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وزارت صحت عامه گفته است که برای پیش گیری از شیوع بیماری ابوال، تدابیری را مد نظر گرفته 
است. این تدابیر زمانی از سوی وزارت صحت عامه جدی گرفته شده که سازمان بهداشت جهانی 
هشدار داده است، احتمال شیوع بیماری ابوال توسط حاجیان برگشته از عربستان سعودی در افغانستان 
وجود دارد. به خاطری از احتمال شیوع بیماری توسط حاجی ها  هشدار داده شده است که در مراسم حج 
از سرا سر کشور های اسالمی حاجی ها در مراسم حج جمع می شوند و فریضه ی حج را انجام می دهند 
و این بیماری در برخی از کشور های غرب آفریقا، مانند سیرالئون، لیبریا، گینه و نیجریه و جود دارد و 
احتمال این که افرادی از این کشور ها به مراسم حج آمده باشند و مبتال به این باری باشند، و جود دارد.

بیماری ابوال چیست؟
ابوال نوعی بیماری است که از ویروسی به نام ابوال که از نام یکی از رودخانه  های کشور زئیر که حاال 
به نام کنگو یاد می شود، گرفته شده است و برای اولین بار ویرس آن در سال 1976 در کشور کنگو 
شناخته شده است. محققان گفته اند که ویرس ابوال بار اول در وجود میمون بوده و بعد به انسان ها 
سرایت نموده است. نکته ی قابل مالحظه در مورد این بیماری این است که ویرس آن به گونه های 
مبتال  را  انسان ها  و  انتشار می یابد  و...  و گرفتن  دادن  بدنی، آب دهن، خون  تماس  مانند  مختلف، 
می کند. عالیم مشخصه ی این بیماری این است که هرگاه فردی به آن مبتال شده باشد، دارای تب 
شدید با خون ریزی داخلی یا خارجی می باشد و سیستم دفاعی بدن را ضعیف می شود. تا کنون برای 
دفع ویروس ابوال کدام دوایی ساخته نشده است و واکسین ها هم بر آن مؤثر نیستند. احتمال مرگ 

برای افراد مبتال به ویرس ابوال تا مرز 90 درصد گفته شده است...

این کشور جنگ زده شاهد ظهور دوباره ی بی پیشینه ی اجتماعی است که برای یک مدت طوالنی از 
آن چشم پوشی شده بود. 

عبدالستار پردلی ادعا می کند: »ما تنها قومی هستیم که روابط مسلط با تمام اقوام کشور داریم«. 
پردلی، عضو مجلس در زمان حاکمیت محمد نجیب اهلل )1987 – 1992(، امروزه استاد دانشگاه، 
نویسنده و یکی از حامیان اصلی زبان و فرهنگ بلوچی در افغانستان است. او که دراواخر ششمین 

دهه ی زندگی اش قرار دارد، خستگی ناپذیر به نظر می رسد.
پردلی قبل از نوشتن تمام کتاب های مکتب به زبان بلوچی، به دیپلمات گفت: »من در هم آهنگی با 
وزارت معارف افغانستان، کتاب های مکتب )تا صنف هشتم( را به زبان  بلوچی نوشته ام و این کتاب ها 
قبال در سه مکتب تدریس شده اند«. پردلی در فقدان سرشماری جامع، می گوید که جمعیت بلوچ های 

افغانستان به حدود دو میلیون تن می رسد که »همه ی آن ها به زبان بلوچی صحبت نمی کنند«. 
با این حال، بلوچ ها در افغانستان صرف بخش کوچکی از مردمی اند که امروز توسط مرزهای موجود 
میان ایران، پاکستان و افغانستان از هم جدا شده اند و در نوار پهناور سرزمینی زندگی می کنند که 
مساحت آن با فرانسه برابری می کند. آنجا زمین ناهمواری وجود دارد که دارای ذخایر بزرگ گاز، 
ورودی  نزدیکی  در  کیلومتر خط ساحلی  و هم چنین هزاران  اورانیم  و  نفت  بکر  منابع  طال، مس، 

تنگه ی هرمز است.
اما با وجود این سرمایه ی دست نخورده، بلوچ ها در توسعه نیافته ترین مناطق کشورهای مربوطه شان 

ساکنند. افغانستان هم استثنا نیست. سه مکتبی که این استاد دانشگاه...
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سیگار: هواپیماهای کمک شده به افغانستان
 به شکل آهن پاره فروخته شده اند

بیماری ِابوال و دشواری های
ظهور دوباره ی بلوچ های افغانستان وقایه ی آن در افغانستان
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اشرف غنی، رییس جمهور جدید افغانستان
ریاست  انتخابات  اول  دور  در  رسید.  افغانستان  جمهوری  ریاست  به  احمدزی،  غنی  اشرف 
جمهوری که پنجم آپریل برگزار شد، او با کسب 31.5 درصد، در مقام دوم ایستاد؛ در حالی 
که رقیب اصلی انتخاباتی او، داکتر عبداهلل عبداهلل با 45 درصد کل آرا ، در مقام نخست قرار 
داشت. دور دوم انتخابات به تاریخ 14 جون برگزار شد که در آن اشرف غنی56.5 درصد کل 
آرا را به خود اختصاص داد؛ در حالی که حریف او 43.5 درصد از کل آرا را به دست آورد. این 
رقم، خیلی کمتر از دور اول انتخابات بود. عبداهلل عبداهلل مدت زمان طوالنی ای نمی خواست 
نتایج انتخابات را بپذیرد و خواستار بازشماری آرا بود؛ اما بازشماری، اشرف غنی را برنده ی 
انتخابات اعالم کرد. با این حال، عامل اصلی برای عدم انتشار نتایج انتخابات، توافق میان 
دو نامزد اصلی بود که بحث تقسیم قدرت را مطرح می کرد و این گونه، این توافق سیاسی در 

4صفحه21 سپتامبر نهایی شد.

5صفحه



سخن گوی  نور،  نور محمد  روز:  اطالعات 
کمیسیون مستقل انتخابات کشور اعالم کرد که 
کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد ابطال 
انتخابات  رای دهی  محل های  از  شماری  آرای 
شوراهای والیتی دالیل واضح ارائه نکرده است. 
او دیروز به رسانه ها گفت، یک سلسله نواقص در 
تصمیم گیری های کمیسیون شکایت ها در مورد 

رسیدگی به شکایت ها وجود دارند.
کمیسیون  رسیدگی های  نتیجه ی  که  افزود  نور 
کمیسیون  بررسی  تحت  انتخاباتی  شکایت های 

کمیسیون  که  کرد  تأکید  او  دارد.  قرار  انتخات 
شکایت های انتخاباتی پس از 24 ساعت باید به 
اعتراض های کمیسیون انتخابات وضاحت دهد. 
چند روز پیش کمیسیون شکایت های انتخاباتی 
شوراهای  انتخابات  شکایت های  بررسی  نتایج 

والیتی را به کمیسیون انتخابات ارسال کرد.
شکایت های  کمیسیون  معلومات  اساس  بر 
و  کابل  در  رای  محل   900 از  بیش  انتخاباتی، 
این  سوی  از  والیت ها،  سایر  در  محل  صدها 
شوراهای  انتخابات  شده اند.  تفتیش  کمیسیون 

ریاست  اول  دور  انتخابات  با  هم زمان  والیتی 
تاریخ 16حمل سال جاری برگزار  به  جمهوری، 
شد و در این انتخابات، نزدیک به 2600 نامزد، 

به شمول 308 زن با هم رقابت کردند.
ثور   30 تاریخ  به  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای والیتی را اعالم 
کرد و بر اساس آن، 458 تن، به شمول 97 زن 
برنده اعالم شدند. قرار بود نتایج نهایی انتخابات 
به  رسیدگی  و  بررسی  از  بعد  والیتی  شوراهای 
شکایت های انتخاباتی، به تاریخ 17 جوزای سال 

جاری اعالم شود، ولی این کار هنوز انجام نشده 
است.

با این حال، نامزدان انتخابات شوراهای والیتی 
این  نهایی  نتیجه ی  اعالم  منتظر  بی صبرانه 
تمام  از  انتخابات  کمیسیون  اما  اند.  انتخابات 
خواسته  والیتی  شوراهای  انتخابات  نامزدان 
از صبر  نهایی  نتیجه ی  اعالم  به خاطر  است که 
که  نیست  هنوز مشخص  گیرند.  کار  حوصله  و 
چه  والیتی  شوراهای  انتخابات  نهایی  نتایج 

زمانی اعالم می شود.

رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
جمهور کشور هنگام بازدید از بازداشتگاه پل چرخی 
کابل هشدار داد، دادستان های سرنوشت زندانیان 
کنند.  روشن  هفته  یک  در  را  بازداشتگاه  این 
غنی  اشرف  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی 
که  نوشت  خود  فیس بوک  در صفحه ی  احمدزی 
در  است.  گرفته  صورت  پنج شنبه  روز  دیدار  این 

رییس  با  را  مشکالت شان  زندانیان  دیدار  این 
ریاست  حقوقی  مشاور  کرده اند.  مطرح  جمهور 
بازداشتگاه  از زندانیان  از برخی  جمهوری به نقل 
نوشت:  خود  فیس بوک  صفحه ی  در  پل چرخی 
»کسانی در این زندان به سر می برند که از 9 تا 13 
محاکمه  نه  می برند؛  به سر  بی سرنوشتی  در  سال 
آنان صورت  اقدامی در مورد  نه تحقیقی، هیچ  و 

نگرفته است«. بر اساس نوشته ی او، به دنبال آن 
در  که  داد  هشدار  دادستان ها   به  جمهور  رییس 
بی سرنوشت  زندانیان  آینده وضعیت  هفته ی  یک 
در بازداشتگاه پل چرخی را روشن و گزارش دقیق 
و مستند آن را به ریاست جمهوری ارائه کنند. اما 
کشتار  عامالن  است،  کرده  تأکید  جمهور  رییس 
حکم  مطابق  امنیتی  نیروهای  و  زنان  کودکان، 

ریاست  رسانه های  دفتر  بمانند.  باقی  زندان  در 
هفته ی  پنج شنبه  روز  به  نیز  کشور  جمهوری 
اشرف  که  کرد  اعالم  خبرنامه  ای  نشر  با  گذ شته 
تا  داد،  دستور  دادستان ها  به  دیدار  این  در  غنی 
دوشنبه آینده پرونده های تمام زندانیان بازداشتگاه 
از  پل چرخی  زندانیان  کنند.  بررسی  را  پل چرخی 

این دیدار رییس جمهور استقبال کرده اند.

وزارت صحت عامه می گوید که تدابیر جدی برای 
افغانستان  به  ابوال  ویروس  انتقال  از  جلوگیری 
سخن گوی  ترکستانی،  کنشکا  است.  شده  گرفته 
وزارت صحت عامه به بی بی سی گفته که تیم های 
موظف  هوایی  میدان های  در  صحت  وزارت 
شده اند و متوجه  اند که افرادی که وارد افغانستان 

می شوند، با خود ویروس ابوال را نیاورده باشند.
صحت  وزارت  بررسی  تیم های  که  می گوید  او 
و  می کنند  شناسایی  را  مشکوک  افراد  عامه 
آن ها  به  ویروس،  این  شیوع  از  جلوگیری  برای 
صحت  وزارت  می شود.  مقدماتی  توصیه  های 
عامه به دنبال هشدار و توصیه ی سازمان بهداشت 
جهانی، زنگ خطر احتمال انتقال ویروس ابوال به 

افغانستان را به صدا درآورده است.
آثار  که  مشکوکی  افراد  که  می گوید  ترکستانی 
در  شود،  دیده  آن ها  در  خطرناک  بیماری های 

دو مرکز صحی در کابل قرنطینه می شوند و زیر 
عامه  صحت  مسئوالن  می گیرند.  قرار  مراقبت 
ویروس  انتقال  با  مبارزه  برای  تدابیر  از  حالی  در 
حج  زایران  بازگشت  روند  که  می دهند  خبر  ابوال 
از عربستان سعودی به افغانستان آغاز شده است.

قرار است تا 25 روز آینده، 24 هزار زایر حج در 
118 پرواز به افغانستان برگردند و به نظر می رسد 
آن ها  بررسی  برای  کشور  بهداشتی  نهادهای  که 
کار زیادی در پیش داشته باشند. دای الحق عابد، 
معاون وزارت حج کشور می گوید که تا حاال 12 
زایر حج، از جمله 7 مرد و 5 زن در جریان ادای 
بیماری ها  و  سن  کهولت  دلیل  به  حج  مراسم 
تلف شده اند؛ اما هیچ گزارشی از ابتالی آن ها به 

ویروس ابوال گزارش نشده است.
این زمینه  ابوال در  آقای عابد می گوید که شیوع 
اما یافته های  افغان ها یک »تشویش« بود؛  برای 

آن ها نشان می دهند که هیچ آثاری از این ویروس 
وزارت  است.  نشده  دیده  افغان  حاجیان  میان  در 
این که  از  پیش  که  می گوید  هم  عامه  صحت 
شوند،  سعودی  عربستان  عازم  افغان  شهروندان 
گرفته  نظر  در  برای شان  بهداشتی  آموزش های 

شده و جای نگرانی نیست.
تا به حال حدود 3400 نفر جان شان را بر اثر ابتال به 
ابوال از دست داده اند؛ اما تقریبا همه  ی این افراد 
در غرب آفریقا، به خصوص سیرالئون، لیبریا، گینه 

و نیجریه آلوده به ویروس شده بودند.
خون ریزی  با  همراه  ویروسی  تب  نوع  یک  ابوال 
است که یکی از مرگ بارترین بیماری های شناخته 
شده به حساب می آید و نرخ مرگ و میر مبتالیان 
به این ویروس، می تواند تا 90 درصد هم برسد. 
بیماری ابوال از طریق تماس با مایعات بدن بیمار 

منتقل می شود.

سایر تحوالت در مورد بحران ابوال
به  نظامی  خدمه ی   750 اعزام  حال  در  بریتانیا 
سیرالئون برای کمک به ایجاد یک مرکز درمانی 
هزینه ی  که  داده  اخطار  جهانی  بانک  ابوالست. 
اقتصادی ویروس ابوال می تواند از 32 میلیارد دالر 
فراتر رود. در حالی که دانکن، اولین کسی بود که 
بیماری اش در امریکا شناسایی شد، سه امدادگر و 
یک عکاس خبری امریکایی در لیبریا آلوده شدند. 

