
ناامنی ها گسترش  دامنه  نماینده  گان مجلس می گویند 
طالبان  تهاجمی  برابر حمالت  در  ایستاده گی  و  یافته 
نیاز به حمایت های مردمی دارد. برخی از نماینده  گان 

بر تدوین یک طرح امنیتی جدید تاکید کردند.
نگرانی اصلی این است که در بیشتر ولسوالی ها پولیس 
قرارگاه های  در  یا  ها  ولسوالی  مرکز  در  تنها  اردو  و 
به صورت  طالبان  که  حالی  در  دارند  نظامی حضور 
آزادانه در روستاها فعالیت می کنند، از جوانان سرباز 

می گیرند و دست به آزار و اذیت مردم می زنند.
روستاها مکان امن طالبان

طرح  یک  که  کردند  تاکید  نماینده  گان  از  شماری 
امنیتی برای مبارزه با شورشیان در روستاها نیاز است 
تا طالبان نتوانند با استفاده از خالی نیروهای امنیتی، 
تاکید کردند که  نمایند. آن ها  ایجاد  مراکز تروریستی 
با این طرح، نخستین هسته های شکل گیری طالبان در 

نتواند  گروه  این  تا  شوند  برده  بین  از  باید  روستاها 
امنیتی  نیروهای  بر  برای حمله  نفری  گروه های هزار 

فراهم کند.
پیشنهادها این است که یا باید پولیس و اردو توانایی 
یا  و  باشد  داشته  را  روستاها  در  طالبان  سرکوب 
طالبان  برابر  در  تا  مردمی حمایت شوند  خیزش های 
بجنگند....                                  ادامه صفحه 6
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زمانی که نمی دانید چه چیزی حال تان را خوب می کند، نمی توانید به حاِل خوب 
برسید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس جمهور غنی در نامه یی به رهبران پاکستان:

از حمایت طالبان دست بردارید

وزارت زراعت و مالداری سومین وزارتی بود که برنامه 
صد روز نخست کاری اش را ارایه کرد.

اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و مالداری دیروز در یک 
کنفرانس خبری هدف از طرح برنامه صد روزه خود را 
ایجاد تحرک در دستگاه وزارت، راه اندازی فعالیت های 
متوقف شده، تداوم فعالیت     های جاری به گونه موثر و 
طرح برنامه و پالسی ها در...               ادامه صفحه 6

بامیان می گویند که تمامی آماده گی های  مسووالن محلی والیت 
والیت  این  در  سارک  جشنواره  بزرگترین  برگزاری  برای  الزم 

گرفته شده است.
بامیان تا شش روز دیگر  این مسووالن می گویند که قرار است 
اتحادیه  عضو  کشورهای  فرهنگی  پایتخت  اولین  عنوان  به 

همکاری های جنوب آسیا معرفی شود.
محمد آصف مبلغ سرپرست اداره محلی والیت بامیان دیروز در 
یک کنفرانس مطبوعاتی از گرفتن آماده گی های ویژه امنیتی خبر 
داده گفت که جشنوارۀ سارک به تاریخ 15 جوزا، با حضور ده ها 

مهمان خارجی برگزار می شود.
سرپرست اداره محلی والیت بامیان در این کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: »اداره محلی بامیان آماده...                    ادامه صفحه 6

در  هند  و  روسیه  چین،  کشورهای  ارشد  مقام های 
افغانستان  که وضعیت  گفته اند  دیدار خود  تازه ترین 
به  و  دارد  منطقه  ثباِت  و  امنیت  باالی  مستقیم  تأثیر 
همین دلیل، هر سه کشور از تالش ها برای برقراری 

ثبات در افغانستان پشتیبانی می کنند.
هواچون  از  نقل  به  تایمز  ایکانومیک  هندی  نشریۀ 
داده  یینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین گزارش 
با  که مقام های هند، چین و روسیه در دهلی جدید 

هم دیدار کرده اند.
دوم  دور  برگزاری  از  پس  کشور  سه  نماینده های 

گفت وگوها دربارۀ افغانستان همچنان تعهد کرده اند 
که از بازسازی اقتصاد افغانستان نیز حمایت خواهند 

کرد.
نشست  این  کننده های  اشتراک  از  تایمز  ایکانومیک 
اما  است  نکرده  ذکر  نیز  را  آنها  موقف  و  نبرده  نام 
مسکو  و  پیکنگ  جدید،  دهلی  که  می دهد  گزارش 
نیز  افغانستان  اقتصاد  تقویت  در  که  شده اند  متعهد 

نقش مهم بازی کنند.
برخی تحلیلگران می گویند که مسکو و چین نگرانی 
شان  مرزهای  در  تندرو  گروه های  نفوذ  هستند.گسترش 

غفور لیوال رییس مرکز...              ادامه صفحه 6

وزیر زراعت برنامۀ 
صدروزه اش را اعالم کرد

بامیان نخستین پایتخت 
فرهنگی سارک اعالم می شود

مجلس بر ارایۀ طرحی جدید در مبارزه
 با طالبان تأکید کرد
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مجلس  شانزدهِم  دورۀ  قانونِی  پایان  به 
نماینده گان، بیشتر از یک ماهِ دیگر باقی نمانده 
نهادهای  و  افغانستان  دولت  میان،  این  در  و 
طرحی  و  برنامه  هیچ  انتخابات،  برگزارکنندۀ 
را ارایه نکرده اند. دولت چنان از این موضوع 
به ساده گی عبور کرده است که گویا انتخابات 
پارلمانی هیچ اهمیتی ندارد و برگزاری و عدم 
حتا  نمی دهد.  تغییر  را  چیزی  آن،  برگزاری 
شاید دولت مرداِن کشور فکر کنند که با عدم 
نمی شد  مجبور  افغانستان  انتخابات  برگزاری 

که هشتاد میلیون دالر را به هدر دهد. 
زمانی که انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری 
را به یاد می آوریم، این گونه سنجش گری کاماًل 
برگزاری  چون  می نماید؛  منطقی  و  معقول 
نه تنها  انتخاباِت سراسر تقلب و مکر و حیله 
نمی گشاید،  کشور  فروبستۀ  کارِ  از  گرهی 
کرد.  خواهد  هم  بیشتر  را  آن  مشکالِت  که 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  تجربۀ  مگر 
به  می تواند  انتخابات  که  نداد  نشان  گذشته، 
شود  مبدل  افغانستان  برای  سرطانی  غده یی 
که به جای آوردن صلح و ثبات، کشور را به 

سوی جنگ و نابودی سوق دهد؟ 
ماه   9 در  که  بود  موظف  افغانستان  دولت 
گذشته، حداقل چند مورد مهم را انجام می داد 
که حداقل تمهیدات برای برگزاری انتخاباِت 

شفاف و عادالنه به وجود می آمد

- تشکیل کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی: 
رییس جمهور غنی در آستانۀ سفر به امریکا 
اصالح  کمیسیون  تشکیل  فرمان،  یک  طی 
و  معاون  رییس،  به شمول  را  انتخاباتی  نظام 
به  بعداً  موضوع  این  کرد.  اعالم  آن  اعضای 
و  جمهوری  ریاست  میان  تازه  اختالف های 
ریاست اجرایی دامن زد و داکتر عبداهلل رییس 
رییس  که  گفت  ملی  وحدت  دولت  اجرایِی 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی بدون مشوره 
از جنجال های  انتخاب شده است. پس  او  با 
زیاد، آقای غنی در مورد انتخاِب خود تجدید 
نظر کرد و اعالم شد که به زودی فرد دیگری به 
عنوان رییس کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 

معرفی خواهد شد. با آن که از جانان سپین غر 
به عنوان نامزد این سمت نام برده شد، ولی با 
گذشت بیشتر از دو ماه کمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی نه تنها رییس ندارد که هیچ نشستی 
برخورد  چنین  است.  نکرده  برگزار  هم  را 
که  کشوری  مسالۀ  مهم ترین  با  غیرمسووالنه 
دیگری  تعبیر  هیچ  باشد،  می تواند  انتخابات 
بگیریم  نتیجه  این که  مگر  داشت  نخواهد 
که  نمی خواهد  کشور  جمهوری  ریاست  که 
زودی ها  این  به  دست کم  پارلمانی  انتخابات 

برگزار شود. 

افغانستان:  انتخابات  کمیسیون  تدابیر   -
کمیسیون انتخابات افغانستان با آن که همچنان 
در  تغییری  هیچ  و  ادامه می دهد  خود  کارِ  به 
اما  نیامده،  وجود  به  آن  اعضای  و  مدیریت 
رابطه  در  خود  به  مربوط  وظایِف  نهاد  این 
نگرفته  دست  روی  را  انتخابات  برگزاری  با 
است. دلیل عدم کم کاری کمیسیون انتخابات، 
نه تنها توجیه پذیر نیست که سوال برانگیز هم 
است. چه کسی به این کمیسیون گفته که به 
وظایِف خود رسیده گی نکند و به بهانۀ این که 
از  ندارد،  اختیار  در  را  الزم  هزینۀ  کمیسیون 
انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی ها  آغاز 
صرف نظر کند؟ وقتی گفت وگوهای مسووالن 
چنان  بشنوید،  را  انتخابات  کمیسیون  ارشد 
خودشان،  سوای  این که  مثل  می گویند  سخن 
دیگران همه در امر انتخابات مقصر اند. سریر 
احمد برمک یکی از اعضای ارشد کمیسیون 
انتخابات افغانستان، در یکی از تلویزیون های 
خصوصی تأکید می کرد که بیرونی ها بودند که 
بحران انتخابات را رقم زدند و این کمیسیون 
کرده  فراموش  برمک  آقای  ساختند.  بدنام  را 
تنها  و  تنها  را  انتخابات  مدیریت  که  است 
کمیسیون انتخابات به عهده داشته و هیچ نهاد 
وجود  افغانستان  در  کمیسیون  این  با  موازی 
حال  به  تا  باید  انتخابات  کمیسیون  ندارد. 
در  خود  طرح  انتخاباتی،  تقویم  اعالم  ضمن 
مردم  اختیار  در  را  انتخابات  برگزاری  مورد 
روی  دست  کمیسیون  این  اما  می داد.  قرار 

دست گذاشته و هرازگاهی مسووالن رده باالی 
آن در رسانه ها با گردن های افراشته از تقلب ها 

و جعل کاری های خود دفاع می کنند. 

هزینه های  تأمین  برای  جست وجو   -
که  دارد  وظیفه  افغانستان  دولت  انتخابات: 
را  الزم  هزینه های  انتخابات  برگزاری  برای 
کند. جامعۀ جهانی در موجودیت یک  فرهم 
به  حاضر  تقلب،  از  مملو  و  غیرشفاف  روند 
جامعۀ  نیست.  انتخابات  هزینه های  تأمین 
تأمین کنندۀ  اصلی ترین  عنوان  به  جهانی 
می شود  حاضر  زمانی  انتخابات  هزینه های 
که به روند برگزاری انتخابات اعتماد کند که 
نسبت به برگزاری یک انتخاباِت قانون مند در 
افغانستان مطمین شود. این بی انصافی محض 
است که دیگران پول های مالیه دهنده گاِن خود 
را در روندی به مصرف برسانند که نتیجۀ آن، 
معلوم  شود.  خودشان  گردِن  در  لعنتی  طوق 
تصور  چه گونه  کشور  دولت مردان  که  نیست 
شرم آورِ  تجربۀ  با  جهانی  جامعۀ  که  کرده اند 
انتخابات ساِل گذشته بازهم هزینه های سنگین 

آن را به عهده می گیرد.

