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فرمانده قدرتمند پولیس و ایجاد
ترس در طالبان و دشمنان آنها

سخنرانی مراسم تحلیف اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،لحظهی خوبی را به یادگار گذاشت؛ لحظهای
که وی قسمتی از سخنرانی خویش را به تشکری از خانم خویش« ،بیبی گل» (نام افغانستانی روال غنی)،
اختصاص داد .اشرف غنی از نام بردن خانمش در میان قبیله نشرمید ،بهویژه آنکه وی به یک تجمع مهم
زنان در  8مارچ  2014در چارچوب بزرگداشت از روز جهانی زن و نقش خانمش در این تجمع اشاره نمود.
وی همچنان از فعالیتهای بشردوستانهی خانمش برای کودکان خیابانی افغانستان در چارچوب مؤسسهای
بهنام آشیانه نیز یادآوری کرد .در حقیقت ،اینها همه پاسخ غیرمستقیم به انتقادهای کسانی بود که میگفتند،
وی یک خانم خارجی است و با واقعیتهای افغانستان بیگانه میباشد .همچنان 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 نگرانیای بود برای افراد سنتی جامعهی افغانستان.
حضور روال غنی در زمان پیکارهای انتخاباتی و تشکری از وی در روز تحلیف ،در حقیقت ...

5
ص

پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام میشود .همچنان اخذ ویزه با شرایط
شماره تماس 0799324006 :سهل و آسان پذیرفته میشود
آدرس دفتر مرکزی :سرک دهم وزیر محمد اکبر خان ،کابل

هفته یک
پرواز

روز
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بمبگذار انتحاری چگونه
خودش را به دفتر فرمانده
پولیس کابل رساند؟



شهریارفرهمند

روز گذشته یک بمبگذار انتحاری خودش را با مواد انفجاری
همراهش به دفتر فرمانده پولیس کابل رساند و با انفجار مواد
همراهش ،مدیر دفتر فرمانده پولیس کابل را شهید و شماری
دیگر را مجروح ساخت .لحظاتی بعد از وقوع این حمله ،ذبیحاهلل
مجاهد ،سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده
گرفت.
هرچند بمبگذار انتحاری به هدفش (فرمانده پولیس کابل)
نرسید؛ اما رسیدن وی تا پشت دروازهی فرمانده پولیس
کابل با مواد انفجاری همراهش ،مایهی تعجب همگان شده
و پرسشهای زیادی را خلق کرده است .اینکه بمبگذار
انتحاری چگونه با مواد انفجاری همراهش از محلهای تالشی
و بازرسیهای سخت و پیچیدهی دفتر فرماندهی پولیس کابل
گذشته و خودش را در قلب هدفش رسانده است؟ آیا بازرسیها
و تدابیر امنیتی در قلب ارگان امنیتی کابل این قدر ضعیف و
ناکارامد اند که بمبگذار انتحاری با مواد انفجاری همراهش
را تشخیص نمیتواند؟ یا اینکه حلقاتی از داخل این مرکز در
راه دادن این تروریست به داخل فرماندهی پولیس و رساندنش
تا پشت دروازهی جنرال ظاهر دست داشتهاند؟ وضعیت دیگر
نهادهای دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا امنیت دیگر نهادها نیز
همینگونه شکننده و غیرقابل اعتماد است؟ فرماندهی پولیس
کابل ،در حقیقت قلب ارگانهای امنیتی در کابل است و این
نهاد ،یکی از کلیدیترین بخش در ساختار دولت افغانستان
است .این مرکز از چهارسو بهشدت از سوی نیروهای امنیتی
افغانستان مراقبت میشود و تا رسیدن به منزل سوم فرماندهی
پولیس کابل و دفتر جنرال ظاهر ،باید از بازرسیهای برقی و
انسانی متعددی گذشت .کسانی که داخل صحن فرماندهی
پولیس میشوند ،در چندین جای مورد تالشی بدنی قرار
میگیرند و برای داخل شدن به داخل تعمیر فرماندهی پولیس و
دهلیزهای آن ،نه تنها که از چندین تالشی بدنی برقی و دستی
باید گذشت ،که باید از دفتری که در آن مراجعه میکنی ،هدف،
کار و دوسیهات نیز به مأموران معلومات بدهی تا برای ورود
به داخل تعمیر اجازه بدهند .برای مردم عادی رفتن به دفتر
فرمانده پولیس کابل بدون هماهنگی با دفتر و تا زمانی که
محافظان دستور ورود افراد را از داخل دفتر نگیرند ،مشکل است.
با توجه به این واقعیتها ،رسیدن بمبگذار انتحاری تا دفتر
فرمانده پولیس کابل ،معمای پیچیده و پرسشهای جدی را خلق
میکند .نمیتوان قبول کرد که بمبگذار انتحاری با استفاده از
اغفال مأموران پولیس یا فریب بازرسان ،خود و مواد انفجار
همراهش را به دفتر جنرال ظاهر رسانده است .به هیچ عنوان
یک نفر نمیتواند با چندین کیلو مواد انفجاری از بازرسیهای
برقی و دستی متعدد عبور کند.
دست داشتن عناصری از داخل فرماندهی پولیس در انتقال
بمبگذار انتحاری و رساندن وی تا دفتر فرمانده ،یکی از
قویترین فرضیهها است .به احتمال زیاد ،عناصری از داخل
این نهاد ،به بمبگذار 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 میشوند ،بهدقت
مورد بازرسی قرار میگیرند و بمبگذار انتحاری از این طریق
وارد فرماندهی پولیس کابل نشده است .وی گفته است که این
فرد با یک برنامهی پیچیده و با موتر وارد این نهاد شده است.
همکاری عناصری از درون با عوامل انتحاری و تروریست ،امری
تازه نیست .پیش از این نیز بارها و در جاهای مختلف این
پدیده تکرار شده است .سه سال پیش ،یک بمبگذار انتحاری
در سناریوی مشابه ،خودش را تا پشت دروازهی دفتر وزیر دفاع
ملی رساند و کمربند انتحاریاش را منفجر کرد .در این رویداد
نیز گفته میشد که بمبگذار انتحاری همراه با مواد انفجاری با
موتر یکی از مقامهای بلندپایهی وزارت دفاع ملی خودش را به
دفتر وزیر رسانده بود .حمله بر شفاخانهی سردار داوود خان نیز
با استفاده از همین شگرد انجام شد .بنابراین ،این یک تاکتیک
کهنهی طالبان است و دولت باید زمینهها و عوامل این امر را
شناسایی کند .این تاکتیک یکی از خطرناکترین تاکتیکهای
تروریستان است و دولت نباید به زمینهها و عوامل وقوع این نوع
رویدادها بیتوجهی کند.

وزارت خارجه :به درخواستهای روسیه پاسخ مثبت میدهیم



اطالعات روز :وزارت امور خارجهی کشور از
آمادگی روسیه برای همکاری با افغانستان پس
از خروج نیروهای خارجی استقبال کرده است.
سراجالحق سراج ،معاون سخنگوی این وزارت
گفت که اگر روسیه افغانستان را در بخشهای
امنیتی و اقتصادی کمک کند ،حکومت به
درخواستهای این کشور نیز پاسخ مثبت میدهد.

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

به روز پنجشنبه هفتهی گذشته والدیمیر پوتین،
رییس جمهور روسیه در دیدار با اعضای مجلس
نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت
جمعی در مسکو اعالم کرد ،کشورش پس
از خروج نیروهاى بینالمللى از افغانستان ،در
سختترین وضعیت با این کشور همکاری خواهد
کرد .پوتین احتمال داده بود که افغانستان پس از

خروج نیروهای بینالمللی ،با برخی از چالشهای
جدید مواجه خواهد شد .قرار است مأموریت جنگی
نیروهای ناتو تا کمتر از دو ماه دیگر پایان یابد و
مأموریت جدید ناتو در کشور آغاز شود .در این
مأموریت حدود  12هزار نیروی خارجی پس از
پایان سال  2014برای تجهیز ،آموزش و تقویت
نیروهای امنیتی باقی میمانند.

یوسف نورستانی و سید حسین انوری به غصب زمین متهم شدند

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

شود .اما یوسف نورستانی هنوز در این مورد
واکنش نشان نداده است.
یوسف نورستانی در حال حاضر رییس کمیسیون
مستقل انتخابات است و سید حسین انوری،
رییس یک حزب سیاسی .سرپرست والی هرات
گفت که این دو تن زمانی که در پست والیت
هرات اجرای وظیفه میکردند ،زمینها را غصب
کردهاند و در حال حاضر پروندههایشان تحت

بررسی جدی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارند.
به نقل از صدای امریکا ،وحیدی این اظهارات را
به روز یکشنبه در زمان بازپسگیری نزدیک به
 ۲۰۰۰جریب زمین غصب شدهی دولتی در هرات
بیان کرد .وحیدی افزود ،این زمینها از جملهی
 ۵۰هزار جریب زمین دولتی غصب شده در هرات
است که از سالها بدینسو توسط مافیای زمین
غصب و در آن ساختوسازهای شهری صورت

گرفته است.
دو ماه پیش نیز مقامهای محلی والیت هرات
اعالم کرده بودند ،حدود  ۵۰۰۰جریب زمین
دولتی را از نزد غاصبان زمین پس گرفتهاند.
هرات در غرب کشور از جملهی والیتهای
بزرگ کشور است که زمینهای دولتی در این
والیت بهصورت گسترده از سوی زورمندان
غصب شدهاند.

مکتبهای آموزش فنی و حرفهای سراسری میشوند

دولت اعالم کرده که با راهاندازی مکتبهای فنی
و حرفهای در این کشور ،زمینهی آموزش تمام
کارگران فنی که اکنون در کارگاهها مشغول به
کار اند و همچنین زمینهی کاری برای فارغان
مکتبهای کشور را فراهم میکند .محمد آصف
ننگ ،معاون آموزش فنی و حرفهای وزارت
معارف روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت
که هدف از این کار ،آموزش نیروهای کار ماهر،
فنی و باسواد در جامعه است .یکی از اهداف
راهاندازی طرح آموزش فنی و حرفهای از سوی
کشور آلمان ،ایجاد هماهنگی میان کارآفرینان
بخش خصوصی و دولتی است .ننگ گفت که
اکنون حدود  ۳۵۰هزار نفر ساالنه از مکتبهای
افغانستان فارغالتحصیل میشوند ،حدود  ۲میلیون

دانشآموز نیز در سراسر افغانستان قادر نیستند
به دلیل مشکالت به مکتبها بروند و  ۴میلیون
نفر نیز کارگران غیرحرفهای در کشور هستند.
به گفتهی ننگ ،قرار است این برنامه برای حل
معضل میلیونها دانشآموز کمک کند.
مشکل آمار
ننگ افزود ،ثبت نیروی کار از اهداف دیگر این
برنامه است .اکنون به دلیل نداشتن آمار از تحلیل
بازار کار در کشور عاجز هستند .او همچنین
افزود که اگر این تحلیل وجود نداشته باشد،
سیاستگذاری در این زمینه نیز مشکل خواهد بود.
حدود  ۳میلیون نیروی فنی و حرفهای (کارگران
قالینباف ،نجاری ،بنایی و ...در حدود  ۲۵۰رشتهی
فنی دیگر) در افغانستان وجود دارند که از سوی

وزارت معارف تا کنون ثبت نشدهاند.
کاریابی
معاون وزیر معارف ،کاریابی و کارآفرینی و تقویت
اقتصاد خانوادههای افغان را از اهداف دیگر این
برنامه ذکر کرد و افزود که جذب  ۳۵۰هزار
دانشآموز که ساالنه فارغالتحصیل میشوند،
به مراکز آموزش عالی کار دشواری است ،ولی
دولت میتواند برای آنان آموزشهای حرفهای را
فراه م کند .به گفتهی او ،کسانی که در کارگاههای
کوچک اکنون مشغول کار اند و قادر نشدهاند
آموزش ببینند ،وزارت معارف تالش میکنند که
زمینهی آموزش را برای آنان نیز فراهم کند .او
تأکید کرد که استادان غیرتحصیلکرده همانند
بناها ،نجارها و سایر افراد فنی که فقط کار عملی

را بلدند ،نیز به عنوان استاد در این کارگاههای
آموزش فنی و حرفهای فعالیت خواهند کرد .حسن
سپاهی ،رییس اتحادیهی ملی پیشهوران کشور نیز
در این مراسم گفت که در حدود  ۲.۵میلیون نفر
در افغانستان بیکار اند؛ ولی صدها کارگر خارجی
اکنون در افغانستان مشغول کارند .سپاهی دلیل
این کار را سنتی بودن و نداشتن آموزش حرفهای
کارگاهها در افغانستان دانست و افزود که ادامهی
روند فعالیت این کارگاهها بهصورت کنونی،
نمیتواند نیازهای اساسی کشور را برآورده سازد.
او گفت که اکنون قیمت تولیدات داخلی و خارجی
دو برابر مشابه خارجیاش است که علت اصلی این
کار ،فنی و حرفهای نبودن کارگران و گارگاههای
تولیدی در کشور است( .بیبیسی)

ناامنی مانع سرمایهگذاری خارجیها در بخش معادن شده است

اطالعات روز :وزارت معادن و پترولیم کشور
میگوید ،ناامنی هنوز از چالشهای اصلی فراراه
استخراج معادن است .به باور مقامها در این
وزارت ،به همین دلیل ،سرمایهداران عالقهی
زیادی به سرمایهگذاری در این بخش ندارند.
محمد اکبر بارکزی ،سرپرست وزارت معادن و
پترولیم گفت ،بدون تأمین امینت ،سرمایهگذاران
خارجی در بخش استخراج معادن در کشور
سرمایهگذاری نخواهند کرد.

