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وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
ملی روز گذشته در نشست خبری در کابل، در مورد وضعیت 
که  گفت  و  کرد  صحبت  کشور  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 
مشکالت موجود در کشور از حکومت قبلی برای ما به میراث 

مانده است.
آقای عبداهلل افزود که فساد گسترده اداری و بحران قاچاق مواد 
مخدر که از عوامل اصلی چالش های موجود در کشور پنداشته 

می شوند، میراث حکومت گذشته است...
صفحه 2

عبداهلل: مشکالت موجود
 میراث حکومت قبلی است



حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
در  کابل،  در  خربی  نشست  در  گذشته  روز  ملی  وحدت 
صحبت  کشور  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  وضعیت  مورد 
حکومت  از  کشور  در  موجود  مشکالت  که  گفت  و  کرد 

قبلی برای ما به میراث مانده است.
آقای عبدالله افزود که فساد گسرتده اداری و بحران قاچاق 
در  موجود  چالش های  اصلی  عوامل  از  که  مخدر  مواد 
و  است  گذشته  حکومت  میراث  می شوند،  پنداشته  کشور 
با این حال تأکید کرد که برای حل این مشکالت، قاطعانه 

تالش می کنیم.
سیاست  و  امنیتی  عملکرد  که  گفت  هم چنان  عبدالله 
آشتی جویانه حکومت پیشین در برابر مخالفان مسلح باعث 

تقویت گروه طالبان شده است.
امنیتی  سیاست  و  مصالحه  سیاست  عبدالله،  گفته ی  به 
نشد،  طالبان  گروه  تضعیف  باعث  تنها  نه  پیشین  حکومت 
بلکه باعث تقویت این گروه شد و »این در افغانستان یک 

واقعیت است.«
آقای عبدالله  افزود، مشکالتی که در حال حارض دامن گیر 
یک شبه  که  نیستند  مسایلی  شده،  ملی  وحدت  حکومت 
فساد  مانند  مشکالت  این  بیشرت  بلکه  باشند،  شده  پیدا 
انتخاباتی  جنجال های  مخدر،  مواد  تولید  افزایش  اداری، 
میراث های حکومت  از  نهادهای دولتی،  به  و عدم احرتام 

قبلی است.
این در حالی ست در طول چهارده سال گذشته حامد کرزی 
رییس جمهور کشور بود. حامد کرزی پس از پیروزی در 
گروه های  با  آشتی   ۱۳۸۸ جمهوری  ریاست  انتخابات 
شورشی از جمله طالبان را در صدر اولویت های خود قرار 
مقام های  میان  علنی  و  رسمی  گفت وگوی  هیچ  اما  داد، 
صورت  او  جمهوری  ریاست  زمان  در  گروه  این  و  دولتی 

نگرفت.
اسرتاتژیک  توافق نامه ی  حکومت اش  اخیر  روزهای  تا  او 
ملی  اما حکومت وحدت  نکرد؛  امضا  با آمریکا  را  امنیتی 

این  کارش  روزهای  نخستین  در  غنی  ارشف  ریاست  به 
توافق نامه را امضا کرد.

هم چنان حامد کرزی اخیراً در مورد تصمیم باراک اوبا از 
در   20۱6 سال  از  پس  امریکایی  نظامی  نیروهای  حضور 
خارجی  نیروهای  حضور  که  گفت  و  کرد  انتقاد  افغانستان 
ریشه  را  تروریسم  تنها  نه  تروریسم،  علیه  نام جنگ  تحت 
کن نساخته بلکه تروریسم در این مدت قوت بیشرتی نیز 

یافته است.
افزایش  عامل  نیز  را  امریکار  با  توافق نامه  امضای  کرزی 

ناآرامی در کشور خوانده است.
با این حال عبدالله از تصمیم اوباما استقبال کرده و گفت 
که این اقدام می تواند در ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی ما 
و آماده سازی این نیروها برای مقابله جدی تر با تروریستان 
و تأمین ثبات در افغانستان نقش مهم و حیاتی داشته باشد.

اوباما  اقدام  این  از  نیز  غنی  جمهور  رییس  این  از  قبل 
استقبال کرده بود.

رنج  بیکاری  از  که  جوانان  از  شامری  روز:  اطالعات 
از  انتقاد  ضمن  تظاهرات  اندازی  راه  با  دیروز  می برند، 
حکومت، به وزارت کار و امور اجتامعى يک هفته مهلت 
دادند تا زمينه ی کاريابی را برای آن ها فراهم کند؛ درغري 

آن دروازه ی این وزارت را مسدود خواهند کرد.
شان  شامر  که  جوانان  اين  پژواک،  خربگزاری  از  نقل  به 
به ده ها تن می رسيد، شعارهای چون: »ما کار می خواهيم، 
بیکاری  است،  بيامری  بیکاری  ناامنی،  مساوی  بیکاری 
دولت  بيزاريم،  تبعيض  از  بیکاريم  ما  ماست،  فرار  عامل 
بيکار، سکوت ما ننگ ماست« وغیره را  بيامر ۱۳ ميليون 

رس می دادند.
از  تن  صدها  سنبله،   ۱5 تاریخ  به  که  حالی ست  در  این 
جوانان با راه اندازی تظاهرات در مقابل مجلس منایندگان 
برای  کاریابی  زمینه ی  کردن  فراهم  خواستار  حکومت  از 

شان شدند.

برای  بودند  بيکارى«  اين جوانان که مربوط »جنبش عليه 
منایندگان  مجلس  مقابل  را  تحصن  خمیه های  روز  چند 
توجهی  هیچ  دولت  سوی  از  ظاهراً  اما  بودند؛  کرده  برپا 
به این جوانان صورت نگرفته است تا این که روز گذشته 

یک راه پیامیی دیگر را به راه انداختند.
معرتضان گفته اند که هیچ کسی به فکر آن ها نیست و آن ها 
چون  فروان  تالش های  اجتامعی  معضل  این  حل  برای 
حکومت  اما  کرده اند؛  تحصن  خیمه  برپایی  و  مظاهره 

وحت ملی هیچ توجهی به آن ها نکرده است.
حکومت،  که  گفتند  دیروز  تظاهرات  کنندگان  اشرتاک 
و  بدهد  قرار  خود  کاری  اولويت  در  را  اشتغال زايی  بايد 
فراهم  اشتغال زايی  برای  زمينه ی  هفته  يک  مدت  در  اگر 
نشود، جوانان بیکار دروازه ی وزارت کار و امور اجتامعی 

را مسدود خواهند کرد.
سال  در  که  حالی ست  در  بیکاری  علیه  جوانان  اعرتاض 

نیافنت  دلیل  به  کرده  تحصیل  از جوانان  تن  جاری صدها 
کار کشور را ترک و راهی کشورهای اروپایی شده اند.

سال  از  جهاىن،  بانک  گزارش  براساس  حارض  حال  در 
٢٠١١ بدين سو، ساالنه ١٨٠ هزار جوان واجد رشايط کار، 
وارد جامعه می شوند؛ اما از اين میان رصف ٦٠ هزار آن به 
کار گامشته شده و١٢٠هزار تن ديگر بیکار باقى می مانند.

 ١٦ حدود  که  گفته  نيز  افغانستان  کارگران  ملی  اتحاديه ی 
دارند،  وجود  کشور  در  کار  رشايط  واجد  افراد  ميليون 
بوده و ١٣  کار  ميليون شان مرصوف  از آن جمله سه  که 
کم  درآمد  با  روزمزد  به طور  هم  يا  و  بیکار  ديگر  ميليون 

کار می کنند.
اما وزارت کار و امور اجتامعی، افراد بیکار را در حدود 
چهار ميليون نفر خوانده است. با این آمارها منی توان رقم 
درست افراد بیکار را در کشور شامر کرد، چون آمارهای 

که در کشور ارئه می شوند دقیق نیست.

در  وردک  میدان  والیت  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
جاده  و  قندهار  کابل-  شاهراه  که  می رسانند  کابل  غرب 
کابل- بامیان به روی ترافیک باز شده و در جریان سه روز 
درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی، تلفات سنگین به 

شورشیان وارد شده است.
از  اعالمیه ای  نرش  با  وردک  میدان  والیت  رسانه های  دفرت 
بازگشایی این دو مسیر خرب داده و گفته که در درگیری های 
سه روز گذشته 26 شورشی از جمله سه فرمانده آن ها کشته 

و ۴5 شورشی دیگر زخمی شده اند.
اعالمیه افزوده که در سه روز گذشته نیروهای امنیتی در دو 

با  را  نربدهای  غزنی  میدان شهر-  و  بامیان  میدان شهر-  مسیر 
شورشیان مسلح پشت رس گذاشته اند.

در اعالمیه هم چنین آمده که یک رسباز دولتی و دو مسافر 
۹ مسافر  امنیتی و  مأمور  این درگیری ها کشته و سه  هم در 

دیگر زخمی شده اند.
در  که  کرده  تأکید  وردک  میدان  والیت  رسانه های  دفرت 
حال حارض این دو مسیر به روی ترافیک باز شده و مشکل 

امنیتی در آن وجود ندارد.
گروه طالبان تا به حال در این مورد چیزی نگفته است.

نتیجه ی  در  بدین سو  هفته  یک  از  قندهار   – کابل  شاهراه 

در  امنیتی  نیروهای  با  درگیری  و  طالبان  گسرتده  تجمع 
مسدود  زابل  و  غزنی  والیت های  در  شاهراه  این  اطراف 

گردیده بود.
نیروهای  که  گفته اند  رسانه ها  به  غزنی  والیت  از  مقام ها 
در  طالبان  گروه  با  پراکنده  درگیری های  جریان  در  امنیتی 
تلفات  والیت،  این  دیگر  نقاط  برخی  و  جاده  این  اطراف 

سنگین به این گروه وارد کرده اند.
ساالر  منطقه ی  در  جاده  این  بدین سو  روز  سه  از  هم چنان 
ترافیک  روی  به  طالبان  سوی  از  نیز  وردک  میدان  والیت 

بسته شده بود.

با  دفاع   وزارت  روز:  اطالعات 
یک  امضای  از  خربنامه ای  نرش 
نظامی  همکاری های  تفاهم نامه 
داده  خرب  افغانستان  و  چین  میان 

است. 
رسپرست  استانکزی،  معصوم 
دفاع  وزير  معاون  با  دفاع  وزارت 
همكاری های  تفاهم نامه  چني 
را  افغانستان  و  چني  ميان  نظامی 

امضا كرده اند. 
که  است  آمده  خربنامه  این  در 
رأس  در  دفاع  وزارت  رسپرست 
جلسه ی  ششمین  در  هیئت  یک 
مطالعات  انستیتوت  دوره ای 
پایتخت  پکینگ،  در  اسرتاتژیک 

چین، رشکت منوده است.
با  سفر  این  در  استانكزی  آقای 
دیدار  چین  دفاع  وزیر  معاون 
منوده و در این دیدار تفاهم نامه ی 
و  کابل  میان  نظامی  همکاری های 

پکینگ را به  امضا رسانده است. 
مهم  کشورهای  از  یکی  چین   
به  اخیر  سال   ۱۴ در  کننده  کمک 

افغانستان بوده است.
را  چین  نیز  غنی  جمهور  رییس 
منطقه  قدرمتند  کشورهای  از  یکی 
پکینگ  که  بود  گفته  و  خوانده 
نزدیک  روابط  به  توجه  با  می تواند 
رس  بر  را  افغان  طالبان  پاکستان،  با 

میز مذاکره با دولت کابل بکشاند. 

متحد  ملل  سازمان  منایندگی  روز:  اطالعات 
ملی  نشست  اولین  از  )یونوما(،  افغانستان  در 
تقدیر  شد،  برگزار  کابل  در  که  کشور  علامی 

کرد.
کننده  رشکت   2۱۱ حدود  در  نشست  این  در 
از شوراهای علام و علامی مستقل؛ متشکل از 
علامی دینی شیعه و سنی و مناینده های اقوام 
تا  کردند  رشکت  کشور  والیت  هر  از  مختلف 
ارزش های  و  صلح  روند  علام،  نقش  درباره 

نظر کنند. تبادل  سامل 
رسمنشی  خاص  مناینده ی  هیسم،  نیکوالس 
دفرت  رییس  و  افغانستان  برای  ملل  سازمان 
که  واقعیت  »این  گفته:  نشست  این  در  یوناما 
جمع  هم  با  مستقل  مذهبی  رهربان  از  بسیاری 
زندگی  برای  را  افغان ها  آرزوی  عمق  شدند، 

می رساند.« اثبات  به  صلح آمیز 

در  را  مهمی  نقش  »علام  هیسم:  گفته ی  به 
و  دارند  افغانستان  در  آشتی  و  صلح  ترویج 
اختیار  با  آن ها  مستقل  صدای  یک  عنوان  به 

می کنند.« صحبت  واقعی 
علام در این نشست در حامیت از روند صلح 

در کشور اعالمیه ای را نیز صادر کردند.
علیه  جنگیدن  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
مذهبی  نظر  نقطه  از  افغانستان  دولت  و  مردم 
باید متحد شوند  افغان  جایز نیست؛ متام ملت 

و از ارزش های اسالمی دفاع کنند.
اعالمیه افزوده که خشونت، نفرت و خونریزی 
صلح آمیز  مذاکرات  باید  گردد؛  متوقف  باید 
باشد؛ که دادخواهی  افغان ها وجود داشته  بین 
اختالفات  حل  در  صلح آمیز  روش های  برای 
ایجاد  جوامع  بین  تحمل  و  بگیرد  صورت 

گردد.

