار را هم 
تمرین می کنید!(. برخی ترجیح می دهند برای تمرکز و رهایی از این پرگویی ذهن 
بر ذکری تمرکز کنند، بقیه بر تنفس شان، موسیقی مراقبه یا امثالهم تمرکز می کنند. 
تمرکز وجود  برای  بسیاری  مراقبۀ  تکنیک های  باشند.  مفید  این ها می توانند  همۀ 

دارد و گاهی یافتن تمرکزهای جدید می تواند بسیار مفید باشد.

شما عالی هستید
افراد بسیاری فکر می کنند که نمی توانند مراقبه کنند، چون ساکت کردن این صدای 
درون ذهن، از هر صدای دیگری سخت تر است. اگر متوجه شده اید که این صدای 
درون تان فعال تر شده است و هنگام مراقبه باعث حواس پرتی تان می شود، شما 
جایی »اشتباه« نکرده ایدـ در حقیقت ممکن است به این معنی باشد که شما در 
مسیر صحیحی هستید! این اتفاق حتا برای افرادی که اغلب و طوالنی مدت مراقبه 
می کنند هم می افتد. اگر زمانی را به مراقبه اختصاص می دهید، و به خاطر دارید 
که در هر لحظه بر لحظۀ حال تمرکز می کنید، شمال کارتان را به نحو احسن انجام 

می دهید، پس نگران چیزی نباشید.

توصیه ها:
  ـ وقتی تازه شروع به مراقبه می کنید، بهتر است از روزی ۵ دقیقه شروع کنید. 
به جای این که هفته یی 3۵ دقیقه مراقبه کنید، روزی ۵ دقیقه مراقبه را در برنامۀتان 
بگنجانید. منظم و مرتب بودِن مراقبه از مدت زماِن آن مهم تر است. زمانی که این 
کار را به عادت بدل کنید، می توانید مدت زمان مراقبۀتان را افزایش دهید، و اگر 
زیادی به خودتان سخت بگیرید، هرگز نخواهید توانست آن را تبدیل به عادتی 

مثبت در زنده گی تان کنید.
ـ هدف نهایی ۱۰-۲۰ دقیقه، یک تا دو بار در روز است. به راحتی می توانید به 
مراقبه بپردازید، چون زمان چندانی از زنده گی شما را نمی گیرد، اما به مرور فواید 

بسیار آن را خواهید دید، مانند کاهش استرس.

منبع: مجلۀ دنیای سالمت
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چه گونه مرا     قبه کنیـم؟

بخش سوم

مفهوم بازتولید در نظریات 
بوردیو پی یر  و  آلتوسر  لویی 
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به دلیِل  جامعه  افراد  امروزی،  مدرن  دنیای  در 
فناوری ها  این  که  تفریح هایی  و  موجود  فناوری های 
برای شان به ارمغان آورده است ـ مانند انواع بازی های 
و  انترنتی  برنامه های  به  آسان  دسترسی  رایانه یی، 
برنامه های تلویزیونی ـ کمتر و کمتر به خواندن کتاب 

خو می کنند.
تلویزیونی  برنامه های  تماشای 
سرگرم کننده  است  ممکن 
نمی تواند  هرگز  اما  باشد، 
به سمِت خالقیت  را  افراد 
خواندن  کند.  هدایت 
کتاب تأثیر مثبِت زیادی 
افراد  زنده گی  روی 
یک جامعه می گذارد. 
خواندن  واقع  در 

در  مفید  کتاب های 
نحوۀ  انسان  به  مختلف،  زمینه های 

درست زنده گی کردن و تعامل مناسب با دیگر 
افراد جامعه را می دهد. اما چه گونه می توان افراد را با 

کتاب آشتی داد؟
مانند  درست  نوشتن  و  خواندن  مهارت های  آموزش 
یاد دادِن راننده گی است. وقتی فرد راننده گی می آموزد 
اگر تمرین نکند، هرگز نمی تواند رانندۀ خوبی باشد و 
این مهارت جزیی از وجودش نخواهد شد. از طرفی، 
می آید  وجود  به  موقعی  فرد  در  خواندن  به  عادت 
تازه  فردی  که  زمانی  مثل  ببرد.  لذت  خواندن  از  که 
برای رفتن  او مکان های زیبا  به  یادگرفته و  راننده گی 
دیدنِی  جاهای  این که  دانستن  با  او  و  می شود  معرفی 
زیادی برای رفتن به آن جا خواهد داشت، با اشتیاق به 
راننده گی می پردازد و دوست دارد آن مکان های زیبا را 

نیز کشف کند و از این کارِ خود لذت می برد.
تقریبًا  می شوید  متوجه  بنگرید،  تغذیه  بحث  به  وقتی 
نوشیدنی های  و  غذاها  کردِن  امتحان  از  مردم  تمام 
جدید غافل نمی شوند و وقتی طعم خوراکِی خاصی 
برنامۀ غذایی شان  باشند، آن را وارد  را دوست داشته 
می کنند. این موضوع در مورد کتاب هم صحت دارد. 
وقتی فردی به خواندن عادت کند، ناخودآگاه به دنبال 
کتاب می رود و بدون آن احساس می کند چیزی را از 

دست داده است. 
نقش دولت در توسعۀ فرهنگ کتاب خوانی

معموالً  می شود،  مالی  بحران  دچار  جامعه یی  وقتی 

اولین چیزی که از سبد خرید خانوار حذف می شود، 
کتاب است؛ بنابراین در این گونه مواقع دولت باید برای 
خرید آساِن کتاب تسهیالتی در نظر بگیرد تا اقشار کم 

درآمد در خرید کتاب دچار مشکل نشوند.
دولت برای توسعۀ فرهنگ کتاب خوانی، باید برنامه هایی 
در  دهد.  اختصاص  بودجه یی  برایش  و  داده  ترتیب 
کتاب خوانی  با روش های گوناگون فرهنگ  باید  واقع 
را در سطح جامعه گسترش دهد. به طور مثال، دولت 
و  مکاتب  کتاب خانه های  به  کتاب  اهدای  با  می تواند 
محله های مختلف شهرها، دانشگاه ها و حتا زندان ها، به 
حمایت و توسعۀ فرهنِگ کتاب خوانی بپردازد و 
کتاب خانه های مناسب تأسیس کند و 
در اختیار مردم قرار دهد 

