
افغانستان، 

الئوس را 

شکست داد

نشست  در  حضور  با  ترکمنستان   رییس جمهور 
کشورهای مستقل مشترک المنافغ و در دیدار با نماینده 
از آماده گی این کشور برای میانجی گری  اشرف غنی، 
در روند مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان خبر 

داد.
ترکمنستان  رییس  جمهور  محمداف  بردی  قربان قلی 
روند  میزبانی  برای  عشق آباد  دولت  کرد:  اعالم 
آماده گی  طالبان  با  افغانستان  دولت  صلح  مذاکرات 

دارد.
رییس  ویژه  نماینده  کارگر  شاکر  با  دیدار  در  وی 
مستقل  کشورهای  نشست  در  افغانستان  جمهور 
این  است  حاضر  ترکمنستان  گفت:  المنافع  مشترک 

میزبانی را با نظارت سازمان ملل متحد انجام دهد.
در ادامه این دیدار نیز کارگر با ابراز امیدواری اظهار 
در  میانجیگری  بر  مبنی  ترکمنستان  پیشنهاد  داشت: 
در  را  کابل  افغانستان، می تواند  مذاکرات صلح  روند 

برقراری امنیت و ثبات در این کشور یاری کند.

اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل شورای عالی 
صلح افغانستان نیز در این باره تصریح کرد: این اقدام 
ترکمنستان برای میانجیگری در دروند مذاکرات صلح 

افغانستان یک عمل خیرخواهانه است.
با رهبران طالبان  وی گفت: عشق آباد روابط نزدیکی 
دارد و می تواند نقش موثری در راستای ایجاد صلح 

در افغانستان ایفا کند.
مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح خاطرنشان 
ساخت: ترکمنستان می تواند...           ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

جنِگ کنـدز ده ها هـزار تـن را 
آواره کرده است

ادارۀ  معاونان  و  رییس  وظایف  غنی  رییس جمهور 
حمایت از سرمایه گذاری افغانستان را به حالت تعلیق 
را  وزارت شهرسازی  مقام های  از  تن  درآورد و شش 

ممنوع الخروج اعالم کرد. 
از  ارگ ریاست جمهوری و پس  اقدام دیروز در  این 

جنگ در مقر آیسا صورت گرفته است. 
نماینده گان  با  گذشته  روز  غنی  آقای  جلسه یی که  در 
آیسا  ادارۀ  عدلیه،  وزارت  صنایع،  و  تجارت  وزارت 
حضور  اقتصادی  و  حقوقی  کارشناسان  از  تعدادی  و 
داشت، دربارۀ مشکالت...                   ادامه صفحه 6

ابوبکر مجاهد
نهادهای حقوق بشری و صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل متحد، از نقض گستردۀ حقوق کودکان در افغانستان به 
شدت ابراز نگرانی کرده و گفته اند که از کودکان در جنگ ، 
کارهای  و  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش  انتحاری،  حمالت 

شاقه استفاده می شود. 
کودکان در افغانستان آسیب پذیرترین قشر اجتماعی محسوب 

می شوند و با وضعیت رقت باری دست وپنجه نرم می کنند. 
پایان بخشیدن به مشکالت  افغانستان گفته که برای  دولت 
کودکان برنامه دارد؛ اما نهادهای بین المللی و مدافع حقوق 
بشری می گویند که برنامه  های دولت برای حفاظت از حقوق 

کودکان کافی نیست. 

این نهادها همچنان دولت و مخالفان مسلح را متهم می کنند 
که از کودکان در جنگ کار می گیرند. 

اما وزارت داخلۀ افغانستان، مخالفان مسلح دولت را متهم به 
سربازگیری و سوء استفاده از کودکان در حمالت انتحاری، 
کنار  بمب های  جاسازی  و  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش 

جاده یی می کند. 
استفادۀ  کودکان  از  مسلح  مخالفان  بشر:  حقوق  کمیسیون 

جنسی می کنند
رفیع اهلل بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 
مصاحبۀ با روزنامۀ ماندگار گفت: در افغانستان کودکان نسلی 
فراموش شده هستند و کارهایی که تا اکنون در مورد انکشاف 
حقوق کودکان انجام شده، ...                    ادامه صحفه 6

دکتر غنی ضمِن تعلیق وظایف رییس و معاونان ادارۀ آیسا:

فساد در ادارۀ آیسا بررسی شود

ادیب فهیم معاون اول و اجمل عابدی 
معاون پالیسی امنیت ملی شدند

رییس جمهور ترکمنستان:

آمادۀ میانجی گری میان دولت افغانستان و طالبان هستیم
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نهادهای حقوق بشری:

وضعیت کودکان آسیب پذیر در افغانستان نگران کننده است

صفحه 6

کمیسیون حقوق بشر: مخالفان دولت کودکان را مورد استفادة جنسی قرار داده و هم از آنان در جنگ، حمالت انتحاری و جاسازی 
بمب های کنارجاده یی، انتقال ابزار جنگی، انتقال و فروش مواد مخدر استفاده می کنند 

ادیب احمد فهیم، پسر ارشد مارشال محمد قسیم فهیم، به حیث 
معاون اول و اجمل عبید عابدی به حیث معاون پالیسی ریاست 

امنیت ملی  افغانستان تعیین شدند.
نظر  اظهار  خصوص  این  در  رسمًا  کشور  مقام های  اکنون  تا 
حیث  به  دو  این  که  کرده اند  تأیید  دولتی  منابع  اما  نکرده اند؛ 

معاونان امنیت ملی از سوی رییس جمهوری گماشته شده اند. 
آقای فهیم پیش از این به حیث رییس سیاسی وزارت خارجه کار 
کرده و آقای عابدی هم به عنوان سخنگوی رییس جمهور غنی 

ایفای وظیفه نموده است.  
معاون  به حیث  را  هاشمی  ظفر  سید  اخیراً  غنی  دکتر  همچنان، 

سخنگوی ریاست جمهوری گماشته است. 
ریاست  به حیث سخنگوی  نیست چه کسی  اکنون مشخص  تا 

جمهوری تعیین خواهد شد. 



از روزی که دولت وحدت ملی در افغانستان بنا 
بر ضرورت ها و مشکالت ایجاد شد تا امروز که 
نزدیک به 9 ماه از عمِر آن می گذرد، این دولت 
همچنان دستخوِش سیاست های چندگانه است 

که از منابع مختلفی نشأت می گیرند. 
تقسیم قدرت میان دو تیم انتخاباتی هرچند در 
آن ها  رهبراِن  امضای  به  که  سیاسی  توافق نامۀ 
در  اما  شده،  تسجیل  دقیق  صورت  به  رسیده، 
این  در  اختالف نظرها  که  می شود  دیده  عمل 
مورد چنان عمیق است که نمی توان از سیاستی 
واحد در دستگاهِ دولت سخن گفت. نتیجۀ این 
امر، سایۀ سنگیِن ناامنی ها، عدم هماهنگی میان 
میان  بی اعتمادی  حِس  و  حکومتی  نهادهای 

اعضای رهبری دولت است. 
رییس  دیگر،  کالن  معضل  این ها،  کنار  در 
جمهوری پیشیِن افغانستان حامد کرزی است که 
همچنان به عنوان رییس جمهوری برحال عمل 
می کند. این موضوع سبب شده که سکاِن قدرِت 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  بر  عالوه  دولتی 

اجرایی، نشاِن دیگری نیز پیدا کنـد. 
جمهورِی  رییس  مرموزِ  گاه  و  مکرر  سفرهای 
و  دیدارها  و  همسایه  کشورهای  به  پیشین 
نشست های او با سران سیاسی و شخصیت های 
ملی  دغدغه های  محور  در  تنها  کشور،  بانفوذ 
شکل نگرفته است. آقای کرزی، نگراِن حال و 
سال  سیزده  طول  در  و  نیست  افغانستان  آیندۀ 
حکومت داری خود، نشان داد که فاقد هرگونه 
به  موجود  وضعیِت  تغییر  برای  برنامه  و  طرح 
یک  کرزی  آقای  اما  است.  مطلوب  وضعیِت 
قدرِت  حفظ  آن  و  دارد  مهم  و  کالن  دغدغۀ 

سیاسی است. 
بارها  گذشته،  سال  انتخابات  برگزاری  از  پیش 
دادند که  داخلی و خارجی گزارش  رسانه های 
مانع  که  کرده  آغاز  را  تالش هایی  کرزی  آقای 
برگزاری انتخابات شود. این گزارش ها همواره 
از سوی رییس جمهوری پیشین و حلقۀ نزدیک 
به او رد شده بود، اما عالیم و نشانه های زیادی 
دال بر صحِت آن ها نیز وجود داشت و از جمله 
نامزدهای  شمارِ  جهشی،  صورت  به  این که 
نودم،  دقیقۀ  در  جمهوری  ریاست  انتخاباِت 
باور  سیر صعودی به خود گرفت و بسیاری ها 
به  سیاسی  شخصیت های  از  برخی  که  دارند 
شدند  انتخابات  میداِن  وارد  کرزی  آقای  اشارۀ 

میان  انتخاباِت سالم و شفاف  برگزاری  مانع  تا 
تیم های معدودتری شوند. به همین دلیل دیدیم 
یک  به  فاجعه باری  صورت  به  انتخابات  که 
مصیبِت ملی تبدیل شد و افغانستان را تا آستانۀ 

جنگ های داخلی سوق داد. 
بر  کرزی  آقای  ویژۀ  نفوذ  از  حال،  همین  در 
چشم  نمی توان  نیز  انتخاباتی  کمیسیون های 
پوشید. برخی از مشکالت انتخاباتی که مستقیمًا 
می شدند،  مدیریت  انتخاباتی  نهادهای  از سوی 
ریاست  ارگ  آن ها  اصلی  خاستگاه  دقیقًا 
جمهوری در محوریِت آقای کرزی بودند. حاال 
مضاعفی  تالش های  همچنان  کرزی  آقای  نیز 
اصلی  قدرت  دهد  نشان  که  کرده  آغاز  را 
اگر  و  است  باقی  او  محورِ  در  افغانستان  در 
کشور  وخیِم  و  بحرانی  شرایط  برای  الترناتیفی 
به  الترناتیف  این  باشد،  داشته  وجود  می تواند 

وسیلۀ او شکل می گیرد. 
سفر اخیر آقای کرزی به چین، پیام های مشخصی 
را می تواند ارایه کند. چین به عنوان کشوری که 
میزبانی گفت وگوهای صلح را به عهده گرفته، 
به  کلیـدی  نقش  منطقه،  سیاست های  سپهر  در 
نگاه ها  بیشتر  حاال  است.  داده  اختصاص  خود 
نوعی  ایجاد  برای  آن  عملکرد  و  کشور  این  به 
هماهنگی در روند گفت وگوهای صلح دوخته 

شده است. 
می کند،  سفر  کشور  این  به  وقتی  کرزی  آقای 
بحث های  از  دور  به  که  دهد  نشان  می خواهد 
کرزی  آقای  سخنان  ندارد.  قرار  سیاسی  داغ 
هیچ وجه  به  چین  جمهوری  رییس  معاون  با 
نیست.  متقاعد  جمهورِی  رییس  یک  سخناِن 
به گونه یی حرف می زند و عمل می کند که  او 
گویا همچنان در ارگ ریاست جمهوری اقامت 
دارد و قدرت سیاسی در اختیارش است. حاال 
با توجه به وضعیت شکنندۀ دو تیم موجود در 
قدرت سیاسی که به گونۀ رسمی اقتدار سیاسی 
را به چنگ آورده اند، اگر قدرت های دیگری نیز 
خود را هم سطح با آن ها فرض کنند و از چنین 
موقعیتی بخواهند وارد تعامالت سیاسی شوند، 

وضعیت کشور چه خواهد شد؟!
 بدون شک بحران موجود به جای این که راه حِل 
دراماتیکی  صورت  به  بیابد،  قانونی  و  منطقی 
زیرا قدرت  کند.  تازه تری کسب  ابعاد  می تواند 
سیاسی تعیین کنندۀ وضعیت کشور است و اگر 

شود،  چنددسته گی  و  خالل  دچار  قدرت  این 
بدون تردید اثرات زیان بارِ خود را بر کِل جامعه 

تعمیم می بخشد. 
منشای  مدرن،  دولت های  در  سیاسی  قدرت 
هدایت  و  رهبری  منشاء،  این  از  و  دارد  واحد 
می شود. اما در افغانستان پس از دولت وحدت 
ملی، قدرت سیاسی در کشور دچار گسیخته گی 
برخی ها  شاید  است.  شده  چندپارچه گی  و 
اثراِت این چنددسته گی را در تغییرات امنیتی و 
اقتصادِی کشور به خوبی حس کنند، اما یک نگاه 
سطحی به مسایل نیز نشان می دهد که افزایش 
دامنۀ ناامنی ها و بحران اقتصادی موجود، ریشه 
کشور  در  سیاسی  قدرت  شدِن  چندقطبی  در 

دارد. 
از  افغانستان،  مسایل  با  کرزی  آقای  برخورد 
پایگاه قانونی صورت نمی گیرد و از آن باید به 
کرزی  آقای  کرد.  تعبیر  دولت  دروِن  در  دولت 
به فرد دیگری  را  از نظر صوری، قدرت  شاید 
منتقل کرده باشد، اما اهرم های اصلی قدرت را 
او  بازدیدهای  و  دید  دارد.  اختیار  در  همچنان 
و  پنهانی  گفت وگوهای  و  منطقه  کشورهای  از 
شخصیت های  با  رسانه هایش  چشم  از  دور  به 
به شدت  بل  است،  کننده  نگران  نه تنها  سیاسی 
بر انقطاب سیاسی دامن می زند و نمی گذارد که 
هیچ گونه گفتماِن ملی در افغانستان ایجاد شود. 