برگزاری  برای  عمومی  افکار  بسیج   -
انتخابات: از دیگر وظایِف دولت افغانستان این 
است که اعتماد نابود شدۀ مردم به انتخابات را 
نیز دوباره اعاده کند. برای تحقق این هدف، به 
بسیج افکار عمومی و حمایِت دوبارۀ انتخابات 
در میان مردم نیاز است. شهروندان کشور به 
هیچ صورت حاضر نیستند که در موجودیت 
انتخاباتی و در فقدان مکانیزم  نهادهای فاسد 
کنند  خطر  بازهم  انتخابات،  برگزاری  شفاف 
در  مگر  بروند.  رای  صندوق های  پای  به  و 
خون ها  جمهوری  ریاست  گذشتۀ  انتخابات 
نتیجۀ  نشدند.  قطع  انگشت ها  و  نشد  ریخته 
چه  کشور  شهروندان  برای  فداکاری  این همه 
آمدن  به وجود  مردم  آرزوی  آیا  است؟  بوده 
دولتی بود که پس از 9 ماه هنوز هم نمی داند 
اختالفات  و  مشکالت  از  و  می کند  چه 

میان تیمی خود بیرون نشده است؟ 
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احمـد عمران

بی اراده گی دولت در برگزاری 

انتخـابـات
 

شدِن  وارد  به هدف  زیادی  دروازه های  اواخر،  این  در 
ترکیه،  کشورهای  است.  شده   باز  گفت وگوها  میِز  به  طالبان 
کدام  هر  ترکمنستان  به تازه گی  و  ایران  قطر،  امارات،  چین، 
تا  کرده اند  باز  طالبان  روی  به  را  دروازه های شان  به نحوی 
باشند. هرچند  افغانستان  باِب صلِح  شاهد گفت وگوهایی در 
به  را  دروازه هایش  رسمی  گونۀ  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
سایت های  از  گزارش هایی  اما  است،  نکرده  باز  طالبان  روی 
خبرِی ایران می رسانند که شماری از طالبان به این کشور فرا 
ایرانی گفت و گو  با مقام های  باِب مسایلی  خوانده شده و در 

کرده اند. 
دم ودستگاهی  برای خود  قطر  در  طالبان  که  سال هاست  البته 
ببرند.  استفاده های زیادی  از آن جا  دارند و سعی می کنند که 
ظاهراً  و  کرد  خودداری  قطر  به  سفر  از  رییس جمهوری  اما 
پیگیری  پاکستان  نقطۀ  از  فقط  را  بحث صلح  تا  دارد  تالش 
کند. تالش ها برای بستن پیمان با پاکستان، در اولویت  کارِی 
با  بتوانند  طریق  این  از  تا  است  ملی  وحدِت  دولت  رییس 
جدید  مرحلۀ  این  و  شوند  جدید  مرحلۀ  یک  وارد  پاکستان 

صفحۀ افغاستان را عوض کند. 
که  می گوید  مجلس  نماینده گان  به  رییس جمهوری  که  وقتی 
چاره یی جز ایجاد ارتباط و اعتماد میان آی اس آی و دستگاه 
امنیت ملی افغانستان نیست و باید این کار صورت گیرد، خود 
می رساند که بحث دست یافتن به صلح در افغانستان منوط به 
راضی نگه داشتِن پاکستان است و این که افغانستان در ازای 

صلح باید دست بیِن پاکستان باشد.
این در حالی است که کشورهای زیادی عالقه مند فراهم کردِن 
اما ریاست  اند،  افغانستان  به  برای گفت وگوهای صلح  زمینه 
جمهوری هیچ گامی در این راستا برنداشته و از این فرصت ها 
پاکستان  که  زمانی  تا  است  واضح  البته  است.  نکرده  استفاده 
نخواهد، هیچ کشوری با هیچ ابتکاری نمی تواند در افغانستان 
صلح برقرار کند. ولی این به معنای آن نیست که نماینده گان 
مردم در برابر تفاهم نامۀ استخباراتی با پاکستان کوتاه بیایند و 

افغانستان از این طریق دو دسته تسلیِم آن کشور شود. 
پاکستان،  با  به جای گفت وگو  ما  نیست که  این هم سزا  البته 
با  از درِ دشمنی  بلند کنیم و  این کشور را  با  صدای دشمنی 
تمامیِت ارضی اش  پاکستان حق دارد  آن سخن بگوییم؛ زیرا 
را از جانب افغانستان حفظ شده ببیند و این امر میان پاکستان 
و افغانستان اعتماد به وجود می آورد. البته این را هم می دانیم 
که سیاست های پاکستان و استیالجویِی او در منطقه، فقط با 
افغانستان  دولت  طرف  از  دیورند  خط  رسمیت  به  اعتراف 

توقف نمی یابد.
به هر صورت، ارگ نباید دو گزینۀ تسلیم شدن به پاکستان یا 
جنگ با پاکستان را برای انتخاب روی میز بگذارد، بلکه راه 
منطقی تر این است که افغانستان به عنوان یک کشورِ مستقل و 
دوسِت پاکستان و در عین حال هندوستان در منطقه شناخته 
شود و برای دست یافتن به این امر، باید پالیسی یی را تدوین 

کند. 
ما باید با جانب پاکستانی ها به عنوان دوستاِن قابل اعتمادشان 
به  نزدیک  همۀ کشورهای  از  عین حال،  در  و  کنیم  صحبت 
پاکستان و متحد پاکستان در منطقه بخواهیم که این کشور را 
وادار کنند که در مورد افغانستان تغییر موضع و اندیشه دهد. 
این البته ممکن نیست تا زمانی که ما در بازی های بین المللی 
از ابزارهای الزم برای دست یافتن به این هدف استفاده نکنیم. 
امروز پاکستان تالش دارد که چین و یا هر کشورِ دیگر مثل 
افغانستان  قضیۀ  در  خویش  نفع  به  را  امارات  و  قطر  ترکیه، 
تحریک کند، افغانستان نیز این توانایی را دارد که کشورهای 
پاکستان شدت  بر  را  کند که فشارهای شان  ترغیب  را  منطقه 
بخشند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که پاکستان را 
مورد فشار قرار دهد تا از حمایِت طالبان دست بردارد، داعش 
نفرستد و در امر ثبات افغانستان همکاری صادقانه کند؛ کاری 

که رییسان جمهورِ افغانستان تا حال از آن دوری جسته اند. 
به هر صورت، اکنون که دروازه های زیادی برای گفت وگوهای 
صلِح افغانستان باز شده است، باید بیشترین جسارِت سیاسی 
را به خرچ دهیم و از همۀ این فرصت ها به نفع کشور و فشار 

آوردن بر پاکستان استفاده کنیم. 

گزینـۀ
 ســـــوم



بخش سوم
است«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان  یادداشت: 
کشور  نخبه گان  از  بزرگی  جمع  نشست  عنوان 
روز  که  بود  جاری  نگران کنندۀ  وضعیت  پیرامون 
دوشنبه )۴ جوزا( از طرف کنفرانس آجندای ملی در 

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

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

مسایل ملی پرداختند.
این  نخبه گان  توسط  شده  مطرح  دیدگاه های  اینک 

کنفرانس را می خوانید:

استاد شاداب- استاد دانشگاه:
سپری  دهه  چند  مدت  در  را  زیادی  بحران های  افغانستان 
کرده؛ بحران هایی بودند که مردم با وصف همه ناهنجاری ها، 
ارزش  شدند:  متحمل  را  آن  بزرگ  ارزش  یک  برابر  در 
آزادی و تمامیت ارضی که این بحران ها را در قالب جهاد 
و مقاومت پذیرفتند و به مقتضای قاعدۀ حقوقی اسالمی که 
»اخف فی ضرراً« را که باید تحمل کنیم، ملت مردانه تحمل 
کرد )که این( دو دست آورد بسیار بزرگی را در قبال داشت.
بعد از تحول جدید در افغانستان نکاتی پیش  آمد و مسایلی 
مطرح شد و بحران های ایجاد گردید که مردم خواسته و یا 
نخواسته در برابر آن قدعلم نکردند. اما، بعد از این حوصلۀ 
مردم سر رسیده  و تحمل چنین بحران هایی را ندارند که با 

فالن سیاست چه قدم هایی بردارند.
نکتۀ دیگری که می خواهم تذکر دهم این است که آیا همین 
اهلیت در میان ما نخبه گان وجود دارد تا بتوانیم یک نقشۀ 
تعبیر  همان  به  عکس  بر  یا  و  کنیم  تعقیب  صادقانه  را  راه 
اگر  کند.«  دلبری  خود  مقصد  برای  کس  »هر  که:  مصرعی 
این مورد تا هنوز هم در میان نخبه گان افغانستان طوری که 
یک  نمی توانیم  ما  اصاًل  باشد،  داشته  وجود  است،  مشهود 
نقشۀ راه را برای نجات ملت سراغ داشته باشیم. هنوز هم در 
جامعۀ ما شماری به نام جنگ ساالر و شماری هم به نام های 
دیگر یاد می شوند که به گفتۀ شهید استاد برهان الدین ربانی، 
تنگ  از  باید  ما  است.  نکتایی  و  پکول  جنگ  این  از  بعد 

نظری ها دور باشیم.
و  داشته  سهم  ملت ها  آزادی  در  نیروهایی که  تاریخ  هر  در 
اهانت  وقت  هیچ  اند،  داشته  که  نواقصی  وصف  با  دارند 
نمی شوند. ما نیروهای ُخردی که در داخل داریم باید آن ها 
را دست کم نگیریم، کاستی و نقص های شان را برای شان 
حضور  جامعه  متن  در  که  اصلی  نیروی  ولی  دهیم،  نشان 
دارد، نخبه گان ما هم در پیوند با همین نیروها می توانند نقشۀ 
راه را ترسیم کنند و نقشۀ راه ما نباید به گونۀ باشد که در 

تقابل با ملت قرار گیرد.
امروزه در افغانستان بحران اعتماد هم وجود دارد و این که 
چگونه این بحران را باید مهار سازیم، از خود شیوۀ خاصی 
دارد که دولت های ما متأسفانه تا هنوز از مهار بحران عاجز 
بوده اند که آسیب شناسی و عوامل زیادی را در خود دارد و 

باید در بحث های جداگانه روی آن پرداخته شود.
در اخیر، مسیری را که دولت وحدت ملی تا هنوز پیموده و 

تعقیب می کند به ترکستان منتهی می شود. 

قاضی مظفری:
در مورد موضوع اول باید بگویم که دست آوردهای دولت 
وحدت ملی بسیار  ناچیز است و رهبران دولت نتوانسته اند 
در مدت 9 ماه اعضای ستره محکمه، دادستانی ُکل و بعضی 

وزارت خانه ها را صاحب وزیر بسازند.
از طرف دیگر، یک جانب حکومت می خواهد جانب دیگر 
را تخریب کند، یک طرف حکومت خود کامگی می کند، در 
حالی که قرارداد تساوی هر دو رهبر را در بر می گیرد، این 
خودکامگی ها در آینده مشکالت زیادی را برای مردم خلق 

و افغانستان را با مشکالت زیادی مواجه خواهد ساخت.
موضوع دیگری که این روزها بحث می شود امضای تفاهم نامۀ 
همکاری های استخباراتی میان افغانستان و پاکستان است. در 
تاریخ می خوانیم که بعضی کشورها حصه یی از خاک خود 
را فروخته اند. مثلی که االسکا را یکی از پادشاهان روسیه 
به امریکا فروخت یا حکومت ما در سال های گذشته، بسیار 
عمق  به  زیادی  ساحات  در  پاکستان  و  کرد  انگاری  سهل 
افغانستان پیش آمد که خود یک نوع وطن فروشی است. اما 
با  العملی نشان داده نمی شود.  می بینیم که هیچ گونه عکس 
توجه به همه خیانت هایی که پاکستان در حق مردم افغانستان 
کرده، در دوران جهاد مجاهدین را تقسیم کرد و بسیاری از 

کردند.  ویران  را  کابل  کابل،  کوه های  از  پاکستانی  جنراالن 
دولت افغانستان نباید باالی دشمن تاریخی و قسم خورده 
اعتماد کند و در خانۀ خود استخبارات آن را جا دهد. این 

یک خیانت ملی است و ملت افغانستان آن را قبول ندارند.
حکومت موجود ناکام است و امید است که ملت به گفتۀ سید 
جمال الدین، ملت بیدار ملتی است که در مقابل خیانت های 
دولت ایستاد می شوند؛ نگذارند تا افغانستان جزء خاک یک 
کشور دیگر شود و یا کشور دیگری قیمومیت ما را به دست 

داشته باشد.

محمد ناطقی-آگاه سیاسی:
در  شان  همکاران  و  مسعود  ولی  احمد  جناب  از  تشکر  با 

کنفرانس آجندای ملی برای برگزاری این کنفرانس.
موضوعات بسیاری خوبی را مطرح کردید که در ارتباط به 
مسألۀ اول، خدمت دوستان عرض کنم، دولت وحدت ملی 
به عنوان یک دست آورد ریشه های بومی ملی داشته است. 
چنانی که آقای احمد ولی اشاره کردند، در طی چندین سال 
روی آجندای ملی کار کرده اند که من آگاهم، این مسایل 
و  جناح ها  رهبران  و  سیاست  نخبه گان  بعد  و  داشت  تأثیر 
دو  میان  در  بحث  که  زمانی  انتخابات؛  در  سیاسی  تیم های 
تیم انتخاباتی متمرکز شد، موفق شدند که روی یک برنامه و 

بستۀ مشترک توافق کنند.
برای متحدین بین المللی ما هم حق بدهید به خاطری که آن ها 
نیز منافع زیادی را در افغانستان برای خود تعریف کرده و 
روی این مسأله تأکید کردند که دو تا تیم انتخاباتی اگر از 
نخبه گان  همه  و  می آید  میان  به  بحران  شوند  جدا  هم دگر 
سیاسی در درون کشور هم به این جمع بندی رسیده بودند 
که باید هر دو تیم سیاسی، این دو تیم در واقع سقفی بود که 
همه در آن جمع شده بودند، یک جا شوند؛ در حال حاضر، 
همه گروه ها و طیف های سیاسی ما زیر یک سقف گرد آمده 
اند که به نظر من  و حکومت وحدت ملی را تشکیل داده 