عبداهلل:2
 مشکالت موجود میراث حکومت قبلی است

جوانان: اگر تا یک هفته زمینه ی کاریابی فراهم نشود، 
دروازه ی وزارت کار را بسته می کنیم

شاهراه کابل- قندهار و جاده کابل- بامیان
 پس از تلفات سنگین شورشیان باز شدند

امضای تفاهم نامه ی 
همکاری های نظامی میان 

چین و افغانستان 

ستایش یوناما از نشست ملی علما
 در حمایت  از صلح در افغانستان

عبداهلل چه گونه از واقعیت 
می گریزد؟ 

عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، دیروز دیدگاهش را 
پیرامون اوضاع جاری کشور در یک کنفرانس خبری با رسانه ها در میان 
گذشت. آقای عبداهلل کلی حرف زد و سخنان او بر محورهای مسایل کالن 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور می چرخید. رییس اجراییه دیدگاهش را 
به گونه ی مطرح کرد که گویا ایشان از نظر ذهنی هنوز اپوزیسیون و از 

نظر زمانی در دوران حکومت حامد کرزی قرار دارد. 
داکتر عبداهلل چه گفت؟

عبداهلل طبق معمول، از نیروهای امنیتی کشور تقدیر و از تصمیم اوباما برای 
ماندن شماری از سربازان امریکایی در افغانستان تشکر کرد. به استثنای 
این دو مورد، سخنان عبداهلل مفهوم »اوضاع جاری« را افاده نکرد، زیرا؛ 
رییس اجراییه با نگاه انتقادی بیشتر در مورد گذشته حرف زد تا وضعیت 
ولسوالی  از سقوط  این کنفرانس خبری درست چند ساعت پس  فعلی. 
غورماچ والیت فاریاب برگزار شد و انتظار می رفت رییس اجراییه در این 
مورد و مهم تر از همه درباره قندوز توضیحاتی را ارائه کند. عبداهلل هیچ 
اشاره ی به سقوط ولسوالی غورماچ نکرد اما گفت طالبان در قندوز مرتکب 
جنایت ضد بشری شده و مردم تا ارائه نتایج تحقیق هیئت حقیقت یاب باید 
منتظر باشند. این که چرا قندوز سقوط کرد، عوامل و زمینه های آن چه بود 
و دولت چرا از سقوط آن به دست طالبان جلوگیری نکرد، سرپوشیده ماند. 

صلح و امنیت از نکات کلیدی صحبت های عبداهلل بود.
امنیت: عبداهلل با انتقاد از حکومت پیشین، گفت توقف عملیات های شبانه 
طالبان را جسور و سیاست های آشتی جویانه طالبان را تقویت کرد. بدون 
با عبداهلل هم عقیده است که منع عملیات های شبانه  تردید بسیاری ها 
که می توانست در سرکوب و به حاشیه راندن طالبان کمک کند، مانع 
از آن شد. مسئله ای که بایستی عبداهلل به آن می پرداخت این بود که ایا 
عملکرد ضعیف حکومت وحدت ملی، ناهماهنگی ها و تنش های سیاسی 
میان ارگ و اجراییه را بر گردن حکومت قبلی انداختن معقول است؟ به 
آستانه یک سالگی حکومت وحدت ملی سقوط  قندوز در  مثال؛  عنوان 
کرد، به گفته ی مقامات امنیتی آن ها قبل از سقوط این والیت، معلومات و 
حتا نقاط عملیات را به سران این حکومت گزارش داده بودند. بنابراین در 
سقوط شهر قندوز حکومت قبلی مقصر است یا سران حکومت وحدت ملی 
که به گزارش های امنیتی هیچ وقعی نگذاشتند و با مقرری های قومی و 
حزبی و نادیده گرفتن بافت های اجتماعی و سیاسی در قندوز عماًل زمینه 

سقوط این والیت را فراهم کردند؟
مصالحه: رویکرد »برادران ناراضی« که عبداهلل در مورد آن نگاه نقادانه 
دارد، یک واقعیت در دوران حکومت حامد کرزی بود آن گونه که »مخالفین 
سیاسی« حکومت وحدت ملی یک واقعیت است. در مورد مصالحه، برخی 
از مقامات عالی رتبه حکومت پیشین از جمله دکتر سپنتا نگاه منتقدانه تر 
دارد. مثال آقای سپنتا بارها گفته بود که سیاست تزرع با طالبان منجر به 
صلح نمی شود. یا عمر داوزی در پایان کارش در وزارت داخله به حکومت 
وحدت ملی توصیه کرد که راه رفته را ادامه ندهید و انتظار این که پاکستان 
حاضر شود در تأمین صلح با دولت افغانستان کمک کند، صرفاً ضیاع وقت 
است. اما دیده شد که حکومت وحدت ملی یک سال تمام به امید پاکستان 
نشست و هیچ چیزی بدست نیاورد. به نظر می آید خطاب کردن طالبان به 
عنوان مخالفین سیاسی که محصول حکومت وحدت ملی در امر مصالحه 
با طالبان است، از نظر شدت نسبت به برادران ناراضی بیشتر مورد نقد 
است. بنابراین، سقوط قندوز قبل از آن که آب از ریشه برادران ناراضی 

نوشیده باشد، از وجود »مخالفین سیاسی« تغذیه کرده است. 
به عبارت روشن تر، در یک سالگی حکومت وحدت ملی مجموع زندانی های 
که  طالبان  خطرناک  زندانی های  شمول  به  )غزنی-قندوز(  والیت  دو 
زندان  از  زیاد  بی توجی  و  امنیت  تأمین  در  این حکومت  به خاطر ضعف 
فرار کردند، چند برابر بیشتر از کل دوران حکومت چهارده ساله ی پیشین 
است. بیشتر از یک هزار زندانی تنها در سال نخست حکومت وحدت ملی 
از زندان فرار کردند و تعداد شان بر علیه دولت جبهه گرفتند. بنابراین، 
فرار زندانی ها مربوط به حکومت وحدت ملی و مربوط به »اوضاع جاری« 
کشور است نه چهارده سال گذشته. بهتر بود عبداهلل به گزارش های اشاره 
می کرد که نشان می داد پاکستانی ها چه در غزنی یا در سقوط دادن شهر 
قندوز مستقیماً دست داشتند و این مسئله ناشی از سیاست نادرست و غیر 
واقع بینانه حکومت وحدت ملی است که تمام تخم ها را در سبد پاکستان 

گذاشت. 
که سران  می دهد  نشان  و  است  فرافکنی  گویای  به وضعیت  نگاه  این 
حکومت وحدت ملی به جای پرداختن به توانایی ها و اعتراف به ناکامی ها 
از واقعیت های تلخ می گریزند. کسی انتظار ندارد عبداهلل از جایگاه منفعل 
در ساختار حکومت وحدت ملی اوضاع را از برج عاج مانندی سپیدار تحلیل 
کند؛ هرچند تحلیل آگاهانه الزمه حکومتداری و سیاست است اما خوب 
است عبداهلل از مقام ریاست اجراییه مسئوالنه حرف بزند و خود را از فضای 
اپوزیسیون بودن رهایی بخشد و قبول کند که سیاست ورزی در جهان 

امروز همراه با پذیرش اشتباه و انتقاد از خود است نه تاختن به دیگران. 
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یادداشت روز

جواد ناجی



اشرف غنی یکی از نامزدان جدی انتخابات ریاست جمهوری 
آمدهای  و  رفت  بسیار،  مالی  امکانات  با  شدن  نامزد  بود. 
ریش سفیدان، سیاسیون و قشرهای مختلف اجتماعی را به 
او  دفاتر کمپاین  و  اشرف غنی  خانه  زیاد می کند.  تان  دور 
بودند. رفت و  آدم هایی که دنبال قدرت و ثروت  از  بود  پر 
آمد انسان ها از قشرهای مختلف جامعه و سخن رانی کردن 
برای آن ها که بسیاری های شان به سخنرانی شنیدن عادت 
به  و  نشستن  سخن  منبر  زیر  از  بسیاری ها  حتا  و  کرده اند 
سخن رهبران سیاسی گوش دادن نان می خورند؛ این اعتماد 
کاذب را در شما ایجاد می کند که خود را داناتر و کاراتر از هر 

انسانی در این سرزمین بپندارید. 
ریاست  سال  یک  حدوداً  و  انتخاباتی  مبارزات  غنی  اشرف 
هیچ  او  کرد.  سپری  دروغین  اعتماد  این  با  را  جمهوری 
وقت از این که برنامه هایش در راستای صلح و امنیت، ثبات 
سیاسی، استخدام های دولتی، اصالحات در حکومت داری، 
مبارزه با فساد، کاهش بیکاری و سیاست خارجی؛ دقیق ترین 
و موثرترین برنامه هاست، کوتاه نیامد. از این رو اشرف غنی 
همواره با وجود نقدهای فراوان رسانه ها و کارشناسان داخلی، 
نگاه و عملکرد خودش را درست پنداشت و به مشوره و نظر 
مردم و نخبگان سیاسی بهایی نداد. رفتارهای یک جانبه او 
در تغییرات نهادی و بازی قوم گرایانه او در استخدام مقامات 
دولتی نشان دهنده ی این خودشیفتگی و خود ستایی است. 
اشرف غنی تا پایان یک سال حکومت وحدت ملی همواره 
خودش را در منزلت رهبر بی بدیل و در قامت رییس جمهور 

متفکر دیده است. 
شکست حکومت وحدت ملی در قندوز و حکومت سه شبانه 
برای  را  غنی  جمهور  رییس  والیت،  این  در  طالبان  روزی 
اولین بار با این واقعیت روبه رو کرد که او خودش را در آیینه 
بیشتر از آن چه هست، می بیند. قندوز سقوط کرد. طالبان با 
جنگ و حکومت سه روزه ویرانی های فراوانی بر شهر قندوز 
تحمیل کرد. شکاف هایی که از سقوط قندوز در این والیت 
و در میان مردم آن باقی مانده است، مدت ها زمان را در بر 
درس  قندوز  سقوط  شوند.  ترمیم  این شکاف ها  تا  می گیرد 
رییس  و  بالمنازع  حاکم  او  داد.  غنی  اشرف  برای  بزرگی 
جمهور پر کمال و درست کاری برای مردم افغانستان نیست. 
نارضایتی های گسترده از حکومت وحدت ملی و وحشت از 
برگشت طالبان به دلیل ناکارآمدی این حکومت، اعتراضات 
گسترده ی مردمی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در 
مخالفان  جبهه ی  قندوز  سقوط  مهم تر،  همه  از  داشت.  پی 
سیاسی حکومت وحدت ملی را تکان داد و شماری از سران 
مجاهدین اسبق جلسات منظمی را برای سنجیدن راه حلی 
ناکارآمدی حکومت وحدت  و  ناامنی  با چالش  مبارزه  برای 

ملی برگزار کردند. 
در  و  قندوز  در  طالبان  چشم گیر  پیروزی  مردم،  نارضایتی 
پی  در  پی  جلسات  برگزاری  شمالی،  والیات  از  شماری 
سیاسی در خانه فرماندهان معروف جهادی مانند عبدالرب 
رسول سیاف، برای اولین بار غنی را مجبور به پذیریش یک 
بود.  سیاست  عملی  بازی  در  شکست  این  کرد.  شکست 
خودخواهی هایش  از  و  باخت  را  آرزوهایش  قندوز  در  غنی 
کاست. سقوط قندوز در برابر چشمان رییس جمهور و پخش 
تصاویری از پرچم سفید طالبان در چهارراهی مرکزی شهر، 
برداشت ها و باورهای اشرف غنی را نسبت به ماهیت قدرت 

ادعاهای  و  ریاست جمهوری  و صالبت  هیبت  و  داد  تغییر 
شخصی او را بر زمین زد.  

اولین نشانه هایی از یک شکست عملی در تغییرات پس از 
استخدام های  به  که  داد  تن  غنی  شد.  رونما  قندوز  سقوط 
به  وابسته  و  اعتماد  قابل  افراد  به  و  ببخشد  دولتی سرعت 
سایر مقامات حکومت وحدت ملی نیز اجازه ورود به دولت 
تغییرات  شمالی،  والیات  از  شماری  والی های  تعین  بدهد. 
از  داخله  وزارت  در  امنیتی  مسئولین  مختلف  سطوح  در 
آوردن  روی  و  شکست  یک  به  دادن  تن  این  نشانه های 
به یک تغییر است. غنی پس از انتخابات عطامحمد نور را 
برکنار نتوانست هر چند که عبداهلل عبداهلل نیز او را دوباره 
والی بلخ اعالم نتوانست. غنی نمی خواست و اراده ی برای 
تغییرات و جابه جایی شماری از فرماندهان اسبق دوران جهاد 
و مقاومت در مناصب کلیدی مانند والی و فرمانده امنیت و 

پولیس نداشت. اما همه ی این کارها را انجام داد. 
این تقرری ها از یک طرف نشان می دهد که غنی در استفاده 
از قدرت ریاست جمهوری به روش خودش شکست خورده 
است و تن به مصلحت های سیاسی و ناگزیری های اجتماعی 

داده است و از جانب دیگر این تقرری ها تا حدودی با چند 
آمریکایی، دوام حکومت  رویداد دیگر نظیر ماندن سربازان 

وحدت ملی به ریاست او را دوامدار کرده است. 
سیاف  محور  در  قندوز  سقوط  از  پس  روز  هر  که  ائتالفی 
جدی تر می شد، تهدید سیاسی سرنوشت سازی برای حکومت 
جای  به  کماکان  تهدید  این  که  هرچند  بود.  ملی  وحدت 
است  توانسته  حدی  تا  اخیر  تقرری های  اما  باقیست.  خود 
تا  را  و سیاست غنی  ملی  از حکومت وحدت  ناراضیان  که 
حدی در میان بخشی از مجاهدین مستقر و متنفذ در سمت 
شمال کاهش بدهد. این تغییرات باعث شد که بخش های از 
فشارهای سیاسی و اجتماعی که به دلیل بی تفاوتی رییس 
اجراییه و بی صالحیتی او در تصامیم مهم حکومتی، بر او از 
داشته  بر  بود،  وارد  سیاسی اش  و  انتخاباتی  شرکای  جانب 
پیامدهای  از  یکی  عماًل  تغییرات  این  حال  عین  در  شود. 
آشکارش واگذاری بخشی از قدرت به فرماندهان مجاهدین 
و شرکای انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و سایر مقامات حکومت 

