
ادعا کرده  اعالمیه ای  در  فدایی«  محاذ  اسالمی  »تحریک  آغاز شد:  این گونه  جنگ 
است که مال محمدعمر، رهبر سابق طالبان، به مرگ طبیعی نمرده است بلکه توسط 

اعضای ارشد رهبری گروه طالبان، به واسطه ی زهر کشته شده است.
قاری حمزه، که خود را سخن گوی این گروه می  خواند، در اعالمیه ای که بر روی 
این گروه قرار گرفته، اعالم کرده است که مال اخترمحمدمنصور، رهبر  وب سایت 
کنونی طالبان، به پیام رسان مال عمر دارویی زهرآگین داده است و مال عمر به دلیل 

استفاده ی مکرر از این دارو، از دنیا رفته است.
طالبان  گروه  از  جداشده  و  تندرو  شاخه های  از  که  فدایی،  محاذ  اسالمی  تحریک 
از  بودند که  به مال منصور وظیفه داده  شناخته می شود، گفته است که مأموران سیا 
اوامر پاکستان اطاعت کرده و در طراحی و اجرای »توطئه«ی مرگ مال عمر، آن ها 

را یاری رساند...

کنفرانس خبری  در یک  شنبه  روز یک  افغانستان،  آزاد  رسانه های  کننده  نی، حمایت 
شکایت های  به  رسیدگی  خواستار  نهاد  این  شد.  خبرنگاران  کاری  مصوونیت  خواهان 

صالحه سعادت شد که اخیرا از تلویزیون طلوع اخراج شده است.
صالحه سعادت در این کنفرانس خبری گفت مسئوالن تلویزیون طلوع...              صفحه2     

اطالعات روز: دو کارمند قوماندانی امنیه والیت میدان وردک، یک معلم زن را در دفتر 
کارشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. 

این دو فرِد متجاوز )سمسور پسر معاون اداری  و ظریف سکرتر مدیر اداری( از کارمندان 
و خویشاوندان معاون  اداری قوماندان امنیه والیت میدان وردک...                    صفحه2     

اما شروع جدی جهادگرایی تندرو با ایدئولوژی سلفی و تکنیک داعش، 

پس از اشغال عراق توسط قدرت های غربی و به خصوص ویرانی های 

اجتماعی و سیاسی که به بار آورد، رقم خورد. فهمیدن درست تحوالت 

یک دهه ی اخیر عراق، برای فهمیدن وضعیت خاورمیانه بسیار حیاتی 

افسران  از  خوانده اند؛  جنایت  خیلی ها  را  عراق   2003 اشغال  است. 

و  دولت مردان  تا  گرفته  فولر  گراهام  و  رایدل  بروس  چون  اطالعاتی 

خبرنگاران و تحلیل گران و باالخره افکار عمومی خاورمیانه و جهان. به 

گفته ی نوام چامسکی، حمله ی 2003 توسط بسیاری...
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صالحه سعادت:
 شغلم را بدون دلیل موجه از دست دادم

آزار و اذیت جنسی یک معلم زن توسط
 دو کارمند دولت در والیت میدان وردک

آن چه را که مال عمر از افغانستان گرفت، 
هرگز نمی توان برگرداند

مرده یا زنده، 
مالعمر مهم نخواهد بود

کشتی نرم میان طالبان آغاز شد

تحریک محاذ فدایی: 
مال اختر منصور با زهر مالعمر را کشته است

صفحه 2 



اطالعات روز: پس از تایید خرب مرگ مال عمر و اختالف در 
مورد چه گونگی و مکان مرگ او، اکنون تحریک اسالمی محاذ 
پیشین  رهرب  عمر،  مالم  طبیعی  مرگ  اعالمیه ای  نرش  با  فدایی 
طالبان را رد کرده و گفته است که مال اخرت محمد منصور، رهرب 
جدید طالبان به پیام رسان مال عمر داروی زهرآگینی داده و او به 

دلیل استفاده مکرر از این دارو مرده است.
در  می خواند  گروه  این  سخن گوی  را  خود  که  حمزه  قاری 
اعالمیه ای که بر روی وب سایت های این گروه منترش شده مرگ 
اخرت  مال  یعنی  طالبان  گروه  ارشد  اعضای  توسط  را  عمر  مال 

منصور تایید کرده است.
یک روز پس از تایید خرب مرگ مال عمر،  گروه طالبان اعالم 
رهرب  عنوان  به  را  منصور  محمد  اخرت  مال  گروه  این  که  کردن 
انتخاب مال اخرت به عنوان  با  انتخاب کرده است.  جدید خود 
اعضای  سوی  از  مخالفت های  تاکنون  گروه  این  جدید  رهرب 

ارشد طالبان و خانواده ی مال عمر صورت گرفته است.
گروه محاذ فدایی می گوید که هامن پیام رسانی که پیام ها را میان 
مال عمر و مال منصور رد و بدل می کرد، نام داروهای مال عمر 
را می دانست و از کویته برایش دارو می آورد که مال منصور در 
مالقاتش با این پیام رسان به او گفته بود داروهای پاکستانی برای 

مال عمر موثر نیست و ما داروهایی را از دبی می خواهیم.
قاری حمزه می گوید: »همین شد که به جای دارو از دبی زهر 
خواسته شد. سه روز بعد با خوردن همین داروها مال عمر پس 
از نوشیدن چای بعد از ظهر، وصیت خود را کرد و چشم از این 

آدم های بی وفا و دنیای فانی بست.«
هم چنان تحریک اسالمی محاذ فدایی که از شاخه های تندرو 
سازمان  مأموران  که  گفته  است  طالبان  گروه  از  جداشده  و 
اطالعاتی آمریکا )سیا( به مال منصور وظیفه داده بودند که از 
اوامر پاکستان اطاعت کند و در طراحی و اجرای "توطئه" مرگ 

مال عمر آن ها را یاری رساند.
به نقل از بی بی سی، قاری حمزه می گوید که سازمان سیا و مال 
منصور توافق کردند که مرگ مال عمر را مثل کشته شدن اسامه 
بن الدن از دست آوردهای آمریکا وامنود کنند و برای همین 
در ماه می ۲۰۱۵ مال اخرت محمد منصور با نیروهای آمریکایی 
در مرز پاکستان و در جایی در نزدیکی خاک افغانستان مالقات 

کرد و روی طرحی به توافق رسید.
قاری حمزه گفته است: »آن ها می خواستند به اثبات برسانند که 
مال عمر زیر کنرتل پاکستان بود و آمریکایی ها او را در عملیاتی 
کشتند و جسدش را از بین بردند، در این نشست حتا تصمیم بر 
این شد که جاهایی برای مرگ مال عمر در نظر گرفته شود و این 
جاها در نزدیک پایگاه های نظامی ارتش پاکستان باشد تا مردم 

باور کنند که مال عمر جاسوس پاکستان بوده است.«
به نقل از این اعالمیه، قاری حمزه گفته است  که دو محل، یکی 
و دوم در  پاکستان  ارتش  پایگاه  نزدیکی  قلعه ی سیف الله در 
شهر کویته در نزدیک یک پاسگاه امنیتی، برای این طرح در 
نظر گرفته شده بود. او گفته که در این نشست مال عبدالقیوم، مال 
نعیم و تعدادی دیگر از رهربی گروه طالبان نیز حضور داشتند.

قاری حمزه گفته است که تحریک محاذ فدایی در سال ۲۰۱۵ 
پس از این که از نشست ماموران سیا و مال منصور اطالع یافت، 
تحقیقاتی را در مورد زنده یا مرده بودن مال عمر آغاز کرد که به 
این موضوعات دست یافت و طرح سیا مبنی بر وارونه وامنود 

کردن مرگ مال عمر را خنثا کرد.
در اعالمیه از قول قاری حمزه در مورد اختالف مال عمر و مال 
منصور بر رس گشایش دفرت گروه طالبان در قطر آمده: »وقتی 
آمریکا برای غالمان خود در قطر دفرت باز کرد، مال عمر با این 
که چه  داد  پیام  منصور  مال  به  و  بود  مخالف  موضوع سخت 
امر را قبول  این  او  اما  ببند...  این دفرت را  کردی؟ هرچه زودتر 
مال  دلیل  هیچ  عمر  مال  پرداخت.  خود  کار  توجیه  به  و  نکرد 
منصور را قبول نکرد و به تاکید گفت که دفرت را ببند، حتا در این 

مورد بین آن ها حرف های سختی رد و بدل شده است.«
به  تاکنون در مورد مکان مرگ مال عمر گزارش های متخلف 
نرش رسیده است. قاری حمزه گفته است مال عمر پس از سقوط 
در  و  است  نرفته  بیرون  افغانستان  از  گاهی  هیچ  طالبان  رژیم 

والیت زابل دفن شده است. 
ارگ ریاست جمهور در اعالمیه ی تایید خرب مرگ مال عمر گفته 
بود که بر اساس یافته های او در به دلیل بیامری در شفاخانه ای 

در پاکستان درگذشته است. 
گروه طالبان در خربنامه ای با تایید مرگ مال عمر گفت بود که 
از دنیا رفته  افغانستان  این گروه "چندی پیش" در خاک  رهرب 

است.

آزاد  رسانه های  کننده  حامیت  نی، 
یک  در  شنبه  یک  روز  افغانستان، 
کنفرانس خربی خواهان مصوونیت کاری 
خربنگاران شد. این نهاد خواستار رسیدگی 
که  شد  سعادت  صالحه  شکایت های  به 
اخیرا از تلویزیون طلوع اخراج شده است.

خربی  کنفرانس  این  در  سعادت  صالحه 
گفت مسئوالن تلویزیون طلوع او را به دلیل 
تلویزیون  این  از  کوتاه،  خرب  یک  نوشنت 
اخراج کردند در حالی که او مدارک کافی 

برای ثبوت این خرب دارد.
مسئوالن  »متاسفانه  گفت:  سعادت  خانم 
بخش خربهای طلوع نیوز، قبل از تصمیم 

این  در  هم  بار  یک  حتا  من،  اخراج  به 
هیچ گونه  بدون  و  نپرسیدند  چیزی  مورد 
از  غیراصولی  گونه ی  به  مرا  توضیح، 
می دانیم  ساختند.  سبک دوش  وظیفه 
و  برمالساخنت  خربنگار  وظیفه ی  که 
یا  و  داوری  نه  است،  واقعیت ها  نشان دادن 

ارزش گذاری میان واقعیت ها.«
متام  در  زنان  گفت  خربنگار  بانوی  این 
و  خشونت  با  اجتامعی  زندگی  عرصه های 
برابر  در  کسی  و  هستند  روبرو  بی عدالتی 
این بی عدالتی ها از آنان حامیت منی کنند: 
»همه می دانیم که نه تنها خربنگاری، بلکه 
در  زنان  روزمره ی  و  عادی  زندگی  حتا 

جامعه ی سنتی ما پر از سختی ها و دشواری 
هاست. مشکالتی را که یک خربنگار زن 
با آن مواجه است، تنها خود زنان می دانند. 
من، اما با آگاهی از این سختی ها کوشش 
کردم به عنوان یک زن در بهبود وضعیت 
جان  قیمت  به  مواردی  در  و  بگیرم  سهم 

خود واقعیت ها را رومنا کنم.«
در همین حال موسسه نی خواهان تصویب 
در  خصوصی  رسانه های  فعالیت  مقرره 
باورند  این  به  نی  مسئوالن  شد.  افغانستان 
تا  می شود  سبب  مقرره ای  چنین  نبود  که 
این که مصوونیت کاری  بدون  خربنگاران 
داشته باشند، شغل شان را از دست بدهند 

از  حامیت  برای  مقرره ای  و  قانون  هیچ  و 
آن ها وجود نداشته باشد.

از رسانه های  برخی  نی گفتند که  مسئوالن 
حکومت،  مقام های  فشار  زیر  خصوصی 
اخراج  شان  وظایف  از  را  خربنگاران 
خصوصی  تلویزیون  مسئوالن  می کنند. 
صالحه  اخراج  به  رابطه  در  تاکنون  طلوع 
نخستین  در  نکرده اند.  نظر  ابراز  سعادت 
گفته  افتاد،  اتفاق  قضیه  این  که  روزهایی 
نوشنت  دلیل  به  سعادت  صالحه  که  شد 
یک خرب کوتاه در تویرت در رابطه به قضیه 
جلریز از تلویزیون طلوع برکنار شده است.

)خربگزاری بانو(

اطالعات روز: دو کارمند قوماندانی امنیه والیت میدان وردک، 
یک معلم زن را در دفرت کارشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار 

داده است. 
ظریف  و  اداری   معاون  پرس  )سمسور  متجاوز  فرِد  دو  این 
سکرتر مدیر اداری( از کارمندان و خویشاوندان معاون  اداری 
امنیه والیت میدان وردک ) حسین زازی( می باشند  قوماندان 
که بر دخرتی نوجوان، که گفته می شود در حدود ۱8 سال سن 
دارد،  قصد تجاوز جنسی داشته است و او را مورد آزار و اذیت 

جنسی قرار داده است.  
به  که  می باشد  بهسود  اول  حصه  ولسوالی  باشندگان  از  دخرت 
خاطر طی مراحل کارهای تقررش به این اداره به خاطر گرفنت 

بایومرتیک )انگشت نگاری( رفته بود. 
ذاکرحسین سلطانی، معاون والی میدان وردک، در گفت وگوی 
تلفونی با اطالعات روز تأیید کرد که براساس تحقیقات ابتدایی 
اتفاقاتی  دخرت  یک  و  امنیه  قوماندان  کارمند  دو  میان  پولیس 
در درون دفرت مدیر اداری رخداده و این دخرت حوالی ساعت 
قرار  اذیت جنسی  و  آزار  مورد  )یکشنبه(  دیروز  نیم  و  دوازده 

گرفته است. 
معارف  شوراهای  مدیر  اخالقی،  الله  عصمت  حال  همین  در 

در بهسود، به اطالعات روز گفت: » این دو کارمند قوماندانی 
امنیه بر عالوه آزار و اذیت جنسی بر این دخرت تجاوز نیز کرده 

است.« 
باشندگان  از  که  دخرت  »این  گفت:  روز  اطالعات  به  اخالقی 
ولسوالی بهسود اول می باشد، در رقابت امتحان معلمی کامیاب 
به  به خاطر طی مراحل کارهای اداری اش می رود  شده بود و 
قوماندانی امنیه. پس از رفنت در آن جا در حوالی ساعت یک 
بعد از ظهر سمسور پرس معاون اداری  و ظریف سکرتر مدیر 

اداری بر او تجاوز می کند.« 
معلم  این  ورود  از  پس  کارمند  دو  »این  می گوید:  اخالقی 
تجاوز  او  بر  و  می کنند  قفل  را  شان  دفرت  دروازه  دفرتشان،  به 
می کنند. دخرت با راه اندازی رس و صدا می خواهد جلو تجاوز 
شان را بگیرد، اما دروازه دفرتضد صدا بوده و در عین حال سایر 
کسی  را  دخرت  فریادهای  و  بوده،  خوردن  غذا  حال  در  دفاتر 

نشنیده.«
به گفته ای اخالقی پس از تجاوز این دوکارمند، دخرت در داخل 
اداره بی هوش می شود و رفت و آمد های سایر کارمندان باعث 
می شود که دیگران بداند که در درون دفرت این دو نفر چه اتفاق 
والیتی  شورای  به  واقعه  این  از  پس  می گوید  او  است.  افتاده 

اطالع داده می شود و اعضای شورای والیتی برای بررسی این 
موضوع به محل واقعه می آید و دخرت را با خود می برد.

