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صفحه 2

دو پایگاه  بزرگ نظامی بریتانیا و امریکا 
به نیروهای امنیتی واگذار شدند

محمد محقق: محل معتادان
 در زیر پل سوخته، مسدود شود

راز سرپوشیده لبخند سیماگل
داستان زندگی یک زن

دشمن اشتباهی
یورش اوباما

انفجاری  مواد  و  ماین  آنان صدها  بودند.  گذاشته  به جا  وحشت ناکی  جای  خود  از  طالبان  اما 
دست ساخت را در کوچه ها، باغستان ها و خانه ها فرش کرده بودند. طالبان کوزه ها و بشکه های 
انفجاری  مواد  دیگر  و  نفر  ضد  ماین های  به  که  بودند  کرده  کود  از  پر  را  زرد  پالستیکی 
دست ساخت متصل بودند. آنان این مواد انفجاری را با باتری های چارچ شده و یا حتا با اسفنج 
مجهز کرده بودند و آماده برای انفجار گذاشته بودند، تا این که یک سرباز یا باشنده ی روستا 
آنان تله های پنهان شان را در خانه ها، دروازه ها،   پا بگذارد و منفجر شود.  بیاید و باالی آن 
حویلی ها و حتا در شاخه های آویزان درخت جاگذاری کرده بودند. گشت زنی )گزمه( پیاده که 
کار روزمره ی یک کارزار ضدشورش است، خیلی سخت و خطرناک بود. سربازان از قدم زدن 

5صفحهدر راه های دهکده ها پرهیز می کردند و به جای آن، از جوی های آب رفت وآمد می کردند.

شروع پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 سر از تاریخ 28 میزان به روزهای دوشنبه انجام می شود و همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

شروع پرواز
28 میزان

هفته یک پرواز
روز دوشنبه

لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی 1394 خویش 
شاگردان جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی 1393 می پذیرد، عالقه مندان 

مطلع باشند. ثبت نام تا )16( عقرب سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگردان ذکور: لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره )ع(

آدرس برای شاگردان اناث: تایمنی، چهارراهی سرسبزی، عقب هوتل کرستال
شماره تماس لیسه ذکور ما:  0752124444 

شماره تماس لیسه اناث ما: 0788667640
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گروه هماهنگی عدالت انتقالی:
ناقضان حقوق بشری در کابینه ی جدید راه نیابند



بریتانیا  نظامی  پایگاه  آخرین  روز:  اطالعات 
به  کشور  جنوب  در  هلمند  والیت  در  )باسشن( 
از  باسشن  است.  شده  واگذار  امنیتی  نیروهای 
مجهز  فرودگاه  با  خارجی  پایگاه های  بزرگ ترین 
نظامی و شفاخانه است. در کنار این، پایگاه نظامی 
امریکا )لیدرنک( نیز به سربازان افغان واگذار شده 
در  باسشن  نظامی  پایگاه  کنار  در  لیدرنک  است. 

هلمند قرار دارد.
و  باسشن  بریتانیایی  پایگاه  واگذاری  مراسم  در 
نیروهای  به  امریکایی  لیدرنک  امریکایی  پایگاه 
امنیتی افغان، سربازان هر سه کشور به رسم تعظیم 
کنار هم قرار گرفته اند و سرود ملی هرسه کشور 
سال   13 در  بریتانیا  و  امریکا  است.  شده  نواخته 

در  خارجی  و  داخلی  شورشیان  با  نبرد  در  گذشته 
کشور نقش عمده و فعال داشته اند.

 ۴۵3 نبرد  این  در  شده،  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
کشته  امریکا  نظامی   23۴9 و  بریتانیایی  سرباز 
شده اند. از سال 2۰۰1 تا حال بیش از 1۴۰ هزار 
نیروی بریتانیایی در کشور مأموریت اجرا کرده اند. 
پوند  میلیارد   19 بریتانیا  برای  افغانستان  جنگ 
سربازان  برای   2۰۰9 سال  است.  برداشته  هزینه 
بوده  سال  خونین ترین  کشته،   1۰۸ با  بریتانیایی 

است.
قرار است ۵۰۰ عضو سرویس خدماتی بریتانیا برای 
در   2۰1۴ از  پس  افغان  نیروهای  به  مشوره دهی 
کشور باقی بمانند. امریکا نیز در نظر دارد که پس 

از پایان سال روان، در حدود 9۸۰۰ سرباز ش را در 
کشور برای مشوره دهی نیروهای امنیتی و تأمین 

امنیت نمایندگی هایش در کشور باقی بگذارد.
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت  انتقال 
تکمیل شدن  در حال  نیز  امنیتی کشور  نیروهای 
نیروهای  برای   2۰1۵ سال  وجود،  این  با  است. 
امنیتی کشور سال آزمون خواهد بود؛ زیرا پس از 
حدود سیزده سال نبرد با شورشیان، برای اولین بار 
باید در برابر شورشیان طالبان داخلی و پاکستانی، 
به  چچن  و  طیبه  تروریستی  گروه های  به شمول 

تنهایی بجنگند.
مجموع نیروهای امنیتی کشور به بیش از 3۰۰ هزار 
نفر می رسند؛ اما آنان برای مبارزه با این گروه های 

و  سنگین  نظامی  تجهیزات  کمبود  با  تروریستی 
اند. تهدیدها علیه  نبود هواپیماهای جنگی مواجه  
نیروهای امنیتی کشور پیوسته در حال افزایش بوده 
و تنها در هفت ماه اول سال روان، بیش از چهار 

هزار سرباز کشور کشته شده اند.
از  شماری  حکومتی،  مقام های  حال،  این  با 
نمایندگان شورای ملی، کارشناسان مسایل نظامی 
و مردم از امریکا و کشورهای اروپایی تقاضا دارند، 
سنگین  سالح های  با  را  کشور  امنیتی  نیروهای 
تجهیز کنند؛ زیرا افغانستان پیمان امنیتی با امریکا 
و ناتو را به امضا رسانده است. امضای این پیمان ها 
تقویت  و  تجهیز  برای  ناتو  و  امریکا  شرایط  از 

نیروهای امنیتی بودند.

اطالعات روز: محمد محقق، معاون دوم ریاست 
و  مریضان  از  بازدید  هنگام  دیروز  کشور  اجرایی 
معتادان زیر پل سوخته در غرب کابل گفت، این 
مرکزهای  به  آن  معتادان  و  بسته  به زودی  محل 
تداوی انتقال داده شوند. او به وزارت مبارزه با مواد 
مخدر نیز دستور داده تا برای کاهش اعتیاد مواد 

مخدر، اقدام های الزم را روی دست گیرد.
مواد  با  مبارزه  وزارت  سرپرست  راشدی،  مبارز 
با  مبارزه  معین  احمدزی،  محمد  باز  و  مخدر 
محقق  بازدید  این  در  داخله  وزارت  مخدر  مواد 
را همراهی کردند. در خبرنامه ی دفتر رسانه های 
محمد  است،  آمده  اجرایی  ریاست  دوم  معاونت 

معینیت  و  مواد مخدر  با  مبارزه  وزارت  به  محقق 
تا  داد  دستور  داخله  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه 
طرح های شان را برای مبازره با مواد مخدر آماده و 

کار عملی آن را مشترکًا آغاز کنند.
پل سوخته یکی از محل های شهر کابل است که 
معتادان زیادی در زیر آن به سر می برند. این محل 

به  معتادان  تجمع  برای  مشخص  آدرس  یک  به 
مواد مخدر در کابل تبدیل شده است. حضور آنان 
ترویج  و  بدآموزی  برعالوه ی  سوخته  پل  زیر  در 
عوارض  از  نیز  محل  مردم  تا  شده  باعث  اعتیاد، 
ناشی از حضور معتادان در آن در امان نباشند و از 

این بابت شکایت دارند.

اطالعات روز: دادگاه ابتدایی کابل یک روحانی را 
به جرم تجاوز بر یک دختر ده ساله در والیت قندوز، 
به 2۰ زندان و پرداخت یک ونیم میلیون افغانی به 
عنوان جبران خساره به خانواده ی قربانی محکوم 
کرده است. اما این حکم نهایی نیست و به محکوم 

حق درخواست تجدید داده شده است.
زنان و شهروندان کشور  امور  وزارت  این حال،  با 
امور  وزارت  کرده اند.  استقبال  دادگاه   این  حکم  از 

زنان دیروز حکم دادگاه را »عادالنه و گامی استوار 
در راستای تأمین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق 
زنان و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان« در 
کشور عنوان کرده است. به تاریخ 2 ثور سال روان 
یک روحانی 3۰ ساله ی مسجد روستایی در شهر 
قندوز، یک دانش آموز قرآن  را مورد تجاوز جنسی 
قرار داد. فعاالن حقوق زن در کشور گفته اند، این 
دختر ده ساله با چنان خشونتی مورد تجاوز جنسی 

روحانی مذکور قرار گرفته بود که حتا در شفاخانه 
عمل جراحی بر آن دختر تطبیق شده است.

اهالی  و  دختر  خانواده ی  کار  این  زمان  آن  در 
کرد.  خشمگین  را  آن ها  زندگی  محل  روستای 
امن  خانه ی  به  ساله  ده  دختر  این  آن،  به دنبال 
انتقال داده شد و پولیس قندوز روحانی متهم را به 
کابل انتقال داد؛ زیرا شایعاتی پخش شده بودند که 
آبروی شان،  حفظ  برای  متضرر  خانواده ی  اعضای 

قصد کشتن دختر و روحانی را دارند.
روحانی مجرم در دادگاه به برقراری رابطه ی جنسی 
رضایت  با  کار  این  است،  گفته  و  کرده  اعتراف 
او  اما دادگاه روایت  انجام شده است.  هردو طرف 
است.  کرده  رد  را  جنسی  ارتباط  انجام  شیوه ی  از 
در همین حال، کاکای دختر می گوید که اعضای 
روحانی  اعدام  خواستار  دادگاه  در  دختر  خانواده ی 

شدند؛ اما دادگاه این درخواست را نپذیرفته است.

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
والیت های  از  برخی  در  که  می گویند  نمایندگان 
سرحدی کشور معاش های پولیس با کلدار پاکستانی 
قانون  خالف  را  کار  این  آنان  می شوند.  پرداخته 
اساسی کشور خوانده و تأکید دارند، این کار ازرش 
نمایندگان  از  برخی  می آورد.  پایین  را  افغانی  پول 
مجلس تأکید دارند، جلو این کار باید هرچه زودتر 

گرفته شود.
شکیبا هاشمی، از اعضای مجلس نمایندگان با تأکید 
گفت، در اکثر والیت های کشور کارت های بانکی 
پولیس نزد فرماندهان کندک اند و بدون درخواست 

توزیع  پاکستانی  کلدار  به  معاش های شان  پولیس، 
این موضوع واقعیت دارد و  افزود که  او  می شوند. 
فرماندهان کندک، بعد از دو یا سه ماه، معاش های 

پولیس را با کلدار  پاکستانی توزیع می کنند.
اما این عضو مجلس مشخصاً در این مورد نام کسی 
این کار  انگیزه ی  نیز در خصوص  افشا نکرد و  را 
چیزی نگفت. این در حالی است که چندی پیش نیز 
گزارش شده بود، در بعضی از والیت های سرحدی 
انجام  خارجی  اسعار  با  اموال  ستد  و  داد  کشور 
شرقی  غربی،  همسایه های  با  افغانستان  می شود. 
ستدهای  و  داد  تجارت  بخش  در  خود  شمالی  و 

زیادی دارد.
مسایل  کارشناسان  از  شماری  حال،  همین  در 
اقتصادی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده  و تأکید 
اساس  بر  و  است  افغانی  کشور  رایج  پول  دارند، 
قانون اساسی، بانک مرکزی باید با استفاده از پول 
افغانی ارزش آن را حفظ کند. تاج محمد اکبر، از 
که  می گوید  کشور  اقتصادی  مسایل  کارشناسان 
جلو استفاده از اسعار خارجی در معامالت باید گرفته 

شود.
افغانی  پول  ازرش  کار  این  این که  بر  تأکید  با  او 
را پایین می آورد، افزود، هم اکنون در والیت های 

نورستان و نیمروز، تبادل اموال با کلدار پاکستانی 
رایج است و روی همین دلیل، ازرش پول افغانی 
تا حدی پایین آمده است. اما مقام های وزارت  امور 
داخله ی کشور پرداخت معاش پولیس سرحدی با 

کلدار پاکستانی را رد کرده اند.
نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت به رادیو 
آزادی گفت که در تمام والیت های کشور معاشات 
پرداخته  افغانی  به  بانکی  سیستم  توسط  پولیس 
کشور  در  اکنون  که  است  حالی  در  این  می شود. 
کلدار  دالر،  به  تجارتی  بزرگ  معامالت  از  برخی 

پاکستانی و حتا تومان ایرانی صورت می گیرد.

استیناف  دادگاه  مسئوالن  روز:  اطالعات 
کابل  پرونده های  که  کردند  اعالم  کابل 
دوباره  مشکالت  از  برخی  دلیل  به  را  بانک 
کرده اند.  ارسال  کشور  کل  دادستانی  به 
روز  دادگاه  این  رییس  حقیق،  صدیق اهلل 
گذشته به رسانه ها گفت که در این پرونده ها 
نواقص وجود داشت و ما آن را برای بررسی 
بیش تر دوباره به دادستانی کل ارسال کردیم.

عدم ارائه ی ارقام دقیق پول های حیف شده ی 
کابل بانک، مشخص نشدن مقدار قرضه های 
از  بانک  این  جایدادهای  و  شده  دریافت 
مشکالت عمده ا ی بوده که به گفته ی حقیق، 
نیاز به تحقیق بیش تر  از سوی دادستانی کل 
دارند. دادستانی کل کشور نتایج بررسی های 
خود در مورد قضیه ی کابل بانک را دو هفته 

پیش به دادگاه استیناف فرستاده بود.

کشور  جمهور  رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  
به  فرمانی  صدور  با  کارش  اول  روزهای  در 
نهادهای عدلی و قضایی دستور داد تا متهمان 
قضیه   این  و  بازداشت  را  کابل بانک  قضیه ی 
کنند.  فصل  و  ماه حل  یک ونیم  مدت  در  را 
به دنبال آن، پولیس کابل هفت تن از متهمان 
قضیه ی کابل بانک را بازداشت کرد؛ اما 1۴ 

متهم دیگر هنوز بازداشت نشده اند.

