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3صفحه

افشار!درقتلگاِهتو،خیمهیدموکراسیبرپاکردهاند...
تو را چگونه روایت کنم »افشار«؟ 
تورا چگونه قرائت کنم »مجاهد«؟ 
تورا چگونه بخوانم »فرمانده«؟ 
تورا چگونه بشناسم »استاد« فقه و حدیث؟ 
و تو را چگونه ببینم »رهبر جهادی«؟

افشار! تو را چگونه بازخوانی کنم پس از 22 زمستاِن سردی که حتا 
خاطراتت در ذهن ما یخ زده است؟

افشار! برخیز و خود حدیث آن زمستانت را بخوان تا انجماد ذهن و کرختی 
حس ما اندکی گشایش یابد.

افشار! تو خود به صدا درآی، تا گوش های چرک گرفته ی ما، طنین خفته ی تو 
را بشنود و چشم های نزدیک بین ما دامن خونین تو را ببیند!

افشار! می دانی که گوش های ما به موسیقی »ستاره ی افغان« معتاد شده اند، 
ذهن ما به سخنرانی های دموکراتیک »استاد عبدالرسول سیاف« خو گرفته اند 
و حواس ما با وعظ های »آیت اهلل آصف محسنی« پرت شده است؟!
افشار! می دانی که در قتلگاه 22 دلِو تو، خیمه ی دموکراسی برپا کرده اند...
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صفحه 2

اشرف غنی: 
بامذاکراتپنهانی،صلحتأمیننمیشود

دوازدهسناریویپایانجهان

صفحه4

صفحه6

مسی:بدنممثلسابقجوابنمیدهد

صفحه7

ایاالت متحده ی امریکا به پیشرفت های مهمی در عرصه ی مبارزه با تروریسم دست یافته 
است. ما هسته ی رهبری القاعده را متالشی کرده ایم، امنیت داخل کشور را تقویت کرده ایم 

و تالش به کرده ایم که از حمالت بزرگ به مقیاس حمله ی ۱۱ سپتامبر جلوگیری نماییم.
در عین حال، تهدیدها افزایش یافته و شورشیان وابسته به القاعده در یمن، حمالت علیه ما را 
طرح ریزی می نمایند. از زمان حمالت ۱۱ سپتامبر، گروه های تروریستی، شهروندان امریکایی 
را در خارج از امریکا، به شمول حمله بر شهر بن غازی لیبیا، به قتل رسانده اند. این جا در داخل 
خاک امریکا در شهر فورت هوت و هم چنان در جریان مسابقات دوش در باستن، امریکایی ها 

به قتل رسیده اند.
5مبارزات ما در سراسر جهان به منظور جلوگیری مردم از رادیکال شدن و رو...

باراکاوباما:علیهافراطیِت
خشونتآمیزمبارزهمیکنیم

اعترافمشرف،دربارهی
موضعکنونیپاکستانبهماچهمیگوید؟



رییس  غنی،  محمد اشرف  روز:  اطالعات 
از  شماری  با  دیدار  در  دیروز  کشور  جمهور 
و  قومی  بزرگان  سیاسی،  احزاب  نمایندگان 
که  گفت  ارگ  در  مدنی  جامعه ی  اعضای 
برقراری صلح و ثبات نیازمند یک روند شفاف 
در  صلح  جمهور،  رییس  گفته ی  به  است. 
با ]مذاکرت[ پنهانی، در تاریکی شب و  کشور 
تأمین صلح  برای  برای  او  نخواهد شد.  برقرار 
دایمی در کشور خواستار یک حرکت جدی و 
داد  اطمینان  دیروز  غنی  اشرف  شد.  سراسری 
که از روند مذاکرات صلح مردم را آگاه می کند. 
این اظهارات در حالی مطرح شد که شماری از 

رهبران جهادی، از جمله عبدالرب رسول سیاف 
به تاریخ 26 دلو در مراسم سالروز خروج ارتش 
شوری از کشور گفتند، سران حکومت در مسایل 
مهم ملی با مردم مشوره کنند و مسایل ملی را 

از چشم دید مردم پنهان نکنند.
روابط  در  استراتژی  »تغییر  داد:  هشدار  سیاف 
افغانستان با همسایه ها و کشورهای دنیا، بدون 
مشوره و آگاهی ملت، ناروا و تصرف دیکتاتورانه 
پیش  نداریم«.  قبول  را  آن  ما  است؛  فردی  و 
از این اسماعیل خان، از فرماندهان جهادی و 
وزیر پیشین انرژی و آب گفته بود، مجاهدین 
در جریان مذاکرات با مخالفان مسلح قرار ندارند.

با این حال، دید و بازید رییس جمهور با شماری 
افزایش  سیاسی  احزاب  و  جهادی  رهبران  از 
پنج شنبه  روز  به  جمهور  رییس  است.  یافته 
جهادی،  رهبران  از  با شماری  گذشته  هفته ی 
سیاسی و حامد کرزی، رییس جمهور پیشن به 
طور جداگانه در مورد صلح دیدار کرد. او در این 
دیدارها گفت، دولت نمی خواهد هیچ مذاکره و 
گفت وگویی را در خفا و دور از انظار مردم انجام 
دهد، بلکه می خواهد ملت را از تمام جریانات، 
رسانه های  دفتر  خبرنامه ی  در  سازد.  واقف 
جمهور  رییس  از  نقل  به  جمهوری  ریاست 
از  منافع علیای کشور  تأمین  آمده است،  غنی 

مسئولیت های وی است و بدون رسیدن به یک 
را  کاری  هیچ  مردم،  رضایت  کسب  و  اجماع 
انجام نخواهد داد. او گفت، تمام مردم از جزئیات 
قرار  تأمین صلح در جریان  راستای  توسعه  در 
اسالم آباد  و  کابل  اخیر  روابط  گرفت.  خواهند 
برای  است.  داشته  دنبال  به  را  انتقادهایی 
نخستین بار شش افسر نظامی برای فراگیری 
آموزش های نظامی به پاکستان فرستاده شدند 
این کار  از احزاب سیاسی  از آن برخی  و پس 
رییس جمهور را خالف معمول عنوان کردند. به 
باور آنان، با این کار نفوذ استخبارات پاکستان در 

کشور بیش تر می شود.

