
نجیب الله  که  می گویند  کابل  در  پولیس  مقام های  روز:  اطالعات 

مربوطات  در  پنج شنبه  روز  شام  پکتیا  دادستانی  رییس  سلطان زوی، 

به ضرب گلوله کشته  افراد مسلح  از سوی  پولیس کابل  پنجم  حوزه ی 

شده است.

نمایندگان،  در مجلس  پکتیا  مردم والیت  نماینده ی  پاچا مجیدی،  گل 

گفته که شام گاه روز پنج شنبه رییس دادستانی پکتیا زمانی  که در خانه اش 

را پس از در زدن فردی ناشناس باز کرد، هدف شلیک گلوله قرار گرفت 

و کشته شد. به گفته ی مجیدی،  سلطان زوی...                          صفحه2

اطالعات روز: معصومه محمدی، رییس مؤسسه ی اجتماعی-فرهنگی 

تساوی، روز پنج شنبه در مراسم چهارمین دور فراغت ده ها زن خبرنگار 

از این مؤسسه، گفت که خبرنگاران زن در افغانستان با مشکالت زیادی 

چون  برخوردهای ناپسند، دید زن ستیزانه، عنعنات نادرست و مشکالت 

امنیتی مواجه اند.

خانم محمدی گفت ، زنان افغانستان بخش  عمده  ی مخاطبان رسانه ها را 

تشکیل می دهند و به همین دلیل، زنان نقش مهمی در اطالع رسانی ایفا 

می کنند. او می گوید که زنان خبرنگار...                               صفحه2

دیروز 15 »می« بود، این روز از سوی سازمان 

شده  نام گذاری  خانواده  روز  به  متحد  ملل 

نقش خانواده  بهانه، می خواهم  این  به  است. 

و نظام خانواده را در جامعه افغانستان بررسی 

نمایم.

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی و یکی 

از نهادهای مهم اجتماعی می باشد که متشکل 

از زن، شوهر و فرزندان می باشد...   صفحه5

برای  ناکام  تالش های  نشان دهنده ی  قبلی  گزارش های  مانند  گزارش  این 
است  این  گزارش  این  در  نکته  چشم گیرترین  است.  افغانستان  بازسازی 
و  نمی داند  را  افغانستان  ملی  ارتش  سربازان  شمار  متحده  ایاالت  که 
به شکل  افغانستان  معادن  از  استفاده  برای  متحده  ایاالت  تالش های  این که 
نزدیک  آینده ی  در  آن که شمار سربازان  با  شد.  خواهد  ناکام  وحشت ناکی 
افغانستان مهم است، تالش های جاری برای تبدیل کردن استخراج معادن به 
در  باثبات  افغانستان  یک  برای ساختن  می تواند  پرسود  یک سرمایه گذاری 

آینده تعیین کننده باشد...
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سال چهارم

رییس دادستانی پکتیکا 
در کابل کشته شد

خبرنگاران زن در افغانستان
 با مشکالت فراوان مواجه  اند

نیازهای جدید و نظام خانوادگی گسترده 
در جامعه افغانستان

بهار در افغانستان؛ 
سربازان خیالی، 

جنگ طالبان  و پول هدررفته

صفحه 4

افغان ها و دل تنگی عجیب
 برای ریاست جمهوری کرزی

صفحه 3

خرب

این احساسی است که این روزها می توان در 
گوشه های مختلف کشور شنید. زارعان کوکنار 
در نقاط دورافتاده ی والیت هلمند که مصاحبه 
داده اند، آن را یاد می کنند و بروکرات ها در 
وزارت خانه های راکد حکومت آن را نجوا می کنند. 
اما افغان ها چگونه می توانند دل تنگ باشند؟ در 
صورتی که واضح است بسیاری از مشکالتی که 
آن ها در مورد آن نگرانند– از یک اقتصاد بیامر 
گرفته تا دست آوردهای فزاینده ی طالبان و فساد 
شایع– در دوران ریاست جمهوری کرزی به 
شکل تغییرناپذیری ریشه دوانیده بودند و حل 
این مشکالت در صدر برنامه ی کاری آقای غنی 
قرار دارند. افزون بر آن، مقام های افغان چگونه 
می توانند دل تنگ کرزی باشند، زمانی که او واقعا 
]قدرت[ را ترک نکرده است؟





که  می گویند  کابل  در  پولیس  مقام های  روز:  اطالعات 
روز  شام  پکتیا  دادستانی  رییس  سلطان زوی،  نجیب اهلل 
سوی  از  کابل  پولیس  پنجم  حوزه ی  مربوطات  در  پنج شنبه 

افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شده است.
مجلس  در  پکتیا  والیت  مردم  نماینده ی  مجیدی،  پاچا  گل 
دادستانی  رییس  پنج شنبه  روز  شام گاه  که  گفته  نمایندگان، 
پکتیا زمانی  که در خانه اش را پس از در زدن فردی ناشناس 
باز کرد، هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد. به گفته ی 
مجیدی،  سلطان زوی در این روزها برای سپری کردن رخصتی 

هفتگی اش از پکتیا به خانه اش در کابل آمده بود.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و می گوید 
که این حمله از سوی افراد این گروه در کابل صورت گرفته 
ارائه  معلوماتی  حادثه  این  دقیق  جزئیات  از  کنون  تا  است. 
پیرامون  تحقیقات  که  کرده  اعالم  کابل  پولیس  اما   نشده؛ 
آغاز شده  آن  و شناسایی عامالن  رویداد  این  وقوع  چگونگی 

است.
بار است  این در حالی ست که در 10 روز اخیر این چهارمین 
که دادستان های افغانستان مورد حمله ی شورشیان طالب قرار 

می گیرند. پیش از این در 14 ثور یک حمله کننده ی انتحاری  
موتر حامل دادستان ها را در غرب کابل هدف قرار داد که در 

نتیجه ی آن یک تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
حامل  موتر  دیگر  بار  ثور(   20( یک شنبه  روز  هم چنان 
کابل هدف حمله ی  در غرب  داراالمان  در سرک  دادستان ها 
برجا  زخمی  چندین  و  کشته   3 که  گرفت  قرار  انتحاری 
یک  پیش،  هفته ی  چهارشنبه  روز  سومی  رویداد  در  گذاشت. 
بمب مقناطیسی در نزدیکی ساختمان دادستانی منفجر شد و 

به کسی آسیب نرسید.

رییس  محمدی،  معصومه  روز:  اطالعات 
روز  تساوی،  اجتماعی-فرهنگی  مؤسسه ی 
فراغت  دور  چهارمین  مراسم  در  پنج شنبه 
که  گفت  مؤسسه،  این  از  خبرنگار  زن  ده ها 
مشکالت  با  افغانستان  در  زن  خبرنگاران 
دید  ناپسند،  برخوردهای  چون   زیادی 
مشکالت  و  نادرست  عنعنات  زن ستیزانه، 

مواجه اند. امنیتی 
بخش  افغانستان  زنان  گفت ،  محمدی  خانم 
تشکیل  را  رسانه ها  مخاطبان   عمده  ی 
می دهند و به همین دلیل، زنان نقش مهمی 
می گوید  او  می کنند.  ایفا  اطالع رسانی  در 

اقشار  صدای  رسانه ها،  در  خبرنگار  زنان  که 
به  اما  می دهند؛  بازتاب  را  مردم  مختلف 
او، حضور کم رنگ زنان  در رسانه ها،  گفته ی 
همگانی بودن  و  مؤثریت  کیفیت،  محتوا  بر 
فعالیت رسانه ها تأثیرات منفی گذاشته است.

در  مهمی  نقش  رسانه ها  که  افزود  محمدی 
تقویت آزادی بیان ، ارزش های حقوق بشری 
و پاسخ گوبودن مسئوالن حکومتی دارند. بانو 
محمدی هم چنان تأکید کرد که حضور زنان 
در رسانه های کشور کم رنگ است و آن عده 
زنان که در رسانه های کشور فعالیت می کنند، 

با مشکالت زیادی روبه رو  اند.

به  دسترسی  عدم  محمدی،  خانم  گفته ی  به 
معلومات، مشکالت امنیتی، خود سانسوری به 
حقایق  نشر  عواقب  از  ترس  و  تهدید  دلیل 
عمومی  مشکالت  از  حقوقی  چالش های  و 
این مشکالت  و  اند  افغانستان  خبرنگاران در 
قربانی  خبرنگار  زنان  تا  می شوند  باعث 
خشونت شده و مجبور به ترک وظیفه  شوند.

و  اطالعات  وزارت  به ویژه  و  حکومت  از  او 
فراهم کردن  راستای  در  تا  خواست  فرهنگ 
خبرنگاران  برای  مسلکی  آموزش  زمینه های 
ایجاد  و  شغلی  فرصت های  افزایش  و  زن 

فضای سالم کاری توجه جدی کند.

زن  حقوق  مدافع  نهادی  تساوی ،  مؤسسه ی 
است که از چند سال بدین سو در کابل فعالیت 
مراسم  برگزاری  بر  عالوه  نهاد  این  دار د. 
فرهنگی و اجتماعی با رویکرد حقوق بشری، 
خبرنگاری  بخش  در  را  زن  ده ها  ساالنه 

چندرسانه ای آموزش می دهد.
همه ساله  محمدی،  معصومه  گفته ی  به 
در  بانو  بیست و پنج  حدود  مؤسسه  این  در 
شرکت  خبرنگاری  آموزش  برنامه های 
خبرنگاری،  اصول  بخش های  در  و  می کنند 
آشنایی با حقوق بشر، عکاسی و فیلم برداری 

به طور نظری و عملی آموزش می بینند.

که  می گویند  غور  والیت  محلی  مقام  های  روز:  اطالعات 
ولسوالی های  در  را  طالب  شورشیان  حمالت  امنیتی  نیروهای 
پسابند و چهارسده ی این والیت عقب زده و تلفات سنگینی بر 

شورشیان طالب وارد کرده اند.
که  گفت  دیروز  غور  والیت  سرپرست  رحمتی،  اعلی  انور  سید 
طالبان حمالت گروهی شان را از عصر روز پنج شنبه بدین سو بر 
مرکز ولسوالی پسابند به راه انداختند؛ اما با دادن 40 کشته و 100 

زخمی، مجبور به عقب نشینی شدند.
پیش از این مقام های محلی والیت غور از درگیری شدید میان 

نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در ولسوالی چارسده ی والیت 
که  بود  گفته  غور  والیت  شورای  رییس  بودند.  داده  خبر  غور 
شماری از نیروهای امنیتی در این ولسوالی به محاصره ی گروه 
طالبان درآمده اند و اگر نیروهای کمکی به این ولسوالی نرسند، به 

دست طالبان سقوط خواهد کرد.
آقای رحمتی دیروز گفت که نیروهای امنیتی  محاصره  ی ولسوالی 
ولسوالی  این  از  فرار  حال  در  طالبان  و  شکستانده  را  چهارسده 
هستند. رحمتی افزود که از صبح دیروز تا کنون چندین حمله ی 
این  نتیجه ی  در  انجام شده که  طالبان  مواضع گروه  بر  هوایی 

او گفت،  حمله ها، ده ها شورشی طالب کشته و زخمی شده اند. 
از وجود  پایان روز جمعه ولسوالی چهارسده  تا  احتمال دارد که 

شورشیان مسلح پاک سازی شود.
مرکز  درگیری ها   اثر  از  خانواده   250 حدود  که  می شود  گفته 
ولسوالی چهارسده را تخلیه کرده و به قریه های اطراف آن رفته اند.

چهارسده از ولسوالی های دوردست و ناامن والیت غور است. این 
ولسوالی در ماه سرطان سال گذشته به دست طالبان مسلح افتاد؛ 
اما بعد از یک روز درگیری، با کشته شدن ٩ طالب و چهار تن از 

نیروهای امنیتی، دوباره به تصرف دولت در آمد.

ملل  سازمان  معاونت  دفتر  روز:  اطالعات 
متحد در کابل )یوناما( با نشر خبرنامه ای گفته 
بر مهمان خانه ی  پنج شبنه  که در حمله ی شب 
کشته  غیرنظامی   14 کابل،  در  پالس  پارک 
این  از  نقل  به  شده اند.  زخمی  هم  شماری  و 
شهروندان  کشته شده های  از  تن   ٩ خبرنامه، 

خارجی  اند.
شب  هشت و نیم  ساعت  حوالی  حمله   این 
کابل  در  پشته  کلوله  ساحه ی  در  پنج شنبه 
امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  و  شد  آغاز 
یافت.  پایان  ساعت  پنج  از  پس  مهاجمان  و 
مسئول  افضلی،  فرید  که  حالی ست  در  این 
که  گفته  کابل  پولیس  جنایی  جرایم  تحقیقات 

فرد  دو  و  شده  کشته  تن  یازده  حمله  این  در 
مسلح در جمع کشته شده های این رویداد ند.

تمام  که  می گوید  کابل  پولیس  فرمانده  اما 
بیش تر  رویداد  این  زخمی های  و  کشته  
این  به  مهاجم  یک  تنها  و  نیست  نفر  ده  از 

مهمان خانه حمله کرده بود که کشته شد.
که  کرده  تأیید  کابل  در  امریکا  سفارت 
به  حمله    در  کشور  این  شهروندان  از  یکی 
شده  کشته  پالس«  »پارک  مهمان خانه ی 
است. هم چنان مسئوالن سفارت هند در کابل 
گفته اند که چهار هندی، به شمول یک زن، در 

این رویداد کشته شده اند.
عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  گروه 

گرفته و گفته که در این حمله تعداد زیادی از 
گفته  هم چنان  گروه  این  کشته اند.  را  مهمانان 
صورت  مهاجم  یک  سوی  از  حمله  این  که 

گرفته است.
خبرنامه اش  در  ملل  سازمان  سیاسی  دفتر 
از  پیروی  به  باید  طالبان  گروه  که  گفته 
کشتار  از  بین المللی،  بشردوستانه ی  قوانین 
غیرنظامیان  اهداف  به  حمله  و  غیرنظامیان 
چهار ماه  در  که  می گوید  یوناما  کند.  خودداری 
افغانستان  حمالت  در  غیرنظامی   ٩۷4 گذشته 
در  مدت  عین  با  مقایسه  در  که  شده اند  کشته 
نشان  را  افزایش  درصد  شانزده  گذشته،  سال 

می دهد.

که  داد  رخ  زمانی  حمله  این  که  می شود  گفته 
کنسرت موسیقی محلی در این مهمان خانه در 
حال اجرا بود. به گفته ی پولیس کابل، در این 
حمله 54 نفر گیر مانده بودند که ساعاتی پس 
از آغاز درگیری نجات یافتند. مقام های امنیتی 
مواد  خود  لباس های  در  مهاجمان  که  گفته اند 
به  موفق  که  بودند  کرده  جاسازی  را  انفجاری 

انفجار مواد همراه خود نشدند.
رویداد  نزدیکی محل  در  که  حالی ست  در  این 
و  هالند   سفارت  ملل،  سازمان  بزرگ  مجتمع 
خارجی  دفترهای  و  مهمان خانه  از  شماری 
یک  در  نیز  داخله  وزارت  هم چنان  اند.  واقع 

کیلومتری این محل واقع شده است.