و با 

رسانه یی  مختلف  برنامه های 
تشویق  و  تبلیغ  به 

کتاب خوانی 

بپردازد.
که  دیگری  روش 
در  می تواند  دولت 
فرهنگ  توسعۀ 
نقش  کتاب خوانی 
دادن  باشد،  داشته 

کتاب به مردم است. در واقع 
به  مردم  باشند  منتظر  که  این  جای  به 

کتاب خانه بروند، کتاب خانه های سیار ترتیب داده 
امانت  کتاب  و  پرداخته  عضوگیری  به  محله ها  در  و 
دهند. تا وقتی فرهنگ کتاب خوانی در مردم جا نیفتد، 
کسی  کمتر  و  نمی رود  کتاب خانه  استقبال  به  کسی 
رغبت می کند برای رفتن به کتاب خانه وقت بگذارد. با 
وجود کتاب خانه های سیار، این دسته از مردم نیز کم کم 
با کتاب آشتی کرده و به خواندن کتاب های گوناگون 

تمایل نشان می دهند.

مشکل دیگر، فضای نامناسِب کتاب خانه هاست. مردم 
مشابه  را  سخت  قوانین  کتاب خانه  در  باید  این که  از 
اگر  بیزارند.  کنند،  رعایت  دیده اند،  مکاتب  در  آن چه 
از  هرگاه  فرد  که  باشد  گونه یی  به  کتاب خانه  فضای 
مطالعه خسته شد، بتواند در قسمتی دیگر از کتابخانه 
ـ مثاًل کافی شاپ ـ استراحت کند، مسلمًا از رفتن به 

کتاب خانه لذت می برد.
خشِک  قوانین  می توانند  زمانی  جامعه  یک  افراد 
کتاب خانه ها را تحمل کنند که کاماًل قانع شده باشند، 
کتاب بسیار باارزش است و تأثیر بسیار مفیدی روی 

زنده گی شان دارد.
مسووالن مکاتب و دانشگاه ها نیز باید الگوی مناسبی 
حتا  امروزه  متأسفانه  باشند.  جامعه  یک  جوانان  برای 
در  را  خواندن  کتاب  عادت  نمی توانند  هم  معلم ها 
برای  خودشان  زیرا  کنند،  ایجاد  دانش آموزان شان 

مطالعه چندان وقت نمی گذارند.
انجام  باشد،  لذت بخش  فعالیتی  اگر 
دادِن آن سخت نخواهد بود، 
بتوان  این که  برای  بنابراین 
مردم را به خواندن تشویق 
جذاب  کتاب های  باید  کرد، 
اختیارشان  در  خواندنی  و 
مهم  خیلی  بنابراین  گذاشت؛ 
است ابتدا کتاب های خواندنی به 
مردم معرفی کرد تا افراد آهسته به 
سمِت کتاب خوانی سوق داده شوند 

و به خواندن عادت کنند.
  

کتاب خوان  عمر  یک  روش های 
شدن

تخصیص 

شما  زمان: 
حداقل  روز  هر  باید 

خواندن  برای  دقیقه  ده  تا  پنج 
خوردن  موقع  کنید  عادت  مثاًل  بگذارید.  وقت 

هستید،  تنها  وقتی  یا  روزانۀتان  غذایی  وعده های 
یا مثاًل وقتی لحظه یی جایی می نشینید  کتاب بخوانید 
به مطالعه  از خواب  قبل  یا  استراحت کنید  اندکی  که 
زمان  دقیقه  ده  تا  چهار  روز  در  اگر  مثاًل  بپردازید. 
 ۴۰ روز  در  می بینید  دهید،  ترتیب  خود  برای  مطالعه 
شروع  کار  این  باشید  مطمین  داشته اید.  مطالعه  دقیقه 

خوبی برای عادت کردن به مطالعه است.
همراه  کتابی  خود  با  می روید  کجا  هر  همراه:  کتاب 
می کنید  پیدا  وقتی  حتمًا  باشید  مطمین  باشید.  داشته 
منتظر  موتر  ایستگاه  در  وقتی  مثاًل  بخوانید.  کتاب  که 
مقصدتان  به  تا  نشسته اید  موتر  داخل  یا  هستید 
حوصلۀتان  که  این  بر  عالوه  لحظات  این  در  برسید. 
ببرید.  لذت  کتاب  از خواندن  می توانید  نمی رود،  سر 
می توانید  بیاید.  کمک تان  به  می تواند  هم  فناوری 
دستگاه کتاب خوان خریده و از کتاب های الکترونیک 

استفاده کنید تا حمل آن راحت تر باشد.
و  کتاب های خوب  تمام  فهرست  کنید:  تهیه  فهرست 
مفیدی را که دوست دارید بخوانید، تهیه کنید و خود 
بسازید و هر زمان خواندن  آن ها  به خواندن  مقید  را 
در  و  نوشته  آن  از  خالصه یی  کردید،  تمام  را  کتابی 
لزوم  صورت  در  تا  دارید  نگه  یادداشت تان  دفترچۀ 
بتوانید به آن مراجعه کنید. می توانید یادداشت های تان 
اف  دی  پی  یا  ُورد  مثل  رایانه یی  نرم افزارهای  در  را 

ذخیره کنیـد.
آرامش  به  کتاب ها  برخی  خواندن  بیابید:  آرام  مکانی 
و بودن در جایی ساکت نیاز دارد؛ بنابراین همیشه در 
مدام  آن جا  در  که  بگیرید  نظر  در  را  جایی  خانۀتان 
حواس تان پرت نشود تا بتوانید روی کتاب تان تمرکز 

کافی داشته باشید.
از تماشای تلویزیون یا جست وجو در انترنت بکاهید: 
کمتر  باید  پس  بخوانید،  بیشتر  می خواهید  واقعًا  اگر 
سراغ تلویزیون و انترنت بروید. گرچه این کار برای 
بسیاری از مردم سخت است، اما اگر بتوانید هر روز 
مرور  به  بردارید،  دست  تلویزیون  تماشای  از  اندکی 
می بینید می توانید زمان بیشتری به خواندن اختصاص 

دهید.
نوع  این  به  رفتن  بخرید:  دوم  دست  کتاب های 
اوقات  باشد. گاهی  بسیار جالب  فروشگاه ها می تواند 
می توانید در آن جا کتاب های بسیار قدیمی یی که دیگر 

