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پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام می شود. همچنان اخذ ویزه با شرایط

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

هفته یک 
پرواز

روز 
دو شنبه

سخنرانی مراسم تحلیف اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، لحظه ی خوبی را به یادگار گذاشت؛ لحظه ای 
که وی قسمتی از سخنرانی خویش را به تشکری از خانم خویش، »بی بی گل« )نام افغانستانی روال غنی(، 
اختصاص داد. اشرف غنی از نام بردن خانمش در میان قبیله نشرمید، به ویژه آن که وی به یک تجمع مهم 
زنان در 8 مارچ 2014 در چارچوب بزرگ داشت از روز جهانی زن و نقش خانمش در این تجمع اشاره نمود. 
وی هم چنان از فعالیت های بشردوستانه ی خانمش برای کودکان خیابانی افغانستان در چارچوب مؤسسه ای 
به نام آشیانه نیز یادآوری کرد. در حقیقت، این ها همه پاسخ غیرمستقیم به انتقادهای کسانی بود که می گفتند، 
وی یک خانم خارجی است و با واقعیت های افغانستان بیگانه می باشد. هم چنان این رفتار غنی پاسخی بود 
برای کسانی که هراس از جایگاه و تأثیر خانم این چنینی در سیاست افغانستان داشتند. با این همه، در میان 
زنان کاندیداهای ریاست جمهوری، وی تنها زنی بود که در زمان پیکارهای انتخاباتی شوهرش، در محضر 

عمومی حضور یافته بود. حضور وی نگرانی ای بود برای افراد سنتی جامعه ی افغانستان.
حضور روال غنی در زمان پیکارهای انتخاباتی و تشکری از وی در روز تحلیف، در حقیقت ...
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وزارت خارجه:
 به درخواست های روسیه پاسخ مثبت می دهیم 

مکتب های آموزش فنی و حرفه ای 
سراسری می شوند
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شرکت سیاحتی و توریستی اخگر

آدرس: چهارراهی انصاری، پهلوی 
انصاف هوتل، کابل، افغانستان

Email:
akhgartravels@gmail.com

شماره های تماس: 0794196767
0202212285 /0700745419

نمایندگی:  سرای شمالی

تکت های داخلی و خارجی خویش را
 با نازلترین قیمت به دست بیاورید

فروش تکت های داخلی و خارجی
اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها

ترتیب پروگرام های تفریحی
خدمات اخذ ویزه زیارتی، سیاحتی و تجارتی

ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا
بیمه صحی و سفری )افغان گلوبل(

سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو
WESTERN UNION خدمات

خدمات حواله
خدمات صرافی

International and Domestic Flight 
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive 
Services
Money Order Services
Money Exchange












خدمات

یوسف نورستانی و سید حسین انوری
 به غصب زمین متهم شدند

بانوی اول: یک فرصت سیاسی
 برای زنان افغانستان؟

3صفحه

صفحه 2

بررسی پرونده های قتل های زنجیره ای-
سیاسی، گامی برای اعتمادسازی

فرمانده قدرتمند پولیس و ایجاد 
ترس در طالبان و دشمنان آن ها



اطالعات روز: سید فضل اهلل وحیدی، سرپرست 
یوسف  احمد  که  کرد  اعالم  هرات  والیت 
سابق  والی  دو  انوری،  حسین  سید  و  نورستانی 
این والیت، در غصب هزاران جریب زمین دولتی 
را  موضوع  این  انوری،  حسین  سید  دارند.  دست 
رد کرده و آن را یک دسیسه ی سیاسی از سوی 
سرپرست والیت هرات خوانده است. او می گوید 
که اگر در این مورد اسناد وجود دارد، باید فاش 

مورد  این  در  هنوز  نورستانی  یوسف  اما  شود. 
واکنش نشان نداده است.

یوسف نورستانی در حال حاضر رییس کمیسیون 
انوری،  حسین  سید  و  است  انتخابات  مستقل 
والی هرات  رییس یک حزب سیاسی. سرپرست 
پست والیت  در  که  زمانی  تن  دو  این  که  گفت 
هرات اجرای وظیفه می کردند، زمین ها را غصب 
تحت  پرونده های شان  حاضر  حال  در  و  کرده اند 

بررسی جدی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارند.
به نقل از صدای امریکا، وحیدی این اظهارات را 
به روز یک شنبه در زمان بازپس گیری نزدیک به 
2000 جریب زمین غصب شده ی دولتی در هرات 
بیان کرد. وحیدی افزود، این زمین ها از جمله ی 
۵0 هزار جریب زمین دولتی غصب شده در هرات 
است که از سال ها بدین سو توسط مافیای زمین 
شهری صورت  ساخت و سازهای  آن  در  و  غصب 

گرفته است.
هرات  والیت  محلی  مقام های  نیز  پیش  ماه  دو 
زمین  جریب   ۵000 حدود  بودند،  کرده  اعالم 
گرفته اند.  پس  زمین  غاصبان  نزد  از  را  دولتی 
والیت های  جمله ی  از  کشور  غرب  در  هرات 
این  در  دولتی  زمین های  که  است  کشور  بزرگ 
زورمندان  سوی  از  گسترده  به صورت  والیت 

غصب شده اند.

پترولیم کشور  و  معادن  وزارت  اطالعات روز: 
می گوید، ناامنی هنوز از چالش های اصلی فراراه 
این  در  مقام ها  باور  به  است.  معادن  استخراج 
عالقه ی  سرمایه داران  دلیل،  همین  به  وزارت، 
ندارند.  بخش  این  در  سرمایه گذاری  به  زیادی 
و  معادن  وزارت  سرپرست  بارکزی،  اکبر  محمد 
پترولیم گفت، بدون تأمین امینت، سرمایه گذاران 
کشور  در  معادن  استخراج  بخش  در  خارجی 

سرمایه گذاری نخواهند کرد.

کار حوزه ی  در کشور،  ناامنی  دلیل  به  افزود،  او 
از  بسیاری  و  عینک  مس  آمو،  دریای  نفتی 
بارکزی  است.  شده   متوقف  بزرگ  پروژه های 
باید  کشور  اقتصادی  رشد  برای  که  کرد  تأکید 
کشور  معادن  استخراج  امنیت  تأمین  قسمت  در 
در مجلس  را  اظهارات  این  او  توجه   جدی شود. 

سنا بیان کرد.
و  معادن  وزارت  سرپرست  دیروز  مجلس  این 
به سوا ل های  پاسخ گویی  برای  را  پترولیم کشور 

فراخوانده  معادن  مشکالت  مورد  در  سناتوران 
بود. بارکزی در این نشست از حکومت، اعضای 
شورای ملی و مردم خواست که در تأمین امنیت 
کشور، به ویژه در ساحات معادن، همکاری کنند.

توشیح  و  تصویب  از  پس  افزود،  ادامه  در  او 
سرمایه گذاران  عالقه مندی  معادن،  جدید  قانون 
کشور  معادن  در  سرمایه گذاری  برای  بین المللی 
از  شماری  او،  گفته ی  به  است.  یافته  افزایش 
سرمایه گذاران بین المللی برای سریامه گذاری در 

بخش معادن با وزارت معادن و پترولیم از طریق 
ایمیل در تماس شده اند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در بخش دیگر 
سخنانش گفت که استخراج غیرقانونی در معادن 
را  محلی  زورمندان  او  دارد.  وجود  هنوز  کشور، 
استخراج معادن خواند  از عوامل خودسری ها در 
در  خودسری ها  تمام  معادن  وزارت  که  افزود  و 
استخراج معادن را با نهادهای اجرایی مربوطه در 

میان گذاشته است.

مبارزه  آمادگی  ملی  اداره ی  روز:  اطالعات 
برای  کرد،  اعالم  کشور  طبیعی  حوادث  با 
دست  روی  الزم  آمادگی  زمستانی  کمک های 
رییس  سیاس،  اسلم  محمد  است.  شده  گرفته 
سایر  و  غذایی  مواد  که  گفت  دیروز  اداره  این 
شدن  مسدود  از  پیش  زمستانی  کمک های 
صعب العبور   والیت های  به  مواصالتی  راه های 

انتقال داده خواهند شد.
کمک های  برای  گذشته  هفته ی  که  افزود  او 
برنامه ی  اجرایی  رییس  نظر  زیر  زمستانی 
برنامه،  این  اساس  بر  داده شد.  ترتیب  مشخص 

شده  تشکیل  حوادث  با  مبارزه  عالی  کمیته ی 
از وزارت های  این کمیته متشکل  است. اعضای 
دهات  انکشاف  مهاجران،  عامه،  زراعت، صحت 
و   )IOM( بین المللی  مهاجرت  سازمان  و 
پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیشنری 
تعهد  شده  یاد  نهادهای  سیاس،  گفته ی  به  اند. 
و  آماده  را  غیرغذایی  و  غذایی  مواد  که  کرده اند 
در اسرع وقت، به والیت های صعب العبور کشور 
مورد  در  ادامه  در  او  می کنند.  جابه جا  و  انتقال 
کمک ها  این  گفت،  سوختی  مواد  کمک های 
در  که  شد  خواهند  توزیع  کسانی  برای  زیادتر 

کمپ ها به سر می برند.
شماری  گذشته  سال های  زمستان های  در 
و  دوردست  مناطق  در  کشور  شهروندان  از 
و  طبیعی  حوادث  اثر  بر  صعب العبور  والیت های 
در  داده اند.  دست  از  را  جان های شان  برف باری 
حال حاضر باشندگان والیت های صعب  العبور، از 
زمینه  این  در  خواسته اند،  ملی  وحدت  حکومت 

آمادگی الزم  را روی دست گیرد.
بامیان، بدخشان، دایکندی، نورستان و شماری از 
والیت های دیگر کشور در جریان زمستان بر اثر 
مختلف  با مشکالت   طبیعی  حوادث  و  برف باری 

صحت  وزیر  حال،  همین  در  می شوند.  مواجه 
مورد  دارو های  است،  اعالم کرده  عامه ی کشور 
صعب العبور  مناطق  به  مناسب  وقت  به  را  نیاز 

انتقال خواهند داد.
کنشکا ترکستانی، سخنگوی این وزارت گفت که 
در زمستان های سال های گذشته مقدار دارو های 
صعب العبور،  والیت های  در  را  ضرورت  مورد 
فاریاب،  بدخشان،  دایکندی،  غور،  به ویژه 
امسال  انتقال دادیم.  بادغیس، جوزجان و سرپل 
نزدیک  آینده ی  در  و  داریم  برنامه  زمینه  در  نیز 

آن را با رسانه ها شریک خواهیم کرد.

اطالعات روز: بر اثر حمله ی انتحاری در داخل 
افسر  یک  کابل،  پولیس  فرماندهی  ساختمان 
شدند.  زخمی  دیگر  تن  شش  و  کشته  پولیس 
اعالم کرد، ساعت 9  داخله ی کشور  امور  وزارت 
انتحاری در جمع  تروریست  روز شنبه یک  صبح 
در  و  شده  کابل  پولیس  فرماندهی  وارد  مراجعان 
تالش رسیدن به دفتر فرمانده پولیس بوده است.

روزنامه ی  به  وزارت  این  ارسالی  خبرنامه ی  در 
اطالعات روز آمده است، این فرد انتحاری زمانی 
که در نزدیکی دفتر فرمانده پولیس کابل شناسایی 
شده، مواد انفجاری حاملش را انفجار داده است. بر 
اساس این خبرنامه، در نتیجه ی این انفجار، یاسین 
خان، آمر دفتر فرمانده پولیس کابل و شش تن از 

منسوبان این فرماندهی زخمی شده اند.
اما جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده  پولیس کابل دیروز 
رسانه ها گفت، هنوز  به  رویداد  این  وقوع  از  پس 
پاسخ این پرسش که عامل انتحاری چگونه وارد 

ساختمان فرماندهی پولیس شده، مشخص نشده 
فرماندهی  مقر  وارد  که  کسانی  افزود،  او  است. 
و  می شوند  بازرسی  به دقت  می شوند،  پولیس 
بمب گذار انتحاری از این طریق وارد این ساختمان 

نشده است.
فرد  این  است  ممکن  کرد،  تأکید  ظاهر  جنرال 
انتحاری با یک برنامه ی سنجیده شده به وسیله ی 
موتر وارد این ساختمان شده باشد ؛ اما تا حال این 
گفت،  پولیس  فرمانده  است.  نشده  تأیید  احتمال 
باره ی چگونگی ورود فرد بمب گذار  تحقیقات در 
ادامه  کابل  پولیس  فرماندهی  داخل ساختمان  به 

دارد.
به دست  پرونده  یک  انتحاری  عامل  افزود،  او 
ساختمان  وارد  شاکی  یک  عنوان  زیر  داشته، 
پولیس  مأمور  یک  از  و  شده  پولیس  فرماندهی 
است.  پرسیده  را  پولیس  فرماندهی  دفتر  نشانی 
دوربین های  تصاویر  در  که  گفت  ظاهر  جنرال 

امنیتی پولیس، چهره ی بمب گذار مشخص است؛ 
فرد  و گروهی  وابستگی سیاسی  باره ی  در  او  اما 

بمب گذار اظهار نظر نکرد.
طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و 
اعالم کرده است، زمانی که مشاوران خارجی در 

بمب گذار  داشتند،  نشست  پولیس  فرماندهی  مقر 
این  است.  کرده  منفجر  را  خود  انتحاری  کمربند 
در حالی است که دیروز یک انفجار دیگر در کارته 
نو کابل نیز رخ داد. مسئوالن امنیتی گفته اند، این 

انفجار تلفاتی نداشته است.