شبکه ی  با  گفت وگو  در  کابل   در  ایران  سفیر  بهرامی،  محمدرضا 
می تواند  داعش  گروه  که  است  گفته  افغانستان  یک  تلویزیونی 

خطری جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه باشد.
آقای بهرامی گفته که این گروه در حال حاضر به عنوان »خطری 
و  ماه ها  در  است  »ممکن  اما  است؛  مطرح  افغانستان  در  بالقوه« 
در  جدی تری  بتواند حضور  که  برسد  ظرفیتی  به  آینده  سال های 
این کشور داشته باشد و حتا خود را به خارج از مرزهای افغانستان 

برساند«.
گروه  به  وفادار  نیروهای  از حضور  گزارش هایی  اخیر  ماه های  در 
موسوم به دولت اسالمی یا داعش در افغانستان منتشر شده است و 
در مواردی نیز مقام های این کشور، گروه داعش را مسئول حمالت 

انتحاری و حمله به نیروهای امنیتی افغانستان دانسته اند.
آقای بهرامی با اشاره به همکاری ایران با نیروهای نظامی عراق در 
برابر داعش که به گفته ی او به »درخواست دولت عراق« صورت 
گرفت، گفته است، چنان چه دولت افغانستان نیز برای مقابله با این 
گروه از ایران تقاضای همکاری کند، دولت ایران این درخواست را 

»مورد بررسی قرار خواهد داد«.
نیروهای سپاه قدس  از حضور  امسال، گزارش هایی  مارچ  ماه  در 

و  بود  شده  منتشر  عراق  در خاک  داعش  علیه  عملیات  در  ایران 
خبرگزاری فارس هم از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده این نیروها 
در عملیات بازپس گیری شهر تکریت از شبه نظامیان دولت اسالمی 

خبر داده بود.
»کنترول اطالعاتی طالبان«

گفته  یک  تلویزیونی  شبکه ی  به  هم چنان  کابل  در  ایران  سفیر 
آقای  دارد.  اطالعاتی«  »کنترل  طالبان   گروه  بر  ایران  که  است 
بهرامی گفته که »کنترل اطالعاتی« یک مفهوم اطالعاتی است 
که »نمی توان در مورد ابعاد آن در رسانه ها صحبت کرد«؛ اما تأکید 
کرده که این مفهوم به معنای داشتن رابطه با این گروه و حمایت 

از آن نیست.
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  عملیات  معاون  شادمانی،  علی  پیش تر 
آشکارا  »ما  بود،  گفته  فارس  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  ایران 
عراق  لبنان،  فلسطین،  مثل  یمن  مقاومت  از  که  می کنیم  اعالم 
البته  کرد.  خواهیم  کمک  آن ها  به  و  کرده  حمایت  افغانستان  و 
این کمک به معنای لشکرکشی نیست؛ چون آن ها نیازی به این 

کار ندارند«.
این سخنان آقای شادمانی در برخی از محافل سیاسی افغانستان 

دولت  برابر  در  که  مسلحی  گروه های  از  ایران  مفهوم حمایت  به 
افغانستان و نیروهای خارجی حاضر در کشور می جنگند، تعبیر شده 
بود. اما آقای بهرامی گفت که ایران دولت افغانستان را »استکبار« 
افغانستان  در  بی ثباتی  موجب  که  نیروهایی  »از  و  نمی داند 

می شوند«، حمایت نخواهد کرد.
و  کشور  دو  میان  طوالنی  مشترک  مرز  به  توجه  با  که  گفت  او 
حق  اطالعاتی،  »کنترل  افغانستان،  در  افراطی  گروه های  حضور 
اما این مفهوم در چارچوب تعامالت امنیتی با دولت  ایران است؛ 
آن  جریان  در  افغان  مقام های  و  شده  تعریف  افغانستان  مرکزی 
قرار می گیرند«. به گفته ی آقای بهرامی، »دو کشور با تهدید های 
مشترکی روبه رو هستند. پیش از این مقام های امنیتی دو طرف در 
مورد چگونگی برخورد با این تهدیدها با هم گفت وگو کرده اند و در 

آینده نیز این گفت وگوها ادامه خواهند داشت«.
ماه گذشته ی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری  در جریان سفر 
از  ایران  جمهوری  رییس  روحانی،  حسن  نیز  ایران  به  افغانستان 
توافق دو طرف برای همکاری های بیش تر اطالعاتی در مقابله با 
تروریسم، خشونت و افراطی گری و در صورت لزوم، همکاری های 

عملیاتی مشترک« خبر داده بود. )بی بی سی(

2
رییس دادستانی پکتیکا در کابل کشته شد

تلفات سنگین طالبان در والیت غور

خبرنگاران زن در افغانستان با مشکالت فراوان مواجه  اند

شمار کشته شده های حمله بر مهمان خانه ای در کابل، به 14 تن رسید

سفیر ایران: 
داعش خطری باالقوه برای افغانستان و همسایه هایش است

اصالحات انتخاباتی؛
 اولویتی بدون اراده ی 

سیاسی
شهریار فرهمند

نظام  در  اصالحات  آمدن  تا  که  گفته  متحد  ملل  سازمان 
نهادهای  به  را  مالی اش  و  اقتصادی  کمک های  انتخاباتی، 
انتخاباتی قطع می کند. جامعه ی مدنی، رسانه ها و احزاب مدنی 
نیز همه روزه از حکومت به دلیل تعلل در معرفی و تشکیل این 

می کنند.  انتقاد  کمیسیون، 
این  اعضای  معرفی  و  تشکیل  از  یک ماه  از  بیش  این که  با 
تشکیل  رسمًا  کمیسیون  این  هم  هنوز  اما  می گذرد؛  کمیسیون 
نشده و فاقد رییس و هیأت اداری می باشد. رییس جمهور غنی، 
شکریه بارکزی را به عنوان رییس این کمیسیون معرفی کرده 
بود؛ اما این انتخاب با مخالفت عبداهلل، رییس اجرایی حکومت 
این نهاد دفتر و دیوان و تشکیل  وحدت ملی مواجه شد. هنوز 

ندارد و رییس و دیگر بخش های آن مشخص نیستند.
انتخاباتی شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی  اصالحات 
دو  میان  سیاسی  موافقت  نامه ی  اصلی  بخش های  از  یکی  و 
همان  در  می  بایست  اولویت  این  به  است.  انتخاباتی  دسته ی 
می شد،  پرداخته  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  نخست  روزهای 
نهادهای  اصالح  و  روش ها  در  و مشکالت  کاستی  ها  رفع  با  تا 
انتخاباتی، زمینه برای انتخابات سالم و عادالنه در کشور فراهم 
رسیدگی  حیاتی  اولویت  این  به  کنون  تا  متأسفانه  اما  می  شد؛ 

است. نشده 
اختالف های  بند  از  کنون  تا  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
در  را  شش  ماه  آن ها  نرسته  اند.  تیمی  رقابت  های  و  درونی 
کشاکش این  که چه کسانی و از کدام تیم ها در رأس و عضویت 
از  هم  هنوز  و  گذراندند  باشند،  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 

نکرده اند. این مرحله عبور 
اصالحات  و  مثبت  تغییرات  به  منتج  که  اقدامی  هیچ  کنون  تا 
عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد، صورت 
که  انتخاباتی  نهادهای  در  فاسد  مأموران  و  افراد  است.  نگرفته 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دور  دو  در  گسترده  تقلب  موجب 
مستندهایی  مانده   اند.  باقی   سمت های   شان  در  هم  هنوز  شدند، 
آشکار  را  انتخابات  روند  در  دست   اندازی  و  تقلب  عمق  که 
برای  تالش  هایی  حتا  و  شده  سپرده  فراموشی  به  می ساختند، 
نابودی آن ها جریان دارند. گذشته از آن، قرار بود میکانیزم  ها و 
برنامه های ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخله ی 
تا  اما  و اصالح شوند؛  انتخابات    شدند، شناسایی  روند  در  منفی 
و  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن  و  رهبران  سوی  از  نه   کنون 
نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی، هیچ نامی از آن برده 
مقرره  ها  و  انتخاباتی  نهادهای  ناقص  ساختار های  نمی  شود. 
قانون  خصوصًا  انتخابات،  روند  اشکال  از  پر  میکانیزم  های  و 
هم  هنوز  انتخاباتی،  کمیسیون های  صالحیت   های  و  تشکیل 
به قوت سر جای خود باقی اند و رهبران حکومت وحدت ملی 
و  ناکارآمد  شیوه ی  و  نهادها  این  حتا  حکومت،  تشکیل  از  پس 

آغشته به فساد را هم مورد تردید قرار نداده   اند.
پیش   رو  را  پارلمانی  انتخابات  افغانستان  که  حالی ست  در  این 
در  پارلمانی  انتخابات  دیگر  شش  ماه  تا  قانون،  بنیاد  بر  دارد. 
هم اکنون  از  بایستی  اساس،  این  بر  شود.  برگزار  باید  کشور 
انتخاباتی  نهادهای  در  روند  این  مقدمات  و  برنامه    ریزی ها 
برای  انتخاباتی  کمیسیون های  بد نام  مسئوالن  و  شود  آغاز 
ناعادالنه ی  و  غیرشفاف  انتخابات  یک  اجرای  و  سازماندهی 

کنند. برنامه   ریزی  دیگر 
انتخاباتی  کمیسیون  های  بدنام  مسئوالن  برکناری  بدون 
در  ناقص  قوانین  و  میکانیزم  ها  روش ها،  که  زمانی  تا  نیز  و 
قابل  و  سالم  انتخابات  برگزاری  نشوند،  اصالح  انتخابات  روند 
جمهوری  ریاست  انتخابات  رسوایی  نیست.  امکان   پذیر  قبول 
گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوه های ناقص و حاصل کار 
می  باشند؛  انتخاباتی  کمیسیون های  ناکارآمد  و  مفسد  مسئوالن 
مرئی  دسته ای  زمینه ی  آگاهانه  و  عمداً  خود  که  مسئوالنی 
خاص  تیم   های  نفع  به  منفی  مداخله های  برای  را  نامرئی  و 
در  فساد  و  تقلب  در  خود  عماًل  و  می کردند  فراهم  انتخاباتی 

داشتند. انتخابات دست  روند 
میکانیسم   های  و  قوانین  اصالح  و  افراد  این  برکناری  بنابراین، 
افغانستان  مردم  خواسته  های  از  که  تنها  نه  انتخاباتی  ناقص 
و  دموکراسی  بقای  برای  حیاتی  ضرورت  یک  بلکه  می  باشد، 

دوام مردم  ساالری در کشور نیز است.
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افغانستان  جمهوری  ریاست  از  کرزی  که  زمانی  از   

امریکاییان،  با  پرتنش  روابط  خود  از  و  کرد  کناره گیری 

اقتصاد ورشکسته و ناامنی فزاینده برجای گذاشت، صرف 

هفت ماه می گذرد؛ اما اکنون به نظر می رسد که افغانستان 

لبریز از دل تنگی برای این رییس جمهور پیشین است.

حتا  دور، کسی  نه چندان  زمان  در  که  است  این چیزی 

جمهور  رییس  که  حالی  در  اما  نمی کرد.  هم  را  فکرش 

اشرف غنی با یک سلسله تصمیم های آمرانه اش به طور 

فزاینده ای حتا برخی از متحدانش را به مخالفانش تبدیل 

می کند و برای تکمیل کردن یک حکومت مؤثر دست و پا 

می زند، بسیاری ها با عالقه مندی از آقای کرزی یادآوری 

می کنند. بشیر، دکاندار 37 ساله ای در شهر کابل گفت: 

»حکومت جدید یک کابوس است.« »من واقعا دل تنگ 

کرزی هستم«.

این احساسی است که این روزها می توان در گوشه های 

مختلف کشور شنید. زارعان کوکنار در نقاط دورافتاده ی 

و  می کنند  یاد  را  آن  داده اند،  مصاحبه  که  هلمند  والیت 

نجوا  را  آن  حکومت  راکد  وزارت خانه های  در  بروکرات ها 

باشند؟  دل تنگ  می توانند  چگونه  افغان ها  اما  می کنند. 

که  مشکالتی  از  بسیاری  است  واضح  که  صورتی  در 

آن ها در مورد آن نگرانند– از یک اقتصاد بیمار گرفته تا 

دست آوردهای فزاینده ی طالبان و فساد شایع– در دوران 

ریشه  تغییرناپذیری  شکل  به  کرزی  جمهوری  ریاست 

دوانیده بودند و حل این مشکالت در صدر برنامه ی کاری 

آقای غنی قرار دارند. افزون بر آن، مقام های افغان چگونه 

می توانند دل تنگ کرزی باشند، زمانی که او واقعا ]قدرت[ 

را ترک نکرده است؟

به  عمومی  دید  از  اخیر  ماه های  در  هرچند  کرزی  آقای 

دور بوده است؛ اما در صحنه ی سیاسی در همه جا حاضر 

بوده است. او در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری دکانی 

استفاده  و  آماده سازی  برای  و  است  کرده  راه اندازی 

انجام  بتواند  که  کاری  هر  جدید  حکومت  محرومان  از 

می دهد. او در مهمانی های کالن از طیف گسترده ای از 

به  و  می کند  میزبانی  مشاهیر  و  سیاست مداران  بزرگان، 

سنت دوران ریاست جمهوری اش ادامه می دهد. 

به صحنه آمدن دوباره ی تیم کرزی تا حد زیادی هزینه ی 

تالش  او  چون  است؛  بوده  غنی  آقای  تند  سیاست های 

کرده تا حکومتی را که زمانی »خانه ای در آتش« خوانده 

بود، تصفیه کند. آقای غنی در تالشی به منظور از بین بردن 

حکومت  که  قدرتی  مراکز  و  سودآور  حمایتی  شبکه های 

کرزی را تعریف می کردند، یک تعداد از رهبران بانفوذی 

را که از وضعیت موجود نفع می بردند، ناراض ساخته است.

شیوه ی کار او کمکی نکرده است. در هفت ماه نخست 

یک  اخراج  است؛  بوده  جمعی  اخراج  او  کار  کاری اش، 

جانبه ی تمام اعضای در حال خدمت کابینه و والیان کشور 

که پست هایی آن ها هنوز هم به طور کامل پر نشده اند.

فرزانه، دانشجویی در کابل گفت: »غنی دارای تحصیالت 

عالی، عاری از فساد و در برابر حقوق زنان پاسخ گو است.« 

»اما کرزی می دانست چطور بازی کند«. این بازی است 

که رییس جمهور پیشین آن را ادامه داده است. 

در جمع مهمانان او اخیرا مقام های پیشین، مردان قدرتمند 

قبایل، رهبران مذهبی و حتا دشمنان پیشینش )رهبری 

ریاست  اخیر  ماه  چند  کرزی  آقای  که  امریکا  ارتش 

بودند.  کرد(  سپری  آن ها  تمسخر  با  را  جمهوری اش 

غنی  حکومت  شدگان  رانده  مهمانان  این  از  بسیاری 

هستند؛ مردانی که اخراج شده اند، خجالت داده شده 

اند، نادیده گرفته شده اند یا به آن ها خیانت شده است.

قدرتمندی  والی  بگیرید؛  نظر  در  را  همدرد  جمعه خان 

که با هزینه ی سیاسی کالن از مبارزات انتخاباتی آقای 

ارشد  رهبر  عنوان  به  همدرد،  آقای  کرد.  حمایت  غنی 

حزب اسالمی بانفوذ، منابع سیاسی و مالی قابل توجهی 

آقای غنی کمک  به  انتخابات  تا در جریان  برد  به کار 

کند. سپس از دادن یک پست در حکومت جدید برای 

آقای همدرد صرف نظر شد. این امر عواقب فوری به 

دنبال داشت: نظر به گفته ی دو فردی از این اختالفات 

آگاهی دارند، اقای همدرد و حزبش با آقای غنی قطع 

روابط کردند.