درهمین حال اخالقی می گوید که دخرت توسط وکالی شورای 
والیتی به کابل آورده شده و دو فرد متجاوز نیز در بازداشت اند. 
مورد  »دخرت مدت طوالنی  می گوید:  والی  معاون  سلطانی  اما 
آزارو اذیت جنسی قرار گرفته است و هر دو کارمند قوماندان 
امنیه قصد تجاوز بر او را داشته است. اما تحقیقات پولیس نشان 

می دهد که بر او تجاوز صورت نگرفته است.«
سلطانی می گوید هر دو کارمند قوماندانی امنیه تحت نظارت 

هستند و با فیصله محکمه مجازات خواهند شد.
این  والیتی  شورای  اعضای  از  بختیاری  آقای  حال  درهمین   
قرار  تجاوز  مورد  »دخرت  که:  گفت  روز  اطالعات  به  والیت 

نگرفته، اما آزار و اذیت جنسی شده است.« 
آقای بختیاری می گوید فردا نهادهای مسئول در این والیت در 
این مورد تصمیم نهایی را خواهند گرفت و مجرمان را مجازات 

خواهند کرد.
ماه  یک  اداری  مدیر  پرس  "سمسور"  می گوید  بختیاری  آقای 
همین  به  نیز  این  از  قبل  و  بود  شده  آزاد  زندان  از  که  می شد 

اتهام ها دستگیر شده بود. 

شامل  در  فاریاب  والیت  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
کشور می گویند که با اعزام نیروهای خیزش مردمی تازه نفس 
پولیس  رسباز   ۵۰ کم  دست  والیت  این  درقد  ولسوالی  به 
مانده  گیر  طالبان  گروه  افراد  محارصه  در  که  مردمی  خیزش 
بودند، از محارصه آزاد شده و گروه طالبان نیز از منطقه عقب 

رانده شده اند.
خیزش  نیروهای  فرمانده  الدین،  معراج  سی  بی  بی  از  نقل  به 
نیروهای  قبل در محارصه  از سه روز  او  نیروهای  که  مردمی، 
نیروهای  رسیدن  با  که  است  گفته  بودند،  مانده  گیر  طالبان 
بهاءالدین والیت  و خواجه  قلعه  ینگی  ولسوالی  از  تازه نفس 

او  امر  تحت  نیروهای  محارصه  اسد،   ۱۰ شنبه  روز  به  تخار، 
شکسته است.

ولسوالی  مرکز  از  طالبان  گروه  نیروهای  اکنون  که  افزود  او 
و  نیروها  این  شده اند.  رانده  عقب  کیلومرت   ۶ الی   ۳ حدود 
حال  در  طالبان  با  مجدد  رویارویی  برای  امنیتی  نیروهای 

صف آرایی هستند.
تایید  نیز  تخار  والیت  پولیس  فرمانده  حکیمی،  محمد  نور 
و  اعزام  به ولسوالی درقد  نفس  تازه  امنیتی  نیروهای  کرده که 

عرص روز شنبه محارصه نیروهای امنیتی شکسته شد.
آقای حکیمی گفته که درگیری میان نیروهای خیزش مردمی 

و گروه طالبان ۴ عضو این گروه کشته و 8 نفر دیگر آنان نیز 
زخمی شده اند.

زخمی  نفر  دو  نیز  مردمی  خیزش  نیروهای  از  که  افزوده  او 
شده اند.

در همین حال خربها از والیت ارزگان در جنوب کشور حاکی 
از آن است که حدود ۷۰ رسباز در ولسوالی ارزگان خاص از 
۲۰ روز گذشته در محارصه گروه طالبان قرار دارند و در چهار 

روز گذشته نیز محارصه آنان تنگ تر شده است.
شاهد  بدین سو  ماه  از یک  کشور  در شامل  فاریاب  والیت 

ناآرامی های شدید بوده است. 

2
تحریک محاذ فدایی: 

مال اختر منصور با زهر مالعمر را کشته است

صالحه سعادت: 
شغلم را بدون دلیل موجه از دست دادم

آزار و اذیت جنسی یک معلم زن توسط دو کارمند دولت
 در والیت میدان وردک

نیروهای خیزش مردمی در فاریاب از محاصره طالبان خارج شدند

کشتی نرم 
میان طالبان آغاز شد

یک:
در  فدایی«  محاذ  اسالمی  »تحریک  شد:  آغاز  این گونه  جنگ 
طالبان،  سابق  رهبر  محمدعمر،  مال  که  است  کرده  ادعا  اعالمیه ای 
به مرگ طبیعی نمرده است بلکه توسط اعضای ارشد رهبری گروه 

طالبان، به واسطه ی زهر کشته شده است.
قاری حمزه، که خود را سخن گوی این گروه می  خواند، در اعالمیه ای 
که بر روی وب سایت این گروه قرار گرفته، اعالم کرده است که مال 
اخترمحمدمنصور، رهبر کنونی طالبان، به پیام رسان مال عمر دارویی 
زهرآگین داده است و مال عمر به دلیل استفاده ی مکرر از این دارو، 

از دنیا رفته است.
از  و جداشده  تندرو  از شاخه های  که  فدایی،  محاذ  اسالمی  تحریک 
مال  به  سیا  مأموران  که  است  گفته  می شود،  شناخته  طالبان  گروه 
در  و  کرده  اطاعت  پاکستان  اوامر  از  که  بودند  داده  وظیفه  منصور 

طراحی و اجرای »توطئه«ی مرگ مال عمر، آن ها را یاری رساند. 
قاری حمزه می گوید که سازمان سیا و مال منصور توافق کرده  اند که 
از  یکی  به عنوان  اسامه بن الدن،  کشته شدن  مانند  را  عمر  مال  مرگ 
دست آوردهای آمریکا وانمود کنند؛ به همین دلیل در ماه می 2015، 
خاک  به  نزدیک  جایی  و  پاکستان  مرز  در  اخترمحمدمنصور،  مال 
افغانستان، با نیروهای آمریکایی مالقات کرده و روی طرحی در این 

زمینه به توافق رسیدند.
درهمین حال، بی بی سی به یک نوار صوتی دست یافته است که به 
این  می شود.  داده  نسبت  محمدعمر،  مال  تنی  برابر  عبدالمنان،  مال 
نوار، دو دقیقه و شانزده ثانیه است و در آن مال عبدالمنان، که به نظر 
می رسد متنی را از روی کاغذ می خواند، به پشتو می گوید که خانواده ی 

مال عمر تاکنون با کسی بیعت نکرده است.
در صدای منسوب به مال عبدالمنان، هم چنین آمده است که مال عمر 
هم واره بر اتفاق و اتحاد تاکید داشت و برای انتخاب جانشین او، باید 
بنیان گذاری  در  که  اشخاصی  و  مجاهدین  علما،  از  عده  آن  نظر  به 

»امارت اسالمی« نقش اساسی داشته اند، احترام گذاشته شود. 
با  تأکید شده است که خانواده ی مال عمر  نوار صوتی  این  پایان  در 
کسی بیعت نکرده و درصورت ادامه ی اختالفات، آماده ی بیعت کردن 
با کسی نیست و از علما خواسته شده که به جای بیعت کردن با کسی، 

به فکر حل اختالفات باشند.
دو:

این خبر حاوی دو نکته ی مهم است؛ مال منصور متهم به قتل مال 
عمر شد و خانواده ی مال عمر نیز پرده از اختالفات موجود برداشته و 
از بیعت با مال منصور خودداری کردند. تحریک اسالمی محاذ فدایی 
نیز، به عنوان بخشی از گروه طالبان، بر آتش فتنه دامن زدند. بنابراین، 
ایجاد  این اختالف جمع شدنی نیست و درزهایی جدی میان طالبان 
به  نمی تواند  توسط خود طالبان،  قتل مال عمر  است. مسئله ی  شده 
این زودی حل شده یا نادیده گرفته شود. طالبان اگر حاضر به ترور 
عسکر آمریکایی هستند، حاضر به جنگ علیه فرمانده ای که امیرشان 
به زودی  احتمال وجود دارد که  این  بود.  نیز خواهند  را کشته است 
این اختالف ها به جبهه گیری های نظامی و جنگ درونی طالبان منجر 

شود.
سه:

خبر  عمر،  مال  مرگ  از  پس  طالبان،  کلیدی  اعضای  نرم  کشتی 
درعین حال،  اما  است؛  افغانستان  مردم  و  دولت  برای  خوشایندی 
که  وضعیتی  هست.  نیز  افغانستان  دولت  برای  خوبی  بسیار  فرصت 
طالبان با آن روبه روست )اختالف(، جایگاه ما را در گفت وگوهای صلح 
قدرت مند می کند. چنین اختالفی در درون طالبان، در درجه ی اول به 
پاکستان ضربه می زند. آن ها در جمع کردن این اختالف، توانایی کافی 
بر سر میز گفت وگوهای  بدانیم که  باید  ما  بنابراین  نخواهند داشت. 
صلح، ما جایگاه بسیار قدرت مندتری نسبت به چند ماه گذشته داریم. 
اما مسئله ی ناامیدکننده این جاست که دولت مردان ما، به خود و قدرت 
خود باور ندارند. بااین حال، اکنون انتظار می رود که دولت ما، نه تنها 
از موضع قدرت مند خود آگاه باشد، بلکه در پی یارگیری از درون این 
نتیجه رساندن  به  برای  فرصت  استثنایی ترین  این  باشد.  نیز  اختالف 

گفت وگوهای صلح یا تضعیف طالبان با گزینه ی نظامی است.
برایش  اخترمحمدمنصور  مال  که  زهری  توسط  عمر  مال  مرگ  خبر 
او خورانده بود، نه تنها که اختالف میان طالبان را  تهیه کرده و به 
کلیک زده است، بلکه می تواند ریشه ی ارتباطات آی اس آی به بخشی 
پاکستان،  هم  و  طالبان  هم  بنابراین،  کند.  قطع  نیز  را  گروه  این  از 
هر دو، چند ماه آینده را به افغانستان باخته اند. امید بر این است که 
قبال  در  درست تری  سیاست  آینده،  ماه های  در  افغانستان،  حکومت 
به  ترسی  و  نام »طالب«  به  شّری  و  بگیرد  درپیش  موجود  وضعیت 
نام »ناامنی« را برچیند. اگر فرصت کنونی از دست برود، دیگر امیدی 

وجود ندارد.
بنابراین، کشتی نرمی که میان سران گروه طالبان به راه افتاده است، 
حکومت  اما  است،  طالبان  بیشتر  هرچه  تضعیف  برای  مبارکی  آغاز 
افغانستان باید با مداخله در شکاف به وجودآمده، وضعیت جنگ و منافع 

صلح را به نفع خود تغییر بدهد. 
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فراموش  کرد،   بازی  افغانستان  تاریخ  در  عمر  که مال  را  نقشی 
نمی شود. زمانی که القاعده در سال 1996 از سودان اخراج گردید، 
مال عمر به اسامه بن الدن و سازمان القاعده در افغانستان پناه گاه 
داد و القاعده از آن جا، حمله  بر مرکز تجارت جهانی را در نیویارک 
برنامه ریزی کرد. زمانی که مال عمر درخواست  ایاالت متحده را 
رد کرد و اسامه بن الدن را به ایاالت متحده تحویل نداد، این 
کشور بر طالبان در افغانستان حمله کرد و هم زمان با آن مبارزه ی 

جهانی علیه تروریزم آغاز شد. 
را  تاریخ  شد،  خبرساز  تاریخ  در  که  اندازه  همان  به  عمر  مال 
برنامه ی  از  پیش  از  پیش  او  که  نیست  معلوم  کرد.  نیز  ویران 
در  اما شخصا  نه،  یا  بود  باخبر  سال 2001  در  القاعده  حمله ی 
تخریب  داشت:  نقش  طالبان  جنایات  تکان دهنده ترین  از  یکی 

مجسمه های عظیم بودا در بامیان. 
این جنایت چند ماه پیش از حمله هایی اتفاق افتاد که منجر به 
سرنگونی رژیم طالبان شد و مانند آن حمله ها، این کار طالبان نیز 
شاید در آغاز یک دوره ی جدید ویران سازی توسط اسالم گراهای 

تندرو، کمک کرد. 
طالبان در ماه مارچ 2001 مجسمه های بودا را، که در دل کوه در 
دره ی بامیان تراشیده شده بودند،  منفجر کردند. این مجسمه ها به 
قرن ششم میالدی بر می گردند و یادآور شکوه بامیان در مسیر  
راه ابریشم بودند. این مجسمه ها به همان اندازه که شاهکارهای 
محسوب  نیز  هنری  ارزش مند  شاهکارهای  بودند،  مهندسی 
هردوی  و  داشت  قد  فت  بزرگ تر،  180  مجسمه ی  می شدند. 
برای  تمام،   ظرافت  با  و  بودند  تراشیده شده  کوه  روی  بر  آن ها،  
مجسمه ها از گل لباس ساخته شده بود. این مجسمه ها، زیباترین 
و حیرت انگیزترین و نیز بزرگ ترین مجسمه های بودا در جهان 