او افزود ،به دلیل ناامنی در کشور ،کار حوزهی
نفتی دریای آمو ،مس عینک و بسیاری از
پروژههای بزرگ متوقف شده است .بارکزی
تأکید کرد که برای رشد اقتصادی کشور باید
در قسمت تأمین امنیت استخراج معادن کشور
توجه جدی شود .او این اظهارات را در مجلس
سنا بیان کرد.
این مجلس دیروز سرپرست وزارت معادن و
پترولیم کشور را برای پاسخگویی به سوالهای

سناتوران در مورد مشکالت معادن فراخوانده
بود .بارکزی در این نشست از حکومت ،اعضای
شورای ملی و مردم خواست که در تأمین امنیت
کشور ،بهویژه در ساحات معادن ،همکاری کنند.
او در ادامه افزود ،پس از تصویب و توشیح
قانون جدید معادن ،عالقهمندی سرمایهگذاران
بینالمللی برای سرمایهگذاری در معادن کشور
افزایش یافته است .به گفتهی او ،شماری از
سرمایهگذاران بینالمللی برای سریامهگذاری در

بخش معادن با وزارت معادن و پترولیم از طریق
ایمیل در تماس شدهاند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم در بخش دیگر
سخنانش گفت که استخراج غیرقانونی در معادن
کشور ،هنوز وجود دارد .او زورمندان محلی را
از عوامل خودسریها در استخراج معادن خواند
و افزود که وزارت معادن تمام خودسریها در
استخراج معادن را با نهادهای اجرایی مربوطه در
میان گذاشته است.

«کمکهای زمستانی به مناطق صعبالعبور انتقال داده میشوند»

اطالعات روز :ادارهی ملی آمادگی مبارزه
با حوادث طبیعی کشور اعالم کرد ،برای
کمکهای زمستانی آمادگی الزم روی دست
گرفته شده است .محمد اسلم سیاس ،رییس
این اداره دیروز گفت که مواد غذايى و ساير
کمکهای زمستانی پیش از مسدود شدن
راههاى مواصالتى به واليتهای صعبالعبور
انتقال داده خواهند شد.
او افزود که هفتهی گذشته برای کمکهای
زمستانی زیر نظر رییس اجرایی برنامهی
مشخص ترتيب داده شد .بر اساس این برنامه،

اطالعات روز :بر اثر حملهی انتحاری در داخل
ساختمان فرماندهی پولیس کابل ،یک افسر
پولیس کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
وزارت امور داخلهی کشور اعالم کرد ،ساعت 9
صبح روز شنبه یک تروریست انتحاری در جمع
مراجعان وارد فرماندهی پولیس کابل شده و در
تالش رسیدن به دفتر فرمانده پولیس بوده است.
در خبرنامهی ارسالی این وزارت به روزنامهی
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 نتیجهی این انفجار ،یاسین
خان ،آمر دفتر فرمانده پولیس کابل و شش تن از
منسوبان این فرماندهی زخمی شدهاند.
اما جنرال ظاهر ظاهر ،فرمانده پولیس کابل دیروز
پس از وقوع این رویداد به رسانهها گفت ،هنوز
پاسخ این پرسش که عامل انتحاری چگونه وارد

کميتهی عالى مبارزه با حوادث تشکیل شده
است .اعضاى اين کميته متشکل از وزارتهاى
زراعت ،صحت عامه ،مهاجران ،انکشاف دهات
و سازمان مهاجرت بينالمللى ( )IOMو
کميشنرى عالى ملل متحد در امور پناهندگان
اند .به گفتهی سياس ،نهادهای یاد شده تعهد
کردهاند که مواد غذايى و غيرغذايى را آماده و
در اسرع وقت ،به واليتهای صعبالعبور کشور
انتقال و جابهجا میکنند .او در ادامه در مورد
کمکهای مواد سوختی گفت ،این کمکها
زیادتر برای کسانی توزیع خواهند شد که در

کمپها بهسر میبرند.
در زمستانهای سالهای گذشته شماری
از شهروندان کشور در مناطق دوردست و
والیتهای صعبالعبور بر اثر حوادث طبیعی و
برفباری جانهایشان را از دست دادهاند .در
حال حاضر باشندگان والیتهای صعبالعبور ،از
حکومت وحدت ملی خواستهاند ،در این زمینه
آمادگی الزم را روی دست گیرد.
بامیان ،بدخشان ،دایکندی ،نورستان و شماری از
والیتهای دیگر کشور در جریان زمستان بر اثر
برفباری و حوادث طبیعی با مشکالت مختلف

مواجه میشوند .در همین حال ،وزیر صحت
عامهی کشور اعالم کرده است ،داروهای مورد
نیاز را به وقت مناسب به مناطق صعبالعبور
انتقال خواهند داد.
کنشکا ترکستانى ،سخنگوى اين وزارت گفت که
در زمستانهای سالهای گذشته مقدار داروهای
مورد ضرورت را در والیتهای صعبالعبور،
بهویژه غور ،دايکندى ،بدخشان ،فارياب،
بادغيس ،جوزجان و سرپل انتقال دادیم .امسال
نیز در زمینه برنامه داریم و در آیندهی نزدیک
آن را با رسانهها شریک خواهیم کرد.

حملهی انتحاری در مقر فرماندهی پولیس کابل
ساختمان فرماندهی پولیس شده ،مشخص نشده
است .او افزود ،کسانی که وارد مقر فرماندهی
پولیس میشوند ،بهدقت بازرسی میشوند و
بمبگذار انتحاری از این طریق وارد این ساختمان
نشده است.
جنرال ظاهر تأکید کرد ،ممکن است این فرد
انتحاری با یک برنامهی سنجیده شده به وسیلهی
موتر وارد این ساختمان شده باشد؛ اما تا حال این
احتمال تأیید نشده است .فرمانده پولیس گفت،
تحقیقات در بارهی چگونگی ورود فرد بمبگذار
به داخل ساختمان فرماندهی پولیس کابل ادامه
دارد.
او افزود ،عامل انتحاری یک پرونده بهدست
داشته ،زیر عنوان یک شاکی وارد ساختمان
فرماندهی پولیس شده و از یک مأمور پولیس
نشانی دفتر فرماندهی پولیس را پرسیده است.
جنرال ظاهر گفت که در تصاویر دوربینهای

امنیتی پولیس ،چهرهی بمبگذار مشخص است؛
اما او در بارهی وابستگی سیاسی و گروهی فرد
بمبگذار اظهار نظر نکرد.
طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و
اعالم کرده است ،زمانی که مشاوران خارجی در

مقر فرماندهی پولیس نشست داشتند ،بمبگذار
کمربند انتحاری خود را منفجر کرده است .این
در حالی است که دیروز یک انفجار دیگر در کارته
نو کابل نیز رخ داد .مسئوالن امنیتی گفتهاند ،این
انفجار تلفاتی نداشته است.

بانوی اول؛
یک فرصت سیاسی برای زنان افغانستان؟

نویسنده :دیدیِر شودِت ،پژوهشگر در «( »AISSکابل)،
محقق از راه دور در «( »IPRIاسالمآباد) و کارشناس مناطق همجوار افغانستان (پاکستان ،ایران و آسیای میانه)
ترجمه از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبع:لوهیوفینگتونپُست
او در یکی از مصاحبههایش گفته است که نمیخواهد
سنتهای پذیرفته شده در کشوری را که وی را به
عنوان شهروند پذیرفته است ،بشکند .اما او میخواهد
زنان افغانستان از احترام بیشتری برخوردار شوند و
باالی خود بیشتر اعتماد داشته باشند .به باور
وی ،در جامعهای که واقعا سنتی است و در
طول تاریخ ،حقوق زنان در آن نادیده
گرفته شده است ،این یک کار بزرگ
است .روال غنی از سال  1970به اینسو
با تاریخ افغانستان آشنا شده است .او
در افغانستان با زنانی برخورده است
که میخواهند یک زندگی حرفهای
و مسلکی داشته باشند و از سوی
پیشهوران دیگر در جامعه احترام
شوند .جایگاه و خواست وی عملی
است :نمیخواهد بهسرعت در
افغانستان انقالب برپا کند .اما
وی همانند شوهرش که در مقابل
فساد میایستد ،میخواهد بر
زخمهای چند دههی اخیر مرهم
بگذارد .او میخواهد به وضعیت
پیش از جنگ برگردد.
سخنرانی مراسم تحلیف اشرف غنی ،رییس جمهور
افغانستان ،لحظهی خوبی را به یادگار گذاشت؛ لحظهای
که وی قسمتی از سخنرانی خویش را به تشکری از
خانم خویش« ،بیبی گل» (نام افغانستانی روال غنی)،
اختصاص داد .اشرف غنی از نام بردن خانمش در میان
قبیله نشرمید ،بهویژه آنکه وی به یک تجمع مهم زنان در
 8مارچ  2014در چارچوب بزرگداشت از روز جهانی زن
و نقش خانمش در این تجمع اشاره نمود .وی همچنان از
فعالیتهای بشردوستانهی خانمش برای کودکان خیابانی
افغانستان در چارچوب مؤسسهای بهنام آشیانه نیز یادآوری
کرد .در حقیقت ،اینها همه پاسخ غیرمستقیم به انتقادهای
کسانی بود که میگفتند ،وی یک خانم خارجی است و با
واقعیتهای افغانستان بیگانه میباشد .همچنان 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 نگرانیای بود برای
افراد سنتی جامعهی افغانستان.
حضور روال غنی در زمان پیکارهای انتخاباتی و تشکری
از وی در روز تحلیف ،در حقیقت نشاندهندهی قوت زنان
در کشوری است که با شرایط دشوار اجتماعی مواجه
اند .زینت ،زن حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری
شوهرش در دید عمومی ظاهر نمیشد .بدون شک که
این رفتار وی ،انتقادهای محافظهکاران و افراد سنتی
را فرومینشاند؛ اما برعکس آن ،با انتقادهای شدید از
سوی نسل جدید زنان افغانستان مواجه بود .در حالی
که وی یک زن تحصیلکرده بود و پدرش که پزشک
و متخصص امراض نسایی بود ،نیز بر تحصیل دختران
پافشاری میکرد .به نظر میرسد که روال غنی راه دیگری
را انتخاب کرده است؛ آنچه که امید و آرزوی خوبی را
برای نسل جدید بهبار آورده است.
او در یکی از مصاحبههایش گفته است که نمیخواهد
سنتهای پذیرفته شده در کشوری را که وی را به عنوان
شهروند پذیرفته است ،بشکند .اما او میخواهد زنان
افغانستان از احترام بیشتری برخوردار شوند و باالی خود
بیشتر اعتماد داشته باشند .به باور وی ،در جامعهای که
واقعا سنتی است و در طول تاریخ ،حقوق زنان در آن
نادیده گرفته شده است ،این یک کار بزرگ است .روال
غنی از سال  1970به اینسو با تاریخ افغانستان آشنا شده
است .او در افغانستان با زنانی برخورده است که میخواهند
یک زندگی حرفهای و مسلکی داشته باشند و از سوی
پیشهوران دیگر در جامعه احترام شوند .جایگاه و خواست
وی عملی است :نمیخواهد بهسرعت در افغانستان انقالب