یک مقام حزب اسالمی که نخواست نامش فاش شود، 

چون صالحیت سخن گفتن از طرف حزب را نداشت، 

گفت: »ما به اشرف غنی کمک کردیم به قدرت برسد، 

ما به او مشروعیت اسالمی دادیم در حالی که او از هر 

طرف زیر آتش بود«. اما چه کسی بود که نه تنها احوال 

آقای همدرد؛ بلکه احوال تمام رهبران منطقه ی او که 

روابط چندان خوبی با حکومت جدید نداشتند، را بگیرد؟ 

آقای کرزی.

مصاحبه ها با یک تعداد از مقاهای حکومتی و دیپلماتیک 

نشان می دهند که حلقه ی درونی حکومت آقای غنی به 

طور فزاینده ای حضور اقای کرزی را یک مرکز قدرت 

دردسرساز و رقیب می دانند. بسیاری از دستیاران مورد 

در  دهه  یک  از  بیش  که  مردانی  کرزی؛  آقای  عالقه 

اداره ی حکومت به او کمک کردند، به شدت به او وفادار 

مانده اند و در حاشیه ها فعالیت دارند.

مشخص  پیشین  جمهور  رییس  اهداف  این حال،  با 

نیستند. برخی ها براین باورند که او ائتالف می سازد تا در 

صورتی که یک بار دیگر فعالیت های سیاسی اش برای 

رهبری کشور نیاز شود، از آن استفاده کند. با این حال، 

نظر به گفته تعداد از افرادی که شخصا با او مالقات 

کرده اند، او تاکید کرده است که باید از حکومت وحدت 

ملی فعلی حمایت شود. با این حال، نگرانی مقام ها و 

دیگران اینست که آیا حکومت شکننده ی وحدت ملی 

به رهبری آقای غنی به اندازه کافی دوام خواهد آورد تا 

از آن حمایت شود.

که  عبدالله  عبدالله  و  غنی  اقای  میان  تنش ها  هرچند 

قرار است شریک او در حکومت باشد، به گستردگی ای 

بحران دلخراش انتخابات تابستان گذشته بر می گردد، 

آستانه سقوط کشانده  تا  را  اخیر همه چیز  رویدادهای 

است. ماه گذشته، پس از چندین بار بی اعتنایی آقای 

و  حکومت  عملکرد  در  اختالل  عبدالله  آقای  غنی، 

نارضایتی خودش علنا را اعالم کرد. 

که  اجرایی  رییس  عنوان  به  عبدالله،  آقای  اظهارات 

پستش تا حد زیادی تعریف نشده باقی مانده است، در 

باردیگر در حالت  را  اپریل، دیپلمات های غربی  8 ماه 

از  امریکا،  خارجه ی  وزیر  کری،  جان  فرستاد.  بحران 

آقای عبدالله خواست که تالش کند اوضاع آرام شود. اما 

بسیاری از مقام ها در کابل نگرانی هایی در مورد فروپاشی 

حکومت را بحث کردند.

سفیر  دیگران،  میان  در  شد.  آرام  حدودی  تا  اوضاع   

اقدام  داد که  آقای غنی هشدار  به  افغانستان  در  امریکا 

یک جانبه را متوقف سازد و به شراکتش با آقای عبدالله 

احترام بگذارد. دیگران به آقای عبدالله هشدار دادند که 

صرف بخاطر این که می خواهد در مورد هرچیز با او مشوره 

شود، ممانعت در برابر پیشرفت درحکومت را متوقف سازد. 

اما تقریبا هیچ کسی تصور نمی کند که صلح میان این دو 

تیم در حکومت وحدت ملی آسان باشد. حاجی عبدالمجید 

خان، یکی از بزرگان قومی و باشنده قندهار گفت: »در 

جمهور  رییس  یک  صرف  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 

ما دو رییس جمهور داریم.« »این مثل  اما  دارد؛  وجود 

آنست که دو مرد یک زن داشته باشد«.

یکی از مواردی که هردو در مورد آن توافق دارند، این است 

که غیر از خودشان، بزرگ ترین تهدید داخلی علیه آن ها 

آقای کرزی است. نظر به گفته ی یکی از افراد نزدیک به 

عبدالله عبدالله که نخواست نامش فاش شود تا موجب 

خشم هردو رهبر نشود، آقای عبدالله به طور خصوصی به 

آقای غنی گفته است که حکومت آن ها ناکام است و مردم 

آقای کرزی را می خواهند.

اما این نگرش که ممکن است آقای کرزی تهدیدی برای 

در جریان  تازه است.  امر  باشد یک  آقای غنی  حکومت 

در  کمک  به  را  کرزی  آقای  عبدالله  آقای  انتخابات، 

هماهنگ سازی »تقلبی که آقای غنی را به قدرت رساند« 

ریاست  روزهای  نخستین  در  غنی  آقای  و  کرد.  متهم 

با رییس جمهور پیش از خودش  جمهوری اش هفته وار 

تشکر  او  از  اغلب  در سخنرانی هایش  و  می کرد  مالقات 

می کرد. اما از زمان تا کنون روابط آن ها سرد شده است 

و نظر به گفته ی دستیاران شان، تا حدود زیادی دلیل آن 

این است که آقای غنی تمام خطوط قرمزی را که آقای 

است.  شکسته  بگذارد،  احترام  بود  خواسته  او  از  کرزی 

این خطوط قرمز نزدیکی بیش از حد با پاکستان و ایاالت 

متحده را شامل است؛ دو کشوری که آقای کرزی احساس 

می کند صادق نیستند. عدول دیگر از میراث کرزی که در 

پایتخت باعث شگفتی شده است، تعادل قومی و جناحی 

غنی  آقای  است.  غنی  آقای  حکومت  درونی  حلقه ی  در 

متمایل بوده است اعضای کابینه و مشاوران ارشدش، به 

شمول مشاور امنیت ملی اش، مشاورش در امور رسانه ها، 

اداره  رییس  و  اقتصادی اش  مشاور  فرهنگی اش،  مشاور 

امور را از قوم پشتونش انتخاب کند. آقای کرزی، با تمام 

معایبش، با توجه دقیق و درستش جناح های مختلف را در 

حکومتش گنجانده بود. 
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حاال به برکت تاریخ یا به برکت خودمان، ما معمواًل خیلی کم فرصت می کنیم 
که بخندیم. نه این که وقت ما تنگ باشد و یک عالم کار و برنامه داشته باشیم 
و نتوانیم بخندیم، بلکه از این جهت که دلیلی برای خندیدن پیدا نمی کنیم. این 
باشیم.  نداشته  خندیدن  برای  دلیلی  هیچ  ما  که  نیست  این گونه  نیست،  قحطی 
هستند آدم هایی که هرازگاهی، کارهایی می کنند یا حرف هایی می زنند که باعث 

می شود آدم لحظه  ای بخندد.
یکی از این آدم های خوب، آدم های رسیده و شدیداً مرطوب  که ما اجازه داریم به 
آن ها بگوییم یا مقلب القلوب چرا تقلب)؟(، وزیر محترم صحت جمهوری اسالمی 
از این که آدم باشد، د کتر  ایشان قبل  افغانستان است. طوری  که دیده می شود، 
است و این خود سند بزرگی ست برای تمایز او از بقیه ی دولت مردان که معمواًل 
فاسد و متحجر هستند. وزیر صحت که چند هفته   از آغاز کارش در وزارت صحت 
عامه می گذرد، به یک بار  گی و بدون اطالع قبلی، متوجه می شود که وای وای در 
تمام این سال ها چه ظلمی که در حق مردم بامیان نشده؟ ای خدای بزرگ ای 
چه آل است؟ چرا وزیر سابق این قدر نسبت به بامیان بی توجه بوده و از آن همه 

بودجه، حتا حق بامیان را به بامیان تخصیص نداده؟
همین سوال های بدون جواب را از خودش پرسیده می رود تا این که کدام وارنینگ 
از طرف مقام عالی، یعنی سر خود دریافت می کند. فوراً دستور می دهد که بامیان 
قبلی  وزیر  کارهای  از  بس  از  بگیرد.  قرار  وزارت  این  توجهات  مرکز  در  باید 
می شرمد، هیچ فکری به ذهنش نمی رسد. طبیعی است، فشار آدم باال می رود. آن 
روز که اعصابش خراب شده بود، هیچ کاری نکرده. یکی از خصوصیات دکترها 
این است که موقع عصبانیت، هیچ کاری نمی کنند؛ چون مطمئن هستند که گند 
می زنند. کوشش می کنند بر اعصاب خویش مسلط شوند. وقتی هم مطمئن شدند 

که حاال الحمداهلل بر اعصاب خویش مسلط اند، شروع می کنند به کار.
وزیر عزیز صحت عامه ی ما هم همین کار را کرده است؛ اعصابش را فتح کرده 
آن همه  به جبران  آورده، شروع کرده  به دست  را  آن  بر  کامل  کنترول  وقتی  و 
دیگر  والیت های  بعضی  و  بامیان  حق  در  قبلی  وزیر  سوی  از  که  حق تلفی ای  
شده است. مشاورانش را احضار کرده، دستور داده که خیلی زود راه جبران تمام 
پیدا کند. مشاوران  را  بامیان شده  قباًل در حق  بی توجهی های سیستماتیکی که 
را که می شناسید؟! تا بگوییم این جا یک مشکل وجود دارد و مشکل هم مربوط 
این  می کنند.  پیدا  را  راه حل  بهترین  ثانیه  چند  در ظرف  می شود،  قبلی  وزیر  به 
نشان  بابا یک کم  نمی آید.  این خاصیت شان خوشم  از  است.  خاصیت مشاوران 
این  تاب  ما  وطن  ندهید،  راه حل  زود  زود  این قدر  می کشید.  زحمت  که  بدهید 
همه پیشرفت را ندارد. مردم یک دفعه اعصاب شان خراب می شود و سر کوه باال 

شده، تمام پیشرفت های شما را در پای کوه خراب می کنند.
یکی  می کنند.  پیدا  را  بامیان  به  بی توجهی ها  تمام  راه حل  زود  خیلی  مشاوران 
به  راه حل.  قرائت  به  می کند  شروع  دارد،  نبوغ  با  نزدیکی  رابطه ی  که  آن ها  از 
ناسا  اگر تلسکوپ مخصوص  بامیان یک والیت هموار است،  وزیر می گوید که 
را هم بیاریم، در بامیان کوه یافت نمی شود. سرک های بامیان قیر شده و چون 
ما مردم عادت داریم که در هنگام سیری دیوانگی کنیم، حاال بامیانی ها از بس 
سرک های شان قیر شده، شروع کرده اند به کاه گل نمودن سرک های خود. طوری  
را که  تا تشناب خود  راه خانه  که هیئت حقیقت یاب ما گزارش داده، آن ها حتا 
دورتر از خانه قرار دارد، قیر کرده اند. بناًء خدمت شما که عقل کل بشر هستید، 
عرض می کنیم که به این والیت آمبوالنس بدهید. نه از آن امبوالنس هایی که 
پیش  خانواده،  هر  دارد؛  زیاد  شفاخانه  بامیان  می فرستیم.  دیگر  والیت های  به 
خانه ی خود یک دانه شفاخانه آباد کرده که در آن صدها داکتر فوق متخصص 
کار می کنند. بناًء پیش نهاد می کنیم آمبوالنس مخصوص به این والیت بفرستید.

تصمیم  است،  منطق  محکم  پایه های  به  مزین  و  عاطفه  از  سرشار  که  وزیر 
بفرستد.  این والیت  به  آمبوالنس  عنوان  به  را  عراده سه چرخه  می گیرد چندین 
عامه ی  صحت  رییس  اند.  جامعه  به  صحی  خدمات  برای  که  سه چرخه هایی 
بامیان وقتی با این لطف کم نظیر روبه رو می شود، یک نامه  به وزیر می نویسد و 
می گوید: جناب وزیر صاحب! الهی صحتت خراب نشود. بعد از عرض دعا، این 
سه چرخه ها اصاًل ضرور نبودند. به ناحق از دهن بچه ی خود گرفتید و انداختید 
در کام گرگان. برای ما اگر بایسکل هم می فرستادید، راضی بودیم. ما این جا از 
خود پالن داریم. اواًل که کسی حق ندارد مریض شود. اگر مریض شد، جبراً مثل 

عسکری دوره ی ظاهرشاه، باید بایسکل رانی را یاد بگیرد. خیر باشد.
حاال که فرستادی، خدا در جوانی ات برکت بدهد. یک خواهش کوچک دیگر هم 
دارم؛ اگر تصمیم گرفتی که برای دایکندی از این آمبوالنس ها بفرستی، یک کم 
از عقلت کار بگیر! آن جا کراچی بفرست. مردم دایکندی اگر مریض شدند، اول 
باید یک کمپل روی کراچی بیاندازند، بعد مریض را سوار کراچی کرده ببرند به 
شفاخانه. مصراً تقاضا می کنم این قدر شتاب زده عمل نکنی. شتاب زد  گی و لطف 

بیش از حد، عین حماقت است. پس لطفًا از این دو چیز دوری کن!
تمام جانت جور باشد. آدم جور به حرف می فهمد. وقتی از خدمت بی نظیر وزیر 
آن قدر  بگیرم.  را  خنده ام  جلو  نتوانستم  شدم،  خبر  بامیان  حق  در  عامه  صحت 
نخندیده  بود  دیر  رفیق! خیلی  وزیر  بدهد  نپرس! خدا خیرت  و  نگو  خندیدم که 
بودم. الهی که روز بد را نبینی. همیشه همین گونه شریف و نجیب باش! تحت 

فشارهای قبیله گرایی و فاشیستی قرار نگیر! ما حاال حاال به شما نیاز داریم.

خبرنگار ناراضی

دعای صحت افزا

هادی دریابی

افغان ها و دل تنگی عجیب برای
 ریاست جمهوری کرزی

منبع: نیویورک تایمز

برگردان: حمید مهدوی

نویسندگان: عظام احمد و مجیب مشعل

اما این نگرش که ممکن است آقای کرزی تهدیدی برای حکومت آقای غنی باشد یک 
در هماهنگ  به کمک  را  آقای کرزی  عبداهلل  آقای  انتخابات،  در جریان  است.  تازه  امر 
در نخستین  آقای غنی  و  متهم کرد.  به قدرت رساند«  را  آقای غنی  سازی »تقلبی که 
روزهای ریاست جمهوری اش هفته وار با رییس جمهور پیش از خودش مالقات می کرد 
و در سخنرانی هایش اغلب از او تشکر می کرد. اما از زمان تا کنون روابط آن ها سرد شده 
است و نظر به گفته ی دستیاران شان، تا حدود زیادی دلیل آن این است که آقای غنی تمام 
خطوط قرمزی را که آقای کرزی از او خواسته بود احترام بگذارد، شکسته است. این خطوط 
قرمز نزدیکی بیش از حد با پاکستان و ایاالت متحده را شامل است؛ دو کشوری که آقای 
کرزی احساس می کند صادق نیستند. عدول دیگر از میراث کرزی که در پایتخت باعث 
شگفتی شده است، تعادل قومی و جناحی در حلقه ی درونی حکومت آقای غنی است. آقای 
غنی متمایل بوده است اعضای کابینه و مشاوران ارشدش، به شمول مشاور امنیت ملی اش، 
مشاورش در امور رسانه ها، مشاور فرهنگی اش، مشاور اقتصادی اش و رییس اداره امور را از 
قوم پشتونش انتخاب کند. آقای کرزی، با تمام معایبش، با توجه دقیق و درستش جناح های 
مختلف را در حکومتش گنجانده بود.