یک دست آورد است.
این که، حکومت وحدت  موضوع دیگری که مطرح است 

ملی در جریان 9 ماه چه کرده است؟ 
مطرح  بیرونی  و  داخلی  ساحۀ  دو  در  دست آوردها  طبیعتًا 
اشاره  دوستانی  که  همان گونه  خارجی  سیاست  در  است: 
از  تنش ها  داشتیم؛  خوبی  بسیار  دست آوردهای  ما  کردند، 
میان رفتند و پل های خراب شده دوباره ترمیم شد، در حال 
حاضر متحدین جهانی ما در بُعد امنیتی به همان تعهداتی که 
در بروکسل و شیکاگو داشتند، در سال چهار میلیارد و یک 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  اختیار  در  باید  دالر  میلیون  صد 
بگذارند، عمل می کنند. شاهد هستیم که مناسبات افغانستان 
و پاکستان نیز حالت گذشته را ندارد و اگر بگوییم در بُعد 

سیاست خارجی کار نشده، این بی انصافی است.
در  یکی  شناسایی شده،  دو عرصه  در  بیشتر  ما   مشکالت 

ایجاد  در  که  ملی  وحدت  حکومت  که  مدیریت  عرصۀ 
نخست  روزهای  در  جمهور  رییس  بوده،  ناتوان  مدیریت 
اعالم کرد که در چهل روز کابینۀ دولت را تکمیل می کنیم؛ 
این  به  نیز  تازه وزیر دفاع  ماه طول کشید و  پنج  کابینه  اما 
نیز  والیات  مشکل  ترتیب  همین  به  اند،  شده  نامزد  پست 

است که در این بخش نمرات خوبی نداریم.
نکتۀ دومی که بازهم باید به عنوان مشکل مطرح شود و آن را 
قبول کنیم این که، رهبران دولت در مسایل کالن و زیر بنایی 
کشور باید یک دست باشند که این انتظار را همه مردم دارند 
تا در مسایل مانند صلح و امنیت و همین امضای تفاهم نامه 
با پاکستانی باید یک پارچه عمل کنند، چنین نیست و آرزو 
داریم که این مسأله عملی شود و رهبران حکومت وحدت 

ملی این خواستۀ برحق مردم افغانستان را برآورده سازند.
این  که  است  معلوم  است،  شده  مطرح  که  چالش ها  بحث 
چالش در برابر حکومت طالبانی است که می جگند و گروه 
دیگری که به نام داعش پیدا شده است. اگر ما واقعًا موارد 
باالیی را درست طی کنیم و یک دست و یک پارچه باشیم؛ 
چالش ها  این  شان  برای  که  داریم  خوبی  امنیتی  نیروهای 

چیزی نیست و ما می توانیم به راحتی از این ها بگذریم. 

عتیق اهلل امرخیل-پوځی کارپوه:
زه یو نظامی یم نه فلسفه او نه هم هغه شی وایم چی 

یی  امکانات  وایم چه  نلری. هغه خربی  امکانات  هغه 

کی  حکومت  دی  خربی  دری  وکړو،  باید  څه  او  لرو 

مهمی دی چی صلح، امنیت او د افغانستان روغونه او 

جو ړونه ده.

تر اوسه ټول کارونه په بیضوی شکل روان دی چی یو 

بل ته پاس ورکوی او ملت به بد حالت کی دی چی هر 

ورځ زوریږی کورونه یی ورانیږی، ښځی کوندی کیږی 

مونږ  ته  دی  که  لری،  دعوا  باندی  چوکیو  به  دوی  خو 

وحدت  چی  یم  حیران  زه  وایو  ملی  وحدت  حکومت 

ملی څه ته وایو. 

ملت بدبختی، سمت او زبان پرستی خواته روان دی، 

صلح او امنیت وجود نلری او د افغانستان آبادی پریږده 

چی هیڅ خربی هم ورباندی نکیږی.

برخو  نورو  او  مالداری  زراعت،  تجارت،  په  نه  مونږ 

کی پالن نلرو او هیڅ بودجه هم نشته، کله چی حالت 

دغه رقم دی نو ملت خپل تصمیم نسی، راځی داسی 

او  ده  ختمه  دوره  رهربان  ددی  نور  چه  ونیسی  تصمیم 

نظام پرځای پاتی وی خو حکومت تغییر وکړی.

عبداهلل خنجانی-خبرنگار:
حکومت وحدت ملی در تمام کشورهایی که تا هنوز تجربه 

زمانی  است.  استثنا  یک  عنوان  به  و  نبوده  پرنسیب  شده، 
نمی دهند،  نتیجه  حکومت ها  شکل گیری  رسمی  قاعده  که 
فشارهای جهانی باعث می شود تا طرف هایی که دیدگاه های 
متفاوت دارند و در یک تضاد مطلق قرار می گیرند، حداقل 
را  سهامی  و حکومت  بیایند  کنارهم  جهانی  منافع  به خاطر 
ایجاد کنند که برای مشروعیت آن بعد حکومت ایتالفی یا 

حکومت وحدت ملی گفته می شوند.
چرا حکومت های وحدت ملی تا امروز نتیجه نداده؟ سه تا 
تا  ملی  که حکومت های وحدت  شده  باعث  اساسی  عامل 

امروز به ناکامی مواجه شوند.
نمی توانند  قدرت  اصلی  صاحبان  یا  طرف ها  که  این  اول، 
فضاها سابقۀ خود را کنار بگذارند و وارد یک مرحلۀ جدید 
برای حق خواهی و رسیدن به اهداف مشترک شوند، دلیلش 
هم طبیعی است که گاهی اوقات منافع شان متفاوت می باشد.
اعتماد و تعهد برای کامیابی نظام ها است.  نبود  عامل دوم، 
قربانی  ما  می بینند،  همه  که  همان گونه یی  امروزه  متأسفانه 
نظر  در  و شماریبدون  هستیم  نظام  درون  در  قدرت  جنگ 
داشت فضای عمومی در افغانستان و اولویت های اساسی در 

تالش تعیین و تعریف موقعیت خود هستند.
عامل سوم، معاهده و یا ضمانت اجرای دوام این حکومت ها 
زمانی  هر  می باشد،  بین المللی  فشارهای  براساس  که  است 
گرفته  سهامی  نظام های  از  بین المللی  ضمانت  این  که  این 

شود، اتوماتیک این نظام ها محکوم به از بین رفتن هستند.
خبرنگار  یک  عنوان  به  من  پیشنهاد  فضایی  چنین  یک  در 
این است، تا زمانی که تعهد برای حل مشکل افغانستان در 
درون نظام ایجاد نشود، هیچ عامل بیرونی حتا گفتمان های 
مدنی و فشارهای جهانی هم نمی تواند تغییری را ایجاد کند؛ 
تا این جایی که آمده ایم و فضایی که تصویر شده، رهبران 
دولت وحدت ملی به این نتیجه برسند که با گذشت زمان ما 
محکوم به ناکامی هستیم و تمام وضعیت به نفع دشمن است 
و امیدوارم یک مرحلۀ تازه از همکاری در درون نظام ایجاد 
شود که مبتنی به اصول و منافع مشترک باشد و حداقل همان 

تهدید مشترک را به عنوان یک از اصل ها بپذیریم.
آسان ترین  از  یکی  که  است  این  من  باور  صلح،  بحث  در 
بهانه های سیاسی برای فرار از مشکالت در درون افغانستان، 
بنابر دو دلیل،  بیرونی در قضایا است.  شامل ساختن عامل 
امروزه به تالش های صلح در افغانستان امیدوار نیستم، یکی 
بر اساس تیوریک است که تیوری های حل بحران در دنیا 
نظامی  ببرند که عامل  پی  نتیجه می دهد که طرف ها  زمانی 

دیگر کارا نیست.
نیز  از دشمن  با مشکل ذهنیت و تعریف  این که شما  دوم 
امروز در افغانستان روبرو هستید. آرزو دارم که تروریسم و 
بحث حمایت از آن را در هر سطحی که است به عنوان یک 

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

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

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

شود.
22

و  پشتونستان  داعیۀ  که  گروه هایی  و  افراد 
از  نیز  می دهند  سر  افغانستان  در  را  دیورند 
دید استراتژیک به این مسأله نمی نگرند، چون 
می دانند که این داعیه به حقیقت قرین نیست؛ 
و  شخصی  منافع  آوردن  به دست  برای  ولی 

گروهی، همچنان این شعار را سر می دهند.
در  البته  دارد؛  ساده تری  راه حل  مشکل  این 
صورتی که هر دو کشور افغانستان و پاکستان 
این  در  کنند.  دنبال  را  راه حلی  بخواهند چنین 
صورت افغانستان باید یقینی بسازد که حضور 
سیاسی  و  امنیتی  منافع  افغانستان،  در  هند 
پاکستان را تهدید نمی کند و در عمل این امر را 
پاکستانی ها  از سوی دیگر  اثبات برساند، و  به 
نیز با حضور هند در ابعاد دیگری که می تواند 
نباید  بسازد،  افغانستان  نصیب  را  منافعی 
مخالفت کنند. این راه حل ساده، در واقع اعتماد 
سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و هندوستان 
را ایجاب می کند؛ اعتمادی که به نظر نمی رسد 
به  توجه  با  ولی  شود؛  ایجاد  زودی ها  این  به 
هر  داد،  ما رخ خواهد  منطقۀ  در  که  تحوالتی 
سه طرف ناگزیر از این اعتمادسازی استند و به 
گمان اغلب که تا ده سال آینده به پیشرفت های 

عمده ای در این زمینه دست خواهند یافت.

۴-1-2 هندوستان
افغانستان  که  گذشته  دهۀ  پنج  به  نزدیک  در 
تقریبًا  هندوستان  بوده،  بحران  و  جنگ  درگیر 
همیشه از دولت های بر سر اقتدار در افغانستان 
واقع،  در  حمایت ها  این  و  کرده  حمایت 
مخالفت با حضور و نفوذ پاکستان در افغانستان 

بوده است.
در  هند  چپ،  احزاب  حاکمیت  سال های  در 
همکاری با شوروی سابق از آن دولت حمایت 
می کرد. در جریان سال های حکومت مجاهدین 
و  داشت  دولت  آن  با  خوبی  رابطۀ  هند  نیز 
عنوان  به  طالبان  که  مقاومت  سال های  در  حتا 

ایادی پاکستان می خواستند بر افغانستان تسلط 
پیدا کنند، هند با جبهۀ مقاومت یا همان ادامۀ 

حکومت مجاهدین، همکاری داشت.
مختلف  مقاطع  در  همکاری ها  این  میزان 
تاریخی، متفاوت بوده است. مثاًل در سال های 
به  مقاومت،  جبهۀ  از  هند  حمایت  مقاومت، 
مقدار کمی حمایت های مالی و صحی خالصه 

می شد.
بار  یک  هند  طالبان،  حاکمیت  سقوط  از  پس 
دیگر با دولت جدید افغانستان، رابطه قایم کرد. 
پالیسی های افغانی هند به گونه یی بوده که حتا 
را  افغانستان  قبلِی خود در  با هم پیمانان  رابطه 
فدای رابطه با دولت بر سِر اقتدار در این کشور 
تأمین  آن،  بارز  مثال های  از  یکی  است.  کرده 
کرزی  حامد  حکومت  با  نزدیک  بسیار  رابطۀ 
و حلقۀ حامِی وی بود که در برخی موارد در 
علیه  جنگ  در  که  مقاومت  رهبران  با  تقابل 
طالبان، به نوعی هند از هم پیمانان آنان به شمار 

می رفت ـ صورت می گرفت.
حتا  و  سیاسی  تخنیکی،  مالی،  کمک های 
آموزشی هند در سال های اخیر به اندازه یی بوده 
بزرِگ  پنج کشور  از  به یکی  را  این کشور  که 

کمک کننده به افغانستان مبدل کرده است.
با نفوذ  پالیسی اصلی هند، مقابله  این حال،  با 
پاکستان در افغانستان بوده. در صورتی که هدف 
اصلی حمایت از افغانستان می بود، با توجه به 
این که پاکستان به دلیل حضور هند در افغانستان، 
پیوسته تالش  کرده مشکالت بیشتری را برای 
برای  می توانست  هند  کند،  درست  افغانستان 
جلوگیری از تحریک پاکستان، حضورش را در 

افغانستان به گونۀ دیگری تأمین کند.
پروژه هایی  در  را  اکثر کمک هایش  هند  این که 
و  افغانستان  مرز  در  که  رسانده  مصرف  به 
افغانستانی ها  نگاه  از  اگر  دارد،  قرار  پاکستان 
پرسش برانگیز نیست، از دید پاکستان به شدت 

تحریک کننده می باشد.
در کنار آن، حمایت های مستقیم و غیرمستقیم 
هند از افراد و گروه هایی که شعار پشتونستان 
را سر می دهند - با این که این افراد و گروه ها 
را  پشتونستان  داعیۀ  و  ندارند  بزرگی  نقش 
شعار  فقط  و  نمی کنند  دنبال  هدف مندانه  هم 
نگرانی  قابل  جداً  پاکستان  برای   - می دهند 

است.
از  هندوستان  که  دارد  وجود  هم  اتهاماتی 
حمایت های  پاکستان  مخالف  بلوِچ  شورشیان 
به  پاکستانی ها  حتا  و  می کند  تخنیکی  و  مالی 
این باور استند که برخی از طالبان پاکستانی که 
به گفتۀ آنان در بخش هایی از افغانستان پناهگاه 