وحدت ملی بود. 
روبه رو  واقعیت  این  با  را  غنی  اولین بار  برای  قندوز  سقوط 
کرد که حکومت کردن و سخن راندن بر مردم افغانستان با 
روش و منش او اگر نه ناممکن حداقل با پیامدهای همراه 
است. یک سال دیکتاتوری و اعمال استبداد بر ادارات دولتی 
و تصامیم مهم ملی، نتیجه ی آشکارش نارضایتی گسترده ی 
و  جریان ها  گیری  شکل  ملی،  وحدت  حکومت  از  مردمی 
ائتالف های سیاسی قدرتمند و سقوط قندوز به دست طالبان 
بود. غنی اینک پس از سقوط قندوز نمی تواند این واقعیت را 
نادیده بگیرد که حکومت کردن زمانی در افغانستان ممکن 
را کلیت تقسیم شده و سهامی  است که عماًل شما قدرت 
به  این دستور و رویه سیاسی  بر اساس  شده قبول کنید و 
تقسیم قدرت بر اساس قومیت و تعلقات سیاسی و گروهی 

اعتراف و تقسیم آن را عملی کنید.
در  او  اینک  و  کرد  کار  این  به  وادار  را  غنی  قندوز  سقوط 
برابر آیینه  خودش را ضعیف تر و ناتوان تر از آن چهره ی تازه 
به قدرت رسیده می بیند. او می داند که اگر به خواسته های 
را  ملی  وحدت  حکومت  چالش های  ندهد،  تن  مجاهدین 
بیشتر می کند و سقوط حکومت با نادیده گرفتن دیگران و 
بی توجهی به آرا و نظریات و سهم آنان، ممکن  و نزدیک 

می شود. 
سقوط قندوز اشرف غنی را وادار به عقب نشینی از موضع 
سقوط  از  پس  غنی  کرد.  سرسختانه اش  و  خودخواهانه 
فقیرانه  بسیار  نشینی  عقب  این  کرد.  نشینی  عقب  قندوز 
بود. واقعیت های اجتماعی افغانستان در برابر آرا و نظریات 
خودخواهانه غنی از قندوز و بغالن و بدخشان زبانه کشید و 
رییس جمهور را با تمام اقتدارش که خودش برایش تراشیده 
بود، بلعید. غنی اکنون در برابر آیینه نه آن مرد قدرتمند و 
دوران  نام آور  متفکر  آن  نه  است،  قبل  هیبت یک سال  پر 
آوردن  در  خورده  مدیر شکست  یک  او  انتخاباتی.  مبارزات 
جمهور  رییس  یک  است،  خوب  حکومتداری  و  اصالحات 
پرحرف و نفهم در سیاست خارجی، یک سیاستمدار بی کس 
در  قبیله گرا  و  متنفر  مرد  و  داخلی  بازی های  و  مبارزات  در 
افکار عمومی. از همه مهم تر او بازمانده ی یک ادعای بزرگ 
از زمان انتخابات است که تنها خودش هنوز ادعای تحقق 

آرمان ها و وعده های دوران مبارزات انتخاباتی اش را دارد. 
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داستان از این قرار است. مردی گالیه دارد که از یک هفته به این سو، 
که  قدری  به  عذابم،  به  بسیار  می گوید  او  است.  شکم درد  شدت  به 
بلند  خیلی  را  تلویزیون  صدای  مجبورم  می گیرد،  تشناب  مرا  هروقت 
کنم بعد از آن به تشناب بروم. در ضمن خودش مدعی است که اول 
هفته پیش داکتر رفته و یک خریطه دوا گرفته است اما هیچ دارویی تا 
به حال نخورده. شما به آدمی که شکم درد باشد، آن هم به مدت یک 
هفته، پیش داکتر رفته و دوا گرفته باشد اما از دوا بهره نگیرد و هی از 

درد شکم ناله کند، چه می گویید؟
یک  شکم دردی  از  بزرگ تر  داستان  چون  بگویید.  می خواهید  هرچه 
است  مدعی  مملکت  بزرگان  از  یکی  افتاده.  اتفاق  کشور  این  در  نفر 
غورماچ،  ولسوالی  سقوط  قندوز،  سقوط  طالبان،  شدن  قدرتمند  که 
کل  در  و  زابل  بادغیس،  ننگرهار،  غزنی،  بدخشان،  ناآرامی های 
سه  به  است  قادر  که  وی  دارد.  قبلی  حکومت  در  ریشه  افغانستان، 
در  که  کرد  عالوه  کند،  صحبت  دری(  و  پشتو  )انگلیسی،  ملی  زبان 
شد.  گرفته  پیش  در  طالبان  با  صلح جویانه  سیاست  گذشته،  حکومت 
و گفت که  نتیجه گرفت  از سخن خودش  و  نتوانست  وی حتا طاقت 
مدارا و صلح با طالبان باعث تضعیف طالبان نشد )من هرچه جست وجو 
کردم، هیچ موردی نیافتم که مدارا با دشمن منتج به ضعف و نابودی 
دشمن شده باشد(. سپس بازهم نتیجه گرفت که مدارا و عملکردهای 
دوران  در  طالبان  تقویت  اصلی  عامل  گذشته  حکومت  آشتی افزای 
تازه سرکار  ملی  فقط که حکومت وحدت  است.  ملی  حکومت وحدت 
شده و در روز اول از تشکیالت و رسمیاتی به نام شورای عالی صلح 

صرف نظر کرده اند. 
غورماچ  ولسوالی  و سقوط  قندوز  فاجعه ی  از  پس  را  این سخنانش  او 
والیت فاریاب به دست طالبان ابراز می کند و با ریشه یابی اتومآبانه ی 
این مشکالت، می خواهد اندکی از ناتوانایی های خویش را توجیه کند. 
اما خبر دارید که افغانستان در چند سال اخیر سرزمین نظریات بوده و 
طبعًا که نظریات واحد در زمینه وجود ندارد. یکی از باشندگان ولسوالی 
افتان و خیزان خود را به کابل رسانده، به رسانه ها گفت:  غورماچ که 
من به نمایند گی از مردم مظلوم غورماچ آمده که مدال مدیریت سالم 
حکومت  سران  نظر  که  شاید  کنم،  تسلیم  ملی  وحدت  حکومت  به  را 
یک  وی  سپس  کند.  تغییر  غورماچ  مورد  در  به ویژه  فاریاب،  مورد  در 
این  این مدال مدیریت سالم است.  تسبیح کالن را نشان داد و گفت 
تعبیه شده،  تسبیح  این  در  نیست، روح و جان مردم  تسبیح  فقط یک 
خدا کند که مقامات جمهوری اسالمی حکومت وحدت ملی این مهم 
را درک کنند. وی چیزی دیگری نگفت، فقط عالوه کرد که می ترسم! 
از این می ترسم که گفته های من بازهم به کاهش نیروهای امنیتی این 

ولسوالی منجر شود. 
و حمالت  تهدید  با  قباًل هم  فاریاب  در جریان هستید،  که  همان طور 
اسالمی  جمهوری  دوستم  جنرال  رفتن  با  که  بود  شده  مواجه  طالبان 
تهدیدهای  هیچ وقت  اما  شد  آرام  نسبتًا  اوضاع  ملی،  وحدت  حکومت 
نیروهای  از  از سوی طالبان رفع نشد. به همین خاطر تعدادی  امنیتی 
امنیتی در این ولسوالی مستقر شدند که بعد از چند وقت، نصف شان 
به کابل برگشت داده شدند و متباقی که ماندند، ماه ها معاش دریافت 
نیروهای  کردند،  حمله  ولسوالی  این  بر  طالبان  که  هم  وقتی  نکردند. 
امنیتی تا که امکانات داشتند، رزمیدند و دفاع کردند اما با تمام شدن 

امکانات، جنگیدن ممکن نیست.
این در حالی ست که جنرال دوستم قباًل هشدار داده بود که دشمن در 
درون نظام نفوذ دارد. ولی هیچ گاه عمال دشمن در درون نظام جدی 
گرفته نشد. این یعنی که کاهش تعداد 500 نفری پولیس به 200 نفر، 
عمدی بوده. باید پرسیده شود که چرا تشکیالت پنج صد نفری ولسوالی 
غورماچ با وجود تهدیدهای بلند امنیتی به 200 نفر کاهش داده شد؟ 

نکند این هم کار حکومت قبلی است؟ 
این به معنای دفاع از حکومت قبلی نیست. درسته که فساد و ناامنی 
در حکومت قبلی ریشه گرفت و شاخ کشید، اما چیزی که آدم را ناامید 
می کند، این است که حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته، به جای 
پرداختن به فساد و ناامنی، همواره برای تقسیم قدرت نزاع کرد. بی خود 

نیست که تا هنوز هم وزیر دفاع نداریم.
بر  غلبه  که  بفهمانیم  چه گونه  بگوییم؟  چه  مقامات  این  به  حاال 
با  نه  است  ممکن  دارو  گرفتن  و  دکتر  نزد  رفتن  با  شکم دردی 
بلند  صدای  که  درسته  تلویزیون.  صدای  بلندکردن  و  غوغاساالری 
تلویزیون باعث می شود اهل خانه صدای تظاهرات و شعارهای درونی 
درد  هم چنان  شما  شکم  اما  نشنوند،  تشناب  به  رفتن  موقع  را  شما 

می کند و شعارهایش به صورت باالقوه آماده ی سردادن است. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

شکم دردی و بلندکردن 
صدای تلویزیون؟

عقب نشینی فقیرانه ی اشرف غنی
ذکی دریابی

را  غنی  اشرف  قندوز  سقوط 
موضع  از  نشینی  عقب  به  وادار 
سرسختانه اش  و  خودخواهانه 
قندوز  سقوط  از  پس  غنی  کرد. 
عقب نشینی کرد. این عقب نشینی 
واقعیت های  بود.  فقیرانه  بسیار 
آرا  برابر  در  افغانستان  اجتماعی 
از  غنی  خودخواهانه  نظریات  و 
زبانه  بدخشان  و  بغالن  و  قندوز 
کشید و رییس جمهور را با تمام 
برایش  خودش  که  اقتدارش 
اکنون  غنی  بلعید.  بود،  تراشیده 
در برابر آیینه نه آن مرد قدرتمند 
و پر هیبت یک سال قبل است، نه 
مبارزات  دوران  نام آور  متفکر  آن 
شکست  مدیر  یک  او  انتخاباتی. 
و  اصالحات  آوردن  در  خورده 
حکومتداری خوب است، یک رییس 
جمهور پرحرف و نفهم در سیاست 
خارجی، یک سیاستمدار بی کس در 
مبارزات و بازی های داخلی و مرد 
متنفر و قبیله گرا در افکار عمومی. 
یک  بازمانده ی  او  مهم تر  همه  از 
انتخابات  زمان  از  بزرگ  ادعای 
است که تنها خودش هنوز ادعای 
تحقق آرمان ها و وعده های دوران 

مبارزات انتخاباتی اش را دارد. 
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روایتی از »بزرگ ترین تعقیب و گریزی جنایتکاران در تاریخ« معرفی کرد. 
بنابراین، کشتن بن الدن نه تنها یک پیروزی بزرگ برای ارتش ایاالت 
متحده، بلکه یک پیروزی برای دستگاه داستان سرایی های آمریکایی ها 
رهبر  جسد  برخورد  از  پس  بالفاصله  تقریبا  که  می آمد  به حساب  نیز 

تروریست ها بر زمین، موتورش با باالترین سرعت به کار افتاده بود.
بهار سال گذشته، باوِدن تماس غیرمنتظره ی دیگری را در تلفن همراهش 
ناشرش درمورد کتاب  با  نیویورک  از جلسه ای در  او پس  دریافت کرد. 
بعدی اش، داستانی درمورد جنگ ویتنام، در راه خانه اش در پنسیلوانیا بود. 

این بار، تماس از جانب سایمور هرش، خبرنگار تحقیقی بود.
هرش تماس گرفته بود تا درمورد عکسی از دفن بن الدن در دریا )طبق 
اظهارات دولت ایاالت متحده، جسد او طبق رسوم اسالمی حمل شده 
بود(، که باوِدن آن را با جزئیات در کتابش »پایان« توصیف کرده بود، 
از او سوال کند. باوِدن نوشته بود: »یک عکس، بدن پیچیده شده در یک 
کفن را نشان می دهد. عکس بعدی نشان می دهد که جسد در سطحی 
شیب دار، درحالی که پاها به سمت دریا است، قرار دارد. در قاب بعدی، 
بدن به آب برخورد می کند. در تصویر بعدی، واضح است که جسد در زیر 
سطح آب قرار دارد و امواج در اطرافش پخش شده اند. در آخرین عکس، 
تنها موج هایی دایره شکل روی سطح آب وجود دارند. بقایای جسد اسامه 

بن الدن برای همیشه رفته بود«. 
هرش می خواست بداند: آیا واقعا باوِدن این عکس ها را دیده است؟

آن  که  داد  توضیح  و  ندیده  را  عکس ها  او  که  گفت  هرش  به  باوِدن 
عکس ها را کسی که دیده بود برایش توصیف کرده است.