بهار است و فصل باز شدن غنچه های گل و فصل 

بیرون راندن  برای  طالبان  ساالنه ی  نبرد  آغاز 

جای  به   )NATO( ناتو  افغانستان.  از  خارجی ها 

»فصل  بگوید،  بهار  فصل  را  فصل  این  این که 

ائتالف  نیروهای  برای  و  می گوید  جنگ« 

بهار  نیز  و  است.  سال  فصل   دو  از  یکی  فقط 

آمریکا  عمومی  بازرسی  اداره ی  که  فصلی ست 

از  یکی  )سیگار(،   افغانستان  بازسازی  برای 

این  می کند.  منتشر  را  خود  گزارش های فصل وار 

گزارش تقریبا به اندازه ی آغاز فصل جنگ طالبان 

است.  نگران کننده 

این گزارش مانند گزارش های قبلی نشان دهنده ی 

افغانستان  بازسازی  برای  ناکام  تالش های 

این  گزارش  این  در  نکته  چشم گیرترین  است. 

ارتش  سربازان  شمار  متحده  ایاالت  که  است 

تالش های  این که  و  نمی داند  را  افغانستان  ملی 

ایاالت متحده برای استفاده از معادن افغانستان 

آن که  با  شد.  خواهد  ناکام  وحشت ناکی  به شکل 

افغانستان  نزدیک  آینده ی  در  سربازان  شمار 

تبدیل کردن  برای  جاری  تالش های  است،  مهم 

پرسود  سرمایه گذاری  یک  به  معادن  استخراج 

در  باثبات  افغانستان  یک  ساختن  برای  می تواند 

باشد.  تعیین کننده  آینده 

بازسازی  برای  آمریکا  عمومی  بازرسی  اداره ی 

سربازان  شمار  که  می دهد  نشان  افغانستان 

است  تخمین  یک  حد  در  فقط  افغانستان  ارتش 

دقیق  شمار  تأیید  برای  اعتمادی  قابل  سیستم  و 

مشاوران  به  تا  ندارد  وجود  ارتش  رهبری  در  آنان 

امریکایی ارتش گزارش دهد.

با به توجه کاهش سریع شمار سربازان ارتش در 

سال 2014، این مورد خیلی هشداردهنده است. 

بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی  اداره ی 

جذب  و  جلب  سیستم  در  نواقص  به  افغانستان 

سربازان  شمار  در  مبالغه  که  می کند  اشاره  ارتش 

را خیلی آسان می سازد. 

بشری  منابع  الکترونیکی  سیستم  مثال،  برای 

بر  کارمندان  جست وجوی  به  قادر  افغانستان 

شماره ی  بنیاد  بر  یا  رتبه ی شان  و  منصب  اساس 

شمار  خاطر،   این  به  نیست.  شناسایی شان  کارت 

داده  گزارش  حاضری  برگه ی  اساس  بر  سربازان 

ارتش  صفوف  در  بی سوادی  عالوه،  بر  می شود. 

فراگیر است و آنان نمی توانند نام شان را بنویسند 

عالمت  یک  فقط  کنند؛  امضا  نام شان  به  و 

برای  امریکا  عمومی  بازرسی  اداره ی  می گذارند. 

این گونه  که  است  دریافته  افغانستان  بازسازی 

تضمین  ارتش  در  را  شفافیت  نمی تواند  حاضری 

امریکا  عمومی  بازرسی  اداره ی  مشاهدات  کند. 

برگه ی  که  دریافت  افغانستان  بازسازی  برای 

و  است  سان  یک   عالمت های  از  پر  حاضری 

عالمت  نفر  یک  را  همه  که  می شد  دیده  طوری 

زده باشد.

ساختن  کمپیوتری   برای  تالش ها  بی سوادی 

مواجه  مشکل  با  نیز  را  ارتش  اداری  کارهای 

معاش های  بانکی  حواله ی  شامل  که  است  کرده 

سربازان نیز می گردد. حواله ی بانکی معاش های 

ارتش همواره مشکالت محاسباتی دارد. بر اساس 

ماه  بین  ارتش  معاش های  فهرست  تفتیش  یک 

2011 که  ماه جنوری سال  تا   2009 اپریل سال 

اشتباهی«  کامال  دالر  ملیون   47.8« دریافت 

کردکه  توصیه  عمومی  بازرس  شده،  مصرف 

سیستم  یک  طریق  از  کامال  ارتش  معاش های 

به  سرانجام  وزارت  اما  گردد.  حواله  الکترونیکی 

این نتیجه رسید که این سیستم برای یک نیروی 

عمدتا بی سواد خیلی پیچیده خواهد بود و اداره ی 

افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی 

برنامه ی  که  دریافت  تفتیش هایش  جریان  در 

ایجاد چنین سیستم کامال لغو شده است. واضح 

زندگی  برای  افغانستان  ملی  ارتش  که  است  این 

نیست  آنچه واضح  اما  نیست.  21 حاضر  در قرن 

سربازانی  نام  به  دالر  ملیون  چند  که  است  این 

مصرف شده که اصال وجود ندارند، فقط به خاطر 

بیاموزد  آن ها  به  نتوانست  متحده  ایاالت  این که 

که چگونه از کمپیوتر استفاده کنند. 

ارتش  مسئوالن  سوی  از  که  رقمی  تأیید  اکنون 

متحده  ایاالت  برای  می کند،  دریافت  افغانستان 

شمار  کاهش  دلیل  به  است.  ناممکن  تقریبا 

سربازان امریکایی افراد کم تری برای بررسی این 

داده ها  و  اطالعات  تحلیل  و  دارد  وجود  مسایل 

در  دارد.  افراد  احتیاط  و  حزم  به  بستگی  اغلبا 

ارتش  نیروهای  با  نزدیک  از  امریکایی ها  گذشته 

سربازان  شمار  تأیید  و  می کردند  کار  افغانستان 

برای آنان ممکن بود. 

اداره ی  به  این گزارش جدید، یک مشاور  در  اما 

افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی 

گفته است که او »برای شناسایی ارقام اشتباهی 

واحدهای  با  خودش  آشنایی  از  دفاع  وزارت 

بر  و  است.«  می کرده  استفاده  افغانستان  ارتش 

او  برداشت های  مشاور،  این  گفته های  اساس 

که  است  این  آن  معنای  نشد.  مستندسازی  هرگز 

حافظه ی  به  وابسته  که  کیفیت  تضیمن  مرحله ی 

این  از  بعد  که  کسی  به  هرگز  است،  فرد  یک 

بدین  نیز  و  نمی شود.  منتقل  می کند  کار  مشاور 

معناست که مبلغ بیش تر پول امریکایی ها در این 

گودال غرق خواهد شد. 

ارتش  مزاق  به  هیچ گاهی  سیگار  یافته های 

گزارش  این  و  نمی آید  خوش  متحده  ایاالت 

از  سیمونیت،  تود  جنرال  نیست.  استثنا  نیز 

در  امنیتی-افغانستان  انتقال  مشترک  فرماندهی 

که  است  گفته  گزارش  این  به  تحریری  پاسخ 

معاش ها  حواله ی  سیستم  بردن  پرسش  »زیر 

بر  تالش ها  نبرد،  این  اوایل  در  و  است  آسان 

متمرکز  ما  توجه  نبود...ْخب،  متمرکز  چیزها  این 

ما  اکنون...  بود!!  امریکایی ها  زندگی  حفظ  بر 

و  می کنیم.«  توجه  مهم  منابع  حساب دهی  بر 

ارتش  از  نظارت  مسئول  فرد  که  چیزی ست  این 

نیز خواهد گفت.  افغانستان 

دفاع  وزارت  دست کم  که  چیزی ست  این  نیز  و 

تکرار  همواره  گذشته  در سه سال  متحده  ایاالت 

این   2012 اپریل  ماه  گزارش  در  است.  کرده 

وزارت به کانگرس آمده است »در هنگام تشکیل 

ارتش افغانستان عمدا تصمیم گرفته شده بود که 

ارتش  رزمی  قابلیت های  بر  توجه  همه  از  اول تر 

بین المللی  نیروهای  و  شود  متمرکز  افغانستان 

زمانی  را حمایت می کردند.  آنان  امنیت  به  کمک 

مورد  توانایی  به  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای 

هدف دست یابند، پس از آن نیروهای بین المللی 

کمک به امنیت )ایساف( بر قابلیت های توسعه ی 

ارتش به ویژه، قابلیت های لوجستیکی و تأمیناتی 

آنان توجه خواهند کرد.« 

وزارت  که  گفت  می توان  منصفانه تر  نگاه  یک  با 

ماه  در  است.  داشته  پیشرفت  آن  از  پس  دفاع 

به  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت   2013 دسامبر 

افغانستان  دفاع  وزارت  که  داد  گزارش  کانگرس 

فقط با »نظارت نیروهای ائتالف« قادر به فعالیت 

راه اندازی  توانایی  آن،  بعدی  درجه ی  و  اند 

بود.  مستقالنه«  »عملیات 

اما به نظر می رسد که در 16 ماه بعد از آن، وزارت 

دفاع مسئولیتش را فراموش کرد. 

کافی  سرباز  بتوانند  افغانستان  مردم  اگر  حتا 

کشور شان  امنیت  و  کنند  فراهم  خود  اردوی  در 

هم چنان  آینده  در  آنان  مالی  مشکل  بگیرند،  را 

حدودی  تا  که  منبعی  تنها  ماند.  خواهد  برجا  پا 

اندکی  مالی  نگاه  از  را  افغانستان  می توانست 

آن  نفت  و  گاز  طبیعی،  ذخایر  دهد،  اطمینان 

نیز  منابع  این  از  استفاده  اگر  اما  اکنون  است. 

پیداکردن  نباشد،  عملی  شود  مواجه  مشکل  با 

سرپا  را  کشور  این  بتواند  که  دیگری  راه حل 

نگه دارد، دشوار است. 
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از »کودکی«  او تأکید می کند که داشتن درکی 

برای هرگونه خودآگاهی واقعی، اهمیت اساسی 

کودکانه ی  رفتارهای  شناسایی  توانایی  دارد. 

شخص بر روند »بالغ شدن« او تأثیرگذار است.

یک  »ماری،  داستان  شد،  گفته  چنان که 

از  بخشی  بنیاد  بر  نیز  ولستانکرافت  افسانه«ی 

رابطه ی  در  که  دشواری هایی  و  او  خود  کودکی 

با والدینش وجود داشتند، نوشته شده است.  او 

حدی  تا  و  جالب  شکل  به  کتاب  این  در  او 

را  دختران  رشد  روند  کرده  تالش  غیرمعمول، 

برای »بالغ شدن« واقعی آن ها به بررسی بگیرد. 

از  قوی  و  تأثیرگذار  تجلیلی  گاهی  )هم چنان 

احساسات قهرمانش را می بینیم. ظرفیت او برای 

است که  واقعی، خصوصیتی  احساسات  داشتن 

او را از انسان های دیگر جدا می کند(.

رنج آور  تجربه ی  اساس  بر  کتاب  این 

ولستانکرافت نوشته شده است و تأثیر احساسات 

حل ناشده ی کودکی که اغلب روابط بزرگ ساالن 

انحراف  دچار  حتا  و  داده  قرار  تسلط  تحت  را 

می کند، به بررسی گرفته است؛ این که چگونه در 

سراسر زندگی ممکن است رفتارهای ما نمایشی 

ریشه  کودکی  و  گذشته  در  که  باشند  چیزی  از 

می گوید  زنان«  حقوق  »استیفای  در  او  دارند. 

یک  این که  برای  کمی  انگیزه ی  زنان  به  که 

شده  داده  باشند،  واقعی  واقعی«  »بزرگ سال 

نبودند،  بیش  کودکی  که  زمانی  »آن ها  است. 

برای  را  مبارزه  میدان  این که  برای  و  شدند   زن 

بازگردانده  به کودکی  دوباره  کنند،  همیشه ترک 

شدند«. »هر دختری که روح و روانش از سکوت 

منفعل  و  سرد  دنیایش  فعالیت  عدم  و  سکون  و 

نشده باشد و معصومیتش را شرمی غلط سرکوب 

نکرده باشد، شاد و پرسروصدا باقی خواهد ماند؛ 

تا زمانی که محدودیت ها اجازه ی  این عروسک 

توجه  بدهند،  او  به  متفاوت  شیوه ای  به  زندگی 

کسی را جلب نخواهد کرد«. 

که  می کند  تأکید  آموزش«  بر  »تأمالتی  در  او 

و  دوستی  بنیاد  بر  عشق،  از  بیش  باید  ازدواج 

زنان«  حقوق  »استیفای  در  و  شود   آغاز  احترام 

دلیل  این  به  تنها  زنان  بیش تر  که  می کند  ادعا 

یک  با  زندگی  شاد  رویاهای  و  عشق  درگیر 

که  می مانند  باقی  ایده آل  مرد  و  واقعی  عاشق 

وجود  با  اما  بی معناست.  و  تهی  آن ها  زندگی 

اشاره  زنان  زندگی  در  تازه  مسایلی  به  او  این که 

برای  آسانی  راه حل  هیچ  که  می پذیرد  می کند، 

ندارد.  وجود  کرده،  کشف  که  چالش هایی 

را  او  بیان شان  طرز  و  واقعیت ها  این  شناسایی 

کرده  تبدیل  ماندگار  و  تأثیرگذار  نویسنده ای  به 

است. او با تأسف تصدیق می کند که حتا بسیاری 

ممکن  تحصیل کرده  و  خردمند  انسان های  از 

است بارها طعمه ی هیجان ها و خشونت ها قرار 

تجربه ی  قیمت  به  مسئله  این  درک  بگیرند. 

تلخی بود که او خود در زندگی اش با آن روبه رو 

پاریس در  به  بود. ولستانکرافت در سفری  شده 

گیلبرت  نام  به  آمریکایی  ماجراجوی  1793 یک 

از  بعد  شد.  او  عاشق  و  کرد  مالقات  را  ایمالی 

به تدریج  او  نامه های  پرامید،  و  شاد  آغازی 

از  او  روزافزون  سرخوردگی  و  شکایت  به  تبدیل 

و  خسته  او  بود.  ایمالی  آشکار  بی تفاوتی های 

بود،  باردار  که  حالی  در  و  رابطه  این  از  ناامید 

روی  کار  صرف  به سختی  را  وقتش  تمام  هنوز 

کتاب »دیدگاهی  تاریخی بر خاستگاه و پیشرفت 

نسبت  او  رویکرد  می کرد.  فرانسه«  انقالب 

اگرچه  بود.  مبهم  و  دوپهلو  انقالبی  زنان  به 

تأثیر  احتماالً  اما  نداشت؛  وجود  آن  در  اغراقی 

از شرایط  ناشی  و  احساساتی هیجانی  از  گرفته 

 ،1789 اکتبر  در  که  زمانی  بود.  شخصی اش 

و  راه پیمایی کردند  پاریس  در  تجارت پیشه  زنان 

بر  پادشاه،  به  شکایت های شان  رساندن  برای 

کاخ سلطنتی هجوم بردند، ولستانکرافت ذره ای 

با آن ها هم دردی نکرد، بلکه با بیزاری گفت که 

هستند  زنانی  هستند؛  بی ارزشی  انسانهای  آن ها 

که تمام فضیلت های یک جنس را بدون داشتن 

دور  به  واالتر،  چیزی  نشان دادن  برای  قدرتی 

ریختند.