مکمل  واگذاری  از  پس  روز:  اطالعات 
امنیتی  نیروهای  به  امنیتی  مسئولیت های 
در  طالبان  با  نیروها  این  درگیری  افغانستان، 
است.  یافته  افزایش  کشور  والیت های  از  شماری 
وزارت دفاع چند روز پیش عملیات ذوالفقار را برای 
سرکوب طالبان در هلمند راه اندازی کرد و بر اساس 
معلومات این وزارت، تا اکنون در این عملیات 300 

شورشی طالب کشته شده اند.
دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز 
هلمند،  والیت  در  طالبان  تلفات  رقم  این  تأیید  با 
گفت که عملیات ذوالفقار تا چند روز دیگر در این 

والیت ادامه خواهد داشت. تا کنون در این عملیات 
کشته  نیز  امنیتی  نیروهای  سربازان  از  تعدادی 
شده اند؛ اما به گفته ی وزیری، به افراد ملکی تلفاتی 

وارد نشده است.
عملیات  که  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون 
ذوالفقار برای تأمین امنیت بهتر و تصفیه ی هلمند 
این  در  و  شد  راه اندازی  مسلح  مخالفان  وجود  از 
امنیت  و  پولیس  نیروهای  هوایی،  قوای  عملیات 
ملی نیز حضور دارند. در این عملیات بر عالوه ی 
کشته شدن صدها شورشی طالب، تعداد دیگر آنان 
زخمی شده و هم چنان مقداری جنگ افزار به دست 

نیروهای امنیتی آمده  است.
این  امنیتی در  نیروهای  تلفات  از رقم دقیق  هنوز 
عملیات جزئیاتی در دست نیست؛ اما وزیری گفت، 
و  منسوبان  از  تن   20 گذشته،  روز  ده  جریان  در 
سربازان اردوی ملی در عملیات ها کشته شده اند. در 
حال حاضر درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان 
این  ناور  تریخ  به  موسوم  منطقه ی  در  هلمند  در 

والیت جریان دارد.
ناوه  نادعلی،  مارجه،  ولسوالی های  با  منطقه  این 
دارد  و لشکرگاه مرکز والیت هلمند مرز مشترک 
می شود.  خوانده  جنگی  استراتژیک  منطقه ی  و 

مسئوالن محلی والیت هلمند دیروز گفتند، جنگ 
زیرا  به کندی پیش می رود؛  بسیار  این والیت  در 
افراد  تلفات  از  جلوگیری  برای  امنیتی  نیروهای 

ملکی، از احتیاط کار می گیرند.
هلمند در جنوب کشور از والیت های ناامن است که 
طالبان داخلی و پاکستانی در برخی از ولسوالی های 
والیت هلمند فعالیت دارند. نیروی 352 هزار نفری 
با شورشیان در  برای مبارزه  کشور در حال حاضر 
آنان  اما  می کنند؛  مبارزه  تنهایی  به  کشور  سراسر 
سالح های  به  شورشیان،  برابر  در  موفقیت  برای 

سنگین و هواپیماهای جنگی نیاز دارند.

از  خود  گزارش  در  ملل  سازمان  روز:  اطالعات 
افزایش 25 درصدی کشتار غیرنظامیان در کشور 
بر جلوگیری  خبر داد و اعالم کرد، تعهداِت مبنی 
از تلفات آنان عملی نشده اند. این سازمان افزایش 
تلفات افراد ملکی در سال 20۱4 را در شش سال 
سال  این  در  می گوید،  و  خوانده  کم سابقه  گذشته 
و  کشته   36۹۹(  ۱04۸ به  قربانیان  مجموع  آمار 
درگیری های  افزایش  می رسد.  زخمی(   6۸4۹
عامل  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  بین  زمینی 

شده  خوانده  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  اصلی 
است. در گزارش سازمان ملل آمده است، مرگ و 
جراحت های ناشی از درگیری های زمینی در سال 
20۱4 در افغانستان 54 درصد افزایش یافته است. 
مواد انفجاری و حمالت انتحاری در رده های بعدی 

عوامل تلفات غیرنظامیان شناخته شده اند.
ملل  سازمان  ویژه ی  فرستاده ی  هیسم،  نیکوالس 
ارائه ی  هنگام  گذشته  پنج شنبه  روز  به  کشور  در 
تلفات  درصد   72 عامل  که  گفت  گزارش  این 

نیروهای  دیگر  درصد   ۱3 و  طالبان  غیرنظامیان 
نیروهای خارجی در  او،  به گفته ی  بوده اند.  دولتی 
ملکی  افراد  تلفات  درصد  دو  مسئول  افغانستان 
که  است  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در  بوده اند. 
حمالت پاکستان در افغانستان مسئول یک درصد 
تلفات بوده است. بر اساس این گزارش، آمار تلفات 
و  درصد   2۱  ،20۱4 سال  در  افغانستان  در  زنان 
آمار تلفات کودکان 40 درصد افزایش یافته است. 
دیگر  تن  و 556  زن کشته  در سال 20۱4، 2۹۸ 

زخمی شده اند و آمار تلفات کودکان به 7۱4 کشته 
و ۱760 زخمی رسیده  است.