کشور  از  خارج  در  افراد  این  حاضر  حال  در 
به سر می برند؛ اما حکومت از پولیس انترپول 
افغانستان  به  را  آنان  که  است  خواسته 
برگرداند. کابل بانک در سال 2۰1۰ میالدی 
دالر  میلیون   9۰۰ از  بیش  برداشت  از  پس 

توسط سهام دارانش، ورشکست شد.
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اطالعات روز: مسئوالن گروه هماهنگی عدالت 
از  که  خواستند  ملی  وحدت  حکومت  از  انتقالی 
گماشتن ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی 
در کابینه ی جدید خودداری کند. عبداهلل احمدی، 
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  گروه  این  عضو 
کابل گفت که حکومت وحدت ملی جنایت کاران 
و  جدید  کابینه ی  در  را  کشور  در  جنگ  دهه    سه 

پست های مهم دولتی مقرر نکند.
او افزود که در کابینه ی حکومت وحدت ملی باید 
گماشته  به کار  مجرب  و  مسلکی  شایسته،  افراد 
شوند. این عضو گروه عدالت انتقالی تأکید کرد که 
در کابینه ی جدید باید یک عضو جامعه ی مدنی نیز 
مقرر شود. این اظهارات در حالی مطرح می شوند 

که قرار است تا 1۸ روز آینده کابینه ی جدید معرفی 
شود.

عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
کابینه ی  در  که  گفت  روان  هفته ی  شنبه    روز  به 
جدید اراده ی تمام مردم افغانستان تمثیل می شود. 
را  خودشان  افغانستان  مردم  تمام  کابینه  این  در 
از  اعضای شورای ملی پس  و  دید. مردم  خواهند 
آغاز کار حکومت وحدت ملی، چندین بار از اشرف 
غنی و عبداهلل خواسته اند، کابینه ی جدید را هرچه 

زودتر اعالم کنند.
اشخاص  جدید  کابینه ی  در  دارند،  تأکید  نیز  آنان 
به  نشوند.  گماشته  قبلی  حکومت  فساد  به  آلوده 
باور آنان، اگر در کابینه ی جدید افراد آلوده به فساد 

حکومت قبلی گماشته شوند، شعار مبارزه با فساد 
حال،  این  با  شد.  نخواهد  عملی  حکومت  اداری 
انتقالی  اختر، عضو گروه هماهنگی عدالت  یونس 
گفت که در میان تیم عبداهلل و اشرف غنی ناقضان 

حقوق بشر موجود اند.
به گفته ی او، حکومت جدید برای تشکیل کابینه ی 
را تشکیل  نفری  ده  جدید یک کمیته ی مشترک 
داده است؛ در حالی که در  میان اعضای این کمیته 
ناقضان حقوق بشر موجود اند. اختر در این زمینه 
مشخصاً از کسی نام نگرفت؛ اما تأکید کرد که باید 
یک کمیته ی بی طرف برای تشکیل کابینه ی جدید 
روی کار آید. به دنبال آن، رفیع اهلل بیدار، سخنگوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که 

حکومت باید با یک اراده ی قوی سیاسی در راستای 
تطبیق عدالت انتقالی در کشور اقدام کند. به باور او، 
تطبیق عدالت انتقالی فرهنگ معافیت در کشور را 
از بین برده و نیز زمینه ی آشتی و صلح پایدار در 

کشور را فراهم می کند.
 2۰۰۵ سال  در  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
بررسی  آن  هدف  و  شد  ایجاد  کشور  در  میالدی 
گذشته،  دهه ی  سه  جنگی  جنایت کاران  اسناد 
مورد  در  اسناد  گردآوری  و  آنان  کردن  محاکمه 
 بی عدالتی ها است. در این زمینه کمیسیون مستقل 
را تهیه و در  حقوق بشر گزارشی ۸۰۰ صفحه  ای 
اختیار حامد کرزی، رییس جمهور قبلی قرار داده 

بود؛ اما این برنامه در آن زمان تطبیق نشد.

دو پایگاه  بزرگ نظامی بریتانیا و امریکا به نیروهای امنیتی واگذار شدند

محمد محقق: محل معتادان در زیر پل سوخته، مسدود شود

روحانی متجاوز بر شاگردش، به 20 سال زندان محکوم شد

معاش  پولیس در والیت های سرحدی با کلدار پرداخته می شود

دادگاه استیناف کابل:
بررسی دادستانی کل در مورد قضیه ی کابل بانک، مشکل دارد

در انتظار عدالت
دانش آموزش،  به  قندوز  والیت  در  پیش  یک ماه  که  مالیی 
به  محکمه  سوی  از  بود،  کرده  جنسی  تجاوز  ساله ،  ده  دختر 
افغانی خسارت  بیست سال زندان و پرداخت یک و نیم میلیون 
مال  و  دارد  سن  سال  سی  که  مال  این  است.  شده  محکوم 
یک ماه  حدود  در  می باشد،  قندوز  والیت  در  مسجد  یک  امام 
سوی  از  ساله  ده  دختر  یک  بر  جنسی  تجاوز  اتهام  به  پیش 
جرم  به  ابتدایی  دادگاه  در  متهم  این  گردید.  دستگیر  پولیس 
مدنی  نهادهای  و  زنان  امور  وزارت  است.  کرده  اعتراف  خود 
از صدور این حکم استقبال کرده و آن را عادالنه و گامی در 
راستای تأمین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و تطبیق 

قانون منع خشونت علیه زنان خوانده اند. 
از  موجی  و  یافت  گسترده ای  رسانه ای  بازتاب  رویداد  این 
انزجار عمومی جامعه را در آن زمان برانگیخت.  نکوهش ها و 
بلکه  نیست؛  تازه  امری  افغانستان  در  رویدادها  این گونه  البته 
تکرار مکرر این گونه رویدادها در گوشه و کنار افغانستان اکنون 
به یک واقعیت کهنه و روال عادی بدل شده است. هرازچند 
گاهی رویدادهای مشابه و حتا تکان دهنده تر از تجاوز بر اطفال 
این موارد  تمام  اما کسی  زنان در رسانه ها منتشر می شوند؛  و 
را جدی نمی گیر د و پس از یکی دو روز، به بوته ی فراموشی 
مشابهی  قضایای  در  زیادی  افراد  گذشته  در  می شود.  سپرده 
شاهد  کمتر  تاکنون  اما  گردیده اند؛  دستگیر  پولیس  سوی  از 
محکمه ی آن ها بوده ایم. تعدادی از این افراد زورمند  یا متعلق 
به زورمندان و اشخاص بانفوذ هستند و پرونده های آن ها بدون 
بررسی بسته شده و خودشان رها می گردند. هم اکنون ده ها و 
صدها پرونده ی تجاوز جنسی و انواع دیگر خشونت وحشیانه با 
اطفال و زنان در دادگاه های عدلی و قضایی خاک می خورند؛ 
می برند.  زندگی  آزادانه  بیرون،  در  آن ها  عامالن  که  حالی  در 
متأسفانه تجاوز و جنایت بر زنان و اطفال هنوز هم روندی رو 
مورد  چندین  نیز  اخیر  هفته  ی  چند  طول  در  دارد.  افزایش  به 
مختلف کشور  نقاط  در  زنان  با  و خشونت  اطفال  بر  تجاوز  از 
با  جنایت  و  خشونت  از  معدود  موارد  تنها  است.  شده  گزارش 

زنان و اطفال در رسانه ها بازتاب پیدا کرده اند.
و  شهرها  در  خیابانی  بی پناه  و  مظلوم  کودکان  روزه  همه 
و  جنسی  تجاوز  مورد  مردان  سوی  از  افغانستان  روستاهای 
را  آن ها  نحیف  رسانه ای صدای  نه  که  می گیرند  قرار  استثمار 
می شنود و نه دیدگان حقوق بشر و نهادهای مدنی و فرهنگی 
این  حقیقت  می بینند.  را  آن ها  مظلومیت  دولتی  مسئوالن  یا 
است که علی رغم ده سال تالش مستمر داخلی و خارجی در 
راستای تأمین حقوق بشر، هنوز هم زنان و کودکان افغانستان 
و  دارند  قرار  کور  تعصب های  و  خشونت ها  انواع  معرض  در 

قربانی می دهند.
این امر عوامل گوناگون دارد. باور های کور قبیله ای، سنت های 
گروه های  وجود  و  بی نظمی ها  مردساالرانه،  فرهنگ  جاهالنه،  
و  فقر  قانون،  حاکمیت  ضعف  محلی،  زورمندان  و  خودسر 
بی سوادی از جمله ی عوامل اصلی خشونت علیه زنان و اطفال 
در کشور می باشند. در این میان شاید ضعف سیستم های عدلی 
کشور  قضایی  و  امنیتی  نهادهای  سست  برخورد  و  قضایی  و 
در  دیگر  عامل  هر  از  بیش تر  بدرفتاری،  و  تجاوز  مسببان  با 
افزایش تجاوز های جنسی بر اطفال دخیل باشد؛ چون بیش تر 
اتفاق  مناطقی  و  شهر  در  اطفال  بر  بدرفتاری  و  تجاوز  موارد 
افتاده که دولت حاکمیت دارد و نهادهای عدلی و قضایی در 

آن جا ها فعال می باشند.
کمتر ناقضان حقوق زنان در کشور محاکمه و مجازات گردیده 
مورد  زنان  با  خشونت  وحشیانه ی  و  ننگین  پرونده های  و 
زنان  حقوق  ناقضان  گرفته اند.  قرار  قضایی  و  عدلی  دادرسی 
و  امنیتی  نهادهای  و  بوده  قانون  از  گریزان  همواره  اطفال  و 
جدی  اقدامات  آنان  از  دادرسی  و  محاکمه  در  کشور  قضایی 
نکرده اند. همین امر سبب گردیده تا فرهنگ معافیت در کشور 
در  کم اهمیت  و  ساده  موضوع  به  زنان  حقوق  نقض  و  ترویج 
نگاه دستگاه های امنیتی و عدلی تلقی گردد. حکم محکمه ی 
انتظار  اما  است؛  قدر  قابل  پرونده،  این  مورد  در  کابل  ابتدایی 
می رود که نهادهای عدلی و قضایی دیگر پرونده های بسته ی 
خشونت و تجاوز بر اطفال و زنانی که در گذشته اتفاق افتاده 
بازرسی کرده و عدالت را در مورد آن ها نیز  نیز یکی یکی  را 

کنند. تطبیق 
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مردساالر  جامعه  زن  هزاران  میان  از  زن  تنها  سیماگل* 
افغانستانی است که به تنهایی مسئولیت تأمین مخارج یک 
اما  خانواده را به عهده دارد. او حدوداً 3۴ سال سن دارد 

جوان تر از آن است که سن اش نشان می دهد. 
تا  ساعت هفت صبح  از  می کند:  کار  شیفت  دو  سیماگل 
دو/سه بعد از ظهر را در یکی از ادارات موسسه خارجی با 
حق  الزحمه 3۰۰ دالر در ماه به عنوان »آبدارچی« مشغول 
است و پس از آن، در یک آپارتمانی می آید که یک مرد 
جوان مجرد و دو مرد جوان متأهل دور از خانواده در آن 
خانه  افغانی،  هزار   ۴ ماهانه  با حقوق  او  می کنند.  زندگی 
را جارو می زند، ظرف ها و لباس ها را شست وشو می دهد، 
را ترک می کند و  آماده می کند، منزل  را که  غذای شب 

می رود طرف خانه اش. 
بیماری دیسک کمر،  دلیل  به  دارد که  سیماگل شوهری 
ماه هاست ُکنج اتاق لمیده و هیچ کار و کاسبی در دست 
شدت  به  و  جنجالی  به سن،  پا  دارد  مادرشوهری  ندارد. 
سنتی با رفتار دیکتاتورانه که در عین حال سعی می کند بر 
امورات کل خانواده، ریاست کند و »مدام َغر می زند« و به 
هرچه و هرکس که دور و اطراف اش است، گیر می دهد. 
دختر نوجوان سیماگل در یکی از دانشگاه های خصوصی 
در رشته ژورنالیزم سال سوم اش را سپری می کند و پسر 
و  کرده  رها  را  مکتب  این سو،  به  سال  یک  از  نوجوانش 
پرسه  کابل  بازار  و  کوچه  در  آشفته،  و  سرگردان  تقریبًا 
می زند و از قول مادر- سیماگل- گاهی سیگار دود می کند 
و در پاسخ به سوال و نگرانی مادرش می گوید: »نه. من 
سیگار نمی کشم...« و وقتی هم مادر دالئلی را برای اثبات 
می کند:  اعتراف  سختی  به  می کشد،  پیش  او  عمل  این 

»هوم... مادرجان! قول می دهم دیگر نکشم.«
اما سیماگل، با متانت و بردباری و با آن خصلت نجیبانه 
کمال  در  و  بیاید  کنار  چیز  همه  با  می کند  مادری، سعی 
خونسردی، موقعیت خودش و فرزندانش را در مقابل یک 
ُخُسرمادر سرآرو و پرسر و وصدا و شوهر بیمار و سست و 
ُپست، حفظ کند و همچون قهرمان شکست ناپذیر، سعی 
آرامش دعوت  به  را  لبخندزنان همه  با روی خوش،  کند 
کند و گاهی اگر بر وضعیت موجود کوچکترین اعتراضی 
وارد می کند، دفعتًا پیشمان می شود. زیرا که او این برخورد 
به  را صرف  امید  و  انتظار  و  از صبر  با دریایی  متواضعانه 
می کند:  تحمل  زندگی،  در  نهفته  بزرگ  معنای  دلیل 

شهامت و اعاده یک فرضیه انسانی. 
سیماگل با حق الزحمه تقریبًا 19 هزار افغانی در ماه، مخارج 
کل خانواده را تأمین می کند. او خودش را مسئول می داند 
تا ضمن حفظ همبستگی خانوادگی، در مقابل تمام فشارها 
باقی  بی سواد  و دخترش  پسر  تا  نگذارد  و  کند  ایستادگی 
کمبود  مهربانی،  و  خوشرویی  از  دریایی  با  هم  و  بماند 
عاطفه پدر را برای آنها جبران کند. ظاهر آرام و خوشرویی 
و لبخند رضایت مندانه اش، از او یک سیمای خندان، مرفه 
و راضی و بی خیال از زندگی را ترسیم می کند و هر کسی 
که با او آشنا شود و لحظه ای صحبت کند، به خطا فکر 
می کند او هیچ رنجی در زندگی ندارد و کاماًل خوشبخت 
است. در حالی که داستان واقعی زندگی او، چیزی دیگری 
است و پشت آن خوشرویی و لبخندهای رضایتمندانه، رنج، 
درد و مسائلی بزرگی پنهان است که سیماگل حاضر نیست 
برای هر کسی، راز این لبخندها را فاش کند. در عین حال، 
قدرشناسانه اش،  برخورد  و  ذاتی   شهامت  و  صداقت  با  او 
در مقابل نگاه ها و پرسش های مخاطبی که فکر می شود 
قدری از شخصیت او را درک می کند و نگاه فراتر از جامعه 
افغانی دارد، باز با همان لبخند، قصه های تلخ زندگی اش 
را شروع می کند و اندک اندک، راز سرپوشیده لبخندهایش 