خواندنی اند،  همچنان  اما  گذشته  چاپ شان  تاریخ  از 
بیابید. در ضمن گاهی اوقات مردم کتاب های نِو خود 
با  می توانید  شما  و  می فروشند  فروشگاه ها  این  به  را 
از مطالعۀشان لذت  قیمتی کمتر آن ها را تهیه کرده و 

ببرید.
کتاب های  دهید:  اختصاص  کتاب خانه  برای  یک روز 
که  است  آن هایی  دوم،  دست  کتاب های  از  ارزان تر 
در کتاب خانه ها قرار دارد. اگر می خواهید با هزینه یی 
تعداد  کتاب خانه،  یک  عضویت  حد  در  اندک  بسیار 
زیادی کتاب در اختیار داشته باشید، حتمًا سری به یکی 

از این کتاب خانه ها بزنید.
کتاب های مناسب انتخاب کنید: برای این که حوصلۀتان 
از خواندن سر نرود، الزم است گاهی در کنار خواندن 
شاهکارهای ادبیات، کتاب های طنز و سرگرم کننده هم 
عین  در  که  هست  بسیاری  طنز  کتاب های  بخوانید. 
جذاب بودن از نثری قوی برخوردار و بسیار آموزنده 

است.
بهترین  می توانید  کنید:  لذت بخش  را  خواندن  کتاب 
کتاب  مشغول  وقتی  و  گرفته  نظر  در  را  روز  زماِن 
یا چیز دیگری  بنوشید  یا قهوه  خواندن هستید، چای 
غروب  موقع  می توانید  یا  بخورید  دارید،  دوست  که 
آفتاب کنار پنجره یا درصورت امکان در بالکن خانۀتان 
می کند  کمک  روش  این  بخوانید.  کتاب  و  بنشینید 

همیشه از خواندن لذت ببرید.
وبالگ بسازید: یکی از بهترین روش های عادت کردن 
به مطالعه، ایجاد وبالگ است. می توانید در وبالگ تان 
کرده اید،  مطالعه  که  کتابی  خصوص  در  را  نظرتان 
بنویسید و منتظر بازخورد دیگران باشید. این کار کمک 

می کند به مطالعه بیش از پیش عالقه مند شوید.
امسال من  مثاًل  بگویید  به خودتان  کنیـد:  برنامه ریزی 
برای آن  بیشتر بخوانم. سپس  یا  می خواهم ۵۰ کتاب 
برنامه ریزی کنید و به برنامۀتان نیز وفادار باقی بمانید. 
سخت  برای تان  موضوع  باشید  مراقب  فقط 
فراموش  را  خواندن  لذِت  تا  نشود 

نکنید.
  

فواید کتاب خوانی
فرد  روی  بی شماری  مفیِد  اثرات  خواندن  کتاب 
کتاب خوان می گذارد. در واقع از نظر ذهنی، تأثیر مثبتی 
فرد همیشه  با خواندن، ذهن  داشت.  او خواهد  روی 
قوی  بسیار  و حافظه اش  می ماند  باقی  و روشن  فعال 
خواهد شد و احتمال ابتال به فراموشی و آلزایمر در او 
بسیار کم می شود، زیرا مغز هم مانند دیگر ماهیچه های 
در  بماند.  سالم  و  قوی  تا  دارد  نیاز  ورزش  به  بدن 
ضمن، ذهن هوشیار و سالم کمک می کند کمتر دچار 
اضطراب و ناراحتی روحی شود؛ زیرا همیشه برای هر 

مشکلی راه حل خوبی پیدا می کند.
بسیار  را  خواننده  آگاهِی  و  دانش  مسلمًا  مفید  کتاب 
باال می برد و همین آگاهی و دانایی باعث می شود، فرد 
کمتر دچار مشکالِت الینحل شود و حتا اگر در شرایط 
بسیار بد قرار گرفت، می تواند به راحتی خود را نجات 
زیاد  تمرکزش  قدرِت  به تدریج  کتاب خوان  فرد  دهد. 
تا  برده  کتاب  دنیای  به  را  فرد  خواندن  زیرا  می شود، 
آن جا که توجهی به اطرافش نشان نمی دهد و به مرور 
یاد می گیرد روی هر موضوعی که می خواهد، تمرکز 

کافی داشته باشد.
خواندن کتاب می تواند دایرۀ لغاِت فرد را افزایش دهد 
و حتا کمک کنـد او زیبــا و هنرمندانه مقاصدش را 

بیان کند و در نوشتن مهارت یابد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1523   یک      شنبه            6 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394  7رجب  ا لمرجب     y 1436   26  پر    یل      2015

یک عمـر

کتاب  خوان شدن
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کمک های امریکا مشروط به...
 طریق بانک جهانی به خزانه افغانستان وارد کنیم«.

وزیر مالیه در مورد اجرای قراردادها از سوی مجلس 
نمایندگان استجواب شد.

اکلیل حکیمی تصریح کرد: »۵۰ درصد تادیات که از 
سال های گذشته باقی مانده است، پرداخت شده است 
و ۵۰ درصد تادیات دیگر تا هفته های آینده پرداخت 

خواهند شد«.
مبلغ 8۰۰  تا ۲۰۱۶  امریکا  بیان داشت:  آقای حکیمی 

به  جهانی  بانک  طریق  از  و  مشروط  را  دالر  میلیون 
به  را  آن  میلیون   ۱۰۰ که  کند  می  پرداخت  افغانستان 

تازه گی پرداخت کرده است.
به گفته وی، شفافیت در کمیته ملی تدارکات، رسیده  گی 
به پرونده های خانم های زندانی و آوردن اصالحات 
شرطی   ۵ از  شرط  سه  انتخاباتی،  های  کمیسیون  در 
میلیون  پرداخت 8۰۰  برای  امریکا  کانگرس  که  است 

دالر گذاشته است. 
او با بیان این که مشکالت بودجه ای رفع شده است 

افزود: قراردادی ها نیز کارهای شانرا آغاز کرده اند.