در کشورهای دموکراتیک قاعده بر این است که 
رییس جمهورهای پیشین، عمدتًا از پایگاه قدرِت 
سیاسی عمل نمی کنند و حتا کمتر دیده شده که 
که  کنند  ارایه  نظراتی  مهم کشوری،  مسایل  در 
باشد.  دولت  سیاست های  اصلِی  روال  خالف 
این چنینی  چرا چنین است؟! چون دخالت های 
تقابلی  کنش های  به  را  سیاسی  فضای  می تواند 

تقلیل دهد و بدبینی بیافرینـد. 
شخصیتی  چنین  هیأِت  در  حاال  کرزی  آقای 
خود را مطرح کرده است؛ کسی که می خواهد 
سیاست های  در  را  آخر  و  اول  همچنان حرف 
به  را  سیاسی  فضای  کل  و  کند  مطرح  کشور 
آقای کرزی  برخورد  اگر  اختصاص دهد.  خود 
متوازن و قانون مند نشود، می تواند آثار مخربی 
بر وضعیِت کشور تحمیل کنـد که در آینده قابل 

مدیریت نمی باشد!
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به نظر می رسد که حاال بارِ دیگر نوبِت فساد رسیده است. رییس جمهور 
غنی، وظیفۀ شش مقام وزارِت شهرسازی را به حالِت تعلیق درآورده و 
آن ها را به دادستانی معرفی کرده است. این در حالی است که پیشتر از 
این، رییس  جمهورِ حکومِت وحدت ملی، پس از نمایش مضحکی که در 
ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری )آیسا( به پا شد، هیأتی را برای رسیده گی به 
این پرونده و عملکرد این اداره تشکیل داد. در این قضیه هم رییس جمهور 
اداره داد و هیأِت متذکره  این  تعلیق کار سرپرست و معاوناِن  به  دستور 
را به منظور »تفتیش و بررسی فساد در آیسا و درگیری بر سر تشکیالت 
نشانگِر  می تواند  رییس جمهور  اخیِر  اقدامات  این  کرد.  تعیین  اداره«  این 
گشایش فصِل جدیدی از روند مبارزه با فساد باشد که پیش از این، سران 
حکومِت وحدت ملی بارها مردم را به آن وعده داده بودند. هرچند از یک 
منظر دیگر، این اقدامات می تواند در پشت عنوان پُر زرق و برِق »مبارزه با 
فساد«، نوعی تطبیق نظامِ فیلترینِگ اداری و یا هم حربه یی برای تحریف 

توجه مردم به عمل کرد سراپا نقِص این حکومت باشد.
این اولین باری نیست که حکومِت وحدت ملی و مشخصًا رییس جمهور 
با سروصدایی  او  پیش،  دفعۀ  است.  کوبیده  فساد  با  مبارزه  طبِل  بر  غنی 
ریاست جمهوری،  کرسی  بر  نشستن  از  پس  مصمم تر  چهره یی  و  بیشتر 
باز  را  کابل بانک  پروندۀ  یعنی  کشور  در  مالی  فساد  بزرگ ترین  پروندۀ 
قباِل  او در  نهاد قضایی کشور سپرد.  دادستانی و  به دسِت  را  آن  کرد و 
بازبینی و رسیده گی به آن داد، که میعاد  این پرونده نه تنها که دستور به 
مشخصی را هم برای آن تعیین نمود تا نشان دهد که به اندازۀ کافی در 
قباِل آن مصمم است. با این وجود اما متأسفانه عاقبِت کارِ این پرونده به 
فرجامِ قناعت بخشی نینجامید. هرچند که چند تن از عامالِن این پرونده به 
میز محاکمه کشیده شدند و دارایی های چند تِن دیگر ضبط شد و عده یی 
هم یا رهسپار زندان شدند و یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند؛ اما در 
این پرونده هیچ یک از چهره های قدرتمند و باپشتوانه یی که در حکومِت 
پیشین بودند و یا در این حکومت هستند، با وجود آن که بعضًا تا گلو در 

این پرونده غرق بودند، به پای میز محاکمه نرفتند. 
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر پیشیِن مالیه و مشاور اقتصادی رییس جمهور 
غنی از جمله چهره هایی بود که نامِ او به نحوی در فهرست دست اندرکاراِن 
از  تا کنون هیچ محکمه یی  اما  این  با وجود  این فساد مالی نجومی بود؛ 
یکی  است.  بر همای سعادت سوار  او همچنان  و  نبرده  نشانی  و  نام  او 
از علت های اصلِی ناخرسندی مردم از پیگیری پروندۀ کابل بانک، همین 
این  به  توجه  با  است.  بوده  زاخیلوال  مانند  افرادی  به  بخشیدن  معافیت 
مصونیت بخشیدن ها و معافیت دادن های فراقانونی، حتا اگر رییس جمهور 
غنی به راستی هم عزمی برای مقابله با فساد داشته باشد، بازهم نمی توان 
به گونۀ جدی به آن نگاه کرد. به خصوص این که در شرایط کنونی، مسایل 
درون حکومتِی بسیاری وجود دارد که ایجاِب به میان کشیدِن مسالۀ فساد 

با هدف تحریِف افکار عمومی را می کند.
یکی از مسایل مهمی که به خصوص در قبال پروندۀ ادارۀ آیسا به صراحت 
به جای  عناصِر خودی  بر سِر جایگزینی  رقابت  پرداخت،  آن  به  می توان 
عناصِر پیشین است که گاهی  راه انداختِن بازی هایی مانند بازی »مبارزه با 
فساد« را می طلبد. برکناری یک بارۀ هر سه معاوِن ادارۀ آیسا که ظاهراً مغایر 
و مخالِف اساس نامۀ داخلی این اداره است و داخل شدن معاوناِن جدید 
با نیروهای مسلح به این اداره، چند روز پیش به رسوایی انجامید. حاال 
گماشتن هیأتی از سوی رییس جمهور به منظور مبارزه با فساد، می تواند 
تالشی برای سرپوش گذاشتن بر رسوایِی چند روز پیش باشد. هرچند که 
هیچ کس نمی تواند به قطع از عدم حضور فساد در ادارۀ آیسا سخن بگوید 
و این اداره هم تافتۀ جدابافته یی از سایر اداراِت فسادپیشۀ کشور نیست، اما 
گمان می رود که این هیأت، بیشتر به هدف مشروعیت بخشیدن به موضع 
حکومت در قباِل برکناری یک بارۀ هر سه معاوِن آیسا برخالف اساس نامۀ 

داخلی این اداره، به میان آمده است.
پروندۀ  بررسی  منظور  به  رییس جمهور  جدید  اقدام  اگر  ترتیب،  این  به 
کردِن  برای جایگزین  مقامات وزارت شهرسازی، حربه  یی سیاسی  فساد 
مهره های خودی باشد، در پیش چشِم مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت. به 
عالوه، نیت ناپسندیدۀ دیگری که می تواند در پِس این مانورهای نمایشِی 
مبارزه با فساد باشد، منحرف کردِن افکار عمومی از چالش ها و تنش های 
سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  عرصه های  در  موجود  چندالیۀ 
امنیتی و فرهنگی است. در روزگاری که رییس جمهور بی خبر از مردم و 
نماینده گان شان، نقشۀ امضای تفاهم نامۀ استخباراتی با آی اس آی را طرح و 
عملی می کند، شاید مبارزه با فساد گریزگاهی بیش برای گمراه کردِن توجه 
به جانب  که  امتیازاتی  رییس جمهور علی رغم همۀ  وقتی  یا  نباشد!  مردم 
پاکستانی و طالبان حاتم بخشی می کند، با ناز مقامات طالبان برای گفت وگو 
در قطر روبه رو می شود و مجبور به پس انداختِن سفر خود می گردد، گمان 
می رود که پس از برگشتن، با حرکت های نمادیِن مبارزه با فساد می تواند 

کارکرد خوبی در جلب حمایت و نظر مردم داشته باشد.
مسلمًا مبارزه با فساد، اقدامی ضروری است. در شرایط کنونی، فساد همان 
موریانه یی شده که پایه های متزلزِل نظام را از درون می خورد و می پوساند. 
باید بی چون وچرا به این مبارزه پرداخت؛ اما به شرط آن که در پِس این 
اعمال، مانند بسیاری از اقدامات دیگر، نیت حذِف بخشی از غیرخودی ها 
از بدنۀ قدرت نهفته نباشد؛ بلکه اگر نیت مبارزه با فساد است، باید این 
مبارزه مجموعۀ فاسدان و چه بسا آن هایی را که مردم بیشتر از همه به آن ها 

مظنون اند، در بر گیـرد. 

مبارزه با فساد؛
 اقدامی اساسی یا حربه یی سیاسی؟

برخورد آقای کرزی با مسایل افغانستان، از پایگاه قانونی صورت نمی گیرد 

و از آن باید به دولت در دروِن دولت تعبیر کرد. آقای کرزی شاید از نظر 

اصلی  اهرم های  اما  باشد،  کرده  منتقل  دیگری  فرد  به  را  قدرت  صوری، 

قدرت را همچنان در اختیار دارد. دید و بازدیدهای او از کشورهای منطقه و 

گفت وگوهای پنهانی و به دور از چشم رسانه هایش با شخصیت های 

سیاسی نه تنها نگران کننده است، بل به شدت بر انقطاب سیاسی 

دامن می زند و نمی گذارد که هیچ گونه گفتماِن ملی در افغانستان 
ایجاد شود



بخش دوم
است«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان  یادداشت: 
عنوان نشست جمع بزرگی از نخبه گان کشور پیرامون 
بود که روز دوشنبه )4  نگران کنندۀ جاری  وضعیت 
کابل  در  ملی  آجندای  کنفرانس  طرف  از  جوزا( 

برگزار گردید.
 ۹ تحلیل گران،  و  سیاسی  نخبه  گان  نشست،  این  در 
ماهه گی دولت وحدت ملی را به نقد و بررسی گرفتند 
و نگرانی های خود را از ناحیۀ بازی کالن و پروژۀ 
بزرگ، موج افراط گرایی، پدیدۀ نوظهور داعش، نقش 
آی اس آی و موقعیت نامعلوم افغانستان ابراز داشتند. 
نقش برجستۀ نخبه گان کشور در معادالت جاری نیز 

مورد گفتمان قرار گرفت.
اشتراک کننده گان این کنفرانس ضمن تأکید بر تقویت 
نظام اما تغییرات در نحوۀ حکومت داری، تطبیق مو 
به موی تفاهم نامه اما دعوِت لویه جرگۀ اضطراری در 
مدت شش ماه، به ضرورِت تهیۀ یک استراتژی مدوِن 
ملی، سرتاسری ساختِن  آجندای  در چارچوب  ملی 
تشخیص  ملی،  آجندای  دایم الفعال  کنفرانس های 
ملی  مسایل  سایر  و  حل ها  راه  یافتن  و  مشکالت 

پرداختند.
این  نخبه گان  توسط  شده  مطرح  دیدگاه های  اینک 

کنفرانس را می خوانید:
سیداشراق حسینی نویسنده و پژوهش گر:

بر  می کنم  عرض  خیرمقدم  و  سالم  نخست  قدم  در 
از جناب  می کنم  تشکر  هم چنان  گرامی.  مهمانان  همۀ 
احمد ولی مسعود برادر عزیزم که صحبت جامعی ایراد 

فرمودند.
مسعود،  احمدولی  جناب  سخنان  دنبال  به  نمی خواهم 
که  است  همین  برنامه  آجندا،  طبق  و  کنم  سخنرانی 
سخنان شما را گوش کنیم و مجلس را به گونه یی نظم 
دهیم که همه فرصت صحبت مختصر را داشته باشند. 