توسط طرف های  بر کودکان  خشونت های جنسی 
گزارش  در  شده  ثبت  موارد  دیگر  از  جنگ  درگیر 
را  رویدادها  تمام  گزارش  این  است.  ملل  سازمان 
گزارش داده نتوانسته؛ اما این سازمان پنج رویداد 
پولیس   نیروهای  از سوی  رویداد  از جمله ی چهار 
طرف دار  نیروهای  سوی  از  رویداد  یک  و  محلی 

دولتی را ثبت کرده است.

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت قندوز 
د لداده  نوجوان  دو  که  می گویند  کشور  شمال  در 
به  اقدام  موش،  مرگ  خوردن  با  والیت  این  در 
خوردن  از  پس  نوجوان  دختر  کرده اند.  خودکشی 
اما پسر زنده مانده است.  مرگ موش جان داده؛ 
والیت  شفاخانه های  از  یکی  در  اکنون  پسر  این 

قندوز بستری است.

دوست  را  هم دیگر  قبل  سال ها  از  تن  دو  این 
آنان  ازدواج  مانع  خانواده های شان  اما  داشته اند؛ 
از  را  دخترش  دوست  بار  چندین  پسر  شده اند. 
خانواده  این  اما  کرده؛  خواستگاری  خانواده اش 
این  از  پس  پسر  و  دختر  است.  نشده  راضی 
نارضایتی از کابل به ولسوالی امام صاحب والیت 

قندوز فرار کرده اند.

سپس خانواده ی دختر به دنبال این دو دلداده به 
و دختر ۱۸  قندوز می روند. پسر 22 ساله  والیت 
ساله هنگامی که از آمدن اعضای این خانواده به 
این  می خور ند.  موش  مرگ  می شوند،  خبر  قندوز 
از  از کابل به قندوز، در یکی  از فرار  دو تن پس 

خانه های دوستان پسر پنهان شده بودند. 
شفاخانه ی  در  موظف  دکتر  حال،  همین  در 

حوزه ای قندوز گفته است که وضعیت صحی پسر 
خوب است. 

بر  هنوز  موارد  از  برخی  در  کشور  در  ازدواج 
سنتی  می گیرد.  خانواده ها صورت  رضایت  اساس 
عدم  و  ناپسند   رواج های  و  رسم  و  جامعه  بودن 
آگاهی دقیق از روابط زناشویی، از عوامل اساسی 

ازدواج های اجباری خوانده می شوند.

اطالعات روز: مسئوالن دیده بان رسانه های آزاد 
خواستند  ملی  وحدت  حکومت  از  )نی(  افغانستان 
هرچه  را  اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون  که 
روزهای  در  غنی  جمهور  رییس  کند.  اجرا  زودتر 
اول کاری اش، قانون حق دسترسی به اطالعات را 
توشیح کرد؛ اما تا هنوز این قانون اجرا نشده است.
گذشته  هفته ی  نی  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل 
به  دسترسی  حق  قانون  شدن  اجرایی  خواستار 
قانون  این  زیاد،  احتمال  به  اطالعات شد و گفت، 
در جریان تطبیق با نواقص روبه رو می شود که نیاز 

اجرایی  با  او،  گفته ی  به  داشت.  خواهد  تعدیل  به 
تمام  اطالعات،  به  دسترسی  حق  قانون  شدن 
ارگان های دولتی مکلف به ایجاد دفترهایی به نام 

اطالع رسانی خواهند شد.
دفترها  این  قانون،  این  مطابق  که  گفت  توحیدی 
اطالعات را در میعاد معین در اختیار متقاضیان قرار 
حکومت  که  کرد  نگرانی  ابراز  او  اما  داد.  خواهند 
و  نکرده  ایجاد  را  دفترها  چنین  هنوز  ملی  وحدت 
نیز  اطالعات  به  دسترسی  بر  نظارت  کمیسیون 
این  گفت،  توحیدی  است.  نشده  ایجاد  هنوز  تا 

کمیسیون باید مستقل باشد.
پنج شنبه  روز  به  افغانستان  شفافیت  دیده بان  اما 
هفته ی گذشته خواستار تعدیل قانون حق دسترسی 
بر  گفتند،  نهاد  این  مسئوالن  شد.  اطالعات  به 
اساس ارزیابی های دقیق آنان و نهادهای جامعه ی 
مدنی، رسانه ها و کارشناسان بین المللی، قانون حق 
دسترسی به اطالعات مشکالت زیادی دارد که باید 
ارتباطات  ناصری، مسئول  میرویس  اصالح شوند. 
در  شده  توشیح  قانون  که  گفت  شفافیت  دیده بان 
متقاضیان  برای  و  ندارد  وضاحت  موارد  بسیاری 

او،  گفته ی  به  است.  مشکل آفرین  اطالعات، 
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات مستقل 
نیست و از لحاظ اداری و مالی به وزارت اطالعات 
و فرهنگ وابسته است. او در ادامه گفت، موجودیت 
اصطالحاتی چون امنیت ملی، منافع ملی و مصالح 
ملی در قانون دسترسی به اطالعات واضح نیست. 
گفتنی است که نهادهای یادشده پیش نهادهایی را 
برای اصالح قانون حق دسترسی به اطالعات به 
رییس جمهور ارسال کرده و خواستار گنجاندن آن 

در این قانون شده است.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در  ترافیکی  حادثات  افزایش  از  نگرانی  ابراز  با 
کشور اعالم کرد، در این مورد به زودی گزارشی 
کمیسیون  این  مسئوالن  می کند.  نشر  را 
ویژه  به  اداره های مختلف،  در  فساد  موجودیت 
دولتی  اداره های  میان  ناهماهنگی  و  ترافیک 
مربوطه را از عوامل حادثات ترافیکی خوانده اند.