دولت اعالم کرده که با راه اندازی مکتب های فنی 
تمام  آموزش  زمینه ی  کشور،  این  در  حرفه ای  و 
به  مشغول  کارگاه ها  در  اکنون  که  فنی  کارگران 
فارغان  برای  کاری  زمینه ی  هم چنین  و  اند  کار 
فراهم می کند. محمد آصف  را  مکتب های کشور 
وزارت  حرفه ای  و  فنی  آموزش  معاون  ننگ، 
معارف روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت 
که هدف از این کار، آموزش نیروهای کار ماهر، 
اهداف  از  یکی  است.  جامعه  در  باسواد  و  فنی 
سوی  از  حرفه ای  و  فنی  آموزش  طرح  راه اندازی 
کارآفرینان  میان  هماهنگی  ایجاد  آلمان،  کشور 
که  گفت  ننگ  است.  دولتی  و  خصوصی  بخش 
از مکتب های  نفر ساالنه  اکنون حدود ۳۵0 هزار 
افغانستان فارغ التحصیل می شوند، حدود 2 میلیون 

نیستند  قادر  افغانستان  سراسر  در  نیز  دانش آموز 
به دلیل مشکالت به مکتب ها بروند و 4 میلیون 
هستند.  کشور  در  غیرحرفه ای  کارگران  نیز  نفر 
برای حل  برنامه  این  است  قرار  ننگ،  گفته ی  به 

معضل میلیون ها دانش آموز کمک کند.
مشکل آمار

این  دیگر  اهداف  از  کار  نیروی  ثبت  افزود،  ننگ 
برنامه است. اکنون به دلیل نداشتن آمار از تحلیل 
هم چنین  او  هستند.  عاجز  کشور  در  کار  بازار 
باشد،  نداشته  وجود  تحلیل  این  اگر  که  افزود 
سیاست گذاری در این زمینه نیز مشکل خواهد بود. 
نیروی فنی و حرفه ای )کارگران  حدود ۳ میلیون 
قالین باف، نجاری، بنایی و... در حدود 2۵0 رشته ی 
از سوی  دارند که  افغانستان وجود  فنی دیگر( در 

وزارت معارف تا کنون ثبت نشده اند.
کاریابی

معاون وزیر معارف، کاریابی و کارآفرینی و تقویت 
این  دیگر  اهداف  از  را  افغان  خانواده های  اقتصاد 
هزار   ۳۵0 جذب  که  افزود  و  کرد  ذکر  برنامه 
می شوند،  فارغ التحصیل  ساالنه  که  دانش آموز 
ولی  است،  دشواری  کار  عالی  آموزش  مراکز  به 
دولت می تواند برای آنان آموزش های حرفه ای را 
فراهم  کند. به گفته ی او، کسانی که در کارگاه های 
نشده اند  قادر  و  اند  کار  مشغول  اکنون  کوچک 
که  می کنند  معارف تالش  وزارت  ببینند،  آموزش 
او  کند.  فراهم  نیز  آنان  برای  را  آموزش  زمینه ی 
همانند  غیرتحصیل کرده  استادان  که  کرد  تأکید 
بناها، نجارها و سایر افراد فنی که فقط کار عملی 

کارگاه های  این  در  استاد  عنوان  به  نیز  بلدند،  را 
آموزش فنی و حرفه ای فعالیت خواهند کرد. حسن 
سپاهی، رییس اتحادیه ی ملی پیشه وران کشور نیز 
در این مراسم گفت که در حدود 2.۵ میلیون نفر 
در افغانستان بی کار اند؛ ولی صدها کارگر خارجی 
دلیل  سپاهی  کارند.  مشغول  افغانستان  در  اکنون 
این کار را سنتی بودن و نداشتن آموزش حرفه ای 
کارگاه ها در افغانستان دانست و افزود که ادامه ی 
کنونی،  به صورت  کارگاه ها  این  فعالیت  روند 
بر آورده سازد.  را  اساسی کشور  نیازهای  نمی تواند 
او گفت که اکنون قیمت تولیدات داخلی و خارجی 
دو برابر مشابه خارجی اش است که علت اصلی این 
کار، فنی و حرفه ای نبودن کارگران و گارگاه های 

تولیدی در کشور است. )بی بی سی(

وزارت خارجه: به درخواست های روسیه پاسخ مثبت می دهیم 2
از  کشور   خارجه ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
پس  افغانستان  با  همکاری  برای  روسیه  آمادگی 
است.  کرده  استقبال  خارجی  نیروهای  خروج  از 
وزارت  این  سخنگوی  معاون  سراج،  سراج الحق 
بخش های  در  را  افغانستان  روسیه  اگر  که  گفت 
به  حکومت  کند،  کمک  اقتصادی  و  امنیتی 
درخواست های این کشور نیز پاسخ مثبت می دهد.

افغانستان  حکومت  خارجی  سیاست  افزود،  او 
برقراری  خواستار  حکومت  این  و  است  مشخص 
روابط حسنه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان 
کشور  خارجه ی  وزارت  سخنگوی  معاون  است. 
افزود که هر کشوری افغانستان را در بخش های 
مختلف همکاری و کمک کند، ما از آن استقبال 

می کنیم.

پوتین،  پنج شنبه هفته ی گذشته والدیمیر  روز  به 
رییس جمهور روسیه در دیدار با اعضای مجلس 
نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت 
پس  کشورش  کرد،  اعالم  مسکو  در  جمعی 
در  افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای  خروج  از 
سخت ترین وضعیت با این کشور همکاری خواهد 
کرد. پوتین احتمال داده بود که افغانستان پس از 

خروج نیروهای بین المللی، با برخی از چالش های 
جدید مواجه خواهد شد. قرار است مأموریت جنگی 
نیروهای ناتو تا کم تر از دو ماه دیگر پایان یابد و 
این  در  شود.  آغاز  کشور  در  ناتو  جدید  مأموریت 
از  پس  خارجی  نیروی  هزار   12 حدود  مأموریت 
پایان سال 2014 برای تجهیز، آموزش و تقویت 

نیروهای امنیتی باقی می مانند.

یوسف نورستانی و سید حسین انوری به غصب زمین متهم شدند

ناامنی مانع سرمایه گذاری خارجی ها در بخش معادن شده است

»کمک های زمستانی به مناطق صعب العبور انتقال داده می شوند«

حمله ی انتحاری در مقر فرماندهی پولیس کابل 

مکتب های آموزش فنی و حرفه ای سراسری می شوند

بمب گذار انتحاری چگونه 
خودش را به دفتر فرمانده 

پولیس کابل رساند؟

انفجاری  با مواد  را  انتحاری خودش  روز گذشته یک بمب گذار 
همراهش به دفتر فرمانده پولیس کابل رساند و با انفجار مواد 
را شهید و شماری  پولیس کابل  فرمانده  همراهش، مدیر دفتر 
دیگر را مجروح ساخت. لحظاتی بعد از وقوع این حمله، ذبیح اهلل 
عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت  طالبان  سخنگوی  مجاهد، 

گرفت. 
کابل(  پولیس  )فرمانده  هدفش  به  انتحاری  بمب گذار  هرچند 
پولیس  فرمانده  دروازه ی  پشت  تا  وی  رسیدن  اما  نرسید؛ 
شده  همگان  تعجب  مایه ی  همراهش،  انفجاری  مواد  با  کابل 
بمب گذار  این که  است.  کرده  خلق  را  زیادی  پرسش های  و 
انتحاری چگونه با مواد انفجاری همراهش از محل های تالشی 
و بازرسی های سخت و پیچیده ی دفتر فرماندهی پولیس کابل 
گذشته و خودش را در قلب هدفش رسانده است؟ آیا بازرسی ها 
قدر ضعیف و  این  کابل  امنیتی  ارگان  قلب  در  امنیتی  تدابیر  و 
همراهش  انفجاری  مواد  با  انتحاری  بمب گذار  که  اند  ناکارامد 
را تشخیص نمی تواند؟ یا این که حلقاتی از داخل این مرکز در 
راه دادن این تروریست به داخل فرماندهی پولیس و رساندنش  
دیگر  وضعیت  داشته اند؟  دست  ظاهر  جنرال  دروازه ی  پشت  تا 
نیز  نهادها  امنیت دیگر  آیا  بود؟  نهادهای دولتی چگونه خواهد 
پولیس  اعتماد است؟ فرماندهی  همین گونه شکننده و غیرقابل 
این  و  است  کابل  در  امنیتی  ارگان های  قلب  در حقیقت  کابل، 
افغانستان  دولت  ساختار  در  بخش  کلیدی ترین  از  یکی  نهاد، 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  به شدت  چهارسو  از  مرکز  این  است. 
افغانستان مراقبت می شود و تا رسیدن به منزل سوم فرماندهی 
و  برقی  بازرسی های  از  باید  پولیس کابل و دفتر جنرال ظاهر، 
فرماندهی  صحن  داخل  که  کسانی  گذشت.  متعددی  انسانی 
قرار  بدنی  تالشی  مورد  جای  چندین  در  می شوند،  پولیس 
می گیرند و برای داخل شدن به داخل تعمیر فرماندهی پولیس و 
دهلیز های آن، نه تنها که از چندین تالشی بدنی برقی و دستی 
باید گذشت، که باید از دفتری که در آن مراجعه می کنی، هدف، 
ورود  برای  تا  بدهی  معلومات  مأموران  به  نیز  دوسیه ات  و  کار 
دفتر  به  رفتن  عادی  مردم  برای  بدهند.  اجازه  تعمیر  داخل  به 
که  زمانی  تا  و  دفتر  با  هماهنگی  بدون  کابل  پولیس  فرمانده 
محافظان دستور ورود افراد را از داخل دفتر نگیرند، مشکل است. 
دفتر  تا  انتحاری  بمب گذار  رسیدن  واقعیت ها،  این  به  توجه  با 
فرمانده پولیس کابل، معمای پیچیده و پرسش های جدی را خلق 
می کند. نمی توان قبول کرد که بمب گذار انتحاری با استفاده از 
انفجار  مواد  و  خود  بازرسان،  فریب  یا  پولیس  مأموران  اغفال 
همراهش را به دفتر جنرال ظاهر رسانده است. به هیچ عنوان 
یک نفر نمی تواند با چندین کیلو مواد انفجاری از بازرسی های 

برقی و دستی متعدد عبور کند. 
انتقال  در  پولیس  فرماندهی  داخل  از  عناصری  داشتن  دست 
از  یکی  فرمانده،  دفتر  تا  وی  رساندن  و  انتحاری  بمب گذار 
داخل  از  عناصری  زیاد،  احتمال  به  است.  فرضیه ها  قوی ترین 
این نهاد، به بمب گذار انتحاری کمک کرده تا خودش را به داخل 
فرماندهی پولیس برساند و شاید هم مواد انفجاری را با استفاده 
از وسایط فرماندهی به داخل این نهاد برده باشد. آقای ظاهر نیز 
گفته است کسانی که وارد فرماندهی پولیس می شوند، به دقت 
از این طریق  انتحاری  بازرسی قرار می گیرند و بمب گذار  مورد 
وارد فرماندهی پولیس کابل نشده است. وی گفته است که این 
فرد با یک برنامه ی پیچیده و با موتر وارد این نهاد شده است. 

همکاری عناصری از درون با عوامل انتحاری و تروریست، امری 
این  مختلف  جاهای  در  و  بارها  نیز  این  از  پیش  نیست.  تازه 
پدیده تکرار شده است. سه سال پیش، یک بمب گذار انتحاری 
در سناریوی مشابه، خودش را تا پشت دروازه ی دفتر وزیر دفاع 
ملی رساند و کمربند انتحاری اش را منفجر کرد. در این رویداد 
نیز گفته می شد که بمب گذار انتحاری همراه با مواد انفجاری با 
موتر یکی از مقام های بلندپایه ی وزارت دفاع ملی خودش را به 
دفتر وزیر رسانده بود. حمله بر شفاخانه ی سردار داوود خان نیز 
با استفاده از همین شگرد انجام شد. بنابراین، این یک تاکتیک 
کهنه ی طالبان است و دولت باید زمینه ها و عوامل این امر را 
شناسایی کند. این تاکتیک یکی از خطرناک ترین تاکتیک های 
تروریستان است و دولت نباید به زمینه ها و عوامل وقوع این نوع 

رویداد ها بی توجهی کند.
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جمهور  رییس  غنی،  اشرف  تحلیف  مراسم  سخنرانی 
افغانستان، لحظه ی خوبی را به یادگار گذاشت؛ لحظه ای 
از  تشکری  به  را  خویش  سخنرانی  از  قسمتی  وی  که 
غنی(،  روال  افغانستانی  )نام  گل«  »بی بی  خویش،  خانم 
میان  در  بردن خانمش  نام  از  اشرف غنی  داد.  اختصاص 
قبیله نشرمید، به ویژه آن که وی به یک تجمع مهم زنان در 
8 مارچ 2014 در چارچوب بزرگ داشت از روز جهانی زن 
و نقش خانمش در این تجمع اشاره نمود. وی هم چنان از 
فعالیت های بشردوستانه ی خانمش برای کودکان خیابانی 
افغانستان در چارچوب مؤسسه ای به نام آشیانه نیز یادآوری 
کرد. در حقیقت، این ها همه پاسخ غیرمستقیم به انتقادهای 
کسانی بود که می گفتند، وی یک خانم خارجی است و با 
واقعیت های افغانستان بیگانه می باشد. هم چنان این رفتار 
غنی پاسخی بود برای کسانی که هراس از جایگاه و تأثیر 
خانم این چنینی در سیاست افغانستان داشتند. با این همه، 
در میان زنان کاندیداهای ریاست جمهوری، وی تنها زنی 
بود که در زمان پیکارهای انتخاباتی شوهرش، در محضر 
عمومی حضور یافته بود. حضور وی نگرانی ای بود برای 

افراد سنتی جامعه ی افغانستان.
حضور روال غنی در زمان پیکارهای انتخاباتی و تشکری 
از وی در روز تحلیف، در حقیقت نشان دهنده ی قوت زنان 
مواجه  اجتماعی  دشوار  شرایط  با  که  است  کشوری  در 
جمهوری  ریاست  زمان  در  کرزی  حامد  زن  زینت،  اند. 
که  بدون شک  نمی شد.  ظاهر  عمومی  دید  در  شوهرش 
سنتی  افراد  و  محافظه کاران  انتقادهای  وی،  رفتار  این 
از  شدید  انتقادهای  با  آن،  برعکس  اما  فرومی نشاند؛  را 
حالی  در  بود.  مواجه  افغانستان  زنان  جدید  نسل  سوی 
پزشک  که  پدرش  و  بود  تحصیل کرده  زن  یک  وی  که 
دختران  تحصیل  بر  نیز  بود،  نسایی  امراض  متخصص  و 
پافشاری می کرد. به نظر می رسد که روال غنی راه دیگری 
را  آرزوی خوبی  و  امید  آن چه که  است؛  انتخاب کرده  را 

برای نسل جدید به بار آورده است.
نمی خواهد  که  است  گفته  مصاحبه هایش  از  یکی  در  او 
سنت های پذیرفته شده در کشوری را که وی را به عنوان 
زنان  می خواهد  او  اما  بشکند.  است،  پذیرفته  شهروند 
افغانستان از احترام بیش تری برخوردار شوند و باالی خود 
بیش تر اعتماد داشته باشند. به باور وی، در جامعه ای که 
آن  در  زنان  حقوق  تاریخ،  طول  در  و  است  سنتی  واقعا 
روال  است.  بزرگ  کار  این یک  است،  گرفته شده  نادیده 
غنی از سال 1970 به این سو با تاریخ افغانستان آشنا شده 
است. او در افغانستان با زنانی برخورده است که می خواهند 
سوی  از  و  باشند  داشته  مسلکی  و  حرفه ای  زندگی  یک 
پیشه وران دیگر در جامعه احترام شوند. جایگاه و خواست 
وی عملی است: نمی خواهد به سرعت در افغانستان انقالب 

فساد  مقابل  در  که  شوهرش  همانند  وی  اما  کند.  برپا 
می ایستد، می خواهد بر زخم های چند دهه ی اخیر مرهم 
برگردد.  جنگ  از  پیش  وضعیت  به  می خواهد  او  بگذارد. 
کارهای  اول کشور می خواهد که  بانوی  به همین شیوه، 
بنیادی انجام دهد و گام های استوار و محکم خویش را در 