 ۵۲۵ که  روستایی  های  پروژه  مورد  در  مالیه  وزیر 
میلیون دالر هزینه آن می شود گفت: » ما ۲7 میلیون 
دالر برای تمویل پروژه های روستایی در بودجه ملی 
داریم و ۴7 میلیون دالر هم جاپان وعده داده است که 
کمک می کند؛ دیگر برای تمویل پروژه های روستایی 

پول نداریم و این یک مشکل بزرگ است«.
آقای حکیمی در خصوص شرکت هایی که کارشان بی 
کیفیت بوده اند خاطرنشان کرد که دیگر به این شرکت 

ها پروژه داده نمی شود.
حدود  که  تاهنوز  که  گفت  مجلس  نمایندگان  به  او 

چهار ماه از سال مالی 9۴ چهار می گذرد؛ ۱۱.۶ درصد 
میزان مصرف  این  و  اختیاری مصرف شده  بودجه  از 

نسبت به سالهای گذشته افزایش را نشان می دهد.
توانستند  نمی  ها  وزارت  اکثر  گذشته،  های  سال  در 
بیشتر از ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف 
برسانند و این مساله یک چالش بزرگ را فراراه کارهای 
توسعه ای در کشور ایجاد کرده بود که بودجه از یک 

سال به سال دیگر منتقل می شد.

علی پارسـا
رییس جمهور غنی در سفر هفتۀ گذشته اش به ایران، 
افغانستانِی  دانشجویان  از  جمعی  در  که  حالی  در 
سکوِت  باالخره  می گفت،  سخن  کشور  آن  مقیم 
استراتژیکش را شکست و دربارۀ اسرای دو ماه پیِش 
در  پیش  هفته  دو  که  او  گشود.  سخن  به  لب  زابل 
دیداری با خانواده های متحّصِن گروگان ها گفته بود، 
داشته  اظهار  حاال  ندارد،  اسرا  احواِل  از  خبری  هیچ 
که »استاد محقق شاهد است که از روز دوم رویداد، 
من شخصاً این موضوع را رهبری کردم«. او همچنین 
اسیران  این  رهایی  برای  که  عملیاتی  که  کرده  تأکید 
به راه افتاده بود، در ۱۴ سال گذشته بی سابقه بوده و در 
آن ۶9 تن از تروریستان کشته شده اند. با وجود این، 
آن چه در میان همۀ گفته های او بیش از هر موضوِع 
دیگری جلب توجه می کرد و به اصطالح می توان آن 
را شاه بیت سخناِن او خواند، هزینه کردن شش ملیون 
دالر برای رهایی این گروگان ها است. این رقِم نجومی 
حداقل  یا  ناتوانی  که  حکومتی  سوی  از  درشت  و 
تأخیر در پرداخت معاش نیروهای امنیتی و کارمندان 
و  باورنکردنی  بسیاری  جهات  از  دارد،  حکومتی 
مبالغه آمیز می نماید. از سوی دیگر، به دهان آوردن این 
مسأله، پرسش های بسیاری را به ذهن متبادر می کند 
که خودبه خود عرصه را برای بی اعتمادی بیشتر نسبت 

به حکومت وحدت ملی و سراِن آن فراهم می کند.
بحث اول بر سِر خود این رقِم درشت است. فرض 
را بر این بگذاریم که رییس جمهور واقعاً چنین مبلغی 
را در یک عملیات گسترده به مصرف رسانیده است 

و  شبهه  هیچ گونه  آن،  مصرف  نحوۀ  و  میزان  در  و 
تردیدی وجود ندارد. در چنین شرایطی پرسش این 
است که رییس جمهور و فرماندهی که قول داده بود 
برنمی گردد، چگونه آب نادیده   به خانه  اسیران  بدون 
دل به دریا زدند و شش ملیون دالر از بیت المال کشور 
را به مصرف رسانیده اند؟ رییس جمهور کشور اگر هم 
بنا به ادعای خودش از روز دومِ قضیۀ گروگان گیری 
به شخصه اوضاع را مدیریت می کرد، با چه تضمینی 
حاضر شده پا به میدانی بگذارد که حاصل آن، چیزی 
جز به هدر رفتن شش میلیون دالر از جیب حق الناس 
و حتا پیامدهای احتمالی بدتری مانند به خطر افتادن 

جاِن اسیران، نبوده است. 
قاعدۀ زرین مسایِل نظامی و استراتژیک به خصوص 
در مسایل حساسی مانند مسالۀ گروگان گیری دو ماه 
پیش، از یک سو پیش گیری از صدمه رسیدن به جان 
میزان  رسانیدِن  حداقل  به  دیگر  سوی  از  و  اسیران 
هزینه های بالقوۀ آن است. به عبارت دیگر، در چنین 
هدف  را  نشان  دو  چنان  تیر  یک  با  باید  میدان هایی 
رفت که »هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد«! 
حاال تصور کنید کسی که ادعای رهبری و مدیریِت 
و  ندانم کاری  با  که  شده  سبب  داشته،  را  روند  این 
سوءمدیریت خود، نه تنها که لعل به دست نیاید، بلکه 
غم یاراِن سفرکرده و اسیران در بند، پس از دو ماه دل 
مردماِن این دیار را پُرخون کند. واضح است که در 
چنین عملیاتی، باید همۀ جوانِب قضیه به دقت مورد 
بررسی قرار می گرفت و تیری که قرار بود به دو نشان 
می خورد، فقط تیری در تاریکی نمی بود! به مصرف 

رسانیدن شش ملیون دالر در یک عملیاِت نافرجام نه 
تنها جای افتخار ندارد؛ که برعکس جای بازخواست 

و نکوهش دارد.
که  غنی  رییس جمهور  کوچِک  فاش گویی  همین 
در  اگر  دارد،  تقدیر  و  بسی تحسین  نظرش جای  از 
هر کشور دموکراتیِک دیگری که در آن دولت مردان 
خود را در قبال مردم مسوول می دانند اتفاق می افتاد، 
بی محابا به استعفای مقامات ارشِد حکومتی می انجامید. 
در این جا اما عالی ترین مقام دولتی کشور، بعد از دو 
ماه سکوت، زمانی هم که فرصت سخن گفتن دربارۀ 
شش  کردِن  ضایع  می کند،  پیدا  اسیران  خطیر  قضیۀ 
ملیون دالر در برابر هیچ دستاوردی را از مجاهدت ها 