دارند، از سوی هند حمایت می شوند.
به این ترتیب، برای هندوستان از چند دید بهتر 
پاکستان  و  افغانستان  میان  رابطۀ  که  است  این 
اعتماد  عدمِ  و  دشمنی  چارچوب  در  همچنان 

دوام یابد.
نخست این که در این صورت، پاکستان همچنان 
مسالۀ  صرف  را  منابعش  و  توجه  بیشترینه 
اقتصادی  لحاظ  از  و  کرد  خواهد  افغانستان 
همچنان  گذشته،  دهۀ  دو  یا  یک ونیم  مانند 
شد؛  خواهد  روبه رو  بیشتری  ضعف های  با 
اقتصادی خواهند  بنیاد  هرچند  که  ضعف هایی 
در  زنده گی  مختلف  جنبه های  در  ولی  داشت 
پاکستان، مشهود خواهند بود و دولت و نظام در 
پاکستان را با مشکالت بیشتری مواجه خواهد 

کرد.
مسالۀ  به  پاکستان  بسیار  توجه  این که  دوم 
نتواند  پاکستان  که  می شود  سبب  افغانستان، 
هند،  با  سیاسی اش  و  امنیتی  کشمکش های  در 
از موضع محکمی برخورد کند. به گونۀ مثال، 
برابر  در  پاکستان  ارتش  شد  قرار  که  زمانی 
شرقی  شمال  در  مستقر  تروریستی  گروه های 
مجبور  بپردازد،  نظامی  نفربری  به  کشور  آن 
بود بخشی از نیروهایش را که در جبهۀ کشمیر 
حتا  و  دهد  انتقال  جبهه  این  به  بودند،  مستقر 
تأکید  تکرار  به  پاکستانی  مقامات  آن  از  قبل 
زیادی  تعداد  بودن  مستقر  دلیل  به  که  داشتند 
به  نمی توانند  هند،  با  مرز  در  سربازان شان  از 
عملیات های گسترده علیه گروه های تروریستی 

در مرزشان با افغانستان بپردازند.
دالیل دیگری هم وجود دارد که هند نخواهد 
از  اما  یابد؛  بهبود  پاکستان  و  افغانستان  رابطۀ 
راهی جز  افغانستان  و  پاکستان  برای  که  آن جا 
که  حالی  در  هند  ندارد،  وجود  رابطه  بهبود 
عالقه مند این بهبود روابط نخواهد بود، مجبور 

است به این سناریو تن دهد.
از  یکی  به  مبدل  حاضر  حال  در  که  هند 
دارد  تالش  و  شده  جهان  اقتصادی  قطب های 
بیشتر  توسعۀ  به  موقعیتش،  این  تضمین  برای 
اقتصادی برسد، نیازهای عمده ای برای رسیدن 
این  از  برخی  تأمین  راه  که  دارد  این هدف  به 
از  مواردی  در  حتا  و  افغانستان  از  نیازها، 

پاکستان می گذرد.
بهترین مسیر توسعۀ روابط اقتصادی - تجاری 
آسیا  غرب  و  میانه  آسیای  کشورهای  با  هند 
هند  می گذرد.  افغانستان  از  ترکیه(  تا  )ایران 
خود  اقتصادی  صنایع  توسعۀ  برای  همچنان 
نیاز به مواد خام دارد؛ موادی که در افغانستان 
سوی  از  است.  دسترس  قابل  میانه  آسیای  و 
اقتصادی  توسعۀ  برای  انرژی  به  نیاز  دیگر، 
این  از  نیز  در هر کشوری مطرح است و هند 
قاعده مستثنا نیست. بخشی از انرژی مورد نیاز 
هندوستان نیز از آسیای میانه و ایران و از طریق 

افغانستان و پاکستان می تواند تأمین شود.
مهم تر از همه این که در همۀ این موارد، هند با 
رقیبی همچون چین مواجه است که در صورت 
دیر جنبیدن، چین این امتیازات را خواهد قاپید.

محسن حسن زاده ـ کارشناس ارشد روان شناسی
همچنین نگران  بودن قبل از خواب به این دلیل که عمرمان 
تلف شده و از دیگران عقب مانده ایم، در کنار کار زیاد و 

بیش از اندازه، از ویژه گی های افراد استرسی است.
تداخل کار و زنده گی و ناتوانی جداسازی این دو از هم، 
همین طور غافل بودن از همسر و فرزندان به دلیل مشغلۀ 
زیاد کاری، اهل تجمل  بودن و چشم و هم چشمی کردن، 
از دیگران سبقت  گرفتن در  راننده گی  کردن و  با عجله 
کنارِ از کوره در رفتن های زودهنگام، از ویژه گی های افراد 

استرسی است. 
ندارد،  به طور کامل وجود  استرس  امکان حذف  مسلمًا، 
اثبات  زیرا  کرد؛  کنترل  و  داد  کاهش  را  آن  می توان  اما 
شده خصوصیات حاکم بر زنده گی و نوع شخصیت افراد 
استرسی موروثی نبوده و تابع یادگیری و محیط فرد است.

استرس، چه گونه بیمارتان می کند؟
که  کسانی  است  داده  نشان  قلب  متخصصان  تحقیقات 
سخت  و  می خورند  غذا  سریع  می کنند،  صحبت  سریع 
کار می کنند،  هفت برابر بیشتر مستعد کرونر قلب هستند. 
به شدت  دهانی  حفرۀ  با  مضطرب  اشخاص  همچنین 
و  پرخاش گری  سگرت،  استعمال  زیرا  دارند؛  مشکل 
عنوان  به  بدخوری  و  پرخوری  غیبت،  نارضایتی،  اظهار 
شاخص های اصلی افراد پراسترس به حفرۀ دهانی مربوط 
است. پس با کنترل استرس می توان بر بسیاری از عوارض 

ناشی از آن غلبه کرد.
 

کاهش سرعت در زنده گی
مهم ترین راهکار برای کاهش و کنترل استرس، شناسایی 
سبک زنده گی پرخطر است که درصد زیادی از مردم ما 
روابط  و  تحرک  تغذیه،  الگوی  یعنی  هستند.  آن  درگیر 
و  پرشتاب  رفتارهای  اساس  بر  عاطفی شان  و  اجتماعی 

بدون آرامش شکل گرفته است.
می زنند،  حرف  می خورند،  غذا  سریع  که  افرادی 
و  زناشویی  خانواده گی،  روابط  حتا  و  می روند  راه 
اجتماعی شان در فضای به دور از آرامش شکل می گیرد، 
دیابت،  عروقی،  و  قلبی  بیماری های  معرض  در  بیشتر 
بهترین  اساس،  این  بر  قرار می گیرند.  میگرن و کمردرد 
سرعت  کاهش  افرادی،  چنین  به  توصیه  موثرترین  و 
به  اعمال دهانی است.  به خصوص  امور روزانه و  انجام 
این ترتیب فرد قدرت تخلیۀ استرس های روزانه را پس 
از آن که غذایش را در آرامش می خورد، ورزش می کند، 
خانواده گی  روابط  به  آرام  فضایی  در  می کند،  عبادت 
می پردازد و نیز در آرامش می خوابد؛ به دست می آورد. 
به این ترتیب، استرس های جمع شده در فرد به صورت 

بیماری های مختلف امکان بروز پیدا نمی کند.
قرار  تأثیر  تحت  را  یکدیگر  استرس  و  دیابت  بی شک 
و  کنترل  استرس،  با  مقابله  راهکار  اولین  و  می دهند 
مدیریت عامل استرس زاست که برای آموختن راهکارهای 
مرتبط  کتاب های  و  روان شناس  مشاوران  از  می توان  آن 

کمک گرفت.
همچنین ورزش عالوه بر آن که نقش مهمی که در کنترل 
دوا  به  نیاز  کاهش  و  ثبات شکر خون  به  دارد،  استرس 
با مراجعۀ منظم و  دیابتی،  بیماران  البته الزم است که  انسولین منجر می شود.  و 
همیشه گی به پزشک و داشتن برنامه ریزی و آینده نگری از پیشرفت بیماری خود 

پیش گیری کنند.
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اسماعیل نوشاد
 دانشجوي مقطع دکتراي فلسفه 

مراد مي کند،  منفیت  از  معنایي که  براي شرح  آگامبن 
ریشه هاي  جست وجوي  به  و  مي رود  هگل  سراغ  به 
منفیت در اثر معروِف هگل یعني پدیدار شناسي روح 
پدیدار شناسي  در  آگاهي  صورِت  نخستین  مي پردازد. 
هگل، »یقین حسي« است. برداشت حسي و بي واسطۀ 
ما از جهان، ابتدایي ترین و مأنوس ترین شیوۀ شناخت 
است. او مي گوید که سرچشمۀ منفیت در پدیدار شناسي 

ضمیر اشاره diese یا »این« است. اما چنان که هگل 
نشان مي دهد، ما تنها مي توانیم به واسطۀ نوعي انتزاع از 
انتزاع همان زبان  این  این یقین حسي سخن بگوییم؛ 

است. 
ما نمي توانیم یقین حسي را بیان کنیم، چون زبان منظور 
و معنا را بیان نمي کند و از این رو کیفیتي »کلي« )پس 
منفي( مي یابد. وقتي که در »این جا« و »اکنون« به یک 
دقیقا چیست؟  مًا  منظور  مي کنیم،  اشاره  شيء خاص 
»در برابر پرسش اکنون چیست؟ به عنوان مثال پاسخ 
خواهیم داد: اکنون شب است. براي احساس حقیقت 
این یقین حسي، تجربه یي بسیط کافي خواهد بود. حاال 
فردا  را  نگه داري شده  نوشته  به صورِت  همین حقیقِت 
بگوییم  باید  که  این جاست  مي کنیم،  نگاه  دوباره  ظهر 
]حقیقت مورد نظر ما[ باد خورده و ضایع شده است.

شکي نیست که اکنون، خودش نیز ]در این نگه داري[ 
باقي مانده است، ولي به عنوان اکنوني که شب نیست 
تعبیر  به  بنابراین  به طور کلي«.  منفي  امر  به عنوان  یا 
با  اکنون  یک  زبان  در  نیز  خاصي  اکنوِن  هر  هگل، 
واسطه و کلي است که در دِل خود لحظاِت مختلف 
زماني  مثاًل  همچنین  مي دارد.  نگه  منفي  به صورِت  را 
که ما از یک درخت صحبت مي کنیم و ویژه گي هاي 
گوناگوني را به آن نسبت مي  دهیم. این ویژه گي ها همه 

امور کلي هستند و هیچ امر جزیي در میان آن ها نیست. 
امر جزیي در دل کلیِت مفهومي مي میرد و مرگش به 
مثابۀ رفع همچون یک زخم با امر کلي در توالي هاي 

آگاهي حمل مي شود. 
بسیار  آزموني  علم،  از  که  »هنگامي 
از  علم  که  آزمودني  سخت، 
برنخواهد  آن  پس 

آمد، 

مي خواهیم  و  مي  طلبیم 
که یک این چیز یا یک این بشر را 

به گونه یي پیشیني )یا به هر اصطالح دیگر( 
نتیجه بگیرد، یا بسازد، یا باز یابد، البته حق این است 
که در درخواست روشن شود کدامین چیز یا کدامین 
من منظور است؛ روشن کردِن این منظور اما ناممکن 
است.« هگل از این مطلب نتیجه مي گیرد که یقین حسي 

ارزش »حقیقي« ندارد و براي به دست آوردن حقیقت 
باید آن را نفي کرده و رهسپار دیالکتیِک آگاهي شویم 
و تنها در پایان راه است که مي توانیم تمامیت مطلق را 
به صورتي روشن، دریابیم. آن جاست که امر فرداني را 
از آگاهي  امر عام مشاهده مي کنیم و سرانجام  در دل 
نامتناهیت  و  متناهیت  دوپاره گي  از  ناشي  ناخشنود 

نجات مي یابیم.
مسالۀ  وارد  مرگ،  و  زبان  بین  رابطه  منظر  از  آگامبن 
منفیت مي شود. »در واقع انسان در سنت فلسفي غرب 
هم به عنوان موجودي میرا مطرح شده و هم به مثابۀ 
موجودي سخنگو. انسان یک »قوۀ زبان« مي داند و یک 
این  میان  ارتباط  و  پیوند  قول هگل(.  )به  »قوۀ مرگ« 
است:  مهم  اندازه  همین  به  هم  مسیحیت  در  قوه  دو 
انسان ها »پیوسته به خاطر مسیح تسلیم مرگ مي شوند« 
یعني به خاطر  کلمه«. در ادامه وي مي پرسد که رابطۀ 
این »قوا« چه گونه است؟ در این جاست که او متوجه 
منفیت مي شود: »توضیح پیوند میان زبان و مرگ بدون 

روشن کردِن مسالۀ امر منفي ممکن نیست.« 
مورد  در  را  شعري  مرگ«  و  »زبان  کتاب  در  آگامبن 
رازهاي مکتب الئوسوسي از هگل جوان مي آورد که در 
آن شعر، هگل زبان را به خاطر »فقر و مسکنت واژه ها« 
مورد سرزنش  »شوري وصف ناپذیر«،  ژرفاي  بیان  در 