برپا کند .اما وی همانند شوهرش که در مقابل فساد
میایستد ،میخواهد بر زخمهای چند دههی اخیر مرهم
بگذارد .او میخواهد به وضعیت پیش از جنگ برگردد.
به همین شیوه ،بانوی اول کشور میخواهد که کارهای
بنیادی انجام دهد و گامهای استوار و محکم خویش را در
این مورد ،پله به پله برمیدارد.
آیا فعالیتهای میانهرو این بانوی اول برای جامعهی
افغانستان قابل قبول خواهند بود؟ این یک پرسش است...
تاریخ در این مورد مطمئن نیست .سخنرانی تحلیف اشرف
غنی ،سخنان شاه اماناهلل را که در سال  1926گفته بود،
بازتاب داده است .شاه اماناهلل ،یک شاه اصالحطلب بود
و در مورد خانم خویش چنین گفته بود« :من ،پادشاه شما
هستم؛ اما وزیر معارف خانمم است ،ملکهی شما» .ملکه
ثریا همانند روال غنی نه اصالت لبنانی داشت و نه کیش
مسیحی .اما دختر یک مرد لیبرال افغانستانی و یک زن
سوری بود .وی همانند اروپاییها لباس میپوشید ،با اسپ
همراه شوهرش به شکار میرفت (فعالیتی که مختص به
مردها بود) و به این باور بود که باید زنان افغانستان از
زیر چادر برآیند .اصالحطلبی این جفت شاهی ،با عدم
دلچسپی جامعهی سنتی افغانستان و حکومت بریتانیا
مواجه شد .چنانچه مأموران دستگاه حکومتی لندن به
نشر تصاویر ملکه ثریا با پوشش جامهی بدون آستین
دست زدند .اما سرانجام ،شاه اماناهلل مجبور شد در سال
 1929از سلطنت کنارهگیری کند.
روال غنی ،محافظهکاران و افراد سنتی را به گونهی دیگر
احترام میکند .با آنهم ،آیا وی میتواند برای ناپایداری
سیاسی شوهرش استفاده شود؟ در زمان پیکارهای
انتخاباتی ،انتقادهای شدید و تندی متوجه وی بود.
چنانچه عطا محمد نور ،یکی از حامیان عمدهی عبداهلل
عبداهلل در این باره گفته بود« :اشرف غنی یک رییس
جمهور نامناسب و بدی خواهد بود؛ چون زن و فرزندان
وی حتا افغانی نیستند» .اما باید بین سخنهای سیاسی
و واقعیت ،تفکیک قایل شد .در عین زمان ،تیم اشرف
غنی ،بازیای را روی شئونیزم پشتونی روی دست گرفته
بود .کم نبودند سخنانی که «افغانستان تا هنوز برای یک
رییس جمهور غیرپشتون آماده نیست» .این سخنان در
پایتخت و با تأثیرپذیری از آن ،در مناطق دیگر شنیده
میشدند .یکی از عوامل تقلب در دور دوم انتخابات
نیز همین مسئله بود .تبعیض جنسیتی ،تبعیض نژادی،
بیگانهستیزی ،افکار ضدغربی ،همه و همه ابزاری بودند
که برای به چالش کشاندن رقیب ،در انتخابات استفاده
میشدند .اکنون تمام این سیاستمداران که به همدیگر
ناسزا میگفتند ،بهصورت مشترک در یک دولت با هم کار
میکنند ...لذا در حال حاضر از سوی سیاستمداران چنین

وانمود میشود که توفان گذشته است.
برعکس ،ریشهی محافظهکاری و سنتی ،مانع جدیای
است که فراروی کارهای روال غنی قرار خواهد گرفت.
یکی از اشتباهات وی این بود که خود را بهطور صریح
مسیحی معرفی نمود ،آنچه که باعث میشود 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
که مضحک به نظر میرسند؛ اما تیوری دسیسه و افترا
میان مردم در پاکستان و افغانستان رایج است .با وجودی
که این مسئله اهمیت زیادی ندارد؛ اما در میان سنتیها و
محافظهکاران ،کرکتر خارجی و کیش مسیحی بانوی اول،
به عنوان یک خطر فرهنگی ،از اهمیت باالیی برخوردار
است .این شرایطی است که حتا میتواند در میان بعضی
از آنها مشروعیت ریاست جمهوری اشرف غنی را زیر
پرسش قرار دهد.
اما آیا این ریشهی سنتی و محافظهکاری در میان مردم
افغانستان تحمل خواهد شد؟ در این مورد اطمینان کمتری
وجود دارد .مردم افغانستان اکثرا سنتی اند .اما باز هم در
میان آنها کسانی وجود دارند که میخواهند دخترانشان
به مکتب بروند؛ ولی طالبان در تقابل با آنها قرار دارند.
چنانچه زمانی که طالبان میبینند ،دهقانان روستایی
برخالف خواستههای آنها قرار دارند ،اقدام به آتش زدن
مکاتب میکنند؛ آنچه که تا هنوز در جنوب کشور اتفاق
افتاده است .اما مردم بیشتر خواهان آن اند که کشورشان
آباد شود .سرانجام آنها روی عملکردهای سیاسی اشرف
غنی قضاوت خواهند کرد ،نه روی زن وی.
برخالف آن ،روال غنی میتواند یک مانع جدی در رابطه
میان حکومت اشرف غنی و گروه طالبان باشد .رییس
جمهور غنی در سخنرانیهایش به کرات اولویت دولت
خویش را ،مصالحهی ملی و آشتی ملی با طالبان دانسته
است .وی در این مورد در حقیقت ادامه دهندهی سیاست
کرزی است .برای پیشبرد این روند ،او توافق دولت
پاکستان و همچنان امریکا را ضرور میداند( .در همین
رابطه ،توافق اروپاییها را با وجودی که در این ساحه در
حال حاضر یک سیاست مستقل ندارند ،نیز الزم میبیند).
این سیاست اکنون برای کابل به واقعیت و یک سیاست
قابل فهم تبدیل شده است :بهطور خالصه و مستقیم باید
گفت که امریکا و متحدانش در جنگ علیه طالبان جدی
نبودهاند؛ چنانچه این گروه در این اواخر به یک قدرت
غیرقابل کنترول تبدیل شده است .آنچه را که نیروهای
ناتو نمیدانند که باید انجام دهند و نیروهای امنیتی
افغانستان به تنهایی قادر به انجام آن نمیباشند و از انجام
آن ناتوان اند .اما باید یک گزینهی مناسب سیاسی را در
پیش گرفت .تنها گزینهی شدید نظامی که برای مال عمر
مشکل ایجاد میکند ،راهحل نیست .با آنهم  ،با وجودی
که اکثر مردم سنتی افغانستان نسبت به «بیبی گل»
خوشبین نیستند؛ اما از سوی گروه طالبان به این مسئله
بیشتر دامن زده میشود .با این حال ،در میان طالبان نیز
کسانی پیدا خواهند شد که بگویند ،مکتب رفتن دختران
را میپذیرند؛ اما این را باید اذعان داشت ،همانطور که
در میان طالبان ،طالب میانهرو کم وجود دارد ،طالب
فمینیست نیز کم است .تاریخ طالبان گواهی میدهد که
با زنان ستیزه دارند؛ چنانچه که یک نمایش مضحک
سنتی را در کشور از خود برجا گذاشتهاند .دیدگاه جامعهی
سنتی افغانستان مخالف مقام تأثیرگذار یک شخصیت زن
در جایگاه بلند حکومت میباشد .طالبان از لحاظ فکری،
سنتیتر از آن اند که در سال  ،1928بریتانیاییها از آن
استفادهی ابزاری نمودند.
با وجودی که طرز تفکر و طرز برخورد روال غنی میتواند
خطرات سیاسی را بار بیاورد؛ اما جایگاه وی از اهمیت ویژه
و پندآموزی برخوردار است .مردم افغانستان بهجز آنکه
خودشان برای خود راهحل بیابند ،به واسطهی نمایندگیها
و سفارتخانههای خارجی نجات نخواهند یافت .پس از
گذراندن سه دهه جنگ ،تمام نیروهای این ملت باید بههم
رابطه داده شوند ،بهشمول زنان .خانم غنی میتواند برای
بهتر شدن وضعیت فعلی و سهم گرفتن بیشتر زنان برای
افغانستان فردا ،یک انگیزهی جدید سیاسی را خلق نماید.
ِ
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

وزیر پوهوهو!

آنچه را در زیر میخوانید ،یک تحقیق علمی است ،با منابع معتبر و دست اول!
 -1من یک روز چای نوش جان کردم ،دو ساعت بعدش مجبور شدم
دستشویی بروم .در دستشویی خودم را راحت کردم و دریافتم که
دستشویی را باید استراحتگاه اجباری نامید! (منبع :گوگل.کام ،سال سیزده
هشتاد و پنج).
 -2یکبار یک نمره زمین در شهرک نجات از سوی یک حاجی دریافت
نمودم ،خواهش میکنم نپرسید که چطور شد من صاحب یک نمره زمین
خیراتی شدم .از همان روز فهمیدم که یک خیراتخور فعال هستم .فعالیت در
این عرصه زمانی جلوهی زیبایش را به رخ مردم میکشد که لقمهی اعطایی
کالن باشد و آدم را مجبور کند مدتی چشمان خویش را در حالت پلوق پلوق
قرار بدهد( .منبع :گوگل.کام.ایاف ،سال .)1389
 -3با یک لک دالر میتوان یک خانهی خوشحال در مکروریان سوم خرید.
مهم نیست یک لک دالر را از کجا میکنید .زحمت بکشید و پیدا بکنید( .منبع:
گوگل.کام ،ببخشید هفت سال قبل خریداری شده).
 -4شما اگر یک مقالهی تحقیقی مشابه این تحقیق علمی بنده را از آقای
سید مخدوم رهین ،وزیر اطالعات و فرهنگ بخوانید ،خیلی سریع به امام
ابوحنیفه دلبسته شده و اگر از نود پشت هم کفار بوده باشید ،به اسالم عزیز رو
میآورید .مخصوص ًا که در آن مقاله ،نام محقق را چنان وزمین و گرنگ زدهاند
که سه خر به زحمت میبردش! گفته میشود ،تحقیق علمی آقای وزیر ،حاوی
اشارات چاپلوسیباری 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 جملهی خالیق از اشارات نیک و مفید آن اثر علمی و تحقیقی
بیبهره نمانند .یکی از منابع آن رسالهی «دوئل امام ابوحنیفه و یوزارسیف در
تاجیکستان» میباشد( .منبع :شما را به امام اعظم اینقدر االف منبع نباشید!
بیخی آبرویم در سطح بینالملل رفت .فردا روز رقبا به رخ ما خواهند کشید که
زحمت چندین سالهی یک پروفیسور شما ،تحقیق علمیای است که منبعش
«گوگل.کام» میباشد .بگذارید من به خودم اجازه ندهم آبروی شما را ببرم)
 -5فع ً
ال در تمام دنیا رسم بر این است که هرکسی که تابعیت یک کشور را
بهدست آورد و به اصطالح ما در آن کشور صاحب تذکره شد ،شهروند اصلی
همان کشور محسوب میشود .کور که نیستیم ،این مسئله را عم ً
ال میبینیم.
خر هم نیستیم که این مسئله را نفهمیم .اما بعضیها فقط کمی گاو اند و خود
را به ندیدگی و نفهمی میزنند( .منبع :گوگل ،دیروز ،ساعت  4بعدازظهر در
رستورانت تاج بیگم ،پل سرخ ،کابل ،افغانستان).
 -6مسئلهی کاتب یک مسئلهی ماوراالطبیعی بوده ،ما از خداوند متعال
میخواهیم که طی یک معجزه به ما ثابت کند که کاتب ،به عنوان یک مورخ،
ارزش گرامیداشت دارد ،نه بازیهای لوچکمآبانهی 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 جاد ه نمیگذاریم( .منبع؟ کاش کمی وجدانهای بیدار
ما ،بیدارتر هم میشدند).
 -7آب پیاز بهترین استخراج کنندهی آب چشم است .مگر اگر آدم کدام
دختر داشته باشد و این دختر یک خانه در ویرجینیای امریکا داشته باشد؛
یزنی که یک خانه برای وی در
هرقدر مرد هم باشی ،از بودجهی وزارت م 
کابل نیز آباد کنی .البته شما در حد توان کوشش کنید کهآبادکردن خانهی
دختر را به مفهوم پسبخت کردن یا به شوهر دادن دختر ،خلط نکنید؛ چون
ما افغانها بر این عقیده هستیم که هر دختر یک شوهر! نه تنها ما افغانها،
که تمام مسلمانها چنین عقیده دارند( .منبع :مگر دروغ گفتهام؟ یا این مطلب
خالف عقل را ثابت میکند؟)
 -8به وحدانیت خداوند قسم اگر آدم قحطی نباشد ،وزیر اطالعات و
فرهنگ بعد از این همه سال یک کتاب آدمخوان به نشر میرساند ،نه اینکه
مقدمهی چتلی بر یک اثر قدیمی بنویسد و نام آن را بگذارد اثر جدید! اما جانا
که گرفتاریم و امانالتواریخ را به رخ دیگران میکشیم( .منبع :حاال نروید
به جان وزیر مبارزه علیه معارف ،نه ببخشید وزیر معارف کشور که اثر تو
کجاست؟ مگر قرار است اینها از خود اثری هم برجا بگذارند؟ اگر گذاشته
بودند که تا حاال پروند های در دادگاههای کشور میداشتند .همهچیز به این
وزیران میمانند ،اال اثر یا نشانی از چیزشان).
 -9و عنقریب که صبر هذا فروریزد از ستونهای سنگی دندانها .تو را ای
خردمند ،به جدت قسم که یکتنه در مقابل فرهنگسازی ایستادهای و اگر
زحمتی نیست ،برو گمشو تا کمر قضات برای کالبدشکافیات بسته نشده! مگر
آنجا که نشستهای ،از طرف جدت برای تو رسیده که هیچ رفتنی نیستی؟
باور کن از تو خردمندتر ،ندیدهام! حاضرم در این زمینه به امام ابوحنیفه قسم
بخورم و نیز حاضرم قسم بخورم که تو اهل کار نیستی و زدوبندها ،دردی از
بیفرهنگی یا بدفرهنگیهایی که در جامعه وجود دارند را دوا نمیکنند( .منبع:
هزار سال سمینار میانتهی 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).
 -10سالم وزیر پوهوهو! خوبی؟ جملهی کارمندانت خوبند؟
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بررسی پروندههای قتلهای زنجیرهای-سیاسی،