هرش گفت که درواقع هیچ عکسی وجود نداشته است. او ادامه داده بود، 
کل روایت چه گونگی تعقیب و کشتن بن الدن، ساختگی بوده است. او 
به باوِدن گفت که او آماده است تا داستان واقعی این که چه اتفاقی در 

ایبت آباد رخ داده بود را منتشر کند.
برای باوِدن، باور ادعای هرش کار دشواری بود. هرش تالش کرده بود با 
او هم دردی کند: »هیچ کسی دوست ندارد فریب بخورد« و اضافه کرده 

بود که او منظور بدی ندارد.
باودن به یاد آورد که »من گفتم که نه ناراحت نشده ام«. و اضافه کرد: 
»من به او گفتم که باالخره او سایمور هرش است و او باید همان کاری 
را انجام دهد که به باور او بهتر است. اما در این مورد، من متاسفم که 

بگویم او درحال اشتباه است«. 
توضیح این که کشتن اسامه بن الدن تا چه میزانی سیاست های آمریکا 
را تغییر داده است، دشوار است. ازنقطه نظر کامال عملی، این امر باعث 
شد تا اوباما قادر باشد بار دیگر، پیش از انتخاب مجددش در سال 2012، 
تاثیر  الدن  بن  کشتن  کند.  مطرح  قدرتمند  رهبری  به عنوان  را  خود 
غیرقابل انکاری بر نتایج انتخابات داشت. از لحاظ استراتژیکی، مرگ بن 
الدن به اوباما اجازه داده بود تا پیروزی بر القاعده را اعالم کرده و برای 
داشت  نیاز  که  پوششی  افغانستان،  از  آمریکایی  نیروهای  خروج  شروع 
برایش فراهم نمود. هم چنین همین حادثه، به تنهایی، آبروی سازمان سیا 
را دوباره خرید و یک دهه از شکست های طوالنی استخباراتی را به یکی 

از بزرگ ترین پیروزی ها در تاریخ این سازمان تبدیل کرد.
بر روح  این  از  بیش  تاثیری  اما می توان گفت که مرگ بن الدن، حتا 

مسابقه ی  یک  تماشای  درحال  باوِدن  مارک   ،2011 می   1 شب  در 
و  شد  قطع  برنامه  ناگهان  که  بود  ِمت-  مقابل  در  –فیلی  بیس بال 
آمد.  اتاق شرقی کاخ سفید روی صفحه  در  اوباما  تصویر رییس جمهور 
جهانیان  و  آمریکا  مردم  به  می توانم  من  »امشب،  گفت:  رییس جمهور 
به  منجر  که  کرد  اجرا  را  عملیاتی  متحده،  ایاالت  که  بدهم  گزارش 
کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر القاعده و یک ترویست شد که مسئول 

قتل هزاران مرد و زن و کودک بی گناه بود«.
رییس جمهور،  کوتاه  بیانیه ی  پایان  از  پس  بیشتر  اندکی  یا  دقیقه  پنج 
فریاد  و  شدند  جمع  سفید  کاخ  مقابل  در  آمریکایی  هزاران  درحالی که 
مایک  خورد.  زنگ  باوِدن  همراه  تلفن  آمریکا!«،  »آمریکا!  می زدند 
بود.  خط  پشت  بروکهیمر،  جری  فیلم سازی  شرکت  رییس  استنسون، 
باوِدن در فیلمی که اقتباسی از کتاب پرفروش او »سقوط شاهین سیاه« 

)1999( بود، با جری کار کرده بود. 
»مایک  کرد:  یادآوری  من  به  نهار  صرف  درحال  اواخر،  همین  باوِدن 
گفت: »ببین مارک، جری می خواهد فیلمی درمورد این بن الدن بسازد و 
می خواهد تمام افرادی که در ساخت فیلم سقوط شاهین سیاه همکاری 
داشتند، جمع کند. او می خواهد بداند که آیا تو به نوشتن فیلم نامه ی این 

فیلم عالقه داری؟«
باوِدن پاسخ داده بود که حتما، آن ها می توانند روی او حساب کنند.

زمان  آن  در  اوباما  مطبوعاتی  کارنی، سخن گوی  جی  سراغ  به  فورا  او 
می رود تا برای مصاحبه با رییس جمهور درخواست بدهد. باودن، از زمانی 
برای نشریه ی آتالنتیک  را  آر.بایدن«  که »معاون رییس جمهور جوزف 
نوشته بود، با کارنی آشنایی داشت. بااین حال، از این که تقریبا بالفاصله 
از او پاسخی دریافت کرد، شگفت زده شده بود. این پاسخ، دلگرم کننده 
بود؛ مخصوصا باتوجه به این که باودن می دانست رییس جمهور سیلی از 
درخواست ها را دریافت می کند. کارنی گفت که او نمی تواند هیچ قولی 

بدهد، اما قطعا به او کمک خواهد کرد. 
روز بعد، استنسون دوباره به او زنگ زد: بروکهیمر نظرش را تغییر داده 

است.
باوِدن خیلی زود تصمیم گرفته بود که به جای فیلم نامه، او می تواند یک 
کتاب بنویسد. می توان گفت، در این کتاب، نویسنده و موضوع کامال با 
عملیات های  تاریخی  وقایع  شرح  متخصص  باوِدن  داشتند.  تطابق  هم 
مخفی بود. عالوه بر کتاب »سقوط شاهین سیاه« که داستانی درمورد 
ایاالت متحده  ارتش  رنجرهای  توسط  در 1992  در سومالیان  حمله ای 
او کتاب هایی درمورد  و تیم نیروهای دلتا است که به فاجعه ختم شد، 
ماموریت شکست خورده برای نجات گروگان های آمریکایی در ایران در 
سال 1980 و تعقیب طوالنی قاچاق چی بزرگ مواد مخدر کلمبیا، پابلو 

اسکوبار، نوشته است.
روش او در نوشتن آن کتاب ها، ترکیبی فراگیر از گزارش ها و روایت ها با 
داستان سرایی های زنده بود. تمایل نوشتن درمورد وقایع تاریخی، مدت ها 
پس از اتفاق افتادن، برای نوشتن به او کمک می کرد. مردم، معموال با 
صحبت  آزادانه  کامال  می توانند  و  می نشینند  او  با  گفت وگو  به  عالقه 
کنند. یک موضوع مصاحبه به موضوع دیگر می انجامد، آن موضوع به 
سمت موضوعی دیگر هدایت می شود و همین طور ادامه پیدا می کند. این 

فرایند، سال ها را در بر می گیرد. 
بسیار  مسئولیت  الدن،  بن  درمورد  کتابی  نوشتن  که  شد  ثابت  اما 
ماه  چند  تنها  را،  داستان  این  تا  می کرد  تالش  باوِدن  است.  متفاوتی 
پس از رخ دادنش تعریف کند. افراد بسیار اندکی –تعداد انگشت شماری 
از مقامات ارشد دولتی و نظامی و نیروهای دریایی که عملیات را انجام 
و  سندی  هیچ گونه  عمال  بودند.  باخبر  آن شب  حوادث  از  بودند-  داده 
دنباله ای وجود نداشت که باوِدن آن را پی گیری کند. دولت تمام اسناد 
اسناد سابقه ی جست وجوی سازمان سیا  به آن حمله -از جمله  مربوط 
برای بن الدن- را، جزو اسناد محرمانه طبقه بندی کرده بود. باوِدن مجبور 
بود ازطریق کانال های رسمی دولتی، برای انجام مصاحبه ها درخواست 

بدهد و امیدوار باشد.
کتاب او، »پایان« در پاییز سال 2012 منتشر شد و داستانی که او در 
آن کتاب می گوید، امروز آشنا به نظر می آید. سازمان سیا که سال ها در 
سایه کار می کرد، قاصدی را شناسایی کرد. افسران آژانس در تعقیب او، 
این  سازمان  عوامل  رسیدند.  پاکستان  ایبت آباد  در  بزرگی  ساختمان  به 
ساختمان را برای ماه ها ازطریق دوربین های ماهواره ای از راه دور تحت 
اما نتوانستند به این اطمینان دست یابند که بن الدن در  نظر گرفتند، 
داخل ساختمان حضور دارد. رییس جمهور نمی خواست درصورتی که بن 
الدن در ساختمان باشد)اوباما بعدها گفت که احتمال حضورش 55.45 
درصد بود(، اجازه بدهد تا او را از دست بدهند. قاعده در یک بازی امن 
این بود که این ساختمان را یا ازطریق پرتاب بمب و موشک با خاک 
و  داده  قرار  خطر  درمعرض  را  ملکی  افراد  کار  این  اما  کند،  یک سان 
را  است  شده  کشته  بن الدن  اطمینان  که  این  به  دست یابی  هم چنین 
نیروی  از  نفره   23 تیم  یک  اوباما  این کار،  به جای  می ساخت.  ناممکن 
دریایی را با دو هلیکوپتر بلک هاوک به آن جا می فرستد. زمانی که یکی 
از هلیکوپترها نزدیک بود در کنار یک آِغل حیوانات به زمین برخورد کند، 
کل ماموریت می توانست از هم بپاشد. اما این نیروها بر پرواز مسلط شده 
و خیلی زود حمله را آغاز کردند، دروازه ها را با C-4 شکستند و درنهایت 
موفق شدند هدف را بکشند. آن ها پیش از ترک محل، هواپیمای بلک 
می شد،  دور  آن ها  پرواز  که  زمانی  کردند.  منفجر  را  آسیب دیده  هاوک 
تا  پاکستان،  دولت  بود.  برخاسته  محوطه  داخل  در  بزرگی  آتش سوزی 
کرده  ترک  را  منطقه  آن  آمریکایی مدت ها می شد  نیروهای  که  زمانی 

بودند، از این حادثه باخبر نشدند.
مختلفی  اشکال  به  می تواند  پیشرو  سال های  و  ماه ها  در  داستان،  این 
گفته شود. داستان باوِدن نیز یکی از چندین کتاب در این زمینه بود؛ اما 
مقاالت زیادی نیز در روزنامه ها و مجالت منتشر شده بود، برنامه های 
 Zero « خبری تلویزیونی به آن اختصاص یافته بودند و در نهایت فیلم
به عنوان  را  خود  فیلم  این  شد.  ساخته   2012 سال  در   »Dark ThirTy

از  پیروزی، سایه ای  این  نمادین،  به شکلی  داشت.  آمریکا  مردم  روان  و 
شرم آور  حتا  و  تیره  جنگی  بر  را  آمریکایی  شجاعتی  و  اخالقی  وضوح 
انداخت و آتشی که حمالت تاریخی 11 سپتامبر آغاز کرده بود، به پایان 
رساند. تصویری آشفته از سقوط برج های دوقلو که در ذهن جمعی مردم 
آمریکا ثبت شده بود، تبدیل شد به تصویری از اوباما و یکی از مشاوران 
ارشدی که با جدیت در دور میزی در اتاق وضعیت کاخ سفید نشسته اند 

و از نزدیک، اجرای عدالت بر مجرم را تماشا می کنند. 
الدن:  بن  »گرفتارکردن  حمله،  این  خود  از  قابل توجه  بازسازی  اولین 
آن شب در ایبت آباد چه گذشت«، توسط نویسنده ای آزاد به نام نیکوال 
عملیات  این  اجرای  از  پس  ماه  سه  تنها  در  و  شده  نوشته  اسکمیدل 
چندین  بود،  جنرال  یک  پدرش  که  اسکمیدل  شد.  منتشر  نیویورکر  در 
سال را در پاکستان سپرده کرده و مقاالتی برای نشریات زیادی درمورد 
بیشتر  نیویورکر،  در  او  داستان  بود.  نوشته  ضدتروریسم  عملیات های 
روایتی سینمایی از شجاعت نظامیان است، با سرعت به حوادث می پردازد 
اما درعین حال، جزئیات زیادی را مطرح کرده است. َمت بیسونت، یکی 
از نیروهایی که به بن الدن شلیک کرده بود، یک سال بعد از این حمله 
در کتاب پرفروشش »روزی دشوار«، جنبه ای شخصی تر به این داستان 
اضافه می کند. باوِدن در کتابش بر واشنگتن تمرکز کرده و خواننده ها را 
به درون کاخ سفید می برد؛ جایی که رییس جمهور درحال صدور دستور 
عملیاتی بود که به لحظه ای تعیین کننده برای ریاست جمهوری اش تبدیل 
شد. در نهایت، روایت فیلم » Zero Dark ThirTy« است که بازجویی های 
اغلب وحشیانه ی سیا را که این آژانس ادعا می کرد ایاالت متحده را به 

ساختمان بن الدن راهنمایی کرده بود، به تصویر می کشد.
روایت رسمی از گرفتاری و کشته شدن بن الدن، در ابتدا مانند پرتره ای 
از  نامنظم  طراحی  به  شبیه  تنها  دراساس  اما  می آمد،  به نظر  روشن 
زمانی  پنتاگون، کاخ سفید و سازمان سیا.  بود:  چشم اندازهایی چندگانه 
متوجه  بدهید،  قرار  بررسی  مورد  نزدیک تر  از  کمی  را  طراحی  این  که 
می شوید که درست به نظر نمی آید. تقریبا بالفاصله، دولت مجبور شد تا 
جزئیاتی مهمی را درمورد این حمله تصحیح کند: بن الدن، آن چنان که 
ابتدا به خبرنگاران گفته بود،  معاون مشاور امنیت ملی، جان برنان، در 
یکی  از  او  هم چنین،  بود.  شده  خلع سالح  و  نبود  درگیر  تیراندازی  در 
و  رییس جمهور  بود.  نکرده  استفاده  انسانی  سپر  به عنوان  از همسرانش 
مشاورانش نیز در حال تماشای زنده ی این حمله از اتاق وضعیت نبودند؛ 

این عملیات ازطریق کاله های ایمنی نیروها ثبت نشده بود. 
این  کل  این که  درمورد  نگران کننده  بیشتر  سوال هایی  که  بود  این جا 
نشر  از  پس  اسکمیدل  شد.  مطرح  است،  شده  ساخته  چه گونه  داستان 
نیرویی   23 از  هیچ کدام  با  هرگز  او  درواقع،  که  کرد  تصدیق  مقاله اش 
که در حمله شرکت داشتند، صحبت نکرده بود. بعضی از جزئیات روایت 
بیسونت از این حمله، با روایتی از یکی از دیگر نیروهای دریایی سابق، 
او  را  مرگ بار  گلوله ی  بود  کرده  ادعا  نیوز  فاکس  در  که  اونیل،  رابرت 
شلیک کرده است، در تناقض قرار داشت. مقامات دولتی به خبرنگاران 
فیلم  در  واقعی  بسیار  شکلی  به  که  شکنجه ای  صحنه های  که  گفتند 
»Zero Dark ThirTy« به تصویر کشیده شده بود، درحقیقت هیچ نقشی 

در کمک به ایاالت متحده برای یافتن بن الدن نداشتند.