سه نفر آن ها خوب شده اند.
تدابیر نظارتی تازه در شیکاگو، نیویورک، واشنگتن 
و آتالنتا به اجرا گذاشته می شوند؛ هرچند عفونت 
آقای دانکن در چنین مراکزی شناسایی نمی شد؛ 
چون هنگام ورود او به کشور، هنوز عالیم بیماری 
ظاهر نشده بودند. ابوال از طریق تماس با مایعات 
بدن بیمار منتقل می شود و تنها راه متوقف کردن 

شیوع، قرنطینه ی افراد مبتالست. )بی بی سی(

کشور  جدید  جمهوری  رییس  از  اروپا  اتحادیه ی 
خواسته است که به صدور احکام اعدام در کشور 
با  کابل  در  اروپا  اتحادیه ی  نمایندگی  پایان دهد. 
انتشار اعالمیه  ای از قول مایکل میلبن، فرستاده ی 
ویژه ی این اتحادیه برای افغانستان گفته که دولت 
ارزش های حقوق بشری  به  باید  افغانستان  جدید 
احترام بگذارد و حق زندگی کردن را از شهروندان 

نگیرد.
دولت افغانستان روز چهارشنبه، پنج تن از عامالن 
سردسته ی  استالف،  حبیب  و  پغمان  رویداد 
آدم ربایان را در زندان پل چرخی کابل اعدام کرد. 
حکم اعدام این افراد در آخرین روزهای حکومت 
حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور امضا 
شد. پنج تن این افراد در قضیه ی سرقت مسلحانه 

حبیب  هم چنان  و  زن  چهار  به  گروهی  تجاوز  و 
مجرم  نفر  چندین  قتل  و  آدم ربایی  به  استالف 

شناخته شده بودند.
اجرای  از  کشور  علمای  و  شهروندان  از  شماری 
چندین  کرده اند.  استقبال  افراد  این  اعدام  حکم 
سازمان  و  بین الملل  عفو  سازمان  جمله  از  نهاد، 
به شدت  افراد  این  اعدام  از  بشر  از حقوق  نظارت 
انتقاد کرده اند. این سازمان ها مدعی شده که روند 
محاکمه ی این افراد شفاف نبوده و هم چنان آن ها 
به اعتراف زیر شکنجه و دخالت های سیاسی نیز 
در این مورد اشاره کرده اند. سازمان عفو بین الملل 
افغانستان  قضایی  و  عدلی  دستگاه  که  می گوید 
شرایط،  این گونه  در  و  است  فساد  در  غرق 

تشخیص دادن جرم آسان نیست.

حفاظت از ارزش های حقوق بشری 
از  هم چنان  کابل  در  اروپا  اتحادیه ی  نمایندگی 
دادن  پایان  با  که  است  خواسته  افغانستان  دولت 
به صدور احکام اعدام، جای گاه خود را در منطقه 
و جهان حفظ کند. در اعالمیه ای که به مناسبت 
دهم اکتوبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام 
وحدت  جدید  »دولت  است:  آمده  شده،  منتشر 
ملی افغانستان تعهد کرده است که از ارزش های 
حقوق بشری حفاظت می کند و جای گاه باارزشی 
را در سطح منطقه و جهان برای افغانستان حفظ 
کرامت  و  بشر  حقوق  با  اعدام  جزای  می کند. 
انسانی مطابقت ندارد و این جزا حق زندگی کردن 
نقض  است،  بشری  حقوق  اساسی ترین  از  که  را 

می کند«.

افغانستان خواسته بود که  از  این اتحادیه پیش تر 
معلق  آن  کامل  لغو  هدف  به  را  اعدام  مجازات 
کند. اتحادیه ی اروپا گفته است که در مخالفت با 
تطبیق مجازات اعدام موقف جدی و اصولی دارد 
پالیسی  اهداف  از  یکی  مجازات  این  کامل  لغو  و 
افغانستان،  در  تنها  نه  اتحادیه  این  بشری  حقوق 

بل که در سراسر جهان است.
افغانستان  از شهروندان و حقوق دانان در  شماری 
از  جلوگیری  برای  را  اعدام  احکام  اجرای  اما 
رویدادهای جنایی و کنترول سیستم امنیتی کشور 
که  صورتی  در  می گویند،  آن ها  می دانند.  مؤثر 
افغانستان متوقف شود، خشونت،  جزای اعدام در 
در  بی ثباتی  و  نا امنی  اخالقی ،  فساد  آدم ربایی، 

کشور افزایش خواهد یافت. )بخدی(

سیگار: هواپیماهای کمک شده به افغانستان2
 به شکل آهن پاره فروخته شده اند

امریکا  ویژه ی  بازرسی  اداره ی  روز:  اطالعات 
 16 می گوید،  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  برای 
هوایی  قوای   به  شده  کمک  هوایپمای  فروند 
فروخته  ناچیز  قیمت  به  سپس  و  پرزه  افغانستان 
گزارشی  نشر  با  به تازگی  اداره  این  است.  شده 
 20 جمله ی  از  هواپیماها  این  کرد،  اعالم 
هواپیمایی اند که با ارزش 486 میلیون دالر برای 

افغانستان خریداری شده بودند.
اداره ی  یک  توسط  آن  فروند   16 جمع،  این  از 
ارزش  به  و  پر زه  امریکا  دفاع  وزارت  لوژستیکی 
32 هزار دالر فروخته شده اند. این هواپیماها از نوع 
جی 222، ساخته ی کشور ایتالیا اند. جان ساپکو، 
برای  امریکا  ویژه ی  بازرسی  اداره ی  مسئول 
هوایی  نیروهای  فرمانده  از  افغانستان  بازسازی 
امریکا خواسته که در مورد فروش این هواپیماها 

معلومات دهد.
تبدیل  از  قبل  که  نیست  مطمئن  او،  گفته ی  به 
دیگر  راه های  آهن پاره،  به  هواپیماها  این  کردن 
شدن  روشن  خواستار  او  باشند.  شده  بررسی 
نیز  باقی مانده  هواپیمای  فروند  چهار  سرنوشت 
شده است. تاریخ دقیق تحویل دهی این هواپیماها 

به افغانستان هنوز روشن نیست. 
فرودگاه  در  گذشته  سال  یک  در  هواپیماها  این 
هیچ  بدون  آن ها  از  برخی  و  نگه داری  کابل 
حالی  در  این  بودند.  شده  زمین گیر  استفاده ای 
است که پس از اعتراض دولت، ارتش امریکا نیز 
اعالم کرده بود که قرارداد خریداری این هواپیماها 
به  باقی مانده  هواپیمای  چهار  این که  از  پیش  را 
ایتالیایی  شرکت  با  شوند،  داده  انتقال  افغانستان 
عبدالوهاب  جنرال  است.  کرده  فسخ  »الینا« 

به  هوایی  نیروهای  عمومی  فرمانده  وردک، 
بی بی سی گفته بود، افغانستان انتظار تحویل گیری 
نداشت.  را  شده  ترمیم  و  فرسوده  هواپیماهای 
فروند  چهار  امریکا  حال،  این  با  او،  گفته ی  به 
هواپیمای بزرگ ترانسپورتی به ارتش کمک کرده 
قرار  نیروهای هوایی  اختیار  در  آن  فروند  که سه 
گرفته اند. نیروهای ائتالف بین المللی پس از حدود 
سیزده سال جنگ با هراس افگنان در کشور، قرار 
است در پایان سال روان کشور را ترک کنند. اما 
به اساس موافقت نامه ی امنیتی-دفاعی بین کابل 
امریکایی  سرباز  هزار  ده  به  نزدیک  واشنگتن،  و 
تروریزم  با  مبارزه  برای  روان  سال  پایان  از  پس 
و آموزش نیروهای امنیتی در کشور باقی خواهند 
اولویت های  از  هوایی  نیروهای  احیای  ماند. 
امنیت  مسئولیت پذیری  برای  افغانستان  دولت 

تا  که  دارد  برنامه  کشور  ارتش  است.  کشور  کل 
را در  نیروی هوایی خود  امسال 70 درصد  پایان 
باری  هواپیماهای  از  استفاده  خلبانی،  بخش های 
و هلی کوپترها خودکفا کند. امریکا و ناتو اطمینان 
کمک  زمینه  این  در  را  افغانستان  که  داده اند 

می کنند.
واکنش وزارت دفاع

ادعای  کشور  ملی  دفاع  وزارت  حال،  همین  در 
افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  بازرسی  اداره ی 
را رد کرده و گفته است، 16 هواپیما در افغانستان 
به گونه ی آهن پاره فروخته نشده اند. دولت وزیری، 
 20 از جمع  گفت،  وزارت  این  معاون سخن گوی 
فروند هواپیمای  ساخت ایتالیا که اکنون از فعالیت 
باز مانده اند، 16 بال آن در میدان هوایی بین المللی 

کابل موجود ا ند.

نور: تصمیم گیری های کمیسیون شکایت های انتخاباتی نواقص دارند

مهلت رییس جمهور برای بررسی پرونده های زندانیان

تدابیر دولت برای مبارزه با ِابوال در آستانه ی برگشت حاجیان

درخواست اتحادیه ی اروپا از افغانستان برای لغو حکم اعدام 

رییس جمهور غنی
و مسیر دشوار اصالحات

با جدیت،  رییس جمهور غنی دو هفته ی نخست کاری اش را 
و  اداری  فساد  با  مبارزه  در  جسورانه  گام های  و  قاطعیت 
اصالحات شروع کرده است. آقای غنی فعال تمام زد و بندها، 
یارگیری ها و یارچینی های سیاسی برای تشکیل کابینه را کنار 
نهاده و تمام وقتش را برای اصالحات در حکومت متمرکز کرده 
است. در حالی که بیش از دو هفته از شروع کار آقای غنی به 
تنها  تا کنون وی  افغانستان می گذرد،  عنوان رییس جمهوری 
چند انتصاب را انجام داده و بازار شایعات و معامالت سیاسی 
است.  ساکت  و  سرد  نیز  است  افغانستان  سیاست  طبیعت  که 
در حالی که احزاب و شخصیت های سیاسی در هردو دسته ی 
کرسی های  احراز  و  تقسیم  مصروف  روزها  این  انتخاباتی 
به زعم  را  لیست های دور و درازی  حکومتی هستند و هر روز 
خودشان برای احراز کرسی ها ترتیب داده اند؛ اما رییس جمهور 
را  گام های شتابان اصالحات  تنهایی  به  آن،  به  بی توجه  غنی 
برمی دارد. آن گونه که مشاور حقوقی وی می گوید، آقای غنی تا 
یک ماه آینده به تشکیل کابینه نمی پردازد. وی می خواهد ابتدا 
را مطالعه کند و کابینه اش  برنامه های آن ها  اداره ها و  ساختار 
اکنون رییس  تا  با شناخت کامل تشکیل دهد.  را محتاطانه و 
اصالحات  مسیر  در  و چشم گیر  اقدام جدی  چند  غنی  جمهور 
انداختن  جریان  به  است.  داده  انجام  اداری  فساد  با  مبارزه  و 
در  اصالحات  انجام  به  اقدام  بانک،  کابل  پرونده ی  دوباره ی 
نهادهای عدلی و قضایی، بازدید از زندانیان پل چرخی و تعیین 
پرونده های  شدن  روشن  برای  کل  دادستانی  به  ضرب االجل 
گسترده ی  و  جدی  مطالعه ی  به  شروع  و  بالتکلیف  زندانیان 
این  در  او  مهم  اقدام های  جمله ی  از  افغانستان  دولت  ادارات 
مسیر به شمار می روند. فعال آقای غنی تمام این گام ها را به 
وحدت  دولت  طویل  و  عریض  ساختار  است.  برداشته  تنهایی 
ملی و دیگر بخش های مرتبط به حکومت افغانستان تا کنون 

هیچ سهمی در این اقدام ها نداشته است. 
از زمان شروع به کار آقای غنی، رویه های سیاسی، ادبیات و 
است.  کرده  فاحش  تغییر  گذشته  با  دولتی  نهادهای  عمل کرد 
جدیت و قاطعیت در تمام عرصه ها جای مصلحت اندیشی های 
رییس جمهور کرزی را گرفته و رویه ی کاری و سازمانی جای 
رفاقت ها را در اداره های دولتی و روابط آن ها با رییس جمهور 
سازش ناپذیری  وی،  اظهارات  مهم ترین  از  یکی  است.  گرفته 
کشور  امنیتی  نیروهای  قاتالن  و  جنایت کاران  برابر  در  وی 
پل چرخی،  زندان  زندانیان  با  دیدارش  در  غنی  آقای  است. 
امنیتی  نیروهای  خون  از  عنوان  هیچ  به  که  گفت  جدیت  با 
را  کشور  امنیتی  نیروهای  قاتالن  و  جنایت کاران  و  نمی گذرد 
در  که  حالی  در  نمی کند.  رها  عدالت  تطبیق  تا  هیچ وجه  به 
خطرناک  عوامل  هرازچندگاهی  کرزی  جمهور  رییس  زمان 
تروریستان و طالبان که دست شان به خون سربازان نیروهای 
امنیتی آغشته بود، به هر بهانه ای رها می شدند و دولت مشی 
سازش جویانه را در برابر آن ها اختیار کرده بود. این امر نشان 
می دهد که رییس جمهور غنی در جنگ و صلح با طالبان نیز 
و  با جنگ  ارتباط  در  که مشی وی  بود؛ هرچند  خواهد  جدی 
صلح به مردم توضیح داده نشده است؛ اما با توجه به اظهارات 
به  ارتباط  در  وی  قاطعانه ی  لحن  و  پل چرخی  زندان  در  وی 
جمهور  رییس  که  می دهد  نشان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 
جدید افغانستان مشی قاطعانه ای در جنگ و صلح با طالبان در 

پیش خواهد گرفت. 
مردم  برای  را  زیادی  امیدهای  غنی  آقای  قاطعیت  و  جدیت 
امیدوارند که حکومت جدید  است. همه  کرده  افغانستان خلق 
مبارزه  در  و  کرده  عبور  مصلحت اندیشی ها  دام  از  افغانستان 
کند.  عمل  قاطعیت  با  تروریستان  و  طالبان  و  اداری  فساد  با 
با  اصالحات  مسیر  در  غنی  آقای  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
شبکه های  است.  مواجه  نیز  زیادی  خطرهای  و  چالش ها 
طول  در  که  مالی  کالن مفسدان  و  محلی  زورمندان  مافیایی، 
چند سال گذشته در گرداب های فساد اداری میلیون ها دالر را 
منافع شان  اصالحات  مسیر  در  که  اشخاصی  و  کرده اند  دزدی 
غنی  آقای  گرفت.  خواهند  قرار  وی  برابر  در  می بینند،  صدمه 
باید با همین قاطعیت و سر سختی از این چالش ها نیز عبور کند 

و با اقتدار موانع را از مسیرش بردارد.