افغانستاندرنگاه

افغانستان پس از 2014
ِ
و سناریوهای احتمالی

گامیبرایاعتمادسازی
بشیر یاوری

نتایج یک نظرسنجی

منبع :وبسایت رسمی
انستیتوت تحقیقات استراتژیک روسیه ()РИСИ
نویسنده:
لئون ِچر ِمنُویچ آبا ُیف ،دکترای علوم تکنولوژیک

بخش سوم و پایانی

با این وجود ،برخی از اولویتهای استفادهی مواصالتی از مسیر پاکستان را در ارزیابی کارشناسان ،در
جدول زیر مشاهده میکنیم:
اگر  28درصد از کارشناسان به این
باور اند که -در هر صورت -این
راهحل به نفع فدراسیون روسیه
نیست (همانطور که یکی از
کارشناسان یادآوری کرد) باید گفت
که «این اقدام اجباری ناشی از
مواضح منسوخ روسیه» است ،در
حالی که  32درصد بر این باور اند که
ارائهی یک راه ترانزیتی ،میتواند به
نفع روسیه باشد .اما تعداد بیشتری از کارشناسان ( 40درصد) نظرشان این است که این موضوع ،بهطور
کلی روی منافع فدراسیون روسیه تأثیر نمیگذارد.
بنابراین ،قب ًال مسئلهی خروج نیروهای ناتو از مسیر روسیه ،با اختالف نظر همراه بود و برای روسیه یک
ریسک به حساب میآمد؛ 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  ،2014و جدی گرفتن تهدیدات برای امنیت
ملی فدراسیون روسیه ناشی از اوضاع افغانستان ،آیا از اولویتهای مسکو خواهد بود؟
ارزیابی کارشناسان در ارتباط به این تهدیدها را بهطور کلی در نمودار زیر مطالعه میکنیم:
جدیترین تهدیدات به اتفاق آرای
کارشناسان ،عبارت از «قاچاق مواد
مخدر» است .این نتیجهگیری
(برآورد) ناشی از نگرش منفی
کارشناسان در مورد امکان تخریب
مزارع تریاک یا کاهش قابل توجه
تولید مواد مخدر در افغانستان است.
کارشناسان «حفظ و حضور نیروهای
امریکایی یا کشورهای همسایه در
افغانستان» را یک تهدید حداقلی تعریف کردند.
خطر «نفوذ جنگجویان افغانی در کشورهای آسیای مرکزی» و «افزایش افراطگرایی اسالمی در مناطق
روسیه» در اولویتبندی کارشناسان ،به ترتیب در مقام دوم و سوم بودند .در عین حال ،نظر کارشناسان در
مورد این تهدیدات احتمالی ،کام ًال یکدست و موافق بود .بنابراین ،بهخاطر باید داشت که این ارزیابی عم ًال
جدی در نظر گرفته شود و عالوه بر این ،طوری که یکی از کارشناسان یادآوری کرد« ،نفوذ جنگجویان
افغانی در کشورهای آسیای مرکزی ،لزوم ًا به رشد افراطگرایی اسالمی در مناطق روسیه منجر خواهد شد».
اکنون نقش سازمانهای بینالمللی در مبارزه با برخی از تهدیدات (و از جمله آنچه در سطرهای باالیی
شرح داده شد) از سوی افغانستان پس از سال  ،2014چقدر میتواند مهم باشد؟ برای ارائهی پاسخ به
این سوال ،کارشناسان امکانات این سازمانها را و بهطور مثال ،سازمان همکاری شانگهای []ШОС
و سازمان پیمان امنیت جمعی [ ]ОДКБرا مورد ارزیابی قرار دادند .در این ارتباط ،آنچه نزد سازمان
همکاری شانگهای مطرح است ،مربوط به خود سازمان است؛ اما در اینجا تمام خوشبینیها محتاطانه اند.
در نمودار زیر ،تنها  19درصد از نظر کارشناسان ،امکانات سازمان همکاری شانگهای را به نسبت «کم» و
«بسیار کم» ارزیابی کردهاند:
تقریب ًا دو برابر تعداد کارشناسان
( 36درصد) ،امکانات سازمان را
«باال» یا «خیلی باال» ارزیابی
کردند .و  47درصد پاسخ دهندگان
دیگر [در این کنفرانس] امکانات
سازمان همکاری شانگهای را
«متوسط» ارزیابی کردند.
تعدادی از کارشناسان به تفاوت
میان امکانات باالقوهی سازمان همکاری شانگهای و طرف مقابل آن اشاره کردند ،که در مورد این موضوع،
نظرات کام ًال «روشن» است« :امکانات ،بسیار باال میباشد .فرصت عمل ،متوسط ،اگر نه کمترین .به دلیل
ساده :هند به نوبهی خود ،چین به نوبهی خود ،جمهوریهای آسیای مرکزی هم همینطور .و روسیه به
تنهایی ،حتا پایینتر 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 آنجا برویم ،مطابق
مصوبهی سازمان ملل خواهیم رفت ».این هم تمام ماجرای سازمان همکاریهای شانگهای».

آنچه که در مورد انگیزهی این قتلها میتوان واقعی دانست ،این است که این قتلها بیشتر سیاسی
بوده و ترس از گرفتن و باختن قدرت باعث شده است که این قتله ا صورت بگیرند ،خواه هدف سیاسی
انگیزههای قومی داشته یا نداشته و برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تضعیف زمینههای قدرت سیاسی
یک جریان انجام گرفته باشند .حال آنچه مهم است ،بررسی پروندههای این قتلهاست و دولت باید آن
را مسکوت نگذازد و پیگیری کند.
دکتر عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت در مراسم یادبود قربانیان حادثهی شانزدهم عقرب ،که در
آن سید مصطفی کاظمی و پنچ وکیل پارلمان و دهها افراد غیرنظامی به قتل رسیدند ،گفت که پروندههای
قتلهای زنجیرهای را مورد بررسی قرار میدهیم .بازگشایی پروندههای قتلهای سیاسی و شناسایی
عامالن و انگیزههای آن ،یک اقدام نیکو است و حداقل میتواند ذهنیتهای سوء و بدفهمیها را در مورد
انگیزههایی که در مورد این قتلها در جامعه وجود دارند ،رفع کند و روشن کند.
ترورهای مبهم و مرموز و دنبالهدار شخصیتهای مهم سیاسی و اجتماعی
در جوامعی که گرایشهای تمامیتخواهی در آن وجود دارند و این گرایش
به تمامیتخواهی با سیاستگری درآمیخته باشد ،بهوجود میآید .جامعهی
افغانستان درطول سی و پنج سال گذشته با جنگهای ویرانگر برای
تصاحت قدرت روبهرو بوده است و در این مدت ،قتلهای سیاسی و
زنجیرهای بیشماری در این جامعه اتفاق افتادهاند .در دورهی زمامداری
کمونیستها قتلها و دستگیریهای گستردهی سیاسی توسط عامالن
این رژیم انجام شدند .یکی از شیوههایی که کمونیستهای پیرو لنین
برای تحکیم اقتدار خویش و سرکوب مخالفان سیاسی و فکری خویش
استفاده کردند ،کشتن شخصیتهای مهم و تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی
بود .گواه این عمل ،قتل بیش از پنج هزار زندانی سیاسی توسط عامالن
«خاد» میباشد که در سال گذشته شهرت این قربانیان به نشر رسید.
در دورهی 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 گروههای چپ وابسته بودند یا در حکومت کمونیستی
مقامهای بلند داشتند ،به بهانهی المذهبی به قتل رساندند .در دورهی
حاکمیت طالبان نیز ما شاهد قتلهای گستردهی سیاسی و حتا تصفیهی
نژادی بودیم و طالبان تمامی مخالفان سیاسی خویش را که اسیر
شیوه کار میگیرند.
میکردند ،به قتل رساندند و هنوز هم از این 
در سیزده سال گذشته که حاکمیت سیاسی مردمی شکل گرفت و
گروههای جهادی و جریانهای سیاسی دیگر در تشکیل آن سهم گرفتند،
قتلهای سیاسی و زنجیرهای از آغازین سالهای آن به وقوع پیوست.
حاجی قدیر ،وزیر فواید عامه و داکتر عبدالرحمان ،وزیر ترانسپورت و
هوانوردی به گونهی مرموز توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند و بعد
شخصیتهای نامدار سیاسی و نظامی چون سید مصطفی کاظمی ،جنرال
داوود داوود ،مسئول نظامی زون شمال و یکی از فرماندهان جهادی،
جواد ضحاک ،رییس شورای والیتی بامیان ،عبدالمطلب بیگ ،نمایدهی
مجلس ،جنرال موالنا ،شاه جهان نوری ،جنرال خلیلی ،ارسال رحمانی،
فرمانده سیدخلیلی ،احمد ولی کرزی ،برادر حامد کرزی و رییس شورای
والیتی قندهار ،استاد برهانالدین ربانی ،رییس جمهور سابق و رییس
شورالی عالی صلح و حشمت خلیل کرزی در جریان مبارزات انتخاباتی در
سال جاری ،از جملهی موارد قتلهای سیاسی و زنجیرهای میباشند که
تا هنوز صورت گرفته و پروندهی تمامی این قتلهای زنجیرهای سیاسی
پیگری نشده است .هربار این قتلها صورت گرفتند ،از طرف دولت
هیأتهایی توظیف شدند که پروندهی این قتلها را بررسی کنند .اما
در عمل به گونهی جدی پروندهی این قتلها پیگری نشدند و تا هنوز
رازها و عوامل پیدا و پنهان این قتلها برای خانوادهی قربانیان و جامعه
روشن نشده است و ذهنیتهای مختلفی در مورد عامالن و انگیزهی

این قتلهای سیاسی و زنجیرهای نزد وابستگان قربانیان و جامعه وجود
دارد .یکی از ذهنیتها این است که این قتلها به منظور تضعیف اقتدار
مجاهدین و گروهای قومی خاص صورت گرفتهاند که در طراحی آن
دستهای خارجی ،مخالفان نظام و عواملی در درون نظام نقش داشتهاند،
تا به واسطهی آن قدرت سیاسی مجاهدین تضعیف شود .انگیزهی دیگر
این میباشد که اکثر این قتلها به منظور حفظ اتوریتهی قوم خاص
صورت گرفتهاند.
در میان کسانی که تابهحال در روند قتلهای زنجیرهای قربانی شدهاند،
افرادی با وابستگیهای قومی و سیاسی مختلف وجود دارند .بهطور نمونه،
میتوان از حاجی قدیر ،احمد ولی کرزی و ارسال رحمانی نام برد که
هرسه آنها پشتون میباشند و از نزدیکان حامد کرزی ،رییس جمهور
سابق بودند.
آنچه که در مورد انگیزهی این قتلها میتوان واقعی دانست ،این است
که این قتلها بیشتر سیاسی بوده و ترس از گرفتن و باختن قدرت باعث
شده است که این قتلها صورت بگیرند ،خواه هدف سیاسی انگیزههای
قومی داشته یا نداشته و برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تضعیف
زمینههای قدرت سیاسی یک جریان انجام گرفته باشند .حال آنچه مهم
است ،بررسی پروندههای این قتلهاست و دولت باید آن را مسکوت
نگذازد و پیگیری کند.
دکتر عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت در مراسم یادبود قربانیان
حادثهی شانزدهم عقرب ،که در آن سید مصطفی کاظمی و پنچ وکیل
پارلمان و دهها افراد غیرنظامی به قتل رسیدند ،گفت که پروندههای
قتلهای زنجیرهای را مورد بررسی قرار میدهیم .بازگشایی پروندههای
قتلهای سیاسی و شناسایی عامالن و انگیزههای آن ،یک اقدام نیکو است
و حداقل میتواند ذهنیتهای سوء و بدفهمیها را در مورد انگیزههایی
که در مورد این قتلها در جامعه وجود دارند ،رفع کند و روشن کند.
آنچه که حاال در مورد آن قضاوت میشود ،بر بنیاد تلقیها و انگیزههایی
میباشد که ممکن است درست نباشد .اما روشن نشدن آن این تلقیها و
ذهنیتهای بدبینانه را بزرگتر میسازد .یکی از اتهامهایی که سر زبانها
است ،این است که این قتلها از درون حکومت سازماندهی شدهاند و به
این خاطر ،دولت در مورد پیگری پروندهی قتلهای زنجیرهای ،بیاعتنا
میباشد و تا هنوز در مورد پیگیری آن کدام اقدام جدی ننموده است.
برای اینکه این اتها م از دوش دولت برداشته شود ،حکومت وحدت ملی
باید پروندههای قتلهای موسوم به زنجیرهای را از نو مورد بررسی و
پیگرد قرار دهد .با تعقیب آن از طرفی مسئولیت دولت در قبال سرنوشت
شهروندانش ادا میشود و از جانب دیگر ،پیامدهای مثبت آن رفع
ذهنیتهای ناروشن و شناسایی عامالن و انگیزههای واقعی برای انجام
آن میباشند.