را اشکار می کند:
»باورت نمی شود من چقدر گرفتار و همیشه در جنجال ام. 
برای  مجبورم  می رسم،  خانه  به  درمانده  و  خسته  وقتی 
مصروف  ساعت ها  خانه،  امورات  بخشیدن  سرو سامان 
شوم. شوهرم از کنج خانه غر می زند، خسرمادرم با خصلت 
ذاتی اش، با فریادهای کنایه آمیز، صدایم می زند. بهرحال، 
افکار  و  سنتی  رفتار  همان  با  پیر  آجه  این  می کنم  فکر 
منحرف اش، در عذاب است که مثاًل من به عنوان یک زن، 
بیرون از خانه کار می کنم. در غیاب اظهارات صریح او که 
جلو خودم می گوید، احساس می کنم پشت سرم، همیشه 
نگران است من در کجا کار می کنم و با چه آدم هایی، سر 
و سّری دارم! پسر نوجوانم در آشفتگی عمیقی فرو افتیده 
است و بخاطر همین است که مدرسه را رها کرده و سر 
شوهرم،  است.  کوچه  ولگرد  بچه های  با  بیشتر  کارش  و 
اوالد سگ!  اُ  این گونه خطاب می کند:  را همیشه  پسرش 

و  می ایستم  او  جلو  می روم  که  من هستم  این  باز  و  و... 
همیشه با روی خوش، آرام می گویم، او پسر توست و نباید 
این گونه با قهر و ادای کلمات زشت و تحقیرآمیز، او را صدا 
بزنی. اما هیچ. سال هاست که او این روش را پیش گرفته 
و به همین خاطر، پسرم از خانه روگردان است و ترجیح 
می دهد ساعت هایی که من در خانه نیستم، بیرون بماند.«

فاش  او،  صحبت های  از  بخش  برانگیزترین  تأثیر  اما 
اعتراف  صادقانه  سیماگل  است.  لبخندهایش  راز  کردن 
می کند: »خشونت چه در فکر و ذهن و چه در عمل، کره 
نمی کند. کسی که  را حل  و هیچ مشکلی  است  و زشت 
داستان زندگی مرا نشنیده است، احتمااًل فکر می کند من 
در زندگی ام هیچ مشکلی ندارم و یا دستکم آدم بی خیال 
نه بدون مشکل.  نه بی خیالم و  باور کنید من  اما  هستم. 
زندگی ام- از زمانی که بخاطر دارم- پر از مشکالت بوده 
خودشما  حتا  و  بفهمد  نمی تواند  درستی  به  کسی  است. 
خانوادگی،  جنجال های  با  چقدر  نکنید  تصور  شاید 
به  که  جایی  تا  و  حال  این  با  می کنم.  نرم  دست وپنجه 
خاطر دارم، هیچ وقت گریه نکرده ام و هیچ وقت غوغا و 
سر و صدا راه نینداخته ام. روش من- با اعتقاد کامل- در 
زندگی این است که همیشه در برابر مشکالت، لبخندم را 
فراموش نکنم... و لبخند تنها چیزی است که مشکالت و 
جنجال های بی شمار زندگی ام را پشت آن پنهان می کنم تا 
مبادا یک قیافه ی داغان و سرخورده و آشفته از خود جلو 
دید دیگران به نمایش بگذارم...« که البته حق با اوست. 
عالوه بر جنجال های خانوادگی، مشکل دیگری که او را 
مردانه ی  و  سنتی  نگاه  نوع  می دهد،  آزار  همه  از  بیشتر 
دوستان اوست که کار کردن یک زن در بیرون از منزل 
را عیب بزرگ می دانند و فکر می کنند که وقتی یک زن- 
آنهم در موقعیت سیماگل- در بیرون از منزل کار می کند، 
هیچ امنیتی ندارد یا به عبارت دیگر، دست هر بیگانه ای 

به سوی او دراز است. 
وارد  معمول  برنامه  طبق  که  روزها  از  یکی  است،  یادم 
آپارتمان شد، از حرف های کژ و بیمار تعدادی از زن هایی 
گفت که چندی ست با او آشنا شده اند. از سیماگل با تعجب 
و البته با نگاه های تحقیرآمیز و پلیدانه، پرسیده بودند که 
»تو در منزل مجردها کار می کنی؟« و سیماگل- از قول 
خودش- پاسخ داده بود: »بله. اما تا هنوز فکر نکرده اید که 

من در موقعیت مادر آنها هستم؟!« 
زن  هزاران  میان  از  زنی  او  است.  قهرمان  یک  سیماگل 
افغانستانی است که تمام مشکالت و مهم تر از همه، طرز 

لبخند  با  را  اطرافش  و  دور  افراد  بیمارگونه  قضاوت های 
و  پریشانی ها  و  عقده ها  تمام  که  طوری  رضایتمندانه- 
کرده  تحمل  کند-  پنهان  آن  پرده ی  پشت  را  مشکالت 
است. در جامعه ای که از دولت تا یک مالچه و یک کارگر، 
معتقد به جدایی صف زنان از مردان هستند، و در جامعه ای 
که زن بودن، به خودی خود جرم بزرگی است، در جامعه ای 
که زنان از فرصت برابر زندگی و حقوق برخوردار نیستند 
و در جامعه ای که زنان با اسم تحقیرآمیز »سیاسر« مورد 
از  که  است  آهنین  دیوار  سیماگل  می شوند،  واقع  خطاب 
سوز دل و با اعتقاد به برابری و انسانیت و شرافت، داستان 
زندگی اش را با جوهر لبخند، روی دیوار مصیبت بار زندگی 
است  و صبور  قهرمان شجاع  همان  سیماگل،  می نویسد. 
لشکر  میان  از  استوار  قدم های  با  ارواح،  این شهر  در  که 
هیوالها عبور می کند و به اعتقاد من، او باید الهام بخش 
همه ی زنان افغانستان باشد: زنانی که زیر چماق سنت و 
قانون و حقوق و مناسبات مردساالرانه، خرد و خیر شده اند. 

___________
استفاده  مستعار  اسم  از  او،  حریم شخصی  حفظ  برای   *

شده است.

مهدی زرتشت

اما تأثیر برانگیزترین بخش از صحبت های 
او، فاش کردن راز لبخندهایش است. 
سیماگل صادقانه اعتراف می کند: 
»خشونت چه در فکر و ذهن و چه در 
عمل، کره و زشت است و هیچ مشکلی 
را حل نمی کند. کسی که داستان زندگی 
مرا نشنیده است، احتماالً فکر می کند 
من در زندگی ام هیچ مشکلی ندارم و 
یا دستکم آدم بی خیال هستم. اما باور 
کنید من نه بی خیالم و نه بدون مشکل. 
زندگی ام- از زمانی که بخاطر دارم- پر 
از مشکالت بوده است. کسی به درستی 
نمی تواند بفهمد و حتا خودشما شاید تصور 
نکنید چقدر با جنجال های خانوادگی، 
دست وپنجه نرم می کنم. با این حال و تا 
جایی که به خاطر دارم، هیچ وقت گریه 
نکرده ام و هیچ وقت غوغا و سر و صدا راه 
نینداخته ام. روش من- با اعتقاد کامل- در 
زندگی این است که همیشه در برابر 
مشکالت، لبخندم را فراموش نکنم...

این  از  هرکدام  دارد.  کشمشنر   9 مجموع  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
عید،  رسیدن هر  با  داشته  دوران کشمشنری خویش، حق  در  کشمشنران 
بادام )مغز  3۰ کیلیو کشمش، 3۰ کیلو نخود، 3۰ کیلو چاکلیت، 1۰ کیلو 
بادام(، 1۵ یا 6۵ کیلو کلچه ی بیسکویتی )خدا گردنم را نگیرد، سند کمی 
خیره بود و درست فهمیده نمی شد(، 12 قالب کیک دو کیلویی که می شود 
2۴ کیلو کیک از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به خانه ببرد تا به علت 
زیادی مراجعین و مهمانان، خدای نخواسته بی آبرو نشوند. خداوند یک  تار 
مو از سر حامد کرزی کم نکند که کشمشنران کمیسیون را در این راستا تا 
پای جان حمایت نموده است. جا دارد از قهرمان همه  جانبه ی خویش، آقای 
ضیاالحق امرخیل نیز تشکری کنیم که در خلق این افتخار، کشمشنران را 
افتخار بخشیده و ملت را از شرمندگی نجات بخشیده است. این که می گویم 
را  گوسفندان  پروای  هم  وی  که  است  خاطر  این  به  همه جانبه،  قهرمان 
داشت، هم به فکر انتخاب مردم و تعیین سرنوشت مردم بود و هم خدازده 
وقتی رسوا شد، سر از مکه درآورد و کمک به خرید کشمش و نخود هم 
بماند سرجایش. حاال این کشمشنران حاضر شده به ملت غیور و از همه چیز 

بی خبر افغانستان حساب پس بدهند.
کشمشنر یک: من خیلی مهمانات دارم. من تنها در روز اول عید، 32 بخاری 
نداد.  بی پدر  کمیسیون  این  مرا  جوش  آب  پول  کردم.  مصرف  آب جوش 
مجبور شدم سفر دوبی را کنسل کنم تا مهمانات بنده بدون چای نمانند! 
گفتم که بنده خیلی مهمان دار هستم، نام خدا گله  ی ملخ واری زیاد است. من 
در روز عید دیدم که طرف داران داکتر صاحب آمده بودند و خیلی کشمش-

نخود و چاکلیت و کلوچه می خوردند و کیک مصرف می کردند. آن ها هنگام 
رفتن حتا در جیب های خود نخود و کشمش و بادام می بردند. همین طور شد 
که در روز عید در یک بغل مهمان خانه نوشتم که از بردن چاکلیت و نخود و 

کشمش و بادام، جداً بپرهیزید! خدا را شکر که سرنوک رسیدیم.
کشمشنر دوم: تنها خدا است که می ماند! ما همه رفتنی هستیم. وقتی ما 
برویم، این نخود و کشمش چه بدرد می  خورد؟ هیچ! پس شما هم اگر جای 
ما باشید و نام خدا رمه رمه مهمان  خانه ی تان بیاید، 3۰ کیلو را بان، اگر ۸۰ 
کیلو، 1۰۰ کیلو، ۵۰۰ کیلو هم که باشد، مهمانان را خدمت نمی تواند. شما 
آمدید از من سوال می کنید که 3۰ کیلو کشمش کجا شد؟! خوب معلوم است 
که کجا شده، رفته به شکم مردم! ما که خود نخوردیم، فامیل ما شکر همه 

مرض شکر دارند! هیچ کس کشمش نمی خورد. 
کشمشنر سوم: برو گمشو! تو که هستی که از من حساب می گیری؟ من 
امرخیلت را حساب نمی  کردم، تو دیگه که هستی؟ خوب کردم که هر کجا 

کردم. مرد ببینم طرفم چپ سیل کنه...
کشمشنر چهارم: ما از اول هم پالن داشتیم عید را در دوبی باشیم. تمام 
قیمت  که  کردم  پیش نهاد  کمیسیون  به  من  است.  دوبی  در  ما  خانواده ی 
این ها را بدهد، مرا قبول است. کمیسیون هم قبول کرد. قیمتش را داد و من 
هم رفتم دوبی کنار فامیل خویش! البته خدا ریا نکند، دخترعمه ی خود را 
که پوهنتون می  خواند هم همرای خود بردم. او پس نیامد. همان جا نشست 
و گفت دوبی خوب است، بال ده پس درس و پوهنتون! پدرش هم می گوید، 
یاد  برای  نیست. مال سر دختری  که  اعتبار  این جا هیچ  باشد.  او در دوبی 
گرفتن قرآن می رود، تجاوز می کند. خدا می داند در پوهنتون چه حال باشد؟!

سوال  واقعًا  متشکرم.  خیلی  دانستید،  قابل  مرا  این که  از  پنجم:  کشمشنر 
به جاست این که می پرسید 3۰ کیلو نخود و کشمش را چطور مصرف کردید. 
خوش حالم که در این وطن جوانان روشن را می بینم. آینده از شماست به 
آیا خبر  از شما یک سوال دارم، شما  اما من  گفته ی اتصاالت ههههههه. 
دارید که ما چقدر تحت فشار بودیم؟ از هر طرف سر ما فشار بود که آرای 
فالن والیت را زیاد کن، از فالن والیت را کم. به خدا اگر خر می بود، زیر 
این فشار شغال می شد. حاال 3۰ کیلو کشمش و نخود به نظر شما چقدر 
پیسه می شود؟ اگر دولت اعتراض کند، من همین 3۰ کیلویش را 3۰۰ کیلو 

کشمش می دهم. ُچرتم هم خراب نیست!
کشمشنر هفتم: یک بیت یادم می آید که مرحوم بی بی من می خواند. »بال 
بال  هم  شما  می کنی«.  جدا  کشمش  ز  را  نخود  می کنی/  بال  و  می کنی 
می کنید. این سی کیلو کشمش به نظر شما چند می ارزد؟ کیلوی ۵۰۰ افغانی 
هم که حساب کنیم، می شود 1۵ هزار افغانی. به نظر شما، این 1۵ هزاری ها 
زیاد اند. تنها کرایه ی خانه ی ما ماه 1۰۰ هزار افغانی می شود. موتر زرهی و 
خرج دسترخوان را خو بان سر جایش! بروید دنبال این چیزها نباشید. همین 
افغانی  لک ها  وزارت  خانه،  هر  در  مطمئنم  نشستید،  این جا  شما  که  لحظه 

حیف و میل می شوند. 
از  بعد  و گفته می شود  اند  از ساحه خارج  نهم  و  کشمشنر ششم و هشتم 
بعضی ها  کنند.  هواخوری  که  رفته اند  انتخابات،  برای  جان فشانی  آن همه 
می گویند که کشمشنران کمیسیون مستقل انتخابات، اگر این همه کشمش 
نمی خوردند، آن همه کار نمی توانستند )گوسفند چاق نمی توانستند(. نوش 

جان کشمشنران!