همان گونه که آقای مسعود فرمودند، شکی وجود ندارد 
این  داریم و  قرار  ما در یک موقعیت خطیر  امروز  که 
نخبه گان  مخصوصًا  افغانستان،  مردم  همه  موقعیت 
افغانستان را ملزم می کند تا مسایل را به بحث بگیرند و 
به نماینده گی از حوزۀ عمومی جامعۀ افغانستان، مسایل 
را تحلیل کنند و از میان این تحلیل، نگاهی به امروز و 
آینده ترسیم کنند. این تصویر را باید به دست دهند و 
هم چنان وضع موجود را که نا به سامان است، جنبه های 

مختلف آن را بنمایانند.
حکایت  نگرانی  این  و  جدی ست  بسیار  نگرانی   یقینًا 
هم  خاطر  همین  به  دارد؛  ما  جامعۀ  در  بحران  یک  از 
بسیار  را  بحران  اجتماعی  علوم  دانشمندان  که  است 
ساختاری که  هر  می گویند:  و  می کنند  تعریف  ساده 
را  وظایف  آن  و  باشد  شده  تعریف  وظایف  برایش 
اجرا کرده نتواند در آن صورت میان توانایی، کارآمدی 
نوع  یک  ساختار،  وظایف  و  ساختار  ناکارآمدی،  و 
زمینۀ  ناهم آهنگی  این  که  می آید  به وجود  ناهم آهنگی 

بحران را شکل می دهد.
فکر می کنم ایجاب می کند تا در مواجهه با این بحران و 

نابه سامانی، ما و شما با هم مکالمه کنیم و زمینۀ مفاهمه 
و زبان مشترک و ارایه یک تصویر مشترک را به خاطر 

مواجهه با قضایای امروز و آینده پیشکش کنیم.
مطرح  شما  خدمت  را  کار  شیوۀ  بفرمایید،  اجازه  اگر 
از شیوه ها همین بوده که اگر قرار است  می کنم. یکی 
داده  تصویری  یک  و  یادداشت  شود،  مطرح  گفتمانی 
اما،  است؛  می شده  بحث  آن  پیرامون  بعداً  و  می شده 
این گونه مطرح می کنیم که سخنان  به  را  امروز شیوه 
آن  شما  میان سخنان  از  و  می گیریم  یادداشت  را  شما 

تصویر ُکلی را چارچوب بندی خواهیم کرد.
خلیل رومان- نویسنده:

فرمودند،  مسعود  ولی  احمد  جناب  آنچه 
آن  به  زمان  و  وقت  به  همواره  که  واقعیت هایی ست 
توجه کرده و موضع گیری درست داشته اند که در این 
لرزان  با گام های  میان، ما هم در حد بسیار محدود و 

همراه شان بوده ایم.
اگر  جانبی  توضیحات  از  که  است  این  من  پیشنهاد 
بگذریم در یک روز ناممکن که یک طرح جامع از همۀ 

مسایل افغانستان داشته باشیم.
بیایید اول در تشخیص مشترک شویم؛ آیا تشخیصی که 
ما ارایه می داریم، مطابق به واقعیت های زمان و اوضاع 
جاری کشور ما در اداره، فرهنگ، اقتصاد، در برداشت 
مشترک  نزدیک،  و  دور  همسایه های  دین،  تاریخ،  از 
بسیار  هستیم،  مشترک  اگر  داریم؛  تفاوت  یا  و  هستیم 
با هم  را  تفاوت ها  این  باید  داریم،  تفاوت  اگر  خوب، 
نزدیک سازیم، در غیر آن تا زمانی که به یک تشخیص 

مشخص نرسیم راه حل های ما متفاوت خواهد بود.
این  در  داریم.  تشخیص مشکل  در  ما  که  می کنم  فکر 
که  است  یکی، کسانی  داریم.  نوع تشخیص  میان، سه 
از خاطر ُگل رویی که در دولت دارند و یا خودشان در 

دولت هستند، تشخیص را نا درست عنوان می کنند.
رفتار  یا  و  خود  رفتار  با  متناسب  که  اند  کسانی  دوم، 

دولت با او تشخیصی را ارایه می دارند. 
سوم، گروهی است که متناسب با منافع ملی افغانستان 
یک تشخیص دورنمایی ارایه می کنند. اگر ما از میان این 
سه تشخیص به یک تشخیص نرسیم، راه حل هایی را 

که ارایه می کنیم، متفاوت است.
از این جهت، آقای احمدولی مسعود بسیار تالش کرده 
اند و زحمت کشیده اند، چه در طرح آجندای ملی و 
چه در تفاهماتی که با نامزدان محترم داشتند، ولی چون 
همان گونه یی  نبود،  شده  توافق  و  عمومی  تشخیص ها 
که گفته شد، دوستانی که خود را نامزد کرده بودند به 
این تفاهمات وقعی نگذاشتند و حالتی آمد که ما دچار 

بحران شدیم و حکومت وحدت ملی را ساختیم.
آنچه که بسیار مهم است این که، بعد از تشخیص راه 
حلی که ارایه می شود باید توافقی باشد و این راه حل 
با بزرگان افغانستان شریک ساخته شده و نظریات آن ها 
نیز به شکلی از اشکال گرفته شود تا به طرف تطبیق این 

راه حل، گام برداریم.
آن  با  ملی  وحدت  حکومت  دشواری هایی که  از  یکی 
برای  اراده یی  که  است  نامکشوف  راهِ  است  مواجه 

کشف این راه وجود ندارد؛ حاال اراده ها تنزیل کرده در 
سطح این که باید چانه زنی شود و کوشش شود که افراد 
خودی در درون حکومت جابجا شود؛ اگر نفر اول از 
طرفی است باید نفر دوم از طرف من باشد که در این 
بنابراین، فکر می کنم که  جا کیفیت کار مطرح نیست. 
اگر ما به این چند اصل مهم چنگ بزنیم که عبارت از: 
لحاظ  از  آن چه  مجموعه های  زیر  تمام  با  اداره  یک- 
استخدام و ساختار و از چه از لحاظ قطب هایی که اداره 

را رهنمایی می کند و همان اصول توافق شده است.
دو- در قضا و سه- قانون گذاری؛ به سعادت می رسیم، 
از  و  بسازیم  ملی  بیشتر  را  رکن  سه  این  ما  اگر 
ملی  خواست های  به  و  بگذریم  صنفی  خواست های 
انکشاف دهیم، حلقه های کوچک برداشته و کار ما برای 

آوردن ثبات در کشور آسان خواهد شد. 
داشته  فرهنگی  عمومی  طرح  یک  ما  اگر  این،  از  بعد 
کشوری  درون  تشخیص های  از  استفاده  با  که  باشیم 
در  ما  مدنی  جامعۀ  چگونه  که  باشد  شده  ترتیب 
آن  دوی  هر  نگیرد،  قرار  سنتی  جامعۀ  با  رویارویی 
این ها  که  دیدگاه هایی  کنند؛  پیدا  تلفیق  هم  با  چگونه 
را با هم گره بزند، پیدا شود و گام به گام این دو برای 
رسیدن به اهدافی که نشانی کرده اند، حرکت کنند، با 

تقابل مواجه نخواهیم شد. 
داعش  که  کوتاه مطرح می کنم  بسیار  را  بیرونی  مسألۀ 
و گروه های دیگر برای ما یک خطر است، اما تا امروز 
خطر  یک  داعش  که  همین  دارد  وجود  که  معلوماتی 
دارد  این  به  بستگی  نیست؛  افغانستان  برای  نفسه  فی 
که اگر با پندار تاریخی باز خالفت اسالمی را بوجود 
بیاورند باز چگونه می شود که افغانستان با آنان معامله 
کنند؛ اما نگران هستیم که تغییر لباس و بیرق طالبان و 
گروه های دیگر در منطقه تهدیدی است که باید باالی 

آن توجه شود.
سمیع دره یی-آگاه سیاسی:

کنفرانس  و  مسعود  ولی  احمد  جناب  سپاس گذار 
آجندای ملی که این برنامه را برگزار کردند.

من بحث را از این جا آغاز می کنم، همان گونه که آقای 
خود  صحبت های  زمینۀ  پیش  در  مسعود  ولی  احمد 
گفتند، افغانستان در کجای بازی های بزرگ بین المللی 
قرار دارد. آیا افغانستان در این بازی ها جایگاهی دارد و 

یا خیر؟ برای من این بحث بسیار جالب است.
اگر قرار باشد که افغانستان به عنوان یک کشور جهان 
سومی در بازی ها مطرح شود، بدون شک آیا افغانستان 
به عنوان یک طرف در نقطۀ بحران توانسته برای خود 
جایگاهی داشت باشد یا خیر که یک بحث بسیار جدی 
است؛ اما، فکر می کنم که متأسفانه افغانستان به عنوان 
بسیار  بازی گر  یک  هنوز  تا  سومی  جهان  کشور  یک 
بزرگ نیست و فقط یک ابزاری برای بازی بازی گران 
افغانستان  هم  شرایطی  چنینی  در  است.  جهان  بزرگ 

می تواند فرصت های را برای خود کمایی کند. 
همان گونه یی که آقای مسعود هم اشاره کردند، ما واقعًا 
از  هستیم؛  فرسوده  و  مافیایی  یک حکومت  میراث دار 
این مورد هیچ کسی چشم پوشی کرده نمی تواند که بار 

افغانستان  در  قباًل  کرزی  آقای  که  را  مالمتی های  تمام 
بوجود آورده، امروز می کشیم؛ تصور می کنم افغانستان 
سیاست های  در  حداقل  آمده  که  مسیری  در  حال  تا 
خارجی خود یک مقدار تغییراتی و تحوالتی را رونما 
کرده، خوب است که تنها نیمۀ خالی پیاله را نبینیم که 
بدون شک افغانستان در بازی های کالن جهانی هر چند 
نتوانسته است جایگاه ویژه برای خود داشته باشد، اما 
منحیث یک بازی گر کوچک توانسته کارهای را انجام 
سال  چهارده  طول  در  که  را  مسیری  خالف  که  دهد 

گذشته بوده، حرکت کند. 
در  حداقل  هستیم،  روان  ما  که  مسیری  در 
سیاست گذاری های خارجی به نظر من، کارهای خوبی 
جهانی  سیاست  در  زیادی  طلسم های  و  شود  انجام 

شکستانده شده است. 
در رفتن افغانستان به عنوان یک پُل رابط به خاطر ایجاد 
مردم  برای  اولویت ها  از  یکی  که  افغانستان  در  صلح 
افغانستان است، می تواند یک فرصت باشد و یا نه. فکر 
می کنم،افغانستان مسألۀ صلح را می پیماید و بدون شک 
همان  از  این صلح  و  دارد  نیاز  به صلح  افغانستان  که 
که  زمانی  است.  پاکستان  برگردد،  باید  که  دریچه یی 
با  تعامل  وارد  ساله  سیزده  آمادۀ  کاماًل  ذهن  یک  با  ما 
حساسیت ها  می شویم،  پاکستان  مانند  به  کشوری  یک 
به یک مسیری  را  افغانستان خود  انگیخته می شود.  بر 
برابر می کند که به اولویت خود برسد، در این میان شاید 
مواجه  نیز  بازی های  با  و  بپردازد  را  زیادی  تاوان های 

شود.
برای  تنها دهلیزی  افغانستان  این است که  بحث دیگر 
یک  ما  چند  هر  نیست،  زدایش جنگ  و  امنیت  تأمین 
کشور حایل هستیم؛ اگر ما خواسته باشیم و یا نباشیم 
در جغرافیایی که ما زنده گی می کنیم، مورد منازعه است 
و هر قدرتی به خاطر این که جنگی را در دنیا خصوصًا 
در منطقه، به نمایش بگذارد باید از افغانستان عبور کند؛ 

افغانستان از این ناحیه کم طالع ترین کشور است.
وقتی ما با چنین وضعیتی گرفتار هستیم، حداقل کاری 
باید انجام دهد همین  افغانستان  را که دیپلماسی فعال 
و  استخباراتی  جنگ  دهلیز  این  افغانستان  که  است 
نظامی را می تواند به یک دهلیز تجارتی تبدیل کند و به 
عنوان یک کشوری که فرصت های را دهلیز تجارتی 
ما می توانیم  کند؛  دارد، تجربه  پیش رو  بودن خود در 
از امکاناتی که در منطقه وجود دارد با ایجاد توازن و 
توسیع یک نوع توازن هم برای چین و هم در نزدیکی 
با ترکیه و پاکستان بتوانیم مسیر گذشته را تغییر دهیم، 

این کار یک فرصت برای افغانستان است.
در بُعد داخلی، افغانستان بدون شک مشکالتی زیادی 
را دارد، همان گونه که پیشتر هم گفته شد، ما قانون را 
تطبیق کرده نتوانستیم و تا زمانی که نتوانیم تطبیق قانون 
را در افغانستان تجربه کنیم، مشکل ما پا بر جا خواهد 
بود و تا زمانی که ما میان هر دو رهبر دولت وحدت 
مبدل  واحد  تیم  به  را  آن ها  و  نکنیم  اعتمادسازی  ملی 

نسازیم، مشکل خواهیم داشت.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

راه  سِر  بر  هنوز  که  عمده ای  مشکالت 
عادی سازی روابط افغانستان و پاکستان وجود 
متفاوتی  ماهیت های  و  استند  متعدد  دارند، 

دارند؛ اما بزرگ ترین های این مشکالت:

- خط مرزی دیورند:
پاکستان،  پیدایش  آغاز  از  دیورند،  خط مرزی 
همواره  کشور  دو  میان  مشکل  یک  عنوان  به 
این  پاکستانی ها،  دید  از  است.  بوده  مطرح 
مسالۀ حل شده تلقی می شود و این خط، مرز 

رسمی و قانونِی دو کشور محسوب می گردد. 
افغانستان نمی تواند  پاکستانی ها باور دارند که 
در یک معاملۀ دوجانبه، با دنبال کردن ادعایش 
خاک  از  بخش هایی  داشتِن  تعلق  مورد  در 
پاکستان به افغانستان، به مقصد برسد؛ چنان که 
این  افغانستان در  نیز  بین المللی  از نظر روابط 

زمینه موفقیتی به دست نخواهد آورد.
با این حال، این نگرانی هنوز در پاکستان وجود 
ایجاد یک  و  ثبات  تأمین  که در صورت  دارد 
است  ممکن  افغانستان،  در  قدرتمند  حکومت 
افغان ها یک بار دیگر این ادعا را پیش کشیده 
و باعث ایجاد مشکالتی برای پاکستان شوند. 
از  قبل  پاکستانی ها  که  است  هم  دلیل  این  به 
اعمال استراتژی جدیدشان در قبال افغانستان، 
می خواهند خاطرشان از این مسأله راحت شود.
پاکستانی  مقامات  بارها  گذشته،  سال های  در 
مطرح  افغانستان  مقامات  با  را  مسأله  این 
کرده اند؛ ولی هنوز پاسخی به دست نیاورده اند. 
پس از تشکیل دولت وحدت ملی و دیدارهای 
دولت  مقامات  با  دولت  این  رهبراِن  متعدد 
شایعاتی  کشور،  آن  نظامیاِن  و  پاکستان  ملکِی 
در مورد این که دو طرف برای رسیدن به یک 
به  جانب،  دو  هر  برای  قبول  مورد  راه حِل 
توافق هایی رسیده اند، پخش شدـ هرچند هیچ 
طرفی نخواست در این مورد رسمًا اظهار نظر 

کند.
در  تفاهم  به  رسیدن  راه  تنها  حال،  هر  به   
در  و  دوجانبه  گفت وگوهای  آغاز  زمینه،  این 
صورت نیاز، با میانجی گری شرکای بین المللی 
این  کامِل  حل  برای  پاکستان  و  افغانستان 
مشکل است و نتیجه یی که می توان برای حل 
این مشکل تصور کرد، تنها از طریق این گونه 
گفت وگوها به دست آمده می تواند، نه از طریق 
شعار دادن در مورد پشتونستان از یک طرف و 

یا انکار کامل این مشکل از جانب دیگر.
باشد  داشته  پیش زمینه هایی  باید  تفاهم  این 
به  ناممکن  تفاهم  به  رسیدن  آن،  بدون  که 
این گونه  نمونه های  از  یکی  می رسد.  نظر 
در  پشتون  رهبر  یک  توافق  پیش زمینه ها، 
که  در صورتی  است.  مسأله  این  با  افغانستان 
مسالۀ  به حل  غیرپشتون  رهبر  باشد یک  قرار 
دیورند با پاکستان اقدام کند؛ ولو این که توافق 
برای رسیدن به این هدف با بهترین امتیازات 
پشتون  اقوام  آید،  به دست  افغانستان  برای 
این،  و  کرد  خواهند  مخالفت  آن  با  افغانستان 
هم برای دولت افغانستان مشکل ساز می شود و 
هم حل کامل معضل دیورند را با ابهام همراه 

می سازد.
در  که  عمده ای  عوامل  از  یکی  دلیل،  این  به 
تمام  با   - ریاست جمهوری گذشته  انتخابات 

اشرف  داکتر   - آن  رسوایی های  و  مشکالت 
غنی به ریاست جمهوری رسید و نقش امریکا 
در این مورد بسیار واضح بود، زمینه سازی برای 
حل مشکل دیورند در حضور یک رهبر پشتون 
می تواند باشد. با این حال، می توان به شایعاتی 

که در باال ذکر شد، بیشتر باور پیدا کرد.