با  او همراه  به دنیاآمدن فرزندش، فنی،  از  پس 

مقصد  به  را  سفری  به  پرستارش،  یک  و  فرزند  

ایمالی  برای  کاری  انجام  منظور  به  و  سویدن 

سفر  این  از  »نامه ها«یش  مجموعه ی  رفت. 

نامه هایش  برخالف  شد،  منتشر   1796 در  که 

از پاریس، همراه با روشن بینی و نشان دهنده ی 

سرزندگی و امیدواری او بودند. اما زمانی که به 

دیگر  زنی  با  ایمالی  که  دریافت  بازگشت،  لندن 

برای  تالشی  از  آن  از  پس  او  می کند.  زندگی 

تامز(  رودخانه ی  در  خود  )غرق کردن  خودکشی 

گودوین  ویلیام  با  نهایت  در  و  برد  در  به  جان 

ازدواج کرد.

که  اشتباهی«  زن  یا  »ماریا؛  او  دوم  رمان 

باقی  ناتمام   1797 در  ولستانکرافت  مرگ  با 

تنها  شاید  اما  است.  خالص  ملودرام  یک  ماند، 

برای  او  به  می توانست  ملودراماتیک  اغراقی 

مورد  در  درماندگی اش  و  خشم  احساس  بیان 

ماریا،  او،  قهرمان  برساند.  زنان کمک  وضعیت 

قصد  که  پلیدش  و  خیانت کار  همسر  توسط 

یک  در  داشت،  را  او  دارایی  دست گرفتن  به 

»آیا  می پرسد:  او  بود.  شده  زندانی  تیمارستان 

جهان یک زندان بزرگ نیست و زنان برده زاده 

نمی شوند؟«

رابطه ی  کتاب،  بخش  جالب ترین  احتماالً 

نام  به  زنی  خود،  زندانبان  با  ماریا  دوستانه ی 

داستان  که  می کند  کشف  ماریا  است.  جامیما 

زندگی جامیما نیز به اندازه ی داستان او غمگین 

است. او در کودکی قربانی نامادری ظالمی شده 

بود که بعدها او را به عنوان شاگرد در جایی به 

کار گماشته بود و در آن جا رییسش به او تجاوز 

کرد و باردار شد. جامیما پس از سقط جنین، یک 

و  و طرد شد   بارها فریب خورد  دزد جیب بُر شد، 

مدتی بعد، آغاز به کار در یک فاحشه خانه کرد. 

پس از آن به پناه گاهی رفت که در ازای کار به 

او غذا و جای خواب می داد و بعد توسط صاحب 

یک تیمارستان که معلوم شد از ساکنان آن جا به 

عنوان طعمه استفاده می کرد، به کار گرفته شد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش چهاردهم

نویسنده: گری اون   vice :برگردان: جواد زاولستانی منبع

بهار در افغانستان؛
سربازان خیالی، جنگ طالبان و پول هدررفته

این گزارش مانند گزارش های 
نشان دهنده ی  قبلی 
برای  ناکام  تالش های 
است.  افغانستان  بازسازی 
این  در  نکته  چشم گیرترین 
گزارش این است که ایاالت 
متحده شمار سربازان ارتش 
نمی داند  را  افغانستان  ملی 
ایاالت  تالش های  این که  و 
از  استفاده  برای  متحده 
شکل  به  افغانستان  معادن 
خواهد  ناکام  وحشت ناکی 
شد. با آن که شمار سربازان 
در آینده ی نزدیک افغانستان 
مهم است، تالش های جاری 
استخراج  تبدیل کردن  برای 
معادن به یک سرمایه گذاری 
پرسود می تواند برای ساختن 
در  باثبات  افغانستان  یک 

آینده تعیین کننده باشد. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

الیحاندرو  حاجی  میهمان  برچی  دشت  در  دیشب 
دیاز بودیم. شاکی بود. می گفت »ما« این دفعه خوب 
پیش حجه االسالم  باید  ما  می گفت  نکردیم.  بازی 
ازش  و  برویم  فرانسیس  خوزه  استاد  والمسلمین 
را  بارسا  دیگر  دفعه ی  بلکه  بگیریم،  معویذ  تعویذ 
ما  واقعاً  بودند.  موافق  او  با  همه  بدهیم.  شکست 
این  دفعه چه قدر بد فوتبال کردیم. ما دیگر. ما باید 
فکری به حال خود بکنیم. این طور نمی شود که ما 
هی ببازیم. یکی از میهمانان، همایون جان، که در 
از دست  می فروشد،  زردک  نقاش جوس  ایستگاه 
رونالدو شکایت داشت. می گفت رونالدو روز مادر 
را به او تبریک نگفته. من سرم را نزدیک گوش او 

بردم و آهسته پرسیدم:
»ببخشید، من متوجه نشدم، چرا باید رونالدو روز 

مادر را به شما تبریک می گفت؟«
با عصبانیت جواب داد:

»چرا؟ این جای سوال دارد؟ آخر من مادرش هستم. 
یک مادر این قدر حق ندارد؟«

گفتم:
»ببخشید، شما مادر رونالدو هستید؟«

این بار بیش تر عصبانی شد و رو به مجلس گفت:
»این کله پوک قصد دارد بچه ام را از من بگیرد. اوی، 

اوی«.
گفتم:

»برادر من، تو افغان و رونالدو نمی دانم کجایی است. 
بعد، تو مردی و نمی توانی مادر رونالدو باشی...«

اما ظاهرا حرف من سر تمام میهمانان بد خورد. همه 
به مالمت کردن من. هر کس چیزی  شروع کردند 
گفت. یکی از میهمانان حتا ادعا کرد که من شراب 
می خورم و تعهدی به مردم و رنج های ناسورشان 
قتل  روز  در  مرا  که  شد  مدعی  دیگر  یکی  ندارم. 
فرخنده در میان جمعیت خشمگین دیده است. دیدم 
اوضاع به سرعت خراب می شود؛ از همه خواهش 
کردم که به جای این احساسات بی مهار، بنشینیم و 
فکری بکنیم که دفعه ی دیگر چه گونه تیم بارسلونا/ 
پوتریخ را شکست بدهیم و ریال مادرید را تاج سر 
افغانستان عزیز بکنیم. اما این تالش مذبوحانه ی من 
صاحب  احترام  خاطر  به  میهمانان  بود.  دیرهنگام 
شعار  حویلی  پیش  در  و  بودند  رفته  بیرون  خانه 

می دادند:
کثیفش  خون  می کشیم!  می کشیم،  را  »روده اش 

می چشیم، می چشیم!«
که  کردم  عهد  خود  با  ترسان،  و  پشیمان  من، 
دیگر تا زنده ام با احساسات عمیق اسپانیایی مردم 
دارند  حق  مردم  نشوم.  درگیر  افغانستان  شریف 
این  پروراندن  برای  که  زحمتی  این همه  از  پس 
تیم ها کرده اند، از شکست و پیروزی»مان« این قدر 

جذباتی شوند.

دلبران بارسلونا

بشیریاوری

سوی  از  روز  این  بود،  »می«   15 دیروز 
سازمان ملل متحد به روز خانواده نام گذاری 
نقش  می خواهم  بهانه،  این  به  است.  شده 
خانواده و نظام خانواده را در جامعه افغانستان 

بررسی نمایم.
یکی  و  اجتماعی  واحد  ترین  خانواده کوچک 
از نهادهای مهم اجتماعی می باشد که متشکل 
خانواده  می باشد.  فرزندان  و  شوهر  زن،  از 
خانواده  است.  گونه  دو  ساختار  لحاظ  از 
و  شوهر  و  زن  شامل  تنها  که  »هسته ای« 
فرزندان می شود و اقارب نسبی دیگر را شامل 
»خانواده  خانواده،  دیگر  شکل  نمی گردد. 
و  شوهر  و  زن  برعالوه  که  است  گسترده« 
مانند  دیگر  نسبی  اقارب  شامل  فرزندان، 
مادر، پدر، برادر، خواهر و سایر افراد نزدیک 
می شود. خانواده براساس نیازهای انسانی در 
در حیات  و  است  گرفته  بشری شکل  جامعه 
ایفا  را  مهمی  نقش  بشری  جامعه  تکامل  و 
نموده است. از این رو، از بدو تشکیل جامعه 
بشری تا هنوز خانواده به عنوان کارا ترین نهاد 
داشته  کارکرد  انسان  زندگی  در  اجتماعی 
زندگی  در  خانواده  نقش  ترین  مهم  است. 
تولید  نیازها،  تامین  بشری،  حیات  و  انسان 
نسل و زمینه سازی برای پیشرفت می باشد. در 
مدرن  ساختاری   لحاظ  از  هنوز  که  جوامعی 
وارسی  و  کننده  تامین  نهادهای  و  اند  نشده 
کننده نیازها در آن شکل نگرفته است. نقش 
خانواده در زمینه سازی و تامین نیازها مهم و 
خانواده کانون  این جوامع  در  است.  برجسته 
پرورش، تامین نیازهای معیشیتی و پیشرفت 
می باشد و خانواده مکلف است که به تمامی 
مادی و عاطفی اعضایش رسیدگی  نیازهای 

کرده و در برابر آن پاسخ گو باشد. 
هرچه قدرجامعه به طرف مدرن شدن برود، بار 
نهادهای  به  و  شده  کمتر  خانواده  مسئولیت 

رسمی جامعه سپرده می شود. 
سطح  و  ساختار  لحاظ  از  افغانستان  جامعه 
و شاخص های جامعه شناختی، یک  پیشرفت 
تمامی  در  است.  سنتی  و  مدرن  پیش  جامعه 

 « نظام  خانواده،  معمول  شکل  سنتی  جوامع 
خانواده گسترده« می باشد که برعالوه یی زن و 
شوهر، پدر، مادر، برادر، خواهر و سایر بستان 
نسبی نزدیک را هم شامل می باشند. باوجودی 
و  خوبی ها  خانوادگی  ساختار  نوع  این  که 
نارسایی های خود  را  دارد، کارکرد آن مطابق 
سطح زندگی و پیشرفت جامعه فرق می کند. 
در جوامعی که ساختار، روابط و شکل زندگی 
گسترده«  »خانواده  نظام  باشد.  سنتی  کامال 
که  بخاطری  و  دارد  مثبت  و  کارا   کارکرد 
براساس  کامال  روابط  خانواده  نوع  این  در 
ضوابط  و  می باشد  استوار  خونی  وابستگی 
است،  خانوادگی  برعواطف  مبتی  بیشتر  آن 
نظام خانواده گسترده یک بستری خوب برای 
پشتوانه ای  و  نیازها  به  رسیدگی  و  زندگی 
نوع  این  در  می باشد.  اعضایش  برای  قوی 
خانواده، به تمامی نیازهای اعضا، با اشتراک 
مساعی پرداخته می شود و به آن صورت رفع 
می گردد، افراد سالخورده  و بزرگ خانواد در 
خوبی  منزلت  از  خانوادگی  ساختار  نوع  این 
به  افراد  این  که  زمانی  می باشند،  برخوردار 
مراقبت بیشتر نیاز پیدا می کنند در این نظام 
به  رسیدگی  و  خدمات  زمینه ی  خانوادگی، 
نیازهای آن ها بیشتر می باشد. به این صورت 
کارکرد خانواده گسترده در جامعه روستایی 
این  اما،  است.   جانبه  و همه  بیشتر  و سنتی 
نوع از نظام خانواده در جامعه ای در حال گذار 
آفرینی کمتری  تغییر  نقش  به مدرن  از سنتی 
و  آن سخت  در  مناسبات  که  بخاطری  دارد، 
محکم است، مانع پیشرفت و تغییرات جدید 
در زندگی افراد خانواده و بخصوص جوانان و 
زوج های جوان می گردد. مناسبات وهنجار در 
کلیت  از  براطاعت  گسترده  خانوادگی  نظام 
می باشد  استوار  خانواده  کلیشه ای  روابط 
مناسبات  این  در  است که  آن مکلف  افراد  و 
مرحله  آخرین  تا  و  باشند  داشته  قرار  سخت، 
زندگی  خانواده  اعضای  از  سایر  کنار  در 
این مناسبات و هنجارهای  این رو،  از  کنند. 
مسئولیت های  بار  که  می شود  باعث  سنتی 

و زوج های  برجوانان  توان  از  باالتر  و  سنگین 
جوان بیافتد. در این صورت زمینه های تغییر 
می شود  محدود  خانواده  افراد  زندگی  در 
مناسبات  در  گیرماندن  و  نیازها  فشار  و 
تنش های  و  اختالف  باعث  خانوادگی  سخت 
و  اختالف ها  از  بخشی  می گردد.  خانوادگی 
که  افغانستان  جامعه  در  خانوادگی  تنش های 
به طور معمول ساختارخانواده در آن گسترده 
هنجارها  میان  گیرماندن  در  ریشه  می باشد 
مزایای  از  بردن  بهره  و  خانوادگی  مناسبات   ،
مساله،  این  می باشد.  پیشرفت  و  زندگی 
خانواده های  نیز  و  شهری  خانواده های  در 
مدرن  شرایط  با  می خواهند  که  روستایی 

زندگی کنند وجود دارد. 
خانواده،  می توان گفت؛  نتیجه گیری  یک  در 
آن  نقش  و  می باشد  اجتماعی  نهاد  مهم ترین 
در پیشرفت و تکامل جامعه بشری مهم بوده 
برای  است  زمینه ای  و  بستر  خانواده  است، 

پیشرفت.  و  انسانی  نیازها  رفع  نسل،  تولید 
دو نوع نظام خانوادگی وجود نظام خانوادگی 
گسترده«،   « خانوادگی  نظام  و  هسته ای«   «
از  است  سنتی  جامعه  یک  افغانستان  جامعه 
این رو نظام خانوادگی معمول در این جامعه، 
گسترده می باشد. این نوع نظام خانوادگی در 
افغانستان کارکرد موثر در حفظ نظام  جامعه 
خانواده  اعضای  نیازهای  رفع  و  اجتماعی 
که  اخیر  سالهای  این  در  اما،   . است  داشته 
زندگی  شرایط  شکست  و  تغییر  زمینه ای 
سنتی در جامعه مساعد شده است، از کارکرد 
سنتی آن کاسته شده است. پایداری و تاکید 
تنش های  و  اختالف ها  باعث  آن  برحفظ 
بیشتر  مشکل  این  است.  گردیده  خانوادگی 
در خانواده های که شهری و نیز روستایی که 
زمینه ای تغییر در آن به وجود آمده و به دلیل 
بلند رفتن سطح آگاهی و تجربه زندگی مدرن 

بیشتر محسوس است. 