بودند. 
طالبان از زمان به دست گرفتن کنترل کابل در سال 1996، قوانین 
سخت گیرانه و متعصبانه  ی خودشان را بر شهروندان عادی اعمال 
می کردند. آنان حتا شنیدن موسیقی را ممنوع اعالن کرده بودند. در 
26 فبروری 2001 زمانی که مال عمر حکمی صادر کرد و خواستار 
تخریب تمام مجسمه ها گردید،  امیدواری هایی وجود داشت که 
فشارهای بین المللی مجسمه های تاریخی را از تعصب طالبان در 
امان نگهدارد. سالم مریاتی، رییس شورای امور عامه ی مسلمانان 
»این  گفت:  پست  واشنگتن  به  زمان  آن  در  آنجلس،  در الس 
کارها از روی احساسات اند.آن ها )طالبان( شرم آور و ابله هستند.« 
با این وجود، طالبان مصمم بودند که برنامه ی شان را عملی کنند. 
پس از آن که تالش های طالبان برای تخریب این شگفتی های 
آنان  گردید،  ناکام  تانک  و  موشک  با  هنری  و  مهندسی  تاریخ 
مردان محل را مجبور کردند که در داخل مجسمه ها مواد انفجاری 

را جاگذاری کنند. این کار چند هفته را در برگرفت. اما تا اواسط 
مجسمه ها،  تخریب  از  پس  شدند.  ویران  مجسمه ها  مارچ،  ماه 
مقام های طالبان صد رأس گاو را قربانی و گوشت آن را به فقیران 
توزیع کردند. این نوع قربانی کردن یک سنت مذهبی در اسالم 
است که به منظور کفاره انجام می شود. اما منظور طالبان جبران 
تخریب مجسمه ها با قربانی کردن نبود،  بلکه، نوعی پوزش خواهی 
)از خدا( بود که چرا تخریب مجسمه ها بیش از انتظار، وقت گرفت. 
متسورا،  کوی چیرو  شده بوند.  خشم گین  بین المللی  سازمان های 
رییس یونسکو در آن زمان، گفت: »طالبان مرتکب جنایت علیه 
حساب شده ی  و  خون سردانه  تخریب  نظارت  شده اند.  فرهنگ 
در  و  افغانستان  مردم  )تاریخی(  میراث  که  فرهنگی  داشته های 

واقع،  میراث مشترک تمام بشر بودند، نفرت آور است.« 
قدیمی  متون  به  اشاره  با  طالبان  مقام های  دیگر  و  عمر  مال 
اسالمی، تخریب مجسمه ها را توجیه مذهبی می کردند. در حکم 
مال عمر برای تخریب مجسمه ها آمده بود: »این بت ها خدایان 
در  طالبان  اطالعات  وزیر  جمال،   اهلل  قدرت  بوده اند.«  کافران 
برای تخریب  بود: »تصمیم  به واشنگتن پست گفته  آن زمان، 
مجسمه های بودا بر اساس قوانین اسالمی گرفته شده است. این 
کار به منظور توهین به مذهب خاص انجام نشده است. اما زمانی 

که یک حکم اسالمی صادر می شود، نمی توان آن را تغییر داد.«
اسالم گرای  این جنایت طالبان، گروه های  از  در سال های پس 
دیگر با همان توجیه مجسمه ها و زیارت گاه ها را در لیبا،  پاکستان،  
اسالمی  دولت  گروه  داده اند.  قرار  حمله  مورد  مصر  و  تونس 
)داعش(، که بخش هایی از عراق و سوریه را در کنترل دارند،  با 
تخریب آبده ها و آثار تاریخی و فرهنگی کهن و پیش از اسالم، 
سروصداهای زیادی را خلق کرده اند. آنان وجود این آثار فرهنگی 
و تاریخی را شرک و بت پرستی می دانند. مانند تخریب بوداهای 
بامیان، این ویران سازی ها تلفات انسانی ندارد. اما تالشی است که 

می خواهد تاریخ و فرهنگ را محو سازد. 
در سال 2001  طالبان  مقام های  دیدگاه های  به  نزدیک تر  نگاه 
بر خالف  رابطه  این  در  تصمیم گیری  روند  که  می دهند  نشان 
آن چه طالبان در اول ادعا می کردند، پیچیده بوده است. سید رحمت 
نیویورک  به روزنامه ی  نمایندگان طالبان،   از  اهلل هاشمی،  یکی 
تایمز گفته بود که نهادهای بین المللی برای بازسازی مجسمه  ها 
می خواستند پول بپردازند و این در حالی بود که قسما به دلیل 

تحریم های بین المللی، مردم افغانستان هم چنان فقیر بودند. 
را  مجسمه ها  می خواستیم  »اگر  بود:  گفته  هاشمی  اهلل  رحمت 
ویران کنیم، این کار را سه سال پیش  انجام می دادیم. پس چرا 
اگر چیزی بی ضرر است،  را نکردیم؟ در مذهب ما،  این کار  ما 
همان طور به حالش رها می کنیم. اما وقتی پول برای بازسازی 

کودکان  آن طرف تر  درحالی که،  می شود،   مصرف  مجسمه ها 
مضر  مجسمه ها  این  که  است  وقت  آن  می میرند،   سؤتغذیه  از 

می شوند و ما آن را تخریب می کنیم.« 
با صدور  عمر  در سال 1999 مال  کرده بود.  تغییر  طالبان  تفکر 
حکمی گفته بود که با مجسمه های بودا در بامیان با »احترام« 
برخورد شود و می توان از آن ها برای گردش گری کسب درآمد 
کرد. اما در سال 2001،  طالبان کارهایی کردند که نشان می دادند 
که این گروه بیشتر از پیش تندرو شده است. بعضی ها این نظر 
را مطرح کرده اند که پیش از آن که طالبان به این کار بپردازند، 
قهرمان تخریب مجسمه ها، بن الدن بود و کارشناسان عرب و 

پاکستانی برای تخریب مجسمه ها فراخوانده شده بودند. 
از زمان تخریب مجسمه ها، تالش هایی انجام شده اند تا این بوداها 
بازسازی شوند. اما به دلیل اختالف دیدگاه ها، تا کنون کاری پیش 
نرفته است. اکنون در مغاره های اطراف مجسمه ها، خانواده های که 
بر اثر جنگ های داخلی بی خانمان شده اند، زندگی می کنند و این 

یادآور میراث دیگر  مال عمر برای افغانستان است.

تفکر طالبان تغییر کرده بود. 
در سال 1999 مال عمر با 

صدور حکمی گفته بود که با 
مجسمه های بودا در بامیان با 

»احترام« برخورد شود و می توان 
از آن ها برای گردش گری کسب 

درآمد کرد. اما در سال 2001،  
طالبان کارهایی کردند که نشان 
می دادند که این گروه بیشتر از 

پیش تندرو شده است. بعضی ها 
این نظر را مطرح کرده اند که 

پیش از آن که طالبان به این 
کار بپردازند، قهرمان تخریب 

مجسمه ها، بن الدن بود و 
کارشناسان عرب و پاکستانی 

برای تخریب مجسمه ها 
فراخوانده شده بودند. 
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مال مد عمر آخوند را تشویش در مزاج افتاد. به رسان آی اس آی خرب داد 

و از حال خویش گفت. اما تا آمدن آن بزرگواران، فرصت زیاد بود و مال 

بنالد و هم  پانقراس خویش  از  او که منی توانست هم زمان هم  بی مسئله. 

وزارت  مربوطات  در  جمجمه   80 پکتیکا،  در  پانفراس   37 بربادی  دستور 

عدلیه و باقی والیات را بدهد. به ذهنش خطور کرد که ممکن عمرش به 

آخر رسیده باشد، بناًء تصمیم گرفت وصیت سال قبلی اش را آپدیت کند. به 

دخرتش که قبالً در بند بن الدن درآمده بود و بعد از فوت آن مرحوم دوباره 

به خانه ی پدر رجعت ورزیده بود، دستور داد که ارجمندم مال یعقوب را صدا 

کن! کارش دارم. 

مولوی یعقوب که در حال مترین انداخت آر پی جی بود، مترین را به فرداها 

موکول کرد و شتابان نزد قبلگاه علیل خویش آمد. چون بنشست، مال مد 

عمر زبان به توصیف از دنیای باقی و بدی های دنیای فانی گشود. در ضمن 

از ارجمندش خواست که قلم و چند من کاغذ بیاورد تا وصیت نامه اش را 

با هامن یک چشمی که داشت، دید که جگرگوشه  بنویسد. مال مد عمر 

اش چون بره ی خرگوش، جفتکان جفتکان دوات و کاغذ آورد. مال رشوع 

به نوشنت وصیت نامه کرد و خالصه اش چنین است:

بوته  به چه می ارزد؟ تو فکر کن که یک  این دنیا  ارجمندم یعکوب خان! 

تریاک داری و ماه رمضان هم نزدیک است، خرج خانه منانده، چه می کنی؟ 

دیدی که این دنیا ارزش ندارد. اما آن دنیا که جای ما و شام و متام نسل 

انواع خرج خانه، حورهای  تریاک،  بود، جزیره جزیره  ما در بهشت خواهد 

مسلمه و غلامن های مقبول دارد. دیدی که ارزش آن دنیا زیاد است. به 

همین خاطر توصیه می کنم متام راکت ها را که فیر می کنی، به هدف آن 

دنیا باشد، نه این دنیا! آی اس آی بسیار جاهل است، هیچ چه منی فهمد. 

ما باهم توافق کردیم که این دنیا را برای آن ها آباد کنیم و آن دنیا مال ما 

باشد. دلبندم، گرچه من شاعر نیستم اما این را برای تو رسوده ام:

تو کز کشنت آدمی در غمی

نشاید که نامت نهند مولوی

هی مولوی چوچه، اگر من ُمردم و دیگر نیامدم، ممکن آی اس آی بخواهد 

که مال اخرت محمد منصور امیراملومنین بعدی باشد. هوشیار باش که به جان 

تو واسکت انداخته به کابل روانت نکند. هرگز قبول نکن. من باالی وزیر 

سابق افغانستان که 500 میلیون دالر دزدیده بود، 50 میلیون طلب دارم. او 

وعده کرده بود که خودش می آورد، اما تاکنون که نیاورده. شامره تلفنش را 

پشت قرآن که پوش زرد دارد، یادداشت کرده ام. برایش زنگ بزن. اول نرم 

بگو، اگر نشد، تهدیدش کن. او آدم مومن و باوفا است، حتامً به عهدش 

وفا می کند. قبالً هم 80 میلیون وعده شد و آورد. رمز ما موقع متاس این 

است که از او بپرسی "ستا پالر سنگه ده؟". مواظب باشی که به مورش کار 

نداشته باشی، غیرتی می شود و دالر منی آورد. در ضمن همیشه از نصوار 

من استفاده کن.

خوب شد یادم آمد! هیچ وقت خاطر عرب ها را پریشان نکنی. در قندهار 

زمین حاجی اخرت گل را گرفته ام. او را کشتم، زمینش مال ما شد. آن جا 

مناز نخوانی که قبول منی شود. ممکن همشیره ات از تو خواهش کند که 

کدام روز چکر بربیش! اما هوشیار باش که خواهرت با رسنوشت تو معامله 

نکند. اگر یک روز چکر رفتی، دیگه مزه جهاد از یادت می رود. هیچ وقت به 

دبی نرو! اگر دلت کدام چیز خواست، به قطر برو! آن جا نعمت های بهشتی 

سفید  لباس  همیشه  شده.  گرفته  نظر  در  طالب  مولوی های  برای  فراوان 

باید  من  که  می شود  معلوم  ترسیدی،  روزی  اگر  نرتس،  از کشنت  بپوش! 

دنبال پدر واقعی تو و پرس واقعی خودم بگردم. ارجمندم، لطفاً مرا به زحمت 

نیانداز! بگذار در بهشت خدا غرق باشم!

خبرنگار ناراضی

وصیت مالعمر به ارجمندش 
یعکوب خان!