از ما خواسته شده بود تا باور کنیم اوباما 23 تن از نیروهای دریایی را 
به یک ماموریت به ظاهر خودکشی فرستاده است: حمله به حریم هوایی 
پاکستان بدون پوشش هوایی یا زمینی، به سرعت وارد محوطه ای شدن، 
حتا اگر بن الدن در آن جا بود، باید به هر شکل ممکن محافظت می شد. 
برطبق گزارشات رسمی، تمام این کارها بدون هیچ گونه هم کاری یا حتا 

تاییدی از جانب ارتش یا سرویس اطالعات پاکستان انجام شده بود. 
ایبت آباد در اساس در یک شهرک  احتمال داشت؟  این داستان چه قدر 
بود  آن  در  الدن  بن  که  بزرگی  آشکارا  ساختمان  دارد.  قرار  نظامی 
)احاطه شده توسط دیوارهای 18 فوتی بتنی با سیم های خاردار(، کم تر از 
دو مایل از آکادمی نظامی پاکستان »WesT PoinT« فاصله داشت. پلیس 
آمریکایی در  از برخورد یک هلیکوپتر عظیم  واقعا  محلی چطور؟ آن ها 
همسایگی شان بی اطالع بودند؟ پیش از همه باید این سوال مطرح شود 
که چرا این همه اطالعات درمورد حمله ای مخفیانه که توسط یک واحد 

ویژه ی عملیات مخفی انجام شده است، به ما داده می شود؟
تاریخ آمریکا پر از داستان های جنگی است که درنهایت ثابت شده است 
که نادرست بوده اند. ادعاهای نادرست دولت بوش درمورد انبار مهمات 
صدام حسین از سالح های کشتار جمعی را به یاد بیاورید. یا  حمله بر 
 ،»Bay of Pigs« کشتی ایاالت متحده در خلیج تونکین را تصور کنید. در
دولت، تعداد زیادی از جنگ جویان را به کوبا اعزام کرد و امیدوار بود که 
این امر منجر به تشویق شهروندان محلی برای پیوستن به آن ها شود. 
بعد از شکست عملیات، دولت به سرعت تعداد نیروها را کاهش داد و 
ادعا کرد که این اصال یک تهاجم نبود، بلکه بیشتر تالشی برای ارایه ی 
کمک به چریک های محلی بود. یا اخیرا ارتش گزارش داد که ان.اف.
ال سابق، پَت تیمن، با شلیک دشمن کشته شده است، به جای اعتراف 
به این که گلوله ای به طور اتفاقی از سوی واحد خودش، به سر او اصابت 

کرده بود.
مردم  به  رسانه ها  کمک  بدون  نمی توانستند  دروغین،  داستان های  این 
برسند. گزارش گران همیشه فقط حقیقت را پیدا نمی کنند. آن ها به دنبال 
آن ها  برای  زیادی  نفع  روایت جذاب، می تواند  و یک  روایت ها هستند. 
داشته باشد. درطول جنگ عراق، خبرنگاران به ما اطالع دادند که اراذل 
و اوباش عراقی، مجسمه ی صدام حسین در میدان فردوس را سرنگون 
که  داشتند  محلی حضور  مردم  از  کمی  تعداد  آن جا  درواقع،  اما  کردند. 
تا یک جرثقیل  داشتند  نیاز  و  بکشند  پایین  را  تالش می کنند مجسمه 
نظامی آمریکایی به آن ها کمک کند. هم چنین، خبرنگاران جسیکا لینچ 
را به یک قهرمان جنگ تبدیل کردند که درمقابل به اسارت گرفته شدنش 
در کمین دشمن در عراق مقاومت کرده است، درحالی که فقط سالح او 
گیر کرده بود و او مجبور شده بود در تانک بماند. در روایتی در »تایمز« 
درمورد داستان لینچ در سال 2003، باوِدن این پدیده را چنین توضیح 
داده بود: »گرایش به بافتن اندکی از حقیتی که می دانیم در ساختاری 

آشنا –اغلب شبیه به داستان یک فیلم«
»افسانه سرایی«  از  دیگر  نمونه ای  الدن،  بن  اسامه  مرگ  داستان  آیا 
آمریکایی بود؟ آیا باوِدن و درنتیجه، همه ی ما، توسط روایتی که مشخصا 
به نفع ما )آمریکایی ها( جعل شده بود فریب خورده ایم؟ یا این که خود 

این سواالت از بدبینی ما برمی خیزند؟

این داستان های دروغین، نمی توانستند 
بدون کمک رسانه ها به مردم برسند. 

گزارش گران همیشه فقط حقیقت را پیدا 
نمی کنند. آن ها به دنبال روایت ها هستند. 
و یک روایت جذاب، می تواند نفع زیادی 

برای آن ها داشته باشد. درطول جنگ عراق، 
خبرنگاران به ما اطالع دادند که اراذل و 
اوباش عراقی، مجسمه ی صدام حسین 
در میدان فردوس را سرنگون کردند. اما 
درواقع، آن جا تعداد کمی از مردم محلی 

حضور داشتند که تالش می کنند مجسمه 
را پایین بکشند و نیاز داشتند تا یک 

جرثقیل نظامی آمریکایی به آن ها کمک کند. 
هم چنین، خبرنگاران جسیکا لینچ را به یک 
قهرمان جنگ تبدیل کردند که درمقابل به 
اسارت گرفته شدنش در کمین دشمن در 

عراق مقاومت کرده است، درحالی که فقط 
سالح او گیر کرده بود و او مجبور شده بود 

در تانک بماند. در روایتی در »تایمز« درمورد 
داستان لینچ در سال 2003، باوِدن این 

پدیده را چنین توضیح داده بود: »گرایش 
به بافتن اندکی از حقیتی که می دانیم در 

ساختاری آشنا - اغلب شبیه به داستان یک 
فیلم«

از حقیقت مرگ اسامه بن الدن
 چه می دانیم؟

ترجمه: معصومه عرفانی

نیویورک تایمز/ جاناتان ماهلر

بخش اول



رییس جمهور باراک اوباما روز پنجشنبه اعالن کرد که حضور تعداد 

کنونی نیروهای امریکایی در افغانستان را تا سال 2017؛ فراتر از 

تاریخ تعیین شده ی قبلی برای خروج کامل نیروهای امریکایی قبل از 

پایان ریاست جمهوری اش در سال آینده، تمدید خواهد کرد.

طالبان افغانستان، شش والیت دیگر و مرکزهای آن ها را به تاخت 

شکنندگی  تداوم  قوی  یادآوری  یک  این  و  می کنند  تهدید  تاز  و 

کشور است که به نظر می رسد سرانجام اقای اوباما را متقاعد کرد 

با گفتن این که این حرکت ایاالت  ناتو  ذهنیت اش را تغییر بدهد. 

متحده »راه را برای یک حضور پایدار« این پیمان »هموار می کند« 

و این پیمان در هفته های آینده »تصمیم های کلیدی« اتخاذ خواهد 

کرد، به آن پاسخ داد.

تغییر  افغانستان  جنک  در  اما  است؛  نیروها خوش  مورد  در  خبرها 

زیادی نخواهد آورد. آن چه که ارتش این کشور برای جلوگیری از 

تجمع نیروهای طالبان در بیرون از شهرهای کالن شدیداً به آن نیاز 

دارد، پشتیبانی هوایی ایاالت متحده است. اگر طالبان بتوانند قبل 

از آغاز زمستان یک شهر کالن را به تصرف شان درآورند و در کنترل 

آن را حفظ کنند، سراسر کشور و منطقه را بیم و وحشت خواهد گرفت.

عراقی ها  از  بهتر  می تواند  که  است  کرده  ثابت  افغانستان  ارتش 

بجنگد، هرچند تلفات سنگینی را متحمل شده است و بیش از 5000 

تن از نیروهای امنیتی افغانستان در سال جاری کشته شده اند. با این 

ارتش،  توسط  قندوز  واستراتژیک  بازپس گیری شهر شمالی  حال، 

بر گرفت؛ شهری که طالبان در اول ماه اکتوبر  دو هفته زمان در 

آن را تصرف کرد. طالبان هم چنان این شهر را در محاصره دارند و 

بخش های زیادی از والیت قندوز را که مرز حساس کشور با آسیای 

مرکزی است، اشغال کرده اند.

در طرح جدید، کاهش 9800 سرباز امریکایی در افغانستان به 5500 

آموزش دهنده، مشاور و نیروهای ویژه در 2017 آغاز خواهد شد. از 

آغاز سال جاری تاکنون، هیچ سرباز امریکایی ای در عملیات های 

قوای  از  محدود  استفاده ی  امریکا  است.  نبوده  دخیل  جنگی 

هوایی اش بر قندوز را، پس از آن که در اوایل ماه جاری هواپیمایش 

به طور تصادفی شفاخانه داکتران بدون مرز را بمبارد کرد، کاهش 

داده است. بیست و دو تن، به شمول 12 کارمند داکتران بدون مرز 

و سه کودک، در این حمله کشته شدند و این سازمان عذرخواهی 

ایاالت متحده را نپذیرفته و خواهان تحقیق بین المللی شده است.

پایان  از  قبل  را  امریکایی  نیروهای  تمام  بود  مصمم  اوباما  آقای 

تصدی اش ]به عنوان رییس جمهور امریکا[ خارج کند؛ اما توسط 

جمهور  رییس  و  کارشناسی  گروه های  و  کانگرس  اعضای  ارتش، 

اشرف غنی تحت فشار قرار گرفت تا تعدادی از نیروهای ارتش را ]در 

افغانستان[ حفظ کند. تعدادی از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، 

گفته اند که اگر نیروهای امریکایی برای حمایت و پشتیبانی هوایی 

از آن ها در افغانستان باشند، آن ها راضی اند به اعزام سربازان شان 

به عنوان بخشی از عملیات ناتو در افغانستان ادامه بدهند. حدود 

7000 تن از نیروهای ناتو در حال حاضر در افغانستان حضور دارند 

و انتظار می رود حدود 4000 تا 5000 تن در کنار نیروهای امریکایی 

در افغانستان باقی بماند.

ارتش  که  گفتند  من  به  جاری  هفته  در  افغانستان  ارشد  مقام های 

برای جلوگیری  پایدارتری  پشتیبانی هوایی  به  به شدت  افغانستان 

از تجمع نیروهای طالبان در بیرون از شهرها نیاز دارد. افغانستان 

نیروی هوایی درست ندارد و بدون پشتیبانی هوایی غربی، ارتش این 

کشور توانایی تهاجمی اندکی خواهد داشت. 

نیروهای  آموزش  ایاالت متحده  دیپلمات های غربی می پذیرند که 

هوایی افغانستان را ناوقت آغاز کرد که قبل از 2018 کامال عملیاتی 

وجود  باتجربه  خلبانان  از  کوچکی  کادر  برآن،  عالوه  بود.  نخواهد 

دارند که توسط شوروی ها برای به پرواز درآوردن هلیکوپترهای مسلح 

می بودند،  دست رس  در  اگر  و  بودند  دیده  آموزش   1980 دهه  در 

می توانستند باز هم این کار را بکنند. حکومت کابل آن قدر نیازمند 

شده است که مقام های ارشد افغانستان از طریق کشورهای پیشین 

نقد  با پول  تا  دنبال نسل کهنه هلیکوپترهای روسی اند  به  شوروی 

که  آن جایی  از  می سازد.  آزرده  را  امریکایی ها  روند  این  که  بخرند 

تحریم ها بر روسیه اعمال شده اند، خریدن پرزه جات و هلیکوپترها 

مشکل تر شده است.

تعداد اندکی از خلبانان افغانی که جدیدا آموزش دیده اند هلیکوپترهای 

جنگی  هلیکوپترهای  به  که  را  امریکا  ساخت   530-MD اکتشافی 

تبدیل شده اند، پرواز می دهند؛ اما آن ها کوچک و بسیار سبک اند 

و با تیررس بسیار کوتاه صرف دو مسلسل سنگین را  حمل می کنند.

تهدیدات به دولت افغانستان بیشتر می شوند. مقام های افغانستان 

به من گفتند که چندین والیت و مرکزهای آن ها در خطر اند. این 

والیت ها هلمند و ارزگان در جنوب، جایی که مناطق روستایی عمدتا 

با  توسط طالبان کنترل می شود؛ فاریاب در شمال غرب و در مرز 

ترکمنستان، بدخشان و والیت کنر در شرق و هم مرز با پاکستان 

را شامل اند.

سازمان ملل متحد می گوید که از سال 2001 بدین سو ستیزه جویی 

اخیر  هفته های  در  و  است  شده  گسترده تر  زمانی  هر  از  بیش 

کارمندانش را از چهار والیت تخلیه کرده است. بسیاری از جاده ها 

مسدود شده اند و مردم زیادی در حالی بی جا شده اند که نهادهای 

کمکی و ادارات حکومتی اندکی قادر به آن ها توجه به آن هاست. 

نظر به آمار سازمان ملل متحد، حد اقل 120 هزار تن صرف از والیت 

قندوز فرار کرده اند. با نزدیک شدن زمستان سخت افغانستان، انتظار 

می رود بحران بشردوستانه بدتر شود.

 در 13 اکتوبر نیروهای افغانستان تهدید حدود 2000 طالب را که 

از چندین جهت به منظور تالش برای تصرف شهر غزنی در جنوب 

کابل دورهم آمده بودند، دفع کردند و قبل از عقب راندن طالبان، 

جنگ های شدید جریان داشت. غزنی، این شهر باستانی چند قومی، 

در مسیر شاهراه کابل – قندهار واقع شده است که در حال حاضر 

برای سفر کردن بسیار خطرناک دانسته می شود. بسیاری نقاط غزنی 

در کنترل طالبان است. 