- آب های مشترک:
مواجه  آب  کمبود  شدید  مشکل  با  پاکستان 
است و این کمبود از یک سو مشکالت محیط 
زیستی را می تواند برای پاکستان به بار بیاورد، 
پاکستان  برای  برق  انرژی  تولید  زمینۀ  در  هم 
باعث  دیگر،  سوی  از  و  می شود  مشکل ساز 
آسیب دیده گی زراعت در پاکستان خواهد شد. 
آن،  صادرات  و  خوراکی  فرآورده های  تولید 
را می سازد و  پاکستان  اقتصاد  از  بخش مهمی 
پاکستان  اقتصاد  به  می تواند  آبی  منابع  کمبود 

صدمه های بزرگی وارد کند.
هند بر سر راه آب های مشترکی که با پاکستان 
ترتیب،  این  به  و  زده  بزرگی  بندهای  دارد، 
کاهش  بسیار  را  پاکستان  به  آب ها  آن  جریان 
اگر  که  است  نگران  پاکستان  حاال  است.  داده 
شود،  پیاده  طرح هایی  چنین  نیز  افغانستان  در 
آب در پاکستان به یک منبع دست نیافتنی مبدل 

شود. 
پاکستانی ها هم در نشست های رسمی و هم در 
دیدارهای غیررسمی و حتا از طریق رسانه ها و 
نهادهای جامعۀ مدنی در آن کشور، پیوسته این 

مسالۀ را تأکید می کنند. 
و  پاکستان  که  است  نیاز  نیز  مورد  این  در 
افغانستان بر مبنای قوانین بین المللِی تقسیم آب 

به توافقاِت دقیق برسند.
در غیر این صورت، افغانستان که برای ایجاد 
سیستم های آبیاری بهتر و تولید انرژی برق از 
رودخانه های مختلف، به استفاده از این آب ها 
اهدافش  این  به  توانست  نخواهد  دارد،  نیاز 
خود  افغانستان،  که  است  واضح  یابد.  دست 
توان طراحی و ساخت بندهای بزرِگ آب گردان 
به  نیاز  زمینه  این  در  و  ندارد  را  برق  تولید  و 
دارد  جهانی  قرضه های  هم  شاید  یا  کمک ها 
جهانی،  قرضه دهنده گان  و  کمک کننده گان  و 
پولی برای این گونه طرح ها اختصاص نخواهند 
داد؛ مگر این که مشکل جدی میان افغانستان و 
منابع  مدیریت  و  تقسیم  سر  بر  همسایه گانش 

آب های مشترک، وجود نداشته باشد.

- حضور و نفوذ هندوستان:
در  هند  حضور  و  نفوذ  گسترش  از  پاکستان 

افغانستان، جداً نگران است.
حمایت  به  هند  که  دارند  باور  پاکستانی ها 
جدایی طلِب  و  مخالف  مسلِح  گروه های  از 
پاکستان در شرق و جنوِب افغانستان می پردازد.

حمایت  پاکستان،  نگرانی های  از  دیگر  یکی 
افغانستان  در  گروه هایی  و  افراد  از  هند 
و  دیورند  مسالۀ  داعیه دار  را  خود  که  است 
سال های  در  هندی ها  می دانند.  پشتونستان 
جامعۀ  نهادهای  رسانه ها،  از  تعدادی  به  اخیر 
شعار  که  افغانستان  سیاسی  احزاب  و  مدنی 
پشتونستان و دیورند را سر می دهند، کمک های 
دیورند  مسالۀ  واقع  در  داده اند.  انجام  فراوانی 
و پشتونستان برای هندی ها اهمیِت استراتژیک 
از  حمایت  با  می خواهند  صرفًا  آنان  و  ندارد 
را سر  این گونه شعارها  که  گروه هایی  و  افراد 
دامن  بیشتر  پاکستان،  نگرانی های  به  می دهند، 
بزنند و پاکستان را همچنان در مسالۀ افغانستان 
مصروف  برای  هند  دارند.)تالش  نگه  مشغول 
نگه داشتن پاکستان در مسالۀ افغانستان قباًل در 
بخش رابطۀ هند و پاکستان، توضیح داده شد.(

محسن حسن زاده ـ کارشناس ارشد روان شن اسی
دیابت، شایع ترین و گران ترین بیماری غدد در جهان است که زمانی بروز می یابد 
که انسولین یا هورمون کاهش دهندۀ شکر خون در بدن به میزان کافی از لوزالمعده 
انجام  به درستی  را  نمی تواند وظایف خود  انسولیِن موجود  یا  و  نمی شود  ترشح 
دهد، در نتیجه شکر خون نمی تواند به طور موثری وارد سلول های بدن شود و 

مقدار آن باال می  رود. 
بر این اساس در واقع مبتال به دیابت شده ایم. البته باال  بودن شکر خون یک روی 
ماجراست و روی دیگر آن، عوارضی است که در سیستم قلب و عروق، کلیه ها، 

چشم و سلسله اعصاب بروز پیدا می کند.
اما نکتۀ قابل توجه در خصوص این بیماری آن است که پیش گیری از درمان آن 
مهم تر است و رمز پیش گیری از بروز دیابت در تحرک کافی، تغذیه مناسب و 
کنترل استرس خالصه می شود که در این میان استرس هم در بروز و ابتالی به 
بیماری موثر است و هم در باال رفتن بی رویۀ شکر خون در مبتالیان به دیابت 

تأثیر دارد.
یک فشارِ ضعیف برای کار و مدیریت کردن مشکالت و مسایلی که همه به نوعی با 
آن مواجه هستیم، الزم است، اما اگر این فشار زیاد و طوالنی مدت باشد، ارگانیسم 
بروز می کند.  استرس  از  ناشی  روانی  فشارهای  قالب  در  و  می پاشد  از هم  بدن 
افرادی که  اتفاِق  به  اکثریت قریب  داده است که  نشان  بررسی ها  از سوی دیگر 
استرس دارند، مبتال به بیماری های قلبی و همین طور دیابت هستند، اما با کنترل 
و مدیریت استرس می توان میزان مازاد شکر خون در افراد دیابتی را به طور قابل 

مالحظه یی پایین آورد.
 استرس و باال رفتن شکر خون

متخصصان غدد تأکید می کنند که استرس زیاد سبب ترشح هورمون های متعددی 
در بدن می شود که بعضی از این هورمون ها شکر خون را افزایش می دهد. باال  
بودن شکر خون به هر دلیلی که باشد، می تواند به بخش هایی از بدن آسیب برساند.

بیماران دیابتی توصیه می کنند که شکر خون  به  این دلیل متخصصان همیشه  به 
خود را در حد پایینی نگه دارند و اگر در محیط کار یا زنده گی شان عامل استرس زا 
وجود دارد، آن را کاهش دهند، چون یکی از راه های درمان تنظیم شکر خون، 
از بین بردن استرس است. حتا در برخی موارد مصرف داروهای ضد استرس به 

بیماران دیابتی توصیه می شود.
 

آیا من استرس دارم؟
روان شناسان افرادی را که استرس دارند، این گونه معرفی می کنند: تند حرف  زدن 
و پرخاش گر  بودن، عجول و کم صبر بودن، بلندپروازی، تند راه رفتن و تند غذا 
از  معموالً  افرادی  دیگران. چنین  با  مقایسۀ خود  و  افراطی  کمال گرایی  خوردن، 
فقط  نه  و  دارند  زیاد  توقع  زنده گی شان  و  از خود  و  ناراضی اند  کار خود  بازده 
تمایل به رهبری در جمع و انجام چند کار با هم را دارند، بلکه به طور افراطی 
نگران آینده اند و حتا شب های شان، قبل از خواب به فکر  کردن، مقایسه   کردن و 

حرص  خوردن می گذرد.
همچنین نگران  بودن قبل از خواب به این دلیل که عمرمان تلف شده و از دیگران 
افراد استرسی  اندازه از ویژه گی های  عقب مانده ایم، در کنار کار زیاد و بیش از 

است.
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بخش نخست

كنترل دیابت
 با كاهش  اضطراب

بخش بیست ویکـم

فهیم دشتی
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محمدرضا شالبافان 
روزگار  در  حتا  و  ما  روزگار  در  شعر  به ویژه  و  ادبیات 
مدرن،  دنیاي  در  زنده گي  اجزاي  تمام  مانند  ما،  از  پیش 
به سمت رسانه یي شدن رفت و شاید به همین دلیل، به 
عقیدۀ عده یي؛ دادگاه بزرگ خود، یعني همان »تاریخ« را 

از دست داد. 
فارسي،  سنتي  ادبیات  در  به ویژه  و  کالسیک  ادبیات  در 
از هر  بود و شاید  براي خیلي ها سایه بان  ادبیات  آسمان 
قرن چندین نفر در خاطرۀ ادبیات مي ماندند و با گذشت 
چندین قرن، »تاریخ« بر اساس مخاطب سنجي خاص خود 
و نه بر اساس تعداد مخاطبان عام، شاهدان را درجه بندي 

و دسته بندي مي کرد. 
حالت  این  از  رسانه ها  گسترش  از  پس  ادبیات،  اما 
را  شاعران  درجه بندي  و  دسته بندي  خود،  و  شد  خارج 
بر عهده گرفت و  ایشان  اثر  از خلق  اندک  در فاصله یي 
ادبیات  به  رسانه هایش،  و  معاصر  ادبیات  آن که  جالب تر 
کالسیک هم رجوع کردند و خود را محقق دیدند که بر 

حکم دادگاه تاریخ ادبیات، مهر تجدید نظر بزنند. 
جهان  غرب  سمت وسوي  از  بي تردید  که  مسأله  این 
ادیبان  متفکران،  نظرهاي  اظهار  در  خوبي  به  شد،  آغاز 
پارسی گوي،  سنتي  شاعران  درباره  غربي  مستشرقان  و 
جهان،  در  بي تردید  فارسي  ادبیات  مي کند.  خودنمایي 
ماجرایي شناخته شده و جریاني سیال است و این منحصر 
به دیروز نیست. حتا در قرن معاصر هم با وجود تک زبانه 
شدن دنیا )به مفهوم سوء آن( و سلطۀ زبان انگلیسي بر 
شاعران  جهان،  فلسفۀ  سلطۀ  مواقعي  در  حتا  و  ادبیات 
جهان  شعر  به  را  خود  و  شدند  معرفي  دنیا  به  بسیاري 

تحمیل کردند. 
اما چرا در میان تمام شاعران نامدار پارسي گوي، »حکیم 

عمر خیام« جهاني ترین شاعر به شمار مي آید؟ 
من در بزرگي خیام شکي ندارم. از بضاعت باالي او در 
علم ریاضیات و محاسبات مشهورش در علم جبر ـ که 
ـ  نام گذاري شده  پاسکال - خیام«  »مثلث  ناحق  به  البته 
سبب  که  آسماني  کرات  از چرخش  دقیقش  شناخت  تا 
شد دقیق ترین تقویم خورشیدي جهان را پایه گذاري کند، 
همه شاهد این هستند که این مرد، یگانۀ علوم زمانۀ خود 
بوده است. اما »خیام شاعر« در ادبیات فارسي تیغي است 
دو لبه. از یک موضع که همان موضع سنتي شعر فارسي 
است، شاید شاعري باشد که در کنار تمام دغدغه هایش، 
شاید  ـ  همین  دلیل  به  اتفاقًا  و  مي گوید  هم  گاهي شعر 
برگزیده  را  قالب  کوتاه ترین  شعر،  به  کم توجهي خود  ـ 

است. 
در این دیدگاه شاید شعر خیام سرشار باشد از پرسش هایي 
بي پاسخ و تردیدهایي بي دلیل که با رسالت سنتي ادبیات 
که بوستان سعدي را به کمال مي ستاید و مثنوي معنوي را 