شنبه
19  میزان
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هادی صادقی
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وزارت صحت عامه گفته است که برای پیش گیری 
گرفته  نظر  مد  را  تدابیری  ابوال،  بیماری  شیوع  از 
است. این تدابیر زمانی از سوی وزارت صحت عامه 
جدی گرفته شده که سازمان بهداشت جهانی هشدار 
داده است، احتمال شیوع بیماری ابوال توسط حاجیان 
برگشته از عربستان سعودی در افغانستان وجود دارد. 
توسط حاجی ها   بیماری  احتمال شیوع  از  به خاطری 
هشدار داده شده است که در مراسم حج از سرا سر 
جمع  حج  مراسم  در  حاجی ها  اسالمی  کشور های 
این  و  می دهند  انجام  را  حج  فریضه ی  و  می شوند 
مانند  آفریقا،  غرب  کشور های  از  برخی  در  بیماری 
سیرالئون، لیبریا، گینه و نیجریه و جود دارد و احتمال 
آمده  حج  مراسم  به  کشور ها  این  از  افرادی  این که 

باشند و مبتال به این باری باشند، و جود دارد.
بیماری ابوال چیست؟

ابوال نوعی بیماری است که از ویروسی به نام ابوال 
که از نام یکی از رودخانه  های کشور زئیر که حاال به 
نام کنگو یاد می شود، گرفته شده است و برای اولین 
بار ویرس آن در سال 1976 در کشور کنگو شناخته 
شده است. محققان گفته اند که ویرس ابوال بار اول 
در وجود میمون بوده و بعد به انسان ها سرایت نموده 
بیماری  این  مورد  در  مالحظه  قابل  نکته ی  است. 
این است که ویرس آن به گونه های مختلف، مانند 
و...  گرفتن  و  دادن  خون  دهن،  آب  بدنی،  تماس 
عالیم  می کند.  مبتال  را  انسان ها  و  می یابد  انتشار 
مشخصه ی این بیماری این است که هرگاه فردی 
به آن مبتال شده باشد، دارای تب شدید با خون ریزی 
را  بدن  یا خارجی می باشد و سیستم دفاعی  داخلی 
ابوال  ویروس  دفع  برای  کنون  تا  می شود.  ضعیف 
کدام دوایی ساخته نشده است و واکسین ها هم بر 
به  افراد مبتال  برای  احتمال مرگ  نیستند.  آن مؤثر 
تا  تا مرز 90 درصد گفته شده است و  ابوال  ویرس 

کنون در جهان به تعداد 3400 تن از اثر ابتال به این 
بیماری جان شان را از دست داده اند. تنها راه بر خورد 
با این بیماری، وقایه و قرنطین کردن افراد مبتال به 
ویرس ابوال  ست که آن هم باید به طور دقیق و کامل 

صورت گیرد.
دشواری های اتخاذ تدابیر وقایه ای بیماری 

ابوال در افغانستان
وزارت صحت عامه برای جلوگیری از شیوع بیماری 
مسلکی ای  تیم  که  است  گفته  افغانستان،  در  ابوال 
موظف  هوای  میدان  در  عامه  صحت  وزارت  از 
و  بر می گردند  از خارج  را که  شده است که کسانی 
به خصوص حاجی هایی که از سفر حج بر می گردند را 
مورد معاینه قرار می دهند و هرگاه عالیم این بیماری 
در افراد  تشخیص شود، آن افراد در دو شفاخانه در 
کابل قرنطین می شوند و از آن ها مراقبت های صحی 
امکانات  که  است  حالی  در  این  می گیرند.  صورت 
نظر  از  و  ندارد  وجود  افغانستان  در  پیشرفته  صحی 
فرهنگی و اجتماعی، جامعه ی افغانستان در شرایطی 
می باشد که وقایه ی بیماری ابوال در آن مشکل است. 
اجتماعی،  و  فرهنگی  سطح  و  آگاهی  عدم  به خاطر 
جامعه ی  در  حفظ الحصه  شیوه های  ابتدایی ترین 
صحی  مراکز  حتا  و  نمی شوند  رعایت  افغانستان 
به طور معیاری عیار نمی باشند. اکثریت قاطع مردم از 
ظرف های غذا خوری جدا گانه استفاده نمی کنند و حتا 
افرادی که به بیماری مبتال می شوند، مشکل است 
که بپذیر ند که از سایر اعضای خانواده جدا نشست 
و بر خواست نمایند و ظرف های غذا خوری شان جدا 
از  گرفتن  آغوش  به  و  دست بوسی  روبوسی،  شوند. 
جامعه ی  در  معاشرتی  اولیه ی  هنجار های  جمله ی 
و  تدابیر  تطبیق  نظر،  این  از  می باشند.  افغانستان 
با  افغانستان  جامعه ی  در  بیماری  این  از  جلوگیری 
دشواری ها ی زیادی مواجه می باشد و دقت عمل های 

قرار  مشکل،  همه  این  با  می طلبد.  را  به خصوصی 
است که تا 25 روز آینده به تعداد 24 هزار زایر حج 
به افغانستان بر گردند. با آن که سخن گوی وزارت حج 
ابوال  بیماری  از  نشانه هایی  اوقاف گفته است که  و 
در میان حاجیان افغانی دیده نشده اند و زایران حج 
قبل از رفتن به حج معاینه شده اند؛ اما تطبیق تدابیر 
مشکل  جهت ها  این  از  حجاج  معاینه ی  و  وقایه ای 
است که اول معاینه ی دقیق حاجی ها نیاز مند دقت و 
امکانات بیش تر می باشد و دوم، بر اساس سنت های 
که  حاجی ای  هر  افغانستان،  در  مذهبی  و  اجتماعی 
از زیارت کعبه بر می گرد د، اعضای خانواده اس برای 
استقبال از او تمامی بستگان نزدیک خویش را دعوت 
می کنند و همه ی افرادی که وی را می شناسند، برای 
تبریکی او به خانه اش می روند و دست و صورت شان 
را می بوسند. همه ی این عوامل می توانند زمینه ساز 

و عامل شیوع احتمالی ویرس ابوال محسوب شوند.
بنابراین، الزم است که تدابیر وقایه ای بیماری ابوال 
از  به خصوص  و  کشور  از  خارج  از  که  کسانی  بر 
می باشد،  شایع  آن  در  ابوال  بیماری  که  کشور هایی 
از  برمی گردند، به طور دقیق عملی شود و هم چنین 
طریق رسانه های تصویری و چاپی اطالعات کافی 
در مورد خطر و راه های شیوع این بیماری داده شود 
تا از شیوع قطعی این بیماری در افغانستان جلوگیری 
و  از جاها  بیماری  این  است  این که ممکن  از  شود. 
افراد مختلفی که از کشور های خارج می آیند، شیوع 
عامه  وزارت صحت  تشخیص  و  مسلکی  تیم  یابد، 
که حاال برای معاینه ی حاجی ها موظف شده، به طور 
دایمی در میدان هوایی موظف شو د تا همه ی کسانی 
که داخل کشور می شوند، مورد معاینه قرار بگیرند. 
این تنها راه کارا برای جلوگیری از بیماری ابوال و هر 

بیماری خطر ناک دیگر می باشد.
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من کاری به حضرت ابوال ندارم. از همین ابتدا می  خواهم سالم و احترامات خویش 
انسانم و گاهی در  لعنتی تقدیم کنم. من یک  این ویروس کشنده و  را خدمت 
خیال خویش تصور می کنم که عقل دارم. عقل من حکم می کند که کاری به 
ابوال و امثال ابوال نداشته باشم و تا می توانم از ابوال دوری کنم. ابوال دوست و 
دشمن نمی شناسد، همین  که در بدن آدم نفوذ کند، بیخ آدم را می کند. این در 
حالی  است که وزارت صحت عامه خطر انتقال این ویروس را توسط حجاج محترم 
به داخل کشور محتمل می داند و از اقداماتی برای جلوگیری از آن سخن می زند. 
جا دارد از همین جا خدمت حجاج محترم یک تبریکی خاص تقدیم کنم و بگویم 
که زیارت تان قبول! حجاج ما، برای وطن افتخار آفریدند. آن ها در حالی به زیارت 
بیت اهلل شریف رفتند که شاید 40 درصد خانواده های کشور زیر خط فقر قرار دارند 

یا به قول شاعر که پا روی ُدم حجاج گذاشته است:
دیشب گرسنه بود دختری که مرد

و همسایه اش زیارتش قبول
برای چهارمین بار از حج برگشته!

چهار گاو نذر کرده
و هدایای رنگارنگ برای خانواده ها و دوستانش گرفته

خاک بر سرش!
اما این شاعر در آخر شعرش اضافه نکرده که یک آدم بسیار بی تربیت می باشد و 
نمی فهمد که به حاجی بی احترامی کرده. حاجی هرچه نباشد، به زیارت کعبه رفته 

و از شاخ و برگش نور می بارد. کاش این شاعر در آخر شعرش می افزود :
ببخشید

من کمی  بی تربیت تشریف دارم
و کمی  هم بی عقل

اگر نمی توانم حج و فقر را جمع کنم؛
از روی بی عقلی  است

و اگر نمی توانم ساکت باشم؛
از روی بی تربیتی  است

شاید روزی اگر مقتدر شدم
وزارت حج را به وزارت فقرا تغییر بدهم

بلی! مسئله ی اصلی این شعر میان تهی شاعر، وجود فقر و شوق حج است. فقر 
برویم،  به حج  ما  و  باشد  گرسنه  همسایه ی مان  اگر  که  است  روایت  تباهیست! 
حج مان قبول نمی شود. به اساس همین روایت و به استناد فقر در کشور، عمل 
باید با دیده ی شک نگریست. هر حاجی هیچ که مصرف نکند،  حج حاجیان را 
حد اقل معیشت چند خانواده را از رفتن به حج تا برگشتن از حج، مصرف می کند. 
قربانی های تجلیل از زیارت حج که در برگشتن از حج صورت می گیرد یا بهتر 
سر  بماند  سفر،  از  برگشت  هدایای  و  حج  عمل  کشیدن  رخ  به  بگویم  است 
افغانی قبول خواهد شد؟ همین جاست  انسان  اعمال حج  به راستی  آیا  جای شان. 
که می توانیم فقر را ابوالی افغانی بنامیم! فقر تباهی بار می آورد. اگر آن روایت 
تباهی  باعث  فقر  باشد، می بینیم که همین  فقیر و عمل حج درست  همسایه ی 
عمل حج یک حاجی شده است. به مثال دیگر توجه کنید: اشرف  غنی احمدزی به 
عنوان رییس جمهور کشور به مالقات زندانی  ها رفت. وی در جریان این مالقات 
به سر  زندان  در  که  می شو   سال  سیزده   حتا  زندانی ها  از  خیلی  که  کرد  کشف 
می برند، بدون این که به پرونده ی شان رسید  گی شده باشد. ُخب، چرا به پرونده ی 
این زندانیان رسید  گی نشده؟ این حق هر زندانی، ولو هرقدر خطرناک، می باشد 
که به پرونده اش سریع رسید  گی شود )خواهش می کنم نگویید که حق انسان های 
آزاد در طول سیزده  سال گذشته کجا مراعات شد که از انسان های دربند مراعات 
شود. این را خودم هم می دانم(. یکی از دالیل کوتاهی در این زمینه، فقر و ثروت 
خانواده یا اقارب شخص زندانی می باشد. بارها شنیده ایم که اگر با سارنواالن دست 
و دل بازی کنیم، کار مان جور می شود. اما اگر به امید عدالت بنشینیم، روزگارمان 
سال  سیزده  که  زندانی هایی  آن  از  یکی  که  کنید  تصور  شما  حاال  است.  سیاه 
می شود بی سرنوشت در زندان خوابیده، شما باشید. آیا این سیزده  سال شما تباه 
نشده؟ شاید وقتی به پرونده ی شما رسید  گی شود، مشخص شود که شما باید 5 
سال زندانی می شدید، نه این که 13 سال را در بی سرنوشتی محض  می گذراندید. 
یا اگر به قدر کافی پول دار می بودید، مطمئنم کار اصاًل به سیزده سال نمی رسید 
چه، که ممکن بود کار در همان ماه  های اول سامان می گرفت و شما از زندان 
رهایی می یافتید. می بینید که فقر چقدر باعث تباهی است. به خدا این فقر از ابوال 
کم تر نیست. آدم را می کشد. همین چند روز پیش چند نفر از برادران فقیر ما، در 
مسیر راه چند نفر را کشت تا کمی پول و تجهیزات فردی از قبیل ساعت، موبایل، 
میموری  کارت، انواع لباس، از قبیل زیرپیراهن، نیکر یا شورت، تنبان و پیراهن 
معه ی ایزاربند، لنگی و کاله گیرشان بیاید. البته فقر تنها به معنای این نیست که 
نان برای خوردن و لباس برای پوشیدن نداشته باشی، بل گاه به معنای این است 
که خانه در دبی نداشته باشی، به بازار سکس دوشنبه و دبی دست رسی نداشته 
باشی، نتوانی خیلی راحت به سیاحت در کشورهای اروپایی بروی و از این بابت 
مدام در عذاب باشی تا این که در کابل  بانک موفق شوی رفع فقر کنی! همین 
فقر که در اول بعضی  از آدم ها را داشت تباه می کرد، در نهایت به تباهی طیف 
گسترده  ای از مردم انجامید و هیچ شکی نیست که طی چند ماه آینده، خیلی از 

عالی مقام های دولت را نیز به تباهی بکشاند. البته اگر غنی فقیر نشود.

خبرنگار ناراضی

خدایا غنی را
 فقیر نکن!

هادی دریابی
بیماری ابوال
و دشواری های
 وقایه ی آن در افغانستان



این کشور جنگ زده شاهد ظهور دوباره ی بی پیشینه ی اجتماعی 
است که برای یک مدت طوالنی از آن چشم پوشی شده بود. 