این مورد، پله به پله برمی دارد.
جامعه ی  برای  اول  بانوی  این  میانه رو  فعالیت های  آیا 
افغانستان قابل قبول خواهند بود؟ این یک پرسش است... 
تاریخ در این مورد مطمئن نیست. سخنرانی تحلیف اشرف 
غنی، سخنان شاه امان اهلل را که در سال 1926 گفته بود، 
بازتاب داده است. شاه امان اهلل، یک شاه اصالح طلب بود 
و در مورد خانم خویش چنین گفته بود: »من، پادشاه شما 
هستم؛ اما وزیر معارف خانمم است، ملکه ی شما«. ملکه 
ثریا همانند روال غنی نه اصالت لبنانی داشت و نه کیش 
افغانستانی و یک زن  لیبرال  اما دختر یک مرد  مسیحی. 
سوری بود. وی همانند اروپایی ها لباس می پوشید، با اسپ 
همراه شوهرش به شکار می رفت )فعالیتی که مختص به 
از  افغانستان  زنان  باید  که  بود  باور  این  به  و  بود(  مردها 
عدم  با  شاهی،  جفت  این  اصالح طلبی  برآیند.  چادر  زیر 
بریتانیا  حکومت  و  افغانستان  سنتی  جامعه ی  دل چسپی 
به  لندن  حکومتی  دستگاه  مأموران  چنان چه  شد.  مواجه 
آستین  بدون  جامه ی  پوشش  با  ثریا  ملکه  تصاویر  نشر 
دست زدند. اما سرانجام، شاه امان اهلل مجبور شد در سال 

1929 از سلطنت کناره گیری کند.
روال غنی، محافظه کاران و افراد سنتی را به گونه ی دیگر 
احترام می کند. با آن هم، آیا وی می تواند برای ناپایداری 
پیکار های  زمان  در  شود؟  استفاده  شوهرش  سیاسی 
بود.  وی  متوجه  تندی  و  شدید  انتقادهای  انتخاباتی، 
چنان چه عطا محمد نور، یکی از حامیان عمده ی عبداهلل 
رییس  یک  غنی  »اشرف  بود:  گفته  باره  این  در  عبداهلل 
بود؛ چون زن و فرزندان  نامناسب و بدی خواهد  جمهور 
باید بین سخن های سیاسی  اما  نیستند«.  افغانی  وی حتا 
اشرف  تیم  زمان،  عین  در  شد.  قایل  تفکیک  واقعیت،  و 
غنی، بازی ای را روی شئونیزم پشتونی روی دست گرفته 
بود. کم نبودند سخنانی که »افغانستان تا هنوز برای یک 
در  سخنان  این  نیست«.  آماده  غیرپشتون  جمهور  رییس 
شنیده  دیگر  مناطق  در  آن،  از  تأثیرپذیری  با  و  پایتخت 
انتخابات  دوم  دور  در  تقلب  عوامل  از  یکی  می شدند. 
نژادی،  تبعیض  جنسیتی،  تبعیض  بود.  مسئله  همین  نیز 
بودند  ابزاری  و همه  افکار ضدغربی، همه  بیگانه ستیزی، 
استفاده  انتخابات  در  رقیب،  کشاندن  چالش  به  برای  که 
این سیاست مداران که به هم دیگر  اکنون تمام  می شدند. 
ناسزا می گفتند، به صورت مشترک در یک دولت با هم کار 
می کنند... لذا در حال حاضر از سوی سیاست مداران چنین 

وانمود می شود که توفان گذشته است.
جدی ای  مانع  سنتی،  و  محافظه کاری  ریشه ی  برعکس، 
گرفت.  خواهد  قرار  غنی  روال  کارهای  فراروی  که  است 
به طور صریح  را  بود که خود  این  اشتباهات وی  از  یکی 
مسیحی معرفی نمود، آن چه که باعث می شود دیگر زنان 
افغانستان تالش کنند وی را به ایمان آوردن ]به اسالم[ 
تشویق کنند . باید اعتراف کرد که این مسئله به این معنا 
است که سروصدا راه انداخته شود. این مسایل با وجودی 
افترا  و  تیوری دسیسه  اما  نظر می رسند؛  به  که مضحک 
میان مردم در پاکستان و افغانستان رایج است. با وجودی 
که این مسئله اهمیت زیادی ندارد؛ اما در میان سنتی ها و 
محافظه کاران، کرکتر خارجی و کیش مسیحی بانوی اول، 
از اهمیت باالیی برخوردار  به عنوان یک خطر فرهنگی، 
است. این شرایطی است که حتا می تواند در میان بعضی 
زیر  را  غنی  اشرف  جمهوری  ریاست  مشروعیت  آن ها  از 

پرسش قرار دهد.
اما آیا این ریشه ی سنتی و محافظه کاری در میان مردم 
افغانستان تحمل خواهد شد؟ در این مورد اطمینان کمتری 
وجود دارد. مردم افغانستان اکثرا سنتی اند. اما باز هم در 
میان آن ها کسانی وجود دارند که می خواهند دختران شان 
به مکتب بروند؛ ولی طالبان در تقابل با آن ها قرار دارند. 
روستایی  دهقانان  می بینند،  طالبان  که  زمانی  چنان چه 
برخالف خواسته های آن ها قرار دارند، اقدام به آتش زدن 
مکاتب می کنند؛ آن چه که تا هنوز در جنوب کشور اتفاق 
افتاده است. اما مردم بیش تر خواهان آن اند که کشورشان 
آباد شود. سرانجام آن ها روی عملکردهای سیاسی اشرف 

غنی قضاوت خواهند کرد، نه روی زن وی.
برخالف آن، روال غنی می تواند یک مانع جدی در رابطه 
رییس  باشد.  طالبان  گروه  و  غنی  اشرف  حکومت  میان 
دولت  اولویت  کرات  به  سخنرانی هایش  در  غنی  جمهور 
خویش را، مصالحه ی ملی و آشتی ملی با طالبان دانسته 
است. وی در این مورد در حقیقت ادامه  دهنده ی سیاست 
دولت  توافق  او  روند،  این  پیش برد  برای  است.  کرزی 
همین  )در  می داند.  ضرور  را  امریکا  هم چنان  و  پاکستان 
رابطه، توافق اروپایی ها را با وجودی که در این ساحه در 
حال حاضر یک سیاست مستقل ندارند، نیز الزم می بیند(. 
این سیاست اکنون برای کابل به واقعیت و یک سیاست 
قابل فهم تبدیل شده است: به طور خالصه و مستقیم باید 
گفت که امریکا و متحدانش در جنگ علیه طالبان جدی 
قدرت  به یک  اواخر  این  در  گروه  این  چنان چه  نبوده اند؛ 
غیرقابل کنترول تبدیل شده است. آن چه را که نیروهای 
امنیتی  نیروهای  و  دهند  انجام  باید  که  نمی دانند  ناتو 
افغانستان به تنهایی قادر به انجام آن نمی باشند و از انجام 
آن ناتوان اند. اما باید یک گزینه ی مناسب سیاسی را در 
پیش گرفت. تنها گزینه ی شدید نظامی که برای مال عمر 
مشکل ایجاد می کند، راه حل نیست. با آن هم ، با وجودی 
گل«  »بی بی  به  نسبت  افغانستان  سنتی  مردم  اکثر  که 
خوشبین نیستند؛ اما از سوی گروه طالبان به این مسئله 
بیش تر دامن زده می شود. با این حال، در میان طالبان نیز 
کسانی پیدا خواهند شد که بگویند، مکتب رفتن دختران 
اذعان داشت، همان طور که  باید  را  این  اما  را می پذیرند؛ 
طالب  دارد،  وجود  کم  میانه رو  طالب  طالبان،  میان  در 
فمینیست نیز کم است. تاریخ طالبان گواهی می دهد که 
مضحک  نمایش  یک  که  چنان چه  دارند؛  ستیزه  زنان  با 
سنتی را در کشور از خود برجا گذاشته اند. دیدگاه جامعه ی 
سنتی افغانستان مخالف مقام تأثیرگذار یک شخصیت زن 
در جایگاه بلند حکومت می باشد. طالبان از لحاظ فکری، 
از آن  بریتانیایی ها  اند که در سال 1928،  از آن  سنتی تر 

استفاده ی ابزاری نمودند.
با وجودی که طرز تفکر و طرز برخورد روال غنی می تواند 
خطرات سیاسی را بار بیاورد؛ اما جایگاه وی از اهمیت ویژه   
آن که  به جز  افغانستان  مردم  است.  برخوردار  پندآموزی  و 
خودشان برای خود راه حل بیابند، به واسطه ی نمایندگی ها 
از  پس  یافت.  نخواهند  نجات  خارجی  سفارت خانه های  و 
گذراندن سه دهه جنگ، تمام نیروهای این ملت باید به هم 
رابطه داده شوند، به شمول زنان. خانم غنی می تواند برای 
بهتر شدن وضعیت فعلی و سهم گرفتن بیش تر زنان برای 
افغانستاِن فردا، یک انگیزه ی جدید سیاسی را خلق نماید.

آن چه را در زیر می خوانید، یک تحقیق علمی است، با منابع معتبر و دست اول!
1- من یک روز چای نوش جان کردم، دو ساعت بعدش مجبور شدم 
که  دریافتم  و  کردم  راحت  را  خودم  دست شویی  در  بروم.  دست شویی 
دست شویی را باید استراحت گاه اجباری نامید! )منبع: گوگل.کام، سال سیزده 

هشتاد و پنج(.
2- یک بار یک نمره زمین در شهرک نجات از سوی یک حاجی دریافت 
نمودم، خواهش می کنم نپرسید که چطور شد من صاحب یک نمره زمین 
خیراتی شدم. از همان روز فهمیدم که یک خیرات خور فعال هستم. فعالیت در 
این عرصه زمانی جلوه ی زیبایش را به رخ مردم می کشد که لقمه ی اعطایی 
کالن باشد و آدم را مجبور کند مدتی چشمان خویش را در حالت پلوق پلوق 

قرار بدهد. )منبع: گوگل.کام.ای اف، سال 1۳89(.
۳- با یک لک دالر می توان یک خانه ی خوشحال در مکروریان سوم خرید. 
مهم نیست یک لک دالر را از کجا می کنید. زحمت بکشید و پیدا بکنید. )منبع: 

گوگل.کام، ببخشید هفت سال قبل خریداری شده(.
4- شما اگر یک مقاله ی تحقیقی مشابه این تحقیق علمی بنده را از آقای 
سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ بخوانید، خیلی سریع به امام 
ابوحنیفه دل بسته شده و اگر از نود پشت هم کفار بوده باشید، به اسالم عزیز رو 
می آورید. مخصوصاً که در آن مقاله، نام محقق را چنان وزمین و گرنگ زده اند 
که سه خر به زحمت می بردش! گفته می شود، تحقیق علمی آقای وزیر، حاوی 
اشارات چاپلوسی باری است که ارزش علمی و تحقیقی آن نوشته را دیگر هم 
زیاد کرده به همین خاطر، باری کسی آن مقاله را نقد کرده بود و در انترنت 
داده بود، بعد از مدتی متوجه موضوع شد و در کمال خجالت، آن را از انترنت 
برداشت تا جمله ی خالیق از اشارات نیک و مفید آن اثر علمی و تحقیقی 
بی بهره نمانند. یکی از منابع آن رساله ی »دوئل امام ابوحنیفه و یوزارسیف در 
تاجیکستان« می باشد. )منبع: شما را به امام اعظم این قدر االف منبع نباشید! 
بیخی آبرویم در سطح بین الملل رفت. فردا روز رقبا به رخ ما خواهند کشید که 
زحمت چندین ساله ی یک پروفیسور شما، تحقیق علمی ای است که منبعش 

»گوگل.کام« می باشد. بگذارید من به خودم اجازه ندهم آبروی شما را ببرم(
۵- فعاًل در تمام دنیا رسم بر این است که هرکسی که تابعیت یک کشور را 
به دست آورد و به اصطالح ما در آن کشور صاحب تذکره شد، شهروند اصلی 
همان کشور محسوب می شود. کور که نیستیم، این مسئله را عماًل می بینیم. 
خر هم نیستیم که این مسئله را نفهمیم. اما بعضی ها فقط کمی گاو اند و خود 
را به ندید گی و نفهمی می زنند. )منبع: گوگل، دیروز، ساعت 4 بعد از ظهر در 

رستورانت تاج بیگم، پل سرخ، کابل، افغانستان(.
6- مسئله ی کاتب یک مسئله ی ماوراالطبیعی بوده، ما از خداوند متعال 
می خواهیم که طی یک معجزه به ما ثابت کند که کاتب، به عنوان یک مورخ، 
ارزش گرامی داشت دارد، نه بازی های لوچک مآبانه ی کوچه بازاری! تا وقتی 
که خداوند عزیز این مسئله را ثابت نکند، لوحه را بان که یک پالستیک را هم 
تحت نام کاتب در آن جاده  نمی گذاریم. )منبع؟ کاش کمی وجدان های بیدار 

ما، بیدارتر هم می شدند(.
7- آب پیاز بهترین استخراج کننده ی آب چشم است. مگر اگر آدم کدام 
دختر داشته باشد و این دختر یک خانه در ویرجینیای امریکا داشته باشد؛ 
هرقدر مرد هم باشی، از بودجه ی وزارت می  زنی که یک خانه برای وی در 
کابل نیز آباد کنی. البته شما در حد توان کوشش کنید که  آبادکردن خانه ی 
دختر را به مفهوم پس بخت کردن یا به شوهر دادن دختر، خلط نکنید؛ چون 
ما افغان ها بر این عقیده هستیم که هر دختر یک شوهر! نه تنها ما افغان ها، 
که تمام مسلمان ها چنین عقیده دارند. )منبع: مگر دروغ گفته ام؟ یا این مطلب 

خالف عقل را ثابت می کند؟(
و  اطالعات  وزیر  نباشد،  قحطی  آدم  اگر  قسم  خداوند  وحدانیت  8- به 
فرهنگ بعد از این همه سال یک کتاب آدم خوان به نشر می رساند، نه این که 
مقدمه ی چتلی بر یک اثر قدیمی بنویسد و نام آن را بگذارد اثر جدید! اما جانا 
که گرفتاریم و امان التواریخ را به رخ دیگران می کشیم. )منبع: حاال نروید 
به جان وزیر مبارزه علیه معارف، نه ببخشید وزیر معارف کشور که اثر تو 
کجاست؟ مگر قرار است این ها از خود اثری هم برجا بگذارند؟ اگر گذاشته 
بودند که تا حاال پرونده ا ی در دادگاه های کشور می داشتند. همه چیز به این 

وزیران می مانند، اال اثر یا نشانی از چیزشان(.
9- و عنقریب که صبر هذا فروریزد از ستون های سنگی دندان ها. تو را ای 
خردمند، به جدت قسم که یک تنه در مقابل فرهنگ سازی ایستاده ای و اگر 
زحمتی نیست، برو گمشو تا کمر قضات برای کالبدشکافی ات بسته نشده! مگر 
آن جا که نشسته ای، از طرف جدت برای تو رسیده که هیچ رفتنی نیستی؟ 
باور کن از تو خردمندتر، ندیده ام! حاضرم در این زمینه به امام ابوحنیفه قسم 
بخورم و نیز حاضرم قسم بخورم که تو اهل کار نیستی و زدوبندها، دردی از 
بی فرهنگی یا بد فرهنگی هایی که در جامعه وجود دارند را دوا نمی کنند. )منبع: 
هزار سال سمینار میان تهی که در آن متن محتوای سمینار در مورد سعدی 
و سنایی یکی بوده است، البته از شدت خردورزی و دانش، نه از روی خریت 

و کاهلی(.
10- سالم وزیر پوهوهو! خوبی؟ جمله ی کارمندانت خوبند؟

خبرنگار ناراضی

وزیر پوهوهو!