عاشقانه دوست مي دارد، در تناقض بنیادین باشد. 
در این نگاه، حتا انتهاي داستان »کاوه و ضحاک« شاهنامه 
به  توصیه  با  توس  پیر  زیرا  مي شود،  ستوده  وضوح  به 
مانند  را هم  »آفریدون«  براي ظلم ستیزي،  مخاطبان خود 
ایشان یک انسان معرفي کرده. این نگاه چنان در ادبیات ما 
پرسابقه است که هنوز به عقیدۀ من، مانع شده تا استادان 
نه  رباعیات  درباره  تحقیقي سترگ  به  ادبیات  دانشگاهي 

چندان پرحجم خیام بپردازند. 
اما نگاهي دیگر که پس از آغاز دوران تجدد و در ذهن 
مارکسیستي  دیدگاه هاي  که  زبان کساني شکل گرفت  و 
کاماًل  نتیجه گیري  با  اما  مبنا،  همین  بر  داشتند،  چپ  و 
شاعر  تنها  خیام  جماعت،  این  نگاه  در  بود.  متفاوتي 
و  ایدیولوژیک  ادبیاتي  متن  در  که  بوده  پارسي گوي 
پایه هاي  بر  حافظ  چون  متافیزیک دوستي)!(  شاعران 
اعتقادي متافیزیک الهي عالمت سوال گذاشته و با همین 
استدالل تنها شاعر مدرن و قابل پذیرش ادبیات کالسیک 

فارسي را خیام مي دانستند. 
تقریبًا این نگاه، بازخوردي بود از اقبال جهاني و یا بهتر 
خیام  از  معروف  جرالد«  »فیتز  ترجمۀ  به  غربي  بگوییم، 
گمنام! ترجمه یي که به فاصله یي اندک کشورهاي صنعتي 
اروپایي غربي و امریکا را درنوردید و به واسطۀ کوتاهي 
پاره ها، همان رباعیات، نقل زبان انگلیسي زبانان جهان شد. 
ادیباِن  از  برخي  که  گذشت  نکته  این  از  نباید  البته 
پارسی گوی نزدیک به همین نگرش، به سمت تحقیقاتي 
جامع دربارۀ اشعار خیام رو آوردند که نمونۀ بارز آن ها 
هدایت بود که با تصفیۀ تعداد زیادي از رباعیات منسوب 

به خیام، او را شاعري کاماًل متشرع معرفي کرد. 
خیام و ترجمۀ مذکور، به نوعي دروازه یي شد براي ورود 
ادبیات فارسي به اذهان جهان چشم سبزها. در این میان، 

باید به یک مغلطۀ مشهور اشاره کنم. 
تا پیش از خیام، شاید تنها شاهنامه و آن هم به واسطۀ لزوم 
این که  و  بود  شده  شناخته  غرب  در  ملل  اساطیر  تطبیق 
مشهور است که مثاًل حافظ بسیار بر »گوته« تأثیر داشته، 
آلماني ها  میان  در  حافظ  حضور  بر  دلیل  وجه  هیچ  به 

نیست. 
هر چند به عقیدۀ من هنوز، آن چنان که باید ادبیات ناب 
فارسي، غزلیات مولوي، سعدي، حافظ و بیدل در جهان 
دقیقًا  امروز،  ادبیات  زیرا  شد؛  نخواهد  و  نشده  منعکس 
در حال طي کردن مسیري بر عکس جهاني سازي است. 

و  درگمي  متن سر  در  خیام،  که شعر  است  آن  واقعیت 

شد.  غرب  راکد  بازار  وارد  صنعتي  جامعۀ  دل زده گي 
جامعۀ غربِي قرن هاي هجده و نوزده، آن قدر ساکن بود و 
آن قدر به بن بست رسیده بود که هر روز نظریاتي جدید را 
براي خود بازآفریني مي کرد تا بهانه یي شود براي حرکت! 
متحد  هم  با  ماهي ها  برکه،  یک  در  این که  مانند  درست 
شوند تا آب را به تموج درآورند، حال آن که مشکل از 
چون  مکاتبي  که  بود  اثنا  همان  در  است.  دیگري  جاي 
مارکسیسم هم با استفاده از همین رکود پا به عرصۀ وجود 
گذاشتند. این برداشت به واقع نادرست از نگاه خیام به 
دنیاي شعر هم، بهانه یي شد براي همین تالش ها که البته 
به  را  جهاني  جنگ هاي  نهایت  در  و  نرسید  هم  ثمر  به 

عنوان راه حل برگزید. 
به عقیدۀ نگارنده، هر دو برداشت یاد شده از »خیام شاعر« 
این  مبناي  بر  که  هم  شهرتي  نهایت  در  و  است  اشتباه 
دیدگاه ها در غرب براي خیام شکل گرفته، نمي تواند مایۀ 

افتخار باشد. 
با مجال  ادبي  نظر عناصر  از  تردید، مجال رباعي،  بدون 
قالبي چون غزل بسیار متفاوت است. تقریبًا هم، در طول 

تاریخ ادبیات فارسي ما شاعري چون خیام که تنها رباعي 
بسراید، نداریم. پس در همین ابتدا، باید به این باور رسید 
شارعان  تمام  از  را  کوپنش  معروف،  قول  به  خیام،  که 
نمادگرایي  نمي توان  مثال:  عنوان  به  فارسي جدا مي کند. 
حافظ، زبان بازي مولوي و تغزل سعدي را با خیام مقایسه 

کرد. 
صنایع بدیع هم در شعر خیام آن چنان که به نظر برسد، 

به چشم نمي آید. 
با این نگرش و توضیح مي توان خیام را شاعري آماتور 
امروز،  مواردي  در  حتا  و  دیروز  ادبیات  زیرا  دانست؛ 
دهه هاي  ادبي  انجمن هاي  مي پردازد.  شاعران  امتحان  به 
آن ها  در  که  دارند  خاطر  به  عده یي  هنوز  را  گذشته 
اقتراح،  مختلف  مراحل  از  گذشتن  با  تنها  را  شاعر  یک 

در  خیام  رباعیات  همه  این  با  مي پذیرفتند.  عضویت  به 
پیوندي عمیق میان فرم و محتوا به چیزي مي رسد که به 
عقیدۀ من، بر ادبیات پس از خود تأثیري پنهان مي گذارد. 
به  هم  نگاهي  این که  از  نیست  گریزي  نهایت  در 

ویژه گي هاي شعر او داشته باشیم. 
یاران موافق همه از دست شدند 

در پاي اجل یکان یکان پست شدند 
خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر 
دوري دو سه بیش تر ز ما مست شدند 

این رباعي، زیبایي است از »تشبیه چند عبارتي« مجلس 
عمر، به مجلس بزم تشبیه شده و با تقارن سازي عناصر، 

به ضربۀ پایاني مناسبي رسیده است. 
آن کاخ که جمشید در او جام گرفت 

آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت 
بهرام که گور مي گرفتي همه عمر 

دیدي که چه گونه گور بهرام گرفت 
ایهام  از  با بهره بردن  این رباعي بسیار مشهور به خوبي 
تاریخي  اساطیر  به  اشاره  با  و  تام  جناس  و  تناسب 

ایران زمین به شکلي جامع دست مي یابد که از خواست 
محتوایي شاعر پا را فراتر مي گذارد و امروز، بیت دوم آن 
هر  براي  رباعي،  کل  دنیاطلبي  از  دوري  توصیۀ  از  فارغ 

اتفاق وارونه یي استفاده مي شود. 
از  خود  نوع  در  خیام  شعرهاي  محتواي  ماجراي  اما 

عجایب روزگار است. 
با توجه به بحث صنایع ادبي در شعر خیام که به آن اشاره 
خواه  آن،  بروز  براي  شعر  اندک  مجال  هم چنین  و  شد 
دیده مي شود و  تقریبًا عریان  ناخواه محتواي شعر خیام 
با  به واسطۀ همین برخورد بي پرده است که خیام  شاید 

تمام پرسش گري خود، به بي دیني)!( متهم مي شود. 
به  اتفاقًا بسیار از حکم دادن پرهیز مي کند و  خیامي که 
واقع محتواي شعر خود را در حریري از جنس پرسش 

مطرح مي کند. 
قومي متحیرند اندر ره دین 

قومي به گمان فتاده در راه یقین 
مي ترسم از آن که بانگ آید روزي 

کاي بي خبران! راه نه آن است و نه این 
این رباعي خیام هم از جمله تأثیرهاي او بر ادبیات پس از 
خود به شمار مي آید که به وضوح در بیت زیر از حافظ 

به چشم مي خورد. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
در مقایسۀ این دو سخن، به وضوح احتیاط خیام در برابر 
ُرک گویي حافظ به چشم مي خورد. خیام تنها از احتمال 
گمراهي اهل فلسفه و اهل اشراق مي ترسد، اما حافظ تمام 
هفتاد و دو ملت را گمراه معرفي مي کند و حتا علت این 
گمراهي را هم با طبع شاعرانۀ خود بیان مي کند. اما بیت 
حافظ در میان ابیاتي تزیین شده و با آغازي عرفاني چون 
»دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند/ گل آدم بسرشتند 
و به پیمانه زدند« گم مي شود و بدین ترتیب خیام، مانند 
همیشه و مانند دیگر شاعران پارسي گوي در برابر رندي 
حافظ کم مي آورد. یا مثاًل تفکر اختالط »عیش و عشق« 
که شاید از این رباعي و رباعیات مانند آن در زبان خیام 

آغاز شده، بارها در طول ادبیات فارسي تکرار مي شود: 
با سرو قدي تازه تر از خرمن گل 
از دست منه جام مي و دامن گل 
زان پیش که ناگه شود از باد اجل 
پیراهن عمر ما چون پیراهن گل 

با همین نگاه است که سعدي مي گوید: 
من آن ني ام که حرام از حالل نشناسم 

که بادۀ تو حالل است و آب بي تو حرام 
و حافظ هم به وضوح با نگاه از روي دست او مي سراید: 

در مذهب ما باده حالل است و لیکن 
بي روي تو اي سرو گل اندام حرام است 

ماجراي تفکر تزویرستیزي خیام هم که مشهور است و به 
وضوح تأثیرگذار بر ادبیات پس از خود: 

گر مي نخوري طعنه مزن مستان را 
بنیاد مکن تو حیله و دستان را 

تو غره بدان مشو که مي مي نخوري 
صد لقمه خوري که مي غالم است آن را 

و حافظ هم که مي گوید: 
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت 

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 
هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت 

خالصه آن که به عقیدۀ من، محتواي شعر خیام، بر خالف 
محتواي  با  روشن فکر  و  دانشگاهي  گروه  دو  هر  نظر 
پارسي گوي  بزرگ  شاعران  دیگر  هنرمندانۀ  شعرهاي 

تفاوت فاحشي ندارد. 
بهاریه ها،  مدایح،  چون  شعرهایي  باید  بین،  این  از  البته 
تعلیمیه ها و دیگر شعرهاي نه چندان ناب را استثنا کرد. 
به  اشتباه  به  تفاوت،  این  مي شود  سبب  که  چیزي  تنها 
نظر بیاید، آن است که رباعي خیام، به واسطۀ رابطۀ تار 
عنکبوتي کلمات و شکل گرفتن در بستر ساختاري عمیق 
و منبعث از فرم، به عمد راه فراري براي خود، نمي گذارد، 
اما بقیۀ شاعران پارسي گوي و به ویژه در غزل با استفاده از 
ویژه گي ارتباط عمودي ابیات، دست خود را چه در طرح 
پرسش هاي بنیادین و چه حتا در نتیجه گیري هاي خالف 
ذایقۀ جمع باز مي بینند و از این راه فرار استفاده مي کنند. 
ادبیات  بزرگان  از  بسیاري  که  است  تعجب  بسیار  جاي 
آن که  تعجب برانگیزتر  و  بسته اند  چشم  شواهد  این  بر 
»دکتر محمد رضا شفیعي کدکني«، به گمانم، در ذیل غزل 

معروف: 
روزها فکر من این است و همه شب سخنم 

که چرا فارغ از احوال دل خویشتنم 
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود 
به کجا مي روم، آخر ننمایي وطنم 

مي نویسد که این غزل در نسخه هاي قدیمي تر دیوان کبیر 
به چشم نمي خورد و البته تفکر تردید در برابر مقصد هم 

تفکر خیام است و نه تفکر موالنا!؟ 
اما نکتۀ آخر آن که خیام در چند رباعي به خوبي از لحن 
غزل  شاه بیت  این  که  و شگفتا  مي کند  استفاده  طعن آمیز 

رباعیات خیام، کاماًل پنهان مانده است. 
این بحث، مجالي بسیار فراخ مي خواهد و شواهدي متعدد 
از دیگر شاعران که در این مورد هم از خیام متأثر بوده اند. 
تنها به عنوان فتح باب در ذهن شما ادب دوستان عزیز، 

مي توان به این رباعي اشاره کرد که: 
گویند بهشت و حور عین خواهد بود 
آن جا مي و جام و انگبین خواهد بود 

گرما مي و معشوق گزیدیم چه باک 
چون عاقبت کار چنین خواهد بود 

واضح است که در نگاه اول، این رباعي، خود را کفرآمیز 
مي نمایاند، اما چنان چه با نگاهي عمیق تر، آن را بازخواني 
کنیم، درمي یابیم خیام نیز مبلغ عشق الهي است و حربۀ 
او در این تبلیغ، کم کردِن خوف و افزودن رجا در ذهِن 

مخاطبان است. 
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خيـام را 
دگرگونه بايد ديد
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فساد در ادارۀ آیسا بررسی...
حقوقی و اداری ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان 

)آیسا( بحث و گفت وگو صورت گرفت. 
براساس خبرنامۀ ارگ، در این جلسه پست های سرپرست 
و  شدند  آورده  تعلیق  حالت  به  آیسا  ادارۀ  معاونین  و 
رییس جمهور هدایت داد تا هیأتی جهت تفتیش و بررسی 

فساد در ادارۀ آیسا توظیف گردد.
رییس جمهور غنی هدایت داد تا از تصرف و مداخلۀ وزراء 
وزارت  و  گیرد  صورت  جلوگیری  رقابتی  پست های  در 
تجارت و صنایع چند تن کاندید را بر اساس شایسته گی و 
کیفیت طرح پیشنهادی این کاندیدان برای ریاست این اداره 

پیشنهاد نمایند.
طرح  یک  تا  شد  داده  هدایت  عدلیه  وزارت  به  همچنان، 
اساسی را جهت تعیین شخصیت حقوقی ادارۀ آیسا آماده 

سازد.
رییس جمهور غنی ورود افراد مسلح به ادارات ملکی را غیر 
قابل قبول دانست و هدایت داد تا در مورد قضیۀ ورود افراد 
مسلح به ادارۀ آیسا بررسی جدی صورت گیرد و عاملین 

این قضیه تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
در این حال، محمد اشرف غنی وظایف شش نفر از رؤسای 
به  فساد  در  داشتن  دست  اتهام  به  را  شهرسازی  وزارت 

حالت تعلیق درآورد و آن ها را ممنوع الخروج اعالم کرد.