جاده ها،  خرابی  و  سرک ها  نبودن  معیاری 
قوانین  از  شهروندان  و  رانندگان  ناآگاهی 
جواز  نداشتن  رانندگان،  تیزرانی  ترافیکی، 
وسایط  مجاز  وزن  نشدن  رعایت  رانندگی، 

از  استفاده  و  مسلکی  رانندگان  کمبود  باربری، 
عمده ی  عوامل  از  رانندگی  هنگام  مخدر  مواد 
دیگر افزایش حادثات ترافیکی در کشور خوانده 
کمیسیون  سخنگوی  بیدار،  رفع اهلل  شده اند. 
گفت،  امریکا  صدای  به  بشر  حقوق  مستقل 
رانندگی  جواز  رشوه گیری  با  ترافیک  اداره های 
باعث  این  که  می کنند  توزیع  متقاضیان  به  را 
افزایش حادثات ترافیکی در کشور شده است. او 
افزود، ساالنه هزاران تن بر اثر حادثات ترافیکی 

در شاهراه های کشور جان می دهند.
به گفته ی بیدار، کمیسیون مستقل حقوق بشر 

گزارشی را با انجام مصاحبه با شاهدان حادثات، 
و  کرده  آماده  آنان  خانواده های  و  متضرران 
به زودی نشر می شود. این گزارش از 33 والیت 
تهیه شده است. بیدار گفت، بیش ترین حادثات 
ترافیکی در شاهراه های کابل-قندهار و هرات، 
رخ  کابل-تورخم  شاهراه  و  شریف  کابل-مزار 
برای  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  داده اند. 
نیز  را  پیش نهادهایی  ترافیکی  حادثات  کاهش 
نصب  کرد.  خواهد  ارائه  مربوطه  نهادهای  به 
سرعت سنج در جاده ها و شاهراه ها برای معلوم 
و  رانندگان  استفاده ی  موترها،  سرعت  کردن 

سرنشینان از کمربند ایمنی، پوشیدن کاله آهنی 
رانندگان موترسایکل و آموزش عالیم ترافیکی 
این  پیش نهادهای  از  مکاتب  دانش آموزان  به 
گذشته،  سال های  جریان  در  اند.  کمیسیون 
حوادث ترافیکی پس از نا امنی بیش ترین تلفات 
را در کشور برجای گذاشته اند. بر اساس آمارهای 
ارائه شده، از سال 2005 تا سال 20۱2، حدود 
35 هزار تن بر اثر حادثه ی  ترافیکی در سراسر 
اداره های  از  شهروندان  داده اند.  جان  کشور 
برای  که  دارند  تقاضا  ترافیک  و  ترانسپورتی 

کاهش حادثات ترافیکی، بی  مسئولیتی نکنند.
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فصلجدیِدمناسبات
افغانستانوپاکستان

با آمدن رییس جمهور غنی به ارگ و شروع به کار حکومت وحدت 
ملی، گشایش تازه ای در مناسبات افغانستان و پاکستان ایجاد شد. 
کم کم رفت و آمد ها میان کابل و اسالم آباد نسبت به گذشته ها 
افزایش یافت  و لحن گفتار دولت مردان دو کشور در برابر هم دیگر 
تغییر کرد. هرچند که در یکی دو مورد، خصوصا پس از حمله ی 
مرگبار طالبان پاکستانی بر مکتبی در پشاور، اندکی نوک اتهامات را 
بار دیگر بر هم دیگر نشانه رفتند و دولت پاکستان فشار های تازه ای 
بر مهاجران افغانی وارد آورد ؛ اما با آن هم این برخوردها به زودی در 
مسیر مثبت و همکاری جویانه ی دو کشور حل و گام هایی از هردو 
جانب برای اعتماد سازی و تحکیم همکاری های امنیتی و سیاسی 
و  افغانستان  مناسبات  که  می رسد  نظر  به  اکنون  شدند.  برداشته 
پاکستان در مسیر تازه ای با چشم اندازی روشن و نوید بخش قرار 
گرفته است که اگر به همین منوال ادامه یابد، ممکن است تحول 

چشم گیری در معادالت جنگ و صلح افغانستان پدید آید.
تا فصل جدید  فعال دولت مردان پاکستان بیش تر تالش می کنند 
مناسبات افغانستان و پاکستان را تقویت کنند. هیأت های نظامی 
و سیاسی این کشور پی هم به کابل می آیند تا نوع نگاه حکومت 

وحدت ملی را نسبت به پاکستان تغییر بدهند.
اخیرا جنرال راحیل شریف، رییس ستاد ارتش این کشور در دیدار با 
رییس جمهور غنی از آمادگی های این کشور برای کمک به روند 
آن مشاهده  نتایج  به زودی  که  داد  وعده  و  مصالحه سخن گفت 
خواهند شد. هم چنان وی گفته، شورای کویته و شبکه ی حقانی 
حاضر  افغانستان  دولت  با  رودررو  گفت وگوهای  در  درصد  صد 
می شوند و نیز تأکید کرده که اگر آن ها حاضر نشوند پناه گاه های 

آن ها را درخاک پاکستان خواهند بست.
با جان کری،  در همین حال، وزیر داخله ی پاکستان در مالقات 
وزیر خارجه ی آمریکا، فصل جاری مناسبات افغانستان و پاکستان 
را بی سابقه خوانده و گفته است که همکاری صادقانه ی افغانستان 