هادی دریابی

بانوی اول؛ 
یک فرصت سیاسی برای زنان افغانستان؟

ترجمه از فرانسوی: نسیم ابراهیمی
منبع: لوهیوفینگتون پُست

نویسنده: دیدیِر شوِدت، پژوهشگر در »AISS« )کابل(، 
محقق از راه دور در »IPRI« )اسالم آباد( و کارشناس مناطق همجوار افغانستان )پاکستان، ایران و آسیای میانه(

او در یکی از مصاحبه هایش گفته است که نمی خواهد 
به  را  را که وی  سنت های پذیرفته شده در کشوری 
عنوان شهروند پذیرفته است، بشکند. اما او می خواهد 
زنان افغانستان از احترام بیش تری برخوردار شوند و 

باالی خود بیش تر اعتماد داشته باشند. به باور 
وی، در جامعه ای که واقعا سنتی است و در 

نادیده  آن  در  زنان  حقوق  تاریخ،  طول 
گرفته شده است، این یک کار بزرگ 
است. روال غنی از سال 1970 به این سو 
با تاریخ افغانستان آشنا شده است. او 
در افغانستان با زنانی برخورده است 
که می خواهند یک زندگی حرفه ای 
و مسلکی داشته باشند و از سوی 
پیشه وران دیگر در جامعه احترام 
شوند. جایگاه و خواست وی عملی 
در  به سرعت  نمی خواهد  است: 
اما  کند.  برپا  انقالب  افغانستان 
وی همانند شوهرش که در مقابل 
بر  می خواهد  می ایستد،  فساد 
زخم های چند دهه ی اخیر مرهم 
بگذارد. او می خواهد به وضعیت 

پیش از جنگ برگردد.
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بررسی پرونده های قتل های زنجیره ای-سیاسی، 

گامی برای اعتمادسازی 
بشیر یاوری

ترورهای مبهم و مرموز و دنباله دار شخصیت های مهم سیاسی و اجتماعی 
در جوامعی که گرایش های تمامیت خواهی در آن وجود دارند و این گرایش 
به تمامیت خواهی با سیاست گری درآمیخته باشد، به وجود می آید. جامعه ی 
برای  ویرانگر  با جنگ های  گذشته  سال  پنج  و  درطول سی  افغانستان 
و  سیاسی  قتل های  مدت،  این  در  و  است  بوده  روبه رو  قدرت  تصاحت 
زنجیره ای بی شماری در این جامعه اتفاق افتاده اند. در دوره ی زمام داری 
کمونیست ها قتل ها و دستگیری های گسترده ی سیاسی توسط عامالن 
این رژیم انجام شدند. یکی از شیوه هایی که کمونیست های پیرو لنین 
برای تحکیم اقتدار خویش و سرکوب مخالفان سیاسی و فکری خویش 
استفاده کردند، کشتن شخصیت های مهم و تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی 
بود. گواه این عمل، قتل بیش از پنج هزار زندانی سیاسی توسط عامالن 

»خاد« می باشد که در سال گذشته شهرت این قربانیان به نشر رسید.
در دوره ی مجاهدین هم از این شیوه استفاده شد و مجاهدین هم دست 
به حذف فیزیکی علیه مخالفان سیاسی و روشنفکران دگراندیش زدند و 
کسانی را که با گروه های چپ وابسته بودند یا در حکومت کمونیستی 
مقام های بلند داشتند، به بهانه ی المذهبی به قتل رساندند. در دوره ی 
حاکمیت طالبان نیز ما شاهد قتل های گسترده ی سیاسی و حتا تصفیه ی 
اسیر  که  را  خویش  سیاسی  مخالفان  تمامی  طالبان  و  بودیم  نژادی 

می کردند، به قتل رساندند و هنوز هم از این شیوه   کار می گیرند.
و  گرفت  شکل  مردمی  سیاسی  حاکمیت  که  گذشته  سال  سیزده  در 
گروه های جهادی و جریان های سیاسی دیگر در تشکیل آن سهم گرفتند، 
قتل های سیاسی و زنجیره ای از آغازین سال های آن به وقوع پیوست. 
و  ترانسپورت  وزیر  عبدالرحمان،  داکتر  و  عامه  فواید  وزیر  قدیر،  حاجی 
هوانوردی به گونه ی مرموز توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند و بعد 
شخصیت های نام دار سیاسی و نظامی چون سید مصطفی کاظمی، جنرال 
فرماندهان جهادی،  از  یکی  و  زون شمال  نظامی  داوود، مسئول  داوود 
جواد ضحاک، رییس شورای والیتی بامیان، عبدالمطلب بیگ، نمایده ی 
مجلس، جنرال موالنا، شاه جهان نوری، جنرال خلیلی، ارسال رحمانی، 
فرمانده سیدخلیلی، احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی و رییس شورای 
ربانی، رییس جمهور سابق و رییس  استاد برهان الدین  والیتی قندهار، 
شورالی عالی صلح و حشمت خلیل کرزی در جریان مبارزات انتخاباتی در 
سال جاری، از جمله ی موارد قتل های سیاسی و زنجیره ای می باشند که 
تا هنوز صورت گرفته و پرونده ی تمامی این قتل های زنجیره ای سیاسی 
دولت  از طرف  گرفتند،  قتل ها صورت  این  هربار  است.  نشده  پی گری 
اما  کنند.  بررسی  را  قتل ها  این  پرونده ی  که  توظیف شدند  هیأت هایی 
در عمل به گونه ی جدی پرونده ی این قتل ها پی گری نشدند و تا هنوز 
رازها و عوامل پیدا و پنهان این قتل ها برای خانواده ی قربانیان و جامعه 
انگیزه ی  و  روشن نشده است و ذهنیت های مختلفی در مورد عامالن 

این قتل های سیاسی و زنجیره ای نزد وابستگان قربانیان و جامعه وجود 
دارد. یکی از ذهنیت ها این است که این قتل ها به منظور تضعیف اقتدار 
مجاهدین و گروهای قومی خاص صورت گرفته اند که در طراحی آن 
دست های خارجی، مخالفان نظام و عواملی در درون نظام نقش داشته اند، 
تا به واسطه ی آن قدرت سیاسی مجاهدین تضعیف شود. انگیزه ی دیگر 
قوم خاص  اتوریته ی  منظور حفظ  به  قتل ها  این  اکثر  این می باشد که 

صورت گرفته اند.
در میان کسانی که تابه حال در روند قتل های زنجیره ای قربانی شده اند، 
افرادی با وابستگی های قومی و سیاسی مختلف وجود دارند. به طور نمونه، 
برد که  نام  ارسال رحمانی  و  ولی کرزی  احمد  قدیر،  از حاجی  می توان 
هرسه آن ها پشتون می باشند و از نزدیکان حامد کرزی، رییس جمهور 

سابق بودند.
آن چه که در مورد انگیزه ی این قتل ها می توان واقعی دانست، این است 
که این قتل ها بیش تر سیاسی بوده و ترس از گرفتن و باختن قدرت باعث 
شده است که این قتل ها  صورت بگیرند، خواه هدف سیاسی انگیزه های 
قومی داشته یا نداشته و برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تضعیف 
زمینه های قدرت سیاسی یک جریان انجام گرفته باشند. حال آن چه مهم 
مسکوت  را  آن  باید  دولت  و  قتل هاست  این  پرونده های  بررسی  است، 

نگذازد و پی گیری کند.
یادبود قربانیان  اجرایی حکومت در مراسم  د کتر عبداهلل عبداهلل، رییس 
حادثه ی شانزدهم عقرب، که در آن سید مصطفی کاظمی و پنچ وکیل 
پرونده های  که  گفت  رسیدند،  قتل  به  غیرنظامی  افراد  ده ها  و  پارلمان 
قتل های زنجیره ای را مورد بررسی قرار می دهیم. بازگشایی پرونده های 
قتل های سیاسی و شناسایی عامالن و انگیزه های آن، یک اقدام نیکو است 
و حداقل می تواند ذهنیت های سوء و بدفهمی ها را در مورد انگیزه هایی 
کند.  روشن  و  کند  رفع  دارند،  وجود  جامعه  در  قتل ها  این  مورد  در  که 
آن چه که حاال در مورد آن قضاوت می شود، بر بنیاد تلقی ها  و انگیزه هایی 
می باشد که ممکن است درست نباشد. اما روشن نشدن آن این تلقی ها و 
ذهنیت های بدبینانه را بزرگ تر می سازد. یکی از اتهام هایی که سر زبان ها 
است، این است که این قتل ها از درون حکومت سازمان دهی شده اند و به 
این خاطر، دولت در مورد پی گری پرونده ی قتل های زنجیره ای، بی اعتنا 

می باشد و تا هنوز در مورد پی گیری آن کدام اقدام جدی ننموده است.
برای این که این اتهام  از دوش دولت برداشته شود، حکومت وحدت ملی 
و  بررسی  مورد  نو  از  را  زنجیره ای  به  قتل های موسوم  پرونده های  باید 
پی گرد قرار دهد. با تعقیب آن از طرفی مسئولیت دولت در قبال سرنوشت 
رفع  آن  مثبت  پیامدهای  دیگر،  جانب  از  و  می شود  ادا  شهروندانش 
ذهنیت های ناروشن و شناسایی عامالن و انگیزه های واقعی برای انجام 

آن می باشند.

در  کارشناسان،  ارزیابی  در  را  پاکستان  مسیر  از  مواصالتی  استفاده   ی  اولویت های  از  برخی  وجود،  این  با 
جدول زیر مشاهده می کنیم:

این  به  کارشناسان  از  درصد   28 اگر 
این  صورت-  هر  در  که-  اند  باور 
روسیه  فدراسیون  نفع  به  راه حل 
از  یکی  که  )همان طور  نیست 
گفت  باید  کرد(  یادآوری  کارشناسان 
از  ناشی  اجباری  اقدام  »این  که 
در  است،  روسیه«  منسوخ  مواضح 
حالی که ۳2 درصد بر این باور اند که 
ارائه ی یک راه ترانزیتی، می تواند به 

نفع روسیه باشد. اما تعداد بیش تری از کارشناسان )40 درصد( نظر شان این است که این موضوع، به طور 
کلی روی منافع فدراسیون روسیه تأثیر نمی گذارد. 

بنابراین، قباًل مسئله ی خروج نیروهای ناتو از مسیر روسیه، با اختالف نظر همراه بود و برای روسیه یک 
ریسک به حساب می آمد؛ اما در حال حاظر و به اعتقاد کارشناسان، این مسئله خیلی مهم نیست. به هرحال، 
باید پرسید، پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014، و جدی گرفتن تهدیدات برای امنیت 

ملی فدراسیون روسیه ناشی از اوضاع افغانستان، آیا از اولویت های مسکو خواهد بود؟
ارزیابی کارشناسان در ارتباط به این تهدیدها را به طور کلی در نمودار زیر مطالعه می کنیم:

 
آرای  اتفاق  به  تهدیدات  جدی ترین 
مواد  »قاچاق  از  عبارت  کارشناسان، 
نتیجه گیری  این  است.  مخدر« 
منفی  نگرش  از  ناشی  )برآورد( 
تخریب  امکان  مورد  در  کارشناسان 
توجه  قابل  کاهش  یا  تریاک  مزارع 
تولید مواد مخدر در افغانستان است. 
کارشناسان »حفظ و حضور نیروهای 
در  همسایه  کشورهای  یا  امریکایی 

افغانستان« را یک تهدید حد اقلی تعریف کردند. 
خطر »نفوذ جنگ جویان افغانی در کشورهای آسیای مرکزی« و »افزایش افراط گرایی اسالمی در مناطق 
روسیه« در اولویت بندی کارشناسان، به ترتیب در مقام دوم و سوم بودند. در عین حال، نظر کارشناسان در 
مورد این تهدیدات احتمالی، کاماًل یک دست و موافق بود. بنابراین، به خاطر باید داشت که این ارزیابی عماًل 
جدی در نظر گرفته شود و عالوه بر این، طوری که یکی از کارشناسان یادآوری کرد، »نفوذ جنگ جویان 
افغانی در کشورهای آسیای مرکزی، لزومًا به رشد افراط گرایی اسالمی در مناطق روسیه منجر خواهد شد«. 
اکنون نقش سازمان های بین المللی در مبارزه با برخی از تهدیدات )و از جمله آن چه در سطرهای باالیی 
به  پاسخ  ارائه ی  برای  باشد؟  مهم  می تواند  2014، چقدر  از سال  افغانستان پس  از سوی  داده شد(  شرح 
 ]ШОС[ شانگهای  سازمان همکاری  مثال،  به طور  و  را  سازمان ها  این  امکانات  کارشناسان  سوال،  این 
نزد سازمان  ارتباط، آن چه  این  ارزیابی قرار دادند. در  را مورد   ]ОДКБ[ امنیت جمعی  پیمان  و سازمان 
همکاری شانگهای مطرح است، مربوط به خود سازمان است؛ اما در این جا تمام خوش بینی ها محتاطانه اند.