هادی دریابی

آن چه را که مال عمر از افغانستان گرفت، 
هرگز نمی توان برگرداند

برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: آدام تایلر  منبع: واشنگنت پست

برگردان: حمید مهدوی



بیان می دارد که در رابطه های صمیمی،  فیشمن 
»بی مفهوم«  گفت وگوهای  زنان  که  آن جا  از 
از  را  پاسخ  کم ترین  درنتیجه  می برند،  پیش  را 
مردان دریافت می دارند. پژوهش های قدیمی تر 
که  دادند  نشان  وست 1975(،  و  زیمرمن  )مثال 
را در  تسلط خود  مردان  از شیوه هایی که  یکی 
گفت وگوها حفظ می کنند این است که با تندی 
مورد  یافته ها  این  می کنند.  قطع  را  زنان  سخن 
)جیمز و کالرک 1993(،  قرار گرفته  اند  سوال 
گرچه مشکالت شناسایی شده بیشتر از خود این 

پدیده، مربوط به روش شناسی و تحلیل هستند.
ابراز  در  زنان،  هم  و  مردان  هم  درحالی که 
هستند؛  محدودیت هایی  تابع  احساسات شان 
تحمیل  جنس  دو  هر  بر  که  محدودیت هایی 
طراحی  گونه ای  به  می آید  نظر  به  اما  می شود 
قدرت  توزیع  در  موجود  نابرابری  تا  شده اند 
میان دو جنس را شدیدتر کنند. تا همین اواخر، 
مردان اجازه ی نشان دادن اندوه خود یا گریستن 
خود  عصبانیت  نمی توانستند  زنان  و  نداشتند  را 
دشنام  از  استفاده  با  جمله  از  شکلی،  هیچ  به  را 
و واژه های خشن، نشان بدهند. بروزدادن اندوه، 
نشانی از ناتوانی، عدم قدرت و نیازمندبودن دارد 
بنابراین اگرچه  از قدرت است.  و خشم، نشانی 
بین دو جنس  قوانین در ظاهر  این  ممکن است 
برابری ایجاد کنند اما درواقع عمال قدرت مردان 
و بی قدرتی زنان را تشدید می کنند. حتا زمانی 
ابراز کنند، قدرت آن ها  که زنان خشم خود را 
چقدر  هستی  عصبانی  )وقتی  می شود  انکار 

جذاب به نظر می رسی(.
هم زمان با این که زنان )و دیگران مانند کودکان( 
روی حق خود برای استفاده از زبان »نامطلوب« 
سوی  از  روزافزونی  نگرانی  می کنند،  اصرار 
یا  »خشن شدن«  درمورد  موافقان  و  مخالفان 
»گستاخی« افزاینده ی موجود در گفتمان عمومی 
و  این کلمات )خشونت  اگرچه  اظهار می شود. 
اشاره  مختلفی  رفتاری  گونه های  به  گستاخی( 
از  انتقاد  معمول،  استفاده های  از  یکی  می کنند، 
است که در گذشته  واژه هایی  شیوع روزافزون 
ممنوع بوده اند. و در حالی که بعضی از مخاطبان 
من  هستند،  بالغ  سفیدپوست  مردان  انتقاد،  این 
محرک  نیروهای  از  یکی  که  دارم  قوی  گمان 
شکایت از »خشن شدن« زبان این است که امتیاز 
–ابراز عصبانیت در شکل آشکار-،  دشنام دادن 
به زنان توسعه پیدا کرده است و با این وضعیت، 
نیز  قدرت مند  گفت وگو های  قدرت  و  امتیاز 

عمومی شده است.
»قدرت«،  و  »زنان«  میان  رابطه ی  پیچیدگی 
نهادهای  از  نمونه هایی  بررسی  با  متن  این  در 
بطور ویژه حوزه ی هنر و  عمده ی آمریکایی و 
سیاست ورزی نشان داده شده است. در حوزه ی 
موفقیت  تعیین کننده ی  نشریات  آکادمیک، 
انتخابات در سیاست  با  را  هستند و می توان آن 
معیاری  یا  کسی  چه  کرد.  مقایسه  عمومی 
چه  است؟  متنی  انتشاربودن  قابل  تعیین کننده ی 
کسی یا معیاری، رشته های دانشگاهی را تعریف 

و حد و مرز آن را تعیین می کند؟
اغلب مشاجراتی نهانی در رابطه با این سواالت 

صورت می گیرد اما به ندرت این میدان جنگ به 
نشریه منتقل می شود. زمانی که مسئله ی جنسیت 
معنای  متن و هم  نیز، هم  مناسب آن  و تحلیلی 
این مشاجره را شکل می دهد، موردی  تلویحی 
در یک  می دهد.  به دست  مطالعه  برای  مناسب 
سری از متونی که در 1997 و 1998 در »گفتمان 
و جامعه« منتشر شد، ایمانوئل شگلوف  برخالف 
تمام متون در تحلیل های مبتنی بر جنسیت به جز 
)برای  کرد.  آغاز  را  بحثی  آن  از  کمی  تعداد 
گفت وگو  تحلیل  اطالعات  از  استفاده  مثال، 
برای بررسی روابط قدرت میان مردان و زنان در 
مکالمات(. احتماال اگر انسان زنده ای حقی برای 
تحلیل مکالمه  تحقیقی  تعیین حدود گزینه های 
داشته باشد، آن شخص ایمانوئل شگلوف است؛ 
شگلوف  مباحث  است.  بزرگی  »اگر«  این،  اما 
خیلی سریع و شدید توسط مارگارت ودرل و آن 

ویدرال به چالش کشیده شدند.
هنر، غالبا به شکل ایده آل، با هدف و کارکردی 
عنوان  به  می تواند  اما  می شود؛  دیده  غیرسیاسی 
ابزاری سیاسی برای متقاعدساختن استفاده شود. 
مرز میان هنر و تبلیغات می تواند نامشخص باشد. 
با این حال، میزان زیادی از آثار برجسته ی ادبی 

جهان، به شکلی آشکار، هدفی سیاسی دارند.
نمایش اولینا از دیوید مامت، از آثاری است که 
سیاست  آن،  سیاست  و  است  سیاسی  مشخصا 
جنسیتی است. اولینا در بهار 1992 روی صحنه 
رفت، حدود هفت ماه پس از افتضاح کالرنس 
از یک سال  آنیتا هیل و کمی کم تر  و  توماس 
آن  در  لویس.  و  تلما  فیلم  پیش  نمایش  از  پیش 
هنوز  تانین  دبورا  از  نمی فهمی«  اصال  »تو  زمان 
عنوان  به  سادگی  به  اولینا  بود.  پرفروش ترین 
جنسیت  به  دریافت شده  تهدیدات  به  پاسخی 
تنها  نه  نمایش  این  نمایش هاست.  این  خالقان 
در دو قاره کامال موفق بود، پایه ای برای صنعتی 
از تجزیه و تحلیل، پاسخ های سریع، حمایت و 

هشدار بنا نهاد.
موضوع دیگری که بررسی خواهم کرد، سیاست 
ورزی است: کنش زنان به عنوان رای دهندگان 
و به عنوان مردم به شکل عام، و به طور خاص، 
در مبارزات انتخاباتی و انتخابات هالری رودهام 
کلینتون به عنوان سناتور نیویورک. کلینتون برای 
هشت سال نقش »معیارساز« در جنگ جنسیت 
نقشی سنتی  بازیگر زنی در  به عهده داشت؛  را 
در  و  خودش،  و  نقش  آن  بازتعریف  برای  که 
و  عمیق  نفرت  می کرد.  تالش  »زنانگی«،  نتیجه 
داشت  وجود  کلینتون  دو  هر  به  نسبت  عجیبی 
در  ریاست جمهوری  استیضاح  در جلسات  که 
1998 به اوج خود رسید؛ این نفرت را می توان 
تا حدی با این حقیقت توضیح داد که آن ها هم 
به عنوان یک زوج، نقش های  به تنهایی، و هم 
)سنتی( جنسیتی را به هم ریخته بودند. بنابراین، 
کلینتون  هیالری  جنگ  اصیل،  شیوه ای  در 
عنوان  به  می تواند  آمریکا،  سنای  صندلی  برای 
رفراندومی در گزینش های جنسیتی جدید دیده 
و شیوه ی  بود  بی کفایت  او آدمی  رقیب  شود. 
کمپاینش، هویت او را به عنوان »ضد هیالری« 

تعریف کرد. 

افغانستان روز چهار شنبه »رسما«  حکومت وحدت ملی 
تایید کرد که مال عمر، رهبر معنوی طالبان، »در ماه اپریل 

۲۰۱۳ در شهر کراچی پاکستان« مرده است.
مرگ مالعمر توسط حکومت کابل زمانی اعالن شد که 
حکومت افغانستان پس از آگاهی یافتن از مسئله توسط 
جلسه  پاکستان،  استخباراتی  و  نظامی  ارشد  مقام های 
مال عمر،  اعالن مرگ  کرد.  برگزار  را  ملی  امنیت  شورای 
تقریبا دو نیم سال پس از مرگش، نه عاملی در دست یابی 
در جنگ جاری  نه  و  بود  خواهد  افغانستان  در  صلح  به 

افغانستان تغییری ایجاد خواهد کرد.
علیه  متحده  ایاالت  جنگ  برای  عمر  مال  واقعیت،  در 
رهبری  را  طالبان  نه  او  نبود.  مهم  افغانستان  در  تروریزم 
عمری  مال  داشت.  سلطه ای  هیچ  آن ها  بر  نه  و  می کرد 
که پاکستان به او پناه داده و از او محافظت می کرد، ابزار 
که  بود  پاکستان  استخبارات  و  ارتش  دست  در  نمادین 
تحت نام او، با گروه های تروریستی خودش برای بیش از 
یک دهه در افغانستان هرج و مرج و خشونت کنترول شده 
را به پیش برد. و برای شریکان بین المللی ما، عمدتا ایاالت 

متحده، ظاهرا این واقعیت تلخ هیچ اهمیتی نداشت. 
پناه گاه پاکستان

آن  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  اگوست ۲۰۱۰،  ماه  در 
به  سپس  که  متحده،  ایاالت  سناتور  کری،  جان  و  زمان 
انجام  امریکا  سنای  خارجی  روابط  کمیته  رییس  عنوان 
وظیفه کرد و فعال وزیر خارجه امریکا است، در مورد محل 
بودوباش احتمالی مال عمر، رهبر طالبان، در جریان صرف 
شام در کاخ ریاست جمهوری افغانستان بحث کردند. نظر 
به صورت جلسه این نشست، کری به کرزی گفت که مال 
عمر، رهبر طالبان افغانستان، در خانه امنی در شهر کراچی 
پاکستان تحت نظارت شدید ارتش و استخبارات پاکستان 

قرار دارد.
که  شنید  متحده  ایاالت  ارشد  مقام  از  کرزی  که  زمانی 
بود.  افتاده  حیرت  به  می کند،  تایید  را  عمر  مال  موقعیت 
اقدام  زمینه  این  در  متحده  ایاالت  چرا  که  پرسید  کرزی 
برای  متحده  »ایاالت  گفت:  ادامه  در  و  است  نکرده 
او  ]کسی که[ هرگونه اطالعات در مورد محل بودوباش 
]در اختیار امریکا قرار بدهد[ به طوری که این اطالعات 
به دست گیری او منجر شود، ده میلیون دالر جایزه تعیین 
کرده است. مردم بی گناه افغانستان روزانه در جنگ جاری 
ایاالت متحده علیه طالبان می میرند و ]با این وجود[ رهبر 
قرار  پاکستان  ارتش  محافظت  تحت  کراچی  در  طالبان 

دارد؟«. 
سناتور ایاالت متحده به این پرسش فورا پاسخ نداد. رییس 
نمی خواهید  آن ها  از  »چرا  کرد:  اضافه  افغانستان  جمهور 
او را تحویل بدهند؟«. کری پاسخ قناعت بخشی نداشت. 
ستاد  رییس  کیانی،  پرویز  اشرف  جنرال  که  گفت  وی 
ارتش پاکستان، اطمینان داده است که رهبر طالبان درخانه 
او را  اما نمی خواهند  امنی تحت نظارت آن ها قرار دارد؛ 
افغانستان آسیب  »به تالش های صلح  کنند که  دست گیر 

نرسد«. 
آن روز شام و پس از آن، این دو پرسش برای برخی از 
مقام های افغانستان بی پاسخ ماندند: واشنگتن و متحدان 
غربی ما در مورد بازی دوگانه و دیرینه پاکستان در جنگ 

علیه تروریزم دیگر چه شواهدی می خواستند داشته باشند؟ 
و آیا پاکستان در بازی طالبان تنها بود؟

بازی دوگانه
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱، کرزی نگرانی هایش را در جلسه ای 
کاخ  در  متحده،  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  با 
رهبر  که  این  به  اشاره  با  کرزی  کرد.  مطرح  دوباره  سفید 
طالبان تحت کنترول شدید ارتش و استخبارات پاکستان 
قرار دارد، به اوباما گفت که »مال عمر هیچ اقتداری ندارد« 
و از وضعی که او را احاطه کرده است »خوشحال نیست«.

قبال  در  متحده  ایاالت  موضع  خواست  اوباما  از  کرزی 
و  تروریزم  به  نسبت  آباد  اسالم  دوگانه  بازی  و  پاکستان 
پناه گاه های آن را واضح سازد. وی تاکید کرد که افغان ها 
»خواهان اقدامات عاجل علیه پناه گاه های تروریست ها در 
پاکستان« هستند که توسط ارتش و استخبارات این کشور 

اداره و کنترول می شوند.
در ۲۱ جنوری ۲۰۱۳، دیوید پیرس، معاون فرستاده ویژه 
امریکا برای افغانستان و پاکستان و سفیر ایاالت متحده در 
افغانستان به کرزی در مورد آمادگی ها برای گشایش یک 
دفتر برای طالبان در دوحه، پایتخت قطر، گزارش دادند. 
من این گفت وگو را در جریان جلسه مستند کردم. کرزی 
از این دو مقام ایاالت متحده در مورد »قطعیت« نمایندگی 
از مالعمر در دوحه و این که آیا گشایش این دفتر واقعا 

خواست رهبر طالبان است، پرسید.
کرزی به دیپلمات های امریکایی اطالع داد که یک رهبر 
ارشد طالبان از شورای کویته که از ذکر نام او در این جا 

خودداری شده است به ]مسئولین[ دفتر او گفته است که 
»حقیقتا، در ده سال گذشته آن ها نه مالعمر را دیده اند و 
نه با او مالقات کرده اند و آن هایی که در قطر هستند، به 

شمول سید طیب آغا، نمایندگان واقعی مالعمر نیستند«.
رهبر  و  عمومی  فرمانده  عنوان  به  عمر،  مال  کلی  غیبت 
معنوی طالبان، موضوعی بود که دیگر اعضای ارشد این 
به گفته ی همین  نظر  بودند.  نیز در مورد آن نگران  گروه 
منبع، شورای کویته »از  آن چه که زیر نام طالبان در قطر 

انجام می شد، کامال آگاه نبودند«. 
پرسش هایی که باید پاسخ داده شوند

متحدان غربی رییس جمهور افغانستان گوش شنوا نداشتند 
و  نمادین  ناتوانی، وجود  مورد  در  او  گفته های مکرر  که 
افسانه ای مالعمر، به عنوان تنها رهبر طالبان افغانستان که 
این جنبش و جنگ آن علیه نیروهای خارجی در افغانستان 
را هدایت می کند، بشنوند. نیروهای ایاالت متحده و ناتو، 
حمالت،  به  مشکل،  این  اصلی  علت  با  برخورد  جای  به 
بمباردمان و هدف قرار دادن روستاها و شهرهای افغانستان 
ادامه دادند. اگر بگویم که واشنگتن هرگز مالعمر را هدف 
از  بر اسالم آباد اعمال فشار کرد که، پس  نه  نداد و  قرار 
دانستن محل بودوباش او، او را برای عدالت تحویل بدهد، 

اشتباه نگفته ام. 
اکنون، بار دیگر، پاکستان خودش را در موقعیت دشواری 
پرسش ها  از  برخی  به  باید  کشور  این  است.  داده  قرار 