خبرنگار ناراضی

حسابدهی کشمشنران 
کمیسیون مستقل انتخابات

هادی دریابی داستان زندگی یک زن

راز سرپوشیده لبخند



امنیتی  مسئولیت های  مانده،  باقی  ماه  دو  در صرف  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
تحویل دهی  برای  آمادگی  منظور  به  پکن  کرد.  خواهند  واگذار  محلی  نیروهای  به  را 
سیاست  افغانستان،  از  خارجی  نظامیان  خروج  نهایت،  در  و  امنیتی  مسئولیت های 

غیرفشرده اش در این کشور را فشرده تر ساخته است.
کشورهای  و  افغانستان  با  جانبه  چندین  و  دوجانبه  دیپلماتیک  میکانیزم  ده ها  چین 
همسایه اش را دنبال کرده است، که روی مسئله ی امنیتی تمرکز داشته اند. دیپلماسی 
یکی از دو ستون عمده ی سیاست چین در قبال افغانستان است )ستون دیگر افزایش 

قابل توجه تعامل اقتصادی با افغانستان است(.
امنیت، از عالیق کلیدی پکن در افغانستان است. چین هم چنین می خواهد از گسترش 
تروریزم، به ویژه ایدیولوژی تروریزم در ایالت سین کیانگ این کشور، جلوگیری کند و به 
این ترتیب، اطمینان حاصل کند که افغانستان به عنوان یک پایگاه قوی ستیزه جویان 
کشور  این  پس  کرد،  نخواهد  نظامی  تعهد  افغانستان  به  چین  نمی کند.  عمل  اویغور 
چگونه از دیپلماسی برای جلوگیری از گسترش بی ثباتی جدید در سین کیانگ استفاده 

خواهد کرد؟ 
پکن تالش خواهد کرد تا تهدید امنیتی را به دو شکل عمده کاهش دهد: تأمین ثبات 

در افغانستان، یا جلوگیری از وخامت بیش تر امنیت در افغانستان. 
تا گسترش بی ثباتی جدید در  این کشور تالش می کند  باشد،  ناکام  اول  اگر گزینه ی 

منطقه را محدود ساخته و تهدید مستقیم به سین کیانگ را کاهش دهد. 
کشور  این  است.  محدود  افغانستان،  در  ثبات  برقراری  در  پکن  مستقیم  تأثیرگذاری 
حمایت های کالن اقتصادی را به افغانستان تعهد خواهد کرد. از لحاظ دیپلماتیک، چین 
کشورهای همسایه ی افغانستان را تشویق می کند تا در بازسازی افغانستان سهم بگیرند؛ 
اما امنیت به نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای باقی مانده ی خارجی در این کشور 
پادرمیانی در شکستن  ایاالت متحده احتماال مانند  نیاز،  واگذار خواهد شد. در صورت 

بن بست انتخابات اخیر، نقش میانجی را در افغانستان ایفا خواهد کرد. 
کنون  تا  چین  دارد.  بیش تری  دیپلماتیک  گزینه های  پکن  که  است  این  دوم  نکته ی 
تماسش را با طیف گسترده ای از بازیگران و گروه ها در افغانستان، به شمول طالبان، حفظ 
کرده است. از زمان به قدرت رسیدن حکومت کرزی در سال 2۰۰1، تماس این کشور با 
طالبان بیش تر از طریق واسطه ها بوده است. اما قرار گزارش ها، پکن اخیرا پیوندی را که 
قبل از حمله ی ایاالت متحده در سال 2۰۰1 با طالبان داشت، دوباره ایجاد کرده است. 
پکن به دنبال تضمینی است که افغانستان به عنوان پایگاهی برای گروه های ستیزه جوی 
افغانستان  اویغور عمل نخواهد کرد و هم چنین می خواهد سرمایه گذاری های چین در 
مؤثر  اندازه  چه  رویکرد  این  این که  مورد  در  نگه دارد.  امان  در  طالبان  حمالت  از  را 
خواهد بود، دیدگاه های متفاوتی وجود دارند. برخی از منابع چینی می گویند که طالبان 
با  را که  پاکستان  با  روابط طالبان  امر  این  برانگیزند؛ چون  را  نمی خواهند خشم چین 
چین روابط نزدیک دارد، پیچیده خواهد کرد. دیگران از تعهد طالبان به درخواست های 
چین می پرسند. شورشیان پروژه های چینی در افغانستان را در موارد متعدد مورد حمله 
قرار داده اند و در 2۰12 رویترز به نقل از سخنگوی طالبان نوشت که این گروه مخالف 

بزرگ ترین سرمایه گذاری چین در عینک لوگر است. 
است  امیدوار  چین  است.  داده  بسط  را  منطقه  در  دیپلماتیکش  حضور  هم چنین  پکن 
دست  نظری  توافق  به  کشور  این  مسئله ی  روی  افغانستان  همسایه ی  کشورهای  با 
این  این که  دارند.  قرار  افغانستان  در  بی ثباتی  هرگونه  مقدم  خط  در  آن ها  چون  یابد؛ 
توافق نظر به چه شکل خواهد بود، هنوز مبهم است؛ اما احتماال همکاری های بیش تر 

منطقه ای در مسایلی چون مبارزه با مواد مخدر و تروریزم با اقدامات مشخصی از قبیل به 
اشتراک گذاری معلومات استخباراتی، تمرین های نظامی مشترک و آموزش های قضایی 
و تطبیق قانون را شامل خواهد بود )برخی از این همکاری ها قبال به شکل دوجانبه یا از 

طریق سازمان همکاری های شانگهای وجود داشته اند(.
موانع مشخصی وجود دارند. مقام ها در کشورهای آسیای مرکزی به داشتن پیوند نزدیک 
با تجارت مواد مخدر مظنون اند و هم چنین از دیروقت بدین سو نگرانی هایی وجود دارند 
هم چنین،  می دهند.  پناه  تروریست ها  به  پاکستان  استخباراتی  و  امنیتی  نهادهای  که 

بسیاری از کشورهای منطقه با هم روابط خصمانه دارند. 
تهدید  سرکوب  برای  پکن  دیپلماتیک  رویکرد  است  ممکن  چالش ها،  این  وجود  با 
در  اویغور  ملیشه های  پناهگاه های  تعداد  باشد.  کافی  افغانستان  ناحیه ی  از  تروریستی 
گروه های  توانایی  و  اند  کوچک  احتمالی،  هر  با  پاکستان،  در  هم چنین  و  افغانستان 
این  نیز محدود است.  راه اندازی حمالت در چین  برای  اویغور  شبه نظامی سنی مذهب 
گروه ها صرف با جهش قابل توجه قابلیت های شان، به تهدید عملیاتی ثابت برای چین 

تبدیل خواهند شد.
گسترش  جلو  نمی توانند  نظامی  و  اقتصادی  دیپلماتیکی،  دخالت های  حال،  این  با 
تبلیغات تروریستی و مذهبی در سین کیانگ را بگیرند. حکومت چین احتماال با تهدید 
ایدیولوژیک خارجی، مانند بسیاری حکومت های دیگر، بیش از حد هیاهو به راه انداخته 
است. مشکالت سین کیانگ عمدتا داخلی اند و ریشه ی آن جمعیت محروم اویغور است 

که به دالیل سرکوب مذهبی، عدم توازن اقتصادی و تبعیض ناراحتی می کنند.
حزب اسالمی ترکستان، مشهورترین گروه ملیشه ای خارجی و سنی مذهب اویغور، به 
شکل غیرقابل انکاری خشونت در سین کیانگ را تشویق کرده و از جدایی طلبی اویغورها 
اویغورها حمایت  از  القاعده  و  اسالمی  دولت  دیگری چون  گروه های  حمایت می کند. 
ایدیولوژیکی می کنند، هرچند به نظر نمی رسد که این امر به پشتیبانی عملیاتی بیانجامد. 
تحلیل گران چینی محدودیت های دیپلماتیکی این کشور در قبال امنیت در افغانستان را 
درک می کنند؛ اما دیده شده است که این دیپلماسی همراه با سهم گیری در فعالیت های 

اقتصادی، پالیسی ای است که کمترین بدی را دارد.
شی الن، از اکادمی علوم اجتمای سین کیانگ این مسئله را این گونه جمع بندی می کند: 
»گفت وگو بهترین گزینه ای است که برای حل این مسئله داریم. البته، احساس می کنم 
امتحان  را  آن  باید  اما  بود؛  دشوار خواهد  از طریق گفت وگو،  نتیجه  به  که دست یابی 

کنیم«.
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سیاست چین در افغانستان:
 آزمون محدودیت های دیپلماسی

همکاری های روسیه با آیساف در زمینه ی حمل و نقل محموله های نظامی در سال 2۰۰۸، 
منافع استراتژیک این توافق را توضیح می دهد. طی این مدت، امنیت و ثبات گذرگاه سنتی 
آن، کشورهای غربی  به دنبال  و  متزلزل شد  پاکستان،  از طریق خاک  بین المللی  نیروهای 

مجبور شدند برای جبران این مشکل، به دنبال حمایت های روسیه باشند.
افغانستان، در  در  آیساف  نیروهای  برای  نظامی  نقل محموله های  و  اساسی حمل  توافقات 
مذکرات ناتو با روسیه و در چارچوب اجالس سران ائتالف حاصل شد که در آپریل 2۰۰۸ در 
بخارست- پایتخت لهستان- برگزار شد. بر اساس این توافق، ناتو اجازه یافت تا از ترانزیت 

اوکراین، ازبکستان و تاجیکستان استفاده نماید.)29(
به واسطه ی موافقت نامه های دوجانبه که میان  اکنون  تا  ترانزیت نظامی  قانونی،  به لحاظ 
روسیه و کل کشورهای عضو آیساف در سال 2۰۰۸ به امضا رسید، اداره می شود. این توافق 
به طور نوبتی در سال 2۰11 دوباره انجام شد. توافق نامه ی ترانزیتی میان روسیه و ایاالت 
متحده، در شرایط حاضر، در سال، زمینه ی ۴۵۰۰ پرواز به افغانستان را فراهم می کند.)3۰( 
در فرایند انجام حمل و نقل از طریق روسیه، ارزش این مسیر افزایش یافته است. به گزارش 
ایاالت متحده، بیش از ۴۰ درصد ملزومات نیروهای بین المللی در افغانستان، از طریق دهلیز 

ترانزیتی شمال، به مقصد رسانده شده است.)31( 
در سال 2۰12، روسیه با ناتو توافق نامه ی جدیدی را در ارتباط به فراهم سازی زمینه ی خروج 
نیروهای آیساف از افغانستان، منعقد کرد. فرض بر این است که محموله های نظامی، از جمله 
سخت افزارهای نظامی در پروازهای مستقیم به اولیانوفسک منتقل می شوند و از آن جا، از 

طریق خط آهن، به اتحادیه ی اروپا فرستاده می شود.)32( 
باید اذعان داشت که همکاری روسیه برای حمل و نقل ملزومات نظامی نه تنها یک معامله ی 
تجاری و سیاسی با آیساف است، بلکه این کار جزء مهمی از همکاری روسیه در امر مبارزه 
با تروریسم است. در بیانیه ی اخیر از سوی وزارت امور خارجه ی روسیه، گفته شد: »ما با 
ایجاد فرصت ها برای حمل و نقل، کمک های خود را به نیروهای بین المللی به هدف انجام 

مأموریت خود، هدایت می کنیم.«)33( 
عالوه بر این، تقویت همکاری های روسیه-امریکا در افغانستان به تجربه ی روسیه و ایاالت 
متحده در امر مبارزه با مواد مخدر در منطقه کمک می کند و هم چنین، توافق جدید واشنگتن 
وعده  افغانستان،  اردوی  نیازهای  برآوردن  برای  را   ۵-17В-Ми هلی کوپتر  فروند   21
می دهد. این توافق نامه میان  »صنعت دفاعی روسیه« و واشنگتن به تاریخ 26 می  2۰11 

امضا شد.)3۴( 
با این حال، این روابط دوجانبه، با چالش های خاص خود مواجه است. اول تر از همه، این 
مشکالت ناشی از این مسئله است که شرکای غربی مذاکرات بیناکشوری آیساف با روسیه و 
گفت وگوی روسیه با ناتو را به گونه ی ساختگی محدود می کنند. این رویکرد، امکان همکاری 
میان ناتو و سازمان گفتمان امنیت جمعی ]ОДКБ[ یا امکان همکاری امریکا و سازمان 

گفتمان امنیت جمعی را در مکانیزم هماهنگی های ترانزیتی از بین می برد.
در  نظامی  عملیات  از  پشتیبانی  که  می شود  ناشی  آن جا  از  بیش تر  دشواری های  هم چنین، 
افغانستان تنها به درک مسایل دور و بر آن خالصه نمی شود، بلکه به طور مستقیم به مسایل 
منطقه ای ارتباط می گیرد. سازش بر سر تقسیم حوزه های نفوذی جیوپولیتیک شرق میانه، 
چالش های متعددی را در زمینه ی همکاری های اقتصادی در افغانستان به وجود می آورد که 

در عنوان بعدی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.)3۵(
1. اقتصاد

قبولی  قابل  میزان  به  افغانستان  و  میان روسیه  اقتصادی  اخیر، همکاری های  در سال های 
موفق بوده است. در این ارتباط، می توان گفت که گردش مالی در تجارت افغانستان-روسیه 
در فاصله ی 7 سال، 9.3 برابر افزایش یافته است. این رشد در قدم نخست به دلیل افزایش 
ارقام صادرات روسیه حاصل شد که تا سال 2۰1۰ حجم معامالت به بیش از 96 درصد رسید 

و همین طور واردات افغانستان به روسیه نیز رشد قابل مالحضه ای کرد. 
جدول 1. گردش کاال میان روسیه و افغانستان از 2۰۰۵ تا 2۰1۰ به حساب میلیون دالر: )36(

در شروع سال 2۰11، گراف رو به صعود قرار داشت: در چهار ماه نخست، حجم معامالت میان 
فدراسیون روسیه و افغانستان در مقایسه به دوره ی همسان سال 2۰1۰، ۴۰ درصد افزایش داشت 
و حجم کلی معامالت نزدیک به 19۴.1 میلیون دالر رسید که نسبت به قبل دو برابر شده بود و 

کل صادرات از افغانستان بالغ بر 2۰.6 میلیون دالر امریکایی می شد.)37(
ادامه دارد...