قرار مي دهد. هگل در پدیدارشناسي مصرانه به انکار 
این »احساس گرایي« نشست: »به کساني که این حقیقت 
تصدیق  را  محسوس  چیزهاي  واقعیت  به  یقین  و 
ابتدایي  مکتب هاي  به  برگردند  گفت  باید  مي کنند، 
الوزیوس؛  باستاني  اسرار  همان  به  برگردند  حکمت، 
زیرا راز آشناي این مکتب نه تنها به جایي مي رسد که 
بلکه حتا  تردید کند،  بود چیزهاي محسوس  باب  در 
از آن به نومیدي دست مي شوید. این راز آشنا، از یک 
جهت، خود به نابود کردن این چیزها مي پردازد و از 
جهت دیگر، مي بیند که خود چیزها به همین کار 
است  پاسخي  همان  این  مي کنند«.  اقدام 
که بعدها وبر به منتقدان فرآیند 

عقالنیِت مدرن داد 

که »بي سر و صدا و بدون جار و جنجال هاي تبلیغاتي 
معمول دربارۀ کساني که تغییر مسلک مي دهند، صاف و 

ساده راهِ آمده را باز گردند...«.
رمانتیک جواني اش  »احساس گرایي«  عبارتي، هگل  به   
را کنار مي گذارد و از امر جزیي درمي گذرد تا حقیقت 
را در امر عام و عقالني بیابد. در این جاست که آگامبن 
مي پرسد که راز این چرخش هگل در کجاست؟ هگل 
در پدیدار شناسي ناممکن بودن بیان امر حسي را نه در 
مي داند  واقعیت  این  از  ناشي  بلکه  واژه ها«  »مسکنت 
یقین حسي  حقیقت  جهان شمول  و  کلي  امر  خود  »که 
را تشکیل مي  دهد«. آگامبن مي گوید که هگل در این جا 
الئوسوسي را منکر نشده  ناگفتني  امر  به ساده گي وجود 
و  دقت  با  این جا  در  زبان  گفت  مي توان  »حتا  است. 
مي کند«.  مراقبت  بیان ناپذیر  امر  از  بیشتري  تعصب 
دیگر »الزم نیست شعر الئوسوسي ساکت بماند، یا فقر 
همان طور  درست  کند.  تجربه  را  واژه ها«  »مسکنت  و 
با  به ساده گي  را  محسوس  اشیاي  حقیقت  حیوانات  که 
بلعیدن و نابود کردن شان، یعني با باز شناختن آن ها به 
نشان  منفیتش  ذات  در  آن  درک  با  یعني  نیستي،  مثابۀ 

مي دهند«.
 به عبارتي، امر حسي »نفي« شده در کلیت مفهوم »رفع« 
مي شود و به صورتي نابوده مورد »اشاره« قرار مي گیرد؛ 
اما »بیان« نمي شود. »زبان قدرت سکوت« را در اختیار 

بیان  به  ژرف«  »حکمت  پیشتر همچون  آن چه  و  گرفته 
نیامدني جلوه مي کرد، اکنون مي تواند )از حیث ظرفیت 
منفي اش( در کنه واژه پاس داشته شود و محفوظ بماند. 
قبلش  فلسفه هاي  از  این جا  در  هگل  که  گفت  مي توان 
معقول  به  محسوس  از  »جهش«  یک  با  یک باره  به  که 
یا از پدیدار به نومن مي رسیدند، جدا مي شود: »اصالت 
به دلیل قدرت  این است که  نظام هگلي در  تازه گي  و 
دیگر  درنیامدني  بیان  به  عزیمِت  نقطۀ  این  منفي،  امر 
امر  به  گونه جهشي  هیچ  یا  نوع گسست  هیچ  موجب 
بیان ناپذیر نمي شود. »مفهوم« همه جا در کار است، در 
همه جاي گفتار نفس منفي  Geist )روح( مي دمد، در 
معنا  و  درمي آید  بیان  به  ]معنا[   Meining کلمه یي  هر 
»معناي«  که  دریابیم  باید  مي شود«.  آشکار  منفیتش  در 
در  که  است  ذاتي  منفیتي  یا  این«  »نه  واقع،  در  »این«، 
بطن »این« مضمون ومندرج است. بنابراین دیگر به مانند 
بین  یا  زبان  از  در خارج  زبان  مرز  گذشته،  فیلسوفان 
زبان  »مرز  بلکه  نیست؛  »واقع«  عالم  و  زبان 
همواره درون زبان قرار مي گیرد، این مرز 
همواره پیشاپیش، به مثابۀ امري منفي، درون 
زبان گنجانده شده است«. در این جاست که 
این  مي شود.  نمودار  »بیان«  و  »اشاره«  تفاوت 
بیان  قابل  اما  است،  اشاره  قابل  حسي  بوده گي 
میان  تفاوت  که  باید  هگل شناسي یي  »هر  نیست 
معنا  یا  کردن  داللت  و  دادن  نشان  یا  کردن  اشاره 
کردن را پیش فرض گیرد«. این امر ناگفته معناي زبان 
است و زبان در وجه اشارت گرش به این منفیت معنا 
را تقویم مي کند: »امر ناگفتني دقیقًا همان چیزي است که 
زبان باید آن را پیش فرض گیرد تا معنایي داشته باشد«. 
رفع ناپذیر  را  منفیت  این  آگامبن  هگل،  برخالف  اما 
و  واقع  امر  بین  گفتار،  و  معنا  بین  تفاوت  مي داند. 
مفهوم، تفاوتي است که »نمي توان بر آن فایق آمد، هر 
تأملي در باب زبان باید با آن مواجه شود«. به عبارتي، 
آگامبن دیگر به آرمان روشن گري دربارۀ امکان وضوح 
پارادوکس  هر  رفع  یا  معرفت شناسانه یي  مسالۀ  هر 
اجتماعي یي به صورت روشن باور ندارد. انسان مدرن، 
اسیر سحر مغاکي شده است که در پي رفعش بود: »اگر 
دیري به مغاکي چشم بدوزي، آن مغاک نیز در تو چشم 
مي دوزد«. انسان مدرن، اسیر سحر مغاکي شده است که 
در بنیاد زبانش قرار دارد و این همان پدیده یي است که 

»نهیلیسم« نام مي گیرد. 
وجهي  به  نهیلیسم  این  با  مي خواهد  آگامبن  البته 
جهت  در  نابوده گي  این  از  و  شود  روبه رو  آري گویانه 
امکاني براي رخدادهایي نو در امر اجتماعي بهره گیرد: 
»جست وجوي پلیس و خانواده یي که مناسب این فضاي 
وظیفۀ  باشد،  انگاشت ناپذیر  پیش  اجتماعي  و  خالي 
او  این که:  کوتاه سخن  است«.  آینده  نسل هاي  کودکانۀ 
مانند  به  اما  را مي پذیرد  مفهوم  امر واقع در دل  منفیت 
هگل به ایجابي شدِن این منفیت در پایان پدیدار شناسي 
رخداد  کلید  منفي،  امر  این  بالقوه گي  اتفاقًا  ندارد.  باور 
هر زبان و هر اجتماع انساني یي است و رها کردن این 
سیاسي  لحاظ  به  و  ناممکن  فعلیت  به سمت  بالقوه گي 

منجر به دیکتاتوري مي شود. 
به عبارتي، آگامبن نمي خواهد به همان راحتي که هگل 
را  برنهاد  این  رسید،  دولت  به  مدني  جامعۀ  برنهاد  از 
یاد  به  را  هایدگر  گفتۀ  این  اگر  واقع  در  بگذارد.  کنار 
آوریم که هر فیلسوف تنها یک مسأله دارد و در سرتاسر 
فلسفه اش تنها همان یک مسأله را دنبال مي کند؛ مسالۀ 
آگامبن زبان و چه گونه گي رخداد آن است. این امر را 
خود او در جاهاي مختلفي تایید مي کند. در این صورت، 
به شدت  مسالۀ  این  ارتباط  که  مي آید  پیش  پرسش  این 
پیچیده و انتزاعي و برنهادهاي سیاسي وي در کجاست؟ 
او چونان  براي  زبان  ذات  در  منفیت  که  مي توان گفت 
شمشیري دو لبه عمل مي کند. از یک طرف، این منفیت 
امکان  پلیسي  حکومت هاي  به  که  است  اهرمي  همان 
اعالم وضعیِت »استثنایي« را مي دهد تا در این وضعیت، 
»اردوگاهي«  را  شرایط  و  کرده  ملغا  را  قانوني  هرگونه 
است.  زبان  نابودۀ  بنیاد  بر  وضعیتي  چنین  امکان  کنند. 
در آن جایي که زبان در مرزش با این نابوده گي روبه رو 
برهنه گاِن  از  اردوگاه  یک  مي توان  که  است  مي شود، 
بي حقوق را برپا کرد. اما وجه مثبِت قضیه این است که 
این نابوده گي در برابر تمام جبر و تیراني زبان مي ایستد. 
استراتژي  از  فوکو  قول  به  مي توان  که  این جاست  در 
چینه هاي  تمام  از  عمیق تر  استراتژي یي  کرد.  صحبت 

زبان. 
با توسل به این وجه قضیه است که آگامبن از پروژه هایي 
»انبوهه ها« صحبت مي کند. در  یا  »ناسوتي سازي«  مانند 
آن جایي که قانون به تعلیق مي آید، همیشه ابتکار عمل 
این شرایط  در  نیست،  اردوگاه  اداره کننده گاِن  به دست 
مي توان استراتژي هایي را براي خلِق آدمي نو و جهاني 

نو پیـاده کرد.
   

مد و مه/ یک شنبه 6 اردیبهشت 1۳۹۴ 
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ط را براي خلق 
مي توان شراي

»جهاني نو« آماده كرد
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نگاهی به اندیشۀ جورجو آگامبن
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وزیر زراعت برنامۀ...
جریان سال و پس از آن عنوان نمود.

مشارکت  میزان  از  کشور  مالداری  و  زراعت  وزیر 
مردم  به  وزارت  این  در  خصوصی  سکتور  و  مردم 
اطمینان داده و برنامه های صد روز نخست را در ۸ 

بخش ارایه نمود.
آبیاری،  بخش  در  وزارت  این  آقای ضمیر،  گفته  به 
گندم، ذخایر استراتژیک و مصونیت غذایی، باغداری 
و نباتات صنعتی، مالداری و بهداشت حیوانی، تحقیق 
و ترویج و تنظیم منابع طبیعی و جنگالت، حمایت و 
رشد سکتور خصوصی و اصالحات نهادی، احصاییه 

و منابع بشری در جریان صد روز آینده کار می کند.
این وزارت را  آقای ضمیر، چالش های عمده فراراه 
و  مسلکی  و  متخصص  کارمندان  استخدام  ناامنی ها، 

موضوعات تدارکاتی عنوان کرد.
برای عملی  مالداری  وی گفت که وزارت راعت و 
ساختن برنامه هایش در صد روز آینده بودجه کافی 
در اختیار دارد و برنامه های ارایه شده را در ۸ عرصه 

تطبیق و به بهره برداری می سپارد.
وزیر زراعت افزود: این وزارت در ۳۴ والیت کشور، 
115 مکتب را به منظور تنظیم همه جانبه آفات برای 
دهاقین و ۳۰ درمان گاه سیار جهت تشخیص آفات 

نباتی در ۷ والیت، ایجاد می کند.

افغانستان یک کشور زراعتی است که در چند سال 
وضعیت  بهبود  منظور  به  جهانی  جامعه  گذشته، 
اما  کرده؛  هنگفتی  های  کمک  افغانستان  در  زراعت 
دیده می شود که وضعیت زراعت و مالداری کشور، 

تاکنون رشد قابل توجهی نداشته است.
زمینه های  ساختن  فراهم  کشاورزی،  امور  آگاهان 
سهولت برای زارعین، تشویق و ترغیب آنان و همچنین 
توجه به جنبه های صادرات محصوالت زراعتی را از 
و  دانسته  و سکتور خصوصی  دولت  مسوولیت های 
تاکید می کنند که رشد محصوالت زراعتی در کشور 

در امر رشد و بلندرفتن اقتصاد نقش ارزنده یی دارد.

رییس جمهور غنی از اسالم آباد خواسته است که 
دست  طالبان  از  خود  طوالنی مدت  پشتیبانی  از 

بکشد.
این اقدام ظاهراً نشان دهندۀ تجدید نظر حکومت 
افغانستان در مورد تماس هایش با پاکستان است.