ارتش افغانستان به طور عاجل به پشتیبانی هوایی ایاالت متحده و 

ناتو نیاز دارد. این امر در باالبردن روحیه نیروهای مسلح این کشور 

کلیدی است. طالبان باید پیش از آغاز دوباره گفت وگوها میان آن ها 

و حکومت، که در ماه جوالی متوقف شد، از مناطق پرجمعیِت کالن 

بیرون رانده شوند.
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به نظر من، نگرانی سازمان ملل متحد از فرار مغزها در 

افغانستان به هیچ روی موجه نیست. پدیده ی فرار مغزها 

در جاهایی نگران کننده است که مردم مغزهای کوچک 

و بی کیفیت داشته باشند. در افغانستان مغزها کالن و با 

کیفیت اند. به این می ماند که شما یک متر مربع جا داشته 

باشید و در آن مساحت ده هزار گندم بریزید. هیچ اتفاقی 

نمی افتد. نه جا تنگ می شود و  نه اگر مثال بخواهید از 

قابل مالحظه یی  ده هزار گندم روغن بکشید، چیز  این 

حاصل خواهید کرد. حاال ده هزار چارمغز بیاورید و در 

آن یک متر مربع بریزید. طبیعی است که ده هزار چارمغز 

در آن مساحت کوچک جا نمی شوند.

بخسپند  گلیمی  در  درویش  دو  که  می گفت  سعدی 

مغِز  افغانستان،  در  نگنجند.  اقلیمی  در  پادشاه  دو  و 

پادشاهی  برای  مغزها  همه ی  نداریم.  اصالً  درویشی 

ساخته شده اند. برای همین هم هست که در این مملکت 

کنار  در  که  دوزی  به کفش  اگر  امروز  است.  تنگ  جا 

کنید،  نگاه  کرده  اشغال  را  متر جا  یک  و  نشسته  سرک 

به همان جا دل خوش  و  قانعی است  آدم  فکر می کنید 

می بینید.  باز  آشوب شود،  یک  می کنید.  اشتباه  است. 

همان کفش دوز یک شبه به وزارت می رسد و در ظرف 

یک سال نیِم پایتخت را غصب می کند و در آن به اسم 

همایون جان، فرزند هفتم خود، شهرک می سازد. چرخ 

فلک فعال او را در آن مساحت یک متری زمین گیر کرده 

است. اما مغزش که تغییر نکرده. همان مغز مادرزادی 

پادشاهی است.

این که گاه گاه سیاست مداران ما در امور داخلی قاره ی 

این  به  تنها  می کنند،  دخالت  دیگر  جاهای  و  افریقا 

خود  دهان  حرف  سیاست مداران  این  که  نیست  خاطر 

در  از بس  که  است  این خاطر  به  بیشتر  نمی فهمند.  را 

داخل  امور  در  دخالت  و  است  متراکم  مغز  افغانستان 

ناگزیر  مغزها  این  مغزها می شود،  تصادم  باعث  کشور 

مغزی  مازاِد  انرژِی  انفجار  از  برای جلوگیری  می شوند 

در امور کشورها و قاره های دیگر دخالت کنند.  همین 

چند روز پیش مقامات سازمان ناسا مردد بودند که سفینه 

افغانستان  اوقاف  و  حج  وزیر  نه.  یا  بفرستند  نپتون  به 

با  ناسا  این پروژه را اعالم کرد و حاال  از  حمایت خود 

عشق و عالقه این پروژه را دنبال می نماید.

افغانستان چیز بدی  از  مالحظه می کنید که فرار مغزها 

نیست و از آن جا که حتا دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، 

باید آن قدر مغز از افغانستان خارج شود که فقط همان 

و  بماند  باقی  اقلیم می گنجد  این  در  که  پادشاهی  یک 

راحت پادشاهی کند.

مغز داریم تا مغز!














آن چه که افغانستان به آن نیاز دارد، 
پوشش هوایی غرب است

   دوشنبه 27 میزان، 1394سال چهارم شماره 933

برگردان: حمید مهدوی

منبع: فایننشل تایمز/احمد رشید

دیپلمات های غربی می پذیرند که ایاالت 
متحده آموزش نیروهای هوایی افغانستان 

را ناوقت آغاز کرد که قبل از 2018 
کامال عملیاتی نخواهد بود. عالوه برآن، 
کادر کوچکی از خلبانان باتجربه وجود 

دارند که توسط شوروی ها برای به پرواز 
درآوردن هلیکوپترهای مسلح در دهه 1980 

آموزش دیده بودند و اگر در دست رس 
می بودند، می توانستند باز هم این کار را 

بکنند. حکومت کابل آن قدر نیازمند شده 
است که مقام های ارشد افغانستان از 

طریق کشورهای پیشین شوروی به دنبال 
نسل کهنه هلیکوپترهای روسی اند تا با 

پول نقد بخرند که این روند امریکایی ها را 
آزرده می سازد. از آن جایی که تحریم ها بر 
روسیه اعمال شده اند، خریدن پرزه جات و 

هلیکوپترها مشکل تر شده است.



مهاجران  ایران  پاسداران  سپاه  روز:  اطالعات 
شیعه افغانی را برای جنگ به سوریه می فرستد.

به  که  العربیه  سایت  فارسی  بخش  از  نقل  به 
نقل از روزنامه وال اسرتیت ژورنال نوشته است، 
جنگ  در  افغان ها  مشارکت  ازای  در  سپاه 
عنوان  به  دالر   500 ماهانه  اسد،  مخالفان  علیه 
معاش به آن ها داده و اقامت شان در ایران را نیز 

تضمین می کنند. 
وال اسرتیت ژورنال نوشته است که جامعه هزاره  
شیعه در افغانستان بیشرت از هر قرش دیگری از 

سوی سپاه برای جنگ در سوریه مورد استفاده 
قرار گرفتند. این قرش به دلیل اعتقادات فرقه ای 
بهره برداری  مورد  زندگی  نامساعد  رشایط  و 

مستقیم ایران قرار گرفتند. 
که  آماری  آخرین  »طبق  است:  نوشته  العربیه 
منابع خربی فارسی زبان ایرانی و افغانی در باره 
پاکستانی  و  افغانی  شیعه  شدگان  کشته  شامر 
سال  جنوری  ماه  از  کردند،  منترش  سوریه  در 
تبعه   121 ایرانی،  شهروند   113 تاکنون   2013
افغانی و 20 شیعه پاکستانی در جنگ داخلی 

سوریه کشته شدند.«
در  نیز  بریتانیا  تایمز  روزنامه  حال  همین  در 
که  بود  نوشته  گزارش  یک  در  امسال  جوالی 
کنار  در  افغان  جنگ جوی  هزار   5 از  بیش 
دولت  مخالفان  برابر  در  اسد  بشار  نیروهای 

سوریه می جنگند.
وضعیت  از  ایران  که  بود  کرده  ادعا  نیز  تایمز 
نامساعد هزاره ها در ایران استفاده کرده و آنان 
بکار  سوریه  در  خود  نظامی  اهداف  برای  را 

می گیرند.

اطالعات روز: اسقف های کلیسای انگلستان 
کامرون،  دیوید  به  خصوصی  نامه ی  یک  در 
تا  خواسته اند  وی  از  بریتانیا  وزیر  نخست 

انگلستان پناه جویان بیشرتی را بپذیرد. 
به نقل از بی بی سی، قرار است که در جریان 
پناه جوی سوری در این  5 سال آینده،20 هزار 
کلیسای  اسقف های  اما  شود.  پذیرفته  کشور 
به  دیگر  نفر  هزار   30 می خواهند  انگلستان 

این تعداد افزوده شود.
شده  علنی  اکنون  اسقف ها  درخواست  این 

است. آنان گفته اند که ابعاد درد و رنج انسانی 
موجود در سوریه واکنشی قابل توجه و معنادار 

می طلبد.
پاسخ  تاکنون  کلیسا  اسقف های  این  اما 

جامعی به این نامه دریافت نکرده اند.
مقامات دفرت نخست وزیری بریتانیا نیزگفته اند 
بحران  قبال  در  جامع«  کشور»سیاستی  این  که 

پناه جویان دارد. 
با اعالم بسته شدن مرز  این در حالی ست که 
پناه جو  هزاران  پناه جویان،  روی  به  مجارستان 

اسلوونی  به  کرواسی  مرز  از  عبور  حال  در 
هستند. 

بر  اروپا  اتحادیه  رهربان  نرسیدن  توافق  به  با 
پناه جویان،  موج  مدیریت  جهت  برنامه ای  رس 
مجارستان نیمه شب جمعه مرزهای خود را با 

کرواسی بست. 
و  سوری  آوارگان  ویژه  به  پناه جو  هزاران  ورود 
عضو  کشورهای  به  اخیر  ماه  درچند  افغان، 
اتحادیه اروپا، و ادامه روند مهاجرت، کشورهای 

اروپایی را به چاره اندیشی واداشته است.

اطالعات روز: معاون وزیر دفاع روسیه گفته است 
در حالی که نیروهای خارجی، افغانستان را ترک 
سوی  به  بیشرت  داعش  جنگ جویان  می کنند، 

کشورهای آسیای میانه در حال پیرشوی اند.
وزیر  انتونوف،  اناتولی  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
دفاع روسیه دیروز طی یک سخرنانی در نشست 
است  گفته  چین  پایتخت  پکینگ  در  دفاعی 
حکومت  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  تا  که 
افغانستان به طور مستقالنه می تواند در برابر این 

خطر و تهدیدها، مبارزه جدی کند یا نه.
برای  داعش  گروه  است  ممکن  وی،  گفته ی  به 
کشورهای  سوی  به  بیشرت،  پیرشوی  و  گسرتش 
است  مکمن  سویی هم،  از  برود.  میانه  آسیای 
مستقل  دولت های  گروه  عضو  از  داعش 
که  چین  جین  شی  ایالت  و  مشرتک املنافع 
می رود،  شامر  به  اویغورها  مختار  خود  منطقه ی 

استفاده کنند.
در  که  شده  مطرح  نیز  پرسش های  حال  این  با 

وضعیت کنونی که نیروهای خارجی از افغانستان 
خارج می شوند، آیا کابل به تنهایی می تواند در 

برابر این خطرها مبارزه مناید.
والیت های  از  برخی  در  داعش  گروه  حضور 
کشور باعث نگرانی کشورهای همسایه و منطقه 

شده است. 
جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  این  از  پیش 
آسیایی  کشورهای  در  داعش  پیرشوی  از  روسیه 

میانه نیز چنین نگرانی را مطرح کرده بود.

اطالعات روز: اولین دور انتخابات پارملانی دیروز، 
از  بعد  شد.  آغاز  مرص  در  میزان،   26 شنبه،  یک 
انحالل پارملان پیشین به دستور دادگاه این کشور 
در سال 2012  این اولین انتخاباتی است که در این 

مرص برگزار می گردد.
گفته اند  مقام های مرصی  بی سی،  بی  از  نقل  به 
به  این کشور  پایانی در گذار  گام  این رای گیری، 
اغلب  که  گفته اند  منتقدان  اما  است.  دموکراسی 
نامزدها، حامیان عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور 
مرص هستند و پارملان تازه احتامالً میزان کنرتل او 

را بر کشور تقویت خواهد کرد.
حوزه های رای گیری از ساعت هشت صبح دیروز 
ساعت  تا  رای گیری  و  کرده اند  آغاز  را  خود  کار 

هفت شب ادامه خواهد داشت. 
صورت  مرحله  دو  در  که  گیری  رای  این  نتایج 
مشخص  دسامرب  اوایل  از  زودتر  که  می گیرد 

نخواهد شد.
رای دهندگان باید از بین نامزدهای ورود به مجلس 

سفلی )شعب(، 5۹6 نفر را انتخاب کنند.
خربگزاری مرصی منا، از تدابیر شدید امنیتی که 
دولت مرص در رسارس کشور در نظر گرفته است، 

خرب می دهد. به گزارش این خربگزاری، دست کم 
1۸5 هزار رسباز به کمک نیروی پولیس در حال 

آماده باش خواهند بود.
با این حال رییس جمهورمرص روز شنبه از مردم 
رای  صندوق های  پای  به  تا  خواست  کشور  این 

بروند و رای بدهند.
صف  رای  اخذ  شعبه های  مقابل  »در  گفت:  او 

بکشید و با آرای خود بذر امید بکارید تا آینده 
مرص نوین، روشن باشد.«

حزب  اخوان  املسلمین،  که  حالی ست  در  این 
محمد مرسی، در انتخابات آن زمان، حدود نیمی 
از کرسی های پارملان را برده بود؛ اما اکنون فعالیت 
و  زندانی اند  رهربانش  شده،  ممنوع  حزب  این 

برخی اعضای آن به اعدام محکوم شده اند.

در  که   کرده  اعالم  ترکیه  پولیس  روز:  اطالعات 
جریان عملیاتی 50 نفر در استانبول به ظن ارتباط 

با گروه داعش دستگیر شده اند.
ترکیه  محلی  های  رسانه  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
شدگان  بازداشت  متامی  که  داده اند  گزارش 
از  مناطقی  به  که  داشتند  قصد  و  هستند  خارجی 

سوریه و عراق که درگیر جنگ است، سفر کنند.
اشاره ای  شدگان  دستگیر  ملیت  به  ها  گزارش  در 

نشده است.
دو  نتیجه ی  در  روز  چند  که  حالی ست  در  این 
ترکیه،  پایتخت  آنکارا  در  انفجاری  خونین  حمله 
۹5 نفر کشته و بیش از دو صد نفر زخمی شدند.

احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گروه داعش 
داشته  دخالت  انفجارها  این  در  که  کرد  متهم  را 

است.
تنش های  بروز  به  حمله  این  که  می شود  گفته 
برگزاری  آستانه  در  که  کشور  این  در  سیاسی 

انتخابات پارملانی است، دامن زده است.
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بگو مگو از

عنوان یکی از برنامه های آماج از تلویزیون 1، این است :

به  جنگی  هلیکوپرتهای  کمک  تا  روسیه  عالقه مندی  »از 

افغانستان تا نربد فاریاب«

با نگاه به این عنوان، آدم فکر می کند، روسیه می خواهد برای 

کمک به دولت افغانستان ، چند هلیکوپرت جنگی به ارتش ما هدیه بدهد، کمک کند، 

مفت و رایگان بدهد. اما وقتی برنامه را می بینید، گویندِه تلویزیون یک در هامن اول 

هلیکوپرتهای  افغانستان،  به  اند  حارض  که  گفته اند  روسیه  مقامات  که  می گوید  برنامه 

جنگی بفروشند. یعنی هیچ خربی از »کمک« نیست. خرب از فروش است.