با وجود این چالش ها، ممکن است رویکرد دیپلماتیک 
پکن برای سرکوب تهدید تروریستی از ناحیه ی 
افغانستان کافی باشد. تعداد پناهگاه های ملیشه های 
اویغور در افغانستان و هم چنین در پاکستان، با هر 
احتمالی، کوچک اند و توانایی گروه های شبه نظامی 
سنی مذهب اویغور برای راه اندازی حمالت در چین نیز 
محدود است. این گروه ها صرف با جهش قابل توجه 
قابلیت های شان، به تهدید عملیاتی ثابت برای چین 
تبدیل خواهند شد.

سیاست روسیه در افغانستان 
از 2001 تا 2011

افغانستان در نگاه
The Interpreter :منبع
Dirk van der Kley :نویسنده
برگردان: حمید مهدوی

نویسنده: نیکیتا اندرویچ- کارشناس مرکز مطالعات 
 )ЦИСА( افغانستاِن امروز

منبع: مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاه های تاریخی
بخش چهارم

سال
حجم 

معامالت
صادرات 

روسیه
واردات 
روسیه

2003
61

54.5

6.5

2004
80

75.9

4.1

2005
108.3

104.4

3.9

2006
94.1

82.6

11.5

2007
134.1

125.1

9

2008
187.4

172.3

2009
352.1

336.8

15.3

2010
571.5

549.5

22 15.1
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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اما طالبان از خود جای وحشت ناکی به جا گذاشته بودند. آنان صدها ماین و مواد انفجاری دست ساخت 
را در کوچه ها، باغستان ها و خانه ها فرش کرده بودند. طالبان کوزه ها و بشکه های پالستیکی زرد را 
پر از کود کرده بودند که به ماین های ضد نفر و دیگر مواد انفجاری دست ساخت متصل بودند. آنان 
این مواد انفجاری را با باتری های چارچ شده و یا حتا با اسفنج مجهز کرده بودند و آماده برای انفجار 
گذاشته بودند، تا این که یک سرباز یا باشنده ی روستا بیاید و باالی آن پا بگذارد و منفجر شود. آنان 
تله های پنهان شان را در خانه ها، دروازه ها،  حویلی ها و حتا در شاخه های آویزان درخت جاگذاری 
کرده بودند. گشت زنی )گزمه( پیاده که کار روزمره ی یک کارزار ضدشورش است، خیلی سخت و 
خطرناک بود. سربازان از قدم زدن در راه های دهکده ها پرهیز می کردند و به جای آن، از جوی های 
آب رفت وآمد می کردند. برای داخل شدن به یک خانه، به جای وارد شدن از در، از دیوارهای به 

ارتفاع 12 ُفت،  باال می رفتند. 
من و جائو سیلوا )Joao Silva( که عکاس بود، سربازان را در یک گشت زنی همراهی کردیم. ما 
شانزده خانه را تقریبا در دو ساعت طی کردیم و برای پرهیز از برخوردن با تله های پنهان از قدم زدن 
در پیاده روها و درهای ورودی،  خودداری می کردیم. برای باال کشیدن خود از دیوارها، من دست ها، 
انگشتان دست و پایم را زخمی کرده بودم. من در آن زمان فهمیدم که چرا سربازان حتا در گرمای 
سوازن قندهار، دست کش می پوشند. جائو همیشه پیش قدم بود،  عکس می گرفت و با وجود سنگینی 
دوربین عکاسی اش، سبک قدم بر می داشت. تلفات از اثر مواد انفجاری کارگذاری شده سنگین 
بود. یک افسر به من گفت که هنگ دوم فرقه ی 1۰1ام، در هفت ماه پنجاه تن از سربازانش را در 
قندهار از دست داد. برای حفظ وقت جان سربازان، واحدهای نظامی از ریسمان های ماین پاکی 
استفاده می کردند. مواد انفجاری به این ریسمان ها بسته شده و در میدان ماین گذاری شده انفجار 
داده می شد تا ماین ها را در شعاع صد یاردی ) یک یارد=۰.91۴۴  متر ( خود منفجر سازد. در ارغنداب 
یک فرمانده به جای به خطر انداختن زندگی سربازانش در پاک کردن ماین ها،  برای پاکسازی سه 
دهکده، خواستار حمله ی هوایی شد. این روستاها از باشنده خالی شده بودند، اما پر از ماین و تله های 
پنهانی بودند. فشار و آسیبی که این ماین ها بر سربازان وارد می کرد، آشکار بود. یک فرمانده به من 
گفت: »از این دروازه تا آن دروازه، شما با چهار یا پنج ماین برمی خورید. مأموران اکتشافی،  سربازان 
پیاده، آشپزها، همه و همه، می روند تا ماین ها را با پاهای شان پیدا کنند.« او افزود که آنان در فکر 
شان است که به مردم محل آسیبی نرسانند. او گفت: »ما با احتیاط گام برمی  داریم تا مبادا کاری 

انجام دهیم که به خاطر آن زیر پرسش قرار بگیریم.«
ما نیز روی زمین های خطرناک راه می رفتیم. دو-سه روز بعد از باال شدن بر آن دیوارها،  جائو در 
جریان یک گشت زنی روی ماین پا گذاشت. من در جاده ی بیرون آن حویلی بودم که صدای انفجار 
و درخواست کمک پزشکی آنان را شنیدم. سپس آنان صدا کردند که آن عکاس پایین بود و من 
تکان خوردم. آنان او را به جاده انتقال دادند. پاهای او قطع شده بودند؛ اما تا هنوز به هوش بود. او 
تیلفون ستالیت را از من گرفت و به همسرش زنگ زد. جائو از این حادثه زنده ماند، اما دو و نیم 
 Walter Reed( سال آینده را در کنار سربازان امریکایی عملیات متعدد را در بیمارستان والتر رید
Hospital( در واشنگتن دی.سی پشت سر گذاشت. همه ی این ها امتحان سختی بود که به ما 

آموخت پیامدهای مواد انفجاری دست ساخت چقدر ترسناک است. 
برای نیرومند ساختن یورش این عملیات، فرماندهان ناتو پای شبکه های مجاهدین و قبیله ای را که 
از وجود طالبان در محل شان آگاهی داشتند، به میان کشیدند. جنرال خان محمد، مرد بی سوادی که 
به قبیله ی الکوزی تعلق داشت و از ارغنداب بود و در دهه ی 199۰ قدرت مندترین فرمانده مجاهدین 
در قندهار بود، از کابل پس به قندهار آورده شد و فرمانده پولیس آن والیت شد. جنرال جان محمد 
در کابل یک وظیفه ی بی نام و نشان در پولیس داشت و از قندهار به حاشیه رانده شده بود. برادر 
از فرماندهان  نیاز محمد،  فرمانده پولیس ولسوالی ارغنداب تعیین شد. یکی دیگر  او،  32 ساله ی 
مجاهدین قبیله ی الکوزی، وظیفه داده شد که برای دفاع از روستاها، یک نیروی پولیس محلی 
بسازد. این اقدام ها، نشان دهنده ی یک چرخش 1۸۰ درجه ای در سال های زیر حکومت کرزی بود 
رانده  به حاشیه  قندهار  قبیله های  بیکاره و قدرت مندترین  فرماندهان مجاهدین  که در آن مدت، 

شده بودند. 
در سال های پس از 2۰۰1، برادر رییس جمهور تمام تالشش را روی برداشتن تمام موانع از سر 
راه قدرتش، متمرکز کرده بود. او قوی ترین قبیله های قندهار را ضعیف و متفرق ساخته بود. او با 
قدرت مندترین فرماندهان قبیله ی الکوزی مکررا برخورد کرده بود و دو تن از آنان را که به حیث 
فرماندهان پولیس کار می کردند، از وظیفه های شان در قندهار برکنار کرده و به جاهای دیگر کشور 
فرستاده بود. این دو تن، خان محمد و جنرال اکرم خاکریزوال بودند. خاکریزوال و تعدادی دیگر 
از فرماندهان بانفوذ قبیله ی الکوزی، بعدها به قتل رسیدند. طرفداران آنها، انگشت های شان را به 
طرف احمد ولی کرزی شانه می رفتند. یکی از آن فرماندهان، حاجی گرانَی، آنقدر زنده ماند تا به 
دوستانش که به طرف او دویده بودند بگوید که حمله کنندگان بر او، افراد احمد ولی بودند. یکی 

از دوستان حاجی گرانَی که این داستان او را به من گفت، بعدها، خودش با گلوله به قتل رسید. 
حامیان احمد ولی کرزی،  طالبان را مقصر می دانستند و به این نکته اشاره می کردند که طالبان، 
القاعده و آی اس آی،  در استفاده از فاصله بین حکومت و قبیله ها برای تضعیف مخالفان شان، ماهر 
هستند . این حرف او درست بود و افراد قبیله ی الکوزی بزرگترین مخالفان طالبان بودند. اما به 

شکلی، احمد ولی زنده مانده بود و رقیبانش به راحتی از میان برداشته شده بودند. 
احمد ولی کرزی در  تعیینات حکومتی و دسیسه های  تغییر در  برای  بین المللی  تقاضای جامعه ی 
سال های پس از 2۰۰1، برای قندهار و بخش بزرگی از جنوب افغانستان فاجعه بار بود. اکثر مقام های 
تعیین شده ی حکومت خیلی ضعیف تر از آن بودند که بتوانند وظایف سپرده شده را به پیش ببرند. 
دخالت ها و فاصله میان قبایل و افراد جامعه، راه را برای طالبان باز کرد تا از نارضایتی های عمومی 

استفاده کنند و زمینه را برای برگشت شان مساعد سازند. 

کارزار مؤثر ضدشورش در کنار کارزار نظامی،  نیازمند یک حکومت مؤثر بود. نخستین توصیه ی 
جنرال استانلی مک کریستال،  پس از بازبینی استراتیژی امریکا در افغانستان این بود که بدترین 
مقام های محلی متخلف باید با برکنار شوند، به شمول احمد ولی کرزی. اما فرمانده نیروهای 
بریتانیایی در جنوب افغانستان،  جنرال نیک کارتر،  ترجیح می داد که به جای تالش برای کنار 
زدن او،  با او کار کند. او بعدها گفت: »ما توافق کردیم که بعضی خطوط سرخ ترسیم کنیم و 
تالش کردیم که در چارچوب آن با او کار کنیم.«  جنرال کارتر نیز متوجه شد که فرماندهان 
مجاهدین پیشین،  مانند خان محمد و عبدالرازق،  با وجود سرکش و ناخوش آیند بودن شان،  به 
خاطر شجاعت و توانایی رهبری که از آن برخوردار بودند، ضروری اند. به میدان آوردن آنان،  
قبیله ی شان و بعضی از قوی ترین افراد جنگی آن والیت را نیز در کنار آنان می آورد. جنرال 
کارتر در پایگاه مرکزی فرماندهی اش در جریان یک مصاحبه در گرماگرم این کارزار به من 
گفت: »تالش ما این است که بیش تر همه شمول شویم، چون بخش بزرگی از شورش گری، 
از نیمه ای در قدرت و نیمه ی بیرون مانده از آن، آب می خورد. بنابراین،  شما نیاز دارید که تعداد 
هر چه بیش تر مردم را زیر خیمه ی خود داشته باشید. در این سطح شورش گری که حاال جریان 
دارد، شما نمی توانید از کمک همه چشم بپوشید، آن هم در جایی که طالبان در جریان چهار یا 
پنج سال اخیر، آن قدر بزرگان مردم را به قتل رسانده اند و تهدید کرده اند که شما نمی توانید در 
سطح روستاها آنان را کنار هم نگهدارید. بعضی از این افراد احتماال آن پیوند را دارند که بزرگان 

آنان را تشویق کنند که دلیرتر باشند و ما به چنین کار نیاز داریم.«
در جریان چند هفته ی عملیات، فرمانده پولیس، نیاز محمد مطمئن بود که جریان بر خالف 
طالبان به حرکت افتاده است. او به من گفت: »ما گردن آنان را شکسته ایم.« بقایای کوچکی از 
آنان در این ولسوالی مانده بودند و او گفت که فکر نمی کند که آنان بتوانند بار دیگر تجدیدا قوا 
کنند. طالبان از جنگ خسته شده بودند و نیز، پشتیبانی مردم را از دست داده بودند. در ماه های 
پیش، آنان درآمد دهقان ها را طعمه ی شان ساخته بودند، از آنان روز دوبار غذا می خواستند و از 
تمام تولیدات آنان مالیات می گرفتند. وقتی که جریان بر خالف آنان به حرکت افتاد، مردم محل 

از عملیات پاک سازی پشتیبانی می کردند. 
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حامیان احمد ولی کرزی،  طالبان را مقصر می دانستند و به این 
نکته اشاره می کردند که طالبان، القاعده و آی اس آی،  در استفاده 
از فاصله بین حکومت و قبیله ها برای تضعیف مخالفان شان، ماهر 
هستند . این حرف او درست بود و افراد قبیله ی الکوزی بزرگترین 
مخالفان طالبان بودند. اما به شکلی، احمد ولی زنده مانده بود و 
رقیبانش به راحتی از میان برداشته شده بودند. 
تقاضای جامعه ی بین المللی برای تغییر در تعیینات حکومتی و 
دسیسه های احمد ولی کرزی در سال های پس از 2001، برای قندهار 
و بخش بزرگی از جنوب افغانستان فاجعه بار بود. اکثر مقام های 
تعیین شده ی حکومت خیلی ضعیف تر از آن بودند که بتوانند وظایف 
سپرده شده را به پیش ببرند. دخالت ها و فاصله میان قبایل و افراد 
جامعه، راه را برای طالبان باز کرد تا از نارضایتی های عمومی استفاده 
کنند و زمینه را برای برگشت شان مساعد سازند. 

1  مصاحبه با جنرال نیک کارتر، معاون فرماندهی مرکزی آیساف، کابل، 1 مارچ 2۰13. 