رییس جمهور غنی با فرستادن نامه یی به رهبران 
نظامی و غیرنظامی پاکستان از آنان خواسته که با 
برداشتن گام های مشخص، پناه گاه های طالبان را 
به  در کشورشان متوقف سازند و در رسیده گی 
کمپاین خشونت آمیز آنان در داخل افغانستان نیز 

همکاری کنند.
تأیید  کابل  در  جمهوری  ریاست  ارگ  در  منابع 
این  نامه یی که  کرده اند که رییس جمهور غنی در 
هفته به رهبران پاکستان فرستاده از آنان خواسته 
تا با در نظرگرفتن هفت گام مشخص ظرف سه 
هفتۀ آینده صداقت خود را در مورد حمایت از 

روند صلح افغانستان به اثبات برسانند.
نامه  این  افغانستان که در مورد  یک مقام دولت 
است  گفته  گندهارا  وبسایت  به  دارد،  آگاهی 
رسمی  اعالمیۀ  یک  با صدور  باید  اسالم آباد  که 

راه اندازی عملیات بهاری طالبان را محکوم کند.
باید عملیات  پاکستان  که  افزوده است  مقام  این 
برابر شبکۀ حقانی گسترش  را در  تروریزم  ضد 
دهد و کسانی که مسوول فعالیت های تروریستی 
اخیر در داخل افغانستان بوده اند را دستگیر کند.

در یکی از آشکارترین خواسته ها، رییس جمهور 
غنی از رهبری ارتش پاکستان خواسته تا با صدور 
امتناع  طالبان  برای  پناهگاه  دادن  از  دستور  یک 
امن  پناهگاه  دادن  آباد  ورزند. در گذشته، اسالم 

به طالبان را رد کرده است.
از  دیگر  یکی  که  است  افزوده  مقام  این 
که  است  این  غنی  رییس جمهور  خواست های 
اعضای شورای کویته و پشاور، شورای رهبری 
طالبان، در خانه های شان تحت نظارت قرار گیرند 
و اقدامات قانونی علیه آن ها برای تهدید امنیت 

دولت های دوست آغاز شود.
به گفتۀ این مقام، رییس جمهور غنی همچنین از 
اسالم آباد خواسته است تا در این موارد به توافق 
و  معالجه  از  جلوگیری  زندانیان،  تبادل  برسد: 
تداوی جنگجویان طالبان در داخل پاکستان و نیز 
سوئیچ های  و  کودکیمیاوی  فروش  محدودکردن 
انفجاری  وسایل  انفجار  در  می توانند  که  برقی 
دست ساز استفاده شوند، چیزی که قاتل نظامیان و 

غیر نظامیان افغانستان پنداشته می شود.
گذشته  ماه  هفت  طول  در  غنی  جمهور  رییس 
برای بهبود روابط میان کابل و اسالم آباد سخت 

تالش کرده است.
اما این تالش ها هنوز با دست آورد چشم گیری به 

همراه نبوده است.
بارنت روبین، تحلیلگر و محقق مجرب در امور 
بدل  در  غنی  رییس جمهور  می گوید:  افغانستان 
تالش برای نزدیک ساختن روابط با پاکستان و با 
وجود قبول کردن خطر قابل مالحظۀ سیاسی برای 

انجام این کار، دست آورد اندکی داشته است.
رییس جمهور  هنگامی که  از  است:  افزود  روبین 
مستقر  طالبان  کرده،  آغاز  را  تالش ها  این  غنی 
را  خود  بهاری  عملیات  بزرگترین  پاکستان  در 

راه اندازی کرده اند.
هیچ گونه  شاهد  اکنون  تا  است  گفته  روبین 
تالش  در  پاکستان  در  کسی  که  نبوده  شواهدی 

متوقف ساختن طالبان بوده باشد.
ظاهراً  پاکستان  نظامی  غیر  و  نظامی  رهبران  اما، 

سخنان عملگرایانه یی گفته اند.
جنرال راحیل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان 
در جریان سفرش به کابل در ماه فبروری گفت 
هستند،  پاکستان  دشمنان  افغانستان  دشمنان  که 

سخنانی که مایۀ دلگرمی مقامات کابل شده بود.
اما هنگامی که طالبان در بیست وچهارم ماه اپریل 
کردند،  آغاز  را  عزم  نام  به  بهاری شان  عملیات 

امیدواری مقامات دولت افغانستان در مورد این 
سخنان راحیل شریف کمرنگ شد.

با آغاز این عملیات، ناامنی هم در مناطق مختلف 
افغانستان افزایش یافت.

داد  گزارش  تازه گی  به  تایمز  نیویارک  روزنامۀ 
گونۀ  به  افغانستان  نیروهای  تلفات  شمار  که 

چشمگیری در حال افزایش است.
به اساس گزارش این روزنامه، در ربع اول سال 
امنیتی  نیروی  صد  هژده  حدود  میالدی  روان 

افغانستان کشته شده اند.
چند ماه پس از سفر راحیل شریف، در دوم ماه 
می بود که نوازشریف صدراعظم پاکستان نیز از 

کابل دیدن کرد.
افزایش  خبرنگاران  با  صحبت  در  کابل  در  او 
طالبان  عزم  عملیات  همچنین  و  خشونت ها 
هرگاه  که  سپرد  وعده  حتی  و  کرد  محکوم  را 
مستقیم  اقدام  با  شوند،  پیدا  طالبان  پناه گاه های 

نابود خواهند شد.
روبین می گوید: نمی توان در آیندۀ نزدیک شاهد 

عملکرد جدی از جانب پاکستان بود.
او می گوید: اگر رییس جمهور غنی نتواند به مردم 
بهبود  به  تالش هایش  که  دهد  نشان  افغانستان 
امنیت و برقراری صلح در این کشور می انجامند؛ 
او چاره یی ندارد جز این که به طور علنی بیان کند 
افغانستان  بی ثبات ساختن  تالش  در  پاکستان  که 

است.
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مجلس بر ارایۀ طرحی جدید...
شریفی بلخابی نماینده والیت سرپل گفت که این والیت 
برای  جامع  طرح  یک  باید  و  دارد  قرار  سقوط  آستانه  در 
»من جدا  طالبان ساخته شود:  برابر حمالت  در  ایستادگی 
بحث  یا  شود.  با حکومت صحبت  باید  که  می کنم  تقاضًا 
بومی سازی امنیت و خیزش های مردمی را حمایت کند یا 
و  باشند  داشته  دسترسی  هوایی  قوای  به  امنیتی  نیروهای 

امنیت را تامین کنند. بازی دادن مردم راه حل نیست.«
بر  شان  حمالت  طالب  جنگجویان  مورد  ترین  تازه  در 
داخله  وزارت  بخشیده اند.  شدت  ارزگان  و  سرپل  بغالن، 
در  عملیات ها  که  است  گفته  اعالمیه یی  نشر  با  شنبه  روز 
و  پکتیکا  غزنی،  بدخشان، سرپل،  کندز،  ننگرهار،  والیات 

هرات ادامه دارد.
نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر در بیشتر والیات 
مصروف جنگ با طالبان هستند. مقام های امنیتی می گویند 
طالبان به شدت تالش دارند تا با تصرف ولسوالی ها، دارای 
جغرافیا شوند ولی هنوز هیچ ولسوالی سقوط نکرده است.

پولیس  که  کرده اند  تاکید  بارها  دفاع  و  داخله  وزارت های 
هم  این  با  دارند.  را  طالبان  با  رویارویی  توانایی  اردو  و 
باید  که  کرد  تاکید  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
ملزم  آن  اجرای  به  و حکومت  ساخته شود  چنین طرحی 
گردد: »سه کمیسیون ولسی جرگه با همکاری وزارت های 
امنیتی باید یک طرح امنیتی را بسازند بعد در جلسه عمومی 
الزام آور باشد و حکومت آن  تا  باالی آن رای گیری کنیم 

را اجرا کند.«
اما برخی از نماینده  گان گفتند که ساختن یک طرح امنیت 
کار تخنیکی است و تنها جنراالن اردو و پولیس می توانند آن 
را تهیه کنند. حفیظ منصور یکی از نماینده  گان گفت: »این 
بسیار نکته مهم است. امروز ما بجای جنراالن از وکال که 
تعدادی محدودی تجربه و دانش نظامی دارند، طرح نظامی 

مطالبه داریم. این طرح بسیار دشوار و ناممکن است.«
تقویت نیروهای قانونی

تقویت  می گویند  نظامی  مسایل  آگاهان  حال  همین  در 
افراد مسلح خودسر راه حل اساسی برای پایان ناامنی ها در 
افغانستان نیست. عتیق اهلل امرخیل آگاه مسایل نظامی به این 
ناامنی، تقویت  با  باور است که بهترین گزینه برای مبارزه 

نیروهای امنیتی قانونی است.
کار  زور  و  قوت  از  که  است  این  راه  یک  گفت:  امرخیل 
گرفته شود و در عین حال دروازه های مذاکره و صلح نیز 
باز باشد.« به باور این آگاه مسایل نظامی گشت و گذار افراد 
مسلح در روستاها بجای تامین به امنیت، ناامنی خلق می کند 

و خود سبب پیچیدگی های امنیتی می شود.
افراد  مسلح سازی  منفی  به سوابق  استناد  با  امرخیل  آقای 
غیرمسوول می گوید این نیروها به هیچ قانونی پابند نیستند 
بنابر این دست به آزار و اذیت مردم می زنند و باعث فاصله 

گرفتن مردم از حکومت و نظام می شوند.
این آگاه مسایل نظامی تاکید می کند که نیروهای قانونمند 
امنیتی باید تقویت شود و بودجه ای که برای مسلح سازی 
افراد غیرمسوول به مصرف می رسد برای پولیس و اردو به 

مصرف برسد.

بامیان نخستین پایتخت...
نخستین  عنوان  به  بامیان  افتتاحیۀ  برنامه  تا  است 
 15 آن،  معین  موعد  در  را  سارک  فرهنگی  پایتخت 

جوزا 1۳9۴، برگزار کند ».
اولین  عنوان  به  بامیان  که  جشن  این  در  است  قرار 
آسیا  اتحادیه همکاری های جنوب  فرهنگی  پایتخت 
سارک معرفی می شود؛ نماینده گان بیش از ده کشور 

اشتراک نمایند.
بامیان از والیات باستانی افغانستان است که در فاصله 
قرار  کشور  این  پایتخت  کابل  2۶۰کیلومتری  حدود 

دارد.
موجودیت صدها آبده تاریخی ادوار مختلف، مناظر 

زیبا و طبیعی این والیت سبب شده است که ساالنه 
این والیت دیدن  از  هزارن سیاح داخلی و خارجی 

نمایند.
بامیان  والیت  وفرهنگ  اطالعات  اداره  مسووالن 
اولین  عنوان  به  والیت  این  معرفی  با  که  می گویند 
اعتبار  از  جدیدی  فصل  سارک،  فرهنگی  پایتخت 
به  افغانستان،  مردم  فرهنگی  و  تاریخی  عظمت  و 

جهانیان به نمایش گذاشته می شود.
بامیان  وفرهنگ  اطالعات  اداره  رییس  دادرس  کبیر 
در این باره به صدای امریکا گفت:« در جشنواره های 
بامیان  تا سه روز درمرکز والیت  سارک که طی دو 
 ۳۴ ومحلی  دستی  صنایع  غرفه های  شود  دایرمی 

والیت کشور به نمایش گذاشته می شود«.

باشندگان والیت بامیان با ابراز امید واری می گویند 
فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  این والیت  معرفی  با  که 
سارک، توجه جهانیان بخصوص هشت کشور عضو 
خواهد  جلب  سازمان  این  ناظر  وکشورهای  سارک 

شد.
ازجمله  اروپا و چین  اتحادیه  امریکا،  ایاالت متحده 
به  افغانستان  اند.  سارک  برسازمان  ناظر  کشورهای 
تازه گی عضویت این سازمان را بدست آورده است.

که  می گوید  بامیان  والیت  محلی  اداره  سرپرست   
یکی ازاهداف مهم کشورهای عضو سارک، فقرزدایی 
به  بامیان  که  می باشد  گذاری  سرمایه  زمینه سازی  و 
بی نصیب  ازآن  سازمان  این  فرهنگی  پایتخت  عنوان 

نخواهد ماند.

مسکو، دهلی و پکن برای...
نا  این که  احتمال  می گوید:  افغاستان  منطقه یی  مطالعات 
در  را  روسیه  پیمان  هم  کشورهای  افغانستان  امنی های 
آسیای مرکزی بی ثبات سازد، مسکو را نگران ساخته است.
او گفت: »افغانستان کشوری است که از یک طرف بین 
میانه واقع شده و از سوی دیگر  آسیای مرکزی و شرق 
یک گذرکاه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پنداشته 
هند(  و  )یعنی روسیه، چین  این سه کشور  اگر  می شود. 
هند  و  چین  بین  اگر  مخصوصًا   – شوند  نزدیک  هم  با 
 – آید  وجود  به  منافع  توافق  و  نظر  توافق  زمینه  درین 
می توانیم امیدوار باشیم که این سه کشور خواهند توانست 
به سود  افغانستان  ثبات  برسند که  توافق  این  به  با غرب 

همۀ جناح ها است.«
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته 
که پیکنگ، دهلی جدید و مسکو موافقت کرده اند که به 

گفت وگوهای شان دربارۀ افغانستان ادامه دهند.
که  داده اند  خبر  روسیه  رسانه های  دیگر،  سوی  از 
غنی  اشرف  محمد  از  پوتین،  والدیمیر  رییس جمهور 
ریس جمهور افغانستان خواسته که در جلسۀ سران کشور 

های عضو سازمان شانگهای شرکت کند.
اوفای روسیه  میزبانی شهر  به  ماه جوالی  در  این جلسه 

برگزار خواهد شد.
رییس جمهور غنی به دعوت رییس جمهور روسیه پاسخ 

مثبت داده و قرار است در این نشست اشتراک ورزد. 