در نمودار زیر، تنها 19 درصد از نظر کارشناسان، امکانات سازمان همکاری شانگهای را به نسبت »کم« و 
»بسیار کم« ارزیابی کرده اند: 

 
کارشناسان  تعداد  برابر  دو  تقریبًا 
را  سازمان  امکانات  درصد(،   ۳6(
ارزیابی  باال«  »خیلی  یا  »باال« 
کردند. و 47 درصد پاسخ دهندگان 
امکانات  کنفرانس[  این  ]در  دیگر 
را  شانگهای  همکاری  سازمان 

»متوسط« ارزیابی کردند. 
تفاوت  به  کارشناسان  از  تعدادی 

میان امکانات باالقوه ی سازمان همکاری شانگهای و طرف مقابل آن اشاره کردند، که در مورد این موضوع، 
نظرات کاماًل »روشن« است: »امکانات، بسیار باال می باشد. فرصت عمل، متوسط، اگر نه کمترین. به دلیل 
ساده: هند به نوبه ی خود، چین به نوبه ی خود، جمهوری های آسیای مرکزی هم همین طور. و روسیه به 
تنهایی، حتا پایین تر از متوسط.« »مطابق اظهارات مسکو: هند در رابطه با این نظر مسکو که »وقتی امریکا 
و ناتو در افغانستان از نفس بیافتند، ما- روسیه، هند و چین- کار را در دست خواهیم گرفت«، اعالم کرد 
که »ما در هیچ شرایطی به آن کشور نخواهیم رفت. چین در این رابطه گفت: »اگر هم آن جا برویم، مطابق 

مصوبه ی سازمان ملل خواهیم رفت.« این هم تمام ماجرای سازمان همکاری های شانگهای.«

افغانستان در نگاه
افغانستاِن پس از 2014
 و سناریوهای احتمالی

نتایج یک نظرسنجی

بخش سوم و پایانی

منبع: وب سایت رسمی
)РИСИ( انستیتوت تحقیقات استراتژیک روسیه 

نویسنده: 
لئون ِچرِمنُویچ آباُیف، دکترای علوم تکنولوژیک

آن چه که در مورد انگیزه ی این قتل ها می توان واقعی دانست، این است که این قتل ها بیش تر سیاسی 
بوده و ترس از گرفتن و باختن قدرت باعث شده است که این قتل ها  صورت بگیرند، خواه هدف سیاسی 
انگیزه های قومی داشته یا نداشته و برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تضعیف زمینه های قدرت سیاسی 
یک جریان انجام گرفته باشند. حال آن چه مهم است، بررسی پرونده های این قتل هاست و دولت باید آن 
را مسکوت نگذازد و پی گیری کند.
د کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت در مراسم یادبود قربانیان حادثه ی شانزدهم عقرب، که در 
آن سید مصطفی کاظمی و پنچ وکیل پارلمان و ده ها افراد غیرنظامی به قتل رسیدند، گفت که پرونده های 
قتل های زنجیره ای را مورد بررسی قرار می دهیم. بازگشایی پرونده های قتل های سیاسی و شناسایی 
عامالن و انگیزه های آن، یک اقدام نیکو است و حداقل می تواند ذهنیت های سوء و بدفهمی ها را در مورد 
انگیزه هایی که در مورد این قتل ها در جامعه وجود دارند، رفع کند و روشن کند. 
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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.

دو شنبه19 عقرب، 1393سال سوم شماره 705  

و ایجاد ترس در طالبان و دشمنان آن ها

عبدالرازق، با نگاه پسرانه و لبخند مرددش، چهره ی متواضعی نشان می دهد که بر شهرت او به 
عنوان مرد شجاعت و ظلم، خط بطالن می کشد: فرمانده خشنی که طالبان را از قندهار بیرون 
نگه داشته است. این فرمانده سی و هفت ساله ی والیت قندهار، هنگام صحبت در باغ خانه اش، 
که به شدت از آن محافظت می شود و در حالی که سه کودک دور او پرسه می زدند، گفت: »فکر 

نمی کنم مردم از من بترسند«. »حداقل من از آن ها نمی خواهم از من بترسند«. 
با این حال، »ترس« کلمه ای است که پیوسته با نام جنرال عبدالرازق همراه بوده است؛ مرد 
مورد عالقه ی مقام های امریکایی که به گمان اغلب، به قدرت مندترین مرد در جنوب افغانستان 
و به یکی از پول دارترین های آن ها تبدیل شده است. از زمانی که سه سال قبل کنترول امنیت 
قندهار را در دست گرفته است، صلح مضطربی را بر این والیت تحمیل کرده است؛ والیتی که 
زمانی قلعه ی نظامی طالبان بود. نظر به برآوردهای غربی ها، حمالت ستیزه جویان در این شهر تا 
دوسوم کاهش یافته است و کارشناسان می گویند، نام او در میان طالبان وحشت ایجاد می کند.

اما این دست آوردها، در نتیجه ی گزارش های مبنی بر نقض گسترده ی حقوق بشر توسط نیروهای 
امنیتی افغانستان که باعث شده اند قهرمانان پیشین امریکایِی جنرال رازق در انظار عمومی از او 
فاصله بگیرند، لکه دار شده اند. اکنون که نیروهای جنگی ایاالت متحده قندهار را ترک می کنند، 
جدید  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  که  است  چیزی  رازق،  جنرال  با  برخورد  چگونگی  معضل 
افغانستان، به ارث برده است. آقای غنی قول داده است که حوزه ی فعالیت و کنترول مردان 
قدرت مند منطقه ای را از بین ببرد. اما با افزایش خشونت ها در والیت های مجاور، او باید تصمیم 

بگیرد که آیا معرفی جاگزین برای جنرال رازق قابل توصیه یا حتا ممکن است یا خیر. 
تحقیقاتی  سازمان  یک  که  بحران  بین المللی  گروه  در  ارشد  تحلیل گر  یک  اسمیت،  گریم 
رازق  مهار  زمان  زمان،  که  گفته اند  او  به  جمهور  رییس  »مشاوران  گفت:  است،  غیرانتفاعی 
است«. »اما در عمل این کار مشکلی خواهد بود؛ چون رییس جمهور برای حفظ صلح نیز به 

رازق نیاز دارد«. 
از چندین جهت، جنرال رازق یک محصول عمده ی مداخله ی امریکایی ها در افغانستان است. 
او پس از سال 2001 به عنوان فرمانده پولیس اسپین بولدگ، شهرک مرزی پر خاک و باد در 
60 مایلی جنوب قندهار، به شهرت رسید و به سرعت شهرت یک مأمور بی رحم مخالف طالبان 

را کسب کرد. 
یک  در  مرزی،  سودآور  تجارت  بر  هم چنین  او  که  می گویند  غربی  مقام های  و  افغان  بزرگان 
منطقه ی مملو از قاچاق مواد مخدر، کنترول شدید اعمال کرد و بر اساس چندین برآورد، این 
امر ده ها میلیون دالر بر ثروت شخصی او افزود. و او با استفاده از قدرت های جدیدش به طور 
خشونت آمیز دشمنی های خونی علیه رقیبان قبیله ای اش را دنبال کرد– وحشت ناک ترین آن در 
ماه مارچ 2006 بود، زمانی که 16 تن در نزدیکی های اسپین بولدک کشته شدند و جسدهای شان 

در بیابانی در آن نزدیکی ها انداخته شده بودند.
اما متحدان قدرت مند از او در برابر موشگافی ها محافظت کردند. یک مقام سازمان ملل متحد 
که نخواست نامش فاش شود، گفت که در سال 2007، رییس جمهور کرزی مانع تالش های 
غرب برای برکناری جنرال رازق به دلیل نگرانی های حقوق بشری شده بود. آقای کرزی در 
ماه سپتامبر، در جریان آخرین روزهای ریاست جمهوری اش، جنرال رازق را به رتبه ی سه ستاره 
ترفیع داد. رهبران نظامی امریکا، که تحت تأثیر شور مخالفت او با طالبان قرار گرفته بودند، به 

او حمایت مالی و معنوی کردند. 
پیشین  فرمانده  پیتریوس،  دیوید  جنرال  چگونه  که  می آورد  به یاد  که  حالی  در  رازق،  جنرال 
نیروهای امریکایی در کشور، حداقل پنج بار با او در اسپین بولدک دیدار کرده بود، گفت: »اه، 
بلی، جنرال دیوید«. »مرد خوبی است«. زمانی که این فرمانده پولیس مرزی جنگ جویانش را به 
قندهار برد تا در دفع حمالت طالبان در سال 2010 کمک کند، برخی از فرماندهان امریکایی او 

را به عنوان یک قهرمان مورد ستایش قرار دادند. 
ناتنی رییس جمهور کرزی  در سال 2010 که گفته  برادر  از مرگ احمد ولی کرزی،  اما پس 
می شد از قاچاق مواد مخدر و کمک های مالی سازمان سیا غنی شده بود، جنرال رازق به سلطه ی 
بی چون و چرا دست یافت. گل آغا شیرزی، والی پیشین که زمانی متحد رازق بود، در خانه اش 
در این شهر گفت: »رازق، خدا، پیامبر، والی و رییس جمهور قندهار است«. »او پادشاه است«. 

این روزها، قندهار فضای وحشت زده، اما امنی دارد و پولیس بیش از 260 ایستگاه بازرسی در 
و  با سربندها  مردانی  اند،  پولیس های مرزی  آن ها  از  برخی  اداره می کند.  را  این شهر  سراسر 
عینک های آفتابی که اکثرا از قبیله ی جنرال رازق استخدام شده و پهلوی موترهای  هاموی شان 
با عکس هایی از والی که در لباس های شان چسپانده شده اند، در نزدیکی های قصر والی می لمند.

برای طالبان، جنرال رازق یک هدف ارزش مند است. جوش سرخی که در دست راست او وجود 
دارد، نشانه ی حمله ی انتحاری طالبان است که دو سال قبل نزدیک بود او را بکشد. و در ماه 
جوالی، در جریان جشنواره ی اسالمی عید فطر، موج تازه ای از بمب گذاران خانه ی او در اسپین 
بولدگ را هدف قرار دادند و دو تن را کشتند. وی گفت: »مهم نیست چندبار آن ها برای کشتن 

من تالش می کنند«. »من هرگز سازش نخواهم کرد«.
اما او هم چنین با اتهاماتی مواجه است که تاکتیک های خشن او به ستیزه جویی دامن می زنند. 
یک گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد که سال گذشته منتشر شد، اعالم کرد که در جریان 
یک سال 81 تن از بازداشت گاه پولیس قندهار ناپدید شده بودند. گروه های حقوقی شواهدی 
را در مورد زندان های مخفیانه جمع آوری کرده اند که در آن ها بازداشت شدگان با برق کشته 
شده، با کیبل مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا بدون محاکمه اعدام شده اند. کارگران بهداشتی 
با  بازداشت شدگان پیشین پولیس  از دریافت اجساد  در شفاخانه ی اصلی میرویس در قندهار، 

صورت های شکسته و عالمت های حفاری )ایجاد سوراخ( در جمجمه ی شان گزارش داده اند. 
در ماه آگست، حمله ای در ولسوالی ژیری در غرب قندهار، نمونه ی تشنج میان امنیت و حقوق 
بشر را برجسته ساخت. جنرال رازق، که از جبهه   نیروها را فرماندهی می کرد، یک حمله ی بزرگ 
طالبان را دفع کرد. اما در جریان جنگ، پولیس محلی افغان، نیروی شبه نظامی تحت فرماندهی 
رازق، شش کوچی را که پولیس آن ها را به همکاری با شورشیان متهم کرده بود، دستگیر و 

اعدام کرد. یکی از بزرگان قومی که به دلیل ترس از مجازات، نخواست نامش فاش شود، گفت: 
»پس از تاریکی هوا، آن ها را به کانال سنگ سار بردند و بعد شلیک آغاز شد«. وی گفت که 
روز بعد روستانشینان شش جسد را از آب بیرون کشیدند و به صلیب سرخ در قندهار فرستادند. 

مایکل سمپل، کارشناس مسایل افغانستان در دانشگاه کویینز بلفاست در ایرلند شمالی، که با 
دامن  ستیزه جویی  به  استفاده ها  سوء  چنین  که  گفت  است،  کرده  مصاحبه  طالب  جنگ جویان 
می زنند. وی گفت: »اگر عبدالرازق احساس طالبان مبنی بر بی عدالتی را پنکه کند، هرکار خوب 

وی در طرح ریزی امنیت خنثا خواهد شد«. 
برخی از مردم ملکی نیز آزرده خاطرند. خان محمد که یک کشاورز است، می گوید که محمد، 
پسر سیزده ساله اش، توسط یک فرمانده پولیس ربوده شده و در یک مقر پولیس در پشمول به 
عنوان برده برای سکس نگه داری شده است. پس از آن که خان محمد خواستار آزادی پسرش 
شد، پولیس جسد خونین او را جلو  دروازه ی او انداخت و ادعا کرد که وی در جریان تیراندازی 
در جنگ با طالبان کشته شده است. خان محمد پرونده را به دادگاه کشاند؛ اما یک قاضی به 
شکل خصوصی به او توصیه کرد که پرونده را دنبال نکند و رها کند؛ چون پولیس درگیر بود. 
خان محمد در حالی که عکسی از پسرش را در دستش داشت، با عصبانیت گفت: »این چه نوع 

عدالت است؟«
جنرال رازق در مصاحبه ای گفت که بازرسانش ادعای خان محمد را به دلیل عدم موجودیت 
شواهد رد کرده اند؛ اما اذعان کرد که مردان او نیز در برخی از سوء استفاده ها مقصر اند: »پولیس، 

انسان است«. »آن ها هم اشتباه می کنند«. 
با این حال، این اتهامات مقام های امریکایی را نگران کرده اند و می توانند تحریم های مالی علیه 
نیروهای جنرال رازق را به دنبال داشته باشند. یک مقام ارشد غربی که نخواست نامش فاش شود، 
گفت که ماه گذشته، جنرال جان اف کمپل، فرمانده امریکایی در افغانستان، شخصا به او هشدار 

داد که از »خطوط قرمز« عبور نکند. این مقام گفت: »جامعه ی جهانی این را تماشا می کند«. 
برای جنرال رازق، این یک انحراف کسل کننده از تمرکز او روی پاکستان است، دشمنی که او 
آن را به تغذیه ی شورشیان از پایگاه هایی در امتداد مرز در ایالت بلوچستان متهم می کند. طالبان 
و برخی از مقام های پاکستانی جنرال رازق را عامل سلسله ای از کشتارهای مولوی های طرف دار 
طالبان در بلوچستان در جریان سال گذشته می دانند. آن ها هیچ مدرک مستحکمی برای دفاع 
از ادعای خود نداشته اند، هرچند در ماه های اخیر حمالت انتقام جویانه به منظور هدف قرار دادن 
اعضای قبیله ی ادوزی جنرال رازق، افزایش یافته اند. مقام ها گفتند که در تازه ترین خشونت ها در 
اواخر هفته ی گذشته، افراد مسلح ملک برات خان و پسر دوازده ساله اش را در چمن، شهرکی در 

مرز پاکستان، به ضرب گلوله کشتند. 
موفقیت آلوده ی جنرال رازق، تصمیم پیچیده ای برای رییس جمهور غنی ارائه می دهد که باید 
بین هدف اعالم شده اش مبنی بر زدودن قدرت  مردان قدرت مند دوران کرزی و حفظ امنیت 
در برابر حمالت دوام دار طالبان، تعادل ایجاد کند. قوت تهدید شورشیان در نخستین ماه ریاست 
انجام دادند و 27 تن را  جمهوری غنی آشکار شد، زمانی که شورشیان 10 حمله را در کابل 

کشتند. 
مایکل سمپل گفت که برکناری مجریانی چون جنرال رازق، با در نظرداشت بی رحمی او، خطر 
قابل توجهی خواهد بود. اما وی اضافه کرد که ثبات در افغانستان به پولیس بستگی دارد که باید 
بیاموزد چگونه قانون را تطبیق کند، نه آن را نقض کند. آقای سمپل گفت: »غنی شاید به این 
نتیجه برسد که برای مدتی به رازق نیاز دارد«. »اما فکر نمی کنم که او را به عنوان بخشی از 

راه حل درازمدتش در نظر بگیرد«.