و شمشیرزنی های قابل تحسیِن خود می داند!
به  دست  و  کنیم  بدل  را  خود  مفروِض  اگر  حاال 
عصای عقل ببریم، شاید ادعای مصرف شش ملیون 
باشد. شش ملیون  مبالغه آمیزی  ادعای گزاف و  دالر، 
غیرقابل  هزینۀ  چندروزه،  عملیاِت  یک  برای  دالر 
باوری است که چندان با عقل جور نمی آید. این رقِم 
اغراق گرایانه می تواند ناشی از دو انگیزه باشد؛ انگیزۀ 
اول و خوش بینانه تر این است که رییس جمهور غنی 
ممکن است که با به زبان آوردِن این رقم کالن، تالش 
کرده باشد به بزرگ نمایی اقداماِت نکرده اش بپردازد و 
کم کاری ها و ناتوانی های خود را با این زرورق پوش 
کند. با وجود این، انگیزۀ دوم احتمالی رییس جمهور 
الپوشانی  برای  تالش  شاید  بدبینانه تر  نگاهی  با 
پول های داده شده به مخالفان مسلح زیر الیۀ عملیات 
گسترده بوده باشد. به این معنا که با دلسوزی هایی که 
رییس جمهور نسبت به طالبان دارد و از سوی دیگر 
با خوش بینی های مفرطی که نسبت به این تروریستان 
دارد، می توان این فرضیه را هم مطرح کرد که او چنین 
پول های کالنی را به صورت مستقیم به تروریستان و 
گروگان گیران داده و همان طور که دوکاندار پیشاوری 
سلف او را فریفته، در این میدان هم او فریب خورده 

است.
به هر حال، ادعای کلی به مصرف رساندِن شش ملیون 
منطقی  چندان  نظر  به  نظامی،  عملیات  یک  در  دالر 
به نظر نمی رسد و بدون توضیحات بیشتر برای هیچ 
صاحب خردی قانع کننده نیست. این در حالی است که 
حتا اگر به راستی هم چنین مصرفی شده، چنان که گفته 
که  دهد  توضیح  بازهم  باید  غنی  رییس جمهور  شد، 
چرا شش ملیون دالر به میدان قماری رفته که نه تنها 
شانس از دست رفتن این پول، بلکه شانس از دست 

دادِن همۀ اسیران در آن بوده است. 
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شـمال در معـرض سـقوط...
 قندوز در مجلس گفت: »هر روز در قندوز جنگ است، 

اگر قندوز سقوط کند، شمال افغانستان سقوط می کند.«
در تیرراس دشمن

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس می گوید که شهرهای 
شمال افغانستان در تیرراس دشمن و مراکز والیات در 

محاصره قرار دارد.
او گفت: » امروز والیات شمال به وزیرستان تبدیل شده 
است، پس از یک هفته یا ده روز شاهد این خواهیم بود 
دیگر  پی  یکی  افغانستان  شهرهای  ناخواسته  خدای  که 

سقوط کند.«
ابراهیمی می گوید که رییس جمهوری وعده داده بود که 
به  اما  می کند  امنیت  آوردن  را صرف  وقت خود  بیشتر 
گفته رییس مجلس، شرایط حاضر نشان می دهد که این 

گفته اشرف غنی خالف واقعیت است.
پیشتر، نورالحق علومی، وزیر داخله گفته بود که وضعیت 
امنیتی به حدی که تبلیغ می شود خراب نیست، او گفته 
بود که از ده ها حمله شورشیان یکی آن انجام می شود 
دست  از  را  امنیتی  نیروهای  با  مقابله  توان  شورشیان  و 

داده اند.

بدون خیرات ما...
شرکت در ائتالف عربستان علیه یمن، مقامات ریاض 

را فریب داده است.
وزیر دفاع عربستان مسأله داخلی پاکستان در رابطه با 
مبارزه با تروریسم را کذب دانست و گفت: حاکمان 
پاکستان به ارتشی افتخار می کنند که صالحیت مبارزه 

با مسأله داخلی )جنگ علیه تروریسم( را نیز ندارد.
در  عربستان  همکاری  عدم  صورت  در  افزود:  وی 
با  اطالعاتی  و  رسانه یی  مالی،  مختلف  بخش های 
پاکستان، دولت اسالم آباد توانایی رقابت با مخالفانش 

را نیز ندارد.
محمد بن سلمان اظهار داشت: دولت پاکستان همواره 
از عربستان تقاضای خیرات و صدقات کرده و اکنون 
نیز بدنبال کمک ها در بخش های مختلف است درحالی 
که زمان نیازمندیهای عربستان، خیرخواهی این کشور 

را فراموش می کند.
پاکستان  دولت  کرد:  خاطرنشان  عربستان  دفاع  وزیر 
شاید فراموش کرده که عملیات »طوفان قاطعیت« در 
هر  برای  و  بوده  عربی(  )ناسیونالیسم  »عروبه«  واقع 

عربی سبب افتخار است.
ندارد  نیازی  پاکستان  به  عربستان  کرد:  تصریح  وی 
کند،  اخراج  را  کشور  این  اتباع  ریاض  دولت  اگر  و 

اسالم آباد باز هم التماس خواهد کرد.
با  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  که  شد  مدعی  سلمان 
همکاری عربستان انتخاب شده است اما وی نیز تعهد 

خود را نقض کرد.
شایان ذکر است که عربستان از پاکستان خواسته بود تا 
هواپیما، ناو و نیروی خود را برای شرکت در ائتالف 
عربستان علیه یمن به ریاض اعزام کند اما پارلمان این 
خصوص  این  در  نظر  تبادل  روز  پنج  از  پس  کشور 
قانونی را تصویب کرد که این کشور در مورد بحران 

یمن اعالم بی طرفی کند.
بر اساس مصوبه پارلمان پاکستان در مورد بحران یمن، 
از  عربستان  مرزهای  تهدید  درصورت  تنها  اسالم آباد 

این کشور دفاع خواهد کرد.
دولت های عربستان و امارات متحده عربی و همچنین 
تصمیم  این  از  پیش  نیز  عربی  رسانه های  از  برخی 
پارلمان پاکستان مبنی بر بی طرفی این کشور در بحران 

یمن را مورد انتقاد قرار دادند.