5

دوشنبه 19عقرب1393 ،سال سوم شماره 705

و ایجاد ترس در طالبان و دشمنان آنها
منبع :نیویارک تایمز
نویسندهDECLAN WALSHNOV :
برگردان :حمید مهدوی

عبدالرازق ،با نگاه پسرانه و لبخند مرددش ،چهرهی متواضعی نشان میدهد که بر شهرت او به
عنوان مرد شجاعت و ظلم ،خط بطالن میکشد :فرمانده خشنی که طالبان را از قندهار بیرون
نگهداشته است .این فرمانده سی و هفت سالهی والیت قندهار ،هنگام صحبت در باغ خانهاش،
که بهشدت از آن محافظت میشود و در حالی که سه کودک دور او پرسه میزدند ،گفت« :فکر
نمیکنم مردم از من بترسند»« .حداقل من از آنها نمیخواهم از من بترسند».
با این حال« ،ترس» کلمهای است که پیوسته با نام جنرال عبدالرازق همراه بوده است؛ مرد
مورد عالقهی مقامهای امریکایی که به گمان اغلب ،به قدرتمندترین مرد در جنوب افغانستان
و به یکی از پولدارترینهای آنها 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 قلعهی نظامی طالبان بود .نظر به برآوردهای غربیها ،حمالت ستیزهجویان در این شهر تا
دوسوم کاهش یافته است و کارشناسان میگویند ،نام او در میان طالبان وحشت ایجاد میکند.
اما این دستآوردها ،در نتیجهی گزارشهای مبنی بر نقض گستردهی حقوق بشر توسط نیروهای
امریکایی جنرال رازق در انظار عمومی از او
امنیتی افغانستان که باعث شدهاند قهرمانان پیشین
ِ
فاصله بگیرند ،لکهدار شدهاند .اکنون که نیروهای جنگی ایاالت متحده قندهار را ترک میکنند،
معضل چگونگی برخورد با جنرال رازق ،چیزی است که اشرف غنی ،رییس جمهور جدید
افغانستان ،به ارث برده است .آقای غنی قول داده است که حوزهی فعالیت و کنترول مردان
قدرتمند منطقهای را از بین ببرد .اما با افزایش خشونتها در والیتهای مجاور ،او باید تصمیم
بگیرد که آیا معرفی جاگزین برای جنرال رازق قابل توصیه یا حتا ممکن است یا خیر.
گریم اسمیت ،یک تحلیلگر ارشد در گروه بینالمللی بحران که یک سازمان تحقیقاتی
غیرانتفاعی است ،گفت« :مشاوران رییس جمهور به او گفتهاند که زمان ،زمان مهار رازق
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 عمدهی مداخلهی امریکاییها در افغانستان است.
کوباد در
او پس از سال  2001به عنوان فرمانده پولیس اسپین بولدگ ،شهرک مرزی پر خا 
 60مایلی جنوب قندهار ،به شهرت رسید و بهسرعت شهرت یک مأمور بیرحم مخالف طالبان
را کسب کرد.
بزرگان افغان و مقامهای غربی میگویند که او همچنین بر تجارت سودآور مرزی ،در یک
منطقهی مملو از قاچاق مواد مخدر ،کنترول شدید اعمال کرد و بر اساس چندین برآورد ،این
امر دهها میلیون دالر بر ثروت شخصی او افزود .و او با استفاده از قدرتهای جدیدش بهطور
خشونتآمیز دشمنیهای خونی علیه رقیبان قبیلهایاش را دنبال کرد– وحشتناکترین آن در
ماه مارچ  2006بود ،زمانی که  16تن در نزدیکیهای اسپین بولدک کشته شدند و جسدهایشان
در بیابانی در آن نزدیکیها انداخته شده بودند.
اما متحدان قدرتمند از او در برابر موشگافیها محافظت کردند .یک مقام سازمان ملل متحد
که نخواست نامش فاش شود ،گفت که در سال  ،2007رییس جمهور کرزی مانع تالشهای
غرب برای برکناری جنرال رازق به دلیل نگرانیهای حقوق بشری شده بود .آقای کرزی در
ماه سپتامبر ،در جریان آخرین روزهای ریاست جمهوریاش ،جنرال رازق را به رتبهی 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.
جنرال رازق ،در حالی که بهیاد میآورد که چگونه جنرال دیوید پیتریوس ،فرمانده پیشین
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 جنگجویانش را به
قندهار برد تا در دفع حمالت طالبان در سال  2010کمک کند ،برخی از فرماندهان امریکایی او
را به عنوان یک قهرمان مورد ستایش قرار دادند.
ی در سال  2010که گفته
اما پس از مرگ احمد ولی کرزی ،برادر ناتنی رییس جمهور کرز 
میشد از قاچاق مواد مخدر و کمکهای مالی سازمان سیا غنی شده بود ،جنرال رازق به سلطهی
بیچون و چرا دست یافت .گل آغا شیرزی ،والی پیشین که زمانی متحد رازق بود ،در خانهاش
در این شهر گفت« :رازق ،خدا ،پیامبر ،والی و رییس جمهور قندهار است»« .او پادشاه است».
این روزها ،قندهار فضای وحشتزده ،اما امنی دارد و پولیس بیش از  260ایستگاه بازرسی در
سراسر این شهر را اداره میکند .برخی از آنها پولیسهای مرزی اند ،مردانی با سربندها و
عینکهای آفتابی که اکثرا از قبیلهی جنرال رازق استخدام شده و پهلوی موترهایهامویشان
با عکسهایی از والی که در لباسهایشان چسپانده شدهاند ،در نزدیکیهای قصر والی میلمند.
برای طالبان ،جنرال رازق یک هدف ارزشمند است .جوش سرخی که در دست راست او وجود
دارد ،نشانهی حملهی انتحاری طالبان است که دو سال قبل نزدیک بود او را بکشد .و در ماه
جوالی ،در جریان جشنوارهی اسالمی عید فطر ،موج تازهای از بمبگذاران خانهی او در اسپین
بولدگ را هدف قرار دادند و دو تن را کشتند .وی گفت« :مهم نیست چندبار آنها برای کشتن
من تالش میکنند»« .من هرگز سازش نخواهم کرد».
اما او همچنین با اتهاماتی مواجه است که تاکتیکهای خشن او به ستیزهجویی دامن میزنند.
یک گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد که سال گذشته منتشر شد ،اعالم کرد که در جریان
یک سال  81تن از بازداشتگاه پولیس قندهار ناپدید شده بودند .گروههای حقوقی شواهدی
را در مورد زندانهای مخفیانه جمعآوری کردهاند که در آنها بازداشت شدگان با برق کشته
شده ،با کیبل مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا بدون محاکمه اعدام شدهاند .کارگران بهداشتی
در شفاخانهی اصلی میرویس در قندهار ،از دریافت اجساد بازداشت شدگان پیشین پولیس با
صورتهای شکسته و عالمتهای حفاری (ایجاد سوراخ) در جمجم هیشان گزارش دادهاند.
در ماه آگست ،حملهای در ولسوالی ژیری در غرب قندهار ،نمونهی تشنج میان امنیت و حقوق
جبهه نیروها را فرماندهی میکرد ،یک حملهی بزرگ
بشر را برجسته ساخت .جنرال رازق ،که از 
طالبان را دفع کرد .اما در جریان جنگ ،پولیس محلی افغان ،نیروی شبهنظامی تحت فرماندهی
رازق ،شش کوچی را که پولیس آنها را به همکاری با شورشیان متهم کرده بود ،دستگیر و
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اعدام کرد .یکی از بزرگان قومی که به دلیل ترس از مجازات ،نخواست نامش فاش شود ،گفت:
«پس از تاریکی هوا ،آنها را به کانال سنگسار 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
جنگجویان طالب مصاحبه کرده است ،گفت که چنین سوء استفادهها به ستیزهجویی دامن
میزنند .وی گفت« :اگر عبدالرازق احساس طالبان مبنی بر بیعدالتی را پنکه کند ،هرکار خوب
وی در طرحریزی امنیت خنثا خواهد شد».
برخی از مردم ملکی نیز آزرده خاطرند .خان محمد که یک کشاورز است ،میگوید که محمد،
پسر سیزده سالهاش ،توسط یک فرمانده پولیس ربوده شده و در یک مقر پولیس در پشمول به
عنوان برده برای سکس نگهداری شده است .پس از آنکه خان محمد خواستار آزادی پسرش
شد ،پولیس جسد خونین او را جل و دروازهی 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 مصاحبهای گفت که بازرسانش ادعای خان محمد را به دلیل عدم موجودیت
شواهد رد کردهاند؛ اما اذعان کرد که مردان او نیز در برخی از سوء استفادهها مقصر اند« :پولیس،
انسان است»« .آنها هم اشتباه میکنند».
با این حال ،این اتهامات مقامهای امریکایی را نگران کردهاند و میتوانند تحریمهای مالی علیه
نیروهای جنرال رازق را بهدنبال 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« :جامعهی جهانی این را تماشا میکند».
برای جنرال رازق ،این یک انحراف کسل کننده از تمرکز او روی پاکستان است ،دشمنی که او
آن را به تغذیهی شورشیان از پایگاههایی در امتداد مرز در ایالت بلوچستان متهم میکند .طالبان
و برخی از مقامهای پاکستانی جنرال رازق را عامل سلسلهای از کشتارهای مولویهای طرفدار
طالبان در بلوچستان در جریان سال گذشته میدانند .آنها هیچ مدرک مستحکمی برای دفاع
از ادعای خود نداشتهاند ،هرچند در ماههای اخیر حمالت انتقامجویانه به منظور هدف قرار دادن
اعضای قبیلهی ادوزی جنرال رازق ،افزایش یافتهاند .مقامها گفتند که در تازهترین خشونتها در
اواخر هفتهی گذشته ،افراد مسلح ملک برات خان و پسر دوازده سالهاش را در چمن ،شهرکی در
مرز پاکستان ،به ضرب گلوله کشتند.
موفقیت آلودهی جنرال رازق ،تصمیم پیچیدهای برای رییس جمهور غنی ارائه میدهد که باید
بین هدف اعالم شدهاش مبنی بر زدودن قدرت مردان قدرتمند دوران کرزی و حفظ امنیت
در برابر حمالت دوامدار طالبان ،تعادل ایجاد کند .قوت تهدید شورشیان در نخستین ماه ریاست
جمهوری غنی آشکار شد ،زمانی که شورشیان  10حمله را در کابل انجام دادند و  27تن را
کشتند.
مایکل سمپل گفت که برکناری مجریانی چون جنرال رازق ،با در نظرداشت بیرحمی 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 نمیکنم که او را به عنوان بخشی از
راهحل درازمدتش در نظر بگیرد».