نیازهای جدید و نظام خانوادگی گسترده 
در جامعه افغانستان

و  پیشرفت  سطح  و  ساختار  لحاظ  از  افغانستان  جامعه 
شاخص های جامعه شناختی، یک جامعه پیش مدرن و سنتی 
است. در تمامی جوامع سنتی شکل معمول خانواده، نظام 
» خانواده گسترده« می باشد که برعالوه یی زن و شوهر، 
پدر، مادر، برادر، خواهر و سایر بستان نسبی نزدیک را هم 
شامل می باشند. باوجودی که این نوع ساختار خانوادگی 
خوبی ها و نارسایی های خود  را  دارد، کارکرد آن مطابق 
سطح زندگی و پیشرفت جامعه فرق می کند. در جوامعی 
که ساختار، روابط و شکل زندگی کامال سنتی باشد. نظام 
»خانواده گسترده« کارکرد کارا  و مثبت دارد و بخاطری که 
در این نوع خانواده روابط کامال براساس وابستگی خونی 
برعواطف  مبتی  بیشتر  آن  ضوابط  و  می باشد  استوار 
خانوادگی است، نظام خانواده گسترده یک بستری خوب 
برای زندگی و رسیدگی به نیازها و پشتوانه ای قوی برای 

اعضایش می باشد.





1- سایت های مقایسه ی قیمت

خودکار  مقایسه ی  »خدمات  گیتس:  پیش بینی 

اجازه  مردم  به  و  یافت  خواهد  توسعه  قیمت ها 

وب سایت  چندین  در  را  قیمت ها  تا  داد  خواهد 

نظر،  مورد  صنعِت  آن  در  و  کنند  مشاهده  مختلف 

ارزان ترین محصول را پیدا کنند«.

برای  به راحتی  شام  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

و  آمازون  گوگل،  در  محصول  یک  پیداکردن 

وب سایت های مختلف جست وجو می کنید و تفاوت 

می شوید.  متوجه  را  مشابه  کاالی  یک  قیمت 

به  وب  فضای  در  اکنون  وب سایت هایی  هم چنان 

مقایسه ی  آن ها  وظیفه ی  تنها  که  آمده اند  وجود 

قیمت محصوالت در فروشگاه های مختلف است.

2- دستگاه های موبایل

پیش بینی گیتس: »مردم دستگاه های کوچکی به 

می دهند،  اجازه  آن ها  به  که  داشت  خواهند  همراه 

الکرتونیکی  کسب وکار  و  باشند  دسرتس  در  دایم 

آن ها  دهند.  انجام  ممکن  جای  هر  در  را  خود 

ار را چک کنند، پرواِز رزروشده ی خود  می توانند اخب

به  مالی  ازار های  ب از  اطالعاتی  کنند،  بررسی  را 

این دستگاه ها  ا  ب را  آوردند و هر کار دیگری  دست 

انجام دهند«.

چیزی که اکنون می بینیم: گوشی های هوشمند و 

این  متام  به راحتی  هوشمند،  ساعت های  به تازگی 

کارها را برای افراد مختلف انجام می دهند.

از  3- پرداخت بالفاصله، بهداشت و درمان بهرت 

طریق وب

انرتنت  طریق  از  »مردم  گیتس:  پیش بینی 

معامالت  می کنند،  پرداخت  را  خود  بدهی  های 

با دکرت خود  و  انجام می دهند  را  مالی خود  امور  و 

ارتباط برقرار می کنند«.

هنوز  تکنولوژی  شاید  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

نتوانسته ارتباط با دکرت ها را آن قدر آسان کند؛ اما 

مشابه  موارد  و   ZocDoc هم چون  وب سایت هایی 

یک  پیداکردن  و  معاینه  ترتیب  که  دارند  وجود 

از مردم  دکرت خوب را می دهند. هم اکنون بسیاری 

انجام  را  خود  بدهی های  پرداخت  انرتنت  طریق  از 

انجام می دهند،  مالی ای که  امور  یا روی  می دهند 

در هر زمان و مکان تسلط دارند.

4- دستیار های شخصی و انرتنت اشیا

توسعه  شخصی  »همکار های  گیتس:  پیش بینی 

پیدا می کنند. آن ها بدون در نظر گرفنت این که در 

هوشمندانه ای  به شکل  باشید،  کار  محل  یا  خانه 

سینک  و  متصل  یک دیگر  به  را  شام  وسایل  متام 

می کنند. این دستگاه ها ایمیل و اعالمیه های شام 

را بررسی می کنند و اطالعاتی را که نیاز دارید، جلو 

چشم تان ظاهر می کنند. زمانی که به یک فروشگاه 

به آن دستیار بگویید که  وارد می شوید، می توانید 

بهرتین  از  فهرستی  تا  چیست  شام  غذایی  دستور 

مواد الزم را برای پخت آن غذا به شام معرفی کند. 

در  دیگر  دستگاه های  متام  به  دستیار ها  همین 

باره ی کاری که هم اکنون در حال انجام آن هستید 

یا خریدی که انجام داده اید، اطالع می دهد«.

دستیار  ناو،  گوگل  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

شخصی هوشمندی که بر روی دستگاه های موبایل 

اجرا می شود و در همین مسیر ترسیم شده، توسط 

گیتس در حال حرکت است. هم چنان دستگاه   های 

هوشمندی همچون Nest وجود دارند که اطالعات 

دمای  بهرتین  و  می کنند  گردآوری  را  روزانه ی شام 

شام  زندگی  محل  برای  روز  طول  در  را  ممکن 

 BeacoNs تنظیم می کنند. هم چنان ابزاری هم چون

کوپن های  خرید،  آخرین  پایه ی  بر  که  دارد  وجود 

فروشگاه ها را برای شام می فرستد.

5- محافظت آنالین از خانه 

خانه  از  محافظت  »ابزار های  گیتس:  پیش بینی 

و  نیستید  خانه  که شام  زمانی  و  می شوند  متداول 

اطالعات  شام  به  می آید،  شام  دیدار  به  شخصی 

الزم را ارسال می کنند«.

 Dropcam رشکت  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

دوربین های نظارت خانه ای می فروشد که وظیفه ی 

مراقبت از خانه ی شام را بر عهده دارند. گوگل سال 

به  دالر  میلیون  ا قیمت ۵۵۵  ب را  این رشکت  پیش 

تصاحب خود درآورد.

6- شبکه های اجتامعی

برای  شخصی  »وب سایت های  گیتس:  پیش بینی 

دوستان و خانواده ی شام متداول می شوند و به شام 

امکان گفت وگو و برنامه ریزی را می دهند«.

چیزی که اکنون می بینیم: شبکه های اجتامعی ای 

هم چون فیس بوک و اینستاگرام این کارها را خیلی 

راحت انجام می دهند.

7- پیش نهاد های هوشمند و خودکار 

پیش بینی گیتس: »نرم افزارهایی به وجود می آیند 

از  استفاده  ا  ب و  رفته اید  سفر  به  شام  می دانند  که 

آن محل  به  مربوط  فعالیت های  همین اطالعات، 

را به شام پیش نهاد می دهند. نرم افزار ها می توانند 

حتا  و  پیش نهادات  تخفیف ها،  فعالیت ها، 

قیمت های ارزان آن منطقه را به شام اطالع دهند«.

و  اپلیکیشن ها  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

پیش نهاداتی  که  آمده اند  وجود  به  وب سایت هایی 

خرید های  آخرین  اطالعات  اساس  بر  هوشمندانه 

شام ارائه می دهند. گوگل و فیس بوک نیز هم اکنون 

بر اساس موقعیت جغرافیایی فرد، تبلیغات خود را 

منایش می دهند.

8- سایت های بحث و بررسی زنده ی ورزشی

پیش بینی گیتس: »در حالی که در تلویزیون یک 

جدال ورزشی را متاشا می کنید، رسویس هایی وجود 

باره ی  در  بحث  اجازه ی  به شام  که  داشت  خواهند 

اتفاق افتادن است،  در حال  را که  زنده ای  هر چیز 

برای کسی که  را  می دهند و رشایط رای دادن شام 

فکر می کنید برنده خواهد شد، فراهم می کنند«.

اجتامعی  شبکه های  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

گرفته اند  عهده  بر  را  وظیفه  این  به خوبی  اکنون 

که تویرت رسدسته ی آن ها  ست. هم چنین در سایتی 

زنده می توانید نظر خود  به صورت   espN هم چون 

را پیرامون مسابقه ی در حال برگزاری ارسال کنید.

9- تبلیغات هوشمند

لیغاتی هوشمند  تب گیتس: »دستگاه ها  پیش بینی 

خواهند داشت. این دستگاه ها سلیقه ی شام را در 

خرید متوجه می شوند و بر اساس آن مناسب ترین 

تبلیغات را به شام منایش می دهند«.

چیزی که اکنون می بینیم: بسیاری از رسویس های 

سال  در  گیتس  که  ویژگی ای  اکنون  لیغاتی  تب

دارند.  اختیار  در  را  بود  کرده  پیش بینی   ۱۹۹۹

بر  می توانند  رسویس ها  این  در  تبلیغ کنندگان 

عالیق  کرده اید،  که  کلیک هایی  سابقه ی  اساس 

را  تبلیغ  بهرتین  شام،  خرید  مدل های  و  شخصی 

منایش دهند.

10- تبلیغ وب سایت ها در تلویزیون 

ا  پیش بینی گیتس: »تلویزیون لینک های مرتبط ب

به  را  هستید  آن  متاشای  حال  در  که  را  محتوایی 

شام نشان می دهد که تکمیل کننده ی آن محتوای 

در حال پخش است«.

شبکه های  اکنون  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

ورزشی به وب سایت های ورزشی، شبکه های خرید 

دست  این  از  مواردی  و  فروشگاه  ها  وب سایت  به 

لینک های مرتبط را به منایش می گذارند.

11- تحریریه  و جلسه های بحث آنالین

کشور های  و  شهر ها  »ساکنان  گیتس:  پیش  بینی 

مختلف بدون محدودیت های مرزی و جغرافیایی، 

بحث  می توانند  ایمنی  و  منطقه ای  سیاست های 

یک  و  دهند  انجام  یک دیگر  با  بررسی هایی  و 

تحریریه ی آنالین شکل دهند«.

از  بسیاری  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

بخش  زومیت(  )هم چون  خربی  وب سایت های 

به  مشغول  می توانند  کاربران  که  دارند  نظردهی 

شوند.  مطلب  موضوع  باره ی  در  گفت وگو  و  بحث 

در برخی وب سایت ها انجمن خاصی برای پرسیدن 

در  دارد.  وجود  موضوع  یک  درخواست  و  سوال ها 

تحریریه های  نیز  بزرگ  وب سایت های  از  بسیاری 

هم چون  اجتامعی  شبکه های  دارند.  وجود  آنالین 

فیس بوک، تو یرت و از این دست نیز در این موضوع 

مرجع به حساب می آیند، جایی که هر روزه در باره ی 

مسایل مختلف بحث و گفت وگو می شود.

12- وب سایت آنالین بر حسب عالقه

مکان  به  آنالین  »اجتامع های  گیتس:  پیش بینی 

عالیق  تأثیر  تحت  بلکه  منی شوند،  محدود  شام 

شام خواهند بود«.

انواع  انرتنت  در  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

دارند  وجود  آنالین  جوامع  و  خربی  وب سایت های 

اکنون  شده اند.  متمرکز  واحد  موضوع  یک  بر  که 

پیرامون  می دهند  ترجیح  وب سایت ها  از  بسیاری 

یک موضوع خاص محتوا تولید کنند.

13- نرم افزار مدیریت پروژه

دنبال  به  پروژه  »مدیران  گیتس:  پیش بینی 

تیم هایی می گردند تا آن ها را به صورت آنالین در 

کنار یک دیگر قرار بدهند«.

چیزی که اکنون می بینیم: تعداد زیادی اپلیکیشن 

و رسویس جهت آسان سازی روند کار ها در فضاهای 

تیم های  توسط  نیز  روزه  هر  و  دارد  وجود  سازمانی 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

14- استخدام آنالین

کار  دنبال  به  که  »افرادی  گیتس:  پیش بینی 

می گردند، می توانند فرصت های شغلی را به صورت 

مهارت های  و  نیاز ها، عالیق  به  توجه  ا  ب و  آنالین 

تخصصی خود پیدا کنند«.

همچون  سایتی  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

آپلود  امکان  کاربران  به  رابطه  در همین  لینکد ین 

یک  پیداکردن  و  خود  سوانح(  )خلص  »سی وی« 

شغل بر پایه ی عالیق و نیاز ها را می دهد. در این 

بسیار  را  آنالین  استخدام  فرصت  لینکد ین  زمینه 

آسان کرده است.

15- نرم افزار های مربوط به کسب و کار

پروژه های  دنبال  به  »رشکت  ها  گیتس:  پیش بینی 

یک دیگر  با  خود  محدوده ی  از  خارج  و  جدید 

همکاری خواهند کرد. حال چه کار آن ها به پروژه ی 

کمپاین  یک  یا  فیلم  یک  تولید  ساخت و ساز، 

لیغاتی مرتبط باشد. این کار برای هر دو رشکت  تب

مفید  می کنند،  همکاری  یک دیگر  با  که  بزرگی 

خواهد بود و به برون سپاری بخشی از کار نیز منجر 

می شود«.

نیز  حارض  حال  در  می بینیم:  اکنون  که  چیزی 

با  مختلف  زمینه های  در  بزرگی  رشکت های 

یک دیگر همکاری می کنند.

کتابی  گیتس  بیل   ۱۹۹۹ سال 
منتشر کرد که در آن ۱۵ پیش بینی 
زمان  آن  در  بود.  کرده  جسورانه 
و  عجیب  پیش بینی هایی  چنین 
غیرقابل دسترس به نظر می رسید. 
زمینه ی  دانشجویان  از  یکی  حال 
این  از  خود  وبالگ  در  کسب وکار 
پیش بینی ها صحبت کرده که تمام 
آن ها اکنون به حقیقت پیوسته اند.

نام  با  که  بیل گیتس  کتاب  در 
»کسب وکار در سرعت فکر« منتشر 
وجود  جالبی  پیش بینی های  شده، 
وقوع  به  شاهد  اکنون  که  دارند 
ادامه  در  هستیم.  آن ها  پیوستن 
او  پیش بینی های  از  مورد   ۱۵ به 

می پردازیم.