و پاکستان در روند صلح، معجزه می کند.
افغانستان  دولت  صادقانه ی  همکاری  که  نیست  تردیدی  هیچ 
اصلی  رشته ی  چون  می کند؛  معجزه  صلح  روند  در  پاکستان  و 
این  افغانستان به دست پاکستان است و  معادله ی جنگ و صلح 
کشور به گونه ی کامل مدیریت و مهندسی جنگ افغانستان را به 
دست دارد. پاکستان تا کنون با روند صلح همکاری صادقانه نکرده 
است. هرچند مقام های این کشور همواره از همکاری با این روند 
خبر داده؛ اما هیچ گاه به گونه ی صادقانه همکاری نکرده اند. رییس 
هیچ گاه  فراوان،  تالش های  علی رغم  دولتش  و  کرزی  جمهور 
نتوانست همکاری صادقانه ی این کشور را جلب کند و دولت مردان 

این کشور، مشخصًا آی اس آی، را از بازی های دوگانه باز دارد.
با  این که شورای کویته و شبکه ی حقانی در گفت وگوهای صلح 
دولت افغانستان حاضر شود یا نشود، در اختیار پاکستان است. اگر 
شبکه ی  و  کویته  شورای  فشار،  بدون  باشد،  خواسته  کشور  این 
دولت مردان  اگر  اما  می شوند؛  حاضر  مصالحه  میز  روی  حقانی 
این کشور نخواهند، مال عمر، شورای کویته و شبکه ی حقانی و 
تمام رهبران طالبان سال های بیش تر مخفی خواهند ماند و مسیر 
یک جانبه ی صلح افغانستان هیچ گاه به نتیجه نمی رسد. بنابراین، 
همکاری صادقانه ی پاکستان با روند صلح، شرط اصلی به نتیجه 

رسیدن این روند است.
البته تا کنون اقدام های عملی پاکستان در روند مصالحه را شاهد 
نبوده ایم. هیچ بهبودی ای در جنگ و صلح افغانستان پدید نیامده و 
در روند صلح تا کنون هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. خدا کند 
وعده های مقام های پاکستانی در مورد همکاری با روند مصالحه با 

اراده ی عملی همراه باشد.
رییس جمهور غنی برای ایجاد این فصل از همکاری های افغانستان 
و پاکستان، هزینه های سنگینی را متقبل شده است. او مالحظات 
اساسی هند، همکار استراتژیک افغانستان را در این معادله نادیده 
گرفته و موجی از مخالفت های داخلی را برای خود و دولتش خریده 
است. آقای غنی توازن معادله ی حیاتی مناسبات هند-افغانتسان و 
پاکستان را به نفع پاکستان به هم زده تا همکاری پاکستان را جلب 
کند. تا کنون حفظ این توازن کلید ثبات افغانستان پنداشته می شد؛ 
اکنون معلوم نیست که با به هم زدن این توازن به نفع پاکستان، 

صلح و امنیت به دست می آید یا خیر؟
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تو را چگونه روایت کنم »افشار«؟ 
تورا چگونه قرائت کنم »مجاهد«؟ 

تورا چگونه بخوانم »فرمانده«؟ 
تورا چگونه بشناسم »استاد« فقه و حدیث؟ 

و تو را چگونه ببینم »رهبر جهادی«؟
افشار! تو را چگونه بازخوانی کنم پس از 22 زمستاِن 

سردی که حتا خاطراتت در ذهن ما یخ زده است؟
تا  بخوان  را  زمستانت  آن  و خود حدیث  برخیز  افشار! 

انجماد ذهن و کرختی حس ما اندکی گشایش یابد.
افشار! تو خود به صدا درآی، تا گوش های چرک گرفته ی 
ما، طنین خفته ی تو را بشنود و چشم های نزدیک بین ما 

دامن خونین تو را ببیند!
افشار! می دانی که گوش های ما به موسیقی »ستاره ی 
سخنرانی های  به  ما  ذهن  شده اند،  معتاد  افغان« 
دموکراتیک »استاد عبدالرسول سیاف« خو گرفته اند و 
حواس ما با وعظ های »آیت اهلل آصف محسنی« پرت 

شده است؟!
خیمه ی  تو،  دلِو   22 قتلگاه  در  که  می دانی  افشار! 
این  باشکوِه  ستون های  تا  کرده اند  برپا  دموکراسی 
خیمه بر خاکستر استخوان کودکاِن شقه شقه و دختراِن 

شکم دریده ی تو استوار گردد؟ 
تا فاتحان مغروِر »علوم اجتماعی« از تریبون این خیمه 
کفش های  با  و  دهند  سر  دموکراسی  و  آزادی  ندای 
پدران  و  پستان بریده  مادران  قبر  سنگ  بر  خود  براق 

سرکنده ی تو، پای بکوبند...
افشار! بگذار اعتراف کنم که زخم تو امروز، تنها بر دل 
مادر زینب مانده است و خون تو تنها از چشم یتیمان 
نامرد  و  بی درد  و  بی َگرده  همگی  ما  جاریست.  بتول 
شده ایم که حرص نان و شهرت نام و شهوت خیابان، 

مسخ مان کرده است.
افشار! بگذار اعتراف کنم که ما همه تو را از یاد برده ایم؛ 
به حکومت  سپرده ایم، چشم  ملی«  »انتخابات  به  دل 
وحدت ملی دوخته ایم و امید به دموکراسی و جامعه ی 