در رسارس این برنامه، مهامنان تالش می کنند بگویند که افغانستان پول ندارد که برای 

این هلیکوپرتها پرداخت کند، و باید پولش را از یک جایی به دست آورد و ... اما گوینده 

هی با تاکید می پرسد که چرا افغانستان نباید کمک های نظامی روسیه را بپذیرد. مهامن 

نیاز داریم.  برای به دست آوردن پول به کشورهای غربی  نداریم و  را  می گوید، پولش 

گوینده می پرسد که چرا هلیکوپرتهای روسی را نخریم !

بعد از دیدن این برنامه، مشکل خربنگار، گریبان مرا هم گرفت. سوال گیر شدم. حاال، 

دندان  تا  را  ارتشش  روسی،  نظامی  تجهیزات  با  تاجیکستان  چرا  که  می پرسم  هم  من 

مسلح منی کند، توسعه منی دهد، و با کمک روس ها، آن را به یکی از بهرتین ارتش های 

نتوانند؟ چرا  منطقه تبدیل منی کند، تا تروریستان و طالبان، طرف مرزهایش چپ نگاه 

برای حفظ رسحداتش  هم  هنوز  است،  روسیه  به  نزدیک  حد،  این  تا  که  کشوری  یک 

چوکی  خواب  افغانستان،  شامل  به  طالبان  رسیدن  با  و  دارد،  نیاز  روسی  رسبازان  به 

نشینانش در دوشنبه آشفته می شود؟

را می بینند، و فرصتی  امروز، فقط عنوان ها  بار  و  بیر  و  آدم ها در جهان رسیع  از  خیلی 

بتوانید  شام  اگر  یعنی  ندارند.  برنامه  یک  محتوای  دیدن  یا  و  منت،  کل  خواندن  برای 

دروغ تان را در عنوان بزنید، بر ذهنیت تعداد زیادی تاثیر کرده اید، و کار تان را انجام 

داده اید.

در افغانستان كيس مقرص نيست!

آنان كه نديده و نشناخته »مدعي« شدند، مقرص نيستند...

تنزل  را  استادي جايگاهش  اگر  داريم،  اگر هرنمندان مدعي 

مد شد  اگر شاعري  اخالق شاگردان،  مديريت كردن  به  داد 

و هي رسودند و رسودند يب آن كه بيانديشند، اگر دسته دسته 

روشن فكر توليد كرديم و هر كدام تبديل به غويل يب رس و پا شدند و بعد يقه جامعه 

را چسبيدند و هر چه شدند جز روشن فكر، اگر روشن فكر مملكت از همه دنيا بريد و 

متوسل شد به فيس بوك و بساط روشن گري اش مجازي شد، اگر زنان هميشه تحقري 

شدند و به اضمحالل شخصيت و فرديت رسيدندو دم بر نياوردند، اگر بكارت شد مرگ 

و زندگي دخرتان مان، اگر مردم فراري شدند، مدعي شدند و قرباين شدند...

ما همه چيز داشتيم، خرد، انديشه، علم، آگاهي، توانايى و نريو.

در اين ميان فقط جاي خايل يك چيز است كه همه اين دست آوردها را با صفر ييك 

شده،  تلنبار  »ادعاهاي«  هجوم  از  نقطه  بلندترين  در  خايل  جاي  همني  و  مي كند، 

نشسته و به وضعيت نيشخند مي زند.

پريوان اين جاي خايل هر روز بيشرت مي شوند، مانند عقده ها، حقارت ها، كژ فهمي ها، 

بد فهمي ها، ندانسنت ها غرور و تعصبات، اين پريوان جاي خايل را عميق تر مي كنند و 

مني گذارند ان همه ی »ادعا« جايي براساس علم و منطق خود را »نقد« كند.

آن ها جاي منتقد را مي گريند و با مسكوت نگه داشنت وضعيت پديده مدعيان را پرورش 

مي دهند تا همه كر و كور باشند.

جاي خايل »منتقد« مسبب وضعيت كنوين است.

هرنمندي كه نقد نشود، استادي كه نقد نشود، روشن فكر چپ راديكال كه نقد نشود، 

شاعر و آوازخواين كه نقد نشود، افغانستان تبديل مي شود به بهشت رانده شدگان از 

جهنم جهل و ناداين.

پر  و شاخه های  آمده  فراز  درختی  بر  باری مال نرصالدین  گویند 

بر جای می گذاشت.  را  و شاخه های خشک  را می برید  شگوفه 

مردی از راه می گذشت، در کار مال اندر شگفتی شد! پرسید ای 

مال ، ای خردمند! ای اندیشه پرداز روزگار ! مگر این چه حکمت 

است که شاخه های سبز و پر شگوفه را می بری و شاخه های خشک بی مثر را بر جای 

می گذاری؟

مال گفت: در این کار حکمتی است که تو را از آن خرب نیست!

مرد گفت منتظرم تا آن حکمت از شام بیاموزم که حکمت چرا راه زندگی است!

مال گفت: این شاخه های سبز و پر شگوفه از آن می برم تا پند پذیر شوند و دیگرخشک 

نشوند!

شنیدم که مغز متغیر جهان هی میدان و طی میدان به کندز رفته بود و آنانی را پاداش داده 

که تفنگی در دست داشتند و چشمکی به سوی دشمن!

برای آن  این کار چه حکمت است که  اندر  اندیشه  پرسیدند که ای مغز بزرگ و فوران 

رسبازان، افرسانی که در بابر دشن جنگیدند چنین پاداشی ندادی و به ان خرب نگارانی که 

تنها با کامره ی خود در میدان جنگ بودند و مردم را از بیداد دشمن آگاهی می داند، چنین 

پاداشی ندادی و حتا یادی نکردی؟ 

گفت: در این کار حکمتی است که شام را از آن خربی نیست، برای آن که باید اینان پند 

پذیر شوند و دیگر در برابر دشمن نجگنند که ما دهنه ی غوری و کندز را برای طالبان و 

حامیان پاکستانی و داعشی آنان بخشیده ایم. آنان مهامنان ما هستند و ما در متام جهان 

به مهامن داری خود شهره ی زمین و آسامنیم!

با خود گفتم خدا را شکر که زنده بودیم و حکمت های پادشاهی مغز متفکر دوم جهان را 

هم فهمیدیم!

Abdullah Watandar

Tahmina Tomyris

Partaw Naderi





وال استریت ژورنال: 
ایران از افغان های شیعه در جنگ سوریه استفاده می کند

اسقف های کلیسای انگلستان خواهان پذیرش بیشترپناه جویان سوری
 از سوی دولت انگلستان شدند

روسیه: 
گروه داعش قصد پیشروی به سوی آسیای میانه را دارد 

اولین دور انتخابات پارلمانی در مصر برگزار شد

پولیس ترکیه در عملیاتی ۵۰ نفر را به ظن ارتباط با داعش دستگیر کرد

خبرهای خارجی   دوشنبه 27 میزان، 1394سال چهارم شماره 933
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این  از اسطوره های  ارتباطات رئال مادرید و یکی  مدیر 
بیل  و  رونالدو  بین  اختالف  شایعه  به  نسبت  باشگاه، 

واکنش نشان داد.
رئال مادرید شنبه شب همین هفته موفق شد در زمین 
خود با نتیجه 3-0 بر لوانته غلبه کرده و به صدر جدول 
بازگردد. این اولین بار پس از یک ماه بود که رونالدو و 
بیل از ابتدا کنار یک دیگر به میدان رفتند. دو بازیکنی 
به گوش  اخیر  بین شان در چند روز  که شایعه اختالف 

رسیده است. 
امیلیو بوتراگنیو در مصاحبه با کانال پالس و در واکنش 
به خرب اختالف بین رونالدو و بیل گفت: فضای عمومی 
افتخار در  بازیکنان برای کسب  تیم عالی است و همه 
این مهم ترین اصل در  با هم متحد شده اند.  این فصل 
هر تیمی است. اطمینان می دهم که بین رونالدو و بیل 

نیز هیچ اختالفی وجود ندارد. 
بوتراگنیو در مورد درخشش خسه در مقابل لوانته گفت: 
خسه از فرصتی که نصیبش شد به بهرتین شکل ممکن 
استفاده کرد. با اعتامد به نفس وارد زمین شد و یک گول 

زیبا هم به مثر رساند. 

ممفیس  به  منچسرتیونایتد  رسمربی  خال،  فان  لوئیس 
باشگاه  سبک  و  فلسفه  با  باید  که  داد  هشدار  دیپای 
آنخل  مثل  رسنوشتی  یا  کند  هامهنگ  را  خودش 

دی ماریا در انتظارش خواهد بود.
فالکائو که فصل گذشته در منچسرتیونایتد  دی ماریا و 
توپ می زدند، به خاطر عملکرد ضعیف در طول فصل 
به  فالکائو  بودند.  شده  نیمکت نشین  فان خال  توسط 
و  شد  داده  قرض  چلسی  به  سپس  و  بازگشت  موناکو 
دی ماریا با 35 میلیون پوند به پاری سن ژرمن پیوست. فان 
ولی مدعی  پرداخت  دیپای  استعداد  از  به متجید  خال 
شد که او باید خودش را با فلسفه باشگاه هامهنگ کند.

با  را  خودشان  منی توانند  بازیکنان  بعضی  گفت:  او 
فلسفه باشگاه هامهنگ کنند ولی دیپای کیفیت این که 
او  در  زیادی  کیفیت  زیرا  دارد.  را  باشد  تیم  اختیار  در 
مشاهده می شود. این اتفاق برای فالکائو و دی ماریا نیز 
با  نتوانستند  ولی  بودند  بزرگی  بازیکنان  دو  هر  داد،  رخ 
فلسفه ی باشگاه هامهنگ شوند. نه فقط ممفیس، بلکه 

هر بازیکنی که بخریم با این موضوع روبرو خواهد بود. 

زالتان ابراهیموویچ، مهاجم پاری سن ژرمن برای رئال مادرید 
آماده  هم تیمی هایش،  دیگر  و  او  که  کشید  نشان  و  خط 

تقابل با سپیدپوشان هستند.
پاری سن ژرمن شنبه شب گذشته موفق شد 2-0 باستیا را با 
دو گول زالتان شکست دهد. هر دو گول ستاره سوئدی در 
20 دقیقه اول به مثر رسید و پاری سن ژرمن توانست اختالف 
5 امتیازی اش در صدر جدول با رقبا را حفظ کند. حاال 10 
بازی است که شاگردان بالن شکستی متحمل نشده اند و 
با  تقابل  او و هم تیمی هایش آماده  زالتان معتقد است که 

رئال هستند.
او گفت: نتیجه خوبی مقابل باستیا گرفتیم زیرا مقابل یک 
تیم قدرمتند پیروز شدیم. نتیجه ضعیف سال گذشته مان 
مقابل باستیا را به خاطر داریم و لی سه امتیاز را گرفتیم و به 

سمت کسب جام تالش می کنیم. 
چهارشنبه  روز  دیدار  گفت:  رئال  با  تقابل  درباره  زالتان 
مقابل رئال کامال متفاوت خواهد بود. در خانه مقابل یکی 
از بهرتین تیم های جهان بازی خواهیم کرد و بازی زیبایی 
خواهد بود. حاال می توانیم روی آن مترکز کرده و برای تقابل 

با آن ها آماده شویم. 

رکوردهایاستثناییوعجیبگولزنی
درفوتبال

والکات:
آرسنالمیتواندبایرنراشکستدهد

شاوراهرفنترارشوعکردهاست

مارسلو:
ناواساززیرسایهکاسیاسخارجشده

رکوردمنحرصبهفردبارسلونا
درپنالتیگرفنت

رونالدو:
کفشطالراازتوپطالبیشرتدوستدارم

شنبه گذشته در اسپانیا یک رکورد تازه ثبت 
شد. کریستیانو رونالدو با گولی که به لوانته 
و  رئال مادرید شد  تاریخ  گول زن  برترین  زد 
رکورد رائول را شکست. این بازیکن 30 ساله 
در 310 مسابقه ای که برای رئال به میدان رفته 

32۴ گول زده است.
رکوردهای  از  گوشه ای  تنها  رکورد  این  اما 
می رود؛  به شامر  فوتبال  تاریخ  در  گول زنی 
رکوردهایی که بعضی از آن ها باورنکردنی به 

نظر می رسند.
باشگاه هزارتایی ها

که  آن طور  یا  دوناسیمنتو  آرانتنس  ادسون 
برزیل  همراه  به  پله،  می شناسند،  را  او  همه 
سه بار قهرمان جام جهانی شده و به اعتقاد 
بسیاری بزرگرتین بازیکن تاریخ فوتبال است.