در پهـلوی شـما خـواهیـم...
تبلیغ  زمینه ساز  تا  خواست  خبرنگاران  و  رسانه ها   
حالتی  هیچ  »در  نشوند:  تروریستی  فعالیت های 
تبلیغات  خدمت  در  رسانه ها  که  نشود  داده  اجازه 
ملی  مسوولیت  یک  این  گیرند.  قرار  تروریست ها 

است و این را شما متوجه هستید.«
رویداری  که  هنگامی  می گویند  خبرنگاران  اما 
برای  که  دارند،  مسوولیت  رسانه ها  می افتد،  اتفاق 
حکومتی  سخنگویان  ولی  کنند  تالش  اطالع رسانی 
سواالت  به  و  نمی کنند  عمل  مسوولیت  شان  به 

خبرنگاران پاسخ نمی دهند.
افزایش خشونت ها

خبرنگاران  برابر  در  خشونت  که  حالیست  در  این 
موسسه  آمار  می شود.  بیشتر  سال  هر  گذشت  با 
می دهد  نشان  آزاد  رسانه های  کننده  حمایت  نی 
 ۲۰۱۴ سال  در  خبرنگاران  برابر  در  خشونت ها  که 

ظهور  است.  بوده  همراه  درصدی   ۶۴ افزایش  با 
داعش  یا  اسالمی«  »دولت  مانند  تندرو  گروه های 
سابق نیز تهدیدهای جدی تری را متوجه خبرنگاران 
افغانستان کرده است. نهادهای خبرنگاری می گویند با 
آغاز فعالیت چنین گروه هایی مصوونیت خبرنگاران 

بیش از هر زمانی آسیب پذیرتر می شود.
این  در  نی  موسسه  مسووالن  از  توحیدی  صدیق اهلل 
نیروهای  محافظه کار،  »نیروهای  گفت:  کنفرانس 
رسانه ها  تروریست  و  مسلح  گروپ های  متحجر، 
این  در  ما  داد.  خواهند  قرار  فشار  تحت  بیشتر  را 
کنفرانس دو روزه بررسی می کنیم که با این تهدیدها 
به  ملزم  را  حکومت  چگونه  و  کنیم  مقابله  چگونه 

حمایت از خود نماییم.«
نهادهای رسانه یی می گویند حکومت در سیزده سال 
و  رسانه ها  از  که  است  داده  شعار  همواره  گذشته 
خبرنگاران حمایت می کنند ولی در عمل، این شعارها 

تطبیق نمی شود.
افغانستان  در  خبرنگار  ده ها  گذشته  سال  سیزده  در 
و  شدند  کوب  و  لت  برداشتند،  زخم  شدند،  کشته 
توهین و تحقیر گردیدند ولی عامالن این خشونت ها 

مورد پیگرد قرار نگرفتند.
ثابت  عمل  در  باید  حکومت  گفت  توحیدی  آقای 
این  امیدواریم  »ما  است:  خبرنگاران  حامی  که  کند 
فاصله از بین برداشته شود. ما در عمل باید ببینیم که 
وقتی یک خبرنگار تهدید می شود و مورد ضرب و 
شتم قرار می گیرد، اگر ارگان های مسوول بال فاصله 
خاطیان را به پنجه قانون سپردند، به این معنی است 

که حکومت از همکاران ما حمایت می کند.«
قرار است پیشنادهای نهادهای رسانه ای در رابطه به 
نگرانی ها و چالش هایی که در برابر فعالیت رسانه ای 
اختیار  در  روزه  دو  کنفرانس  پایان  در  دارند،  قرار 

حکومت و جامعه جهانی قرار داده شود.

6 ملیون دالر برای 31 گروگان؛ 
تیری به تاریکی یا کاسه یی زیر نیم کاسه؟



اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  قرعه کشی 
برنده چهار توپ طال و مربی را رودر روی هم قرار 
می دهد که درخشان ترین روزهای حرفه  خود را در 

کنار یکدیگر تجربه کرده اند.
اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  قرعه کشی 
نیون سوئیس  در شهر  یوفا  مقر  در  روز جمعه  که 
برگزار شد، مقرر کرد که تیم های بارسلونا و بایرن 
مونیخ برای دومین بار طی سه فصل گذشته باید در 
مرحله نیمه نهایی به مصاف هم بروند اما تفاوتی که 
این نبرد با نبرد قبلی دارد آن است که لیونل مسی 
و سایر بارسایی ها را برای اولین بار برابر سرمربی 

پیشین خود، پپ گواردیوال قرار می  دهد.
لیونل مسی در واکنش به روبه رو شدن اش با مربی 
که در کنار او ۱۴ جام از جمله دو قهرمانی در لیگ 

کسب   ۲۰۱3 و   ۲۰۰9 سال های  در  اروپا  قهرمانان 
کرد، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های 
اجتماعی نوشت: »برای رویا رویی با بایرن مونیخ ما 

باید ۱۱۰ درصد آماده باشیم. قرعه ما در مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا، قرعه بسیار سختی است«.
اسپانیایی  سرمربی  گواردیوال،  پپ  حال  همین  در 
بهترین  با  شدن  روبه رو  مورد  در  هم  مونیخ  بایرن 
بازیکنی که در دوران مربیگری اش در کنار او کار 
کرده است، گفت: »من همیشه از تماشای بازی او 
اما حاال نوبت آن شده است که زجر  برده ام  لذت 
بکشم. ما باید بهترین سیستم دفاعی ممکن را برای 

کنترل لئو بسازیم«.
بازی رفت  تیم های بارسلونا و بایرن مونیخ در دور 
 ۱۵ اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  رفت 
برگشت  بازی  و  نیوکمپ  ورزشگاه  در  اردیبهشت 
آنها ۲3 اردیبهشت در ورزشگاه آلیانتس آره نا برگزار 

خواهد شد.
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ورزش
بارتومئو:

 رویارویی با بایرن 
هدیه یی به فوتبال است

با توجه به عالقه شدیدی که مردم افغانستان به ورزش به ویژه فوتبال دارند امیدوارند 
روشن  آینده ای  موجود،  چالش های  و  مشکالت  گذاشتن  پشت سر  با  ورزش  این 

داشته باشد.
به ورزش  افغانستان  به عالقه شدیدی که مردم  با توجه  نود،  به گزارش وبسایت 
به ویژه فوتبال دارند امیدوارند این ورزش با پشت سر گذاشتن مشکالت و چالش های 

موجود، آینده ای روشن داشته باشد.
حدود ۱3 سال از حیات مجدد فوتبال و بازیکنان آن در افغانستان می گذرد و در این 
سال ها با اینکه امکانات مناسبی در اختیار فدراسیون فوتبال قرار نداشت، اما بازهم 

دست آوردهای بازیکنان آن ستودنی است.
مشارکت در مسابقات منطقه ای، بین المللی و پیروزی در برابر تیم های ملی کشورهای 
جنوب آسیا و همچنین به دست آوردن قهرمانی ها و مدال های دیگر شاید برای هیچ 

ورزش دوستی در ۱3 سال گذشته قابل تصور نبود.
بازی  این  تکتیک های  با  و  گرفته  فرا  را  ورزش  این  اصول  باید  فوتبال  بازیکنان 
آشنایی داشته باشند، اما با توجه به اینکه حدود ۱3 سال پیش افغانستان از چنگ 

بنا شد که آینده   تروریست ها رهایی یافت، پایه فوتبال در آن زمان آنقدر ضعیف 
روشنی برای این ورزش دیده نمی شد.