یادداشت های سخیداد هاتف

شب  باید  بود.  پر  بسیار  کاری ام  اوقات  تقسیم  هفته  این 
اگر من آدم مهمی می بودم،  یعنی  تبریک می گفتم.  و روز 
تقویمی  نواندیش شهردار، جا داشت که در  یونس  در حد 
که خودم منتشر می کردم، یک هفته را »هفته ی تبریک« 
محمد  فیض  نام  حذف  روز  دیگر.  نه  چه؟  کنم.  نام گذاری 
و  می نویسند  تقویم  در  را  مثبت  کارهای  نه،  کاتب؟ 
کاری  چه  کاتب  نام  حذف  می کنند.  تعیین  روز  برای شان 
است. اما اگر می پرسید که چرا این هفته این همه مشغول 

تبریک گفتن بوده ام، عرض شود که مورد زیاد بود:
و ضمن صحبت گفت  زد  زنگ  از دوستانم  یکی  اول هفته 
اخیرا  نوحانی  آقای  گفته.  تبریک  نوحانی  آقای  به  که 
معاون  معاون شهرِی  دفتِر  در  اداری  معاونت  بخش  رییس 
دوم شده. وقتی صحبت تیلفونی مان تمام شد، فکر کردم 
که من چقدر بی ادبم. دوباره زنگ زدم و به دوستم تبریک 

گفتم که توانسته به آقای نوحانی تبریک بگوید. گفتم:
که  است  مدتی  نمی گیرم.  را  وقتت  زیاد  منم.  »سالم، 
همه چیز را زود زود فراموش می کنم. اگر اشتباه نکنم، تو 
تبریک  او  به  را  نوحانی  امروز پست جدید آقای  گفتی که 
گفته ای. خیلی بال هستی واهلل. کار فوق العاده ای کردی. این 
متعال  قادر  درگاه  از  و  می گویم  تبریک  برایت  را  موفقیت 

برایت پیروزی های بیش تر می خواهم«.
چند روز پیش در خانه ی یکی از خویشان ما دختری به دنیا 
انتظار می رود، خانواده ی  آمد. طبعا چنان که از هر انسان 
ایشان و محمد رفیق کابوس ماما، علی مقام کابوس کاکا، 
باجه،  کابوس  خان  عظیم  خواهرزاده،  کابوس  نجیب الحق 
پسرعمه  کابوس  منصور  حسن  پسرخاله،  کابوس  درمحمد 
و باقی اقارب خیلی جگرخون شدند. نه این که دختر چیز 
بدی باشد؛ ولی به هرحال، دختر است دیگر. گفتم  تبریک 
بگویم نگویم چه شود. این طرف و آن طرف به دوستان هم 
که زنگ زدم، کسی این خوش حالی وارده را به خانواده ی 
فکر  که  خوب  اما  بود.  نگفته  تبریک  خوش حالی  صاحِب 
هرکس  سر  روزها  این  که  رسیدم  نتیجه  این  به  کردم، 
می آید و به همین خاطر، زنگ زدم و به دنیا آمدن آن گل 

نو رسیده را به پدر و مادرش تبریک گفتم.
ای میلی  نقوی،  جاحظ  گلستانم،  و  گرمابه  رفیق  پریروز، 
دیده  کابل  در  پدرسگ  این  که  بود  گفته  و  بود  فرستاده 
مفصل  ای میل  یک  هم  او  به  بود.  خوش حال  خیلی  شده. 
عبارت  این  که  می بینم  الزم  البته  فرستادم.  تبریکیه 
است،  ادبی  صنعت  یک  فقط  گلستان«  و  گرمابه  »رفیق 
گرمابه  حاال  تا  شما  چیست.  گلستان  و  کجا  گرمابه  وگرنه 
باشید؟  داشته  هم  رفیق  برای شان  که  دیده اید  گلستان  و 
آها، این پدرسگ چند سال پیش از من و آقای نقوی سی 
از  و  ببرد  دوبی  به  را  ما  که  بود  گرفته  دالر  هزار  شش  و 
حاال  البته  بفرستد.  فنلند  به  تایلند  از  و  تایلند  به  آن جا 
می دهد  را  ما  پول  نیست  معلوم  شده،  دیده  کابل  در  که 
این  اگر جنرال ظاهر  احتمال می دهم که  ولی  نمی دهد.  یا 
بیفتد،  تکفیری  کنند گان  مظاهره  جمع  به  گذارش  روزها 
و  اعدامش شود  ببیند و خواهان حکم  را در آن جا  ایشان 

پول ما را به ما برگرداند.

هفته ی تبریک



شدند  موفق  دانش مندان  جهان  در  بار  نخستین  برای 
به  پوستی  سلول های  مستقیم  تبدیل  برای  شیوه ای 
از  بیماری  هانتینگتون  کنند.  ارائه  مغزی  سلول های 
جمله ی بیماری های خطرناکی به شمار می آید که ضمن 
مرگ  به  نهایت  در  مغزی،  فعالیت های  انداختن  کار  از 

منجر می شود.
اکنون گروهی از دانش مندان مدرسه ی پزشکی دانشگاه 
سلولهای  که  شده اند  راهی  ارائه ی  به  موفق  واشنگتن 
سلول های  از  گونه ای  به  مستقیم  به طور  را  پوستی 
بیماری  پیشرفت  جریان  در  که  می کند  تبدیل  مغزی 
 هانتینگتون تخریب شده اند. برخالف سایر تکنیک هایی 
که در آن یک نوع سلول به نوعی دیگر تبدیل می شود، 
این فرآیند جدید مبتنی بر فاز سلول های بنیادین نیست 
و در نتیجه انواع سلول های چند منظوره تولید نمی شود.

محققان در این پروژه نشان دادند که سلول های مغزی 
که بدین ترتیب تولید می شوند، حداقل تا 6 ماه کارایی 
سلول های  موضوع  این  کردن  ثابت  برای  آن ها  دارند. 
مغزی را که با استفاده از این روش از سلول های پوستی 
تولید کرده بودند، به موش های آزمایش گاهی تزریق کرده 
و متوجه شدند، حداقل تا 6 ماه پس از تزریق همچون 

سلول های اصلی عمل می کنند.
به  میشیگان  دانشگاه  محققان  پزشکی  نوآوری  این  در 
سلول های  از  جوان،  و  نوپا  سلول های  از  استفاده  جای 

ماه های  در  که  است  بیماری هایی  از  یکی  ابوال، 
اخیر بیماران بسیاری را به کام مرگ کشانده است. 
محققان با فن آوری های جدید به جنگ این بیماری 
که  است  ویروسی  بیماری  ابوال،  شتافته اند.  مرگبار 
پس از ورود به بدن با تب و خون ریزی همراه است. 
فوت  بیماری  این  به  مبتالیان  درصد   90 تا   50
به  و  بوده  واگیردار  به شدت  ویروس  این  می کنند. 
همین دلیل، شیوع آن در کشورهای مختلف با آمار 

قابل توجهی مواجه شده است.
قابل  کمک های  جهانی  مختلف  سازمان های 
توجهی را به یافتن راه حلی علیه این بیماری مرگ بار 
اختصاص داده اند؛ اما در این میان حضور چهره های 

مشهور حوزه ی فن آوری نیز قابل مالحظه است:
بنیان گذار و مالک بخش عمده ای از سهام شبکه ی 
دالر  میلیون   25 از  بیش  فیس بوک  اجتماعی 
در  و  کرده  پرداخت  اپیدمی  این  علیه  مبارزه  برای 
مصاحبه ای گفت: این ویروس خیلی سریع منتشر 
آن  شدن  ریشه کن  برای  جهانی  کمک  و  می شود 
را  این مبلغ  افزود: من  زاکربرگ  را می طلبد. مارک 
همین طور،  و  درمانی  پایگاه های  ایجاد  برای  تنها 

رسیدگی به بیماران مبتال به ابوال پرداخت کردم.
پرداخت  با  نیز  مایکروسافت  مؤسس  گیتس،  بیل 
مبلغی بیش از زاکربرگ، گفت: امیدوارم که بتوانیم 
این ویروس را تحت کنترول درآورده و به نجات جان 
بیماران بشتابیم و از لحظه ای تا ریشه کن شدن این 

بیماری غفلت نکنیم.
ساخت  با  بسیاری  پزشکان  و  محققان  اما 
بیماران  کمک  به  فن آورانه  متفاوت  دستگاه های 

پوستی بالغ استفاده کردند. به گفته ی کارشناسان، مزیت 
استفاده از سلول های پوستی بیمار در تولید سلول های 
هیچ گونه  جای  دیگر  که  است  این  در  وی  برای  مغزی 
نگرانی درخصوص پس زده شدن از سوی سیستم ایمنی 

بدن وجود ندارد.

این  از  را  آن ها  بتوانند  تا  شتافته اند  ابوال  به  مبتال 
بیماری مرگ بار نجات دهند.

ساخت دستگاهی برای تشخیص بیماری 
ابوال

تا  شده اند  دستگاهی  ساخت  به  موفق  محققان 
سریع تر  هرچه  را  بیماری  این  به  ابتال  بتوانند 
همین طور  و  قرنطینه  مراحل  و  دهند  تشخیص 
عدم سرایت این بیماری به سایرین را سریع تر پیش 
ببرند. تشخیص ابتال به این بیماری نیازمند قطره ی 
خون یا مقداری از ادرار مبتالیان است تا در دستگاه 
تشخیص قرار گرفته و ابتال به این بیماری را نشان 
باز  محققان  مثبت،  تشخیص  از  پس  البته  دهد. 
می کنند  آغاز  را  دیگری  تکمیلی  آزمایش های  هم 
تا از ابتالی شخص به این بیماری اطمینان حاصل 

کنند.
مراکزی برای مراقبت از بیماران مبتال

مراکز مختلف پزشکی برای مراقبت از بیماران مبتال 
به ابوال در منطقه هایی مانند گینه ی نو، سیرالئون 
پیشرفته ترین  با  بتوانند  تا  شده اند  ساخته  لیبریا  و 
مبتالیان  کمک  به  فن آورانه  و  پزشکی  تجهیزات 

بشتابند.
تجهیزات  به  ویروسی  مناطق  تجهیز 

ارتباطاتی
تکنولوژی، یکی از راه حل هایی است که می تواند در 
کنترول، پیش گیری و درمان بیماری ها مؤثر باشد. 
و  بیماران  کمک  به  فن آوری  مختلف  شرکت  های 
مناطق ویروسی شتافته اند. شرکت »ال جی« بیش 
از 2 هزار تیلفون همراه و سامسونگ نیز بیش از 

به  مبتالیان  روش،  این  از  استفاده  با  امیدوارند  آن ها 
بیماری  هانتینگتون امید بیش تری به آینده داشته باشند. 
مغز  است،  ژنتیکی  اختالل  نوعی  که  بیماری  این  در 
از  تا 20 سال پس  نهایتا  بیمار  و  رفته  به تدریج تحلیل 

بروز نخستین نشانه ها زنده می ماند. )جام جم(

3 هزار »گلکسی اس 3« به مناطق مختلف آفریقا 
ارسال کرده اند تا با کمک تجهیزات فن آورانه بتوانند 

علیه این بیماری مرگ بار بتازند.
بیماری ابوال به سادگی انتقال یافته و می تواند تمام 
کرد  فراموش  نباید  اما  کند؛  آلوده  را  زمین  کره ی 
انسان ها  بین  در  ابوال  بیماری  از  پیش  تلیکام  که 
نفوذ کرده و می توان از تیلفون های همراه به عنوان 
ردیاب بیماری ابوال بهره برد. در این طرح و با کمک 
تلیکام اطالعاتی در رابطه با عالیم اولیه ی بیماری 
راه حل  این  با  تا  می شود  ارسال  مشترکان  به  ابوال 
بتوانند به کمک مبتالیان یا افرادی که هنوز مبتال 

نشده اند، بشتابند.
جمع آوری اطالعات

»Big Data«  به حجم های عظیمی از داده ها 
و اطالعاتی اطالق می شود که توسط سازمان های 
بررسی  بزرگ جمع آوری و ذخیره و مورد تحلیل و 
جمع آوری  و  روش  این  کمک  با  تا  می گیرد  قرار 
حتا  و  پیش گیری  پیش بینی،  به  بتوان  اطالعات، 
ممانعت از شیوع بیش از حد این بیماری پرداخته و 

جان انسان های بیش تری را نجات داد.
ساخت دستگاه ضدعفونی کننده

کردن  ضدعفونی  برای  مؤثری  دستگاه  ساخت 
راه حل های  از  یکی  می تواند  زده  ویروس  مناطق 
را  ویروس  شیوع  و  انتقال  که  باشد  دیگری  مؤثر 
اشعه های  از  دستگاه  این  در  برساند.  حداقل  به 
»UV« برای ضدعفونی کردن استفاده می شود و 
آزمایش های اولیه ی این دستگاه برای نابودی انواع 

ویروس ها، موفقیت آمیز بوده است. )جام جم(
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بگو مگو از

از داروین تا داعش
اصطالح-  -به  که  بود  استادی  کابل،  دانشگاه  در  گویند 
ثقافت  درس می داد! هرگاهی که به صنف می آمد، داروین 
را تکفیر می کرد و تف لعنت می فرستاد که چرا این لعین، 
انسان را از نسل میمون قلمداد کرده! دالیل علمی و عملی نیز می آورد، از جمله این که 
»خارجی ها لباس میمون را می پوشند، کارهای شبیه انسان می کنند، از قبیل نان خوردن با 
قاشق و پنجه، و با این کارشان می خواهند ثبوت کنند که انسان از نسل میمون می باشد...«

باری از این استاد پرسیده بودند که چرا مسلمانان در فن آوری عقب  مانده و دست نگر 
کافران اند؟ استاد فرموده بود: این هم از نعمت های خداوندی است که کافران برای ما 

هرچیز می سازند و ما از آن ها استفاده می کنیم!
می گویند، شمار این گونه استادان در دانشگاه کابل خیلی زیاد شده!

اگر می خواهید »نقد داروین« بیاموزید و به سالح علم و معرفت مجهز گردید، به دامن 
ــدید و دل تان به »داعش« سوخت، باز  ـُ این استاد چنگ بزنید؛ اما روزی اگر »طالب« ش

به من غرض نیست!