یادداشت های سخیداد هاتف

آمد. ظاهرا  به عمل  تقدیر  پنج سالگان کشور  و  نود  از  امروز 
به نظر می آید که تقدیر فقط به عمل می آید. تقدیر خوب هم 
می کند که به عمل می آید. وقتی که دیدار صورت می پذیرد و 
مشکل مورد توجه قرار می گیرد، تقدیر هم حق دارد به عمل 
بیاید. اما نپرسیدید که این نود و پنج سالگان چه کار کرده اند 

که ازشان تقدیر به عمل می آید.
قضیه از این قرار است که شاخص امید به زندگی در افغانستان 
4۵ درصد است. یعنی مثال این جانب تا پنج-شش سال دیگر 
جنازه  که  فاتحه  مراسم  و  می شوم  ملکوت  باغ  مرغ  باره  دو 
قبال به خاک سپرده شده و باقی ماجراها. در همین کشوری 
رحمت  غریق  سالگی  پنج  و  چهل  طرف های  باید  آدم ها  که 
شوند، کسانی پیدا می شوند که تا نود و پنج سالگی خشک و 
سالم سرشان را بیرون آب نگه  می دارند و هم چنان زندگی به 
عمل می آورند. حتما فکر می کنید که این افراد خیلی پول دار 
اند و غذاهای خوب می خورند و ورزش صبحگاهی شان ترک 
نمی شود. نه، این طور نیست. ما با یکی از این ها مصاحبه کردیم 
و ازش پرسیدیم که چطور شد این قدر سال در این دیار فانی 

ماند. جواب داد:
»زندگی کردن در این ملک کیف دارد بچیم. من زیاد می خندم. 

خنده عمر آدم را دراز می کند.« 
وقتی از او پرسیدیم که به کجای این ملک می خندد، این جا که 

چیزی برای خنده نیست، او فقط خندید.
به  را  خود  عمر  طول  سالگان  پنج  و  نود  این  از  دیگر  یکی 

دواهای یونانی نسبت داد و گفت:
»من هر صبح یک مشت گوش خِر کوبیده را با گل گاو زبان 
ساعت  تا  و  می ریزم  چایبر  در  و  می کنم  یک جا  روباه  ُدِم  و 
را  آدم  است. عمر  را خالی می کنم. خیلی خوب  دوازده چایبر 

دراز می کند.« 
یکی از مردان پیر نود و پنج ساله که تقدیرنامه ی خود را به 

همه نشان می داد، گفت:
»من به زور خود نود و پنج ساله شدم. من به دهن عمِر کوتاه 
چیز می کنم. اگر عزرائیل پدرلعنت طرف های خانه ی من دور 
بخورد، به خدا قسم که می زنم ناکارش می کنم. کدام بی ناموس 

باشد که راه صد سالگی مرا بگیرد؟«
دولت افغانستان اعالم کرد که کسانی که بدون دریافت کمک 
می رسانند،  سالگی  پنج  و  نود  عمر  به  را  خودشان  دولت  از 
که  گفت  دولت  سخن گوی  هستند.  تقدیر  هرنوع  شایسته ی 
حکومت قصد دارد خنده و چای علف و فحاشی را به عنوان 

عوامل دراز کننده ی عمر ترویج کند.

چای بخورید، 
بخندید و فحش 

بدهید 

منبع: نیویارک تایمز
DECLAN WALSHNOV :نویسنده

برگردان: حمید مهدوی
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انسان ها از مدت ها قبل از اين که گونه  ی ما به شکل 
امروزي تکامل يابد، در حال مبارزه با ويروس ها بوده اند. 
و  واکسین ها  ويروسي  بیماري هاي  برخي  مورد  در 
داروهاي ضدويروسي به ما اجازه ی جلوگیري از انتشار 
گسترده ی عفونت ها را داده و به بهبودي افراد کمک 

کرده است.
براي مثال، ما توانستیم ويروس آبله را ريشه کن کنیم 
و در حال نجات دادن دنیا از ساير ويروس هاي جديد 
هستیم. شیوع اخیر ابوال در غرب آفريقا نشان مي دهد، 
در  ويروس ها  بر  کردن  غلبه  براي  طوالني  راهي  ما 

پیش داريم. 
الکه مالبرگر، استاديار مايکروبیولوژي و متخصص ابوال 
از دانشگاه بوستون مي گويد، بد تر از اين نمي توانست 
که   )Ebola Zaire( زيیر  ابوال  سويه ی  باشد. 
موجب همه گیري اخیر در آفريقا شده، تابه حال موجب 

مرگ افراد زيادی آلوده به ويروس شده است.
کشندگي  که  هستند  هم  ديگري  ويروس هاي  البته 
کمي دارند و برخي حتا کشنده نیستند. در اين جا ما 
9 ويروس مهلک را بر اساس احتمال مرگ و میر افراد 
در صورت ابتال، تعداد افراد کشته شده در اثر ابتال به 
ويروس و تعداد افرادي که در حال حاضر در معرض 

خطر بیش تر جهت ابتال هستند، فهرست کرده ايم.
1. ویروس ماربورگ

دانشمندان اين ويروس را در سال 1967 زماني کشف 
کردند که شیوع محدودي از ويروس در بین کارکنان 
میمون هاي  معرض  در  که  آلمان  در  آزمايشگاهي 

آلوده ی وارد شده از اوگاندا قرار داشتند، رخ داده بود .
بروز تب هموراژيک  ابوال موجب  اين ويروس همانند 
دچار  ويروس  به  آلوده  افراد  که  معنا  بدين  مي شود، 
تب هاي شديد و خون ريزي در تمام بدن مي شوند که 
مرگ  نهايتا  و  اندام  کارافتادگي  از  به شوک،  مي تواند 
بهداشت  جهاني  سازمان  آمار  طبق  بر  شود.  منجر 
جهاني، نرخ مرگ و میر نخستین شیوع اين ويروس 25 
میزان در شیوع سال 2000-1998  اين  اما  بود؛  درصد 
در جمهوري دموکراتیک کنگو و شیوع سال 2005 در 

آنگوال به بیش از 80 درصد رسید.
2. ویروس ابوال

به طور  سال1976  در  انسان ها  در  ابوال  شیوع  اولین 
ابوال  داد.  رخ  کنگو  و  سودان  کشور  دو  در  همزمان 
افراد  بدني  مايعات  ساير  يا  خون  با  تماس  طريق  از 
مي گويد:  مالبرگر  يافت.  گسترش  حیوانات  يا  آلوده 
به صورت  ابوال  مختلف  سويه هاي  کشندگي  »میزان 
به نام  ابوال  از  سويه اي  است.  متفاوت  توجهي  قابل 
موجب  حتا   )Ebola Reston( رستون  ابوال 
سازمان  گزارش  به  اما  نمي شود.  افراد  در  بیماري 
سويه ی  براي  مرگ و میر  میزان  نرخ  بهداشت،  جهاني 
بوندي بوگیو )Bundibugyo( حدود پنجاه درصد 
و براي سويه ی سودان )Sudan( بیش از هفتاد و 
يک درصد است. شیوع فعلي ابوال از اوايل سال 2014 
آغاز شد و يکي از بزرگ ترين و پیچیده ترين شیوع هاي 

بیماري تا به امروز بوده است«.
3. ویروس  هاري

با وجود اين که عرضه ی واکسین هاي  هاري مربوط به 
حیوانات خانگي که در دهه ی 20 میالدي عرضه شدند، 
باعث شدند تا اين بیماري در کشورهاي توسعه يافته ی 
امروزي تا حد زيادي نادر باشد؛ اما  هاري در برخي از 
افريقا،  از  بخش هايي  و  هندوستان  مانند  کشورهاي 

مشکل جدي محسوب مي شود.
مالبرگر مي گويد: »اين ويروس مغز را تخريب مي کند 
و بیماري واقعا بدي است. ما اکنون علیه بیماري  هاري 

واکسین و انتي بادي در اختیار داريم و اکر کسي توسط 
حیوان هاری گزيده شود، ما مي توانیم او را درمان کنیم. 

اما اگر شما درمان نشويد، به طور حتم خواهید مرد«.
4. ویروس ایدز

انجمن  سخنگوي  و  متخصص  ادالجا،  آمش  دکتر 
شايد   HIV مي گويد:  امريکا  در  عفوني  بیماري هاي 
 36 حدود  باشد.  امروزي  دنیاي  ويروس  مهلک ترين 
میلیون نفر از اوايل دهه ی 80 میالدي که اين ويروس 
شناخته شده، بر اثر ابتال به آن  جان خود را از دست 

داده اند.
دکتر ادالجا مي گويد: »ايدز بیماري عفوني است که در 
حال حاضر بیش ترين تلفات انساني را به همراه داشته 
است. داروهاي ضدويروسي قدرت مند کنوني اين امکان 
را براي افراد فراهم آورده تا سال هاي زيادي را با وجود 

ابتال به ايدز، زنده بمانند«.
اما بیماري به ويرانگري خود در بسیاري از کشورهاي 
 95 از  بیش  که  اقتصادي  نظر  از  متوسط  و  ضعیف 
ايدز در آن ها رخ مي دهند،  بیماري  درصد موارد جديد 
بهداشت،  جهاني  سازمان  گفته ی  به  مي دهد.  ادامه 

يک بیستم افراد در آفريقا مبتال به ايدز هستند.
5. ویروس آبله

در دهه ی 80 میالدي سازمان بهداشت جهاني اعالم 
کرد ويروس آبله ريشه کن شده است. اما پیش از آن 
انسان ها براي سالیان متمادي به مبارزه با اين ويروس 
پرداخته بودند. اين ويروس جان يک سوم افراد آلوده به 
زخم گاه هاي   دچار  زنده  مانده  افراد  و  مي گرفت  را  آن 

دايمي، عمیق و حتا نابینايي بودند.
میزان مرگ و میر در جمعیت هاي خارج از اروپا قبل از 
اين که مهاجران ويروس را به همراه خود به آن مناطق 
بود.  پايین  ويروس،  با  کمتر  تماس  به علت  بیاورند، 
درصد   90 مي دهند  احتمال  مورخان  مثال،  عنوان  به 
جمعیت بومي امريکا در اثر ويروس آبله ی منتقل شده 
به  وسیله ی مهاجران اروپايي به آن جا، مرده اند. فقط در 
قرن بیستم آبله موجب مرگ 300 میلیون انسان شد. 
بیماري گستره ی وسیعي  ادالجا مي گويد: »اين  دکتر 
انسان هاي   نابینايي  و  مرگ  موجب  و  داشت  دنیا  در 
فراواني شده بود و اين وضعیت باعث شروع اقدامات 
کردن  ريشه کن  نهايتا  و  مبارزه  فعالیت هايي جهت  و 

اين بیماري شد«.
6. هانتاویروس

سندروم  هانتاويروس ريوي )HPS( اولین بار در سال 
1993 در امريکا  هنگامي مورد توجه گسترده قرار گرفت 
که يک مرد جوان ناواجو و نامزدش در ناحیه ی فورکرنر 
شدن  دچار  از  پس  روز  چند  مي کردند،  زندگي  امريکا 
به تنگی نفس، جان خود را از دست دادند. مسئوالن 
 deer( آهو  موش   يک  از  را  هانتاويروس  بهداشتي  
mouse( که در خانه ی يکي از افراد آلوده به ويروس 
زندگي مي کرد، جدا کردند. بر اساس آمار مراکز کنترول 
از  تابه حال بیش  امريکا،  بیماري هاي  از  و پیش گیري 
600 نفر در اين کشور به HPS مبتال شده اند و 36 
بیماري فوت کرده اند.  اين  به  ابتال  اثر  افراد در  درصد 
به فرد ديگر منتقل نمي شود و  از فردي  بیماري  اين 
موش هاي  فضوالت  با  تماس  بیماري،  به  ابتال  علت 

آلوده است.
ژورنال  شده ی  منتشر  مقاله ی  يک  اساس  بر 
 Clinical Microbiology Review
در سال 2010، پیش از اين يک سويه از  هانتاويروس 
موجب شیوع بیماري در اوايل دهه ی 50 میالدي در 
حین جنگ کوريا شده بود. در اين شیوع بیش از 3000 
سرباز امريکايي آلوده شدند و 12 درصد آن ها جان خود 

را از دست دادند. با اين که هنگام کشف  هانتاويروس در 
امريکا، اين بیماري براي پزشکي غربي موردي جديد 
محسوب مي شد؛ اما محققان بعد ها دريافتند، در رسوم 
مشابهي  بیماري  ناواجو  بومیان  پزشکي  سنت هاي  و 

توصیف شده که با موش ها مرتبط است.
7. ویروس آنفلوانزا

يک  طول  در  بهداشت،  جهاني  سازمان  گفته ی  به 
فصل معمول آنفلوانزا، بیش از 500 هزار نفر در سراسر 
جهان در اثر ابتال به اين بیماري مي میرند؛ اما گاهي 
اوقات ظهور سويه هاي جديد آنفلونزا موجب همه گیري 
بیماري و در نتیجه گسترش سريع تر بیماري و افزايش 
مهلک ترين  مي شود.  آن  از  ناشي  مرگ و میر  نرخ 
همه گیري آنفلونزا که از آن با نام آنفلونزاي اسپانیايي 
ياد مي شود، در سال 1918 رخ داد، بیش از 40 درصد 
 50 حدود  مرگ  موجب  و  کرد  بیمار  را  دنیا  جمعیت 

میلیون نفر شد.
آنفلونزا  شیوع  دادن  رخ  »احتمال  مي گويد:  مالبرگر 
از  جديدي  سويه ی  اگر  دارد.  وجود  سال 1918  مشابه 
ويروس آنفلونزا به جمعیت هاي انساني راه پیدا کند که 
بتواند به راحتي بین افراد منتقل شود و بیماري شديدي 

ايجاد کند، ما را با مشکالت بزرگي مواجه مي سازد«.
8. ویروس تب دنگي

در  میالدي   40 دهه ی  در  بار  اولین  دنگي  ويروس 
تمامي  در  سپس  و  شده  مشاهده  تايلند  و  فیلیپین 
نواحي استوايي و نیمه استوايي کره ی زمین گسترش 
مناطقي  در  دنیا  به 50 درصد جمعیت  نزديک  يافت. 
زندگي  اندمیک است،  و  رايج  که تب دنگي در آن ها 
مي کنند و همزمان با گرم تر شدن کره ی زمین، ممکن 
است اين بیماري به وسیله ی حشرات ناقل آن به نقاط 

دوردست تري گسترش يابد.
براساس آمار سازمان جهاني بهداشت، ويروس دنگي 
نرخ  مي کند.  مبتال  را  نفر  میلیون  تا 100  ساالنه 50 
مرگ و میر ويروس دنگی پايین تر از ساير ويروس ها و 
بیماري  اين ويروس مي تواند  حدود 2/5 درصد است. 
شبیه ابوال به نام تب هموراژيک دنگي را ايجاد کند که 
در اين شرايط میزان مرگ و میر در صورت عدم درمان، 