به  توانست  فدراسیون  مدیران  و  مسئوالن  و  ورزشکاران  تالش های  میان  این  در 
فوتبال افغانستان رنگ دیگری بخشد.

چیدمان و گزینش بازیکنان در میدان  مسابقات، انتخاب نخبگان فوتبال در تیم  ملی و 
همچنین انتخاب مربی های برجسته داخلی و خارجی و همچنین سامان دهی مسائل 
داخلی و به دور از هر نوع جنجال، برجسته ترین اقدامات مسئوالن فدراسیون فوتبال 
بوده که بدون شک طی ۱3 سال گذشته سبب قهرمانی های تیم ملی شده و نام نیکی 

برای مدیران این فدراسیون در پی داشته است.
با این وجود، یکی دیگر از دالئل پیشرفت و رشد فوتبال در افغانستان را می توان 
عالقه شدید شهروندان این کشور دانست و باید اذعان داشت کمتر افغانستانی دیده 

می شود که به این ورزش عالقمند نباشد.
مردم افغانستان و همچنین مهاجرین در کشورهای اروپایی با اینکه توانستند نقشی 
کلیدی در شکل گیری پیروزی های تیم ملی داشته باشند، اما از نقش پرشور مهاجرین 

برگشته از ایران نمی توان چشم پوشید.
با توجه به وضع موجود فوتبال در افغانستان بدون شک می توان مدعی شد که روند 
روبه رشد فوتبال در افغانستان اکنون با همکاری مربی های آلمانی و ایرانی تسریع 

یافته و آنان در پیروزی ها و اقدامات بازیکنان این ورزش نقش به سزایی داشتند.
نبود  آنان،  برای  کافی  حقوق  فقدان  و  بازیکنان  خانواده های  در  اقتصادی  فقر 
مستطیل های سبز کافی و استاندارد، ضعف های درونی کمیته ملی المپیک و همچنین 
نبود بودجه کافی در فدراسیون فوتبال، پررنگ ترین مشکالت بازیکنان است که در 

اکثر مواقع مانع اصلی بر سر راه پیروزی  این تیم است.
با وجود این مشکالت، عالقمندی به فوتبال، مدیریت مدبرانه مسئوالن فدراسیون، 
حمایت  منطقه،  کشورهای  به  ورزشی  سفرهای  خارجی،  مربیان  از  استفاده 
سرمایه گذاران و برگزاری لیگ برتر افغانستان زمینه هایی است که می توانند در تسریع 

روند روبه رشد فوتبال افغانستان موثر باشند.
اکنون کارشناسان ورزشی با توجه به وجود چالش ها و فرصت ها معتقدند که تیم 
استفاده  فرصت ها  از  و چالش ها  این مشکالت  پشت سرگذاشتن  با  افغانستان  ملی 

خوبی خواهند کرد و به زودی یکی از تیم های برتر آسیا خواهد شد.

رییس باشگاه بارسلونا می گوید دیدار با باواریایی ها در لیگ 
قهرمانان اروپا یک هدیه به ورزش فوتبال است.

اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  قرعه کشی  از  پس 
در  رو  باید  مونیخ  بایرن  و  بارسلونا  تیم  دو  شد  مشخص 

روی هم قرار بگیرند.
رویارویی این دو تیم بدان معناست که جوزپه گوآردیوال، 
سرمربی کنونی بایرن مونیخ باید به مصاف شاگردان پیشین 
خود در بارسلونا برود. بارسا می توانست در این قرعه کشی 
روبه رو  اسپانیا  فوتبال  در  دیرینه اش  رقیب  رئال مادرید،  با 
شود اما این اتفاق رخ نداد تا گوآردیوال به عنوان رقیب به 

نوکمپ بازگردد.
جوزپ ماریا بارتومئو بر این باور است که رویارویی این 
بوده  خاص  بسیار  اتفاق  یک  مرحله ای  چنین  در  تیم  دو 
این باره گفت:  او در  به ورزش فوتبال است.  و یک هدیه 
سال   ۱۰ در  بارسلونا  که  است  افتخار  یک  ما  همه  برای 
گذشته در هشتمین نیمه نهایی اروپایی خود حضور دارد. 
این یک هدیه فوتبالی برای هواداران به شمار می رود. خیلی 
خوشحالیم که این توانایی را داشتیم مقابل بایرن مونیخ با 
مربیگری گوآردیوال قرار بگیریم. این رویارویی یک هدیه 

به فوتبال و یک چالش بسیار بزرگ برای ما است.
بارتومئو گفت: پیش از آن که مقابل بایرن مونیخ به میدان 
برویم، باید سه بازی مهم در لیگ مقابل تیم های اسپانیول، 
ختافه و کوردوبا برگزار کنیم. باید از بازیکنان مان حمایت 
کرده و روی فوتبال  خودمان تمرکز کنیم. اکنون بیش از هر 

زمان دیگری نیاز است که به عنوان یک تیم، متحد بمانیم.
گواردیوال بین سال های ۲۰۰8 تا ۲۰۱۲ که هدایت بارسلونا 
را به دست داشت، با این تیم به سه قهرمانی در لیگ فوتبال 

اسپانیا و دو قهرمانی در اروپا دست پیدا کرد.

فوتبال افغانستان
 از مشکالت موجود تا آیندۀ  پیِش رو

واکنش مسی و گواردیوال به روبه روشدن با یکدیگر
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کشته های  تعداد  افزایش  از  نیپال  پولیس  منابع 
زمین لرزه این کشور به ۶۱8 نفر خبر دادند.