جنگ در والیت قندوز مردم غیرنظامی زیادی را بیجا کرده 
است. آن ها در آستانۀ برداشت حاصالت کشت و کار از 
اند و نمی دانند که چه زمانی وضعیت  خانه های شان دور 

کاماًل امن می شود.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، وقتی که طالبان یک 
قریه کوچک دم شاخ در یک وادی گندمزار  به  ماه پیش 
آماده گی  کس  هیچ  رسیدند،  کندز  در  افغانستان  شمال 

نداشت.
غالم سخی یکی از باشنده گان این محل در مورد شب 24 
اپریل که صدها جنگجوی طالب حمله همآهنگ شده یی 
شدند.  ظاهر  ناگهان  »آن ها  می گوید:  کردند،  راه اندازی  را 
وحشتناک بود. مردم فقط با سرعت ممکن فرار می کردند و 
کسانی که باقی ماندند، یعنی ما تا ده روز دیگر آنجا بودیم. 

حکومت نتوانست با آن ها مقابله کند.«
سربازان و مقامات استخباراتی به عین ترتیب غافلگیر شده 
بودند. افراد مسلح به خانه ها داخل شدند و باشنده گان آن ها 

را چون سپر انسانی مورد استفاده قرار دادند.
برای  تقویتی  نیروهای  که  گفت  کندز  والی  صافی  عمر 
فاقد  آن ها  نرسیدند.  روز  چندین  برای  اردو  از  حمایت 
یا  اکماالت  چون  بودند،  سوخت  مواد  و  غذا  تجهیزات، 
دفاع  به  حکومتی  نیروهای  تا  بود.  خراب  لوژستیک شان 
و  یافت  ادامه  هفته  دو  از  بیش  برای  جنگ  پرداختند، 

جنگجویان تا سه کیلومتری مرکز والیت کندز رسیدند.
نیروهای  می آید.  نظر  به  امن  کندز  شهر  حاضر  حال  در 
مشترک حکومتی و ملیشه هایی که با شتابزدگی استخدام 
شده اند، کوشیدند تا جنگجویان را تا گورتپه عقب بزنند 
که در حدود 15 کیلومتر از شهر کندز فاصله دارد و قریه ها 
و قصبات اشغال شده مانند تالوکه و دم شام را آزاد کردند.
اما جنگ ادامه دارد و مقامات افغانستان قبول کرده اند که 
کار آهسته و خونین الزم است تا شورشیان را بیشتر دور 
جبهه  خط  این  در  که  ملکی  مردم  زمان  عین  در  برانند. 
جدید زنده گی می کنند، سختی های این جنگ را بردوش 
می کشند. قباًل بیش از 100 هزار نفر مجبور گردیده اند که 
خانه کرایی  آن ها  بسیاری  گویند.  ترک  را  شان  خانه های 
گرفته اند و برخی با خانواده های دیگر زنده گی می کنند و از 
نماینده گی های ملل متحد و سایر سازمان های خیریه کمک 

به دست می آورند.
یکی  جنگی  ساحات  سرتاسر  در  ملکی  افراد  موجودیت 
پیشرفت  و  تاکتیک ها  مانع  که  است  عمده یی  عوامل  از 
نیروهای حکومتی می شود. مقامات می گویند که آنچه در 
عملیات اردو مشکل ایجاد می کند، تنها فقدان تجهیزات 
و یا نبود حمایت هوایی نیست، بلکه حضور جنگجویان 
در خانه های مردم و ترس از این می باشد که مبادا جنگ 
برداشت  فصل  آستانه  در  ها  گندمزار  تخریب  موجب 

حاصالت شود.
عبدالصبور نصرتی قوماندان پولیس والیت اعتراف می کند 
او می گوید: »برای جلوگیری  که »پیشرفت آهسته است«. 
از تلفات ملکی ما نمی توانیم از توپ خانه سنگین استفاده 
برگشت  از  بعد  زیرا  نداریم.«  هوایی  حمایت  ما  و  کنیم 
نیروهای جنگی بین المللی مانند ایاالت متحده امریکا و ناتو 
در سال گذشته، عملیات آن ها به نقش آموزشی و حمایتی 
افراد ما را در صحنه جنگ را نهایت  امر  مبدل شد. »این 

محتاط گردانیده است و عملیات را بطی ساخته است.«
طبق اظهار الرنت گابریل، بین 24 اپریل که طالبان حمله 
یگانه شفاخانه  در  اعالم کردند و 11 می،  را  بهاری شان 
توسط  و  است  زخم  و  شکسته گی  مخصوص  که  کندز 
سازمان دولتی فرانسوی »داکتران بدون مرز« اداره می شود، 
که  گابریل  اند.  کرده  مراجعه  جنگی  زخمی   204 جمعَا 
یک  »در  می گوید:  می باشد،  پروژه  این  سازنده  همآهنگ 
هفته، بین 11 تا 17 می، 84 نفر به علت زخم های جنگی 
مراجعه کردند که این رقم دو چند کسانی می باشد که در 

عین هفته در سال گذشته مراجعه کرده بودند.«
می کنند.  حکایت  جنگ  خشونت های  از  بستری  مریضان 
به خانه  مکتب  از  می  دارد، روز 17  که 17 سال  نصراهلل 
واقع  امام صاحب  ولسوالی  در  او  که زخمی شد.  می آمد 
بدترین جنگ جریان داشت، در  که  کندز  در شمال شهر 
بین آتش گیر ماند. نصراهلل می گوید: »من صدای تفنگ را 
شنیدم اما، آهسته شد، فکر کردم خالص شد، به راه خود 
ادامه دادم.« سرانجام سه مرمی در پای چپ او اصابت کرد 
که اکنون تثبیت و پالستر شده و آویزان می باشد و یک 

مرمی در پای راستش اصابت کرده است.
قرار  پولیس  مامور  عبدالروف،  او  راست  طرف  بستر  در 

می  روز 19  در  هاوان  از حمله  و  دارد  که 18 سال  دارد 
عملیات  نتیجه  در  هنوز  او  است.  یافته  نجات  در گورتپه 
جراحی گنس است و قادر به گپ زدن نمی باشد. دو مرد 
از اقاربش گفتند که او از ناحیه هر دو پا و شانه راستش 

زخمی گردیده است.
در مناطقی که دوباره زیر کنترل حکومت آمده اند، آرامش 
از  بیشتر  ملیشه ها  شمار  است.  حاکم  نامطمین  و  شکننده 
سربازان اردو است. ماشین های محاربوی اردو و و وسایط 
نقلیه زرهی پولیس اینجا و آنجا در رفت و آمد اند. سربازان 
در برج های ترصد نشسته اند که با بوجی های خاک و گل 
تحکیم یافته اند، ساقه های گندم ها قطع شده است. یگان 
دکان برای مردم محل باز است که با تردید به خانه های 

ویران شده شان بر می گردند.
باشنده گان قریه هایی مانند تالوکه که 4000 نفر می باشند و 
فقط چند کیلومتر از خط جبهه در گورتپه فاصله دارند، یک 
لحظه نفس آرام نمی کشند. به ملیشه های محلی که برای 
جنگیدن در خط جبهه استخدام شده اند و برخی از آن ها 
اکنون  پردازند.  پول می  مقامات والیتی  باشند،  مسلح می 
امتداد  در  و  می کنند  پاکسازی شده گزمه  مناطق  در  آن ها 
دیوارهای گلی خانه های مخروبه و پلوان های گندمزارها، 
در قطارهای یک نفری راه می روند. آنها پیراهن تنبال به 
تن دارند و تفنگ های ماشیندار و نارنجک اندازها حمل 

می کنند.
محمد اسلم در محله الچین در خانه اش که با خانواده های 
طور  به  جنگ  جبهه  در  ماندن  گیر  از  بعد  برادرش  پنج 
آمدید  خوش  ملیشه های  به  می کند،  زندگی  مشترک 
می گوید. نصف تعمیر این خانه تخریب شده است و اکثر 
باشنده گان آن فرار کرده اند. او با چند پسر جوانش در آنجا 
باقی مانده است که گاوها و مرکب ها را زیر درختی افسار 
کرده اند. همچنان مرغ ها و مرغابی هایی با چوچه های 

نوزاد شان در آنجا می باشند.
او می گوید: »ما در اینجا به تنهایی برای یک هفته جنگیدیم. 
ما محاصره شده بودیم. ما تا وقتی جنگیدیم که مهمات مان 
به  نگران است که هنوز زمان درازی  اسلم  خالص شد.« 

برقراری یک صلح دوامدار مانده است.
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آمادۀ میانجی گری میان دولت...
و  کرده  زمینه سازی  عرصه  این  در  میزبانی  یک  از  بیش 

تسهیالتی را به وجود آورد.
چهارشنبه  که  پاکستان  نخست وزیر  شریف  نواز  همچنین 
از  که  داشت  اذعان  شد  عشق آباد  وارد  گذشته  هفته 
تالش های ترکمنستان برای حل صلح آمیز بحران افغانستان 

حمایت می کند.
نخست وزیر پاکستان در مالقات با قربان قلی بردی محمداف 
اسالم آباد  گفت:  عشق آباد  در  ترکمنستان،  رییس جمهور 
آماده همکاری با ترکمنستان برای حل بحران افغانستان از 

طریق دیپلماتیک و مذاکره است.

بین دولت  توافقنامه  پیش نویس  قزاقستان  پارلمان  نماینده گان 
برای  مشترک  اقدامات  زمینه  در  ترکمنستان  و  کشور  این 
جلوگیری از حوادث مرزی بویژه در مقابل حمالت احتمالی 

طالبان را تصویب کرد.
به گزارش والست.ک.ز، دارخان دیلمانوف معاون رییس کمیتۀ 
امنیت ملی قزاقستان و مدیر خدمات مرزی این کشور ضمن 
اشاره به تهدیدات احتمالی علیه مرز ترکمنستان با افغانستان، 
تصریح کرد: طالبان برای بی ثبات کردن اوضاع در این مناطق 

تالش خواهد کرد.
این مقام امنیتی قزاق افزود: شبه نظامیان طالبان در نظر دارند تا 
از این طریق، ترانزیت مواد مخدر به آسیای مرکزی، قفقاز و 
روسیه را انجام دهند که در این زمینه نیاز است تا نماینده گان 
مجلس قزاقستان پیش نویس توافقنامه مذکور را تصویب کنند.

به گفته وی، این الیحه ضمن تدوین چارچوب قانونی برای 
همکاری مرزی بین قزاقستان و ترکمنستان، پایه و اساسی برای 

فعالیت های نماینده گان مرزی 2 کشور فراهم می کند.
شامل:  توافقنامه  این  اصلی  بندهای  داشت:  اظهار  دیلمانوف 
اتخاذ اقدامات الزم برای جلوگیری از حوادث مرزی، کنترل 
مرز  از  عبور  قواعد  رعایت  و  بروز  در صورت  این حوادث 

دولتی در پست های بازرسی می باشد.
این  اضافه کرد: در  قزاقستان  ملی  امنیت  معاون رییس کمیته 
با  مبارزه  برای  را  الزم  اقدامات  باید  مربوطه  مقامات  زمینه 
عتیقه  روان گردان،  مواد  مخدر،  مواد  مهمات،  اسلحه،  قاچاق 
و ارز و همچنین قاچاق مواد رادیو اکتیو، اتخاذ کنند تا سبب 

تضمین ثبات در مرزها و تحرک همکاری های مرزی شود.
اجرا  مرزی  قانون  با  مطابق  پروژه  این  گفت:  همچنین  وی 
خواهد شد و هزینه های مالی اضافی از بودجه ملی نیاز ندارد.
با  مقابله  زمینه  در  ترکمنستان  و  قزاقستان  مرزی  همکاری 
تهدیدات طالبان در حالی است که اخیرا این 2 کشور در زمینه 

تعیین حدود مرز خود در دریای خزر توافق کردند.
در این رابطه مجلس قزاقستان روز گذشته پیش نویس قانون 
در  ترکمنستان  و  قزاقستان  جمهوری  بین  توافقنامه  تصویب 
زمینه تعیین حدود مرزی بین 2 کشور در دریای خزر را تأیید 

کرد.
در خصوص تعیین مرز دریایی میان قزاقستان و ترکمنستان در 
دریای خزر، بیش از 10 سال است که مذاکرات بین 2 دولت 

در جریان بوده است.
این  منابع  بستر دریا و  تعیین حدود  توافق،  این  هدف اصلی 
منظور  به  ترکمنستان  و  قزاقستان  بین  خزر  دریای  از  منطقه 
ملی  حاکمیت  حق  برای  مناسب  شرایط  از  اطمینان  حصول 

جهت استفاده این منابع، عنوان می شود.