حدود 25 درصد است.
مالبرگر مي گويد: »الزم است توجه بیش تري به ويروس 
دنگي داشته باشیم؛ چون اين ويروس خطر  جدي براي 
ما محسوب مي شود. در حال حاضر واکسیني علیه تب 
بالیني بزرگي بر  اما کارآزمايي هاي  دنگي وجود ندارد؛ 
روي يک واکسین آزمايشگاهي تولید شده به وسیله ی 
امیدوار  نتايج  سانوفي،  فرانسوي  داروسازي  شرکت 

کننده اي داشته است.
9. روتاویروس

در حال حاضر دو واکسین براي محافظت از کودکان 
در برابر روتاويروس هايي که علت اسهال هاي شديد در 
کودکان و نوجوانان هستند، وجود دارد. ويروس مي تواند 
به سرعت از مسیر دهاني مدفوعي منتقل شود. با اين 
وجود، کودکان در کشورهاي توسعه يافته به ندرت در اثر 
ابتال به روتاويروس جان خود را از دست مي دهند. اين 
بیماري در کشورهاي در حال توسعه که درمان هاي الزم 
براي جبران آب از دست رفته ی بدن به طور گسترده در 

دسترس نیست، مي تواند کشنده باشد.
در سال  که  تخمین مي زند  بهداشت  سازمان جهاني 
2008 حدود 453 هزار کودک کمتر از 5 سال به علت 
ابتال به اين ويروس فوت کرده اند؛ اما کشورهايي که 
واکسین اين ويروس را به کار برده اند،  کاهش مشخصي 
را در تعداد افراد بستري شده و میزان مرگ ومیر ناشي 

از آن گزارش کرده اند. )برترين ها(
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بگو مگو از

پايان دوره ی حکومت سیزده ساله ی ريیس جمهور کرزی 
لحاظ  از  حداقل  احمدزی  غنی  اشرف  آمدن  کار  روی  و 
هم وطنان  برای  عمیقی  و  بزرگ  تحول  دولتی  کدرهای 
و  نو  آوردن چهره  های  با  اشرف غنی  بود.  پشتون خواهد 

برنامه های تازه تر، ظرفیت رهبری را در اين مردم ارتقا خواهد داد.
باشد.  باز داشته  اقوام ديگر دست  تقرر چهره های  به نظر می رسد که وی در در  بعید 
را محدود خواهد کرد. کدرهای  او  انتخاب  میدان  در عمل  ملی  قرارداد دولت وحدت 
دولتی از اقوام غیرپشتون به احتمال زياد با پیش نهاد يا رضايت سران آن ها- کسانی 
که در طی سه دهه ی اخیر تغییر نکرده اند- به کار گماشته خواهند شد. اين امر باعث 

رکود و کهنگی می گردد. چهره های نوگرای غیرپشتون باز هم در حاشیه خواهند ماند.

واليتی،  شورای  انتخابات  جرگه،  ولسی  انتخابات  نظام 
قريه،  شورای  انتخابات  ولسوالی،  شورای  انتخابات 
انتخابات شهرداری و شورای شهر، تک رای غیرقابل انتقال 
و   )Single non Transferable Vote(
 Two Round( اکثريتی دو مرحله ای  افغانستان  انتخابات رياست جمهوری  نظام 
احزاب  رشد  برای  و  بوده  کانديدامحور  انتخاباتی،  نظام  هردو  می باشد.   )System

سیاسی زمینه های الزم را مساعد نمی سازند.

من  برای  بودم،  گفته  گذشته  انتخابات  آخر  روز های  در 
الگو  اين  به خاطر  فقط  نمی تواند  مهم  فرزند يک شخص 
باشد که پدرش آدم مهمی بوده است. گفته بودم، من کسی 
را به عنوان الگو می توانم بپذيرم که خودش آدم تأثیرگذار 
باشد، نه پدر و پدرکالنش. يک تعداد کسانی که همه چیز را از ديد قوم و زبان می بینند، 
سوء تعبیر کردند که وحید عمر به فالن قوم توهین کرده است. من رابطه ی آن اظهاراتم 

را با بحث قومیت تا امروز نمی توانم پیدا کنم.
امروز مقاله ای در مورد »دختر اول افغانستان« خواندم که تا امروز چیزی در موردش 
نمی دانستم. تکرار می کنم، توجه و امتیازی که يک تعداد فقط به خاطری از آن بهره مند 
هستند که عضو خانواده ی فالن شخصیت کالن هستند، از نظر من بی عدالتی کالن در 

حق کسانی است که خودشان دست آورد دارند و از خود چیزی ساخته اند!

Jafar Rasouli

Fahim Naimi

Waheed Omer







حبیب اهلل  افغانستان:  مرموز  و  شورشی  شاه 
کلکانی

سخنرانی لطیف پدرام در باره ی حبیب اهلل کلکانی را ديدم. 
نفس  پدرام،  سخنان  نادرستی  و  درستی  از  نظر  صرف 
به شرطی که  اما  است؛  پسنديده  کار  کلکانی، يک  ياد حبیب اهلل  به  برگزاری محفلی 
هدف تنها قهرمان تراشی نباشد  و به روشن کردن منصفانه ی زوايای پنهان يا وارونه 
جلوه داده شده ی کار، شخصیت و حاکمیت اين مرد ناشناخته و مرموز تاريخ افغانستان، 
اولويت داده شود. شکستن سنت خوانش يک طرفه ی تاريخ، برای کسی ضرری ندارد.

حبیب اهلل کلکانی، يکی از جالب ترين شخصیت های تاريخ افغانستان است. او از میان 
زير پا شده ترين قشر اجتماعی افغانستان برمی خیزد، به سرکشی و نه گفتن رو می آورد  
و سرانجام بدون هیچ گونه حمايت خارجی و آموزش رسمی، شکاف گرگرو، در ديوار 
بلند سلطه ی قومی ابدالی-پشتون وارد می کند. روشن است که چنین آدمی نمی توانسته  
باهوش  فوق العاده  و  دهنده  سازمان  کاريزماتیک،  رهبر  يک  کیفیت های شخصیتی  از 
بی بهره بوده باشد. هم چنان، او نمی توانسته  مسیر طوالنی خاک ساری-شاهی را بدون 

داشتن يک ديد بلند شخصی و رويای جدی، طی کند.
می گويند،  کلکانی  مورد  در  طرف دارانش  و  پدرام  آقای  آن چه  بزرگ  بخش  احتماال 
هم  کلکانی  مخالف  نیروهای  روايت های  به درستی  اما  است؛  نادرست  و  اغراق آمیز 
نمی توان به سادگی اعتماد کرد. توماس بارفیلد، در صفحه  ی 192 کتاب »تاريخ فرهنگی 

و سیاسی افغانستان«، در باره ی حبیب اهلل کلکانی و داليل مهم شکستش می نويسد:
»گرچند او حاکم توانايی نبود  و در جريان نه ماه حاکمیتش، کابل را به بی نظمی کشید؛ 
رسمیت  به  و  خارجی  کمک  هیچ گونه  بدون  توانست  او  بود.  ماهری  جنگ جوی  اما 
شناختن بین المللی، متحدان امان اهلل را در مزار  شکست بدهد و حداقل به شکل ظاهری، 
و خصومت  از مالهای محلی  استفاده  با  او  گیرد.  به دست  را  و هرات  قندهار  کنترول 
سنتی قبیله ای، توانست پشتون ها را برای يک مدت حیرت انگیز طوالنی، پراکنده و در 
مقابل هم نگه دارد. تعداد زيادی که قبال در کابل برای امان اهلل کار می کردند، در اوايل 
با حبیب اهلل همکاری کردند و حتا زمینه ی ازدواجش با يک خانم محمدزايی را فراهم 
کردند، گرچند بعدا تالش شد که آن را پنهان کنند. اما سرانجام حبیب اهلل را دو ضعف 
از پای درآورد. اول، ضعف اقتصادی بود. وقتی مقدار تخمینی 750000 پوندی که او در 
خزانه ی کابل يافته بود، و برای خريد نفوذ و پرداخت حقوق نیروهايش استفاده می کرد، 
به عنوان يک  او  نداشت. دوم، جايگاه  آن وجود  برای جاگزينی  راهی  تمام شد، هیچ 
»بیگانه« بود. حاکمان افغانستان، برای چنان مدت طوالنی و به صورت کامل از میان 
ابدالی ها برخاسته بودند که حتا برای قدرت مندترين رهبران قبیله ای و منطقه ای، چیزی 

غیر از آن، قابل تصور نبود«.
قضاوت بارفیلد نشان می دهد که حبیب اهلل کلکانی با چه موانع و مشکالت کمرشکن، 
دست و پنجه نرم می کرده است. حرکت از موقعیت پايین يک بیگانه، بی اعتباری در 
به  اعتماد  و  خودباوری  نبود  پیرامون،  دولت های  و  قدرت مند  اقوام  آدم ها،  مردم،  نگاه 
نفس در میان همراهان و جنگیدن با سنت طوالنی و هنجار شده ی حاکمیت قبیله ای 

ابدالی ها-پشتون ها و...
راندن بیش تر و بیش تر کلکانی  اين همه موانع و مشکالت، می توانسته  نقشی در  آيا 
به سوی مالها و در نهايت تکیه اش بر اين قشر و پذيرش رويکرد و نگاه آن ها، نداشته 
باشد؟ قضاوت در اين مورد کار آسانی نیست؛ اما گذشته و شیوه ی زندگی قبلی کلکانی، 
منصفانه  اگر  را  کارهايش  و  کلکانی  ندارد.  تندرو   و  کور  مذهبی  يک  از  زيادی  نشان 
که  تحقیرآمیزی  لقب های  و  داده اند  نسبت  او  به  که  بدی هايی  تمام  با  کنیم،  بررسی 
نیابیم،  افغانستان  اکثريت حاکمان  از  بهتر  را  او  اگر  ترويج کرده اند،  و  تراشیده  برايش 
بدتر نخواهیم يافت، گرچند برای قهرمان ساختنش هم مشکالت جدی خواهیم داشت.

Abdullah Watandar

فقط ابوال نیست که ممکن است شما را بکشد
مرگ بار ترین ویروس  هاي دنیا در کمین شما هستند



7

پيگريني: نگران
 فاصله با چلسي نيستيم

يونايتدها به دنبال
 تمديد قرارداد فان پرسي

مارتينو: براي توپ طال، 
راي من هميشه مسي است

مانويل پیگريني، سرمربي منچسترسیتي، پس از تساوي 2-2 
تیمش مقابل کويینزپارک رنجرز، تأکید کرد که به فاصله ی 8 
امتیازي تیمش با چلسي اهمیتي نمي دهد. سیتی در ديدار 
شنبه  شب دو بار از کیو پی آر عقب افتاد؛ اما در نهايت توانست 
کار را به تساوی بکشد. اما با توجه به پیروزی چلسی مقابل 
لیورپول، فاصله ی دو تیم در صدر جدول افزايش پیدا کرد. با 
اين وجود، پیگرينی هم چنان به ادامه ی فصل خوش بین است.

او به خبرنگاران گفت: »من به چلسی فکر نمی کنم. به تیم 
بازی   27 هنوز  داريم.  زيادی  زمان  ما  می کنم.  فکر  خودمان 
ديگر باقی مانده است. مسیر قهرمانی خیلی طوالنی است«. 
بازيکنان  که  کرد  تأکید  هم چنین  سیتی  چیلیايی  سرمربی 
تیمش بايد نمايش های بهتری داشته باشند تا تمام مسئولیت 

تیم به دوش سرخیو آگوئرو نباشد.
ماست.  برای  مهمی  بسیار  بازيکن  آگوئرو  حاضر  حال  »در 
همیشه گفته ام که سرخیو يکی از بهترين بازيکنان دنیاست. 
شايد او نیاز داشته باشد که همه ی اعضای تیم سطح بازی شان 
را بهتر کنند. فکر می کنم ما بهترين عملکردمان را در خط 
دفاعی نداشتیم. بايد بهتر شويم؛ اما قصد ندارم تیمم را به چند 

دسته کنم. ما به طور کلی بايد بهتر شويم«.

مذاکرات  منچستريونايتد  باشگاه  که  کرد  ادعا  گول  سايت 
آغاز  قرارداد در ماه جنوری   براي تمديد  را  فان پرسي  رابین  با 
کرده است. يونايتدها معموال قرارداد بازيکنانی که از مرز 30 
سال عبور کرده اند را تنها برای يک سال تمديد می کنند؛ اما 
می خواهند در مورد اين ستاره ی هالندی استثنا قايل شده و 

قرارداد او را تا سال 2016 تمديد کنند.
گفته می شود، دست مزد هفتگی 320 هزار يورويی فان پرسی 
اساس  بر  که  است  حالی  در  اين  کرد؛  نخواهد  پیدا  کاهش 
ضوابط مالی باشگاه منچستريونايتد، اين رقم می تواند تا 127 
به عنوان  را  يونايتدها فان پرسی  پیدا کند.  هزار يورو کاهش 
آينده در نظر  از ستاره ی های اصلی شان در چند فصل  يکی 
دارند و با توجه به اين که می دانند باشگاه های زيادی به دنبال 
به خدمت گرفتن او هستند، می خواهند هرچه زودتر وضعیت 

قرارداد او را مشخص کنند.
فصل گذشته هم شايعات زيادی در مورد جدايی اين ستاره ی 
هالندی از منچستريونايتد به گوش می رسیدند؛ اما با انتخاب 
فان خال به عنوان سرمربی جديد يونايتدها، ماندن اين بازيکن 

در اولدترافورد هم قطعی شد.

لیو مسي که تا کنون 4 بار برنده ی توپ طال شده، در اين فصل 
تا حدي قافیه را به رقیب همیشگي اش، کريس رونالدو، باخته 
است. با اين حال، تاتا مارتینو، مربی فصل گذشته ی بارسا و حال 
حاضر تیم ملی آرجانتین عقیده ی ديگری دارد. او که چند روز 
پیش در مورد مسی گفته بود که او نگران افت وضعیت خوبش 
در چند سال گذشته است، ديروز در مصاحبه ی ديگری اين بازيکن 
را فرازمینی خواند و گفت: »برای توپ طال من همیشه به مسی 
رای خواهم داد. البته اين يک رای گیری بین بازيکنان زمینی است 
و من مسی را بازيکنی فرازمینی می دانم. بايد در دنیاهای ديگر 
به دنبال رقیبی برای مسی بود. لیو هم چنان به رکوردشکنی هايش 
به  بتوان  بازنشسته شود، مشکل  ادامه خواهد داد و زمانی که 
رکوردهای او حتا نزديک شد. به عنوان يک آرجانتینی، افتخار 

می کنم که مسی رکورددار گول زنی در لیگ قهرمانان است«.
بازی  در  رونالدو  و  مسی  رويارويی  مورد  در  هم چنین  مارتینو 
دوستانه ی آرجانتین و پرتگال که 18 نوامبر در الدترافورد برگزار 
می شود، چنین گفت: »اين يک بازی مهم نه برای دو کشور، 
که برای همه ی مردم دنیاست. جايی که دو ستاره ی برتر حال 
حاضر دنیا در قالب تیم های ملی شان به مصاف هم خواهند رفت، 

مسابقه ی جذابی خواهد شد«.