عبدالستار پردلی ادعا می کند: »ما تنها قومی هستیم که روابط 
در  پردلی، عضو مجلس  داریم«.  اقوام کشور  تمام  با  مسلط 
امروزه   ،)1992  –  1987( اهلل  نجیب  محمد  حاکمیت  زمان 
استاد دانشگاه، نویسنده و یکی از حامیان اصلی زبان و فرهنگ 
دهه ی  ششمین  دراواخر  که  او  است.  افغانستان  در  بلوچی 

زندگی اش قرار دارد، خستگی ناپذیر به نظر می رسد.
پردلی قبل از نوشتن تمام کتاب های مکتب به زبان بلوچی، به 
دیپلمات گفت: »من در هم آهنگی با وزارت معارف افغانستان، 
کتاب های مکتب )تا صنف هشتم( را به زبان  بلوچی نوشته 
ام و این کتاب ها قبال در سه مکتب تدریس شده اند«. پردلی 
بلوچ های  جمعیت  که  می گوید  جامع،  سرشماری  فقدان  در 
افغانستان به حدود دو میلیون تن می رسد که »همه ی آن ها به 

زبان بلوچی صحبت نمی کنند«. 
از  کوچکی  بخش  صرف  افغانستان  در  بلوچ ها  حال،  این  با 
ایران،  میان  موجود  مرزهای  توسط  امروز  که  اند  مردمی 
پهناور  نوار  در  و  اند  شده  جدا  هم  از  افغانستان  و  پاکستان 
برابری  فرانسه  با  آن  زندگی می کنند که مساحت  سرزمینی 
می کند. آنجا زمین ناهمواری وجود دارد که دارای ذخایر بزرگ 
گاز، طال، مس، منابع بکر نفت و اورانیم و هم چنین هزاران 

کیلومتر خط ساحلی در نزدیکی ورودی تنگه ی هرمز است.
توسعه  در  بلوچ ها  نخورده،  سرمایه ی دست  این  وجود  با  اما 
نیافته ترین مناطق کشورهای مربوطه شان ساکنند. افغانستان 
هم استثنا نیست. سه مکتبی که این استاد دانشگاه به آن ها 
وجود  افغانستان  نیمروز  دورافتاده ی  در والیت  اشاره می کند 
دارند و والیت نیمروز تنها والیتی است که با ایران و پاکستان 
مرز مشترک دارد. اقلیت بلوچ افغانستان در این والیت اکثریت 

است. 
زرنج، مرکز والیت نیمروز که در 900 کیلومتری جنوب غرب 
کابل موقعیت دارد، در امتداد دریای هلمند و در فاصله ای از 
مرز میان افغانستان با ایران واقع شده است که می توان این 
فاصله را پیاده طی کرد. بلوچ های محلی، قرن ها در سواحل 
یکی از منابع آبی اصلی کشور زندگی کرده اند اما خشکسالی 
ده سال گذشته بسیاری از خانواده ها را مجبور کرده است تا 
سرزمین بومی شان را ترک کنند. مقام ها در بخش تامین آب 
زرنج به دیپلمات گفتند که ایران مقصر منحرف سازی و ذخیره 
سازی آب دریای هلمند است. اما اتهامات فراتر از دخالت در 

تامین آب است.
فرهنگی«  و  سیاسی  »فعال  را  خودش  که  بلوچ  محمد  میر 
معرفی می کند، می گوید: »تهران پیوسته تالش دارد تا هرگونه 
نیمروز( سرکوب کند، چون  اینجا )در  را  بلوچ ها  ابتکار عمل 
آن ها آن را یک تهدید باالقوه برای امنیت خود فکر می کنند«. 
نیمروز با منطقه ی ناآرام سیستان و بلوچستان ایران هم مرز 
است، منطقه ای که تا حد زیادی نادیده گرفته شده و هرگونه 
تظاهر بلوچ ها در آن به طور سیستماتیک ممنوع است. محمد 
با یک »پروژه ی  به خاطر دارد که  را  بلوچ داستان دردناکی 

زبون برای دایر کردن کارگاه های آموزشی به زبان بلوچی و 
انگلیسی برای مردم محل آغاز شد«، اما به شکل دراماتیکی 

به پایان رسید. 
ما  قبل  »دوسال  که  می کند  یادآوری  ساله   45 نیمروزی 
آپارتمانی را در زرنج به کرایه گرفتیم تا کتاب خانه ای را راه 
اندازی کرده و به توسعه ی فرهنگ مان کمک کنیم. فشار از 
سوی ایران از طریق تماس های تلفونی، دیدارهای شخصی 
یا حتا از طریق کابل در نقطه ی متمرکز شد که سرانجام در 
همین نقطه اشیای ما غارت شد و یکی از هم تیمی های ما 
فعالیت ها »در  تاکید می کند که  کشته شد«. وی هم چنین 
خواهد  دور  مرز  از  مسلما  که  نیمروز  در  نامعلومی  موقعیت 
بود« از سر گرفته خواهد شد.  این فعال، قبل از نشان دادن 
نقشه ای که در آن سه بخش در یک نهاد سیاسی گردهم 
می آیند، می افزاید که »یک بلوچستان مستقل رویای زندگی 
من است«. )بلوچستان پاکستان پس از تجزیه ی هند در سال 
1947 اعالم استقالل کردند، اما سرزمین آن ها در ماه مارچ 

1948 ضمیمه ی پاکستان شد(. 
تالش های در حال رشد

بدون  زرنج  در  تلویزیون ملی  رادیو  در حال حاضر، کارکنان 
زبان  به  شان  روزانه ی  برنامه ی  به  تعرضی  کدام  موجودیت 
بلوچی ادامه می دهند. صرف یک ساعت برنامه در روز )17:00 
-  18:00( ممکن است هنوز نسبتا کم به نظر برسد، اما این 
)مدیر  بلوچ  سعداهلل  است.  اجتماع  این  برای  مهم  گام  یک 
عمومی( در مورد پیشینه ی کار شان به دیپلمات توضیح داد. 
وی گفت: »این تنها برنامه ی تلویزیونی در افغانستان است اما 
برای بدست آوردن این فضا هم سال ها مبارزه کردیم چون 
آن ها به ما صرف ده دقیقه اجازه می دادند. امروز ما شعاع 100 
کیلومتری را تحت پوشش قرار میدهیم پس برنامه های تقریبا 
در سرتاسر والیت تماشا شده می تواند«. وی اضافه می کند 
که برنامه ی شان در آینده بهبود محتوا و توسعه ی فضای کار 

شان است. 
اولین کانال تلویزیونی به زبان بلوچی در سال 1978 راه اندازی 
و  کتاب ها  اولین  چاپ  به  نظر  است  ممکن  که  اقدامی  شد، 
روزنامه ها  به زبان بلوچی قدامت بیشتر داشته باشد. افغانستان، 
به دنبال سقوط حکومت کمونیستی و سال ها سرکوب شدن 
از  شان  معتدل  بسیار  دید  بخاطر  بلوچ ها  شدید  و  وحشیانه 
اسالم، افت شدید فرهنگی را تجربه کرد. مال محمد عمر، رهبر 
نیمروز، خواستار  مردم والیت  علیه  فتوایی  با صدور  طالبان، 

پاکسازی قومی بلوچ ها و شیعه ها شده بود.
اما  مانده است،  باقی  افغانستان  بلوچ های  نیمروز هنوز مرکز 
آنگونه که پردلی می گوید، بلوچ ها »در سراسر کشور پراکنده 
اند«. در میان این مهاجرین برخی از چهره های ارشد نیز وجود 
دارند. به گونه ی مثال، نعیم بلوچ والی والیت هم جوار هلمند 
است. عبدالکریم براهوی، بلوچ دیگری است که والی والیت 
نیمروز بود تا این که به سال گذشته به صفت مشاور رییس 
رییس  چنین  براهوی هم  شد.  تعیین  قومی  امور  در  جمهور 
شورای همبستگی بلوچ های افغانستان است، شورایی که برای 

حقوق این اجتماع در افغانستان کار می کند. 
اما  مانده است،  باقی  افغانستان  بلوچ های  نیمروز هنوز مرکز 
آنگونه که پردلی می گوید بلوچ ها »در سرتاسر کشور پراکنده 
اند«. در میان این مهاجرین برخی از چهره های ارشد نیز وجود 
دارند. نعییم بلوچ، به طور مثال، والی والیت هم جوار هلمند 
والی  قبال  که  است  دیگری  بلوچ  براهوی،  عبدالکریم  است. 
والیت نیمروز بود تا این که سال گذشته مشاور رییس جمهور 
شورای  رییس  چنین  هم  براهوی  شد.  تعیین  اقوام  امور  در 
برای  که  کمیسیونی  است،  افغانستان  بلوچ های  همبستگی 

حقوق این قوم در افغانستان کار می کند.
براهوی، فرمانده پیشین جبهه ی نیمروز، گروهی که سال های 
با  کابل  در  دفترش  از  اخیرا  جنگید،  طالبان  و  روس ها  علیه 
در  گیر  چشم  پیشرفت های  »باوجود  کرد.  دیپلمات صحبت 
شده  سپرده  فراموشی  به  اندک  اندک  بلوچ ها  کرزی،  دوران 
اند. وی عالوه می کند که فشارهای خارجی نیز در این زمینه 
مقصر اند: »ایران و پاکستان، هردو، نهایت تالش شان را به 
خرچ می دهند تا یا از طریق رشوه دادن به رهبران بلوچ های 
افغانستان یا تهدید کردن آن ها، وضعیت ما را بدتر سازند«. در 
واقع، چندین تن از آن ها قربانی کشتارهای هدفمند بوده اند، 

اما این برای ما یک امر تازه ای نیست«. 
دخالت های ادعا شده نتوانسته جلوی یکی دیگر از تالش های 
اندازی بخش زبان  راه  را بگیرد، مانند  بلوچ ها  اخیر  آموزشی 
شرق  جنوب  کیلومتری   480 در  قندهار  دانشگاه  در  بلوچی 
جانان،  حسن  توسط  قندهار  دانشگاه  در  بلوچی  زبان  کابل. 
استاد پیشین دانشگاه بلوچستان در کویته که شهری در ایالت 
بلوچستان پاکستان است، تدریس می شود تا این که در سال 

2008 دستگیر شده و برای یک سال به زندان انداخته شد. 
این مرد 33 ساله یادآوری می کند که: »پس از رهایی ام از 
زندان، برای تدریس برگشتم اما پیوسته توسط نهادهای امنیتی 
و  ربوده شده  این که یک همکاری  از  تهدید می شدم. پس 
افغانستان فرار کنم«. دیده  به  به قتل رسید، تصمیم گرفتم 
را  پاکستان  بلوچستان  منطقه ی  در  بشر وضعیت  بان حقوق 
»نگرانی ویژه به دلیل موجودیت نمونه های ناپدیدشدن های 
حقوق  مدافعان  سیاسی،  فعاالن  قراردادن  هدف  با  اجباری 
بشر، روزنامه نگاران و وکیالن« عنوان کرده است و اضافه 
و  شده  یافت  مرده  شده»اغلب  ناپدید  افراد  که  است  کرده 
در اجساد آن ها زخم های ناشی از اصابت گلوله و نشانه های 
شکنجه مشهود بوده است«. جانان سال گذشته پیشنهاد استاد 
پردلی مبنی بر از سرگیری کارش به عنوان استاد در قندهار 
را پذیرفت. این پروژه با صرف سه دانشجو آغاز شد، اما تعداد 
دانشجویان از آن زمان تا کنون 200 فیصد افزایش یافته است. 
استاد توضیح می دهد: »ما سمستر دوم را در 5 ماه سپتامبر به 
از آن جمله 18 تن آن ها دختر  آغاز کردیم که  60 دانشجو 
اند«. »اکثریت آن ها بلوچ هایی اند که به زبان شان صحبت 
کرده نمی توانند، اما مشتاق آموختن آنند«. باوجود مشکالت، 
وی گفت: »خیلی چیزها برای ما اینجا در افغانستان نظر به 

پاکستان آسانتر است«. 
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الکسی ماکارکین- معاون اول مرکز 
)ЦПТ( تکنولوژی های سیاسی روسیه

منبع: وب سایت رسمی مرکز تکنولوژی های سیاسی

بخش نخست

منبع: دیپلمات

نویسنده: کارلوس زوروتازا

برگردان: حمید مهدوی

انتخابات ریاست  افغانستان رسید. در دور اول  اشرف غنی احمدزی، به ریاست جمهوری 
جمهوری که پنجم آپریل برگزار شد، او با کسب 31.5 درصد، در مقام دوم ایستاد؛ در حالی 
که رقیب اصلی انتخاباتی او، داکتر عبداهلل عبداهلل با 45 درصد کل آرا ، در مقام نخست قرار 
داشت. دور دوم انتخابات به تاریخ 14 جون برگزار شد که در آن اشرف غنی56.5 درصد 
کل آرا را به خود اختصاص داد؛ در حالی که حریف او 43.5 درصد از کل آرا را به دست 
آورد. این رقم، خیلی کمتر از دور اول انتخابات بود. عبداهلل عبداهلل مدت زمان طوالنی ای 
نمی خواست نتایج انتخابات را بپذیرد و خواستار بازشماری آرا بود؛ اما بازشماری، اشرف غنی 
را برنده ی انتخابات اعالم کرد. با این حال، عامل اصلی برای عدم انتشار نتایج انتخابات، 
توافق میان دو نامزد اصلی بود که بحث تقسیم قدرت را مطرح می کرد و این گونه، این 

توافق سیاسی در 21 سپتامبر نهایی شد.
عبداهلل عبداهلل به عنوان رییس اجرایی دولت جدید معرفی شد؛ در حالی که در قانون اساسی 
افغانستان، اسمی از چنین موقعیت سیاسی ذکر نشده است. ظاهراً او خود ریاست کابینه را 
بر عهده دارد. در دولت جدید نیز هردو نامزد اصلی، طرف داران خود را دارند. عالوه براین، 

برخی از والی های والیت های شمالی، متحدان سیاسی عبداهلل عبداهلل اند.
میراث حامد کرزی

دوره ی  پایان  در  عبداهلل  عبداهلل  دکتر  و  احمدزی  غنی  اشرف  دکتر  میان  سیاسی  توافق 
ریاست جمهوری حامد کرزی )که بر اساس قانون اساسی، حامد کرزی نمی تواند برای بار 
سوم خود را نامزد کند( صورت گرفته است. در طول یک سده ی اخیر، کرزی در واقع اولین 
رهبر سیاسی افغانستان است که بدون کشته شدن یا عزل، قدرت را به دولت جدید تحویل 
می دهد. او در پایان سال 2001 و پس از سرنگونی رژیم طالبان در نتیجه ی عملیات نظامی 
نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده ی امریکا، به عنوان رییس جمهور موقت انتخاب 
شد. در سال 2002 تا 2004 کرزی رییس دولت انتقالی بود و در سال 2004 در نتیجه ی 
یک انتخابات ملی، برای اولین بار در تاریخ افغانستان، رییس جمهور شد. در انتخابات سال 