وضعیت کودکان آسیب پذیر...
جواب گو نیست.

در  کودکان  آسیب پذیری  این که  بر  تأکید  با  بیدار  آقای 
افغانستان قابل نگرانی است، می گوید: »کودکان شاقه کار، 
کودکان معتاد، کودکان یتیم، کودکانی که همراه مادرهای شان 
در زندان ها به سر می برند، کودکانی که در منازعات جنگی 
و کودکانی که در فروش و قاچاق مواد مخدر و...  استفاده 

می شوند، حالت نابسامانی دارند.«
و  تکدی گری  کارهای شاقه،  در  کودکان  از  او،  به گفته 
افغانستان  در  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش  در  همچنان 

استفاده می شود.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر گفت: ایجاد سهولت های 
تعلیمی، حفاظت کودکان  آسیب پذیر و داشتن یک برنامۀ 

جامع برای نجات آن ها، مکلفیت دولت  است. 
کسانی که  جمع آوری  برنامه  کرد:  تصریح  بیدار  آقای 
طرف  از  استند  مشغول  تکدی گری  به  بازار  و  کوچه  در 
رییس جمهوری پیشین امر شده بود، ولی این امر از طرف 

وزارت کار امور اجتماعی عملی نشد.  
او گفت: دولت یک کمیسیون را برای جلوگیری از استفادۀ 
منازعات جنگی  تشکیل  نظامی و  کودکان در بخش های 
هم  هنوز  محلی  پولیس  نظامی  بخش  یک  در  اما  داده، 

کودکان حضور دارند. 
افزود: مخالف دولت کودکان را مورد استفاده  بیدار  آقای 
جنسی قرار داده و هم از آنان در جنگ، حمالت انتحاری 
و جاسازی بمب های کنارجاده یی، انتقال ابزار جنگی، انتقال 

و فروش مواد مخدر استفاده می کنند.
است  کم  افغانستان  در  قانون  افزود: حاکمیت  بیدار  آقای 
مواد  قاچاق  و  فروش  در  کودکان  از  مافیایی  و گروه های 
مخدر استفاده می کنند و به علت فساد در ادارات دولتی، 

این اشخاص دستگیر نمی شوند.
پولیس: از کودکان مخالفان استفاده می کنند

بیان این که مخالفین دولت  با  در این حال، وزارت داخله 
استفاده می کنند، می گوید:  منازعات جنگی  از کودکان در 
مخالفان دولت، کودکان را در مدارس آموزش داده و در 
حمالت انتحاری و منازعات جنگی به گونۀ سپر استفاده 

می کنند.
نجیب دانش، معاون سخنگوی گفت که استفادۀ کودکان در 
منازعات جنگی و حمالت هراس افگنانه یک کار خالف 

موازین بین المللی است.
و  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش  در  کودکان  از  گفت:  او 
حمالت انتحاری استفاده می شود که تا اکنون شمار زیادی 
از کودکان در این موارد دستگیر شده و به ادارۀ دادستانی 

معرفی شده اند.
آقای دانش افزود: پایین بودن سطح دانش در جامعه، نداشتن 
کودکان شان،  به  توجه خانواده ها  و عدم  قوانین  از  آگاهی 

سبب شده که از این طبقه سوء استفاده  صورت گیرد. 
کودکان  گروه هایی که  از  جلوگیری  امر  در  کرد:  تأکید  او 
را در حمالت انتحاری، قاچاق و فروش مواد مخدر و ... 
به  و  موادمخدر  با  مبارزه  اداره های  تمام  می کنند،  استفاده 

ویژه پولیس جدی عمل می کند. 

مشکالت کودکان ناشی از فقر است
در این حال، اداره یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان 
از  ناداری  و  فقر  دلیل  به  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان 

کودکان  در افغانستان سوء استفاده می شود.
بین المللی  )صندوق   یونیسف  سخنگوی  فروتن  عزیز   
کودکان  مشکالت  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کودکان( 
بخش  در  اداره هایی که  و  است  نگران کننده  افغانستان  در 
آسیب پذیری کودکان کار می کنند، در تالش مهار ساختن 

مشکالت کودکان استند.
به  افغانستان  در  را  فروتن گفت: عواملی  که کودکان  آقای 
کارهای شاقه، تکدی گری و فروش مواد مخدر وا می دارد 
فقر است؛ تا فقر در افغانستان از بین نرود مشکالت کودکان 

ادامه خواهد داشت.
سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد 
دست  از  را  خود  پدر  جنگ  در  وقتی  »کودکان  گفت: 
می دهند و در فامیل بی سرپرست می شوند؛ مسوولیت فامیل 
انجام کارهای شاقه و  بناً مجبور به  به دوش شان می یاید؛ 
تکدی گری می شوند و یا هم در فروش و قاچاق موادمخدر 

از طرف گروه های مخالف مورد استفاده قرار می گیرند«. 
 آقای فروتن گفت:  ادارۀ یونیسف با همکاری وزارت کار 
و امور اجتماعی به خاطر هم آهنگ سازی برنامه های کاری و 
آموزشی برای کودکان،  در تالش است تا این برنامه  ها را 

در والیت مختلف برای کودکان راه اندازی کند. 
او گفت: رسانه ها در چند والیت بزرگ مشکالت کودکان 
بازتاب می دهند، ولی کودکان محروم در ولسوالی های  را 
پنهان  مسووالن  و  رسانه ها  چشم  از  همیشه  دوردست 

می مانند.
تا  می کند  زمینه سازی  یونیسف  افزود:  فروتن  آقای 
کودکانی که از درس و تعلیم محروم هستند، بتوانند به درس 
ندارد،  وجود  مکتب  مناطقی که  در  و  کنند  پیدا  دسترسی 

مکتب اعمار می کند.
قریه ها  در  کودکانی که  »برای  گفت:  یونیسف  سخنگوی 
تا  محلی  مکاتب  ندارند،  دست رسی  مکتب  به  و  استند 
صنف سوم و چهارم ایجاد می کنیم و دخترانی که سن شان 
کالن است و در صنوف پاین استند، صنف های ویژه یی را 
ایجاد می کنیم تا بتوانند در یک سال دو صنف را به شکل 

اختصاصی بخوانند.«
او اضافه کرد: برنامه های ادارۀ یونیسف در بخش صحت، 
واکسیناسیون،  برنامه های  تطبیق  شفاخانه ها،  با  همکاری 
حفظ و مراقبت کودکان از مصاب شدن به امراض در میحط 

زیست و تهیۀ آب صحی در مکاتب است.
برای  دوردست  والیت های  در  گفت:  فروتن  آقای 
قرار  تجاوز  مورد  یا  در معرض خطر هستند،  کودکانی که 
گرفته و به ازدواج اجباری مجبور شده اند، برنامه هایی را 

روی دست دارند تا آنان مورد حمایت قرار گیرند. 

نبود حمایت از قانون حق کودک
اما برخی جامعه شناسان ضمن  این که وضیعت کودکان را 
در  که  عنوان می کنند، می گویند  نگران کننده  افغانستان  در 

این کشور از »قانون حق کودک« حمایت نمی شود.
دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس  موسوی  سیدعسکر  دکتر 
می گوید: در افغانستان قانون جنبۀ اجرایی بسیار کم دارد؛ 
چون نظام اجرایی قانون ضعیف است و حمایت از قانون 

صورت نمی گیرد. 
خشونت  منع  »»قانون  می گوید:  شناسی  جامعه  استاد  این 
علیه زنان و قانون منع کارهای اجباری باالی کودکان« شکل 
قانون  که مجری  پولیس  و  ندارد  افغانستان  در  را  اجرایی 
است، از قانون حمایت نمی کند. مثاًل در قتل فرخنده دیدیم 

که حمایت از قانون نشد«.
افغانستان  در  گفت:  آکسفورد  دانشگاه  پیشین  استاد  این 
فقر  بی سوادی،  ناآگاهی،  است؛  مردم  از  بی خبر  دولت 
اقتصادی و نداشتن یک نظام پابند به قانون می تواند زمینۀ 
استفادۀ سو از کودکان را مساعد بسازد که یکی از نمونه های 

آن »بچه بازی« است.
رسانه ها  در  کودکان  بحث  کرد:  تأکید  جامعه شناس  این 
باید به یک فرهنگ تبدیل شود و به مسووالن حفاظت از 
کودکان به  ویژه پولیس تفهیم شود که اجرای قانون به نفع 

کودکان تمام می شود. 
امور  کار،  وزارت  سخنگوی  افتخاری  علی   این،  از  پیش 
به روزنامۀ ماندگار  افغانستان،  اجتماعی، شهدا و معلوالن 
تنها  آسیب پذیر،  کودک  میلیون  از شش ونیم  که  بود  گفته 
دولت  حمایتی  برنامه های  پوشش  تحت  میلیون،  سه ونیم 

قرار دارند.
مرکز  والیات،  مراکز  در  ما  که  بود  گفته  افتخاری  آقای 
حمایت از کودکان داریم و کودکان آسیب پذیر در دوازده و 
نیم هزار پرورشگاه های مربوط وزارت کار و امور اجتماعی 

در سطح کشور جذب می شوند.
یک  از  همچنان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  سخنگوی 
برنامۀ مشترک با بانک جهانی خبر داده بود  که براساس آن، 
در دور دست ترین ولسوالی ها و والیات محروم به کودکان 

آسیب  پذیر کمک صورت می گیرد.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، مشکل 
اساسی آسیب پذیری کودکان را در میزان بلند والدت ها در 

خانواده ها و فقر عنوان کرده بود.

جنگ کنـدز ده ها هـزارتـن را آواره کرده است

قزاقستان و ترکمنستان علیه پیشروی 

احتمالی طالبان متحد می شوند
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ورزش
بالتر:

 اگر نام 2 کشور دیگر از پاکت درمی آمد 

دیگر این بحث ها مطرح نمی شد!

هشدارمسیبههمتیمیهایش:

 یوونتوس را دست کم نگیرید!

تیم فوتبال بارسلونا در شرایطی به مصاف اتلتیک بیلبائو می رود که تا به حال 
سابقه نداشته در فینالی از جام حذفی اسپانیا که در خانه اش برگزار شده است، 

با قرمزوسفیدپوشان باسک روبه رو شود.
بارسلونا، قهرمان اللیگا در فصل 15-2014 برای کسب دومین جام از سه جامی 
ورزشگاه  در  حالی  در  )شنبه(  امشب  کند،  کسب  می تواند  فصل  این  در  که 
بیلبائو  اتلتیک  برابر  به کوپادل ری را  اسپانیا موسوم  فینال جام حذفی  نیوکمپ 

برگزار می کند که این اولین رویارویی دو تیم در فینال رقابت هاست.
بارسلونا که آخرین بار در سال 2012 قهرمان جام حذفی اسپانیا شد تاکنون در 
مجموع 26 بار فاتح این رقابت ها شده است و به عنوان پرافتخارترین تیم در 

کوپادل ری شناخته می شود. در سمت مقابل هم اتلتیک بیلبائو با 23 قهرمانی در 
این رقابت ها پس از بارسلونا و باالتر از رئال مادرید )با 19 قهرمانی( دومین تیم 

پرافتخار جام حذفی اسپانیاست.
شاگردان ارنستو والورده اما در شهر بارسلون قهرمانی های بیشتری از میزبان خود 
در فینال جام حذفی کسب کرده اند. نماینده ایالت باسک در کاتالونیا شش بار 
قهرمان جام حذفی شده و این در حالی است که بارسا در ایالت خود چهار بار 

این افتخار را تجربه کرده است.
دو  از  یکی  ناپذیری  بخورد، شکست  رقم  فرداشب  بازی  در  که  نتیجه یی  هر 
تیم در بازی  هایی که در شهر بارسلونا به عنوان فینالیست جام حذفی به میدان 
رفته اند به پایان خواهد رسید. تا پیش از این نه بارسلونا و نه اتلتیک بیلبائو در 
آن دسته از فینال های جام حذفی اسپانیا که در شهر بارسلون برگزار شده است، 

نباخته اند.
بار قهرمان جام حذفی اسپانیا شده  بارسلونا در شهر خودش تا به حال چهار 
است که تنها یکی از آنها در سال 1963 با پیروزی 3 بر یک برابر رئال  ساراگوسا 
در ورزشگاه نیوکمپ رقم خورده است. سه قهرمانی دیگر بارسا در شهر خودش 
بارسلونا و سال های  المپیک  اسپانیول( در ورزشگاه  )برابر  در سال های 1957 
1912 و 1913 در کمپ قدیمی دال ایندوستریا به ترتیب برابر خیمناستیکا مادرید 

و رئال سوسیه داد به ثبت رسیده است.
جام  در  قهرمانی  نیوکمپ  ورزشگاه  در  هرگز  بیلبائو،  اتلتیک  مقابل  طرف  در 
شهر  در  قهرمانی اش  شش  از  قهرمانی  چهار  و  است  نکرده  تجربه  را  حذفی 
دو  و  مونتخوئیچ  ورزشگاه  در  را   )1945 و   1944  ،1933  ،1930( بارسلونا 
قهرمانی دیگر )1923 و 1917( را به ترتیب در ورزشگاه های لس کورتس و 

کارر مونتانر کسب کرده است.
بارسلونا شود  به شکست  بیلبائو در صورتی که فرداشب موفق  ترتیب  این  به 
برای اولین بار جشن قهرمانی کوپادل ری را در ورزشگاه نیوکمپ برگزار می کند.
فینال جام حذفی اسپانیا از اولین دقیقه بامداد امروز )شنبه( در ورزشگاه نیوکمپ 

برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال افغانستان شام روز گذشته در یک بازی دوستانه، تیم الئوس را 
دو- صفر شکست داد.