بيل: براي بردن

تالش دورتموند براي مواجهه با خطر ابوال

فان خال: دي ماريا روز خوبي نداشت

ديويد مويس، سرمربي سوسيه داد شد

ماتا: هواداران يونايتد
 شايسته ی نتايج بهتري هستند

برابري کريس رونالدو با رکورد 81 ساله

عالقه ی مجدد ريال
 به جذب  هافبک پي اس جي

آرسنال، پسر بکام را به خدمت گرفت

گرت بیل، ستاره ی ولزي ريال مادريد، اعالم کرد 
که کريس رونالدو الهام بخش او براي رسیدن 
به عنوان بهترين بازيکن دنیاست. بیل که در 
پیروزی 5-1 تیمش مقابل رايو وايکانو موفق به 
گول زنی شد، بالفاصله راهی ولز شد تا خود را به 
اردوی تیم ملی کشورش برساند. او معتقد است 
که رونالدو امسال هم به توپ طال خواهد رسید؛ 
اما امیدوار است که خودش روزی به اين جايزه 
می کنم  »فکر  گفت:  بی بی سی  به  او  برسد. 
تعداد  کرد.  کار  فوق العاده  فصل  اين  کريس 
گول هايی که او به ثمر رساند، قهرمانی اش با 
ريال در چمپیونزلیگ و بازی های فوق العاده اش 
اين را ثابت می کند. نمی توانم تصور کنم که 
کسی او را در رقابت توپ طال پشت سر بگذارد. 
البته من هم منتظرم ببینم چه کسی به توپ 
طال خواهد رسید و برای همه آرزوی موفقیت 

می کنم.
يکی از داليلی که به ريال آمدم، اين بود که از 
بازی در کنار بهترين های دنیا چیزهای زيادی 

بگیرم. هر روز به تمرينات رونالدو دقت می کنم؛ 
و  می کند  تمرکز  کارش  روی  چطور  اين که 
تعداد  دارد.  توجه  بازی  جنبه های  همه ی  به 
گول هايی که او به ثمر رسانده و کارهايی که 
در زمین انجام می دهد، فوق العاده است. کمتر 

کسی می تواند چنین عملکردی داشته باشد«.
بیل در فهرست اولیه ی توپ طال حضور دارد؛ 
اما می داند که برای رسیدن به اين جايزه بايد 
بیش تر تالش کند. او در پاسخ به اين سوال 
شود،  طال  توپ  برنده ی  دارد  دوست  آيا  که 
نکنید،  فکر  طال  توپ  بردن  به  »اگر  گفت: 
نبايد فوتبال بازی کنید. واضح است که همه 
بردن  شوند.  جايزه  اين  برنده ی  می خواهند 
اين جايزه نشان می دهد، خوب کار می کنید. 
مهم ترين مسئله برای من اين است که دايما در 
حال پیشرفت باشم. اگر به تمرينات و بازی های 
رونالدو نگاه کنم، اين يک الگو به من می دهد؛ 
برای رسیدن به جايی که بتوانم توپ طال را 

ببرم«.

باشگاه  ورزشي  مدير  زورک،  میشايیل 
را  خودش  باشگاه  اين  کرد  اعالم  دورتموند، 
مسئول  ابوال  ويروس  خطر  تهديد  قبال  در 
مي داند. سران دورتموند نگران سالمتی پی ير 
به همین دلیل،  اوبامیانگ هستند و  امريک 
در  شرکت  برای  او  دهند  اجازه  نمی خواهند 
رقابت های جام ملت های افريقا به اردوی تیم 

ملی گابن بپیوندد.
زورک به »بیلد« گفت: »از سوی پزشکان در 
اين زمینه هشدارهايی داده شده است و ما خود 
را در قبال بازيکنان تیم مان مسئول می دانیم. 
در اين مورد حتما با اوبا گفت وگو خواهیم کرد«. 

اين بازيکن 25 ساله که آخرين بار در برد دو بر 
صفر گابن مقابل بورکینافاسو تیم کشورش را 
همراهی کرده بود، برای بازی 14 نوامبر مقابل 
جام  مقدماتی  رقابت های  چارچوب  در  آنگوال 
ملت های افريقا به تیم ملی دعوت شده است. 
گابن 19 نوامبر هم بايد به مصاف لسوتو برود.

آوبامیانگ  که  است  آن  بر  دورتموند  تیم  اما 
را به رد دعوت سرمربی تیم کشورش مجاب 
کند. امروز تصمیم قطعی در اين زمینه گرفته 
خواهد شد. يورگن کلوپ اخیرا اهمال فدراسیون 
فوتبال افريقا را در برخورد با اپیدمی ايبوال مورد 

انتقاد قرار داده بود.

منچستريونايتد،  سرمربي  فان خال،  لويیس 
پس از پیروزي 1-0 تیمش مقابل کريستال 
پاالس، تأيید کرد که آنخل دي ماريا در اين 
ديدار  اين  در  نداشت.  خوبي  نمايش  ديدار 
پیروزی  به  ماتا  خوان  تک گول  با  يونايتدها 
رسیدند؛ گولی که با پاس دی ماريا به دست 
آورد. اما فان خال که اين ستاره ی آرجانتینی 
را در اين ديدار تعويض کرد، تأيید کرد که او 

روز خوبی را پشت سر نگذاشت.
او به خبرنگاران گفت: »اين ديدار برای دی 
نداشت،  زيادی  فضای  زيرا  بود؛  دشوار  ماريا 
دوست  که  است  بازيکنی  او  اين که  به ويژه 
را  زيادی  بازيکنان  بايد  او  بزند.  دريبل  دارد 
مناسب  بیش تر  بازی  اين  می زد.  دريبل 

بازيکنانی است که پاس می دهند«. 

ديدار  در  تیمش  نمايش  هم چنین  فان خال 
ديروز را تحسین کرد و گفت: »بازی مقابل 
تنها دفاع می کنند و حمله ای  تیم هايی که 
آن ها  البته  است.  دشوار  بسیار  ندارند، 
آن ها  از  بايد  و  داشتند  سريعی  مهاجمان 
تنها  اول  نیمه ی  در  می کرديم.  مراقبت 
دوم،  نیمه ی  در  اما  داشتیم؛  موقعیت  يک 
مهم ترين  اين  و  برسیم  گول  به  توانستیم 
با  بازی  بعداز آن، تالش کرديم  بود.  مسئله 
بکشیم. نبايد زياد از دخیا استفاده می کرديم 
و بازی را در همان ابتدا می کشتیم. علی رغم 
زيادی  موقعیت های  را کشتیم،  بازی  اين که 
بزند،  گول  می توانست  رونی  داشتیم؛ 
همین طور  و  بزند  گول  می توانست  ماتا 

فان پرسی«.

گذشته  هفته ی  داد  سوسیه  ريال  باشگاه 
سرمربي خود، »ياگو آراساته« را از کار برکنار 
کرده بود و از 4 گزينه به عنوان جانشینان او 
ياد مي شد. نام »ديويد مويس«، سرمربی سابق 
تیم های اورتون و منچستريونايتد نیز در میان 
چشم  به  داد  سوسیه  مربی گری  گزينه های 
می خورد. در حالی که هنوز به صورت رسمی 
جانب  از  داد  سوسیه  هدايت  پذيرفتن  خبر 
ادعا   AS وب سايت  اما  نشده؛  تأيید  مويس 

کرد که مويس به مديران باشگاه ريال سوسیه 
داد پاسخ مثبت داده و مذاکرات بر سر برخی 

جزئیات در جريان است.
به ادعای اين وب سايت، مويس را بايد سرمربی 
قطعی سوسیه داد در ادامه ی رقابت های اللیگا 
اسپانیا  از روز جمعه در  بدانیم. ديويد مويس 
حضور دارد و در چندين نوبت به صورت رودررو 
با »خوکین آپريبای«، مدير باشگاه سوسیه داد 

مذاکراتی پیشرفته داشته است.

خوان ماتا، ستاره ی اسپانیايي منچستريونايتد، 
پس از پیروزي 1-0 تیمش مقابل کريستال 
پاالس، تأکید کرد که هواداران شیاطین سرخ 
شايسته ی نتايج بهتري هستند. يونايتدها بعد 
از چند نتیجه ی نه چندان درخشان، روز گذشته 
توانستند با تک گول ماتا، کريستال پاالس را 
بايد  که  است  معتقد  او  اما  بدهند؛  شکست 

به خاطر هواداران، نتايج بهتری کسب کنند.
ماتا در مورد گولش، به اسکای اسپورتس گفت: 
»برای من، تیم و هواداران اين گول فوق العاده 
بود. فکر می کنم آن ها شايسته ی نتايج بهتری 
هستند و ما بايد تالش کنیم تا در بازی های 
چند  با  کنیم.  کسب  بهتری  نتايج  پیش رو، 
باالتر  رتبه های  به  می توانیم  نتیجه ی خوب 

جدول برسیم«.
ماتا که در ديدار روز گذشته به عنوان بازيکن 
جانشین به میدان رفت، تأيید کرد که ديدن 
برای  هم تیمی هايش  بی نتیجه ی  تالش 
رسیدن به گول از روی نیمکت، برايش ناراحت 
کننده بود: »ديدن بازی از روی نیمکت برايم 
ناراحت کننده بود؛ زيرا نمی توانستیم به گول 
برسیم. نمی توانستیم موقعیت های زيادی ايجاد 
کنیم. وقتی به زمین رفتم، تنها می خواستم 
شرايط را تغییر بدهم و خوشبختانه توانستم. 
اين يک پیروزی فوق العاده بود. يک نتیجه ی 
بازی بدون  از دو-سه  بسیار بسیار مهم. بعد 
پیروزی، ما نیاز به سه امتیاز داشتیم و سرانجام 

به آن رسیديم«.

 5 برتري  در  شب  شنبه   رونالدو  کريستیانو 
گوله ی ريال مادريد برابر رايووايکانو، زننده ی 
گول پنجم تیمش بود. کريستیانو با اين گول، 
در هر 10 مسابقه ی اين فصل ريال در اللیگا 
گول زنی کرده است. او بازی مقابل سوسیه داد 
را به دلیل مصدومیت از دست داده بود. رونالدو 
پاس  دو  رساند،  ثمر  به  که  گولی  بر  عالوه 
گول نیز به کروس و بنزما داد و نقش کامال 
مؤثری در پیروزی ريال ايفا کرد. آمار گول زنی 
کريستیانو در اللیگا نیز به 18 رسید. او به طور 
متوسط 1.8 گول در هر بازی به ثمر رسانده 
است و با نزديک ترين رقیبش، نیمار، 7 گول 
نیست.  داستان  همه ی  اين  اما  دارد.  فاصله 
کريستیانو با گول زنی برابر رايو بیش از يک 

سال است که به صورت متوالی در برنابئو برای 
ريال گول زده است. او از 19 اکتبر سال گذشته 
برابر ماالگا، در 16 بازی متوالی ريال در برنابئو 
)در اللیگا( گول زنی کرده است. 10 بازی در 
اين فصل.  در  ريال  بازی  و 6  فصل گذشته 
تنها بازيکنی که همچون رونالدو توانسته در 
6 بازی خانگی ريال در ابتدای فصل به صورت 
متوالی گول بزند، »لويیس رگوئیرو« نام دارد 
که 81 سال پیش موفق به انجام اين مهم 

شده است.
رونالدو با گولی که به رايو زد، تعداد گول های 
خود را در اين فصل در همه ی رقابت ها به 23 
رساند. او تنها مقابل لیورپول در سه شنبه ی 

گذشته موفق به گول زنی نشده است.

تابستان گذشته، مديران ريال براي به خدمت 
ايتالیايي  وراتي«،  هافبک  »مارکو  گرفتن 
پاريس سنت جرمن در چندين نوبت با سران 
اين باشگاه مذاکره کردند. مذاکرات ريالی ها با 
و  نداشت  نتیجه ای  البته  پی اس جی  مديران 
وراتی در باشگاه پاريسی ماندنی شد. با اين 
ديروز   ،»LE10SPORT« نشريه ی  حال، 
ادعا کرد که سران ريال هم چنان به خريد اين 
بازيکن عالقه مند هستند و در زمستان قصد 

آغاز دور جديد مذاکرات را دارند.
کارلو آنچلوتی در زمانی که هدايت پی اس جی 
را بر عهده داشت، وراتی را از ايتالیا به فرانسه 
به  را  استعداد  اين  دارد  دوست  حاال  و  آورد 
مادريد بیاورد. با آمدن وراتی، کروس می تواند 
خود،  هافبک  عالقه ی  مورد  پست  به 
تهاجمی، بازگردد. مشکل ريال در اين جاست 
برای  عالقه ای  هیچ  تاکنون  پاريسی ها  که 

فروش اين بازيکن از خود نشان نداده اند.

ديويد  پسر  بکام،  بروکلین  آرسنال  باشگاه 
را  منچستريونايتد   باشگاه  اسطوره ی  بکام، 
به خدمت گرفت. عملکرد خوب بروکلین 15 
ساله، توجه مربیان تیم های پايه ی آرسنال را 
به اندازه ای جلب کرد که تصمیم گرفتند او 
را برای ادامه ی فصل به خدمت بگیرند. در 
پیدا  ادامه  بکام جوان  صورتی که درخشش 
او  با  بلند مدت  قراردادی  لندنی  باشگاه  کند، 

امضا خواهد کرد. 

گفت:  آرسنال  باشگاه  به  نزديک  منبع  يک 
در  و  است  بااستعدادی  بازيکن  »بروکلین 
که  بازی هايی  و  تمرينی  جلسات  همه ی 
داشته  خوبی  نمايش های  می دهد،  انجام 
است. باشگاه های بزرگ ديگری هم به دنبال 
او بودند. آرسنال تشخیص داد که می تواند 
استعداد فوق العاده ای باشد. آن ها پتانسیل او 

را ديدند و از او مراقبت می کنند«.
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د ټولنې او  خلکو ساتنه د هر وګړي ايماني او وجداني دنده ده.

د شکمنو کړنو په اړه افغان ملي امنيتي ځواکونو ته معلومات ورکړئ او 

يا هم له سيمييزو پوليسو سره په  119 شمېرې اړيکه ونيسئ.

هر  وجدانی  و  ايمانی  وظيفۀ  جامعه  و  خانواده  از  محافظت 

افغان می باشد.

از فعاليت های مشکوک به نيروهاى امنيتی محل تان اطالع 

دهيد و يا با پوليس محل به شماره 119 تماس بگيريد.
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