رییس جمهور غنی در نامه یی به رهبران پاکستان:

از حمایت طالبان دست بردارید
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ورزش
مالک باشگاه میالن:

 انجـلوتی مـی آیـد

ماندگار: سپ بالتر بار دیگر به عنوان رییس فیفا برگزیده شد. 
در شبی که اکثریت کشورهای زورمند جهان مخالف او بودند، بالتر در رقابت با شهزادۀ 
ماند.  باقی  فیفا  رییس  حیث  به  دیگر  سال  چهار  برای  و  شد  پیروز  دیگر  بار  اردنی 
اکثریت مطلق کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای التین به بالتر رأی دادند. او حامی 
کشورهای فقیر در فوتبال است. از همین رو، اکثریت کشورهای فقیر دنیا به این پیرمرد 

سویسی رأی دادند.
امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، پرتگال، آسترالیا و ایتالیا از مخالفان عمدۀ بالتر بودند. 
برخی از کشورهای غربی تهدید کرده بودند که با پیروزی بالتر جام جهانی 2۰1۸ روسیه 

را تحریم خواهند کرد؛ اقدامی که تا اندازه یی بعید به نظر می رسد.  
سپ بالتر از انتخاب دوباره به عنوان رییس فیفا بسیار خوشحال است. او تاکید کرد که 
فرد ایده آلی برای این پست نیست اما نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا کشتی فیفا 

را به ساحل آرامش برساند.
در انتخابات ریاست فدارسیون بین المللی فوتبال )فیفا(، این سپ بالتر سوئیسی بود که 
توانست با پشت سرگذاشت شاهزاده علی بن حسین اردنی برای پنجمین بار پیاپی به 

عنوان رییس فیفا انتخاب شود.
انتخاب بالتر بعد از این همه رسوایی که فیفا داشت بسیار عجیب بود و طبیعی است که 
این پیرمرد سوئیسی از انتخاب چند باره خود برای ریاست کرسی فیفا بسیار خوشحال 
هاوالنج  دارد.  فیفا  ریاست  کرسی  در  را  بیشترین حضور  هاوالنج  از  بعد  بالتر  باشد. 
برزیلی از سال 19۷۴ تا 199۸ رییس فیفا بود و از سال 199۸ نیز تا االن این پست در 

اختیار بالتر سوئیسی است.
بسیار  انتخاب  این  از  شک  بدون  گفت:  فیفا  رئیس  عنوان  به  انتخاب  از  بعد  بالتر 
خوشحالم. من بار دیگر به عنوان ناخدای کشتی فیفا انتخاب شدم و نهایت تالش خود 

را به کار می گیرم تا این کشتی را به ساحل آرامش و نجات برسانم.
او ادامه داد: من این توانایی را داشتم که دوباره به عنوان رئیس فیفا انتخاب بشوم. هر 
زمان که به این نتیجه برسم که دوران من تمام شده است این پست را با نهایت احترام 
در اختیار نفر بعدی قرار می دهم. باید اعتراف کنم که من فرد ایده آلی نیستم و اصاًل 
هیچ کس ایده آل نیست اما باید برای پیشرفت فوتبال و اداره هر چه بهتر این نهاد نهایت 
همکاری را با هم داشته باشیم. اگر در کنار هم باشیم همه چیز به خوبی پیش خواهد 

رفت.

سرمربی تیم فوتبال یوونتوس گفت که او و مردانش 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  و  رویارویی  دغدغه 

ستاره های هجومی بارسلونا را ندارند.
ماسیمیلیانو آلگری تأکید کرد تیمش برای روبه رو 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  مسی  لیونل  با  شدن 
آخرین  در  فردا  تیمش  که  او  ندارد.  استرس 
هفته از فصل 15-2۰1۴ سری A به مصاف 
می کنم  فکر  گفت:  می رود،  ورونا  هالس 
این طبیعی است که تمام توجه ما به فینال 
آن ذوق  برای  باید  و  باشد  قهرمانان  لیگ 
مانند  فصلی  اینکه  احتمال  باشیم.  داشته 
این برای  ما تکرار شود کم است، چون 
در سه تورنمنت مختلف بازی کرده ایم 
راه رفته ایم و  پایان  تا  آنها  و در همه 
نهایی مان  هدف  به  تورنمنت  دو  در 
که قهرمانی بود رسیده ایم. حاال باید 
ببینیم که شنبه هفته آینده چه اتفاقی 

رخ خواهد داد.
آلگری ادامه داد: تیم من در این 
نمی توانست  این  از  بهتر  فصل 
و  است  فینال  فینال،  کند.  کار 

باید  داشته ایم  فصل  این  در  ما  که  را  مشکالتی  بررسی 
در درجه دوم اهمیت قرار داد. در فینال ما هیچ برتری ای 
نسبت به حریف نداریم اما باید کاماًل متوجه این موضوع 
باشیم که شانسی واقعی برابر یک تیم فوق العاده داریم و 
باید امیدوار باشیم که شانس هم کمی یارمان باشد، چون 

در لیگ قهرمانان معموالً اینگونه است.
سرمربی پیشین میالن در خصوص رویارویی شاگردانش 
لیونل مسی تأکید  بارسلونا به خصوص  با مثلث هجومی 
کرد: نباید استرس مواجهه با مسی یا دلواپسی رویارویی 
باشیم. در واقع من دلیلی برای داشتن  نیمار را داشته  با 
بازیکنان  دو  این  نمی کنم.  درک  را  اضطرابی  چنین 

که  زمانی  هستند.  فوق العاده ای 
شرکت  بازی هایی  چنین  در  شما 
رقابتی  که  است  مشخص  می کنید، 
در سطحی جهانی خواهید داشت، اما 
این موضوع برای شما نباید به منبعی 

از استرس و اضطراب تبدیل شود.
به  ما  اگر  این  بر  عالوه  افزود:  آلگری 
کرده ایم  پیدا  راه  قهرمانان  لیگ  فینال 
معنایش این است که تیممان از کیفیت الزم 
برخوردار است، همانطور که فینالیست های 
ما می دانیم  داشته اند.  قبلی چنین شایستگی 
که بارسلونا در خط حمله اش بازیکنان مهمی 
که  جایی  میانی اش  خط  مانند  درست  دارد،  
اینیستای خارق العاده بازی می کند. با این حال 
و  ذوق  با  و  حفظ  را  خودمان  آرامش  باید  ما 
شوق بازی کنیم. در عین حال می توانیم با دست 
رقابت ها  این  در  قهرمانی مان  شانس  به  خودمان 
ضربه بزنیم. این هفته باید مانند تمام هفته های قبلی 
را  آن  پتانسیل کسب  که  جایزه ای  برویم.  میدان  به 
 2۴ در  نباید  اما  دارد  قرار  دیگری  سطح  در  داریم 
انرژی  چون  کنیم،  فکر  موضوع  این  به  روز  ساعت 

روانی ما را می گیرد.
در  آینده  هفته  شنبه  بارسلونا  و  یوونتوس  تیم های 
به  اروپا  لیگ قهرمانان  فینال  برلین در  المپیک  ورزشگاه 

مصاف هم می روند.

مالک باشگاه میالن می گوید روسونری فعاًل تمام تمرکز خود را 
روی جذب کارلتو برای جانشینی فیلیپو اینزاگی قرار داده است 

و فعاًل گزینه دیگری ندارد.
پروژه جدید  برای  که  کرد  اعالم  برلوسکونی صراحتًا  سیلویو 
تیم  به گزینه  دیگری جهت هدایت  خود، جز کارلو آنچلوتی 
بازگشت  برای  تالش  بر  عالوه  اینکه  و  نمی کند  فکر  میالن 
به  را  خود  کلیدی  مهره   های  از  دیگر  یکی  دارد  قصد  کارلتو، 

سن سیرو برگرداند.
اظهار  مدیاست  اسپورت  شبکه  با  گفت و گو  در  برلوسکونی 
فکر  آنچلوتی  جز  کسی  به  تیم  کادرفنی  برای  من  داشت: 
نمی کنم. کارلتو خواهد آمد و فکر نمی کنم که نیازی به جستجو 
میالن فرصت  من،  باور  به  باشد.  دیگر  مربی  یافتن یک  برای 
فوق العاده ای برای جذب آنچلوتی به عنوان مربی بعدی خود 

دارد.
برلوسکونی اعتراف کرد که تیمش در تابستان امسال می خواهد 
بلند دیگر برای بازگشت به اوج بردارد و آن تالش  یک گام 

برای برگرداندن زالتان ابراهیموویچ به سن سیروست.
اگرچه  دارم،  را  او  بازگرداندن  داد: من خیلی دغدغه  ادامه  او 
صبور  باید  ما  است.  سخت  بسیار  اتفاقی  چنین  کردن  محقق 

باشیم.
مالک باشگاه میالن در پایان تأکید کرد که هواداران تیمش از 
تمام  کرد:  عنوان  برگرداند. وی  را  آنچلوتی  که  او خواسته اند 
هواداران به من برای استخدام آنچلوتی توصیه کرده اند. من به 
توصیه آنها گوش کرده ام و راه حل مناسب را پیدا خواهیم کرد. 
او باید تحت یک عمل جراحی کوچک قرار بگیرد و پس از 
آن باید با خانواده اش برای گرفتن تصمیم نهایی مشورت کند.

آنچلوتی که روز دوشنبه هفته گذشته در پایان یک فصل بدون 
جام در رئال مادرید از سمت مربیگری کهکشانی ها برکنار شد، 
فرصت  او  به  رئالی ها  اگر  که  بود  کرده  اعتراف  این  از  پیش 
می خواهد یک  ندهند،  سانتیاگوبرنابئو  در  ماندن  برای  دیگری 

سال به استراحت بپردازد.

شبـی که ضعیفان پیـروز شـدنـد!

آلگری:

 از رویارویی با مسی و نیمار نمی ترسیم

ریو فردیناند از فوتبال خداحافظی کردرونالدو رئال مادرید را ترک خواهد کرد؟ 

این  ستاره پرتغالی رئال، آنچنان از شرایطش در 
تیم راضی نیست. 

میان  اختالفات  شده  مدعی  اسپانیایی  منبع  یک 

نهایت  رونالدو و پرس ممکن است در 
منجر به جدایی رونالدو از رئال شود. 

طبق گزارش این نشریه، رونالدو که بعد 
از  داشت،  دلخوری هایی  فصل  پایان  از 
شرایط مادرید در این روزها اصاًل راضی 
با  همکاری  ادامه  به  تمایل  او  نیست، 
کار  از  مربی  این  ولی  داشت  آنچلوتی 
برکنار شد، در کنار آن، استخدام بنیتس 
و حمایت زیاد پرس از بیل، موضوعاتی 
هستند که ستاره پرتغالی را ناراضی کرده 
و به این ترتیب ممکن است رونالدو در 

تابستان رئال را ترک کند. 
این  احتمالی  مشتریان  یونایتد  و  ژرمن  پاریسن 

بازیکن هستند. 

مدافع سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و منچستریونایتد از 
فوتبال خداحافظی کرد.