در این بازی که در مرکز الوئوس برگزار شده بود، افغانستان در یک بازی برتر 
توانست از صد این کشور بگذرد. 

ثمر  به  یوسفی  شبیر  و  شایسته  فیصل  بازی،  این  در  را  افغانستان  گول های 
رسانیدند. 

پس از این پیروزی، تیم افغانستان راهی بنگله دیش خواهد شد و با آن کشور یک 
دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. 

قرار  بازی های مقدماتی  به جام جهانی 2018 در  یابی  راه  به منظور  افغانستان 
است با کشورهای جاپان، سوریه و کامبوج به رقابت بپردازد. 

میزبان افغانستان در این بازی ها کشور ایران و ورزشگاه آزادی تهران و ورزشگاه 
مشهد خواهد بود. 

تیم ملی فوتبال کشور با این ترکیب در مقابل الئوس قرار گرفت. 
دروازبان : فردین کوهستانی 35 

مدافعان : انوش دستگیر 6، جالل شریعتیار16، ضمیر داوودی 5، مصطفی حدید 
 20

اباسین علی خیل 2، عصمت شینواری 19، شبیر  هافبک  ها: آرش هاتفی 18، 
یوسفی 25، مصطفی ځاځی 22

مهاجم : فیصل شایسته 8
بازیکنان ذخیره

دروازه بانان: منصور فقیریار 1، مرتضی علی بیک 34
مدافعان: کنشکا طاهر 21، نوید نادم 14، سید محمد هاشمی 13، سباوون قیوم 4،

هافبک ها: مدثر ذکریا 15، نوراهلل امیری 9، انور اکبری 12، فردین حکیمی 25
نخستین بازی افغانستان 

در  جوزا   21 جهانی،  جام  مقدماتی  در  خود  رسمی  بازی  اولین  در  افغانستان 
ورزشگاه مشهد در برابر سوریه قرار خواهد گرفت. 

انتظار می  رود مهاجرین افغانی مقیم ایران از تیم ملی کشور استقبال گرم به عمل 
آورند. 

مجاهر  هزار   80 دست کم  افغانستان،  ساله های   23 تیم  بازی  در  این،  از  پیش 
افغانی به استقبال تیم ملی کشور به ورزشگاه آزادی تهران رفتند که این از حیث 

تماشگران یک ریکورد در تاریخ تیم ملی کشور محسوب می شود. 
حضور پر شور مهاجرین در این بازی، شهروندان ایران را شوکه کرد! 

میزبانی  اعطای  منتقدان  به  فوتبال  فدراسیون جهانی  ساله   79 رییس 
جام جهانی به کشورهای روسیه و قطر طعنه زد.

سپ بالتر ظهر روز جمعه در مقر فیفا واقع در شهر زوریخ سوئیس 
تهدید  به  اشاره  با  نهاد،  این  ساالنه  اجالس  شصت و پنجمین  در 
اسپانسرهای اصلی فیفا به قطع همکاری گفت: بدون شرکای تجاری , 

فیفا هرگز به اینجا نمی رسید.
پس از دستگیری شماری از اعضای هیئت رییسه فدراسیون جهانی 
از  برخی  و  فدراسیون  این  اجرایی  کمیته  اعضای  )فیفا(،  فوتبال 
بازاریابان فیفا، آشفتگی های زیادی به وجود آمده است. این آشفتگی 
مک  هیوندای،  ویزا،  جمله  از  فیفا  اسپانسرهای  که  رسید  جایی  به 
شرایط  این  با  کردند  تهدید  پروم  گاز  و  کوکاکوال  آدیداس،  دونالد، 
همکاری شان را با این نهاد قطع خواهند کرد و حاضر به ادامه همکاری 

نیستند. اگر این اتفاق رخ دهد فیفا ضرر مالی کالنی خواهد کرد.
به من  یکبار  فیفا  پیشین  فیفا عنوان کرد: ژائو هاوالنژ، رییس  رییس 
گفت شما از فیفا یک غول ساخته اید. فیفا حاال تبدیل به یک کمپانی 
بزرگ شده است و شما اعضای محترم فیفا مالکان این کمپانی هستید. 
هم  شده  انتخاب  اعضای  و  کردید  انتخاب  را  کنگره  اعضای  شما 

رییسی را برای خود برگزیدند.
میزبانی  اعطای  مبنی  که  اعتراض هایی  و  بحث ها  خصوص  در  وی 
جام جهانی 2018 به روسیه و 2022 به قطر مطرح است، با کنایه به 
منتقدان گفت: اگر نام دو کشور دیگر از پاکت در می آمد فکر می کنم 
دیگر این مشکالت و این بحث ها مطرح نمی شد! )و سپس سکوتی 

معنی دار(!
بالتر عنوان کرد: از شما خواهش می کنم به فیفا کمک کنید تا دوباره 
به  قایق مان به سالمت و آرامش و  بازگردد و  به مسیر درست خود 

ساحل برسد.

سوپراستار آرژانتینی بارسلونا به هم تیمی هایش هشدار داد که جدال 
آسانی در فینال لیگ قهرمانان اروپا در مصاف با یوونتوس ندارند.

تیم های فوتبال بارسلونا و یوونتوس در حالی در تاریخ 6 جون 2015 
)16 خرداد 94(در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه المپیکو شهر 
برلین به مصاف هم می روند که هر دو تیم شانس تصاحب سه گانه 
قهرمانی را دارند. بانوی پیر تا به اینجای فصل قهرمانی در رقابت های 
سری A و جام حذفی ایتالیا را به دست آورده و اگر موفق به شکست 
کاتاالن ها شود سه گانه قهرمانی ایتالیا و اروپا را تصاحب خواهد کرد. 
در سویی دیگر بارسلونا در صورت پیروزی بر بیلبائو در فینال جام 
حذفی که قرار است ساعت 24 امروز )شنبه( در نیوکمپ برگزار شود 
می تواند پس از اللیگا به دومین قهرمانی فصل خود برسد و گام بلندی 

برای تصاحب سه گانه قهرمانی بردارد.
به هم تیمی هایش در دست کم نگرفتن قهرمان  با هشدار  لیونل مسی 
ایتالیا در فینال لیگ قهرمانان اروپا گفت: ما با حریف خیلی قدرتمندی 
مصاف خواهیم کرد. یوونتوس به لحاظ فیزیکی تیم قدرتمندی است 
و بازیکنان بزرگی چون کارلوس توس دارد. به هر حال در بازی فینال 
هر اتفاقی ممکن است رخ دهد ولی ما خودمان را برای این بازی آماده 

می کنیم و کار عادی خود را انجام می دهیم.
برای  ساله   27 مسی  شود  یوونتوس  به شکست  موفق  بارسلونا  اگر 
چهارمین بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه خواهد کرد و 
شانس این ستاره آرژانتینی را برای تصاحب عنوان بهترین بازیکن در 
سال 2015 را در رقابت با رقیب سرسختی همچون کریستیانو رونالدو 

افزایش خواهد داد.

امشب بارسلونا قهرمان خواهد شد؟

افغانستان، الئوس را شکست داد
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آنگ  از  تبت  بودائیان  تبعید  در  معنوی  رهبر  الما،  داالیی 
سان سوچی، رهبر مخالفان در میانمار خواسته است تا در 
فعال  بیشتر  کشور  این  در  روهینجا  مسلمانان  از  حمایت 

باشد و کاری انجام دهد.
)استرالیایی(  آسترلین  روزنامه  با  مصاحبه  در  الما  داالیی 
گفت که وی در گذشته نیز در این باره با سوچی صحبت 
کرده و هنوز امیدوار است که رهبر مخالفان میانمار درباره 

وضعیت مسلمانان دست به کاری بزند.
سوچی معموالً از موضع گیری صریح در قبال خشونت های 
به  اخیراً  وی  است.  کرده  خودداری  کشورش  قومی 
از  و  کند  را حل  مساله  این  باید  دولت  خبرنگاران گفت 
علیه  خشونت ها  درباره  آنها  پرسش های  به  پاسخگویی 

مسلمانان میانمار خودداری کرد.
منتقدان، آنگ سان سوچی را که برنده جایزه صلح نوبل 
هم شده، متهم می کنند که در مورد حقوق اقلیت مسلمان 

روهینجا سکوت اختیار کرده است. حزب سوچی در نوامبر امسال باید 
در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کند و به گفته شماری از ناظران، 
سکوت سوچی در این مورد به این دلیل است که رای اکثریت جمعیت 

بودایی کشور را از دست ندهد.
مسلمانان روهینجا عمدتا در والیت راخین در غرب میانمار ساکن هستند 
محسوب  میانمار  شهروند  آنها  می شوند.  رو  به  رو  تبعیض  با  اغلب  و 
ایالت راخین را  میانمار، مسلمانان ساکن  از مردم  نمی شوند و بسیاری 

مهاجران غیرقانونی از بنگالدش می دانند.

خشونت های قومی میان بوداییان که اکثریت جمعیت میانمار را تشکیل 
می دهند و اقلیت مسلمان روهینجا صدها کشته بر جای گذاشته و هزاران 
تن خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده اند. صدها تن از 
مسلمانان میانمار که با فرار از این کشور درصدد پناهندگی از یک کشور 

خارجی بودند، در نزدیکی سواحل تایلند در دریا سرگردان مانده اند.
به  میانمار موسوم  اپوزیسیون  اصلی ترین حزب  عنوان رهبر  به  سوچی 
»لیگ ملی برای دموکراسی« که سال ها در حبس خانگی به سر برده است، 
دو سال پیش گفته بود که خشونت های قومی در کشورش علیه مسلمانان 

پاکسازی قومی نیست.

قانونگذاران در کشور آسیای مرکزی ترکمنستان در 
حال بررسی لغو قانون ممنوعیت انتخاب افراد 70 
سال به باال به عنوان رییس جمهور هستند؛ تغییری 
که به رهبر کنونی عشق آباد اجازه می دهد تا پایان 

عمر قدرت را در دست داشته باشد.

رییس  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
پارلمان ترکمنستان روز جمعه همچنین اعالم کرد 
که کمیسیون قانون اساسی ممکن است که دوران 
تمدید  دیگر  سال  دو  برای  را  جمهوری  ریاست 

کرده و آن را هفت ساله کنند.

قربانقلی  اختیارات  افزایش  موجب  تغییرات  این 
بردی محمداف، رییس جمهوری 57 ساله ترکمنستان 
است،  دندانپزشکی  استادیار  یک  که  وی  می شود. 
پس از مرگ ناگهانی صفرمراد نیازف در سال 2006 

به ریاست جمهوری رسید.
پس از مرگ نیازوف، بر اساس قانون اساسی اداره 
بر  جمهور  رییس  برکناری  یا  مرگ  از  پس  کشور 
گمان  و  می گرفت  قرار  ملی  امنیت  شورای  عهده 
می رفت »عوض گلدی آتایف« که ریاست شورای 
برسد،  قدرت  به  داشت  عهده  بر  را  ملی  امنیت 
از  و  گشوده  آتایف  جنایی  پرونده های  ناگهان  اما 
صفحه قدرت کنار زده شد و وی شانس به دست 

گرفتن قدرت را از دست داد.
در 26 دسمبر سال 2006 قربانقلی بردی محمداف 
در مجلس شورای ملی با حمایت اکثریت نمایندگان 
جمهوری  ریاست  تصدی  برای  را  خود  نامزدی 
ترکمنستان اعالم و در 11 فوریه سال 2007 با به 
دست آوردن بیش از 89 درصد کل آراء به عنوان 

دومین رییس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد.

انتقاد داالیی الما
 از سکوت سوچی در قبال سرکوب مسلمانان میانمار

ریاست جمهوری مادام العمر!

آخرین شهر والیت 
ادلب سوریه نیز 

سقوط کرد

منابع سوری اعالم کردند گروه تروریستی النصره به همراه 
کنترل  به  نیز  را  اریحا  شهر  همپیمان خود  گروه های  دیگر 
خود درآوردند و با این کار آخرین شهر این والیت شمالی 

نیز سقوط کرد.
اریحا در شمال  نیوز عربی، شهر  به گزارش شبکه اسکای 
غرب سوریه، آخرین شهر در والیت ادلب محسوب می شد 
که کنترل آن همچنان در دست دولت سوریه بود و شامگاه 
نظامی  ائتالف  دست  به  سریع  عملیات  یک  در  پنجشنبه 

موسوم به »جیش الفتح« افتاد.
نیروهای  از  زیادی  تعداد  بشر،  حقوق  دیدبان  اعالم  بر  بنا 
دولتی سوریه که از دیگر شهر های استان ادلب عقب نشینی 
بودند و سقوط آن  اریحا مستقر شده  بودند در شهر  کرده 

ظرف چند ساعت مساله ای غیر عادی است.
تروریستی  گروه  بر  عالوه  که  الفتح  جیش  نظامی  ائتالف 
از  آن  همفکر  گروه  چند  از  القاعده(  سوری  النصره)شاخه 
عملیات  کردن  منظم  برای  تشکیل شده  الشام  احرار  جمله 
و  غرب  شمال  در  سوریه  دولت  علیه  مخالف  گروه های 

ساحل این کشور ایجاد شد.
بنا بر این گزارش، اکنون در والیت ادلب تنها یک پادگان 
نظامی و دو روستا در کنترل نیروهای دولتی باقی مانده و 

این نیروها به سمت غرب عقب نشینی کرده اند.