2009 نیز کرزی مجدداً رییس جمهور شد. 
روبه رو  از سوی مخالفان  انتقادهایی  با  پیروزی مجدد رییس جمهور کرزی،  این حال،  با 
 55.4 آوردن  به دست  با  شد  موفق  انتخابات  دور  اولین  در  او  نیز   2004 سال  در  شد. 
افغانستان، یونس  تاجیک های  نماینده ی جامعه ی  آرا  در مقابل رقیب اصلی خود-  درصد 
با وزن کل  نتایج  پیروز شد. چنین درصدی   آورد،  به دست  رای  قانونی- که 16.3 درصد 
جامعه ی افغانستان  مطابقت ندارد. در آن زمان، قانونی اذعان داشت که در جریان انتخابات، 
خالف های زیادی انجام شده اند؛ اما مخالفان برای جلوگیری از بی ثباتی بیش تر در کشور، 
گرد نمی آیند که این نتیجه را به چالش بکشند. در واقع، انتخاب یک نامزد رییس جمهور 
تاجیک، می تواند به نارضایتی قوی جامعه ی پشتون منجر شود که به طور سنتی در حیات 
ربانی-  برهان الدین  جمهور  رییس   1996 تا   1992 در  بوده اند.  غالب  افغانستان  سیاسی 
فراهم  طالبان  برای ظهور  را  زمینه  بدهد،  تن  پشتون  به سنت  نمی خواست  تاجیک- که 
ناسیونالیسم  که یک جریان  اسالمی،  بنیادگرای  گروه  تنها یک  نه  آن ها  حقیقتًا  که  کرد 
پشتونی نیز بودند. قانونی واقعًا ادعای ریاست جمهوری نداشت. با این حال، رقیبان تاجیک 
کرزی در سال 2004 با به رسمیت شناختن ریاست جمهوری او، خودشان را برای رقابت در 
انتخابات پارلمانی سال 2005 آماده کردند که پس از آن، قانونی رییس مجلس نمایندگان 

انتخاب شد. 
در سال 2009، برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، مقام های تاجیک قاطعانه تصمیم 
از  پشتون  یک  او  پدر  کنند.  نامزد  جمهوری  ریاست  برای  را  عبداهلل  عبداهلل  که  گرفتند 
بزرگ ترین والیت پشتونی- قندهار- است که در سال 1960 در مجلس سلطنتی انتخاب 
شد. بنابراین، او اصاًل یک پشتون محسوب می شود. با این حال، مادر عبداهلل تاجیک بود که 
او را از »خود« می دانست و با فرمانده مشهور تاجیک، احمدشاه مسعود، نزدیک بود )عبداهلل 
یکی از نزدیکان مسعود در سال های 1980 بود و زمانی که این چشم پزشک جوان از کابل 
فرار کرد، به نیروهای نظامی مسعود پیوست(. در دور اول انتخابات، حامد کرزی- با توجه به 
ارقام رسمی- توانست بیش تر از 49.5 درصد آرا را به دست آورد که برای برنده شدن، کافی 
نبود. اما عبداهلل با آرای مجموعی 30.5 درصد، کرزی را به تقلب متهم کرد و از رقابت در 
دور دوم انتخابات، صرف نظر کرد. در نتیجه، کمیسیون انتخابات افغانستان با یک تصمیم 
عجیب- بدون برگزاری دور دوم- کرزی را برنده اعالم کرد. این نتیجه، مشروعیت رییس 

جمهور منتخب را تضعیف کرد.  

ادامه دارد.. .

ظهور دوباره ی
بلوچ های افغانستان

اشرف غنی، 
رییس جمهور جدید 

افغانستان

افغانستان در نگاه
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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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تـکهچهـــل

سالگرد
 استقالل من

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

امروز، روز تولد من است. در همین روز، دهم اکتوبر، بود 
که سلمان پدرم نزد مادرم آمد و گفت: »هفت!« و مادرم 
نگاه خشم آلودی به خدا انداخت و در دل خود گفت: »این 
یکی پسر نمی بود، آن عرش سبیل مانده را سرت خراب 

می کردم!«
 می دانم این روز را به من و کافه ی ملت خداجوِی منجر 
به تولد افغانستان تبریک می گویید. تشکر. ولی من یک 
عقده ی نارسیسیستیک اساسی دارم. می خواهم یک جمله 
را خطاب به خودم بشنوم، اما تا حاال کسی آن را خطاب 
به من نگفته. آخر، ظلم تا چه حد؟ یک جمله است. به خدا 
اگر گفتنش از قدر و قیمت کسی کم کند. یکی لطف کند 
و به عنوان تحفه ی روز تولد، این جمله را به من بنویسد، 

ممنون می شوم:
»استاد هاتف عزیز، تو خیلی ماهی!«

)لطفا این عالمت )!( اش را نگذارید، خراب می کنید(.
البته تاکید من در جمله ی باال سر کلمه ی »استاد« است، 
وگرنه میان من و ماه که فقط گرد بودن و لکه ی روی 
مشترک است. پیشینه ی قضیه این طور است که من دو 
سال پیش از خامی و بچگی، به استاد خطاب شدن خود 
اعتراض کردم. حاال مثل سگ پشیمانم. آدم که به خوبی 
خود نفهمد، همین حقش است. حاال کار به جایی رسیده 
ناصحان  می گویند.  جان«  »سخیداد  مرا  ها  بعضی  که 
و  می دادند  هشدار  من  به  همواره  بسیاری  خیر اندیش 
می گفتند: »خودت را زیاد پایین نیار«. اما به قول باباماراچه 
خیالکردیسکوفسکی، ابلهان قدر خویش نمی دانند و همان 
بِه که خوار گردند. روزگاری من در آیینه ی کوچک هیچ، 
که در آیینه ی بزرگ هم نمی نماییدم. ولی نفهمیدم، شروع 
کردم به دلقکی و خودم را چنان خرد و خراب کردم که 
در  حتا  می شوم.  جا  هم  نصوار  قوطی  شیشه ی  در  حاال 
قاشق ماست خوری هم عکسم می گنجد، گیرم کمی رویم 

دراز می شود که اصال مایه ی تسلی خاطر نیست.
همین پارسال یکی از بزرگان به من گفت: »هاتف! ما از 
تو خیلی امیدها داریم«. گفتم، ببخشید مثال چه امیدهایی؟ 
از چنگ  افغانستان  بلند داد که در آن نجات  لیست  یک 
جهل و عقب ماند گی یکی از موارد نسبتا کوچکش بود. آن 
قصه یادم آمد: مردی خربزه ای را شکافت و از درون خربزه 
را  او گفت: »آرزوهایت  به  و  بیرون جهید  ژنده پوشی  پیر 
بگو که برآورده کنم«. مرد که بالی چای خوردن در شهر 
کابل را دیده بود و از خوش حالی نزدیک بود سکته کند، 
گفت: »لطفا یک قصر بزرگ که تشناب هم داشته باشد 
به من بده«. پیر ژنده پوش نگاِه گاو اندر خری به او کرد 
و گفت: »این ابله را ببین، خود من از بی جایی در خربزه 

زندگی می کنم، از من قصر می خواهد!«

»تا چه وقت تو در مراسم تدفین و سوگواری اشتراک می کنی؟ تو رییس 
جمهور هستی. اوضاع را تغییر بده.«

-یکی از بزرگان والیت ننگرهار خطاب به کرزی 
زیر  بود. گودی  پیرتر شده  فقط چند هفته،  رییس جمهور کرزی در ظرف  اکتوبر 2009. 
چشمانش عمیق تر و پوستش کبودرنگ شده بود در چشمانش نشان متحمل شدن آسیبی، 
برابر رسانه های جهان بر سکوی  این چهره نشان احساس حقارت بود که در  بود.  هویدا 
سخن ظاهر شده بود. او در گوش سناتور امریکایی، جان کری، به نجوا چیزی گفت. سناتور 
کری با وجود آنکه پنج روز اخیر را بدون وقفه مصروف دپلوماسی رفت وشد بود، چابک تر 
از کرزی به نظر می رسید. کرزی که معموال در کنفرانس های خبری بشاش و  و سالم تر 
سر حال حاضر می شد، به اجمال سخن گفت و حوصله ی شوخی و مزاح را نداشت. او یک 
بیانیه ی کوتاه را خواند. کمیسیون انتخابات اعالم کرده بود که انتخابات به دور دوم خواهد 
رفت؛ او گفت که این تصمیم کمیسیون مشروع، قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است. او 
اعتراف می کرد که از برنده شدن در انتخابات ناکام مانده است. او از به دست آوردن 50 
درصد به عالوه ی یک رای،  ناکام شده بود و باید با کسی که از میان باقی نامزدان بیش ترین 
رای را به دست آورده بود، به دور دوم می رفت. ِکری که در مدت پنج روز، بیست ساعت را 
در نشست با رییس جمهور سپری کرده بود تا موافقت او را برای این تصدیق به دست آورد، 
به خاطر نشان دادن دولت مردی به او تبریک گفت. ِکری گفت که کرزی با احترام به قانون 

اساسی و حاکمیت قانون، کشور را تقویت کرده است. 
مستقل  کمیسیون  آرای  شمارش  به  او  نداشت.  باور  گفته ها  این  از  یک  هیچ  به  کرزی 
انتخابات که او را برنده ی 49.7 درصد آرا اعالن کرده بود،  باور نداشت. در حالیکه پیشتر 
است. کرزی  آورده  به دست  را  آرا  او 54 درصد  بود که  افشا کرده  مالیه اش  وزیر  آن،  از 
بود،  شده  استفاده  او  نفع  به  که  رای  ملیون   1.3 بودن  تقلبی  پذیرفتن  که  نداشت  باور 

نشان دهنده ی دولت مردی او در برابر مردم افغانستان و جهان است. 
مهم تر از همه این که، او دیگر  باور نداشت  که ایاالت متحده یک همکار واقعی است. او با 
چشم خود دیده بود که مقام های امریکایی به رقیبانش عالقه نشان می دهند و فکر می کرد 
که به او خیانت شده است. او به این باور رسیده بود که اتهام های تقلب که توسط دپلومات 
امریکایی،  پیتر گالبرایت، افشا شده بود، برای کنار زدن او از قدرت مهندسی شده است. این 
اتهام ها باعث شد که اعالم نتایج انتخابات 20 آگست،  دو ماه به تأخیر بیفتد. پیتر گالبرایت 
برای هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان کار می کرد. پذیرفته شدن این نتیجه ی انتخابات 
از سوی کرزی، یک بازی پیچیده بود،  چون در جامعه ی بین المللی هیچ کسی نمی خواست 
که دور دوم انتخابات برگزار شود و هزینه ی تأمیناتی و امنیتی آن را بپردازند. چند روز بعد، 
انتخابات پرهیز کرد و دلیل آن  به دور دوم  از رفتن  رقیب اصلی کرزی، عبداهلل عبداهلل، 
پذیرفت. در جریان ساعت های  را  و رییس جمهور شدن کرزی  دانست  تقلب  از  را ترس 
شکست  از  ِکری  جمهوری،  ریاست  قصر  باغ های  در  طوالنی  قدم زدن های  در  گفت وگو 
خود در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در سال 2004 با کرزی قصه کرده بود. 
او که بعدا وزیر خارجه ی ایاالت متحده شد، به کرزی گفته بود: »بعضی وقت ها، وضعیت 
دشواری پیش می آید.«  ِکری وضعیت را درست تشخیص نداده بود. مردم افغانستان آن را 
باخت حساب می کردند. این کار تحقیر شدن در حضور عموم مردم بود که آنان نتوانند بر 
مواضع شان ایستادگی کنند. چنانکه آن روز در قصر ریاست جمهوری من به چهره ی کرزی 

نگریستم،  دانستم که او امریکایی ها را به خاطر این تحقیر نخواهد بخشید. 
ماه عسل کرزی با ایاالت متحده برای مدتی بدین سو، پایان یافته بود، اما این لحظه ای 
بود که مناسبات را در هم شکست. هیچ گاهی بعد از آن،  مناسبات او با امریکایی ها مثل 
سابق نشد. به نظر می رسید که قهرماِن دلیر و کاریزماتیک را که زندگی اش را به خطر 
افغانستان را وادار به خیزش علیه طالبان کند،  اکنون،   انداخته بود تا مردان قبایل جنوب 
از دست  را  اقبالش  در جهان«  رهبر  بودند. »خوش لباس ترین  کرده  فراموش  امریکایی ها 
داده بود. عنوان  »خوش لباس ترین رهبر در جهان« در سال 2002 توسط تام فورد،  طراح 
لباس شرکت گوسی )Gucci( به خاطر کاله قره قل و چپن راه راه ابریشمی اش به او داده 
شده بود. صحبت روان و متقاعدکننده ی او که مخاطب غربی را تحت تأثیر قرار می داد،  
برای دولت های خارجی دیگر متقاعدکننده نبود. از آنجاییکه او نتوانسته بود انتظارات آنان 
را برآورده سازد، مردم افغانستان از سخنرانی ها و وعده های او خسته شده بودند. ملت های 
غربی به صورت فزاینده ای اظهارات نرم و مالیم او را برانگیزاننده و غیرمخلصانه یافتند. 
تعهد او به جنگ علیه دهشت افگنی و مخالفت شدید او با القاعده و طالبان که در سال 2004 
باعث برانگیختن تحسین گانکرس )مجلس سنا و مجلس نمایندگان( ایاالت متحده شد و 
دیدار او از اردوگاه دیوید )Camp David( با رییس جمهور بوش در سال 2007،  دیگر 

کافی نبود. اکنون وضعیت جنگ در افغانستان در حال خراب شدن بود. 
در سال 2009، نیروهای ایاالت متحده و ناتو منظره شکست توسط طالبان را در پیش رو 
داشتند و اتهام های متقابل افزایش یافته بود. رهبران غربی کرزی را به خاطر رهبری ضعیف 
ناکامی در مدیریت جنگ  اداره ی بی نظم و فاسدش و  با  از داستن دادن حمایت مردم  و 

افغانستان،  ایاالت متحده در  نیروهای  پیشین  علیه طالبان مقصر می  دانستند. فرمانده 
پیدا  آن دسترسی  به  تایمز  نیویارک  دپلوماتیک که  تماس  بیری ، در یک  آیکن  کارل 
کرد، گفته بود: »رییس جمهور کرزی،  همکار استراتیژیک مناسب نیست.«  فرانسس 
کرد،  کار  کشور  این  در  زیادی  مدت  که  کابل  در  اروپا  اتحادیه ی  فرستاده  وندریل، 
راه خروج  یافتن  برای  وقتی حکومت های غربی  بود که  پیش بینی کرده  آن  از  پیشتر 
از افغانستان سراسیمه شوند و تقصیر را به گردن دیگران بیندازند،  کرزی قربانی این 

وضعیت خواهد شد. 
افغانستان وجود  از کرزی در  بهتر  تا هنوز گزینه ی  تعدادی دیگر هشدار می دادند که 
ندارد. سفیر پیشین بریتانیا در کابل، شیرارد کوپر-کولز،  در یک کمیته ی گزینش پارلمان 
بریتانیا در سال 2010 گفت: »رییس جمهور کرزی، مردی خیلی بهتر از آنی است که 
اما  از مقام قهرمانی به صفر سقوط داده شده است،  او  او ساخته شده است.  از  امروز 
اجرایی  رییس  اما  او یک شاه عالی است  دارد.  قرار  او در وسط  حقیقت آن است که 

ضعیف.«  
کرزی آگاه از این که او قربانی این وضعیت است، هر روز بیشتر از پیش با شکایت و 
اتهام های جدی تر درباره ی تهاجم فرهنگی و تلفات غیرنظامیان، انتقاد کرد. او شکایت 
همیشگی اش را تکرار کرد: ایاالت متحده و متحدانش از برخورد با ریشه ی شورش گری 
این  است.  مانده  ناکام  پاکستان  در  و در دفترهای آی اس آی  آنان  تربیه ی  اردوگاه  در 
تنش آلود شدن روابط همزمان با این که جنگ در خطرناک ترین مرحله اش قرار داشت، 
مصیبت بار بود. طالبان و پاکستان قادر بودند که از این وضعیت، هرچه بیشتر به نفع 

شان استفاده کنند. 
در اول کرزی برای افغانستان رهبر مطلوب به نظر می رسید. او به پشتون ها که بزرگترین 
قومی در افغانستان اند، تعلق داشت، اما ملی گرا، ضدطالبان و قابل قبول برای گروه های 
شمال کشور بود. او پیشینه ی طوالنی کار برای مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغال 
برای  تا هنوز  پیشینه ای  نبود. داشتن چنین  آلوده  به خون  اما دستش  شوروی داشت. 
رهبری افغانستان ضروری بود.  او تحصیل کرده بود و به زبان انگلیسی روان صحبت 
می کرد. کرزی یک فرد معتدل بود که از نظام شاهی مشروطه و نظام مردم ساالر برای 
افغانستان پشتیبانی می کرد. سخنرانی های نخستین او درباره ی وحدت مردم و صلح،  
تعداد زیادی از هموطنانش را از اقوام و مناطق مختلف الهام بخشید. من در سراسر کشور 
مردم را مالقات کردم. حتا چوپان ها در واخان،  پیام او برای متحد شدن را پذیرفته بودند. 