به راستي چرا اشرف غني دیروز فرمان سرپرستي ریاست 
جمهوري را امضا نکرد؟

به وضاحت حکم مي کند که  اساسي  قانون  ماده ی »60« 
در صورت غیبت رییس جمهور و معاون اول، معاون دوم 

رییس جمهور از امور کشور سرپرستي کند.
نادیده  آیا  نشد.  امضا  اشرف  جانب  از  فرمان  اساسي،  قانون  واضح  حکم  به  توجه  با 
انگاشتن قانون اساسي و سرپیچي از آن به این معنا است که قانون اساسي از اعتبار 
ساقط و به اصطالح، قانون اساسي به مثابه »مادر قوانین« دیگر، حتا جوجه هم حساب 

نمي شود؟
با آن که روز گذشته فرمان سرپرستي در اداره ی امور نوشته و به ارگ ارسال شد، غني 

ولي آن را نادیده گرفته، هواپیمایش را سوار شد.
به خاطر  حتا  دیروز  نوشته،  به دست خویش  را  اساسي  قانون  که  دانش  قانون پوه سرور 

یادآوري این نکته به گوش غني، »شوپ« هم نزد؟

مفکوره های داعشی
چیز  افغانستان  در  آن ها  و حضور  مفکوره ها  چنین  ترویج 
اما  بود.  پیش بینی  قابل  مسئله  این  زیرا  نیست؛  جدیدی 
آن چه مهم است، تعریف استراتژی جهت مبارزه با چنین 
افراطی ها است که آرامش همگان را در کشورهای اسالمی برهم زده است. مبارزه با 
داعش دشوار نیست؛ اما عزم و اراده ی جدی می طلبد تا آن ها را به زیر بکشد. حضور 
افراطیون در دانشگاه کابل و برخی از مراکز علمی افغانستان پدیده ی نو نیست، بلکه 
لباس عوض کرده است. برده های افراطی با اندیشه های متحجر همیشه بار نوکری را 
بر دوش کشیده و در صدد اند که کشور عزیزمان را به سوی بحران ببرد. امید است که 
دولت وحدت ملی با هوشیاری تمام خاستگاه آن را هدف قرار داده و از ریشه نابود کند.

آن روز که روی دیوار دانشگاه دیدم که نوشته شده بود: 
»زنده باد داعش!« با خود گفتم، شکر خداوند! که داعش 
دانشگاه کابل را فتح کرد ، بدون هیچ خون ریزی، افغاستان 
بوده  بارآوری  سرزمین  تخمه های خشونت،  برای  همیشه 
سوی  به  ما  دستان  هیچ گاهی  اما  بوده ایم؛  آش  از  داغ تر  هم  کاسه های  گاهی  است. 
دروازه ی گفتمان های دینی، سیاسی و مدنی دراز نشد تا این دروازه را باز کنیم و برسیم 
به حایی که سزوار یک جامعه ی مدنی است! ما برای حل هر مسئله ای، چه سیاسی، 
مدنی، فرهنگی و دینی، تنها یک راه داریم؛ گذشتن از جاده ی خون آلود خشونت. شاید 
با خشونت بتوان هر مشکلی را از سر راه برداشت، بی خبر از این که حل هر مسئله ای با 

خشونت، خود خشونت دیگری را به بار می آورد

Barry Salaam

Jawad Naji

Assad Ullah Radmand

Partaw Naderi









»قدرت« مفهوِم ماهیتاً جدال  برانگیز دارد و از رابطه ی ذاتي 
آورد،  میان  به  نمی توان  نیز سخن  آن  مدلوِل  و  دال  میاِن 
رابطه ی دال و مدلوِل »قدرت« همواره قراردادی و تأثیرپذیر 
از قبض و بسط های گفتمانی است. به همین جهت، مفهوِم 

»قدرت«، مصداق یا مصداق های خود را در دروِن گفتمان های گوناگون جست وجو می کند.
گفتمان ها، مجموعه احکامی اند که در هر عصری جدی گرفته می شوند و گفتماِن هر عصری 
تعیین کننده ی واقعیت های جامعه در آن دوران می باشد. از این رو، »قدرت« نیز مجموعه ی 
احکام و تعاریف است که گفتماِن هر عصری پیش روی آن می گذارد و واقعیت های آن را 

تعیین می کند.
درهم تنیدگی »قدرت« با »گفتمان«، پیونِد »قدرت« با »حقیقت« را نیز برجسته می سازد. 
این وضعیت نشان می دهد که »قدرت« تمامی حوزه های حیات را درنوردیده و در ساخت و 

پرداخِت »حقیقت«، مؤثر واقع می شود.
بحِث »گفتمان/ قدرت« بیانگِر این امر است که »قدرت« به موازاِت تغییِر گفتمان، دچاِر 

دگردیسی می شود و بر رژیم حقیقت نیز اثر می گذارد.
اشاره ی باال این پرسش را به میان می آورد که در کش و قوس های قدرت در جامعه ی ما، 

گفتمان ها نیز دست خوِش تغییر شده اند یا خیر؟
1. در صورِت »آری«، کمربند های محافظتی گفتمان های مطرح شده سست گردیده و 

مفروضات شان در پرده ی ابهام قرار می گیرند.
2. در صورِت »نه«، »قدرت« از فقداِن منطِق اجتماعی شدن رنج خواهد برد و شگاف های 

پرنشدنی در جامعه را نیز به نمایش خواهد گذاشت.
در هردو صورت، خطِر شخصی شدِن بیش تِر »قدرتِ سیاسی« متصور است، خطری که در 
طوِل سالیاِن دراز »استبداد زدگی« و »توسعه نیافتگی« را بر رونِد حیاِت اجتماعی در افغانستان 

تحمیل کرده است.

Sayed Hussain Eshraq

برای نخستین بار در جهان؛
تبدیل سلولهای پوستی به سلولهای مغزی

فن آوری هایی که علیه ابوال می تازند
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بدون شک یکي از بهترین بازیکنان ریال در ال 
کالسیکوي دیروز، مارسلوي برزیلي بود. او جناح 
بدل  براي خود  اتوبان  یک  به  را  بارسلونا  راست 
ال  پایان  در  ریال  برازیلی  مدافع چپ  بود.  کرده 
به  برنابئو  ورزشگاه  میکسدزون  در  و  کالسیکو 
خبرنگاران گفت: »در وضعیت واقعا خوبی به سر 
می بریم البته هنوز جا برای بهتر شدن داریم. به 
وضعیت  در  بدنی  لحاظ  از  مربیان،  کادر  کمک 

بسیار خوبی قرار دارم. در این بازی مثل همیشه 
سعی کردم کمک برای هم تیمی هایم باشم. 

در هر مسابقه ای تا حد توانم می دوم و مبارزه 
می کنم. امشب همه چیز عالی پیش رفت. سه 
گول زدیم و چند گول هم نزدیم. در واقع بارسا 
باید 6 گول می خورد. شاید سه فرصت 100 درصد 
گول را خراب کردیم. با این حال مهم پیروزی بود 

که به دستش آوردیم«. 

سرانجام نوار کلین شیت هاي کلودیو براوو در 
بارسلونا توسط رونالدو پاره شد. کریس رونالدو 
در دقیقه 35 ال کالسیکوي شنبه شب موفق 
شد از روي نقطه پنالتي براي اولین بار در این 
براووی  باز کند.  را  براوو  و  بارسا  دروازه  فصل، 
شیلیایی در پایان بازی، در حالیکه از شکست 
ورزشگاه  میکسدزون  در  بود  ناراحت  تیمش 
برنابئو به خبرنگاران گفت: »با انگیزه ی پیروز 
می کردیم  فکر  و  آمدیم  بازی  این  به  شدن 
برنده می شویم. حس خوبی داشتم. خیلی زود 
به گول رسیدیم و جریان بازی به نفع ما بود 
تا این که آن ضربه پنالتی اتفاق افتاد. پس از 
آن، همه چیز تغییر کرد. ریال بازی را در دست 

گرفت و در نیمه دوم هم به گول های دوم و 
سوم رسید. ما نتوانستیم نمایش خوب مان در 
سی دقیقه ی اول را تکرار کنیم. پس از گول 
دوم، ریال عقب کشید و دست به ضد حمله زد. 
مقابله با این سیستم آن ها بسیار دشوار است. 
از فردا سعی می کنیم  اما  شکست تلخی بود 
نقاط ضعفمان را برطرف کرده و در بازی های 

بعدی بهتر ظاهر شویم«. 
»لوییس  گفت:  سوارز  بازگشت  مورد  در  براوو 
یک مهاجم کالس باالی جهانی است. شک 
ندارم که با نبوغ او، بارسلونا روزهای خوبی در 

پیش خواهد داشت«.

یونایتد  تیم فوتبال منچستر  پیشین  سرمربی 
اینتر  تیم  نیمکت  روی  حضور  کاندیدای 
از  فصل  این  در  اینتر  تیم  نتایج ضعیف  شد. 
اریک  تا  شد  باعث  ایتالیا   A سری  رقابتهای 
فکر  به  باشگاه  این  اندونزیایی  مالک  توهیر 
تغییراتی اساسی روی نیمکت خود باشد و یک 

مربی جدید را استخدام کند.
دیلی میل در این باره گزارش داد دیوید مویس 

کاندیدای جانشینی ماتزاری در اینتر شده است. 
با این حال یک مانع بزرگ پیش روی مویس 
باشگاهی  فوتبال  در  که  ثباتی  بی  دارد.  قرار 
تردیدهای  تا وی  باعث شده  دارد  وجود  ایتالیا 
داشته  ایتالیا   A سری  در  حضور  برای  زیادی 
باشد. تیم اینتر در 9 بازی ابتدایی فصل تنها 
جدول  نهم  رده ی  در  و  کرده  کسب  امتیاز   9

قرار دارد.

و  انگلیس  منچستریونایتد  فوتبال  تیم های 
دیدار  دبی  در  است  قرار  ایتالیا  میالن   AC
از  یکی  می شود  گفته  کنند.  برگزار  دوستانه 
برگزاری  برای  منچستریونایتد  باشگاه  اهداف 
این مسابقه کسب درآمد به منظور جبران 25 
دلیل  به  که  است  زیانی  و  پوند ضرر  میلیون 
باشگاه های  قهرمانان  لیگ  به  نکردن  صعود 

اروپا متحمل شد. 
باشگاه  اجرایی  مدیر  آرنولد  ریچارد  رو  این  از 
منچستریونایتد از آمادگی این تیم برای برگزاری 
دنیا  دیدارهای دوستانه میان فصل در سراسر 
یونایتد  بازی  نخستین  ظاهرا  است.  داده  خبر 
که  بود  خواهد  دبی  در  میالن  آث  با  دیدار 
جام  نهایی  نیمه  مرحله  مسابقات  با  احتماال 
است.  همزمان  انگلیس  باشگاه های  اتحادیه 

است.  از آن حذف شده  یونایتد  مسابقاتی که 
منچستریونایتد  تیم  بازیکنان  گزارش،  بنابراین 
در  تدارکاتی  اردوی  چندین  برگزاری  دلیل  به 
دوحه و دبی، زیاد با شرایط آب و هوایی گرم 
این منطقه نا آشنا نیستند. میالن نیز مهمان 
است  قرار  نیست چراکه  دبی  برای  ای  غریبه 
اواخر سال جاری میالدی در این شهر با ریال 
مادرید بازی کند و چهار هفته بعد برای بازی با 

یونایتد دوباره به این شهر بازگردد.
دوستانه ی  دیدار  برای  مذاکره  اکنون  هم 
در  دبی  در  میالن   AC و  منچستریونایتد 
این که  به  توجه  با  و  دارد  قرار  پایانی  مراحل 
ثروتمندترین  جمع  در  دیگر  هم  میالن 
احتمال  ندارد،  قرار  اروپا  فوتبال  باشگاه های 

برگزاری این مسابقه بسیار زیاد است.

سرمربی تیم فوتبال لیدزیونایتد انگلیس تنها 
یک ماه پس از استخدامش در این تیم از کار 
دارکو  لیدزیونایتد،  باشگاه  سران  شد.  برکنار 
که  را  خود  تیم  اسلوونیایی  سرمربی  میالنیچ 
در ماه سپتامبر او را جانشین دیو هاکه دی کرده 
بودند، از کار برکنار کردند. میالنیچ در 32 روزی 
شش  در  داشت،  عهده  بر  را  لیدز  هدایت  که 
فوتبال  اول  دسته  لیگ  رقابت های  از  هفته 
کسب  پیروزی  یک  حتی  نتوانست  انگلیس 
بود  شنبه شب  نیز  او  تیم  بازی  آخرین  و  کند 
که با باخت خانگی 2 بر یک برابر ولورهمپتون 
صبر  کاسه  شکست  این  که  رسید  پایان  به 

بیرون  به  را  آن ها  و  لبریز  را  باشگاه  مسئوالن 
راندن میالنیچ از الند رود مجاب کرد. میالنیچ 
تیم  از  ساله  دو  قراردادی  با  سپتامبر  ماه  در 
اشتروم گراتس اتریش به انگلیس رفت تا جای 
بازی روی  را تیمش در شش  دیو هاکه دی که 
نکرد،  کسب  هم  پیروزی  یک  لیدز  نیمکت 
باشگاه  مالک  سلینو،  ماسیمو  اکنون  بگیرد. 
لیدز دقیقًا همان تصمیم را درباره سلینو گرفته 
است. با اخراج میالنیچ از این پس هدایت تیم 
رده بندی  جدول  در  که  را  لیدزیونایتد  فوتبال 
نیل ردفرن،  بر عهده  رقابت ها هجدهم است،  
مربی باسابقه آکادمی باشگاه لیدز خواهد بود.

از  پس  بارسلونا،  سرمربي  انریکه،  لوییس 
شکست 3-1 تیمش مقابل ریال مادرید، تأکید 
پشیمان  سوارز  لوییس  به  دادن  بازي  از  کرد 
نیست.  ستاره ی اروگوئه ای بعد از پشت سر 
گذاشتن دوران 4 ماهه محرومیتش، امشب در 
ال کالسیکو اولین بازی رسمی اش را برای آبی 
و اناری ها انجام داد. او پاس تک گول بارسا را 
از  مانع  نتوانست  اما  کرد؛  فراهم  نیمار  برای 

شکست تیمش مقابل ریال شود.
اما انریکه اعالم کرد، از این که سوارز را بعد از 4 
ماه دوری از میادین، از ابتدا به میدان فرستاده، 
تصمیمم  از  »نه،  گفت:  او  نیست.  پشیمان 

پشیمان  ابتدا،  از  سوارز  به  دادن  بازی  برای 
کنار  بارسا،  در  حضورش  ابتدای  از  او  نیست. 
تیم بود و نمایش خوبی داشت. شاید بهتر از 
تأیید  هم چنین  انریکه  داشتم«.  انتظار  آن چه 
این دیدار  پیروزی در  کرد که ریال شایسته ی 
بود: »ما برای دقایقی خوب کار کردیم؛ اما فکر 
می کنم اشتباهات زیادی داشتیم. ریال نمایش 
باید  ما  بود.  پیروزی  شایسته  و  داشت  خوبی 
اشتباهات مان را بررسی کنیم. شکست جزئی 
از فوتبال است. باید از این نتیجه درس بگیریم 
این  نتیجه  که  ببینیم  فصل  پایان  در  باید  و 

دیدار چقدر مهم بود«.