بگوید: 
اگر »امیرالمومنین« طالبان در سال ۲۰۱۳ مرده است، چه 
اند؟  کرده  هدایت  و  رهبری  را  آن ها  فرماندهان  کسانی 
پیام های عیدی مال عمر  بیانیه ها و  چه کسانی و چه  گونه 
را صادر کرده اند؟ افرادی که از طالبان در گفت وگوها با 
کشورهای خارجی در خارج از مرزهای پاکستان نمایندگی 
حقیقتی  به  باتوجه  ویژه  به  بودند؛  کسانی  چه  می کردند، 
که استخبارات پاکستان سفرهای آن ها را ترتیب و کنترول 
می کرد؟ و مهم تر از همه، ]پاکستان[ در مورد دور نخست 
»گفت وگوهای رسمی« میان نمایندگان افغانستان و طالبان 
در ۷ ماه جوالی در موری-اسالم آباد چه ]گفتنی دارد[؟ 
حکومت پاکستان به عنوان سازمان دهنده، تسهیل کننده و 
کنترول کننده ی گفت وگوها، صرف سه هفته قبل در مورد 

مرگ مالعمر چیزی نمی دانست؟ 
به  افغانستان  نابخردانه  اعالم  جای  به  کابل،  و  واشنگتن 
جدید  تروریستان  علیه  جنگ  منطقه ای«  »مرکز  عنوان 
اعمال  بخش  نتیجه  فشار  آباد  اسالم  روی  باید  داعش، 
کنند. رسانه های افغانستان و بین المللی باید بیشتر از این 
از بیانیه ها و اظهارنظرهای دروغینی که توسط استخبارات 
پاکستان تحت نام به اصطالح »سخن گویان طالبان« ساخته 

می شوند، استفاده نکنند. 
طالبان  گروه  داخلی  اختالفات  و  انشعاب  مالعمر  مرگ 
افغانستان  طالبان  ساخت.  خواهد  عمیق تر  را  افغانستان 
سال ها بی رهبر بوده اند. اکنون، با خبر مرگ رهبر معنوی 
آن ها، در حالی که برخی از آن ها این جنبش را ترک گفته 
برخواهند گشت، بخش  به زندگی عادی شان  احتماال  و 
دیگر تحت پرچم و نام جدید به جنگ ادامه خواهند داد. 
همه ی این ها خبر خوشی برای افغانستان به ارمغان نخواهند 

آورد.
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زبان، جنسیت و سیاست: 
قراردادن واژه های »زنان« و 

»سیاست« در یک جمله
نویسنده: رابین الکوف
مترجم: معصومه عرفانی

متحدان غربی رییس جمهور 
افغانستان گوش شنوا نداشتند 
که گفته های مکرر او در مورد 

ناتوانی، وجود نمادین و 
افسانه ای مالعمر، به عنوان تنها 
رهبر طالبان افغانستان که این 

جنبش و جنگ آن علیه نیروهای 
خارجی در افغانستان را هدایت 

می کند، بشنوند. نیروهای ایاالت 
متحده و ناتو، به جای برخورد 

با علت اصلی این مشکل، به 
حمالت، بمباردمان و هدف 

قرار دادن روستاها و شهرهای 
افغانستان ادامه دادند. اگر بگویم 

که واشنگتن هرگز مالعمر را 
هدف قرار نداد و نه بر اسالم 

آباد اعمال فشار کرد که، پس از 
دانستن محل بودوباش او، او را 
برای عدالت تحویل بدهد، اشتباه 

نگفته ام. 

بخش دوم

مرده یا زنده، 
مالعمر مهم نخواهد بود
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پاکستان که می دانست مال عمر دوسال قبل مرده است؛ اکنون باید به برخی پرسش ها پاسخ بگوید



سلفی  ایدئولوژی  با  تندرو  جهادگرایی  جدی  شروع  اما 
قدرت های  توسط  عراق  اشغال  از  پس  داعش،  تکنیک  و 
به  که  سیاسی  و  اجتماعی  ویرانی های  به خصوص  و  غربی 
بار آورد، رقم خورد. فهمیدن درست تحوالت یک دهه ی 
حیاتی  بسیار  فهمیدن وضعیت خاورمیانه  برای  عراق،  اخیر 
است. اشغال ۲۰۰۳ عراق را خیلی ها جنایت خوانده اند؛ از 
گرفته  فولر  گراهام  و  رایدل  بروس  چون  اطالعاتی  افسران 
افکار  باالخره  و  تحلیل گران  و  تا دولت مردان و خبرنگاران 
چامسکی،  نوام  گفته ی  به  جهان.  و  خاورمیانه  عمومی 
حمله ی ۲۰۰۳ توسط بسیاری از عراقی ها با یورش مغول ها 
در یک هزار سال پیش مقایسه می شود. یک جنایت تمام 
و کمال: صدها هزار تن کشته و میلیون ها تن مهاجر و آواره 
شدند. ویرانی مناطق باستانی و سرمایه های فرهنگی کشور را 
هم باید به آن اضافه کرد. جزییات این داستان و داستان های 
وارد  من  لذا  است.  آمده  تفصیل  به  کتاب  این  در  مشابه، 
درمورد  مختصر  اشاره ی  چند  به  تنها  و  نمی شوم  جزییات 

فرقه ای شدن و بحرانی شدن خاورمیانه بسنده می کنم. 
زودی  به  که  بود  این  عراق  اشغال  پیامدهای  از  یکی 
در  خوش بختانه  –که  آورد  به وجود  را  فرقه ای  اختالفات 
نیروهای  شاهکار  از  بخشی  نیست.  شدت  آن  به  افغانستان 
اشغال گر و مدیر آن –پل برمر-، این بود که فرقه های شیعه، 
سنی، کُرد و دیگران را از هم جدا کرد و یکی را بر گلوی 
دیگری نشاند. بعد از چند سال، یک نزاع فرقه ای بی رحم از 

دل این اشغال سربرآورده بود. 
افراطی  عناصر  که  است  این  نزاعی  چنین  طبیعی  خاصیت 
اختیار آن را به دست می گیرد. افراطیان ریشه هایی دارند و 
در این مورد ریشه ی آنها عربستان سعودی است. عربستان 
از زمانی که آمریکا در منطقه دخالت دارد، متحد بزرگ این 
کشور است. درواقع این دو از زمان تاسیس دولت سعودی 
دیکتاتوری  یک  البته  عربستان  بوده اند.  محکم  متحدانی 
پا مانده، نفت  خشن و سرکوب گر است و دلیل این که سر 
است  تندرو  اسالم گرایی  مرکز  کشور  این  است.  آن  فراوان 
و خودش افراطی ترین و رادیکال ترین دولت اسالمی را در 
جهان دارد، به گونه ای که در مقایسه با آن، دیگر دولت های 
اسالم –ازجمله ایران و بخش های سکوالر جهان عرب در 

خاورمیانه-، پرتسامح و مدرن به نظر می رسند.
– اسالم  نسخه ی  افراطی ترین  با  تنها  نه  سعودی،  عربستان 
نسخۀ وهابی سلفی- اداره می شود، بلکه آشکارا یک دولت 
تبلیغی است. به همین دلیل، از ذخایر عظیم نفتی اش استفاده 
عربستان  نماید.  ترویج  منطقه  در  را  دکترین  این  تا  می کند 
تا شمال آفریقا-،  پاکستان  بیشتر کشورهای اسالمی –از  در 
به آن ها آخوند و  و  نفوذ دارد و مسجد و مدرسه می سازد 
یک  به  نزدیک،  نمونه ای  عنوان  به  می کند.  اعزام  مولوی 
مسجد جامع بزرگی در هلمند اشاره می کنم که در منطقه ای 
پنهاور در دل شهر لشکرگاه توسط عربستان سعودی اعمار 
به  آن جا  در  تندرو  روحانی  چندین  تاکنون  است.  گردیده 
قصه ی  است.  شده  دست گیر  تروریستی  فعالیت های  جرم 
کابل  اسالمی توسط عربستان در  بزرگ ترین مرکز  تاسیس 

را نیز حتما به یاد دارید . 
است  دکترینی  سعودی،  عربستان  افراطیت  از  نسخه  یک 
لحاظ  از  گروه  این  اساس،  این  بر  برگزید.  داعش  که 
–نسخه ی  اسالم  مدل  افراطی ترین  درون  در  ایدئولوژیک 
نتیجه ی  در  که  منازعاتی  و  کرد  رشد  سعودی-،  عربستان 
شدت  به  دکتریِن  با  را  بود  آمده  به وجود  عراق  اشغال 

فرقه گرایش در کل منطقه پخش کرد. 
افغانستان  نیم دهه ی گذشته، فاجعه ای دیگر در  در یک و 
یک سو  از  اشتباه،  روی  از  یا  قصد  به  غربی ها  داد:  رخ 
جامعۀ ملکِی فلج شده –از لحاظ اقتصادی- را درگیر جنگ 
میلیون ها دالر روی  از سوی دیگر،  ناامنی کرد،  و  و تشنج 
نو گذاشت.  و  کهنه  زورمندان  و  دسترخوان جنگ ساالران 
به این ترتیب، از لحاظ اجتماعی، فاجعه ای همانند فاجعه ی 
عراق در افغانستان شکل گرفت: جامعه ی ملکی و مدنی به 
»بازار  سودجوِی  و  »نولیبرال«  مسخ شده ی  فرهنگ  دست 
مفسده بازی،  این  از  گردید.  فاسد  و  شده  سپرده  آزاد« 
قدرت  و  بردند  فراوان  سودهای  مستبدین  و  زورمندان 
مردم  حاال  که  تاحدی  شد.  بیش تر  روز  به  روز  زورشان  و 
همان ها  به  یا  این که  جز  ندارند  چاره ای  خود  نجات  برای 
پناه ببرند یا به جریان های بنیادگرا بپیوندند و یا در بدترین 
کنند. جای  فرار  کشور  از  و  بزنند  بار  را  زندگی شان  حالت 
منبع  به  هنوز  افغانستان  در  داعش  که  است  باقی  خوشی 

درآمد مردم بی پناه تبدیل نشده است؛ اتفاقی که به صورتی 
فاجعه بار برای بخش وسیعی از مردم عراق و سوریه رخ داد. 
بااین وجود میتوان مطمین بود که اگر این منازعه در منطقه 
و کشور ما گسترش پیدا کند، خشن تر، افراطی تر و وسیع تر 
کار  روی  گروه ها  بی رحم ترین  و  خشن ترین  شد.  خواهد 
به وجود  اخیر  دهه ی  یک  در  که  امیدهایی  و  آمد  خواهد 

آمده را به کلی از بین خواهد برد. 
کتاب »ظهور داعش« -که قرار است ترجمه ی آن به صورت 
پیوسته در این صفحه منتشر شود-، نوشتۀ پاتریک کاکبرن، 
او  است.  خاورمیانه  در  ایندیپندنت  روزنامه ی  ژورنالیست 
سال ها خبرنگار تایمز اقتصادی بود و از ۱99۱ تاکنون برای 
روزنامه ی ایندیپندنت کار کرده است. تخصص و میداِن کار 
نویسنده ی سه کتاب در مورد  او  کاکبرن، خاورمیانه است. 
معتبر  برنده ی چندین جایزه ی  و  معاصر عراق است  تاریخ 
ژورنالیسم در زمینه ی خاورمیانه شده است. از جمله ی این 
ژورنالیسم  برای  اورویل  جورج  جایزه ی  به  می توان  جوایز 
اشاره کرد که در سال ۲۰۰9 به او تعلق گرفت. هم چنین، او 
برنده ی جایزه ی خبرنگار سال ۲۰۱۴ فارن افیرز شده است.  
به  من  شخصی  عالقه ی  از  کتاب  این  ترجمه ی  انگیزه ی 
و  است  برخاسته  منطقه  در  اسالم گرا  جریان های  مطالعه ی 
این حال  با  نیست؛  ترجمه حرفه ای  که  کنم  اذعان  باید  لذا 
روان  و  دقیق  ترجمه  متن  تا  کرده ام  را  خود  تالش  تمام 
بودم،  تحصیل  به  مشغول  هند  در  که  سال هایی  در  باشد. 
یک  در  که  بسیاری  مسایل  به  مرا  رفته رفته  کنجکاوی هایم 
مشکوک  است  داشته  جریان  خاورمیانه  در  گذشته  دهه ی 
را  کتاب  این  تا  داشت  آن  بر  مرا  که  دالیلی  از  یکی  کرد. 
درمورد  نویسنده  روشن  و  جدی  انتقادات  کنم،  ترجمه 
است.  خاورمیانه  در  غربی  کشورهای  خارجی  سیاست 
عالوه برآن، نویسنده به تفصیل از ویران سازی های حاکمان 
مستبد منطقه حرف می زند که همگی بستری مساعد را برای 
نشر  امیدوارم  اند.  کرده  فراهم  داعش  مثل  گروه هایی  رشد 
به خوانندگان و جوانان وطن، در  افغانستان،  در  کتاب  این 
از خطرات داعش و داعشی گری ها  فهم و درکی روشن تر 
کمک کند، زیرا تنها اگر خطر به موقع تشخیص داده شود 

می توان به پیشگیری از آن امید داشت.

5

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

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: عصمت اهلل سروش                            

ویراستار: الیاس نو اندیش
صفحه آرا:  صمیم صالحی و هادی دریابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 

قیمت: 10 افغانی
شماره تماس:0789645160

مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

عربستان سعودی، نه تنها با افراطی ترین 
نسخه ی اسالم –نسخۀ وهابی سلفی- اداره 

می شود، بلکه آشکارا یک دولت تبلیغی 
است. به همین دلیل، از ذخایر عظیم نفتی اش 
استفاده می کند تا این دکترین را در منطقه 

ترویج نماید. عربستان در بیشتر کشورهای 
اسالمی - از پاکستان تا شمال آفریقا-، نفوذ 
دارد و مسجد و مدرسه می سازد و به آن ها 

آخوند و مولوی اعزام می کند. به عنوان 
نمونه ای نزدیک، به یک مسجد جامع بزرگی 

در هلمند اشاره می کنم که در منطقه ای 
پنهاور در دل شهر لشکرگاه توسط عربستان 
سعودی اعمار گردیده است. تاکنون چندین 
روحانی تندرو در آن جا به جرم فعالیت های 

تروریستی دست گیر شده است. قصه ی 
تاسیس بزرگ ترین مرکز اسالمی توسط 

عربستان در کابل را نیز حتما به یاد دارید . 