او رکورد بیشرتین گول زده را در اختیار دارد و 
از ۷ سپتامرب 1۹56 تا 1 کترب 1۹۷۷ در 1363 
مسابقه ای که به میدان رفت، 12۷۹ گول زد. 
سال طالیی پله سال 1۹5۹ بود که توانست 

126 گول بزند.
در  روماریو  است.  برزیلی  هم  بعدی  نفر 
سال 200۷ و در لیگ فوتبال برزیل هزارمین 
البته طبق محاسبه  گولش را جشن گرفت، 
خودش. او ۷۷ گولی را هم که در رده جوانان، 
بزرگداشت  بازی های  و  دوستانه  بازی های 

زده بود، به حساب آورده بود.
کتاب  طبق  هم  برزیلی  فریدنریش  آرتور 
بین  و  سال   26 طی  گینس،  رکوردهای 
توانسته 132۹ گول  تا 1۹35  سال های 1۹0۹ 
رسمیت  به  را  رکورد  این  فیفا  البته  بزند؛ 

منی شناسد.
بیشرتین گول ملی

علی دایی اسطوره فوتبال ایران با 10۹ گول 
است.  ملی  گول  رکورددار  بازی،   1۴۸ در 
دایی در سال 200۷ پس از 1۹ سال از فوتبال 

خداحافظی کرد.
بیشرتین گول در یک بازی

رسزمین  اقیانوسیه  قاره  که  می رسد  نظر  به 
مهاجم  کالتاک  ژان  است.  قهار  گول زنان 
تیم ملی وانواتو در جنوب اقیانوس آرام، در 
رقابت های انتخابی املپیک و در مسابقه ای 
که با برد 0-۴6 کشورش متام شد، 16 گول به 
میکرونزی زد. اما از بخت بد کالتاک چون 
این مسابقات زیر 23 سال بود، بعنوان رکورد 

گول ملی به حساب نیامد.
آرچی  به  متعلق  ملی  گول  بیشرتین  رکورد 
تامسون است که در رقابت های انتخابی جام 
پیروزی  در  توانست   2001 سال  در  جهانی 
 13 آمریکا،  ساموآی  مقابل  اسرتالیا   31-0

گول بزند.
سوم  دسته  در  و  باشگاهی  مسابقات  در 
مهاجم  پونتیکس،  پاناگیوتیس  یونان، 
آتاناسیوس  برای  گول   16 توانست  قربسی 
گول  تعداد  همین  البته  بزند.  سال 200۷  در 
را هم استفان سانتیس در جام حذفی سال 
1۹۴2 فرانسه برای ریسینگ کالب به اوبری 

آستوری زد.

رسیع ترین گول
به نظر می رسد نواف العابد با گولی که تنها 
2.۴ ثانیه پس از سوت آغاز بازی زد، زننده 
تیم  بازیکن  است.  فوتبال  گول  رسیع ترین 
دروازه  عربستان  سال 200۷  لیگ  در  الهالل 

الشعله را از فاصله 55 مرتی باز کرد.
با این که هیچگاه گول زن  بندترن  نیکالس 
رکورد  نبود،  آرسنال  برای  برجسته ای 
رسیع ترین گول یک بازیکن ذخیره را به نام 
دامنارکی  مهاجم  این  کرده.  ثبت  خودش 
توانست در لیگ برتر سال 200۷ تنها 6 ثانیه 

را  تاتنهام  از حضورش در زمین دروازه  بعد 
باز کند.

گول زنی از دورترین فاصله
صاحب  گینس  کتاب  در  بگویچ  آسمیر 
رکورد گول زدن از دورترین فاصله است. در 
بوسنیایی چلسی، که  نوامرب 2013 دروازه بان 
آن زمان برای استوک بازی می کرد، از فاصله 

۹1.۹ مرتی به ساوتهمپتون گول زد.
در  خب  می رسد؟  نظر  به  باورنکردنی 
مورد گول زدن با رضبه رس از 5۸ مرتی چه 
عقیده ای دارید؟ جان ساموئلسون نارویژی و 
بازیکن تیم اُد گرینلند در سال 2011 توانست 
نیمه زمین  از  با رضبه رس  را  ترومسو  دروازه 

خودی باز کند.
دروازه بان ها

معموالً نام دروازه بان ها برای بسته نگه داشنت 
دروازه شنیده می شود تا گشودن آن؛ البته به 

استثنای روگریو سینی دروازه بان برزیلی.
این استاد رضبات پنالتی و ایستگاهی، جون 
گذشته صد و بیست و هشتمین گولش را 
زد؛ بیشرت از هر دروازه بانی در جهان. سینی 
۴2 ساله که به همراه تیم ملی برزیل در سال 
 10 از  یکی  شد،  جام جهانی  قهرمان   2002
نیز  سائوپائولو  باشگاه  تاریخ  برتر  گول زن 

هست.
نفر بعدی خوزه لوئیس چیالورت، بازیکن 
سابق تیم ملی پاراگوئه است؛ تنها دروازه بانی 
است که هت تریک کرده. او در سال 1۹۹۹ در 
لیگ آرژانتین سه بار از روی نقطه پنالتی با 
لباس ولز سارسفیلد دروازه فررو کارریل اوسته 
را باز کرد. چیالورت هم چنین ۸ گول ملی 
نیز در کارنامه دارد، از جمله ۴ گولی که برای 

پاراگوئه در مقدماتی جام جهانی 2002 زد.
هت تریک

سادیو مانه فصل گذشته توانست رسیع ترین 
برای  را  برتر  لیگ  تاریخ  هت تریک 
ساوتهمپتون در 2 دقیقه و 56 ثانیه ثبت کند. 
اما رکورد جهانی متعلق به تامی راس است. 
راس در سال 1۹6۴ توانست در ۹0 ثانیه سه 

گول برای راس کانتی به نارین کانتی بزند.
پیرمرد طالیی

روژه میال با گولی که در جام جهانی 1۹۹۴ و 
در سن ۴2 سالگی برای کامرون زد، تبدیل به 
مسن ترین گول زن تاریخ جام جهانی شد. اما 
او در مقایسه با کازویوشی میورا چندان هم 
پیر به نظر منی رسد. میورا که دسامرب گذشته 
قراردادش را با یوکوهاما اف سی متدید کرد، 
در دسته  تیم  این  برای  در سن ۴۸ سالگی 

دوم فوتبال جاپان گول زد.
حرفه ای  بازیکن  مسن ترین  هم چنین  او 
اولین  میورا  است.  جهان  فوتبال  در  شاغل 

قرارداد  حرفه ایش را در سال 1۹۸6 بست.
بیلی  بریتانیا  پیرمرد طالیی  بدون شک  اما 
مردیث است. او در سال 1۹2۴ و در حالی 
که ۴۹ سال و 20۸ روز سن داشت، در جام 
برایتون گول  به  برای منچسرت سیتی  حذفی 
هم  ملی  گول زن  مسن ترین  مردیث  زد. 
که  حالی  در  و   1۹1۹ سال  در  او  هست. 
به  ولز  برای  داشت  سن  روز   ۷3 و  سال   ۴5

انگلیس گول زد.
گل به خودی

اسن فاندن بایز، مدافع سال های پیش بلژیک 
در باخت 2-3 ژرمینان اکرن به اندرلشت، سه 
اما  کرد.  باز  را  دروازه خودشان  اشتباه  به  بار 
رکورد جهانی گول به خودی متعلق به لیگ 
ماداگاسکار است. سال 2002 در لیگ ملی 
 Stade Olympique بازیکنان  ماداگاسکار 
به  اعرتاض  در  آدما   a.S مقابل   i'emyrne

تصمیم داور، 1۴۹ بار به خودشان گول زدند.

تئو والکات، مهاجم آرسنال معتق داست که 
تیمش قابلیت شکست دادن بایرن مونیخ را 

هم دارد.
دو  خود،  اخیر  بازی  دو  در  توپ چی ها 
پیروزی 3-0 مقابل منچسرتیونایتد و واتفورد 
به دست آورده اند و حاال در لیگ قهرمانان 
بایرن مونیخ بروند. والکات  به مصاف  باید 
که از نتایج اخیر تیمش شگفت زده شده، 
معتقد است که او و هم تیمی هایش قابلیت 

شکست دادن بایرن مونیخ را هم دارند.
باکیفیتی  تیم  مقابل  کردن  بازی  گفت:  او 
ما  برای  بزرگی  چالش  مونیخ،  بایرن  مثل 

حامیت  با  و  خانه  در  ما  ولی  بود  خواهد 
امیدواریم  و  کرد  خواهیم  بازی  متاشاگران 
اجرا  به  یونایتد  مقابل  دیدار  مثل  منایشی 
بگذاریم. می دانیم که می توانیم هر حریفی 
کامال  بازی  این  برای  و  دهیم  شکست  را 
در  که  نتایجی  از  باید  بود.  خواهیم  آماده 
چمپیونزلیگ گرفته ایم عبور کنیم. می دانیم 
نتیجه  مونیخ  بایرن  مقابل  می توانیم  که 
بگیریم و می خواهیم اوضاع را سامان دهیم. 
اگر به آخرین بازی مان در خانه در لیگ برتر 
نگاه کنید، استحکام تیم ما نسبت به بازی 

مقابل املپیاکوس خیلی بیشرت بود. 

منچسرتیونایتد  رسمربی  خال،  فان  لوئیس 
شگفت  طرز  به  شاو  لوک  که  کرد  عنوان 
هنوز  ولی  کرده  رشوع  را  رفنت  راه  انگیزی 

خیلی با بازگشت به میادین فاصله دارد.
مقابل  دیدار  در  انگلیسی  چپ  مدافع 
دچار  چمپیونزلیگ  در  آیندهوون 
دو  از  پایش  و  شد  شدیدی  مصدومیت 
برای مدت  او  نقطه دچار شکستگی شد. 
حداقل 6 ماه از میادین به دور خواهد بود. با 
این حال، فان خال عنوان کرد که او خیلی 

زودتر از موعد راه رفنت را رشوع کرده است.
او گفت: او همین جاست، با آتل راه می رود 
پیش  روز  هر  است.  باورنکردنی  این  و 
ولی  کرده  رشوع  را  توانبخشی  دوره  ماست 
زیادی  فاصله  میادین  به  بازگشت  با  هنوز 

دارد. 
به  ساوتهمپتون  از   201۴ سال  شاو 
خاطر  به  ولی  پیوست  منچسرتیونایتد 
مصدومیت نتوانسته تا به حال انتظارات را 

برآورده کند.

که  کرد  عنوان  مادرید  رئال  مدافع  مارسلو، 
خارج  کاسیاس  سایه  زیر  از  ناواس  کیلور 

شده است.
شنبه شبی که گذشت، در پیروزی 3-0 رئال 
سابقش  تیم  مقابل  ناواس  لوانته،  مقابل 
شد  موفق  و  داشت  فوق العاده ای  درخشش 
بازی اش  هشتمین کلین شیت در دهمین 
برساند.  ثبت  به  را  فصل  این  در  رئال  برای 
خوبی  به  ناواس  که  است  معتقد  مارسلو 
خودش را ثابت کرده و جانشین الیقی برای 

کاسیاس بوده است.
او گفت: کیلور دروازه بان خیلی خوبی است 
که وقتی کاسیاس این جا بود، سخت تالش 
به خوبی ثابت  کرد و این فصل خودش را 

کرده است. 
ناچو فرناندس، مدافع رئال مادرید نیز در این 
فوق العاده ای  دروازه بان  کیلور  گفت:  رابطه 
است و این را نشان داده. حضور او در تیم 
فوق العاده است زیرا واقعا حس امنیت به ما 

می دهد.

هر  از  بیش  بارسلونا  برای  جاری  فصل  در 
اروپایی  معترب  لیگ های  میان  در  تیمی 

پنالتی گرفته شده است.
با  شد  موفق  گذشته  شنبه شب  بارسلونا 
تا  کند  غلبه  وایکانو  رایو  بر   2-5 نتیجه 
امتیاز  هم  مادرید  رئال  با  دیگر  یک بار 
نقطه  روی  از  گول   5 این  از  گول  دو  شود. 
پنالتی و توسط نیامر به مثر رسید. جالب 
است بدانید که در ۷3 بازی برگزار شده در 
تایش   ۷ که  شده  اعالم  پنالتی   1۸ اللیگا، 
متعلق به بارسلونا بوده است؛ به عبارتی 3۹ 
درصد پنالتی های اعالم شده در اسپانیا به 

به  منحرص  رکورد  یک  که  بوده  بارسا  نفع 
فرد در میان متام تیم های اروپایی حارض در 
،انگلیس،  )اسپانیا، آملان  معترب  لیگ های 

ایتالیا و فرانسه( است. 
بارسلونا در فصل گذشته مجموعا صاحب 
۷ پنالتی شده بود و در حالیکه تنها ۸ هفته 
به سود  پنالتی  از فصل جاری می گذرد، ۷ 
این تیم اعالم شده است)۴ پنالتی به گول 
مقایسه  قابل  آمار  این  است(.  شده  تبدیل 
و  رئال  نفع  به  شده  اعالم  پنالتی های  با 
اتلتیکو نیست. دو تیم مادریدی تنها یک 

بار صاحب پنالتی شده اند.

تاکید  مادرید،  رئال  ستاره  رونالدو،  کریس 
کرد که مصدومیت لیونل مسی، به معنای 
هم  آینده  مطمئنا  سال  او  که  نیست  این 

برنده کفش طال خواهد شد. 
با ۴۸ گول، آقای  رونالدو که فصل گذشته 
گول اللیگا شد، به تازگی چهارمین کفش 
کرد  کسب  را  اروپا  گول زن  بهرتین   طالی 
این  به  که  شد  تبدیل  بازیکنی  اولین  به  و 

رکورد رسید. 
مسی تا به حال سه بار برنده این جایزه شده 
آرژانتینی  ستاره  که  کرد  تایید  رونالدو  و 

می تواند به رکورد او  برسد. 
گفت:  تلگراف  د  هلندی  روزنامه  به  او 
رقابت برای بردن کفش طال در لیگ های 
انگلیس  در  می  گیرد.  صورت  مختلف 

حضور  العاده ای  فوق  مهاجامن  آملان  و 
دارند؛ مانند وین رونی و رسخیو آگوئرو در 
 انگلیس یا روبرت لواندوفسکی در آملان.  

نباید کریم بنزما را در رئال و لوئیس سوارز 
را در بارسا هم فراموش کرد. بنزما این فصل 
خیلی خوب  بازی می کند و سوارز هم در 
زمان حضور در لیورپول، یک بار این جایزه 

را برد. 
من واقعا جایزه کفش طال را دوست دارم. 
سایر  است.  جایزه  بهرتین  این  من  برای 
بازیکن  بهرتین  به  عنوان  شام  را  جایزه ها 
یک  کار  اما  بیاورید  دست  به  می توانید 
را  کار  این  من  و  است  گول زنی  مهاجم 
که  کنم  انکار  توانم  منی  دوست  دارم. 

عاشق گول زنی هستم.  
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