امروز از نود و پنج سالگان کشور تقدیر به عمل آمد .ظاهرا
به نظر میآید که تقدیر فقط به عمل میآید .تقدیر خوب هم
میکند که به عمل میآید .وقتی که دیدار صورت میپذیرد و
مشکل مورد توجه قرار میگیرد ،تقدیر هم حق دارد به عمل
بیاید .اما نپرسیدید که این نود و پنج سالگان چه کار کردهاند
که ازشان تقدیر به عمل میآید.
قضیه از این قرار است که شاخص امید به زندگی در افغانستان
 45درصد است .یعنی مثال این جانب تا پنج-شش سال دیگر
دو باره مرغ باغ ملکوت میشوم و مراسم فاتحه که جنازه
قبال به خاک سپرده شده و باقی ماجراها .در همین کشوری
که آدمها باید طرفهای چهل و پنج سالگی غریق رحمت
شوند ،کسانی پیدا میشوند که تا نود و پنج سالگی خشک و
سالم سرشان را بیرون آب نگ ه میدارند و همچنان زندگی به
عمل میآورند .حتما فکر میکنید که این افراد خیلی پولدار
اند و غذاهای خوب میخورند و ورزش صبحگاهیشان ترک
نمیشود .نه ،اینطور نیست .ما با یکی از اینها 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 میخندم.
خنده عمر آدم را دراز میکند».
وقتی از او پرسیدیم که به کجای این ملک میخندد ،اینجا که
چیزی برای خنده نیست ،او فقط خندید.
یکی دیگر از این نود و پنج سالگان طول عمر خود را به
دواهای یونانی نسبت داد و گفت:
«من هر صبح یک مشت گوش خ ِر کوبیده را با گل گاو زبان
و ُد ِم روباه یکجا میکنم و در چایبر میریزم و تا ساعت
دوازده چایبر را خالی میکنم .خیلی خوب است .عمر آدم را
دراز میکند».
یکی از مردان پیر نود و پنج ساله که تقدیرنامهی خود را به
همه نشان میداد ،گفت:
«من بهزور خود نود و پنج ساله شدم .من به دهن عم ِر کوتاه
چیز میکنم .اگر عزرائیل پدرلعنت طرفهای خانهی من دور
بخورد ،به خدا قسم که میزنم ناکارش میکنم .کدام بیناموس
باشد که راه صد سالگی مرا بگیرد؟»
دولت افغانستان اعالم کرد که کسانی که بدون دریافت کمک
از دولت خودشان را به عمر نود و پنج سالگی میرسانند،
شایستهی هرنوع تقدیر هستند .سخنگوی دولت گفت که
حکومت قصد دارد خنده و چای علف و فحاشی را به عنوان
عوامل دراز کنندهی عمر ترویج کند.
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

شاه شورشی و مرموز افغانستان :حبیباهلل
کلکانی
سخنرانی لطیف پدرام در بارهی حبیباهلل کلکانی را دیدم.
صرف نظر از درستی و نادرستی سخنان پدرام ،نفس
برگزاری محفلی به یاد حبیباهلل کلکانی ،یک کار پسندیده است؛ اما به شرطی که
هدف تنها قهرمانتراشی نباشد و به روشن کردن منصفانهی زوایای پنهان یا وارونه
جلوه داده شدهی کار ،شخصیت و حاکمیت این مرد ناشناخته و مرموز تاریخ افغانستان،
اولویت داده شود .شکستن سنت خوانش یک طرفهی تاریخ ،برای کسی ضرری ندارد.
حبیباهلل کلکانی ،یکی از جالبترین شخصیتهای تاریخ افغانستان است .او از میان
زیر پا شدهترین قشر اجتماعی افغانستان برمیخیزد ،به سرکشی و نه گفتن رو میآورد
و سرانجام بدون هیچگونه حمایت خارجی و آموزش رسمی ،شکاف گرگرو ،در دیوار
بلند سلطهی قومی ابدالی-پشتون وارد میکند .روشن است که چنین آدمی نمیتوانسته
از کیفیتهای شخصیتی یک رهبر کاریزماتیک ،سازمان دهنده و فوقالعاده باهوش
بیبهره بوده باشد .همچنان ،او نمیتوانسته مسیر طوالنی خاکساری-شاهی را بدون
داشتن یک دید بلند شخصی و رویای جدی ،طی کند.
احتماال بخش بزرگ آنچه آقای پدرام و طرفدارانش در مورد کلکانی میگویند،
اغراقآمیز و نادرست است؛ اما بهدرستی روایتهای نیروهای مخالف کلکانی هم
نمیتوان بهسادگی اعتماد کرد .توماس بارفیلد ،در صفحهی  192کتاب «تاریخ فرهنگی
و سیاسی افغانستان» ،در بارهی حبیباهلل کلکانی و دالیل مهم شکستش مینویسد:
«گرچند او حاکم توانایی نبود و در جریان نه ماه حاکمیتش ،کابل را به بینظمی کشید؛
اما جنگجوی ماهری بود .او توانست بدون هیچگونه کمک خارجی و به رسمیت
شناختن بینالمللی ،متحدان اماناهلل را در مزار شکست بدهد و حداقل به شکل ظاهری،
کنترول قندهار و هرات را بهدست گیرد .او با استفاده از مالهای محلی و خصومت
سنتی قبیلهای ،توانست پشتونها را برای یک مدت حیرتانگیز طوالنی ،پراکنده و در
مقابل هم نگهدارد .تعداد زیادی که قبال در کابل برای اماناهلل کار میکردند ،در اوایل
با حبیباهلل همکاری کردند و حتا زمینهی ازدواجش با یک خانم محمدزایی را فراهم
کردند ،گرچند بعدا تالش شد که آن را پنهان کنند .اما سرانجام حبیباهلل را دو ضعف
از پای درآورد .اول ،ضعف اقتصادی بود .وقتی مقدار تخمینی  750000پوندی که او در
خزانهی کابل یافته بود ،و برای خرید نفوذ و پرداخت حقوق نیروهایش استفاده میکرد،
تمام شد ،هیچ راهی برای جاگزینی آن وجود نداشت .دوم ،جایگاه او به عنوان یک
«بیگانه» بود .حاکمان افغانستان ،برای چنان مدت طوالنی و بهصورت کامل از میان
ابدالیها برخاسته بودند که حتا برای قدرتمندترین رهبران قبیلهای و منطقهای ،چیزی
غیر از آن ،قابل تصور نبود».
قضاوت بارفیلد نشان میدهد که حبیباهلل کلکانی با چه موانع و مشکالت کمرشکن،
دست و پنجه نرم میکرده است .حرکت از موقعیت پایین یک بیگانه ،بیاعتباری در
نگاه مردم ،آدمها ،اقوام قدرتمند و دولتهای پیرامون ،نبود خودباوری و اعتماد به
نفس در میان همراهان و جنگیدن با سنت طوالنی و هنجار شدهی حاکمیت قبیلهای
ابدالیها-پشتونها و...
آیا این همه موانع و مشکالت ،میتوانسته نقشی در راندن بیشتر و بیشتر کلکانی
بهسوی مالها و در نهایت تکیهاش بر این قشر و پذیرش رویکرد و نگاه آنها ،نداشته
باشد؟ قضاوت در این مورد کار آسانی نیست؛ اما گذشته و شیوهی زندگی قبلی کلکانی،
نشان زیادی از یک مذهبی کور و تندرو ندارد .کلکانی و کارهایش را اگر منصفانه
بررسی کنیم ،با تمام بدیهایی که به او نسبت دادهاند و لقبهای تحقیرآمیزی که
برایش تراشیده و ترویج کردهاند ،اگر او را بهتر از اکثریت حاکمان افغانستان نیابیم،
بدتر نخواهیم یافت ،گرچند برای قهرمان ساختنش هم مشکالت جدی خواهیم داشت.


Jafar Rasouli

پایان دورهی حکومت سیزده سالهی رییس جمهور کرزی
و روی کار آمدن اشرف غنی احمدزی حداقل از لحاظ
کدرهای دولتی تحول بزرگ و عمیقی برای هموطنان
پشتون خواهد بود .اشرف غنی با آوردن چهرههای نو و
برنامههای تازهتر ،ظرفیت رهبری را در این مردم ارتقا خواهد داد.
بعید به نظر میرسد که وی در در تقرر چهرههای اقوام دیگر دست باز داشته باشد.
قرارداد دولت وحدت ملی در عمل میدان انتخاب او را محدود خواهد کرد .کدرهای
دولتی از اقوام غیرپشتون به احتمال زیاد با پیشنهاد یا رضایت سران آنها -کسانی
که در طی سه دههی اخیر تغییر نکردهاند -به کار گماشته خواهند شد .این امر باعث
رکود و کهنگی میگردد .چهرههای نوگرای غیرپشتون باز هم در حاشیه خواهند ماند.


Fahim Naimi

نظام انتخابات ولسی جرگه ،انتخابات شورای والیتی،
انتخابات شورای ولسوالی ،انتخابات شورای قریه،
انتخابات شهرداری و شورای شهر ،تکرای غیرقابل انتقال
( )Single non Transferable Voteو
نظام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اکثریتی دو مرحلهای (Two Round
 )Systemمیباشد .هردو نظام انتخاباتی ،کاندیدامحور بوده و برای رشد احزاب
سیاسی زمینههای الزم را مساعد نمیسازند.


Waheed Omer

در روزهای آخر انتخابات گذشته گفته بودم ،برای من
فرزند یک شخص مهم نمیتواند فقط بهخاطر این الگو
باشد که پدرش آدم مهمی بوده است .گفته بودم ،من کسی
را به عنوان الگو میتوانم بپذیرم که خودش آدم تأثیرگذار
باشد ،نه پدر و پدرکالنش .یک تعداد کسانی که همهچیز را از دید قوم و زبان میبینند،
سوء تعبیر کردند که وحید عمر به فالن قوم توهین کرده است .من رابطهی آن اظهاراتم
را با بحث قومیت تا امروز نمیتوانم پیدا کنم.
امروز مقالهای در مورد «دختر اول افغانستان» خواندم که تا امروز چیزی در موردش
نمیدانستم .تکرار میکنم ،توجه و امتیازی که یک تعداد فقط بهخاطری از آن بهرهمند
هستند که عضو خانوادهی فالن شخصیت کالن هستند ،از نظر من بیعدالتی کالن در
حق کسانی است که خودشان دستآورد دارند و از خود چیزی ساختهاند!

فقط ابوال نيست که ممکن است شما را بکشد

مرگبارترينويروسهايدنیادرکمینشماهستند

انسانها از مدتها قبل از اينکه گونهی ما به شکل
امروزي تکامل يابد ،در حال مبارزه با ويروسها بودهاند.
در مورد برخي بيماريهاي ويروسي واکسی نها و
داروهاي ضدويروسي به ما اجازهی جلوگيري از انتشار
گستردهی عفونتها را داده و به بهبودي افراد کمک
کرده است.
ب راي مثال ،ما توانستيم ويروس آبله را ريشهکن کنيم
و در حال نجات دادن دنيا از ساير ويروسهاي جديد
هستيم .شيوع اخير ابوال در غرب آفريقا نشان م يدهد،
ما راهي طوالني ب راي غلبه کردن بر ويروسها در
پيش داريم.
الکه مالبرگر ،استاديار مايکروبيولوژي و متخصص ابوال
از دانشگاه بوستون م يگويد ،بدتر از اين نم يتوانست
باشد .سويهی ابوال زیير ( )Ebola Zaireکه
موجب همهگيري اخير در آفريقا شده ،تابهحال موجب
مرگ افراد زیادی آلوده به ويروس شده است.
البته ويروسهاي ديگري هم هستند که کشندگي
کمي دارند و برخي حتا کشنده نيستند .در اينجا ما
گومير افراد
 9ويروس مهلک را بر اساس احتمال مر 
در صورت ابتال ،تعداد افراد کشته شده در اثر ابتال به
ويروس و تعداد افرادي که در حال حاضر در معرض
خطر بي شتر جهت ابتال هستند ،فهرست کردهايم.
 .1ويروس ماربورگ
دانشمندان اين ويروس را در سال  1967زماني کشف
کردند که شيوع محدودي از ويروس در بين کارکنان
آزمايشگاهي در آلمان که در معرض ميمونهاي
آلودهی وارد شده از اوگاندا قرار داشتند ،رخ داده بود.
اين ويروس همانند ابوال موجب بروز تب هموراژيک
م يشود ،بدين معنا که افراد آلوده به ويروس دچار
تبهاي شديد و خونريزي در تمام بدن م يشوند که
م يتواند به شوک ،از کارافتادگي اندام و نهايتا مرگ
منجر شود .بر طبق آمار سازمان جهاني بهداشت
گومير نخستين شيوع اين ويروس 25
جهاني ،نرخ مر 
درصد بود؛ اما اين مي زان در شيوع سال 2000-1998
در جمهوري دموکراتيک کنگو و شيوع سال  2005در
آنگوال به بيش از  80درصد رسيد.
 .2ويروس ابوال
اولين شيوع ابوال در انسانها در سال 1976بهطور
همزمان در دو کشور سودان و کنگو رخ داد .ابوال
از طريق تماس با خون يا ساير مايعات بدني افراد
آلوده يا حيوانات گسترش يافت .مالبرگر م يگويد:
«مي زان کشندگي سويههاي مختلف ابوال بهصورت
قابل توجهي متفاوت است .سويهاي از ابوال بهنام
ابوال رستون ( )Ebola Restonحتا موجب
بيماري در افراد نم يشود .اما به گزارش سازمان
گومير ب راي سويهی
جهاني بهداشت ،نرخ مي زان مر 
بونديبوگيو ( )Bundibugyoحدود پنجاه درصد
و ب راي سويهی سودان ( )Sudanبيش از هفتاد و
يک درصد است .شيوع فعلي ابوال از اوايل سال 2014
آغاز شد و يکي از بزرگترين و پيچيدهترين شيوعهاي
بيماري تا به امروز بوده است».
س هاري
 .3ويرو 
با وجود اينکه عرضهی واکسی نهايهاري مربوط به
حيوانات خانگي که در دههی  20ميالدي عرضه شدند،
باعث شدند تا اين بيماري در کشورهاي توسعه يافتهی
امروزي تا حد زيادي نادر باشد؛ اما هاري در برخي از
کشورهاي مانند هندوستان و بخشهايي از افريقا،
مشکل جدي محسوب م يشود.
مالبرگر م يگويد« :اين ويروس مغز را تخريب م يکند
و بيماري واقعا بدي است .ما اکنون عليه بيماريهاري