6

بگو مگو از

چرا خاموشیم؟
به سر  غرب  در  کشور  روشنفکران  از  بزرگی  کمیت 
شمالی  امریکای  اروپا،  در  بیش ترینه  آن ها  می برند. 
است  این  واقعیت  شده اند.  جای گزین  آسترالیا  و 
فرهنگ  عرصه ها ی  در  افغانستان  بهترین های  که 
سیاسی و علوم اجتماعی در این کشورها زند  گی می نمایند. هرچند، در برخی موارد، 
عده  ای از این شخصیت ها به  صورت جداگانه تبارز یافته اند. اما به ندرت دیده شده 
است که پیام ها، نامه های سرگشاده و فراخوان ها پیرامون وضعیت کنونی از آدرس 

همین کتله ها ی روشنفکری به نشر رسیده باشد.
این روی کرِد پسیف باعث شده است تا جامعه ی مدنی و روشنفکری داخل افغانستان 
دهند.  دست  از  برون مرزی  روشنفکران  به  نسبت  را  خود  خوش بینانه ی  ذهنیت 
دارند،  کشور  در  شامخی  نام های  که  ادبیات  و  هنر  سیاست،  متبارز  پیش کسوتاِن 
چنان مشغول روزمر  گی و زند  گی خانواد  گی خویش در غرب شده اند که حتا از ذهن 

هم نسل های خویش نیز در حال بیرون رفتن هستند.
گروه های سیاسی چپ و راستی که در این کشورها به سر می برند، دچار »سرگیچی« 
سیاسی شده اند و هیچ پیامی از خود تبارز نمی دهند. حتا آن ها از پلورالیسم غربی 
چیزی نیاموخته اند. این گروه ها آن قدر فرصت طلب و مضمحل گردیده اند که ظرفیت 
تحلیل از وضعیت را از دست داده و به  جای آن به امراض و اغراض روانی-سیاسی 

مبتال گردیده اند.
این جا، در غرب برخی از فعاالن روشنفکری دست به ایجاد رسانه هایی زده اند که 
خیلی غیرحرفه یی عمل می کنند. گروهی از افراد مغرض می آیند و در این رسانه ها 
چنان غیرمنصفانه »نظریه پردازی« کرده و وضعیت را »تحلیل« می کنند که گویی 

کوچک ترین برداشت واقع گرایانه از وضعیت درونی افغانستان ندارند.
آن  از  تا  کنند  ایجاد  را  نتوانسته اند »مرکز فکری«  برون مرزی  افغان های  تا هنوز 
طریق تحلیل از وضعیت کشور را با در نظرداشت سیاست مناسبات بین المللی ارائه 
دهند. این در حالی ست که در غرب تمام وسایل و امکانات قانون مند برای ایجاد 
و توسعه ی نهادهای فکری مساعد است. رسانه های اجتماعی و تکنولوژی معاصر 
بتوانند  دولت ها  این  مقیم  افغان های  تا  است  گردانیده  مساعد  را  زمینه  این  غرب 

دیدگاه های شان را به هم وطنان شان در داخل کشور در میان گذارند.
نتوانستند در برابر بحث »دوتابعیته« که به  صورت  این کتله های روشنفکری حتا 
از  بزرگی  کتله ی  شهروندی  حقوق  و  شد  تحمیل  ملی  شورای  از سوی  مغرضانه 

شهروندان افغاستان را زیر پا کرد، دفاع نماید.
آیا ما واقعًا حرفی برای گفتن نداریم؟ آیا فرهنگ داینامیسم و هم گرایی در وجود ما 
تضعیف شده است؟  آیا ما با نبود پارادایم های فکری مواجه هستیم؟ آیا ما با زیستن 

در جوامع به شدت کثرت گرا دچار مریضی ایگویزم فکری هستیم؟ 
من این پرسش ها این جا مطرح می کنم و به این باورم که اگر ما به این پرسش های 
دشوار پاسخ ارائه نکنیم، جایگاه و نقش ما در کشور بومی ما کم رنگ خواهد شد و 
پیوند ما با این »کانتسکت« دچار ناهم آهنگی خواهد گردید. دردآورتر این که پایگاه 
بیش  بی وطنی  روزی  و  رفت  خواهد  دست  از  سرد  سکوِت  این  با  نیز  ما  حقوقی 

نخواهیم بود!

دست از آسمان کنده و پای از زمین
اتهام حمل  به  ایران  مرادعلی در جمهوری اسالمی 
مواد مخدر به شش سال زندان محکوم می شود. در 
زندان، افسران سپاه از راه می رسند و می گویند چرا 
جبهه  پشت  سوریه،  در  را  چندماهی  اگر  این جایی. 
خدمت کنی، بخشیده می شوی، اقامت ایران و ماهانه 600 دالر برایت داده می شود. 

برو از تخریب حرم رقیه و بن عدی جلوگیری کن!
چندروز از سوی سپاه پاسداران آموزش نظامی می بیند. سپس با ده ها افغانی دیگر به 
سوریه منتقل می شود. در خط مقدم، دستور می گیرند که باید در کنار دیگران فالن 
ساختمان را حفاظت کنند. در حالی که هیچ تجربه  ی عملی جنگ ندارند، متوجه 

می شوند که فریب خورده اند  و در تمام ساختمان هیچ کسی غیر از آن ها نیست.
مخالفان اسد، هرچه تالش می کنند نمی توانند این ها را وادار به تسلیم شدن بکنند. 
را  او  می روند.  بین  از  او  جز  همه،  می کنند.  منفجر  را  ساختمان  تمام  نهایت،  در 

نیمه مرده از زیر آوار بیرون می کشند  و تداوی اش می کنند.
مخالفان اسد در طول چندین ماه، صدها نفر اسیر ایرانی، لبنانی و سوری را تبادله 
می کنند، اما کسی مرادعلی را نمی خواهد، کسی هم وطنان او را نمی خواهد. مخالفان 
مانده اند که با او چه کار کنند. افسران ارتش اسد که دست در کار تبادله اند، می گویند 

هرچه می خواهید با افغانی ها بکنید.
او هم حاضر نیست تبادله شود. می ترسد که ایرانی ها دوباره او را به خط اول، زندان 
و... روان کنند. هم از ایرانی ها می ترسد، هم از مخالفان اسد که نزد شان اسیر است  
و هم زبان عربی نمی داند. هر آن امکان دارد در پی انفجار یکی از هزاران بمب 

بشکه ای نیروهای اسد، تلف شود.
دست از آسمان بریده و پای از زمین، به دام افتاده در سرزمین بیگانه به خانواده و 

دخترش در دایکندی فکر می کند.
مهارت این است. کسانی را به جبهه می برند که مرگ و زندگی شان هیچ اهمیتی 
ندارد. نه از مردن شان دل کسی تنگ می شود، نه احساسات ملتی به جوش می آید  و 
نه پیامد جدی دارد. حزب اهلل و سپاه پاسداران نمی توانند لبنانی و ایرانی را بی حساب 
به کشتن بدهند. مردم سوال خواهند کرد. افکار عمومی علیه قربانی دادن در یک 
کشور خارجی، تحریک خواهد شد. افغانی، آن هم هزاره ی افغانی اما هیچ یک از 
این دردسر ها را ندارد. حتا روشنفکر غرب نشین هزاره در تأیید آنچه بر سر مرادعلی 
می رود، می گوید که »من در تحصیالتم از منابع ایرانی استفاده کرده ام و مدیون 

ایرانم«!

Malek Sitez

Abdullah Watandar
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ریال مادرید؛ 22 شوت برای 
دستیابی به یک گول

هیگواین گفت اگر ببازیم، 
 از فوتبال خداحافظی می کند

کالدرون: وضعیت آنچلوتی 
کامال مبهم است

جرارد: لیورپول باید مهاجم 
درجه یک بخرد

تهاجمی  خط  کننده  ویران  قدرت  گذشته،  شب  چهارشنبه 

ریال و مثلث ترسناکش، حداقل برابر یوونتوس کاری از پیش 

نربدند و حاصل حمالت و رضبات فراوان بازی کنان این تیم، 

التی بود. تنها یک گول از روی نقطه پن

به دلیل  برابر یوونتوس،  ا تساوی ۱-۱ خانگی  ب ریال مادرید 

قهرمانان  لیگ  فینال  به  راه یابی  از  تورین  در   ۱-2 شکست 

ا در بازی پایانی شود.  بازماند تا یووه حریف بارسلون

ار به سمت دروازه  بازی کنان ریال، چهارشنبه شب گذشته 22 ب

تنها ۵ رضبه آن ها داخل چارچوب  بوفون شلیک کردند که 

الدو، دو شلیک بنزما، شوت محکم گرت  التی رون بود. گول پن

بیل از 2۵ مرتی و رضبه بسیار نرم و آرام کروس در نیمه دوم، ۵ 

رضبه ی داخل چارچوب ریال مقابل یوونتوس بودند. 

کاسیاس  دروازه  سمت  به  ار  ب  8 یوونتوس  دیگر،  سوی  در 

از جمله شوت  بود.  شلیک کرد که 4 رضبه داخل چارچوب 

موراتا که به گول تساوی منجر شد. در بازی رفت، هر تیم ۱2 

رضبه به سمت دروازه یکدیگر شلیک کردند که یوونتوسی ها 

7 رضبه و ریالی ها 3 رضبه داخل چارچوب داشتند.

آرتم فدتسکی، مدافع دنیپرو مدعی شد که گونزالو هیگواین 

اپولی نتواند دنیپرو را شکست دهد،  پیش از بازی گفته اگر ن

از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

گول  تک  با  شد  موفق  دنیپرو  گذشته  شب  شنبه  پنج 

اپولی را شکست دهد و حریف سویا در فینال  سلزنیوف، ۱-0 ن

رقابت ها شود. حال مدافع دنیپرو مدعی شد که هیگواین- 

که عمل کرد بسیار ضعیفی در جریان بازی داشت- پیش از 

فوتبال  از  بربد،  را  دنیپرو  نتواند  اپولی  ن اگر  که  گفته  بازی 

خداحافظی خواهد کرد.

اپولی  ن اگر  گفت  هیگواین  بازی،  از  پیش  گفت:  دیروز  او 

پیروز نشود، دیگر فوتبال بازی نخواهد کرد. حال، تا فردا 

می زنند  که  حرف هایی  برای  اید  ب همه  کرد.  خواهم  صرب 

مسئولیت پذیر باشند. شاید او باور نداشته که ما تیم خوبی 

هستیم.

رومن کالدرون، رئیس سابق باشگاه ریال مادرید عنوان کرد 

که وضعیت آنچلوتی در ریال کامال مبهم است.

داد،  از دست  را  جام های فصل  ریال متامی  این که  از  پس 

آینده آنچلوتی در ریال، در هاله ای از ابهام فرو رفت.

مربی گری  برای  مادرید  ریال  گفت:  رابطه  این  در  کالدرون 

یک  تنها  اخیر،  سال   40 در  است.  متفاوتی  بسیار  باشگاه 

مربی بیش از 3 فصل در این تیم مانده است. فکر منی کنم 

گرفته  رابطه  این  در  تصمیمی  هنوز  باشگاه،  و  مربی  که 

هم چنین  ولی  مباند  دارد  دوست  که  گفته  باشند.آنچلوتی 

آگاه  مربیان  ا  ب برخوردش  نوع  و  فوتبال  از  که  کرده  عنوان 

است.

استیفن جرارد، کاپیتان لیورپول عنوان کرد که تیمش برای 

فصل باید یک مهاجم درجه یک به خدمت بگیرد.

در  حضورش  آخرین  شنبه،  امروز  که  لیورپول  کاپیتان 

آنجلس  لوس  راهی  بعد  فصل  می کند،  تجربه  را  آنفیلد 

فصل  در  لیورپول  سوارز،  جدایی  ا  ب شد.  خواهد  گلکسی 

پر  استوریج  و  الوتلی  ب ا  ب را  او  خالی  جای  نتوانست  جاری 

کند و جرارد معتقد است که یک مهاجم درجه یک می تواند 

مشکالت تیم را حل کند.

منی خریدم  بازی کنی  بود،  من  به  تصمیم  اگر  گفت:  او 

که  را می خریدم  بازی کنی  باشد.  داشته  پرورش  به  یاز  ن که 

خودش را ثابت کرده و برای جنگیدن و موفقیت به لیورپول 

بیاید. اگر ۱2 ماه اخیر را در نظر بگیرید، ما در بیشرت جام ها 

تا آستانه قهرمانی باال آمدیم، دو نیمه نهایی تجربه کردیم 

دنیل  اگر  شد.  سخت  لیگ  در  کارمان  سوارز،  جدایی  ا  ب و 

برتر  تیم   4 جمع  در  ا  مطمئن منی شد،  مصدوم  استوریج 

اید مهاجمی  ب برتر،  تیم  بین 4  ماندن در  برای  می ماندیم. 

مسلام  برساند.  مثر  به  گول   30 تا   2۵ که  باشید  داشته 

منی خواهم جای مدیران باشگاه یا برندن صحبت کنم. من 

فعلی  مورد وضعیت  در  لیورپول  عنوان یک هوادار  به  تنها 

اید انجام شود.  تیم صحبت می کنم ولی این کاریست که ب

مهاجمی که بتواند 2۵ تا 30 گول در فصل به مثر برساند.

مربی فرایبورگ: 
ما هم بایرن را می بریم

فان نیستلروی: 
چیچاریتو یک الگوی حرفه ای است

کوکه:
 در اتلتیکو می مانم

3  باشگاه مورد عالقه پپ گواردیوال
 برای مربی گری

درآمد هنگفت بایرن علی رغم نرسیدن به 
clفینال

سویا
 و دنیپرو در فینال لیگ اروپا

انتقاد شدید اولیور کان از گواردیوال

یوونتوس
 موراتا را به ریال پس نمی دهد

است  امیدوار  جدولی  انتهای  فرایبورگ 

پیاپی  شکست  سومین  بتواند  به  شن امروز 

بایرن در بوندسلیگا را رقم بزند.

فرایبورگ،  رسمربی  اشرتایش،  کریستین 

با خطر  پانزدهم جدول  رتبه  در  تیمش  که 

ایامن  روبروست،  پایین تر  دسته  به  سقوط 

دارد تیمش خواهد توانست قهرمان فصل 

وی  کند.  غافل گیر  را  بوندسلیگا  جاری 

داریم  چنته  در  آن چه  متام  از  اگر  گفت: 

دشوار  بایرن  برای  کار  بگذاریم،  مایه 

این  نتیجه  که  چیزی  تنها  شد.  خواهد 

بازی را تعیین خواهد کرد این است که ما 

خواهیم  ما  شویم.  حارض  زمین  در  چطور 

البته  کنیم.  غافل گیر  را  آن ها  توانست 

تیم حریف  که  کنم  اضافه  اید  ب هم  را  این 

بازی کنانش  و  است  بزرگ  بسیار  تیم  یک 

بهرتین بازی کنان دنیا هستند.

پایان  از  قبل  هفته  چهار  که  مونیخ  بایرن 

را  خود  قهرمانی  بوندسلیگا  جاری  فصل 

مسجل کرده بود، در دو هفته اخیر مترکز 

برای چمپیونزلیگ  را  و ترکیب اصلی خود 

مقابل  آن ها  دلیل  به همین  ار گذاشت،  کن

شدند؛  مغلوب  برلین  هرتا  و  لورکوزن  ایر  ب

بی اهمیت  را  آن  گواردیوال  که  اتفاقی 

دانست و گفت ما به هدف مان که قهرمانی 

بود، رسیدیم.

سابق  مهاجم  نیستلروی،  فان  رود 
منچستریونایتد و ریال مادرید، معتقد است که 

چیچاریتو، یه الگوی حرفه ای است.
مهاجم مکزیکی، سال 20۱0 به منچستریونایتد 
پیوست و در تابستان گذشته، به صورت قرضی 
راهی ریال شد. او در بیشتر زمان فصل، نیمکت 
نشین کریم بنزما بود ولی با مصدومیت بنزما، 
خوبی  به  را  خود  و  کرد  استفاده  فرصت  از  او 

اثبات کرد. در 4بازی، 4 گول برای ریال به ثمر 
رساند که گول پیروزی بخش مقابل اتلتیکو در 

یک چهارم نهایی، مهم ترین آن ها بود.
او  گفت:  چیچاریتو  از  تمجید  در  نیستلروی 
یک الگو برای حرفه ای زندگی کردن است. از 
افراد زیادی شنیده ام که او به سختی تالش 
می کند. وقتی کسی این گونه تمرین می کند، 

به نظر من شماره ۱ است.