مدنی بسته ایم.
حضور  به  خوشیم  ما  سال هاست  که  می دانی  افشار! 
وکیالن مان. شادمانیم  ازدیاد  از  وزیران مان. سرمستیم 
سخنوری  از  سرشاریم  معاونان مان.  داشتن  از 
دانشگاهیان مان  افزایش  از  شادکامیم  سخنگویان مان. 
و مغروریم از شهرت نویسندگان مان؟ اما حافظه ی مان 
از خاطرات تو تهی گردیده است. می ترسیم که یادماِن 
تو، ستون های محکم وحدت ملی را فروبریزد و برادری 

ملیت ها را به خطر اندازد!
عشق  با  را  داغ هایت  و  را  تو  که  می دانی  افشار! 
غریو  به  را  یادت  کرده ایم؟  عوض  »دموکراسی« 
»ائتالف های انتخاباتی« حراج نموده ایم و غربتت را در 

لبخندهای دپلماتیک گم کرده ایم؟

تجاوز  تو  حریم  معصومیت  بر  آن که  می دانی،  افشار! 
کرد، قهرمان شد؟ آن که پستان همسر تو را برید، وزیر 
شد؟ آن که سنگر تو را فروخت، والی شد؟ آن که از خون 
گلوی کودکانت یادگاری نوشت، وکیل شد؟ اما آن که بر 
تلی از خاک فروخفت، یاد تو و ویرانی کوچه های تو بود!
بر  »مجاهد«  را  تو  خوِن  که  می دانی  حتما  افشار! 
را رهبر  جوی های سیلو جاری ساخت. فرمان قتل تو 
را مجاهد درید.  تو  جهادی صادر کرد. عصمت دامان 
برد.  یغما  به  جهادی  فرمانده  را  تو  ناموس  جمال 
کلبه های گلین تو را خشم مجاهد سوزاند و تن کودکان 

تو را سرنیزه های مجاهد پاره پاره کرد!
حتا  است.  سنگین  قیامت  تا  تو  خون  تاوان  افشار! 
سازمان حقوق بشر از شمردن جنایاتی که بر تو رفته، 
عاجز است. شعارهای شیک برادری نمی توانند لکه های 
سیاسی  لبخندهای  بشویند.  را  دیوارها  بر  تو  خون 
نمی توانند بهانه ای برای فراموشی ضجه های تو گردند 
تو  تاریخی  نمی توانند دردهای  و هم وطنی های کاذب 
التیام ببخشند. تو، عقده ی همیشه ی تاریخی. زخم  را 

خونین همواره ی وجدان هایی.
افشار! در کوچه های تو تاریخ پایان یافت. انسانیت به 
پیوست.  دیو  و  دد  به  مسلمانیت  شد.  کشیده  انحطاط 
دین  رهبران  کرد.  ظهور  سیرت  پلید ترین  به  مجاهد 
شهر  زباله های  به  اخالق  و  رسیدند  ابتذال  قیامت  به 

فروافتاد.
افشار! بگذار اعتراف کنم که ما همه بر تو جنایت کردیم. 
ما همه بر تو جفا می کنیم و ما همه شرمنده ی َعزلِت 
مقروض  تو  َدین  در محک  ما  انسانیت  توییم.  ویرانی 
است. اخالق ما در سنجش عظمت تو مغبون است و 

وجدان ما در برابر حقانیت تو مفلوک است.
افشار! بگذار اعتراف کنم که ما جبونانه می کوشیم تو را 
فراموش کنیم، ریاکارانه می خواهیم بر دیوار یاِد تو ِگل 
بمالیم. وقیحانه دوست داریم بر چشمان منتظر تو خاک 
بزنیم؛ اما تو، هولناک تر از آنی که زیر آوارهایت خاک 

شوی و الی استخوان هایت بپوسی.
افشار! تو مثل کوِه پشت سرت که در 22 دلو بر فرقت 
مثل  شده ای.  سنگ  ما  وجدان های  بر  فروریخت، 
جان  بر  کشید،  زبانه  خانه هایت  بر  روز  آن  که  آتشی 
ما شعله می کشی. مثل برچه هایی که بر قلب کودکانت 
خونی  مثل  فرورفته ای.  ما  روان  بر عمق  فرونشستند، 
بر چشمان ما لخته  از دامن دخترانت فرو غلطید،  که 

شده ای...
افشار! بگذار صادقانه اعتراف کنم که ما حتا از نوشتن 
یک  انتشار  از  می هراسیم.  تو  برای  »کتاب«  یک 
قشنگ،  مجریان  با  رنگارنگ  تلویزیون های  در  فیلم 
مدنی  و  روشنفکرانه  هم دردی های  از  می ورزیم!  حیا 
ابا  تاراج رفته ات،  به  با کودکان مچاله شده و دختران 

و  آزادی  و  برادری  و  عدالت  از  وقیحانه  اما  می کنیم؛ 
روشنفکری  و  کتاب  و  هنر  و  قصه  و  شعر  و  فرهنگ 

داد می زنیم.
افشار! می دانی که این روزها صدای »رهبران جهادی« 
چقدر بلند است؟ همان صداهایی که برای تو وحشت آور 
تو »صور  برای  که  همان صداهایی  تکان دهنده اند.  و 
اسرافیل« و پایان جهان اند. همان صداهایی که فرمان 
خاکستر شدن تو را صادر کردند. همان صداهایی که 

فتوای تجاوز بر تو را بر کوچه های شهر جار زدند.
افشار! صدای تو اما امروز چقدر خاموش است. باید هم 
خاموش باشی. تو گلو نداری، زبان نداری. صدا نداری. 
بریده  بیخ  از  را صاحبان همین صداها  تو  زبان  و  گلو 
بودند. این صداها برای تو زوزه های شغال اند که دنبال 
الشه های متعفن می گردند. برای ما مردگان متحرک 
اما، صدای خدایان سیاست و معماران دولت جهادی و 