ورزش7

سوارز:هنوزباالتر
ازريالهستیم

پهپه:قدرتمانرا
بهبارسانشانداديم

ژاوي:ريالباضدحملهپیروزشد

اينیستامصدومشد

لوییس سوارز، مهاجم بارسا، اعالم کرد که نباید چندان از شکست 
3-1 مقابل ریال ناراحت باشند؛ زیرا هنوز در جدول باالتر از حریف 
هستند. شاگردان لوییس انریکه در دیدار شنبه شب شروع خوبی در 
سانتیاگو برنابئو داشتند و توانستند خیلی زود به گول برسند اما در 

ادامه ریال سه گول زد و به یک پیروزی قاطع رسید. 
سوارز که در این دیدار اولین بازی رسمی اش را برای بارسا انجام 
داد، به خبرنگاران گفت: »ما باید در مورد این دیدار فکر کنیم اما 
هنوز یک امتیاز بیش تر از ریال داریم. باید به راهمان ادامه بدهیم. 
با توجه به دشواری بازی، می دانستم که نمی توانم 90 دقیقه بازی 
کنم. در مورد این که چقدر بازی خواهم کرد، با سرمربی صحبت 
نکردم. یک ساعت و نیم قبل از بازی و زمانی که مربی در حال 
در  که  شدم  متوجه  بود،  تاکتیکی  برنامه های  مورد  در  صحبت 

ترکیب هستم. 
در چند هفته ی اخیر، در تمرینات دایما به بازی فکر می کردم و 
تصمیم  آماده هستم. سرمربی  بازی  برای  که  می کردم  احساس 
گرفت و من هم آماده بازی بودم. احساس خوبی داشتم و هر کاری 
در توانم بود برای کمک به تیم انجام دادم. همه دوست دارند در 
اولین دیدارشان به پیروزی برسند اما نتیجه برای ما خوب نبود. ولی 

من تمام تالشم را کردم«. 

په په، مدافع ریال مادرید، ادعاي ژاوي،  هافبک باتجربه ریال، در 
به لطف ضد حمالت،  تنها  تیم در کالسیکو  این  پیروزي  مورد 
را رد کرد. ریالی ها در دیدار شنبه شب ابتدا با یک گول از حریف 
په  په  با گول های رونالدو،  توانستند  نهایت  اما در  افتادند  عقب 
و بنزما، آبی و اناری ها را شکست بدهند. په په معتقد است که 
توانست  و  بود  توپ  مالک  اندازه کافی  به  دیدار  این  در  تیمش 
برتری اش را به حریف دیکته کند. او در پاسخ به سوالی در مورد 
ادعای ژاوی، گفت: »فکر نمی کنم این طور باشد. در مقاطعی از 
بازی آنقدر به هم پاس می دادیم که هوادارانمان فریاد اوله اوله 
سر داده بودند. به اندازه کافی مالکیت توپ را در اختیار داشتیم 
و تاکتیک ما روشن بود. یک روز هم کمتر از بارسا فرصت برای 
آماده سازی داشتیم با این وجود توانستیم قدرت خودمان را به این 
تیم تحمیل کرده و پیروز شویم. باید به همین روند ادامه دهیم 
با ذهنیت  نیمه دوم  ابتدای فصل هستیم. در  چرا که هنوز در 
پیروزی وارد بازی شدیم. از همان ابتدا روی بارسا مسلط شدیم 
و به گول رسیدیم. در ادامه نشان دادیم که اتفاقی قهرمان اروپا 
نشده ایم. در این فصل بهتر از فصل گذشته هستیم. به خوبی 
با ایده های آنچلوتی خودمان را وفق داده ایم و به درک بهتری از 

مربی مان رسیده ایم«. 

ژاوي هرناندز در پایان بازي و در میکسدزون ورزشگاه به شدت از 
عملکرد مهاجمین تیمش در از دست دادن موقعیت هاي گول، 
بارسا 1-0 پیش بود گوالیه داشت. ژاوی که در این  زماني که 
بازی به جای راکیتیچ از ابتدا بازی کرد و در نیمه دوم تعویض 
استفاده  را  ریال  برتری  اصلی  عامل  خبرنگاران،  جمع  در  شد، 
ضد  با  »آن ها  گفت:  و  دانست  ضدحمالت  از  تیم  این  درست 
حمالت زنده اند و از این راه هم بر ما غلبه کردند. ریال عقب 
به ضد  اقدام  می نشست و منتظر حمالت ما می ماند و سپس 
حمله می کرد. ما زمانیکه 1-0 پیش بودیم، فرصت های خوبی 
راحت موقعیت خراب  اینقدر  وقتی  برنابئو  در  دادیم.  از دست  را 
می کنید، تاوانش را هم پس خواهید داد. وقتی 1-1بودیم، هر دو 
تیم شانس جلو افتادن داشتند. متاسفانه این ما بودیم که گول 
دوم را خوردیم. این گول به آن ها کمک کرد تا راحت تر از قبل به 
ضد حمله روی بیاورند . گول سوم را هم از همین طریق زدند«. 
او  از سوارز پرداخت و عنوان داشت که  به تقدیر  انتها ژاوی  در 

خیلی زود به یک بازیکن مهم برای بارسا تبدیل خواهد شد.

سر  پشت  را  کابوس واري  کالسیکوي  ال  شنبه  شب  اینیستا 
به  ادامه  در  و  بود  اصلي  مقصر  ریال  سوم  گول  روي  گذاشت. 
بود  کالسیکو  ال   71 دقیقه ی  شد.  تعویض  مصدومیت،  دلیل 
که اینیستا روی زمین نشست و به مربیان بارسا اعالم کرد که 
قادر به ادامه ی بازی نیست. انریکه نیز بالفاصله سرخی روبرتو را 
جایگزین او کرد. ساعتی پیش باشگاه بارسلونا در وبسایت رسمی 
خود تایید کرد که اینیستا از ناحیه عضالت پشت ساق پای راست 
دچار مصدومیت شده و پس از بررسی های دقیق پزشکی مدت 

زمان دوری او از میادین مشخص خواهد شد.









کاپلو:نیماربايددستازشیرجهزدنبردارد

سیمئونه:مشکليباگولزنيرويضرباتآزادندارم

جرميمتئو:بنزمابرايتیمشعاليکارميکند

ونگر:سرعتوکیفیتالکسیسعالياست

آنچلوتي:کامالبرتربوديموبهتیممافتخارميکنم

معتقد  مادرید،  ریال  سابق  سرمربي  کاپلو،  فابیو 
است که عالقه نیمار، ستاره ی بارسا، به شیرجه 
زدن، آزار دهنده است و او باید دست از این کار 
را  ریال  هدایت  مقطع  دو  در  که  کاپلو  بردارد. 
برعهده داشت، معتقد است بازیکنی در این سطح 

نباید به چنین ترفندهایی متوسل شود. 
او به خبرنگاران گفت: »نیمار مهاجم بزرگی است 

اما متنفرم که بازیکنی در این سطح، هر بار که 
با او تماس داری، خودش را روی زمین می اندازد. 
این شیوه بازی او بسیار آزار دهنده است«. فصل 
بیش ترین  که  اللیگا  بازیکنان  بین  در  گذشته 
رتبه  در  نیمار  شده،  انجام  آن ها  روی  خطاها 

چهارم قرار داشت. 

اعالم  مادرید،  اتلتیکو  سرمربي  سیمئونه،  دیگو 
کرد مشکلي با اینکه تیمش از روي ضربات آزاد 
به گول مي رسد ندارد اما امیدوار است گول هاي 
امشب  اتلتیکو  بزنند.  بازي  جریان  در  بیش تري 
در یکی از دربی های شهر مادرید، مقابل ختافه 
قرار می گیرد و سیمئونه تیم حریف و مربی اش، 
کازمین کونترا را که زمانی در اتلتیکو هم بازی 

اش بود، مورد ستایش قرار داد. 
و  کار می کند  بهتر  این فصل  او گفت: »ختافه 
تیم بهتری شده است. کونترا هم تیمی من بود 
و شخصیتی داشت که روی سایر بازیکنان تأثیر 

می گذاشت. ختافه این فصل بازی های فوق العاده 
ادامه  به همین مسیر  داده و می توانند  ارائه  ای 

بدهند. 
و  دارد  زیادی  تنوع  که  است  ورزشی  فوتبال 
روی  از  تیمم  نمی آید  بدم  که  بگویم  می توانم 
ضربات آزاد به گول برسد. این یکی از ابزارهای 
فوتبال است اما دوست دارد در جریان بازی هم 
گول بزنیم. تالش می کنیم در همه جنبه ها قوی 
باشیم. ضربات آزاد یکی از ابزارهای قوی ماست. 
ما  می گیریم،  آزاد  ضربه  چطور  این که  از  فارغ 

ضربه زننده ها و سرزن های خوبی داریم«. 

از شکست 1-3  بارسا، پس  جرمي متئو، مدافع 
تیمش مقابل بارسا، کریم بنزما، مهاجم حریف را 
مورد ستایش قرار داد. بنزما که در دیدارهای اخیر 
ریال نمایش های خوبی ارائه داده، در دیدار دیشب 
تیمش  پیروزی  توانست  سوم،  گول  زدن  با  هم 
مهاجم  که  است  معتقد  متیو  کند.  قطعی  را 
هموطنش با گولزنی در ال کالسیکو، نشان داد 

که از چه کیفیتی برخوردار است. 
او به خبرنگاران گفت: »او می داند که در چنین 

دیدارهایی باید چطور بازی کند و در زمان مناسب 
فشار  اول  نیمه  در  ریال  بدهد.  نشان  را  خودش 
زیادی وارد کرد و در زمان مناسب به گول رسید. 
به  زمین  جلو  در  زمانی  چه  که  می داند  بنزما 
مدافعان فشار وارد کند و همیشه آماده کار تیمی 

است. او بسیار سخت کوش است«. 
بنزما در 7 دیدار این فصل اللیگا 4 گول به ثمر 
رسانده و در چمپیونزلیگ هم در سه دیدار، 4 بار 

دروازه حریفان را باز کرده است. 

از  تمجید  به  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
الکسیس سانچز، مهاجم تیمش پس از گولزني 
مهاجم  از  گول  دو  پرداخت.  ساندرلند  مقابل  او 
بازی  این  در  آرسنال  تا  شد  باعث  شیلیایی 
پیاپی  شکست  دومین  شود  موفق  حساس، 
ساندرلند را رقم بزند و ونگر به تمجید از عملکرد 

مهاجم تیمش پرداخت. 
گرفتیم.  و  می خواستیم  را  امتیاز  »سه  گفت:  او 
بودیم.  متمرکز  و  بود  کنترلمان  تحت  بازی 
چندین موقعیت از دست دادیم؛ ولی در مجموع 

دفاع  در  راضی هستم. ساندرلند  تیم  از عملکرد 
از هفته ی گذشته که 0-8  متمرکز بود و پس 
کرد.  کار  خوب  خیلی  بود،  خورده  شکست 
سرعت  او  کرد.  استفاده  موقعیت ها  از  الکسیس 
که  است  همین  برای  و  دارد  باالیی  کیفیت  و 

توپ های زیادی به دست می آورد«. 
آماده  »او  گفت:  والکات  به  راجع  سپس  ونگر 
ی بازی کردن است؛ ولی نیاز به تمرین دارد. از 
لحاظ فیزیکی، کمبود برخورد در زمین دارد. ولی 

از لحاظ آماده بودن هیچ مشکلی ندارد«. 

و  رفت  دو شکست  از  پس  را  آنچلوتي  خیلي ها 
همیشه  مربي  قبل،  فصل  در  بارسا  از  برگشت 
این حال  با  بارسلونا مي دانستند؛  مقابل  ناکام در 
پیروزي بر بارسا در کوپا دل ري و همچنین برد 
3-1 ساعتي پیش بر بارسا خالف این عقیده را 

اثبات کرد. 
بازی  از  پس  خبری  نشست  در  انچلوتی  کارلو 
مقابل بارسلونا از عملکرد بازیکنانش بسیار راضی 

بود. وی به خبرنگاران گفت:
قدرت بازگشت مان به بازی. پس از خوردن گول 
زودهنگام، هرگز ناامید نشدیم. با ایده های خودمان 
جلو رفتیم و نتیجه هم گرفتیم. عملکرد تیمی ما 
عالی بود. پس از پیروزی بر لیورپول و فاصله ی 
را  خودمان  توانستیم  به خوبی  بازی،  دو  این  کم 

برای این دیدار دشوار آماده کنیم.
ما  دفاعی  مشکالت  که  بودم  معتقد  همیشه 
به خاطر پایین بودن کیفیت بازیکنان مان نیست. 
مشکل، عدم همکاری و هماهنگی بین بازیکنان 
در تمام خطوط بود. گذشتمان در بازی ها کم بود و 
کمتر می دویدیم. اما من مجموعه ای از بازیکنان 
از  اختیار دارم که می دانند  با کیفیت در  جدی و 

آن ها چه می خواهم.
کناره ها.  از  به خصوص  کردیم.  حمله  فکر  با 
مالکیت مان روی توپ هم خوب بود. در نیمه ی 
این  به  و  زمین شدیم  وارد  پیروزی  به قصد  دوم 

مهم دست یافتیم.
بر  پیروزی  برای  البته  بود.  ایسکو عالی  عملکرد 
بارسا نیاز داشتیم تا همه ی بازیکنان، بهترین بازی 
خودشان را انجام دهند که چنین هم شد. همه در 
باالترین سطح ظاهر شدند. برای این بازی تنها دو 
روز وقت داشتیم تا آماده شویم. کار دشواری بود؛ 

اما موفق شدیم.
گول  که  په  په  و  ایسکو  رونالدو،  مثل  بنزما هم 
همه ی  که  گفتم  کرد.  بازی  عالی  زد،  را  دوم 

بازیکنان مان فوق العاده بودند.
به این برد نیاز داشتیم. حریف مقابل مان تیم بزرگ 
و قدرت مندی بود. می خواستیم فاصله 4 امتیازی 
بارسا را کم کنیم. موفق شدیم و واقعا راضی  با 
هستم. البته هنوز باید بهتر شویم. هدف مان تکرار 
خوش بختانه  است.  گذشته  سال  موفقیت های 
بازیکنانم به خوبی خودشان را با ایده های من وفق 

داده اند. 
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