واکسین و انت يبادي در اختيار داريم و اکر کسي توسط
حيوان هاری گزیده شود ،ما م يتوانيم او را درمان کنيم.
اما اگر شما درمان نشويد ،بهطور حتم خواهيد مرد».
 .4ويروس ايدز
دکتر آمش ادالجا ،متخصص و سخنگوي انجمن
بيماريهاي عفوني در امريکا م يگويد HIV :شايد
مهلکترين ويروس دنياي امروزي باشد .حدود 36
ميليون نفر از اوايل دههی  80ميالدي که اين ويروس
ن جان خود را از دست
شناخته شده ،بر اثر ابتال به آ 
دادهاند.
دکتر ادالجا م يگويد« :ايدز بيماري عفوني است که در
حال حاضر بي شترين تلفات انساني را به همراه داشته
است .داروهاي ضدويروسي قدرتمند کنوني اين امکان
را ب راي افراد فراهم آورده تا سالهاي زيادي را با وجود
ابتال به ايدز ،زنده بمانند».
اما بيماري به وي رانگري خود در بسياري از کشورهاي
ضعيف و متوسط از نظر اقتصادي که بيش از 95
درصد موارد جديد بيماري ايدز در آنها رخ م يدهند،
ادامه م يدهد .به گفتهی سازمان جهاني بهداشت،
يکبيستم افراد در آفريقا مبتال به ايدز هستند.
 .5ويروس آبله
در دههی  80ميالدي سازمان بهداشت جهاني اعالم
کرد ويروس آبله ريشهکن شده است .اما پيش از آن
انسانها ب راي ساليان متمادي به مبارزه با اين ويروس
پرداخته بودند .این ويروس جان يکسوم افراد آلوده به
آن را م يگرفت و افراد زنده مانده دچار زخمگاههاي
دایمي ،عميق و حتا نابينايي بودند.
گومير در جمعي تهاي خارج از اروپا قبل از
مي زان مر 
اينکه مهاجران ويروس را به همراه خود به آن مناطق
بياورند ،بهعلت تماس کمتر با ويروس ،پايين بود.
به عنوان مثال ،مورخان احتمال م يدهند  90درصد
جمعيت بومي امريکا در اثر ويروس آبلهی منتقل شده
ب ه وسيلهی مهاجران اروپايي به آنجا ،مردهاند .فقط در
قرن بيستم آبله موجب مرگ  300ميليون انسان شد.
دکتر ادالجا م يگويد« :اين بيماري گسترهی وسيعي
در دنيا داشت و موجب مرگ و نابينايي انسانهاي
فراواني شده بود و اين وضعيت باعث شروع اقدامات
و فعالي تهايي جهت مبارزه و نهايتا ريشهکن کردن
اين بيماري شد».
 .6هانتاويروس
سندرومهانتاويروس ريوي ( )HPSاولين بار در سال
 1993در امريکا هنگامي مورد توجه گسترده قرار گرفت
که يک مرد جوان ناواجو و نامزدش در ناحي هی فورکرنر
امريکا زندگي م يکردند ،چند روز پس از دچار شدن
به تنگی نفس ،جان خود را از دست دادند .مسئوالن
ش آهو (deer
ي هانتاويروس را از يک مو 
بهداشت 
 )mouseکه در خانهی يکي از افراد آلوده به ويروس
زندگي م يکرد ،جدا کردند .بر اساس آمار مراکز کنترول
و پي شگيري از بيماريهاي امريکا ،تابهحال بيش از
 600نفر در اين کشور به  HPSمبتال شدهاند و 36
درصد افراد در اثر ابتال به اين بيماري فوت کردهاند.
اين بيماري از فردي به فرد ديگر منتقل نم يشود و
علت ابتال به بيماري ،تماس با فضوالت موشهاي
آلوده است.
بر اساس يک مقالهی منتشر شدهی ژورنال
Clinical Microbiology Review
در سال  ،2010پيش از اين يک سويه از هانتاويروس
موجب شيوع بيماري در اوايل دههی  50ميالدي در
حين جنگ کوریا شده بود .در اين شيوع بيش از 3000
سرباز امريکايي آلوده شدند و  12درصد آنها جان خود

را از دست دادند .با اينکه هنگام کشفهانتاويروس در
امريکا ،اين بيماري ب راي پزشکي غ ربي موردي جديد
محسوب م يشد؛ اما محققان بع دها دريافتند ،در رسوم
و سنتهاي پزشکي بوميان ناواجو بيماري مشابهي
توصيف شده که با موشها مرتبط است.
 .7ويروس آنفلوانزا
به گفتهی سازمان جهاني بهداشت ،در طول يک
فصل معمول آنفلوانزا ،بيش از  500هزار نفر در سراسر
جهان در اثر ابتال به اين بيماري م يمي رند؛ اما گاهي
اوقات ظهور سويههاي جديد آنفلونزا موجب همهگيري
بيماري و در نتيجه گسترش سريعتر بيماري و افزايش
گومير ناشي از آن م يشود .مهلکترين
نرخ مر 
همهگيري آنفلونزا که از آن با نام آنفلونزاي اسپانيايي
ياد م يشود ،در سال  1918رخ داد ،بيش از  40درصد
جمعيت دنيا را بيمار کرد و موجب مرگ حدود 50
ميليون نفر شد.
مالبرگر م يگويد« :احتمال رخ دادن شيوع آنفلونزا
مشابه سال  1918وجود دارد .اگر سويهی جديدي از
ويروس آنفلونزا به جمعي تهاي انساني راه پيدا کند که
بتواند ب هراحتي بين افراد منتقل شود و بيماري شديدي
ايجاد کند ،ما را با مشکالت بزرگي مواجه م يسازد».
 .8ويروس تب دنگي
ويروس دنگي اولين بار در دههی  40ميالدي در
فيليپين و تايلند مشاهده شده و سپس در تمامي
نواحي استوايي و نيمهاستوايي کرهی زمين گسترش
يافت .نزديک به  50درصد جمعيت دنيا در مناطقي
که تب دنگي در آنها رايج و اندميک است ،زندگي
م يکنند و همزمان با گرمتر شدن کرهی زمين ،ممکن
است اين بيماري به وسيلهی حشرات ناقل آن به نقاط
دوردستتري گسترش يابد.
ب راساس آمار سازمان جهاني بهداشت ،ويروس دنگي
ساالنه  50تا  100ميليون نفر را مبتال م يکند .نرخ
گومير ويروس دنگی پايي نتر از ساير ويروسها و
مر 
حدود  2/5درصد است .اين ويروس م يتواند بيماري
شبيه ابوال بهنام تب هموراژيک دنگي را ايجاد کند که
گومير در صورت عدم درمان،
در اين شرايط مي زان مر 
حدود  25درصد است.
مالبرگر م يگويد« :الزم است توجه بي شتري به ويروس
دنگي داشته باشيم؛ چون اين ويروس خط ر جدي ب راي
ما محسوب م يشود .در حال حاضر واکسیني عليه تب
دنگي وجود ندارد؛ اما کارآزماي يهاي باليني بزرگي بر
روي يک واکسین آزمايشگاهي توليد شده به وسيلهی
شرکت داروسازي فرانسوي سانوفي ،نتايج اميدوار
کنندهاي داشته است.
 .9روتاويروس
در حال حاضر دو واکسین ب راي محافظت از کودکان
در ب رابر روتاويروسهايي که علت اسهالهاي شديد در
کودکان و نوجوانان هستند ،وجود دارد .ويروس م يتواند
بهسرعت از مسير دهاني مدفوعي منتقل شود .با اين
وجود ،کودکان در کشورهاي توسعه يافته بهندرت در اثر
ابتال به روتاويروس جان خود را از دست م يدهند .اين
بيماري در کشورهاي در حال توسعه که درمانهاي الزم
ب راي جب ران آب از دست رفتهی بدن بهطور گسترده در
دسترس نيست ،م يتواند کشنده باشد.
سازمان جهاني بهداشت تخمين م يزند که در سال
 2008حدود  453هزار کودک کمتر از  5سال به علت
ابتال به اين ويروس فوت کردهاند؛ اما کشورهايي که
واکسین اين ويروس را بهکار بردهاند ،کاهش مشخصي
را در تعداد افراد بستري شده و مي زان مرگومير ناشي
از آن گزارش کردهاند( .برترینها)
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يونايتدهابهدنبال
تمديد قرارداد فانپرسي

سايت گول ادعا کرد که باشگاه منچستريونايتد مذاکرات
ی آغاز
با رابين فانپرسي را ب راي تمديد قرارداد در ماه جنور 
کرده است .یونایتدها معموال قرارداد بازیکنانی که از مرز 30
سال عبور کردهاند را تنها ب رای یک سال تمدید م یکنند؛ اما
م یخواهند در مورد این ستارهی هالندی استثنا قایل شده و
قرارداد او را تا سال  2016تمدید کنند.
گفته م یشود ،دستمزد هفتگی  320هزار یورویی فانپرسی
کاهش پی دا نخواهد کرد؛ این در حالی است که بر اساس
ضوابط مالی باشگاه منچستریونایتد ،این رقم م یتواند تا 127
هزار یورو کاهش پیدا کند .یونایتدها فانپرسی را به عنوان
یکی از ستارهیهای اصل یشان در چند فصل آینده در نظر
دارند و با توجه به اینکه م یدانند باشگاههای زیادی بهدنبال
به خدمت گرفتن او هستند ،م یخواهند هرچه زودتر وضعیت
قرارداد او را مشخص کنند.
فصل گذشته هم شایعات زیادی در مورد جدایی این ستارهی
هالندی از منچستریونایتد به گوش م یرسیدند؛ اما با انتخاب
فانخال به عنوان سرمربی جدید یونایتدها ،ماندن این بازیکن
در اولدترافورد هم قطعی شد.

پيگريني:نگران
فاصلهباچلسينيستيم

بيل :براي بردن
از رونالدو الگو ميگيرم

گرت بيل ،ستارهی ولزي ریال مادريد ،اعالم کرد
که کريس رونالدو الهامبخش او ب راي رسيدن
به عنوان بهترين بازيکن دنياست .بیل که در
پیروزی  1-5تیمش مقابل رایو وایکانو موفق به
گو لزنی 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 این جایزه
برسد .او به ب یب یسی گفت« :فکر م یکنم
کریس این فصل فوقالعاده کار کرد .تع داد
گولهایی که او به ثمر رساند ،قهرمان یاش با
ریال در چمپیونزلیگ و بازیهای فوقالعادهاش
این را ثابت م یکند .نم یتوانم 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 ب رای همه آرزوی موفقیت
م یکنم.
یکی از دالیلی که به ریال آمدم ،این بود که از
بازی در کنار بهترینهای دنیا چیزهای زیادی

بگیرم .هر روز به تمرینات رونالدو دقت م یکنم؛
اینکه چطور روی کارش تمرکز م یکند و
به همهی جنب ههای بازی توجه دارد .تع داد
گولهایی که او به ثمر رسانده و کارهایی که
در زمین انجام م یدهد ،فوقالعاده است .کمتر
کسی م یتواند چنین عملکردی داشته باشد».
بیل در فهرست اولی هی توپ طال حضور دارد؛
اما م یداند که ب رای رسیدن به این جایزه باید
بی شتر تالش کند .او در پاسخ به این سوال
که آیا دوست دارد ب رندهی توپ طال شود،
گفت« :اگر به بردن توپ طال فکر نکنید،
نباید فوتبال بازی کنید .واضح است که همه
م یخواهند ب رندهی این جایزه شوند .بردن
این جایزه نشان م یدهد ،خوب کار م یکنید.
مهمترین مسئله ب رای من این است که دایما در
حال پیشرفت باشم .اگر به تمرینات و بازیهای
رونالدو نگاه کنم ،این یک الگو به من م یدهد؛
ب رای رسیدن به جایی که بتوانم توپ طال را
ببرم».

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي ،پس از تساوي 2-2
تيمش مقابل کویينزپارک رنجرز ،تأکيد کرد که به فاصلهی 8
امتيازي تيمش با چلسي اهميتي نم يدهد .سیتی در دیدار
شنب ه شب دو بار از کی وپ یآر عقب افتاد؛ اما در نهایت توانست
کار را به تساوی بکشد .اما با توجه به پیروزی چلسی مقابل
لیورپول ،فاصلهی دو تیم در صدر جدول افزایش پیدا کرد .با
این وجود ،پیگرینی همچنان به ادامهی فصل خوشبین است.
او به خب رنگاران گفت« :من به چلسی فکر نم یکنم .به تیم
خودمان فکر م یکنم .ما زمان زیادی داریم .هنوز  27بازی
دیگر باقی مانده است .مسیر قهرمانی خیلی طوالنی است».
سرمربی چیلیایی سیتی همچنین تأکید کرد که بازیکنان
تیمش باید نمایشهای بهتری داشته باشند تا تمام مسئولیت
تیم بهدوش سرخیو آگوئرو نباشد.
«در حال حاضر آگوئرو بازیکن بسیار مهمی ب رای ماست.
همیشه گفتهام که سرخیو یکی از بهترین بازیکنان دنیاست.
شاید او نیاز داشته باشد که همهی اعضای تیم سطح بازیشان
را بهتر کنند .فکر م یکنم ما بهترین عملکردمان را در خط
دفاعی نداشتیم .باید بهتر شویم؛ اما قصد ندارم تیمم را به چند
دسته کنم .ما بهطور کلی باید بهتر شویم».