پارک  با کوئینز  را  کننده یی  ناامید  فردیناند که فصل  ریو 
رنجرز پشت سر گذاشت، پس از سقوط تیمش به دسته 
بازیکن  را  او  تیم  این  مسئوالن  اینکه  از  بعد  و  پایین تر 
حرفه یی  فوتبال  از  گرفت  تصمیم  کردند،  اعالم  آزاد 

خداحافظی کند.
کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس دیروز اعالم کرد که 

دوران حرفه ای اش در فوتبال به انتها رسیده است.
اینکه  بر  در طول فصل گذشته عالوه  فردیناند ۳۶ ساله 
می توانست به تیمش برای ماندن در لیگ برتر کمک کند 
یکی از بدترین اتفاقات زندگی اش را هم تجربه کرد که 
از دست دادن همسرش بود. همسر فردیناند ماه گذشته به 

دلیل سرطان درگذشت.
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به گفته مقامات تاجیکستان حدود ۴۰۰ شهروند این کشور در صفوف داعش میجنگند. 
اخیراً یک دگروال تاجیک به داعش پیوست. به نظر کارشناسان فقر و بیکاری تنها عامل 

پیوستن جوانان تاجیک به داعش نیست.
ازبکستان،  )تاجیکستان،  میانه  آسیای  مسلمان  کشورهای  در  داعش  گروه  نفوذ 
برافراشته  از  محلی  های  رسانه  مییابد.  گسترش  قرقیزستان(  و  قزاقستان  ترکمنستان، 
شدن پرچم داعش در تاشکند و بخارا خبر دادند. در تاجیکستان هم مقامات هشدار 
دادند که در ماه های گذشته تعداد افرادی که به گروه افراطی داعش پیوستند، افزایش 
یافته و خطر نفوذ این گروه تروریستی در آسیای میانه با ظهور آن در افغانستان بیشتر 
شده است. افغانستان با تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان هزاران کیلومتر 

مرز مشترک دارد و کنترل مرزهای صعبالعبور آن دشوار است.
به گفته مقامات امنیتی و قضایی تاجیکستان شمار شهروندان این کشور که به داعش 
پیوستند ۴۰۰ نفر برآورد میشود. مقامات قضایی تاجیکستان برای 15۰ تن از شهروندان 
خود به اتهام عضویت در گروه های تروریستی پرونده جنایی باز کردند. این افراد از 
از  تا کنون۶۰ تن  اند.  قرار گرفته  تعقیب  نیز تحت  بینالملل،  پولیس  »اینترپل«،  طرف 

جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق کشته و 12 نیز نفر بازداشت شده اند.
پیوستن سرهنگ تاجیک به گروه داعش

های  گروه  به  تاجیکان  پیوستن  عامل  مهمترین  تاجیکستان  داخلۀ  وزارت  مقامات 
تروریستی را ناآگاهی سیاسی عنوان کردند. آنها تائید میکنند که گرایش به گروه داعش 
در میان جوانانی که برای یافتن کار به روسیه رفتند نیز بیشتر بوده است. اما کارشناسان 

حتی نسبت به نفود گروه داعش در ساختار دولت این کشور هم هشدار می دهند.
وزارت  ارشد  افسران  از  یکی  حلیماف،  گلمراد  اخیرا سرهنگ  دویچه وله  گزارش  به 

داخله تاجیکستان به گروه تروریستی داعش پیوست.
در شبکه های اجتماعی روز چهارشنبه ویدیویی از حلیماف در لباس سیاه متعلق به 
دورههای  روسیه  و  امریکا  در  که  مدعی شد  او  منتشر شد.  داعش  جنگجویان گروه 

آموزشی نظامی گذرانده و در دانشگاه نظامی تاجیکستان تحصیل کرده است.
وی  نظر  به  که  تاجیکستان،  قوانین  از  دقیقه یی   12 فیلمی  در  تاجیک  سرهنگ  این 
مخالف شریعت است، انتقاد میکند. حلیماف خطاب به مهاجران تاجیک هم میگوید: 
»غالم کافران نباشید و غالم اهلل باشید!« این فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت داخله 
تاجیکستان  به  اسالمی«  »خالفت  کردن  برقرار  هدف  با  که  کرد  اعالم  تاجیکستان 

بازخواهد گشت.
خطر نفوذ داعش در ساختار دولتی تاجیکستان

آندره سرنکو، کارشناس »مرکز مطالعات افغانستان معاصر« که در رابطه با گسترش نفوذ 
گروه داعش در آسیای مرکزی هم تحقیق میکند دلیل پیوستن سرهنگ تاجیک به گروه 
داعش را گسترش فساد در تاجیکستان و پایین بودن سطح زندگی میداند. وی بر این 
باور است که افسران و مقامات بلندپایۀ نظامی این کشور مجبورند یا به »دایره فساد 
بپیوندند و بخشی از سیستم فاسد شوند« یا اینکه به گروه هایی بپیوندند که انگیزه هایی 
غیر از رشوه خواری دارند. به نظر سرنکو سرهنگ تاجیک ترجیح داده است به گروه 

داعش بپوندند.
این کارشناس همچنین تاکید میکند که »یارگیری« گروه داعش فقط از میان مهاجران 
هم  تاجیکستان  دولتی  ساختار  در  گروه  این  بلکه  نبوده،  روسیه  در  تاجیک  کاری 
طرفدارانی دارد. وی نتیجه میگیرد که گروه داعش در میان نخبگان کشورهای آسیای 
میانه برای پیوستن به صوف خود تبلیغ میکند. پیوستن سرهنگ تاجیک به گروه داعش 
بزرگ ترین  و  میدهد  نشان  را  داعش  گروه  نفوذ  و  جذابیت  کارشناس  این  عقیده  به 

پیروزی آن گروه در تاجیکستان شمرده میشود.
انگیزه پیوستن جوانان تاجیک به گروه داعش

به گفته واحدخان قاصدیناف، یکی از رهبران »حزب نهضت اسالمی تاجیکستان« 
ممنوعیت ورود مردان زیر 1۸ ساله به مسجد و ممنوعیت آموزش خصوصی قرآن 
و علوم اسالمی سبب شده است که جوانان تاجیک به صفوف گروه های اسالمی 

بپیوندند.
به  مردم  گرایش  اصلی  »سبب  میگوید:  وله  دویچه  با  گفت وگو  در  قاصدیناف 
خصوص جوانان تاجیک به داعش این است که آنان دانش اسالمی ندارند و این 
معلومات دینی را از گروههای افراطی اسالمی میگیرند. در تاجیکستان عمال گرفتن 
معلومات دینی ممنوع شده است. از سوی دیگر نبود اشتغال و نازل بودن سطح 

زندگی جوانان ما را مجبور کرده است برای یافتن کار به روسیه مهاجرت کنند. این 
جوانان آسیب پذیرند و به دام گروههای افراطی گرفتار میشوند.«

تبلیغات داعش در میان جوانان
اجتماعی«  های  شبکه  و  داعش  »تبلیغات  به  دوشنبه  مقیم شهر  تحلیلگر  مومن شعر، 
در میان جوانان تاجیک اشاره می کند و می گوید: »تنها عامل پیوستن جوانان تاجیک 
به گروه داعش فقط فقر، بیکاری و مهاجرت نیست. مشاهده شده است جوانانی که 
زندگی خوبی هم داشتند به گروه داعش پیوستتند. اینان تحت تاثیر تبلیغات داعش قرار 

گفتند و ممنوعیت حجاب و رفتن جوانان زیر 1۸ سال به مسجد را بهانه می کنند.«
این تحلیلگر خاطرنشان میکند: »اکثر جوانان تاجیک که در صفوف داعش در سوریه و 
عراق میجنگند پشیمان هستند اما هیچ امکانی ندارند از آنجا برگردند. چون بر اساس 
قواعد داعش هر کسی که از »جهاد« برگردد قتل او جایز است. عفو دولتی هم ظاهرا 
در میان کسانی که در داخل کشور قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند، روشنگری 
کرده است. اما در بازگشت تاجیکانی که در ترکیب داعش می جنگند و اظهار پشیمانی 

کردند عمال کمکی نکرده است.«
وضعیت دیگر کشورهای آسیای میانه

نفوذ گروه داعش نگرانی دیگر کشورهای آسیای میانه را هم برانگیخته است. مقامهای 
امنیتی ازبکستان تائید کردند که تبلیغات گروه داعش و »جنبش اسالمی ازبکستان« برای 

جذب جوانان این کشور بیشتر شده است.
عاشیرقلی بایری، تحلیل گر مسائل سیاسی مقیم عشق آباد، در این رابطه میگوید که گروه 

داعش بیشترین نیرو را از میان تاجیکان و ازبک ها جذب کرده است.
افغانستان مرز طوالنی دارد و احتمال نفوذ  با  بایری تاکید می کند گرچه ترکمنستان   
کارشناس  این  نمی کند.  خطر  احساس  کشور  این  دولت  ولی  دارد؛  وجود  تروریسم 
توضیح میدهد که سیاست خارجی ترکمنستان بر مبنای »بی طرفی« استواراست و در 
بلوک های منطقه یی حضور ندارد. عالوه بر این، ترکمنستان در تامین برق و گاز ارزان 

به مردم افغانستان کمک کرده است.
بایری اضافه میکند: »ترکمنستان حتی در زمان حکومت طالبان، پشتیبان مذاکرات صلح 
تاپی  لوله  خط  از  افغانستان  کنونی  دولت  هم  و  طالبان  هم  حال  بود.  افغانستان  در 
خاک  از  را  ترکمنستان  گاز  است  قرار  که  هند(  و  پاکستان  افغانستان،  )ترکمنستان، 

افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد، حمایت میکنند.«
به گفته این کارشناس گرچه مرز طوالنی این کشور با افغانستان آسیب پذیراست اما 
تاجیکستان که ارتش روسیه از مرزهای آن حفاظت میکند بیش از پیش هدف گروه های 
تروریستی قرار گرفته است. نگرانی از نفوذ جوانان به گروه داعش در تاجیکستان هم 
بیشتر از ۴ کشور دیگر آسیای میانه است. در این رابطه اخیرا مقامات وزرات داخله 
تاجیکستان رسمًا اعالم کردند که در صورت بازگشت جهادگران تاجیک از سوریه و 

عراق به کشور، مورد عفو قرار خواهند گرفت.

پرچم سیاه بر فراز بخارا و تاشکند

هند یک کبوتر جاسوس را دستگیر کرد!

سرمایه گذار معروف امریکایی ضمن هشدار 
از وقوع جنگ جهانی سوم:

پکن و واشنگتن کنار آیند

به  اکنون  چین  اقتصادی،  و  علمی  قدرت  افزایش  با 
رقیب امریکا تبدیل شده است. به گفته جورج سوروس، 
سرمایه گذار امریکایی، با توجه به این وضعیت اگر این دو 
کشور به زودی برای سازش با یکدیگر راهی پیدا نکنند، 
در آینده اتفاقات ناگواری تمام جهان را درگیر خواهد کرد.
طی  سوروس  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنرانی اخیر خود در کنفرانس »کمیته برتون وودز« بانک 
جهانی از احتمال بروز جنگ جهانی سوم در صورت عدم 

انجام مصالحه الزم از سوی چین سخن گفت.
وی در این باره گفت: امریکا با اجازه دادن به پول چین 
جهت تبدیل شدن به رقیبی برای دالر، تالش الزم در جهت 
سازش و مصالحه را انجام داده است. بنابراین چین هم باید 
مشکالت  دهد.  انجام  مقابل  در  را  سازش کارانه ای  اقدام 
بسیاری در سیستم چینی ها وجود دارد. دوام رهبری این 
قضاییه  قوه  هیچ  نیست؛  قانون  حاکمیت  دلیل  به  کشور 
افراد سایر ملیت ها  این کشور وجود ندارد و  مستقلی در 

معموالً در چین با بدرفتاری مواجه می شوند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: و مشکل دیگر مسائلی مانند 
جنگ سایبری را در بر می گیرد. می توان گفت اینها نقاطی 
است که چین می تواند از خود سازش نشان دهد. روشن 
است که وجود مذاکرات سنگین الزمه این اقدامات است 
سازش،  یک  به  رسیدن  برای  تالش  این  من  نظر  به  اما 
این  جایگزین  چراکه  دربرمی گیرد  را  طرف  دو  هر  منافع 

راه، خوشایند نخواهد بود.
سوروس در ادامه اظهاراتش با اشاره به راه های رفع موانع 
تاکنون در  امریکا خاطرنشان کرد:  بین چین و  ارتباط  در 
مسائلی مانند سیاست های آب و هوایی طرفین راه هایی را 
برای رفع موانع طی کرده اند. چنین رفتار مشابهی در وقایع 

اقتصادی نیز باید شکل بگیرد.
جدی  خطری  همکاری ها،  این  بدون  داد:  توضیح  وی 
درباره اتحاد سیاسی و نظامی وجود دارد که در آن صورت 

تهدید بروز جنگ جهانی سوم واقعی خواهد شد.
بروز  به  نسبت  این  از  پیش  پکن  که  است  حالی  در  این 
اقدامات  بود. دولت پکن  داده  جنگ جهانی سوم هشدار 
دخالت جویانه امریکا در امور دریایی چین جنوبی را عامل 

پولیس هندوستان اعالم کرد یک کبوتر را گرفته که این جنگ احتمالی توصیف کرد.
برای پاکستان جاسوسی می کرد.

به گزارش شبکه خبری بی . بی .سی، این کبوتر پس 
منطقه  یک  در  را  آن  ساله   1۴ پسر  یک  آنکه  از 
در مرز پاکستان-هندوستان یافت به ظن جاسوسی 
موم  و  مهر  پیام  یک  ظاهرا  کبوتر  این  گرفته شد. 
شده به همراه داشت که به اردو نوشته شده بود. 
همچنین داخل این پیام یک شماره تلفن مخصوص 

پاکستان نیز بود.
آو  تایمز  روزنامه  به  هندوستان  پولیس  سربازرس 
ایندیا گفت: این یک نمونه منحصر به فرد است که 
ما یک کبوتر پاکستانی جاسوس را در هندوستان 
گرفتیم. این منطقه همجوار با جامو است که تقریبًا 

در بسیاری موارد شاهد رخنه و نفوذ جاسوس هایی 
از پاکستان در آن هستیم.

منطقه جامو و کشمیر منطقه مورد مناقشه بین دو 
کشور است.

مناطق  در  پرنده  یک  که  نیست  بار  نخستین  این 
می شود.  گرفته  جاسوس  عنوان  به  مناقشه  مورد 
پرهایش یک وسیله  در مصر یک لک لک که زیر 
عجیب وصل شده بود در سال 2۰۰۶ گرفته شد. 
سال گذشته میالدی هم دولت چین شکم 1۰ هزار 
پرندگان  این  توسط  بمب  حمل  بیم  از  را  کبوتر 

مورد بررسی قرار داد.