پاتریک کاکبرن
ترجمه ی حکمت مانا

یادداشت های سخیداد هاتف

مراسم فاتحه یی که طرفداران سوگوار مالعمر در کابل برگزار 

کردند، بسیاری از مردم را تکان داد. بعضی گفتند که دولت 

نبایست اجازه می داد در پایتخت چنین مراسمی برگزار شود. 

از  پایتخت کشور کسانی  اگر در  این است که  ولی حقیقت 

واقعیت  این  از  روگرداندن  باشند،  اندوهگین  مالعمر  مرگ 

هیچ دردی را درمان نمی کند. گره کار در برگزار کردن مراسم 

یا حتا اعالم حمایت از مالعمر و ایدئولوژی منفورش نیست. 

آن چه نگران کننده است ناتوانی نهادهای امنیتی و اطالعاتی 

در جلوگیری کردن از حرکت های خراب کارانه و تروریستی 

اشراف  امنیتی  اوضاع  بر  نهادها  این  اگر  است.  کشور  در 

می داشتند، حمایت عده یی از مالعمر و سوگواری کردن برای 

او به موضوعی عادی تبدیل می شد.

بریتانیایی  مسلمان  افراطیان  از  جمعی  پیش  ماه  چند  همین 

بیرق های داعش را در لندن برافراشتند و به دفاع از این گروه 

مسلط  اوضاع  بر  چون  انگلستان  دولت  اما  آمدند.  هم  گرد 

به  بخواهد  که  کشوری  هر  اساسا  نشد.  پاچه  دست  است، 

ثبات پایدار برسد، باید ظرفیت باالیی برای تحمل ابراز عقاید 

سیاسی مخالف داشته باشد. رو گرداندن چاره ساز نیست. 

اگر کسانی از مالعمر حمایت می کنند، باید بتوانند این کار را 

به صورت علنی بکنند. مخالفت سیاسی با دولت، در اشکال 

جدی اش، همین است دیگر. اما اگر همین حامیان مالعمر 

خواستند آشوب برپا کنند و دست به خشونت بزنند، آن گاه 

را سر جای شان  آنان  که  باشد  داشته  را  آن  توان  باید  دولت 

حوادث  زنجیره ی  در  شده  گم  حلقه ی  همان  این  و  بنشاند. 

و سیاست ها در کشور ماست. دولت های ما همیشه به جای 

کار دشوار مطالعه ی دقیق اوضاع و تنش ها، راه آسان سرکوب 

را در پیش گرفته اند. همیشه به جای باز کردن گره، از گره رو 

دیده ایم:  کنون  تا  را هم  رویکردها  این  نتیجه ی  اند.  گردانده 

چرخش مداوم در دایره ی خشونت بی پایان.

رو گرداندن 
از غرقاب
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مقدمه ی مرتجم 
قسمت دوم



منصور لقامن پور: امروزه فرصت های شغلی که 
در حوزه ی بازاریابی و فروش وجود دارد باعث 
شده که شاهد جابجایی باالی نیروهای فروش 
بلندمدت  تفکر  فروشنده  اگر  هرچند  باشیم. 
داشته باشد، خیلی از این جابجایی ها، به شکل 
صورت  هر  در  اما  می شود  حذف  اتوماتیک 
وسوسه  همیشه  بهرت  رشایط  و  بیشرت  درآمد 
می خواهند  که  مدیرانی  برای  است.  انگیز 
کسب و کار بهره وری داشته باشند و تیم فروش 
شان همیشه پیرشو باشد، این خرب خوبی نیست 
بی  او  برسد  نیرو  به  بهرتی  پیشنهاد  اگر  زیرا 
درنگ رشکت را ترک خواهدکرد. بنابراین تیم 
مدیریت یک رشکت وظیفه ی مهمی در راضی 

و خشنود نگه داشنت نیروها به عهده دارد.
سوالی که پیش می آید این است که چه گونه 
خشنود  هم واره  را  فروش  نیروی  می توان 
اطالعات  طبق  داشت.  نگه  خوشحال  و 
منترششده توسط موسسه ی تحقیقاتی گالوپ، 
تنها 30درصد از نیروهای فروش احساس درگیر 
را  خود  کار  با  قلبی(  و  عاطفی  )پیوند  بودن 

دارند.
شناخت بیشرت درباره ی تیپ های شخصیتی که 
در سازمان شام فعالیت می کنند کلید افزایش 
رضایت نیروهای فروش و ایجاد پیوند عمیق تر 
بین آن ها و سازمان است. وقت گذاشنت برای 
پی بردن به این که تیپ های شخصیتی نیروهای 
فروش چه گونه روی رضایت مندی شغلی آن ها 
موفقیت  برای  گذاری  رسمایه  می گذارد،  تاثیر 

بلندمدت رشکت و نیروهای آن است.
نیروهای  به  چیزی  چه  بدانید  که  زمانی 
تاثیرگذار انگیزه می دهد و چه چیزی انگیزه ی 
بر  می توانید  راحت تر  می برد،  بین  از  را  آن ها 
غلبه  تان  فروش  خوب  نیروهای  کوچه  چالش 
در  طوالنی  زمان  مدت  برای  را  آن ها  و  کنید 
اخیرا  که  تحقیقی  در  کنید.  حفظ  خود  کنار 
روی بیش از 25 هزار نیروی فروش انجام شده، 
سه روند کلی به چشم می خورد که آگاهی از 
آن ها در ایجاد رضایت در نیروهای فروش و در 

نتیجه حفظ آن ها موثر خواهدبود:
1- احساسی ها از همه راضی تر هستند

به  کار  محل  در  شادی  از  صحبت  که  زمانی 
منطقی ها  از  بیش  احساسی ها  می آید،  بیان 
زمانی  نکته  این  دارند.  رضایت  کارشان  از 
اطالعات  طبق  بدانید  که  می شود  جالب تر 
سمت های  به  بیشرت  منطقی ها  آمده  دست  به 
به  دارند.  بیشرتی  درآمد  و  می رسند  مدیریتی 
بیشرتین  که  فروش  نیروهای  دیگر،  عبارت 
درآمد را کسب می کنند، بیشرتین رضایت را از 

شغل شان ندارند!
از آن جا که احساسی ها به دنبال موقعیت هایی 
دیگران  به  دهد  امکان  آن ها  به  که  هستند 
را  خود  شخصیتی  ارزش های  و  کنند  خدمت 
از  که  را  نتایجی  می توانند  راحت  دهند،  نشان 
و  شادی  به  تبدیل  می آورند  دست  به  کارشان 
رضایت مندی کنند. همیشه عنوان می شود که 
فروشندگان باید خود را خادم مشرتی بدانند اما 
کم تر به این نکته توجه می شود که فروشندگان 
منطقی که خیلی اهل حساب و کتاب هستند، 
منی توانند با چینن ذهنیتی در خدمت مشرتی 

باشند.
وجود  متام  با  احساسی  فروشندگان  مقابل،  در 
می برند  لذت  دیگران  به  رسانی  خدمت  از 
می کنند،  برطرف  را  مشرتی  نیاز  که  زمانی  و 
حس به مراتب بهرتی از فروشندگان منطقی به 
دست می آورند. بنابراین نکته ی مهم این است 
دهند  نشان  احساسی ها  به  فروش  مدیران  که 
مثبت  تاثیر  دیگران  روی  چه گونه  کارشان  که 
را  رشکت  ارزش های  و  ماموریت  و  می گذارد 

انتقال می دهد.
در طرف مقابل، منطقی ها قرار دارند که به طور 
معمول موقعیت هایی برای شان ارزش دارد که 
آن ها را به رسیدن به اهداف شخصی شان مانند 
می کنند.  نزدیک  یافنت  ارتقا  و  بیشرت  حقوق 
از  گروه  این  در  بتوانند  این که  برای  مدیران 
باید  کنند  ایجاد  شغلی  رضایت  فروشندگان 
کنند و مسیر  ترسیم  را  نقشه راهی  برای آن ها 
پیرشفت شان در آینده را روی آن نقشه به آن ها 

نشان دهند.
2-  درون گراها رس کار خوشحال نیستند

فروشندگان  شخصیتی  تیپ  هشت  میان  در 

به  درون گرا  بود،  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  که 
آخر  ماقبل  رتبه ی  در  شغلی  رضایت  لحاظ 
آن ها  که  امر  این  دالیل  از  یکی  داشتند.  قرار 
که  است  این  نیستند  راضی  شان  شغل  از 
شخصیتی  تیپ های  سایر  از  بیش  درون گراها 
زمانی  می کنند.  شدن  گرفته  نادیده  احساس 
پیش  درآمد  و  مدیریتی  پست های  بحث  که 
می آید، درون گراها همیشه پشت رس برون گراها 
قرار دارند. آن ها عنوان می کنند با وجود این که 
اندازه ی  به  اما  هستند  بااستعداد  و  شایسته 

برون گراها مورد توجه قرار منی گیرند.
مدیران فروش باید سعی کنند که در جلسات 
را  و آن ها  را جویا شوند  نظر درون گراها  حتام 
برخالف  دهند.  دخالت  گیری ها  تصمیم  در 
برای  ارشد، درون گراها  مدیران  از  تصور خیلی 
مناسب  مدیریت  و  رسپرستی  سمت های 
هستند زیرا از این قابلیت برخوردار هستند که 
درباره ی نقاط ضعف و قوت خود تامل کنند و 
قبل از این که مسیر حرکت را مشخص کنند به 
متامی نظرات گوش دهند. بنابراین درون گراها 

دارایی ارزش مندی برای سازمان شان هستند.
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شغل نیست
که  شخصیتی  تیپ های  از  دسته  آن  مورد  در 
باید توجه  از کار خود رضایت ندارند، مدیران 
ارتباطی  آن ها  نارضایتی  دلیل  شاید  که  کنند 
تیپ های  این  بلکه  باشد  نداشته  شغل شان  با 
دیگری  قسمت  روی  است  ممکن  شخصیتی 

از زندگی شان متمرکز باشند.
برخی از تیپ های شخصیتی دوست دارند زمان 
تغییر  و  باشند  کنار خانواده شان  در  را  بیشرتی 
آن ها  رضایت مندی  روی  خیلی  کاری  رشایط 
باالتر،  درآمد  که  زمانی  داشت.  نخواهد  تاثیر 
بیشرت  فروش  برای  را  فروشندگان  از  دسته  این 
از  فروش  مدیر  است  بهرت  منی کند،  تحریک 
مدیران ارشد سازمان بخواهد که با نظر بخش 
دیگر  بخش های  به  را  افراد  این  انسانی  منابع 
تا  منتقل کنند  ثابتی دارند،  سازمان که حقوق 
افراد باانگیزه و کامل طلب که میل به پیرشفت 

دارند، جایگزین آن ها شوند.
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بگو مگو از

شیرین  شکرشکن  طوطیان  و  آثار  ناقالن  و  اخبار  راویان 
فرا  پای  درد  را  غنی  ارشف  که  کرده اند  نقل  چنین  گفتار، 
گرفت و او را به فرنگستان جهت عالج کشاند؛ القصه آن که 
وفات  مالعمر  که  شدندی  برون  بالد  ابن  از  ارشف  پای 
کردندی و جملۀ خالیق کفیدنی و انفجاری را به حالت بی 
انفالقی رها کردندی. حال نتیجه گرفتندی که میان چشم کور مال عمر و پای خلیده و 
با  ماندندی و  این حکمت عاجز  از  بودندی که خالیق  افگار ارشف آن چنان حکمتی 
خود گفتندی ما را به پای افگار ارشف و چشم کور و مرگ مرموز مالعمر چه؟ خداوند 
چند  تا  دارندی  مستدام  خشتی  پل  بوالنی های  و  آشک  نعمت  خوان  بر  را  مان  روزی 

صباحی ما بدون مرگ و زخم و سوگ زندگی را به کامل و جامل سپری کردندی.

از وحدت مسلمین تا تخریب یک منازخانه

در جمهوری اسالمی ایران، شهروندان سنی، بر اساس قانون 

کشور  پایتخت  در  شوند.  جمهور  رییس  ندارند  حق  اساسی، 

مسجدی  شان  برای  ندارند  هم  حق  و  ندارند،  مسجد  شان، 

وارد  فشار  اسالمی  کشورهای  سفارت های  به  حتا  بسازند. 

می شود تا از ورود ایرانی های سنتی برای مناز جمعه به سفارت ها جلوگیری کنند.

چند روز قبل، یک منازخانِه سنی ها در تهران تخریب شد و رس و صدای آن در همه جا 

پیچید. این خرب، چه تاثیری بر نگاه سنی های منطقه به شیعیان می گذارد؟

نظر  در  را   " اسالمی  امت   " از  دفاع  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گسرتدِه  تبلیغات  حاال، 

بگیرید، و ستم و تبعیضی را که بر شهروندان سنی ایران از سوی این رژیم اعامل می شود 

در کنار این تبلیغات قرار بدهید، و آن وقت به " وحدت مسلمین" بیاندیشید که هر از چند 

گاهی برای تحکیم اش در تهران کنفرانس برگزار می کنند.

شکی نیست که جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی، نقش محوری و بنیادین در 

افروخنت و شعله ور نگهداشنت آتش نزاع فرقوی، و گسرتش تباهی در منطقه دارند. در چنین 

وضعیتی، به نظر من، نفع افغانستان و شیعیان افغانستان در آن است که موارد مشخص 

ستم بر سنی های ایران از جمله تخریب منازخانه شان در تهران را محکوم کنند، و بیزاری و 

نفرت شان را از فرقه گرایی و تعصب فرقوی از سوی هر کسی/نهادی که باشد ابراز بدارند، 

بی هیچ ترس و نگرانیی.