دهه ی دموکراسی پساطالبانی است.
خدا  برگزیده ی  لشکر  وارثان  صدای  صداها،  این 
رنگین  تو  خون  از  خود  دستان  با  که  است  زمینی  بر 
دنیاست  و  دین  پیشوایان  و  رهبران  ساخته اند. صدای 
که بر خلق خدا نازل شده  است تا بمیرانند و بسوزانند. 
صدای هم پیمانان دموکراسی و کرسی نشینان جمهوری 

اسالمی افغانستان است...
هستی.  دلو   22 فردای  از  خاموش تر  امروز  تو  افشار! 
از جنازه  لبریز  آن روزی که کوچه هایت  از  خاموش تر 
و خون بود. امروز مظلوم تر از آن لحظه ای هستی که 
آن  از  خون بارتر  امروز  فرومی رفت.  تنت  بر  رگبارها 
برای  خانه  به  خانه  خدا،  مجاهدان  که  هستی  روزی 

مکیدن خون تو تشنه بودند.
خاطر  به  تو  مظلومیت  که  می دانی  خود  تو  افشار! 
فراموشی فجیع توست. انسانیت در برابر تو متوقف شده 
است. وجدان اخالقی در برابر تو َهنگ کرده است. سیل 
خون کودکان و تن عریان دختران تو را روشنفکر افغان 
نمی بیند. ضجه های تو را عدالت خواه و دموکرات و فعال 

مدنی و دانشگاهی این مملکت اصال نشنیده است.
روشنفکر  که  کنم  اعتراف  بگذار  فراموش شده!  افشاِر 
ملی گرایی اش  شهوت  تا  کرده  فراموش  را  تو  هزاره 
تا  می کند  کتمانت  تاجیک  روشنفکر  گردد.  اشباع 
برای  نبیند.  رهبرانش  دامن  در  را  خونت  لکه های 
یادش  به  حتا  که  آنی  از  حقیرتر  اما  پشتون  روشنفکر 

بیایی!
آری افشاِر تنها، افشاِر فراموش شده، افشاِر خونین!

این  وجدان های  خاموشی  نقطه ی  پایانی ترین  تو، 
نسلی.  این  اخالقی  بن بستگاه  آخرین  عصری. 
این  مجاهد  انسان  پلیدی  تالقی  انتهایی ترین 
سرزمینی. نهایت انحطاط رهبران مسلمان این دیاری 

و غم ناک ترین تجلی افول کرامت روشنفکر افغانی...
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جناب رییس جمهور و رییس اجرایی! اعسالمون علیکم و رحمه اهلل و برکاته! فکر 
بودم. همیشه  خرابکاری  عاشق  بچگی،  آوان  از  من  از شما خوشم می آید.  نکنید 
دوست داشتم چیز ناچیزی را خراب کنم. روزهایی که یگان چیز را خراب نمی کردم، 
شب هایش خواب می دیدم که از سر کوه پایین می افتم. بچه که باشی، زورت کم 
است و نمی توانی کابل را خراب کنی. باید خیلی زحمت بکشی. نوجوان شوی با 
یک سر پر از شور خرابی! بعد جوان شوی و برخالف دیگر جوانان که دنبال عشق 
و عاشقی می گردند، تو باید دنبال افزایش قدرت تخریبت بگردی. می بینید جناب 
رییس جمهور و رییس اجرایی؟! خیلی سخت است تا آدم واقعًا به جایی برسد که 
بتواند کابل را خراب کند. من هم که فرشته نیستم تا یک شبه آن قدر قدرت مند شوم 
که بتوانم فردایش کابل را خراب کنم. سال ها زحمت کشیدم. خون دل نوشیدم. 
جگرها پاره کردم. سرها را شکستم و دست ها را کوتاه کردم تا به جایی رسیدم که 
توانستم کابل را خراب کنم. البته من تنها نبودم. رفیق و شریک زیادی داشتم. فکر 
می کنم تا هنوز هیچ آدمی در افغانستان پیدا نشده که به تنهایی بتواند پایتخت را 
ویران کند. جناب رییس جمهور، این را به خاطری می گویم که ما بمب اتم نداریم. 
من اگر صاحب بمب اتم شوم، باور کنید یک ثانیه هم معطل نمی کنم. اول ارگ را 

می زنم. بعدش ریاست اجرایی را! 
من به جز ویرانگری، کارهای دیگری هم بلد بودم. پول های زیادی به دستم آمدند 
و از دستم رفتند. عاشق پول نیستم؛ اما عاشق جایی هستم که مردم از من بترسند. 
من از ترساندن مردم لذت می برم. دوست دارم آن قدر هیوال شوم که عکسم وقتی 
جایی چسب می شود، همه سالم کرده بگذرند. در حد توان این خدمت را در حق 
آدم های  هنوز  و  باشد  شده  کوتاهی  جای  کدام  اگر  می بخشید  کردم.  هم وطنانم 
آینده جبران  را در  نترسند. قول می دهم آن  از من  باشند که  پلیدی وجود داشته 
بترسند. من در  از من  کنم. آن قدر وحشت خلق کنم که کشورهای همسایه هم 
این کار نیز مهارت دارم. اصاًل وقتی به آیینه نگاه می کنم، خودم از خودم می ترسم. 
از همین رو، خیلی کم به آیینه نگاه می کنم و دقیق نمیدانم قیافه ام این روزها چه 
ابرویم  و  چشم  شده؟  چگونه  ریش هایم  شده؟  دراز  چقدر  موهایم  است؟  شکلی 
به چه سبکی هوا و محتویات داخلش  بینی ام  کجاست؟ دهنم چقدر گشاد شده؟ 
را  هیچ کدامش  من  جالب انگیز شده؟  چقدر  می کند؟ گوش هایم  سنگین  را سبک 
من  از  همه  دارم  دوست  که  کسی ام  ویرانگرم؛  یک  من  هم چنان  اما  نمی فهمم. 
بترسند. برای این کار، همیشه به پول نیاز می شود. پول را هم فقط به همین خاطر 
دوست دارم. در غیر آن، قسم است که آن قدر پیش من ذلیل است که حتا حاضر 