همه از جنگ خسته بودند. 
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نوبل پزشکی ۲۰۱۴ به کاشفان »جی پی اس مغز« رسید

بویایی با »سالمت و طول عمر« رابطه ی مستقیم داردرسید

جان اُکیف، می بریت موزر و ادوارد موزر به دلیل 
کشف سلول های مغزی که سیستم موقعیت بابی 
برندگان  عنوان  به  می دهند،  تشکیل  را  مغز 
 ۲۰۱۴ سال  فیزیولوژی  و  پزشکی  نوبل  جایزه ی 
دوگانه ی  تابعیت  که  اکیف  جان  شدند.  معرفی 
امریکایی و بریتانیایی دارد، مدیر مرکز تحقیقات 
عصبی در دانشگاه لندن است. او برنده ی نیمی 
از جایزه ی نقدی نوبل پزشکی امسال شده است.

نیمی دیگر از این جایزه هم به می بریت موزر و 
ادوارد موزر، زن و شوهر نارویژی رسید. آن ها در 
دانشگاه ادینبورگ درس خوانده اند و مدتی هم زیر 
نظر جان اکیف کار کرده اند. آکادمی نوبل کار این 
 )GPS( محققان را شبیه »سیستم موقعیت یابی

درون بدن« توصیف کرده است:
»تشخیص موقعیت مکانی و توانایی جهت یابی 
برای وجود و بقای انسان ضروری است. تشخیص 
محیط  در  را  خود  جای  می شود  سبب  موقعیت  
جهت یابی،  حین  در  کنیم.  درک  اطراف مان 
در  فاصله سنجی  حس  با  موقعیت  تشخیص 
و  حرکت  اساس  بر  که  می گیرد  قرار  ارتباط 
کار  دیگر  موقیعت های  از  ما  قبلی  اطالعات 

می کند.
پرسش هایی  و جهت یابی  مکانی  موقعیت  درک 
فیلسوفان  ذهن  مدید  مدت های  که  هستند 
دو  از  بیش  کرده اند.  مشغول  را  دانش مندان  و 
کانت  امانویل  آلمانی،  فیلسوف  پیش  سال  صد 
توانایی های  از  این گونه استدالل کرد که بعضی 
مغز به صورت قیاسی وجود دارند، بدون ارتباط با 
تجربه. او مفهوم مکان را یکی از اصولی تعریف 
دنیای  آن  راه  از  تا  تعبیه شده  ذهن  در  که  کرد 

بیرون درک شود.
با پیش رفت های روان شناسی رفتاری در میانه ی 
این  به  که  شد  فراهم  امکان  این  بیستم،  قرن 
شود.  داده  پاسخ  عینی  تجربه های  با  پرسش ها 
زمانی که ادوارد تولمن حرکت موش ها را در مسیر 

دانش مندان می گویند، بویایی در تشخیص خطر 
بسیار  نقش  می تواند  آینده  سال  پنج  در  مرگ 
مهمی داشته باشد. محققان دانشگاه شیکاگو در 
تا ۸۵ ساله  تحقیقی که روی سه هزار فرد ۵۷ 
کاهش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند،  انجام 
از هر عامل  بویایی در سال مندان، بیش  قدرت 
از احتمال مرگ در پنج سال آینده خبر  دیگری 

می دهد. 
نشان  تحقیق  این  پژوهش گران،  این  اعتقاد  به 
می دهد، این حس خاص و از نظر تکاملی کهن، 
زمینه ی  در  مهمی  مکانیسم  با  است  ممکن 
این  برای  باشد.  داشته  ارتباط  انسان  طول عمر 
سرخ  گل  مالته،  ماهی،  نعنا،  بوی  پنج  تحقیق 

و چرم را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.
پنج سال بعد، ۳۹ درصد کسانی که در این تست 
بو پایین ترین نمره را گرفته بودند، در قید حیات 
نبودند. از بین آن ها که تا حدی بویایی شان کم 
تنها  و  بودند  رفته  دنیا  از  درصد   ۱۹ بود،  شده 
ده درصد کسانی که بویایی سالم داشتند، دیگر 

زنده نبودند.
پروفیسور جایانت پینتو که این تحقیق زیر نظر 
سیستم  قدر  »معموال  می گوید:  شده  انجام  او 
در  نمی شود؛  دانسته  کافی  اندازه ی  به  بویایی 
بسیار مهمی  نقش  روزمره  زندگی  در  که  حالی 
مرگ  باعث  مستقیما  بویایی  »کاهش  دارد«. 
اما منادی آن است، زنگ خطری که  نمی شود؛ 
به سرعت در باره ی آسیب وارده هشدار می دهد«.

بویایی  در  اختالل  می کنند،  فکر  محققان 
نشان گر اختالل در نظام ترمیم سلولی در بدن 
جا گزینی  و  تولید  به  سالم  بویایی  چون  است؛ 
سلول های بنیادی در مخاط بینی بستگی دارد. 
از هر چیز دیگر خبر  بویایی هم پیش  اختالل 
پیری  گرفتن  شتاب  و  بدن  در  ترمیم  نقص  از 

می دهد.

مارپیچ بررسی کرد و متوجه شد که آن ها چگونه 
راه خود را پیدا می کنند، این نظریه را مطرح کرد 
شکل  شناخت«  »نقشه ی  موش ها  ذهن  در  که 
پیدا  را  راه  می دهد  امکان  آن ها  به  که  می گیرد 

کنند.
اما سوال هم چنان باقی بود که این نقشه چگونه 

در مغز شکل می گیرد؟«
در واقع کشف برندگان نوبل امسال به این سوال 
این  مثال  است؛  داده  پاسخ  مشابه  سوال های  و 
را  ما  مکانی  موقعیت  چگونه  مغر  که  سوال ها 
تشخیص می دهد؟ ما چگونه راه خود را در طول 
اطالعات  این  چگونه  مغز  می کنیم؟  پیدا  مسیر 
راه  همان  که  بعد  دفعه ی  تا  می کند  ذخیره  را 
این  می  کنیم.  پیدا  را  راه  بالفاصله  می رویم،  را 
را  مغز  جی پی اس  سلولی  ساختار  محققان 

توصیف کرده اند.
جان اکیف در سال ۱۹۷۲ اولین جزو این سیستم 
تعیین موقعیت را کشف کرد. او متوجه سلول هایی 
در هیپوکامپ مغز موش شد که وقتی موش در 
نقاط خاصی در اتاق قرار می گرفت، فعال می شد. 

»دستگاه بویایی، این حس منحصر به فرد، وابسته 
به سلول های بنیادی است. بنابراین، ممکن است 
نمایان گر قابلیت بازسازی بدن در زمان تغییرات 
تخریبی پیری  یا عالمت توانایی بدن در ترمیم 
فیزیولوژیک باشد. عالوه بر این، بویایی نخستین 
سیستمی است که تأثیر یک عمر آسیب سموم 
و آالینده های محیطی یا عوامل و میکروب های 

بیماری زا را بر بدن نشان می دهد:
تنها  مغزی(  اعصای  اول  )زوج  بویایی  »عصب 
عصب مغزی است که با دنیای بیرون در ارتباط 
مستقیم است. بنابراین، آلودگی، سموم و عوامل 
بیماری زایی که از راه تنفس وارد بدن می شوند، 
از راه این عصب به دستگاه عصبی مرکزی )مغز( 
که  می کنند  وارد  مستقیمی  آسیب  و  می رسند 

منجر به مرگ می شود«.
و  میکروب ها  آالینده ها،  این  معتقدند،  محققان 
ویروس ها به طور غیر مستقیم به عصب بویایی 
مثل  بیماری هایی  باعث  چون  می زنند؛  آسیب 

»سلول های  این  که  رسید  نتیجه  این  به  او 
موقعیت« نقشه ی اتاق را در مغز ترسیم می کنند. 
تقریبا سی سال بعد، می بریت و ادوارد موزر  یکی 
دیگر از اجزای مهم سیستم موقعیت یابی مغز را 

شناسایی کردند.
کردند  شناسایی  را  شبکه«  »سلول های  آن ها 
و  جهت یابی  برای  هماهنگ  سیستمی  که 
بعدی  تحقیقات  می کنند.  ایجاد  موقعیت سنجی 
سلول های  و  موقعیت  سلول های  که  داد  نشان 
و  موقعیت  تا  کار می کنند  با هم  شبکه چگونه 

مسیرهای احتمالی را تعیین کنند.
و  موقعیت  سلول های  نوبل،  آکادمی  گفته ی  به 
موقعیت سنجی  سیستم  یک  شبکه  سلول های 
در  سیستم  »این  می دهند.  تشکیل  را  جامع 
زیادی مختل می شود، مثل دمانس  بیماری های 
موقعیت  سلول های  کشف  این رو،  از  آلزایمر«.  و 
و سلول های شبکه، جهشی بزرگ در درک بهتر 
بوده   )spatial( فضایی  حافظه ی  مکانیسم 

است. )بی بی سی(

بیماری های ریوی و قلبی عروقی می شوند و این 
بیماری ها نیز به عصب بویایی آسیب می زنند. 
آلودگی  که  داده اند  نشان  قبلی  »تحقیقات 
ذرات معلق، مرگ یا عوارض بیماری را افزایش 
می دهد؛ در عین حال که قدرت بویایی را کاهش 

می دهد«.
تحقیق،  این  نتیجه ی  می گوید،  پینتو  دکتر 
برای  را  ارزان  و  سریع  مفید،  بالینی  تست  یک 
شناسایی افراد در معرض خطر در اختیار پزشکان 
بیش تری  اهمیت  باید  می گوید،  او  می گذارد. 
برای سالمت بویایی قایل شد. با این حال تأکید 
وحشت زده  را  مردم  نمی خواهیم  »ما  می کند: 
بیماری  و  حساسیت  سرماخوردگی،  کنیم. 

سینوس می توانند بر بویایی تأثیر بگذارند«.
»بنابراین، مردم نباید نگران شوند، اما اگر مشکل 
بویایی مزمن شد، باید به پزشک مراجعه کنند«. 

)بی بی سی(
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بگو مگو از

سیاسی،  ناهنجاری های  از  ناشی  سازمان یافته ،  جنایاِت 
این  عوامل  باید  ماست.  جامعه ی  اقتصادی  و  اجتماعی 
مداوای  برای  را  زمینه  و  کرد  »اعدام«  را  ناهنجاری ها 
حِل  برای  به تری  راه  اعدام  اگر  گردانید.  فراهم  اجتماعی  عدالت  نامالیمات  مریضاِن 

ناهنجاری های اجتماعی می بود، امریکا و چین وضعیت به تری از اروپا می داشتند.

Malek Sitez' Think-Tank on 
civic and political values

بسیاری دوستان برای کوبانی روضه می خوانند. افغانستان 
داعش  از  خطرناک تر  و  بدتر  طالبان  است.  کوبانی  خود 
عمل می کنند. روزانه شاید تا 6۰ نفر در این وطن کشته 
می شوند. یک بار آقای کرزی گفت، روزانه تا ۲۰ نفر تلفات 
نیرو های امنیتی است. دیروز در هلمند ۱۹ کشته و زخمی داشتیم. ظاهرا وظیفه ی ما، 

ماتم سرایی برای غزه، کوبانی و... است. کمی به حال خود هم فکر روضه بخوانیم!

گام های امیدبخش
هنوز زود است که در باره ی کارکرِد رییس جمهور جدید، 
آقای داکتر غنی داوری کنیم؛ اّما آن گونه که مشاهده شده 
و از دوستاِن نزدیک با ایشان شنیده ام، احساس می شود که 
جناِب غنی برای ایجاد اصالحات و تغییرات اساسی، اراده ی قاطع و عزم راسخ دارد. دو-
سه نکته است که رییس جمهور غنی را از کرزی تا این لحظه متمایز نشان داده است:

- برنامه محوری و تعهد به وعده هایی که در جریان کمپاین داده بود؛ چنان که یک بار 
دیگر، در مراسم تحلیف خطوط اصلی سیاست خارجی و داخلی خود را در عرصه های 

مختلف تکرار کرد و بر نکات مهم تصریح کرد؛
- مدیریت زمان )Time Management( آقای غنی. به این ارتباط قصه ی رِد 
مالقات وی با وزیر داخله به خاطر دیرتر رسیدن به جلسه و هم چنان، قهر شدنِ شان بر 
آشپز ارگ ریاست جمهوری به خاطر ۵ دقیقه تأخیر در تهیه ی چای، ورِد زبان ها ست. 
این که قصه ها واقعیت دارند  یا خیر، بستگی دارد به راویانی که شاید در مورادی، بر نمک 

هم افزوده باشند؛
- نگاه کالن و مسئوالنه ی شان به رسیدگی به مسایل مختلف؛ از صدور فرمان ها برای 
اصالحات و مبارزه با فساد ش گرفته تا مالقاِت روبه رو و نزدیک با مقام ها در بست ها 
و سکتورهای مختلف و تا دیدار دیرهنگام دی شب شان با زندانیاِن پل چرخی و شنیدِن 

مشکالت آن ها.
اّما با این وجود، ببینیم که گام های بعدی خود را چگونه بر می دارد؟ آیا در راستای اجرایی 
کردِن توافقات انجام شده ی سیاسی، که از پیش نیازها و تضمین تداوم حکومت وحدت 
ملی اند، با داکتر عبداهلل عبداهلل صادقانه و مسئوالنه  گام برخواهد داشت  یا خیر؟ این را 

گذر زمان بهتر پاسخ خواهد داد.