با نادیده گرفنت ستمی که بر سنی ها در ایران می رود، چیزی عوض منی شود و یا چیزی 

در  این ستم در کشوری که عکس رهربش هر سال  ادامِه  و  اما وجود  به دست منی آید، 

جاده های کابل باال می شود، برای ما بی پیامد نبوده/نخواهد بود. ما هرچه قدر این ستم 

را نبینیم و یا نادیده بگیریم، دیگران آن را می بینند، و بر اساس آن در مورد همِه شیعیان 

باز هم خواهد  بارها رفته است، و متاسفانه  قضاوت می کنند. دود این فتنه ها به چشم ما 

رفت.

میزان فرار٬ تصمیم فرار٬ نیت فرار و حرست فرار از کشور 

و پناهنده شدن در غرب میان جوانان تحصیل یافته این 

هیچ  من  برای  است.  کننده  نگران  خیلی  برایم  ها  روز 

جوانانی  بینم  می  که  نیست  این  از  تر  انگیز  غم  چیزی 

در وطن  و مرگ  زنده گی  فکر  در  پیش  تا یک سال  که 

یا در حرست این که منی توانند  یا در فکر رفنت هستند و  اند٬  یا رفته  بودند٬ امروز 

بروند افرسده هستند.

جوانان زیادی را می شناسم که افرسده شدند. امید به آینده را از دست دادند. کار 

خود را از دست دادند. وضعیت اقتصادی بدی داشتند. در غرب پناهنده شدند٬ ولی 

در آنجا هم افرسده شدند و بهشت موعود را نیافتند. در نتیجه نه از این جا شدند و 

نه از آن جا!

با این پدیده کار دراز مدت می خواهد. ولی در کوتاه مدت دولت افغانستان  مبارزه 

باید این پدیده را به عنوان یک مشکل جدی بپذیرد و طرحی را برای جلوگیری از فرار 

مغز های جوان ترتیب داده و عملی کند. به نظرم کار مشکلی نیست.

همکاری  با  افغانستان٬  حکومت  که  باشد  این  ابتدایی  حل  های  راه  از  یکی  شاید 

مراجع متویل کننده٬ برنامه ای جذب مثال ۱۰۰۰ جوان را در خدمات ملکی افغانستان 

به اساس رقابت شفاف و آزاد عملی کند. فکر کنم دونر ها به چنین برنامه ای پول 

متوسط  رده های  در  امتیازات خوب  و  معاش  با  یافته  تا جوانان تحصیل  بدهند  هم 

حکومت جذب شوند. من حارضم با حکومت افغانستان در طرح و عملی ساخنت هر 

برنامه ای که به این منظور عملی شود٬ بدون توقع و امتیاز کار کنم.

Mehdi Saqib

Abdullah Watandar

Waheed Omer





درون گراها سر کار خوشحال نیستند!

 دوشنبه12 اسد، 1394سال چهارم شماره 886



7

مورینیو: 20 سال دیگر 
مربی گری خواهم کرد

پاری سن ژرمن فاتح سوپرکاپ 
فرانسه شد

روی کین: 
منچستر توان رقابت با چلسی را 

ندارد

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی عنوان کرد که شاید برای 2۰ 

سال دیگر مربی گری کند.

آقای خاص که از سال 2۰۰3 مربی گری را رشوع کرده، تا 

به حال ۱8 جام به دست آورده و به عنوان یکی از بهرتین 

کرد  عنوان  او  می شود.  شناخته  اخیر  سال   ۱۰ مربی های 

که قصد دارد این مسیر را برای 2۰ سال دیگر ادامه دهد.

او گفت:خودم را در هفتاد سالگی می بینم، نه تا همیشه 

بلکه تا وقتی سالمت باشم. این کار، کاری است که تجربه 

بدنی  رشایط  بازی کنان  گاهی  است.  مهم  خیلی  خیلی 

ا تجربه و تشخصیش،  اید ب سختی پیش رو دارند. مربی ب

بداند که داستان از چه قرار است ولی به نظرم نسبت به ۱۰ 

سال پیش مربی بهرتی هستم. 

مورینیو ادامه داد: قهرمان بودن تغییر منفی در من ایجاد 

نکرد، بلکه برعکس، تغییراتی مثبت در من ایجاد شد و 

دوست  بودند.  شکل  همین  نیز  انم  بازی کن خوش بختانه 

دارم آن ها هم حس خوبی داشته باشند. ما فصل گذشته 

یا را فتخ کردیم.کاندیدهای قهرمانی  سخت ترین لیگ دن

این  در  لیگ ها  دیگر  به  نسبت  بیشرتی  تیم های خوب  و 

ا کیفیت، شکست های بیشرت و  لیگ قرار دارد. تیم های ب

امتیاز از دست دادن های بیشرتی تجربه می کنند. 

قهرمان  لیون،  مقابل   ۰-2 پیروزی  ا  ب ژرمن  سن  پاری 

سوپرکاپ فرانسه شد.

فصل  داخلی  جام  سه  هر  در  که  بالن  لورن  شاگردان 

گذشته به قهرمانی رسیدند،  در دیدار شنبه شب مقابل 

روند  تا  شدند  پیروز   ۱ لیگ  قبل  فصل  قهرمان  نایب 

خوب شان هم چنان ادامه داشته  باشد. 

لیون بازی را اندکی بهرت آغاز کرد اما پاریسی ها خیلی 

زود بر بازی مسلط شدند و در دقیقه ۱۱ توسط  رسژ آریه 

در محوطه  توپ  آزاد،  روی یک رضبه  رسیدند.  گول  به 

جریمه لیون به داوید لوئیز رسید و او هم  با یک ارسال، 

آریه را صاحب موقعیت کرد. رضبه این بازی کن، تبدیل 

به گول اول بازی شد. 

دقیقه   6 تنها  دوم  گول  به  رسیدن  برای  جی  اس  پی 

موقعیت  در  را  زالتان  آریه،  عالی  پاس  ماند.  منتظر 

حریف  دروازه بان  توسط  او  رضبه  اما  داد  گول زنی  قرار 

که  رفت  جایی  به  برگشتی  توپ  ولی  داده شد؛  برگشت 

 کاوانی آن را به راحتی تبدیل به گول دوم کرد. 

بعد از این دو گول بازی متعادل تر شد اما توپی از خط 

دروازه ها عبور نکرد و این نیمه با هامن دو گول به  پایان 

رسید.  

وحتی  کرد  آغاز  بهرت  جی  اس  پی  هم  را  دوم  نیمه 

اما این  می توانست توسط متیودی به گول سوم برسند 

الونز،  گون ماکسیم  اخراج  ا  ب ادامه  در  نداد.  اتفاق  رخ 

رشایط برای لیون دشوارتر شد. در مقابل پاریسی ها هم 

 نتوانستند به گول دیگری برسند و بازی با هامن نتیجه 

2-۰ متام شد. 

ایتد عنوان کرد که  روی کین، کاپیتان سابق منچسرتیون

ایتد منی تواند در این فصل از چلسی جلو بزند. یون

ایتد تا به حال در نقل و انتقاالت، اشنایدرلین، شواین  یون

ا  اشتایگر، دیپای، دارمیان و رومرو را به خدمت گرفت. ب

معتقد  کین  گذشته،  فصل  گران قیمت  خرید های  وجود 

را  چلسی  با  رقابت  توان  هنوز  رسخ  شیاطین  که  است 

ندارند.

است.  گرفته  فاصله  بوده  که  آن چه  از  ایتد  یون گفت:  او 

بازی کنان  هستند،   8۰ دهه ی  اواخر  مثل  کمی  آن ها 

زیادی می خرند ولی کیفیت الزم را ندارند ولی این فصل 

از فصل پیش قوی تری خواهند بود. فان خال یک پیش 

در  را  مهره هایش  همه ی  و  بود  تیم  ار  کن در  کامل  فصل 

اختیار داشت. آن ها در پیش فصل خوب به نظر می رسند 

پشت  عالی  فصل  پیش  یک  هم  پیش  فصل  آن ها  ولی 

ایتد به اندازه کافی  رس گذاشتند. فکر منی کنم قدرت یون

یاز دارند. شکی  باشد. به نظرم آن ها به یک مدافع میانی ن

ولی  بود  پیش قوی تر خواهند  به فصل  نسبت  نیست که 

بندم، ترجیح می دادم که این کار را  اگر می خواستم رشط ب

روی چلسی انجام دهم. چلسی تیم قدرت مندتری است. 

فکر می کنم آن ها به دنبال جان استونز هم هستند و اگر 

انگیزه  نشان می دهند که هامن  بگیرند،  به خدمت  را  او 

و عطش فصل پیش را برای کسب قهرمانی لیگ دارند. 

شکست لمپارد در اولین بازی 
MSL در

الپورتا: 
بارتومئو بارسا را به قطری ها فروخته

پتر چک:
 اتفاقی دروازه بان شدم

نویر:
 گول بنتنر عالی بود

ونگر:
 اوزیل فصل بعد درخشان ظاهر می شود

هت تریک گواردیوال 
در سوپرکاپ آلمان!

هکینگ: 
پیروزی مقابل بایرن، رویایی بود

انگلیسی،  باتجربه  ملپارد، هافبک  فرانک 

نیویورک سیتی،  برای  بازی اش  اولین  در 

یک شکست 3-2 مقابل  مونرتال ایمپیکت، 

ا، را تجربه کرد.  تیم جدید دیدیه دروگب

وارد   69 دقیقه  در  دیدار  این  در  که  ملپارد 

شکست  از  مانع  نتوانست  شد،  زمین 

ا  ب پیاتی  ایگناسیو  شود.  سیتی   نیویورک 

در  ایمپکت  مونرتال  ستاره  گول،  دو  زدن 

این دیدار خارج از خانه  بود. 

کامل  بازی  اولین  هم چنین  دیدار  این 

دیدار  در  او که  بود.    MLS  در پیرلو  آ  آندره 

هفته قبل مقابل اورالندو  سیتی به عنوان 

بازی کن ذخیره به میدان رفته بود، در دیدار 

داشت.  قرار  اصلی  ترکیب  در  شب  شنبه 

هر  نیویورک سیتی  که  بود  ار  اولین  ب این 

سه ستاره اش، داوید ویا، پیرلو و ملپارد را 

همزمان در زمین داشت. 

ملپارد در تابستان 2۰۱4 به نیویورک سیتی 

حضور  ماه   6 از  بعد  بود  قرار  و  پیوست 

به  فربوری  در  در  منچسرتسیتی،  قرضی 

این تیم برگردد اما تا پایان فصل در این 

از  یک  بعد  ترتیب،  این  به  و  ماند  باشگاه 

سال، اولین بازی اش برای نیویورک سیتی 

را انجام داد. 

باشگاه  سابق  رئیس  الپورتا،  خوان 

برای  تالشش  به  کرد  اعالم  بارسلونا، 

باشگاه  ادامه  این  در  قدرت  به  بازگشت 

که  بدهد  اجازه  منی تواند  زیرا  داد  خواهد 

بارسا به قطری ها فروخته شود. 

بارسا،  ریاست  اخیر  انتخابات  در  الپورتا 

نتوانست جوزپ ماریا بارتومئو را  شکست 

به  بازگشت  به  هم چنان  او  اما  بدهد 

فکر  کاتاالنی  باشگاه  ریاست  صندلی 

می کند. 

تسلیم  ما  گفت:  خربنگاران  به  او 

منی شویم؛ به دالیل بسیار از جمله این که 

به  خاطر  که  داریم  مدیره ای  هیئت  ما 

برلین،  در  یا  کاتالون پرچم  داشنت  همراه 

ادامه  مبارزه  به  من  می شویم.  جریمه 

باشگاه  این  رئیس،  خاطر  به  می دهم؛ 

ار در تاریخ در حال استحاله  برای اولین ب

است. 

من به مبارزه ادامه می دهم تا باشگاه بیش 

از این به قطری ها فروخته نشود. الگوی 

فعلی باشگاه در سطح  ورزشی، اجتامعی 

و اقتصادی قابل تحمل نیست. من در روز 

انتخابات گفتم که تسلیم منی شوم و به 

به  بارسا متعلق  مبارزه  ادامه می دهم زیرا 

ادامه  از این مدل  به دفاع  همه است. ما 

می دهیم. 

آرسنال، فاش  پرت چک، دروازه بان جدید 

آغاز  به عنوان هافبک  را  کرد که فوتبال 

کرد و مصدومیت در   ۱۰ سالگی باعث شد 

تا دروازه بان شود. 

این  در  که  باتجربه  دروازه بان  این 

از  پوندی  انتقالی ۱۱ میلیون  ا  ب تابستان 

دهه  یک  در  پیوست،  آرسنال  چلسی  به 

گذشته، همواره به عنوان یکی از بهرتین 

اما  می  شد  شناخته  دنیا  دروازه بان های 

سال های  اولین  در  که  کرد  تایید  او 

فکر  دروازه بانی  به  هرگز  فوتبال،  آغاز 

منی کرد. 

به  هرگز  گفت:  مگزین  آرسنال  به  او 

من  منی کردم.  فکر  شدن  دروازه بان 

و  وقتی  بودم  یخ  روی  هاکی  دروازه بان 

به عنوان هافبک  فوتبال را رشوع کردم، 

یا بال چپ بازی می کرد. 

وقتی  مترینات،  پایان  در  اوقات  گاهی 

انجام  دروازه بان  بدون  آزاد  مسابقه  یک 

زمین  بازی  عقب  که  کسی  می دهید، 

گاهی  دارد.  را  دروازه بان  نقش  می کند، 

زیرا  می رفتم  دروازه  به  من  اوقات 

دروازه  و  بزرگ  تفاوت  دروازه  می خواستم 

کوچک هاکی روی یخ را متوجه شوم.  

روز  یک  و  دید  را  من  باری  چند  ام  مربی 

نیامد،  بازی  برای  مان  دروازه بان  که 

آن  در  و  من  نداشتیم  دروازه بانی  ما 

چیزی  چنین  واقعا  اما  کردم  بازی  پست 

من  گفت:  من  به  مربی  منی خواستم. 

تو  و  دیدم  دروازه  را  درون  تو  ار  ب چند 

واقعا خوب کار کردی. باید در این پست 

بیشرتی مترین کنی. 