تعداد کشته های زمین لرزه  اعالم کرد  نیپال  پولیس 
این کشور به ۶۱8 نفر افزایش یافته است. با توجه 
به شدت این زمین لرزه که طبق آخرین اخبار 7.9 
ریشتر اعالم شده احتمال افزایش آمار تلفات وجود 

دارد.
در  کشور  این  سفارت  در  نیپال  مقامات  از  یکی 
هند اعالم کرد: احتماالً صدها نفر در سراسر کشور 

به ویژه در کاتماندو و پوخارا کشته شده اند.
گزارشاتی نیز درخصوص ریزش بهمن در یکی از 
که  شده  گزارش  نیپال  در  اورست  قله  پایگاه های 

ده ها کوه نورد را در خود جای داده بود.
در  که  است  بوده  به اندازه ای  زمین لرزه  این  شدت 
هند نیز احساس شده و  سه نفر بر اثر ریزش آوار 
جان خود را از دست داده اند. پولیس نیز در دهلی نو 

مشغول تخلیه ساختمان های مسکونی است.
در  عمیقی  شکاف های  ایجاد  باعث  زمین لرزه  این 
فرودگاه  تنها  به  و  شده  کشور  این  بزرگراه های 
بین المللی این کشور نیز آسیب هایی را وارد کرده 

است.

اروپا  اتحادیه  از  آلمان نشان می دهد که وی  افشا شده وزیر خارجه  نامه 
خواسته تا فورا نگرانی روسیه را درباره اجرای توافق تجارت آزاد با اروپا 

رفع کند.
کلود  »ژان  به  نامه ای  در  آلمان  خارجه  وزیر  اشتاین مایر«،  والتر  »فرانک 
یونکر«، رییس کمیسیون اروپا خواستار ازسرگیری مذاکرات سه جانبه میان 

اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه به منظور یافتن »راه حل های عملی« شد.
 )DCFTA( روسیه مخالفت قاطع خود را با ایجاد ناحیه تجارت آزاد جامع
اعالم کرده است. این بخشی از توافق جامع است که مارس ۲۰۱۴ از سوی 

اتحادیه اروپا و اوکراین به نتیجه رسید.

بر  منفی   اقتصادی  تاثیر  مذکور  معاهده  که  باورند  این  بر  روس  منتقدان 
روسیه می گذارد.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه هم هشدار داده است که اوکراین 
»موجب  که  توافقی  برای  را  خود  تا  است  داخلی  قوانین  تغییر  حال  در 

واکنش فوری از سوی مسکو« می شود، آماده کند.
اوکراین در عوض عنوان کرده که روسیه طرف این توافق نیست و حق 
دخالت ندارد. ناحیه تجارت آزاد جامع پس از آنکه به دلیل مقاومت روسیه 

به تاخیر افتاد از اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد.
اشتاین مایر در نامه ای که مورخ ۱۲ آوریل است، از کمیسیون اروپا خواسته 
است که از انعطاف پذیری  که در توافق موجود است، استفاده شود. وی 
از اجرای فوری توافق مذکور پشتیبانی می کند و  گفت که آلمان قاطعانه 

تاکید کرد که »فرصت محدود« است.
اوکراین بدون  اقتصادی  ثبات  افزود: فقط  آلمان  دیپلماسی  رییس دستگاه 
مشارکت روسیه بسیار دشوار خواهد بود وما باید رویکردی عملگرا، سودزا 

و سیاسی بدون پیش شرط داشته باشیم.
اعتراضات فبروری سال ۲۰۱۴کی یف که به سرنگونی دولت تحت حمایت 
امضای  از  وی  امتناع  دلیل  به  ابتدا  در  انجامید،  ویکتوریانوکوویچ  روسیه 
توافق مذکور با اتحادیه اروپا آغاز شد. طبق این توافق روابط اوکراین به 
جای روسیه با اتحادیه اروپا تحکیم می شود و ممکن است تبعات اقتصادی 

برای مسکو داشته باشد.

بیشتر از 61۸ تن در زمین لرزۀ نیپال کشته شدند

هشدار پوتین نسبت به »واکنش فوری« به توافق اتحادیۀ اروپا با اوکراین

نوازشریف در لندن:
 امنیت آل سعود به خطر بیفتد 

قاطعانه وارد عمل می شویم

نواز شریف با بیان اینکه پاکستان شانه به شانه عربستان ایستاده و 
از آن حمایت می کند، گفت که ریاض هیچ لیست درخواستی به 
وی ارائه نکرده است و در صورتی که امنیت پادشاهی آل سعود 

به خطر بیفتد قاطعانه وارد عمل می شود.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از ورود به لندن گفت که 
اسالم آباد و ریاض روابط نزدیکی دارند و از ارتقای مناسبات 

استقبال می کنند.
وی که در سفری یک روزه به عربستان رفته بود، گفت: چنانچه 
مرزها و امنیت پادشاهی آل سعود به خطر بیفتد، کشور وی با 

شدت پاسخ خواهد داد.
نواز شریف روز پنج شنبه در راس هیاتی عالی رتبه به همراه 
رئیس ارتش وارد عربستان شد و عمده گفت وگوهای دوجانبه 
درباره یمن بود و دو طرف درباره پیشنهاد پارلمان پاکستان به 
بحث  یمن  تحوالت  درباره  ماندن  بی طرف  برای  شریف  نواز 
با  که  کرد  تاکید  سخنانی  در  پاکستان  رهبر  کردند.  رایزنی  و 
پادشاهی عربستان درباره یمن گفت وگو کرده اما آل سعود هیچ 

لیست درخواستی ارائه نکرده است.
وی همچنین در رابطه با توافق های امضا شده با چین گفت که 
تحولی اقتصادی با سرمایه گذاری چندین میلیارد دالری چین در 

پاکستان ایجاد می شود.
میلیارد   ۴  /  ۶ سرمایه گذاری  پاکستان،  وزیر  نخست  گفته  به 
بر  عالوه  و  می شود  متعددی  پروژه های  احیای  موجب  دالری 

اشتغال زایی موجب تغییر سرنوشت این کشور می شود.
براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، اسالم آباد خاندان سعود 
را مطمئن ساخته است که هر نوع تخاصمی علیه تمامیت ارضی 
پادشاهی سلمان بن آل سعود را با واکنش قاطع پاسخ خواهد 
داد. در این بیانیه آمده است: نواز شریف به وضوح برای رهبری 
آل سعود مشخص کرده است که به هر تخاصمی علیه پادشاهی 

عربستان پاسخ محکمی خواهد داد.
وی همچنین درباره افزایش تهدیدات نسبت به صلح منطقه ای و 

ثبات در خاورمیانه هشدار داد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره
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