زندگی
زندگی همان زنده بودن است. یعنی زندگی شاید چیزی غیر 
از زنده بودن نباشد. زنده بودن ربطی به گذشته ندارد. نه تنها 
به زنده بودن  دیروز، بل که همین چند دقیقه   پیش ربطی 
ندارد. آن چه واقعا به زنده بودن مربوط می شود، همین لحظه ای است که من دارم این متن 
را می نویسم و همان لحظاتی است که شما دارید در این متن نفس می کشید. فردا نیز به 

زنده بودن مربوط نیست. فردا که هیچ، حتا چند دقیقه بعد نیز نقشی در زنده بودن ندارد.
به نظر می رسد که دیروز و فردا حاشیه های متنی اند که امروز نام دارد. شاید دیروز و فردا 
بتوانند برای معنا دادن به سنتی به نام زندگی بسیار مفید باشند، شاید. اما برای زنده بودن، 
برای نفس هایی که همین لحظه وارد ُشش های من می شوند، برای نفس هایی که همین 
لحظه شش های شما را شاداب و تازه نگه می دارند، فقط همین لحظه است که مهم است.

زندگی را به صورت خالصه شاید زنده بودن در لحظه ی اکنون معنا کرد. من همین لحظه 
زنده ام و به میزانی که می توانم، از زنده بودن خود آگاه باشم، به همان پیمانه نیز زنده ام.

از تطبیق عدالت باید حمایت کرد
در پیوند به اعدام های اخیر 

از اعدام جنایت کارانی که در پغمان به حریم ناموس مردم 
تجاوز کردند، قلبا حمایت می نمایم و از رییس جمهور قبلی 
از تطبیق  اعدام سپاس گزاری می کنم.  کشور، محترم حامد کرزی به خاطر صدور حکم 
ارتکاب  با  انسانی که  فاقد عاطفه ی  و  استالفی، جنایت کار مشهور  باالی حبیب  عدالت 
داغ دار  ابد  برای  کابل  در  را  زیادی  خانواده های  قتل ،  و  مسلحانه  سرقت های  اختطاف ، 
ساخته بود، نیز برایم حس رضایت فراهم شد. ای کاش متضررین و قربانیان جنایات او 
شاهد و حاضر در روند محکمه و تحقیق می بودند تا می توانستند قسمتی از سرمایه های از 
دست رفته ی خود را به دست آورده و به آرامش روانی دست  می یافتند. امید و توقع می رود 
که نهاد های ذی صالح پرونده ی تحقیقات حبیب استالفی را به دست رس مطبوعات قرار 
دهند تا مردم از دارایی های مصادره شده و فهرست جنایات او واقف شوند. رییس خدایداد 
خوستی یکی دیگر از سردسته های مشهور جنایت کاران، چندی قبل با کمک مستقیم 
نیرو های خاص انگلیسی توسط ریاست عمومی امنیت ملی در کابل دست گیر شد. امید 
است او نیز به سزای اعمالش برسد و مردم شاهد روند شفاف و دوام دار تطبیق عدالت در 
کشور باشند. تا جایی که من معلومات دارم، تعداد قابل مالحظه ای از کسانی که دست شان 
به خون صد ها انسان آلوده است، اختطاف گران و قاتالن، در پنجه ی قانون قرار دارند؛ اما 
همه امیدوار بازی با قانون و نظام اند. آن ها سعی دارند که با رشوه و تطمیع، عدالت را دور 
زنند و از کنارش گذر کنند. باز هم امید است که چنین نشود و هر کس به میزان جنایتش 

مورد بازخواست و سوال قرار گیرد.
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آینده نگري انریکه براي جناح راست بارسابازتاب شکست اسپانیا در رسانه هاي جهان

رونالدو: با مسي نه دشمني دارم و نه دوستي

اعتراض رونالدو به مراسم اهداي کفش طال

توني کروس: اللیگا برتر از بوندسلیگاست

ریال به دنبال خرید دخیا و استروتمان

شکست پنج شنبه شب اسپانیا در مقابل اسلواکی 
بسیار  بازتاب  خورد،  رقم   ۱-۲ نتیجه ی  با  که 
زیر  در  داشت.  جهان  رسانه های  در  گسترده ای 
نگاهی می اندازیم به مطالب منتشر شده در مورد 

این شکست عجیب:
ال پاییس اسپانیا

اسپانیا از بد به بدتر. سرخ ها در مقابل اسلواکی 
اشتباه  از  پس  نبودند.  هم  جرقه  یک  حتی 
دوم  گول  پذیرفتن  و  اول  گول  روی  کاسیاس 
میزبان  تسلیم  آن ها  مدافعین،  خیالی  بی  در 
خود شدند. اسپانیا در تمام طول بازی از کمبود 
از  اوضاع  می برد.  رنج  بازی  در  جدیت  و  اندیشه 
عنوان  مدافع  است.  شده  بدتر  هم  جهانی  جام 
درخشان  روزهای  جستجوی  در  اروپا  قهرمانی 
نشان  را  دیگری  چیز  نتایج،  اما  است  گذشته 

می دهند. 
گاردین انگلستان

شد.  تحقیر  شجاع،  اسلواکی  مقابل  اسپانیا 
برتری  گول  چلسی،  سابق  بازی کن  »استوچ«، 
اسلواکی را به ثمر رساند در حالی که دیگو کاستا 
بازی کن فعلی چلسی، باز هم از زدن گول برای 
اسپانیا عاجز بود. اسلواکی مثل شیر دفاع می کرد 
دفاعی  الیه های  کردن  باز  از  اروپا  قهرمان  و 
دیگر  بار  کاسیاس  می داد.  نشان  ناتوان  میزبان 
داد.  نشان  کشورش ضعیف  ملی  تیم  لباس  در 
او سال های پرافتخاری با این پیراهن سپری کرده 
اما به نظر می رسد که دیگر باید »دخیا« را درون 

دروازه ی اسپانیا مشاهده کنیم. 

اله آرجانتین
باز هم همه را شگفت زده کرد. آن ها در  اسپانیا 
اسلواکی  اسلواکی ۲-۱ شکست خوردند.  مقابل 
طوری بازی می کرد که انگار در یک فاینل مهم 
خانگیشان  بردهای  روند  به  آن ها  دارد.  حضور 

ادامه دادند. 
گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا

دست های  فاجعه ای.  چه  کاسیاس،  و  اسپانیا 
سابق  قدرت  دیگر  نظر  به  کاسیاس  گر  معجزه 
این  با  شاید  اسپانیا  موقعیت  هرچند  ندارند.  را 
اما  نیفتد  خطر  به  چندان  صعود  برای  شکست 
سرخ ها  به  را  تاریخی  شکست  یک  اسلواکی 

تحمیل کرد. 
اکیپ فرانسه

اسپانیا  عصر  پایان  جدی  بصورت  دیگر  یک بار 
تایید شد. اسپانیا ۳6 بازی بود که در مسابقات 
مقدماتی برای صعود به یورو ۲۰۱۲ و جام جهانی 
برزیل شکست نخورده بود. اما در مقابل اسلواکی 
شکست بدی را متحمل شد. دیگو کاستا باردیگر 

برای الروخا گولزنی نکرد.
آبوال، پرتگال

بر  برتری  با  اسلواکی  الروخا.  برای  خطر  زنگ 
فاجعه  از  پس  کرد.  زده  شگفت  را  همه  اسپانیا 
مقدونیه،  بر  برتری ۱-۵  با  اسپانیا  جام جهانی، 
مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۱6 را خوب شروع کرد 
که  داد  نشان  پایانی  دقایق  در  استوچ  گول  اما 

اوضاع این تیم هم چنان بحرانی است. 

و  بارسلونا  از  آلوس  دني  احتمالي  رفتن  با 
جدید  بازي کن  خریدن  از  تیم  این  محرومیت 
بازي کن  دو  تنها  تیم  این  آینده،  دو فصل  در 
اختیار  در  خود  راست  جناح  در  حضور  براي 
خواهد داشت. لوییس انریکه این روزها نگران 
جناح راست بارسلوناست. جناحی که به احتمال 
زیاد سال آینده دیگر دنی آلوسی حضورنخواهد 

داشت که برای بارسا در آن هنرنمایی کند. 
بازی کنی  دو  »مونتویا«،  و  پریرا«  »داگالس 
هستند که قابلیت بازی در این پست را دارند. 
و  نقل  آخر  روزهای  در  دلیل  بدین  داگالس 
پنجره  دو  در  بارسا  که  شد  خریداری  انتقاالت 
نقل و انتقاالت بعدی حق خرید بازی کن ندارد 
و با رفتن احتمالی آلوس، انریکه دوست نداشت 
که تنها گزینه در دسترسش برای جناح راست، 

مونتویا باشد. 
تا بدینجای فصل، بارسلونا ۹ بازی انجام داده 

تنها در یک  یاد شده هر کدام  بازی کن  و دو 
بازی، فرصت حضور در میدان را پیدا کرده اند. 
این شاید نشان از بی اعتمادی انریکه به این 
موندودپورتیوو  حال  این  با  باشد.  بازی کن  دو 
انریکه توجه ویژه ای به  دیروز گزارش داد که 
از عملکرد آن ها در  داگالس و مونتویا دارد و 

تمرینات کامال راضی است. 
طبق همین اخبار، قرار است که یکی از این 
مقابل  بارسلونا در  بعدی  بازی  بازی کن در  دو 
"ایبار"، بجای دنی آلوس بازی کند. بدن شک 
آلوس تا انتهای فصل گزینه اصلی انریکه در 
جوان،  مربی  این  اما  بود  خواهد  راست  جناح 
قصد دارد تا در بازی های ساده تر بارسلونا، به 
پست  این  در  دیگرش  بازی کن  دو  از  تناوب 
استفاده کند. رقابتی که می تواند تعیین کننده 
نفر اصلی بارسلونا در جناح راست برای حداقل 

دو فصل آینده باشد. 

 World« کریستیانو رونالدو در مصاحبه با
soccer« گفت که رقابت با مسي به نوعي 
جزئي از زندگي ورزشي او شده؛ مسئله اي که او 
بدان عادت کرده است. وی می گوید: »رقابت 
و  شده  من  ورزشی  زندگی  از  جزئی  مسی  با 
ما  که  دارند  دوست  مردم  کرده ام.  عادت  بدان 
را باهم مقایسه کنند و خودم را با این موضوع 
منچستریونایتد  در  که  زمانی  از  داده ام.  وفق 
بودم این مقایسه ها وجود داشت و باید بگویم 
که دیگر با این مسئله کنار آمده ام. بین من و 
اینکه  کما  ندارد  وجود  خصومتی  هیچ  مسی 
هیچ ارتباط دوستانه ای در بیرون زمین فوتبال 
هم با یکدیگر نداریم. کال با هیچ فوتبالیستی 

ارتباطی خارج از زمین فوتبال ندارم. رقابتی که 
بین من و مسی وجود دارد یک رقابت مثبت 
مورد  در  هم چنین  کریستیانو  است«.  مفید  و 
وضعیت فعلی خود و اهدافش در آینده چنین 
گفت: »در حال حاضر هدف من این است که 
ریسک  بدون  زندگی،  در  بمانم.  باقی  بهترین 
موفقیت  به  نیست  ممکن  فداکاری  و  کردن 
دست یابید. در حال حاضر بسیار خوش حالم و 
حس می کنم که در بهترین شرایط خودم قرار 
اینکه می گویند از شرایط خودم در ریال  دارم. 
ناراضی هستم دروغ است. احساس خوبی دارم 
باالترین سطح ممکن  در  فوتبالی  لحاظ  از  و 

قرار دارم«.

قرار بود که کفش طالي اروپا در یک مراسم 
شود.  اهدا  سوارز  لوییس  و  رونالدو  به  ویژه، 
فصل  سوارز،  لوئیس  و  رونالدو  کریستیانو 
امتیاز،   6۲ کسب  و  گول   ۳۱ زدن  با  گذشته 
بصورت مشترک برنده کفش طالی اروپا شدند. 
در فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۴، این دو بازی کن بیشتر از 
هر بازی کن دیگری در لیگ های معتبر اروپایی 

گولزنی کردند. 
مسی فصل قبل تر با زدن ۴6 گول و کسب 
از آن خود  را  این عنوان  تنهایی  به  امتیاز   ۹۲
کرده بود. قرار بود که طبق برنامه ریزی قبلی، 
این  مشترک  مراسم  یک  در  سوارز  و  رونالدو 
اخبار  اساس  بر  اما  کنند  دریافت  را  جایزه 

کرده  اعتراض  مسئله  این  به  رونالدو  دریافتی، 
و در نتیجه مقرر شد که سوارز در ماه اکتبر و 
این جایزه را  اکتبر  از ال کالسیکوی ۲۵  قبل 
نوامبر  نیز در ماه  برای رونالدو  دریافت کند و 

آینده این مهم اجرا خواهد شد. 
پیراهن  با  را  گول   ۳۱ این  که  سوارز  لوییس 
بازی کن  عنوان  به  رسانده،  ثمر  به  لیورپول 
 Antiga« در  را  جایزه  این  بارسلونا 
حضور  در  و   »fabrica DAMM
شخصیت های برجسته فوتبالی دریافت خواهد 
کرد. این سومین باری است که رونالدو کفش 
طالی اروپا را تصاحب می کند و از این لحاظ با 

رکورد مسی برابری خواهد کرد.