پست  این  در  بازی  یک  فقط  گفتم  من 

بازی می کنم و ما در آن بازی خیلی   خوب 

برای  روز  وقتی  آن  فردای  کردیم.  کار 

مترین رفتم، مربی دروازه بان ها من را به 

ا آن ها  اید ب جمع دروازه بان ها برد و گفت ب

کار کنم. 

نداد.  گوش  حرف  این  به  ام  مربی  اما 

عنوان  به  تناوب  به  من  سال،  یک  برای 

اما  بازی  کردم.  دروازه بان  یا  هافبک 

بدجوری  پایم  بودم،  ساله   ۱۰ وقتی 

برد.  زیادی  زمان  آن  ریکاوری  و  شکست 

زیادی  مدت  و  برای  بدوم  منی توانستم 

درد داشتم.  

که  معناست  این  به  بودن  دروازه  درون 

و  کار  بکشید،  دراز  بنشینید،  می توانید 

مترین کنید. این تغییر زیادی  در زندگی 

شد  باعث  اتفاق  آن  زیرا  کرد  ایجاد  من 

دروازه بان شوم.  

به  مونیخ  بایرن  دروازه بان  نویر،  مانوئل 

متجید از نیکالس بنترن، مهاجم ولفسبورگ 

و  بازی کن  این  بخش  تساوی  گول  از  پس 

پیروزی ولفسبورگ پرداخت.

به  دوم  نیمه  در  که  آرسنال  سابق  مهاجم 

میدان آمد، در دقیقه 89 بازی را به تساوی 

التی کشیده شد.  کشاند و کار به رضبات پن

التی اش را از دست  پس از این که آلونسو پن

به گول  را  التی اش  پن بنترن موفق شد  داد، 

تبدیل کرده تا ولفسبورگ قهرمان سوپرکاپ 

شود.

اعرتاف  اید  ب بنترن گفت:  از  در متجید  نویر 

کنم که سانرت عالی بود و رضبه ی بندترن نیز 

به مثر  روز  بود. چنین گولی هر  فوق العاده 

می کند  ناراحت  خیلی  را  ما  این  و  منی رسد 

که در دقیقه 9۰ چنین گولی به مثر رسید. 

ا  ب ما  گفت:  رابطه  این  در  نیز  بواتنگ 

گول  یک  بودیم.  زمین  برتر  تیم  اختالف 

اید بازی  احمقانه در دقایق پایانی خوردیم. ب

بدشانس  می کردیم.  متام  زودتر  خیلی  را 

حریف  ولی  کردیم  بازی  خوب  ما  بودیم. 

خوش شانس بود و در نهایت پیروز شد. 

کرد  عنوان  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 

ستاره  آینده،  فصل  برای  اوزیل  مسوت  که 

توپ چی ها خواهد بود.

 42.5 انتقال  از  فصل  دو  گذشت  از  پس 

به  مادرید  رئال  از  اوزیل  پوندی  میلیون 

آملانی  معتقد است که ستاره  ونگر  آرسنال، 

ظاهر  درخشان  بعد  فصل  برای  می تواند 

شود.

او گفت: بیش از پیش از خود قدرت نشان 

داده و بازی اش را به حریف دیکته می کند. 

نیم فصل دوم فصل گذشته، پاس های  در 

او  واقع،  در  دیدیم.  را  اش  هوش مندانه 

که  کرده  اضافه  فوتبالش  به  را  استحکام 

مطمئنم  من  و  داشت  نیاز  که  بود  چیزی 

بازی کنان  بهرتین  از  یکی  می تواند  او  که 

نظر  او  که  دید  می توان  باشد.  آینده  فصل 

بازی  از  آن ها  و  کرده  جلب  نیز  را  هواداران 

ا قلبش بازی می کند و  او لذت می برند. او ب

مهم  بسیار  ما  تیم  برای  بازی کنانی  چنین 

می خواهیم،  او  از  که  چیزی  اولین  است. 

اوست  خالقیت  و  هوش مندانه  پاس های 

که  بگیرد  قرار  موقعیت هایی  در  اید  ب ولی 

 ۱۰ از  بیش  و  باشد  داشته  بهرتی  گول زنی 

گول در طول فصل به مثر برساند. 

بایرن مونیخ، شنبه  پپ گواردیوال، رسمربی 

شب برای سومین بار شکست در سوپرکاپ 

آملان را تجربه کرد.

به   2۰۱3 سال  در  که  اسپانیایی  مربی  این 

بار حضور  این مدت سه  در  پیوست،  بایرن 

در سوپرکاپ آملان را تجربه کرد اما در هیچ 

را  زمین  پیروزی  ا  ب دیدار  سه  این  از  کدام 

ترک نکرد.

دیدار  که  رشایطی  در  و   2۰۱3 سال  در 

حضور  اولین  دورمتوند،  بروسیا  مقابل 

بود،  بایرن  نیمکت  روی  گواردیوال  رسمی 

شدند.  دورمتوند  مغلوب   2-4 اواریایی ها  ب

در آن دیدار آرین روبن هر دو گول بایرن را 

)دو  رویس  مارکو  مقابل  در  و  رساند  به مثر 

و  خودی(  به  )گول  بوینت  فن  دنیل  گول(، 

گول زنی  دورمتوند  برای  گوندوگان  ایلکای 

کردند.

موفق  دیگر  ار  ب دورمتوند  هم  گذشته  سال 

به شکست دادن بایرن شد و این بار هرنیک 

اوبامیانگ  امریک  پیر  و  میخیتاریان 

گول های زردها را به مثر رساند.

روبن  گول  ا  ب که  بایرن  گذشته  شب  شنبه 

فتح  ا  ب چندانی  فاصله  بود،  افتاده  پیش 

سوپرکاپ نداشت اما گول ثانیه های پایانی 

نهایت  در  و  کشید  تساوی  به  را  کار  بنترن، 

التی رقم  پیروزی ولفسبورگ را در رضبات پن

تابستان  اگر  گواردیوال  ترتیب،  این  به  زد. 

فتح  احتامال  کند،  ترک  را  بایرن  آینده 

حرست  یک  همیشه  برای  آملان  سوپرکاپ 

برای او باقی خواهد ماند.

از  ولفسبورگ،  رسمربی  هکینگ،  دیرت 

آملان  سوپرکاپ  دیدار  در  تیمش  پیروزی 

مقابل بایرن ابراز خشنودی کرد.

در دیدار سوپرکاپ باشگاه های آملان تیم های 

هم  مصاف  به  ولفسبورگ  و  مونیخ  بایرن 

رفتند که بعد از تساوی ۱-۱ در زمان قانونی 

در  و  کشید  التی  پن به رضبات  کار  مسابقه، 

ا نتیجه 6 بر 5  نهایت ولفسبورگ موفق شد ب

بایرن را شکست دهد و قهرمان شود.

تجربه  گفت:  خربنگاران  به  هکینگ  دیرت 

فهامند  ما  به  فوق العاده ای  روز  چنین 

و در چه راهی  داریم می کنیم  برای چه کار 

"تنها"  بازی  این  مسلام  گذاشته ایم.  قدم 

فوتبال  بازی  یک  اما  بود،  سوپرکاپ  یک 

هیجان انگیز و رویایی را شاهد بودیم. 

توانست  و  کرد  کار  عالی  بنترن  نیکالس 

بخش زیادی از انتظارات ما را برآورده کند. 

دوم  نیمه  پایانی  دقایق  در  او  که  گولی 

بروی  را  دریچه ای  برایش  رساند،  مثر  به 

مورد  در  بعدی خواهد گشود.  پیرشفت های 

امروز  او  بگویم  مایلم  بروین هم  کوین دی 

ار دیگر دید فصل آتی هم چه امکاناتی  یک ب

چطور  و  باشد  داشته  ما  تیم  در  می تواند 

فراهم  برایش  درخشش  فرصت  ما  تیم  در 

است. ما منی خواهیم او را از دست بدهیم. 

در  اما  شنیده ام  هم  را  خودش  دیدگاه های 

مجموع به نظر می رسد که او در ولفسبورگ 

می ماند. 
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در  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 

والیت فاریاب می گویند که دو گروپ 

طالبان در ولسوالی قیصار این والیت 

با هم در گیر شده اند.

این مقام ها گفته اند که این درگیری 

صبح دیروز یک شنبه رخ داد که در 

جریان آن 9 تن کشته و 11 تن دیگر 

از هر دو طرف زخمی شده اند.

رضا  محمد  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 

قول  اول  لوای  سخن گوی  رضایی، 

»طالبان  گفته:  شاهین   209 اردوی 

ولسوالی  غوره  منطقه ی  در  مسلح 

شدند  درگیر  خود  بین  در  قیصار 

طالبان  میان  درگیری  این  البته  که 

علیه  که  می باشد  پشتون  و  ازبیک 

آن ها  جنگیدند.  می  افغان  نیروهای 

و  شدند  درگیر  خود  بین  امروز  صبح 

تلفات به هر دو جناح وارد شده است 

و به تعداد 9 کشته و11 نفر هم از دو 

طرف زخمی شده اند.«

آقای رضایی افزوده که درگیری میان 

دو فرمانده طالبان رخ داده است.

دو  بین  »جنگ  رضایی:  گفته ی  به 

به  آن  یکی  است؛  طالبان  قوماندان 

نام مال حفیظ الله از فرماندهان قوم 

نام  والی  معاون  صمد  مال  و  پشتون 

ازبیک می باشد.  از قوم  نهاد طالبان 

سلسله  یک  از  ناشی  درگیری ها  این 

است  طالبان  گروه  بین  اختالفات 

اقوام  از  تعدادی  پشتون  طالبان  که 

جنگ  در  رشکت  جهت  را  ازبیک 

از قومانده  استخدام می کنند و آن ها 

آنان رسباز می زنند و این درگیری بین 

فعالً هم جنگ  و  آغاز می شود  آن ها 

بین آن ها ادامه دارد و احتامل می رود 

که طالبان قوم پشتون به کلی قیصار 

و  ماچ  غور  به سمت  و  کرده  ترک  را 

باال مرغاب بروند.«

یک  در  گذشته  روز  حال  همین  در 

طالبان  افراد  از  تن   6 دیگر،  رویداد 

در انفجار ماین جاسازی شده توسط 

خود آن ها، کشته شده اند.

اما تاکنون گروه طالبان در مورد این 

دو رویداد چیزی نگفته است.

کشور  شامل  در  فاریاب  والیت 

اخیراً به شدت ناامن شده است.  به 

گسرتش  و  ناآرامی ها  افزایش  دنبال 

والیت های  در  شورشیان  حمله های 

ماه  این  اوایل  در  کشور،  شاملی 

راه  بر  تصمیم  امنیتی  مقام های 

فاریاب  در  را  بزرگ  عملیات  اندازی 

گرفتند.

اطالعات روز: روز گذشته ده ها تن 
از باشندگان کابل به سازماندهی حزب 
عمر،  مال  علیه  افغانستان  همبستگی 
حامیان  و  طالبان  گروه  پیشین  رهبر 
و خواهان  کردند  تظاهرات  گروه،  این 
طالبان  رهبران  کشاندن  دادگاه  به 
عامل  که  شدند  گروه  این  حامیان  و 
چندین  طول  در  کشور  مردم  کشتار 

سال می باشد.
ضد  بر  شعارهایی  حمل  با  معترضان 
و  پاکستان  طالبان،  حامیان  عمر،  مال 
این  بر دادگاه کشاندن رهبران  امریکا 

گروه و حامیان آن تأکید کردند.
»وطن  را  عمر  مال  آنان  هم چنان 
و  خوانده  بیگانه«  مذور  و  فروش 
دولت  صلح  گفت و گوهای  که  گفتند 
با  گذشته  مانند  طالبان  با  افغانستان 

شکست مواجه خواهد شد.
نشر  از  پس  روز  چند  مظاهره  این 
و  گرفته  صورت  عمر  مال  مرگ  خبر 
گروه  این  سران  و  طالبان  معترضان 
پاکستان  و  آمریکا  دست  بازیچه ی  را 
خواندند که به گفته ی معترضان، آن ها 
افغانستان  در  دو کشور  این  فرمان  به 
دست به جنایت و کشتار مردم می زنند.

معترضان هم چنان معامله با این گروه 

را خیانت به مردم افغانستان خواندند.
حزب  سخن گوی  غفار،  سیلی 
همبستگی افغانستان در این تظاهرات 
فرمان  به  طالبان  اعضای  که  گفت 
سا ل های  در  مجهول الهویه  فرد  یک 
در  را  بیگناه  فرد  گذشته خون هزاران 
طالبان  که  افزود  او  ریختاندند.  کشور 
قرار  فشار  زیر  برای  امریکا  پروژه ی 
دادن روسیه و چین بود و اکنون گروه 
دولت اسالمی یا داعش جایگزین این 

پروژه شده است. 
به  پیوند  در  که  حالی ست  در  این 

مرگ مال عمر روز شنبه حزب حرکت 
انسجام  شورای  و  اسالمی  انقالب 
تشکیل  گردهم آیی  افغانستان  علمای 
خانواده اش  به  را  او  درگذشت  و  داد 

تسلیت گفتند.
سخن گوی حزب همبستگی افغانستان 
در تظاهرات روز گذشته گفت، در کابل 
برای یک فرد آدم کش و قاتِل هزاران 
انسان بی گناه ،مراسم سوگواری برگزار 

شده است. 
این گونه مراسم  از گرفتن  انتقاد  با  او 
هیچ  طالبان  و  نشینان  ارگ  که  افزود 

فرقی ندارند و انتظار مردم کشور برای 
برقراری صلح را بی فایده خواند.

درحالی شرکت کنندگان این مظاهره از 
صلح ناامید کننده سخن می زنند که در 
این روزها تالش برای کشاندن طالبان 
به میز مذاکره شدت گرفته و دور اول 
رسمی و مستقیم گفت وگوهای صلح، 
بود دور  قرار  و  برگزار شد  ماه گذشته 
برگزار  گذشته  جمعه ی  در  آن  دوم 
عمر  مال  مرگ  خبر  نشر  با  اما  شود؛ 
تا مدت زمان نامعلوم به تعویق افتاده 

است.

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

گروه طالبان 
در فاریاب  با هم درگیر شدند

مظاهره کنندگان: 
رهبران طالبان و حامیان آن باید به دادگاه کشانده شوند