که  کرد  عنوان  اتلتیکومادرید  هافبک  کوکه، 
بعد  و فصل  ندارد  را  تیم  این  از  قصد جدایی 

در این تیم خواهد ماند.
هافبک  انتقال  احتمال  بر  مبنی  شایعاتی 
اسپانیایی به چلسی شنیده می شد ولی کوکه، 
ندارد مثل هم تیمی های  عنوان کرد که قصد 
راهی  لوئیس،  فیلیپه  و  کاستا  دیگو  سابقش، 

چلسی شود.
او در پاسخ به این که آیا اینده اش در اتلتیکو 
خواهم  بازی  این جا  بله،  گفت:  می خورد  رقم 

کرد.

کوکه درباره احتمال بازگشت فیلیپه لوئیس به 
اتلتیکو گفت: فیلیپه لوئیس برای من بیش از 
یک هم اتاقی بود، او دوست من است بنابراین 

خوشحال می شوم که به این جا برگردد.
جاری  در فصل  تیمش  درباره عمل کرد  کوکه 
نه  نمره ی  بتوانیم سوم شویم، من  اگر  گفت: 
یک  به  ما  می دهم.  عمل کردمان  به  را  ده  از 
به  کردیم،  صعود  چمپیونزلیگ  نهایی  چهارم 
نیمه نهایی کوپا دل ری رسیدیم و اگر فصل را 
در رده ی سوم به پایان برسانیم، به اهداف مان 

رسیده ایم.

نزدیک ترین دوستان پپ  از  خاویر ساال مارتین، 
گواردیوال، در مصاحبه با اسپورت بیلد ادعا کرد 
خواهد  تمدید  را  بایرن  با  خود  قرارداد  پپ  که 

کرد.
در  زیادی  شایعات  اخیر،  ماه  یک  طول  در 
مونیخ  بایرن  با  گواردیوال  هم کاری  قطع  مورد 
رسانه های  در  منچسترسیتی  به  پیوستنش  و 
این  اما  است  شده  منتشر  آلمان  و  انگلیس 
خبری  نشست  در  اسپانیایی،  موفق  سرمربی 
بازی با بارسلونا، صراحتا گفت که او قصد ندارد 

بایرن را در پایان فصل ترک کند. 
دوستان  نزدیک ترین  از  مارتین،  ساال  خاویر 
پپ  گفت:  بیلد  به  رابطه  همین  در  گواردیوال، 
عالقه مند نیست که در باشگاه های که پیشینه 
ندارند مربی گری  پرافتخاری  و  تاریخچه غنی  و 

اگر  و  رفت  نخواهد  منچسترسیتی  به  او  کند. 
روزی قصد مربی گری در انگلیس را داشته باشد، 
یا  لیورپول  منچستریونایتد،  به  می دهد  ترجیح 
چیزی  چنین  حاضر  حال  در  ولی  برود  آرسنال 

ممکن نیست. 
فان خال تا 20۱7 و راجرز نیز تا 20۱8  با یونایتد 
نظر  به  نیز  ونگر  و  دارند  قرارداد  لیورپول  و 
داشته  را  آرسنال  از  جدایی  قصد  که  نمی آید 
با  خود  قرارداد  گواردیوال  من،  اعتقاد  به  باشد. 
هرگز  او  هم چنین  کرد.  خواهد  تمدید  را  بایرن 

برای مربی گری به بارسلونا باز نمی گردد. 
گواردیوال  فعلی  قرارداد  که  است  ذکر  به  الزم 
در  او  دارد.  اعتبار   20۱6 تا جون سال  بایرن،  با 
این فصل تنها موفق به کسب عنوان قهرمانی 

بوندسلیگا با بایرن شد.

هرچند بایرن مونیخ با شکست در مجموع 

از  ا  بارسلون برابر  برگشت  و  رفت  دیدار  دو 

رسیدن به فینال چمپیونزلیگ بازماند، اما 

چندان هم برای تیم آملانی بد نشد.

مجموع پاداشی که باواریایی ها قرار است 

حضور  بابت  هم چنین  و  پیروزی ها  برای 

متاشاگران در دیدارهای خانگی در فصل 

بر  الغ  ب کنند  دریافت  چمپیونزلیگ  جاری 

6۵ میلیون یورو است.

مرحله  تا  بایرن  برای  یوفا  که  پاداشی 

 2۵.۹ است،  گرفته  نظر  در  نیمه نهایی 

این  به  که  می شود  برآورد  یورو  میلیون 

مبلغ باید 20 میلیون یورو هزینه پرداختی 

اسپانرسها و 20 میلیون یورو دیگر از فروش 

بلیت در شش بازی خانگی این تیم که در 

ا برگزار شد اضافه کرد. آلیانس آرن

رقابت ها  این  فینال  بازی  برنده  برای  یوفا 

هم که ششم جون در برلین برگزار خواهد 

نظر  در  پاداش  یورو  میلیون   ۱0.۵ شد، 

گرفته است.

گذاشتن  سر  پشت  با  دنیپرو  و  سویا  تیم های 
فیورنتینا و ناپولی به فینال رقابت های لیگ اروپا 

راه پیدا کردند.
بعد از رسیدن یوونتوس به فینال لیگ قهرمانان، 
ایتالیایی ها امیدوار بودند که در فینال لیگ اروپا 
هم نماینده داشته باشند اما هر دو تیم ایتالیایی 
پنج شنبه شب مغلوب حریفان شدند و از راه یابی 

به فینال بازماندند.
رفت  دیدار  در  که  قهرمانی،  عنوان  مدافع  سویا، 

پنج شنبه  بود،  داده  شکست   0-3 را  فیورنتینا 
شب هم با گول های کارلوس باکا )22( و دانیل 
کاریچو، بنفش ها را از پیش رو برداشت و با اقتدار 

راهی فینال شد.
در دیگر دیدار، تیم اوکراینی دنیپرو دست به کار 
بزرگی زد و با پیروزی ۱-0 مقابل ناپولی، با برتری 
2-۱ در مجموع دو دیدار، حریف سویا شد. تک 
گول دنیپرو در این دیدار را سلزنیوف )۵8( به ثمر 

رساند. دیدار نهایی در ورشو برگزار خواهد شد.

بایرن  اسطوره ای  دروازه  بان  کان،  اولیور 

گرفنت  بازی  شیوه  به  آملان،  ملی  تیم  و 

گواردیوال از گوتزه و مولر انتقاد کرد.

بایرن مونیخ در فصل جاری تنها موفق به 

کسب یک جام شد. این تیم در بوندسلیگا 

ولی  شد  قهرمان  متوالی  ار  ب سومین  برای 

در جام حذفی با شکست از دورمتوند و در 

لیگ قهرمانان با شکست از بارسا از کسب 

جام ناکام ماند. 

روزها  این  بایرن،  رسمربی  گواردیوال،  پپ 

انتقادات و فشارهای زیادی از سوی  تحت 

دالیل  از  یکی  دارد.  قرار  آملانی  رسانه های 

انتقادات، افت چشم گیر ماریو گوتزه است 

که گواردیوال در این بین، مقرص اصلی این 

مساله عنوان شده است. 

منتقدان  از  یکی  که  هم  کان  الیور 

شبکه  به  گواردیوالست،  پپ  رسسخت 

گوتزه  به  گواردیوال  گفت:   ZDF تلویزیونی 

بازی در حال امتام است میدان  زمانی که 

ا نیز  می دهد. این را در بازی مقابل بارسلون

ترتیب  بدین  گوتزه  استعداد  بودیم.  شاهد 

پست  در  هم  مولر  حتی  رفت.  خواهد  هدر 

مولر  و  منی کند.گوتزه  بازی  همیشگی اش 

مشکل  باید  و  هستند  آملان  پوشان  ملی  از 

این دو بازی کن حل شود. 

گواردیوال در حال خراب کردن دو بازی کن 

سال  همین  است.  استعداد  ا  ب و  بزرگ 

گذشته بود که گوتزه در فینال جام جهانی، 

گول پیروزی آملان را به مثر رساند و تا چند 

بود  بازی کنان  موثر ترین  از  ماه پیش یکی 

چه گونه  که  بینید  ب حاال  را  او  وضعیت  اما 

استعداد  یک  گوتزه   من  نظر  از  است. 

از  یکی  هم  هنوز  او  است.  بزرگ  بسیار 

بهرتین بازی کنان دنیاست.

موراتا قهرمان هر دو بازی رفت و برگشت نیمه 
ریال  و  یوونتوس  بین  قهرمانان  لیگ  نهایی 
فینال  به  را  یووه  دو گول خود،  با  و  بود  مادرید 

برلین رساند.
میلیون  رقم 22  با  تابستان گذشته  موراتا  آلوارو 
بندی  پیوست.  یوونتوس  به  از ریال مادرید  یورو 
در قرارداد دو باشگاه وجود دارد که طبق آن، ریال 
میلیون   30 پرداخت  با  تابستان  همین  می تواند 
یورو، موراتا را به برنابئو بازگرداند و در صورتی که 
موراتا فصل بعد هم در یوونتوس ماندنی شود و 
ریال تابستان آینده قصد بازگرداندن این بازی کن 

میلیونی  پرداخت 3۵  با  باشد، می تواند  داشته  را 
یورو این مساله را عملی کند. 

برای  یووه  تمایل  صورت  در  حتی  مادرید  ریال 
دخالت  حق  دیگر،  باشگاهی  به  موراتا  واگذاری 
و تصمیم گیری خواهد داشت. با این حال دیروز 
در  یوونتوس،  باشگاه  داخلی  مدیر  ماروتا،  جوزپه 
باید  که  متاسفم  گفت:  خبرنگاران  با  مصاحبه 
اعالم کنم با وجود روابط خوبی که با باشگاه ریال 
مادرید داریم، قصد داریم بند بازگشت مجدد موراتا 
به مادرید را از قرارداد حذف کنیم. خود بازی کن 

هم عالقه مند به ماندن در یوونتوس است.



















    شنبه26 ثور، 1394سال چهارم شماره 837 



Saturdayشماره 837سال چهارم26 ثور، 1394شنبه web:  www.etilaatroz.com16 May 2015 Year 04 Vol 837   

اطالعات روز: مقام های محلی در والیت 
بادغیس در شمال غرب کشور می گویند که 
دست ساز شان  بمب  انفجار  در  طالب  شش 
کشته  والیت  این  مولوی  خم  منطقه ی  در 
فرماندهی  امنیت  آمر  انگار،  قیوم  شده اند. 
پولیس والیت بادغیس گفته که چند طالب 
می خواستند بمب دست ساز شان را از ولسوالی 
باالمرغاب به شهر قلعه ی نو انتقال دهند که 

در منطقه ی خم مولوی منفجر شده است.
آقای انگار افزود که طالبان بمب را در یک 
برای  می خواستند  و  کرده  جاسازی  موتر 
انجام حمله ی تروریستی به شهر قلعه ی نو 
هفته  های  در  بادغیس  والیت  دهند.  انتقال 
اخیر به شدت ناآرام بوده است. روز سه شنبه 
نیروهای امنیتی پس از سه روز دو باره موفق 
شدند ولسوالی جوند این والیت را از تصرف 

شورشیان طالب خارج کنند.
مردان  دیگر،  رویداد  یک  در  هم،  سویی  از 
مسلح ناشناس در والیت فراه در غرب کشور 
تیراندازی  غیرنظامیان  موتر  یک  طرف  به 
فراه   والی  سخنگوی  افغان،  جواد  کرده اند. 
جوان  زن  یک  تیراندازی،  این  در  که  گفته 
زخمی شده  به شدت  موتر  راننده  ی  و  کشته 

است.
این موتر روز گذشته از منطقه ی پشت رود 
به طرف مرکز والیت در حرکت بوده است. 
آقای افغان می گوید که مهاجمان پس از این 
گفته ی  به  شده اند.  متواری  محل  از  رویداد 
این  انگیزه ی  هنوز  فراه،  والی  سخنگوی 
حمله مشخص نیست؛ اما او احتمال داد که 
ممکن اختالف های شخصی باعث بروز این 

حادثه شده باشند.

مسئوالن  روز:  اطالعات 
می گویند  هرات  حوز ه ای  شفاخانه  ی 
که یک دختر 25 ساله به نام شهزاده، 
دیروز در هرات خود را به دار آویخته 
جامی،  عزیز الرحمان  داکتر  است. 
شفاخانه ی  عاجل  بخش  مسئول 
اثر  که  می گوید  هرات  حوزه ای 
این  گردن  بر  ریسمان  خراشیدگی 
دختر دیده می شود که نشان دهنده ی 
ریسمان  با  دختر  این  که  است  آن  

خودش را به دار آویخته است.
این  جسد  که  افزود  جامی  آقای 
شفاخانه ی  به  دیروز  بعد از ظهر  دختر 
تا  است.  شده  آورده  هرات  حوزه ای 
دختر  این  خودکشی  انگیزه ی  کنون 
روشن نشده است. اما پولیس هرات 
می گوید که بررسی هایش را در این 

زمینه آغاز کرده است.
پیش از این در 1٩ ثور سال روان یک 
ولسوالی  در  را  خود  ساله   16 دختر 
کرد.  حلق آویز  هرات  والیت  انجیل 
سال  آغاز  از  که  حالی ست  در  این 
جاری تا کنون، این چهارمین رویداد 
شفاخانه ی  در  که  است  خودکشی 

هرات به ثبت می رسد.
رسمی  گزارش های  هم،  سویی  از 
نشان می دهند که خشونت علیه زنان 
در سال های اخیر افزایش یافته و در 
برخی از موارد فعاالن حقوق زن نیز 
هم چنان  شده اند.  مواجه  خشونت  با 
مدنی  فعال  زنان  که  می شود  گفته 
مواجه  تهدیدهایی  با  افغانستان  در 
جلو   تهدیدها  این  از  برخی  و  شده 

فعالیت های زنان را گرفته اند.
عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
نشر  با  افغانستان  ملی  امنیت 
ذخیره گاه  یک  کشف  از  خبرنامه ای 
مربوط  مهمات  و  سالح  بزرگ 
در  حقانی  تروریستی  شبکه ی  به 
در  می دهد.  خبر  پکتیکا  والیت 
است  آمده  ریاست  این  خبرنامه ی 
عملیات  در  ذخیره گاه  این  که 
مربوطات  در  ملی  امنیت  مأموران 
پکتیکا  والیت  احمدآباد  ولسوالی 

کشف شده است.
به  تن  این خبرنامه، یک  از  نقل  به 
اسم بهاءالدین در پیوند به ذخیره گاه 

حقانی  شبکه ی  مهمات  و  سالح 
پکتیکا  والیت  است.  شده  بازداشت 
در جنوب شرق افغانستان از جمله ی 
می رود  شمار  به  ناآرام  والیت های 
که شورشیان و گروه های تروریستی 
نفوذ گسترده در آن دارند. هم چنان 
شبکه ی حقانی بارها متهم شده که 
تروریستی  حمالت  راه اندازی  باعث 

و مرگبار در پکتیکا بوده است.
پیش از این نیز مأموران امنیت ملی 
اعالم کرده بودند که چند ذخیره گاه 
به شبکه ی  سالح و مهمات مربوط 
حقانی را در پکتیکا کشف کرده اند.

یک دختر 25 ساله 
در هرات خودکشی کرد

امنیت ملی 
یک ذخیره گاه سالح شبکه ی 
حقانی را در پکتیکا کشف کرد
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