بازي کن آلماني جدید ریال مادرید معتقد است 
که از لحاظ کیفیت بازي کن، اللیگا برتري هاي 
از  یکی  دارد.  بوندسلیگا  نسبت  به  فاحشي 
نقل و انتقاالت پر سر و صدای تابستان گذشته، 
بود.  ریال  به  بایرن  از  کروس  تونی  پیوستن 
اما  بود  کرده  بازی  بایرن  برای  کروس سال ها 
با آمدن گواردیوال به این تیم، جایگاه سابقش 
مهمی  نقش  او  که  هرچند  داد.  دست  از  را 
نیز  و  بایرن  گذشته  فصل  قهرمانی های  در 
قهرمانی آلمان در جام جهانی برزیل ایفا کرد. 
اللیگا  برتری  به  مصاحبه ای  در  دیروز  کروس 
بر بوندس لیگا اشاره کرد. وی گفت: »تیم های 

بوندسلیگا کیفیت خوبی دارند اما در مقایسه با 
اللیگا، تفاوت هایی وجود دارد. در اسپانیا حتی 
بازی  زیبا  نیز  جدول  پایینی  نیمه  تیم های 
می کنند و از لحاظ کیفیت بازی کن، به مراتب 

بهتر از تیم های بوندسلیگا هستند. 
که  تیم هایی  تعداد  آلمان  در  حال،  این  با 
از  بیشتر  می کنند،  درست  دردسر  شما  برای 
اللیگاست. در آلمان فوتبال درگیرانه تری اجرا 
وجود  لیگ  دو  بین  که  شباهتی  اما  می شود. 
این مسئله است که در هیچ مسابقه  دارد در 

ای شما به راحتی پیروز نمی شوید«.

کاسیاس  جانشین  را  دخیا  تا  دارد  قصد  ریال 
به  که  آلونسویي  بجاي  نیز  استروتمن  و  کند 
همانند  شد.  خواهد  ریال  راهي  رفته  بایرن 
در  مادرید  ریال  باشگاه  در  که  زمانی  همیشه 
شایعات  می آید،  بوجود  تردید هایی  پست  یک 
مطرح  جدید  بازی کنانی  آمدن  برای  فراوانی 
می شود. حاال در دو پست دروازه بانی و هافبک 
دفاعی، هر روز شایعه پیوستن یک بازی کن در 
مطرح  ریال  به  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  بازار 

می شود. 
دیروز »دیلی میل« نوشت که با توجه به عالقه 
کاسیاس به رفتن از ریال در فصل بعد، مدیران 
دخیا«،  »داوید  با  مذاکره  دنبال  به  تیم  این 

منچستریونایتد  تیم  اسپانیایی  بان  دروازه 
خورخه  او  ایجنت  که  بانی  دروازه  هستند. 
مندس معروف است. کسی که ارتباطات بسیار 
خوبی با فلورنتنیو پرز رئیس باشگاه ریال دارد. 
اما نفر دوم، »کوین استروتمان« است. بازی کن 
توجه  مورد  که  رم«  »آ.اس  تیم  مصدوم  فعال 
منبع  این  دارد.  قرار  نیز  منچستریونایتد 
رفتن  از  پس  آنچلوتی  که  است  داده  گزارش 
ژابی آلونسو دوست دارد تا استروتمان هلندی 
قیمت  بگیرد.  خدمت  به  زمستانی  بازار  در  را 
استروتمان ۳۸ میلیون پوند است و بدون شک 
رقابتی سخت بین ریال و یونایتد را برای خرید 

این هافبک شاهد خواهیم بود. 

ورزش7

اینیستا: 
نباید شکست مي خوردیم

کاپلو: غیبت زالتان تأثیرگذار بود

خوانفران: نگران 
گول نزدن کاستا نیستیم

آنچلوتي: رونالدو اصال خودخواه 
نیست

آندرس اینیستا، ستاره ی تیم ملي اسپانیا معتقد است که شکست 
تیمش مقابل اسلواکي عادالنه نبود. اسلواکی پنج شنبه شب با 
را  اسلواکی   ۱-۲ شد  موفق  استوچ،  میورسالو  دیرهنگام  گول 
اسلواکی  دروازه  روی  خطرناکی  حمالت  اسپانیا  دهد.  شکست 

ایجاد کرد ولی با واکنش های خوب گولر آن ها مواجه شد. 
که  است  چیزی  »نتیجه  گفت:  اس  آ.  با  مصاحبه  در  اینیستا 
باید شکست  نمی کنم  فکر  داد.  تغییر  را  آن  نمی توان  داده،  رخ 
اینگونه  شکستی  از  پس  دوره.  این  در  مخصوصا  می خوردیم، 
حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد. فکر می کنم شایسته پیروزی 
بودیم. فرصتش را داشتیم که پیروز شویم ولی دروازه بان آن ها 
زده  گول های  در  تفاوت ها  است.  فوتبال  این  و  کرد  کار  عالی 
است. سعی می کنیم که بهتر کار کنیم و جلوی رخ دادن چنین 
آن ها  بودیم و می دانستیم  نشده  بگیریم. غافل گیر  را  اتفاقاتی 

بازی کنان خوبی دارند که می توانند مارا تحت فشار قرار دهند«.
نمی کنم  »فکر  گفت:  تیم  در  تغییرات  به  راجع  سپس  اینیستا 
نیازی به تغییرات در تیم باشد. تنها چیزی که باید انجام شود این 
است که با یک نمایش خوب، نتیجه گرفت، در غیر این صورت 
تغییری نیاز نیست. اگر ببازید، شک و شبهه ها زیاد می شود. ما 
شکست خوردیم، ولی راه طوالنی پیش روی ماست و یک بازی 

در روز یک شنبه داریم«.

فابیو کاپلو، سرمربي روسیه عنوان کرد که غیبت ایبرا در دیدار 
تیمش مقابل سوئد،تاثیر گذار بود. پنج شنبه شب دو تیم روسیه 
و سوئد در مقدماتی یورو ۲۰۱6 به مصاف یکدیگر رفتند که بازی 
در پایان با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید. زالتان که چند هفته ای 
است مصدوم است، نتوانست در این دیدار تیمش را همراهی کند 

و کاپلو، غیبت او را تاثیر گذار دانست. 
او گفت: »زالتان را به خوبی می شناسم و از توانایی هایش آگاه 
بازی  او  است.  جهان  برتر  بازی کن  سه  از  یکی  زالتان  هستم. 
مدافعان  می دهد.  گول  پاس  و  می زند  گول  می کند،  عوض  را 
بازی کن حرف  درمورد یک  ما  ولی  دارند.  او مشکل  با  همیشه 
می زنیم. چون او در زمین نبود، کار آسانی مقابل بازی کنان سوئد 

نداشتیم زیرا آن ها یک تیم خوب هستند.

دیگو  ضعیف  روزهاي  که  کرد  عنوان  اسپانیا  مدافع  خوانفران، 
او شروع به  پایان خواهد رسید و  کاستا در تیم ملي اسپانیا به 
گولزني خواهد کرد. مهاجم برزیلی االصل در ۵ بازی خود برای 
تیم ملی، هنوز موفق به گولزنی نشده که شکست ۲-۱ مقابل 
برزیلی  اصل،  در  ساله   ۲6 مهاجم  بود.  آن ها  از  یکی  اسلواکی، 
است ولی برای حضور در تیم ملی اسپانیا، ملیت خود را تغییر 
داد. با این حال، او در چلسی عملکردی خیره کننده داشته و در 6 
بازی ۹ گول به ثمر رسانده و خوانفران به حمایت از او پرداخت. 
او گفت: »مثل باشگاه برایش موقعیت سازی نمی شود. او به تیم 
تعلق دارد و دیر یا زود شروع به گولزنی می کند. باید کمی صبور 
باشیم. روز یک شنبه مقابل لوگزامبورگ، همه چیز عوض خواهد 
شد«. خوانفران سپس راجع به بازی گفت: »فکر می کنم دروازه 
بان آن ها بهترین بازی عمرش را انجام داد. مستحق نبودیم که 
با شکست این ورزشگاه را ترک کنیم. در بازی یکشنبه باید پیروز 
ناراحت  بسیار  ترک کردیم  با شکست  را  این جا  اینکه  از  شویم. 
هستیم ولی فردا باید مثبت باشیم و روی عملکردمان کار کنیم 

تا بتوانیم ۳ امتیاز را بگیریم«.

کارلو آنچلوتي، سرمربي ریال مادرید، ادعا کرد که کریس رونالدو 
به  براي کمک  نیست و حاضر است  بازي کن خودخواهي  اصال 
تیمش، در هر پستي بازي کند. آنچلوتی که به تازگی رونالدو را 
شایسته کسب توپ طالی ۲۰۱۴ معرفی کرده بود، این بار تالش 
را بهبود  اند  بازی کن ساخته  این  از  تا تصویری که رسانه ها  کرد 
ببخشد.  او به نشریه ی So Foot گفت: »رونالدو بازی کنی با 
استعداد بی پایان است؛ او بازی کنی است که می تواند هر فصل 
۵۰ گول بزند. مهمتر از همه این است که می توانم بگویم او آماده 
است تا کمک زیادی به هم تیمی ها و مربی اش بکند. کریس اصال 

خودخواه نیست. اودر هر پستی که از او بخواهند، بازی می کند«.









داوید لوییز: زخم هاي جام جهاني درمان شده اند

آنچلوتي: مورینیو با بازي کنان ریال مشکل داشت

ونگر: اوزیل باید طبق برنامه ی ما درمان شود

احتمال محرومیت 6 ماهه ی زین الدین زیدان

کرد  عنوان  برزیل  ملي  تیم  مدافع  لوییز،  داوید 
که زخم هاي شکست ۷-۱ مقابل آلمان در نیمه 
نهایي جام جهاني، درمان شده است. سلسائو در 
حالی که جزء مدعیان جام جهانی بود، در خانه 
ضعیف  تا  خورد  شکست   ۱-۷ آلمان،  مقابل  و 
بزند. هم چنین  رقم  را  تاریخش  نتیجه ی  ترین 
شد  هلند  مغلوب   ۰-۳ نیز  بندی  رده  دیدار  در 
که  است  معتقد  لوییز  شود.   تکمیل  تراژدی  تا 

پشت سر  را  آمیزش  تحقیر  برزیل شکست های 
گذاشته و زخم های جام جهانی، درمان شده است. 
و  شده  چیز صحبت  همه  باره ی  »در  گفت:  او 
اند.  درمان شده  زخم ها  است.  داده شده  توضیح 
افتاده  قبال  که  اتفاقاتی  از  هم  جدید  بازی کنان 
آگاه هستند و حاال زمان فکر کردن به آینده فرا 
رسیده است. اگر در گذشته گیر کنیم، نمی توانیم 

در آینده موفق باشیم«.

کارلو آنچلوتي، سرمربي ریال مادرید عنوان کرد 
از  پر  مورینیو،  تیمش تحت هدایت  رختکن  که 
ابتدای  بوده است. مورینیو در  مشکل و جنجال 
فصل گذشته، ریال را به مقصد چلسی ترک کرد 
بازی کنان  از  بسیاری  با  که  بود  حالی  در  این  و 
محبوب ریال مثل راموس و کاسیاس، به مشکل 
خورده بود. آنچلوتی عنوان کرد که تحت هدایت 
ولی  داشت  وجود  مشکالتی  پرتگالی  سرمربی 
وقتی تیم را تحویل گرفت، تنها صلح و آرامش 

در تیم دید. 
بیایم،  این جا  از این که من به  او گفت: »پیش 

به من گفته شد که در رخت کن مشکالت زیادی 
وجود دارد، بین بعضی بازی کنان و مورینیو. هر 
چیزی که در خلوت رخ داده بود، فردا در روزنامه ها 
منتشر شده بود ولی وقتی من در راس کار بودم، 
همه چیز آرام شد. تیمی که به من تحویل داده 
بازگرداندن  مسئول  من  آیا  نداشت.  تنشی  شد، 
صلح به رختکن بودم؟ نه ، نه. وقتی من آمدم، 
همه چیز آرام بود. هیچ دعوایی در رختکن وجود 
نداشت. بازی کن بی انگیزه ای نداشتم و هیچ گاه 
بازی  طوالنی  مدت  برای  که  بازی کنانی  با 

نمی کردند، به مشکل نخورده ام«.

که  کرد  عنوان  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
برنامه  طبق  تیم،  این  اوزیل، هافبک  مسوت 
پس  اوزیل  شد.  خواهد  درمان  باشگاه  ریکاوري 
تیم  کمپ  در  اش  پزشکی  تست های  انجام  از 
رباط  ناحیه  از  مصدومیت  دلیل  به  آلمان،  ملی 
بود  خواهد  دور  میادین  از  ماه   ۳ چپش،  زانوی 
این مشکل  باید  باشگاه  که  کرد  عنوان  ونگر  و 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او  کند.  درمان  را 
فکر  آن ها  پیوست،  آلمان  ملی  تیم  به  »وقتی 
در  باید  او  باشد.  جدی  مشکل  که  نمی کردند 
در  ولی  می کرد  شرکت  چهارشنبه  روز  تمرین 
پایان، عنوان کرد که نمی تواند این کار را انجام 

دهد. سپس تست های پزشکی گرفته شد و خبر 
بدی منتشر شد. ما متخصصین خودمان را داریم 
که نظرات شان را در باره ی مصدومیت اوزیل به 
ما گفتند. طبق توصیه های آن ها عمل خواهیم 
به وضعیت مصدومین  راجع  ونگر سپس  کرد«. 
تیمش گفت: »تئو زیاد به بازگشت دور نیست. 
سرجی خیلی وقت است که از میادین دور است و 
تئو نیز ۹ ماه است که نمی تواند بازی کند. آن ها 
به سختی تالش کردند. به زودی به تمرینات باز 
می گردند و این خبر خوبی است. رمزی حدود ۲۱ 
روز دیگر به تمرینات باز خواهد گشت. آرتتا هم 

هفته ی آینده می تواند تمرین کند«.

زیدان بدون داشتن مدرک مربي گري، هدایت تیم 
دوم ریال را در دسته ی سوم بر عهده گرفته است. 
این روزها بحث نداشتن مدرک مربی گری زیدان 
و نشستن او روی نیمکت تیم دوم ریال، یکی از 
بحث های روز فوتبال اسپانیاست. کمیته برگزاری 
رقابت های فوتبال در اسپانیا قرار است که طی 
را  خود  رای  مسئله  این  مورد  در  روز،   ۱۰ مدت 

حکم  که  سانچس  سانتیاگو  و  زیدان  مورد  در 
مربی گری زیدان را امضا کرده اعالم کند. 

پیش از این، یک نمونه در دسته ی سوم اسپانیا در 
سال ۲۰۱۰ شاهد بوده ایم. »الخاندرو سبایوس«، 
به دلیل نشستن روی نیمکت تیم »سان روکه«، 
و  ماه محروم  داشتن مدرک مربی گری، 6  بدون 

باشگاهش نیز جریمه ی مالی شده بود. 
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“  با فراغت 2000  افسر  از اکادمی افسران اردو ملی، نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد. 

اکادمی افسران اردو ملی افغان  با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ) سند هرست( ساخته شده است. 

همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

“  د ملي اردو  د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000  افسرانو  په فارغيدو سره به  افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار 

کې نور هم پياړوي شي. د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا 

د ) سند هرست( شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده.  د نړيوالې ټولنې او  د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت  ګډه  همکارۍ 

د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کو ي.”
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