مارتينو :براي توپ طال،
راي من هميشه مسي است



عالقهی مجدد ریال
به جذبهافبک پياسجي

تابستان گذشته ،مدي ران ریال ب راي به خدمت
گرفتن «مارکو وراتي» ،هافبک ايتاليايي
پاريس سنت جرمن در چندين نوبت با سران
اين باشگاه مذاکره کردند .مذاکرات ریال یها با
مدی ران پ یاسجی البته نتیجهای نداشت و
وراتی در باشگاه پاریسی ماندنی شد .با این
حال ،نشریهی « ،»LE10SPORTدیروز
ادعا کرد که سران ریال همچنان به خرید این
بازیکن عالقهمند هستند و در زمستان قصد

آغاز دور جدید مذاکرات را دارند.
کارلو آنچلوتی در زمانی که هدایت پ یاسجی
را بر عهده داشت ،وراتی را از ایتالیا به فرانسه
آورد و حاال دوست دارد این استعداد را به
مادرید بیاورد .با آمدن وراتی ،کروس م یتواند
به پست مورد عالقهی خود ،هافبک
تهاجمی ،بازگردد .مشکل ریال در اینجاست
که پاریس یها تاکنون هیچ عالقهای ب رای
فروش این بازیکن از خود نشان ندادهاند.



آرسنال ،پسر بکام را به خدمت گرفت

باشگاه آرسنال بروکلين بکام ،پسر ديويد
بکام ،اسطورهی باشگاه منچستريونايتد را
به خدمت گرفت .عملکرد خوب بروکلین 15
ساله ،توجه مربیان تیمهای پایهی آرسنال را
به اندازهای جلب کرد که تصمیم گرفتند او
را ب رای ادامهی فصل به خدمت بگیرند .در
صورتی که درخشش بکام جوان ادامه پیدا
کند ،باشگاه لندنی قراردادی بلندمدت با او
امضا خواهد کرد.

یک منبع نزدیک به باشگاه آرسنال گفت:
«بروکلین بازیکن بااستعدادی است و در
همهی جلسات تمرینی و بازیهایی که
انجام م یدهد ،نمایشهای خوبی داشته
است .باشگاههای بزرگ دیگری هم بهدنبال
او بودند .آرسنال تشخیص داد که م یتواند
استعداد فوقالعادهای باشد .آنها پتانسیل او
را دیدند و از او مراقبت م یکنند».

لیو مسي که تا کنون  4بار ب رندهی توپ طال شده ،در اين فصل
تا حدي قافيه را به رقيب هميشگ ياش ،کريس رونالدو ،باخته
است .با این حال ،تاتا مارتینو ،مربی فصل گذشتهی بارسا و حال
حاضر تیم ملی آرجانتین عقیدهی دیگری دارد .او که چند روز
پیش در مورد مسی گفته بود که او نگران افت وضعیت خوبش
در چند سال گذشته است ،دیروز در مصاحب هی دیگری این بازیکن
را فرازمینی خواند و گفت« :ب رای توپ طال من همیشه به مسی
رای خواهم داد .البته این یک رایگیری بین بازیکنان زمینی است
و من مسی را بازیکنی فرازمینی م یدانم .باید در دنیاهای دیگر
بهدنبال رقیبی ب رای مسی بود .لیو همچنان به رکوردشکن یهایش
ادامه خواهد داد و زمانی که بازنشسته شود ،مشکل بتوان به
رکوردهای او حتا نزدیک شد .به عنوان یک آرجانتینی ،افتخار
م یکنم که مسی رکورددار گو لزنی در لیگ قهرمانان است».
مارتینو همچنین در مورد رویارویی مسی و رونالدو در بازی
دوستانهی آرجانتین و پ رتگال که  18نوامبر در الدترافورد برگزار
م یشود ،چنین گفت« :این یک بازی مهم نه ب رای دو کشور،
که ب رای همهی مردم دنیاست .جایی که دو ستارهی ب رتر حال
حاضر دنیا در قالب تیمهای مل یشان به مصاف هم خواهند رفت،
مسابقهی جذابی خواهد شد».

فانخال :دي ماريا روز خوبي نداشت

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد،
پس از پيروزي  0-1تيمش مقابل کريستال
پاالس ،تأييد کرد که آنخل دي ماريا در اين
ديدار نمايش خوبي نداشت .در این دیدار
یونایتدها با تکگول خوان ماتا به پیروزی
رسیدند؛ گولی که با پاس دی ماریا بهدست
آورد .اما فانخال که این ستارهی آرجانتینی
را در این دیدار تعویض کرد ،تأیید کرد که او
روز خوبی را پشت سر نگذاشت.
او به خبرنگاران گفت« :این دیدار ب رای دی
ماریا دشوار بود؛ زی را فضای زیادی نداشت،
بهویژه اینکه او بازیکنی است که دوست
دارد دریبل بزند .او باید بازیکنان زیادی را
دریبل م یزد .این بازی بی شتر مناسب
بازیکنانی است که پاس م یدهند».

فانخال همچنین نمایش تیمش در دیدار
دیروز را تحسین کرد و گفت« :بازی مقابل
تیمهایی که تنها دفاع م یکنند و حملهای
ندارند ،بسیار دشوار است .البته آنها
مهاجمان سریعی داشتند و باید از آنها
مراقبت م یکردیم .در نیمهی اول تنها
یک موقعیت داشتیم؛ اما در نیمهی دوم،
توانستیم به گول برسیم و این مهمترین
مسئله بود .بعداز آن ،تالش کردیم بازی با
بکشیم .نباید زیاد از دخیا استفاده م یکردیم
و بازی را در همان ابتدا م یکشتیم .عل یرغم
اینکه بازی را کشتیم ،موقعی تهای زیادی
داشتیم؛ رونی م یتوانست گول بزند،
ماتا م یتوانست گول بزند و همی نطور
فانپرسی».



تالش دورتموند براي مواجهه با خطر ابوال

ميشاييل زورک ،مدير ورزشي باشگاه
دورتموند ،اعالم کرد اين باشگاه خودش را
در قبال تهديد خطر ويروس ابوال مسئول
م يداند .سران دورتموند نگران سالمتی پ ییر
امریک اوبامیانگ هستند و به همین دلیل،
نم یخواهند اجازه دهند او ب رای شرکت در
رقابتهای جام ملتهای افریقا به اردوی تیم
ملی گابن بپیوندد.
زورک به «بیلد» گفت« :از سوی پزشکان در
این زمینه هشدارهایی داده شده است و ما خود
را در قبال بازیکنان تیممان مسئول م یدانیم.
در این مورد حتما با اوبا گفتوگو خواهیم کرد».

این بازیکن  25ساله که آخرین بار در برد دو بر
صفر گابن مقابل بورکینافاسو تیم کشورش را
همراهی کرده بود ،ب رای بازی  14نوامبر مقابل
آنگوال در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام
ملتهای افریقا به تیم ملی دعوت شده است.
گابن  19نوامبر هم باید به مصاف لسوتو برود.
اما تیم دورتموند بر آن است که آوبامیانگ
را به رد دعوت سرمربی تیم کشورش مجاب
کند .امروز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته
خواهد شد .یورگن کلوپ اخی را اهمال فدراسیون
فوتبال افریقا را در برخورد با اپیدمی ایبوال مورد
انتقاد قرار داده بود.



ديويد مويس ،سرمربي سوسيه داد شد

باشگاه ریال سوسيه داد هفتهی گذشته
سرمربي خود« ،ياگو آراساته» را از کار برکنار
کرده بود و از  4گزينه به عنوان جانشينان او
ياد م يشد .نام «دیوید مویس» ،سرمربی سابق
تیمهای اورتون و منچستریونایتد نیز در میان
گزینههای مرب یگری سوسیه داد به چشم
م یخورد .در حالی که هنوز بهصورت رسمی
خبر پذیرفتن هدایت سوسیه داد از جانب
مویس تأیید نشده؛ اما وبسایت  ASادعا

کرد که مویس به مدی ران باشگاه ریال سوسیه
داد پاسخ مثبت داده و مذاکرات بر سر برخی
جزئیات در جریان است.
به ادعای این وبسایت ،مویس را باید سرمربی
قطعی سوسیه داد در ادامهی رقابتهای اللیگا
بدانیم .دیوید مویس از روز جمعه در اسپانیا
حضور دارد و در چندین نوبت بهصورت رودررو
با «خوکین آپریبای» ،مدیر باشگاه سوسیه داد
مذاکراتی پیشرفته داشته است.



ماتا:هوادارانيونايتد
شايستهینتايجبهتريهستند

خوان ماتا ،ستارهی اسپانيايي منچستريونايتد،
پس از پيروزي  0-1تيمش مقابل کريستال
پاالس ،تأکيد کرد که هواداران شياطين سرخ
شايستهی نتايج بهتري هستند .یونایتدها بعد
از چند نتیجهی نه چندان درخشان ،روز گذشته
توانستند با تکگول ماتا ،کریستال پاالس را
شکست بدهند؛ اما او معتقد است که باید
بهخاطر هواداران ،نتایج بهتری کسب کنند.
ماتا در مورد گولش ،به اسکای اسپورتس گفت:
«ب رای من ،تیم و هواداران این گول فوقالعاده
بود .فکر م یکنم آنها شایستهی نتایج بهتری
هستند و ما باید تالش کنیم تا در بازیهای
پی شرو ،نتایج بهتری کسب کنیم .با چند
نتیجهی خوب م یتوانیم به رتب ههای باالتر

جدول برسیم».
ماتا که در دیدار روز گذشته به عنوان بازیکن
جانشین به می دان رفت ،تأیید کرد که دیدن
تالش ب ینتیجهی همتیم یهایش ب رای
رسیدن به گول از روی نیمکت ،ب رایش ناراحت
کننده بود« :دیدن بازی از روی نیمکت ب رایم
ناراحت کننده بود؛ زی را نم یتوانستیم به گول
برسیم .نم یتوانستیم موقعی تهای زیادی ایجاد
کنیم .وقتی به زمین رفتم ،تنها م یخواستم
شرایط را تغییر بدهم و خوشبختانه توانستم.
این یک پیروزی فوقالعاده بود .یک نتیجهی
بسیار بسیار مهم .بعد از دو-سه بازی بدون
پیروزی ،ما نیاز به سه امتیاز داشتیم و سرانجام
به آن رسیدیم».



برابري کريس رونالدو با رکورد  81ساله

کريستيانو رونالدو شنب ه شب در برتري 5
گولهی ریال مادريد ب رابر رايووايکانو ،زنندهی
گول پنجم تيمش بود .کریستیانو با این گول،
در هر  10مسابقهی این فصل ریال در اللیگا
لزنی کرده است .او بازی مقابل سوسیه داد
گو 
را به دلیل مصدومیت از دست داده بود .رونالدو
عالوه بر گولی که به ثمر رساند ،دو پاس
گول نیز به کروس و بنزما داد و نقش کامال
لزنی
مؤثری در پیروزی ریال ایفا کرد .آمار گو 
کریستیانو در اللیگا نیز به  18رسید .او بهطور
متوسط  1.8گول در هر بازی به ثمر رسانده
است و با نزدیکترین رقیبش ،نیمار 7 ،گول
فاصله دارد .اما این همهی داستان نیست.
لزنی ب رابر رایو بیش از یک
کریستیانو با گو 

سال است که بهصورت متوالی در ب رنابئو ب رای
ریال گول زده است .او از  19اکتبر سال گذشته
ب رابر ماالگا ،در  16بازی متوالی ریال در ب رنابئو
لزنی کرده است 10 .بازی در
(در اللیگا) گو 
فصل گذشته و  6بازی ریال در این فصل.
تنها بازیکنی که همچون رونالدو توانسته در
 6بازی خانگی ریال در ابتدای فصل بهصورت
متوالی گول بزند« ،لوییس رگوئیرو» نام دارد
که  81سال پیش موفق به انجام این مهم
شده است.
رونالدو با گولی که به رایو زد ،تعداد گولهای
خود را در این فصل در همهی رقابتها به 23
رساند .او تنها مقابل لیورپول در سهشنب هی
لزنی نشده است.
گذشته موفق به گو 
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