نیستم به جای کاغذ تشناب ازش استفاده کنم.
در کنار ویرانگری و خلق وحشت، من یک هنر دیگر هم بلدم. آن کار را متأسفانه 
گفته نمی توانم؛ چون یکی از رازها و اسرار من است. اگر آن کار را بگویم، می ترسم 
فردا خودم را بکشند و بعد بگویند که به خاطر فالنی چیز ما این لعین را کشتیم 
و این ضرور بود. شما هم زیاد شله نشوید. هرچند که بعضًا می شنوم که از همین 
میده بچه ها بر من اعتراض می کنند که تو تمام جنایاتت را زیر فالنه چیز پنهان 
می کنی؛ اما من آن قدر دنیادیده و سیاست کشته هستم که بتوانم جلو  این بچه های 
نورسیده را بگیرم. خیلی زود آن ها را از یک دایره ی خارج دانسته و کشتن شان را از 
واجبات روزگار اعالم می کنم. بعد خود تان می دانید که من چقدر در این قسمت به 

بلوغ رسیده ام. فکر می کنم دیگر نیاز به بحث نباشد. لطفًا اعصابم را خراب نکنید.
از قدیم، یعنی از وقتی هنوز پنج هزار سال تاریخ ما شروع نشده بود، در این مملکت 
رواج بود که هر فرد قدرت مند، هر حاکم، هر دانشمند دنیای معامله، باید با یک یا 
چند کشور خارجی، همیشه در ارتباط باشد. هرچه تعداد این کشورها بیش تر باشد، به 
همان اندازه، دامنه ی نفوذ و محبوبیت آدم به عنوان یک شخص قدرت مند و متنفذ، 
بیش تر و فراخ تر می شود. من خوب یادم است که یکی از پدرکالن های این مملکت 
نقل می کرد که از پدرکالن های پدرکالنش برای او نقل شده که خدا رحمت کند 
سال  هزار  پنج  شروع  از  پیش  پادشاهان  سلسله ی  پادشاه  آخرین  را،  شاه  مجلل 
تاریخ افغانستان، همیشه تالش می کرد با عربستان، مصر، پاکستان، کویت  و غیره 
کشورهای عربی که مجبوراً از قید قلم باقی می مانند، در ارتباط باشد. مجلل شاه 
می فهمید که این کشورها، همیشه نفت خواهند داشت. بناًء چه با این ها در ارتباط 
باشی، چه با خود امریکا! او رویش نمی شد و بعضی از خاصیت هایش اجازه نمی داد 
مستقیمًا وارد گفت وگو با جانب امریکا شود. از همین رو، از طریق این کشورهای 
عربی که عزیز دل امریکا می باشند، ارتباط برقرار می کرد. شایسته ی ذکر است که 
مجلل شاه به عمر ۱۱0 سالگی با دل پر از درد دنیا را وداع گفت. یعنی یک شب 
در حالی که کباب فیل را خیلی دوست داشت و چند خوراک )آن زمان هر خوراک 
مساوی به یک تشت کاالشویی امروز می شد( کباب فیل خورد، بعدش شب بخیر 
گفت و رفت. حتا پشینه ی شب بخیری به مجلل شاه خود ما بر می گردد )اگر ما 

خیلی فاشیست نباشیم، باید قبول کنیم که این خودش یک افتخار است(. 
دیگر  از صفات  یکی  خدا  به  توکل  نه؟  یا  بگویم  هم  را  دیگرم  اوصاف  نمی دانم 
خویش را نیز می گویم. صفت دیگر من این است که من همیشه حق به جانبم. 
در این که من حق دارم و همیشه هم خواهم داشت، مطمئنم. من اگر همین فردا 
سی و دو نفر را در کوته ی سنگی  بگیرم و بگویم که شما همین حاال دقیقًا در کوته ی 
سنگی موقعیت دارید، مطمئن باشید که حق با من است؛ چرا که یک نفر که بیست 
نفرش می شود، بیس نفر، همزمان نمی تواند در حالی که در کوته ی سنگی است، 
در پل محمود خان باشد! اگر قبول ندارید، هر قدر قاضی می شناسید، بیاورید من 

جواب همه اش را خواهم داد.
ُخب! طوری که دیدید و خواندید، بنده یک انسان کاماًل خدمت گزار این مملکت 
هستم. ممکن است من غرب رفته نباشم؛ اما این قدر در این وطن کارهای خوب 
و خراب کرده ام که نشان بدهد من چقدر به این وطن عالقه دارم. بناًء، شمایان 
هریک رییس جمهور و رییس اجرایی، کوشش نکنید سهم ما را هم بخورید! سهم 

من کجاست؟

خبرنگار ناراضی

سهم من کجاست؟

هادی دریابی

افشار!
درقتلگاِهتو،خیمهیدموکراسیبرپاکردهاند...

حمزه واعظی
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اعتراف  با  مشرف،  پرویز  پاکستان،  پیشین  جمهور  رییس 
دست«  »آله ی  شورشی  گروه های  از  پاکستان  که  علنی اش 
هفته ی  جمعه  روز  است،  کرده  حمایت  افغانستان  در  خود 
نیز  هند  که  کرد  ادعا  نیز  او  شد.  خبرساز  دلو(   24( گذشته 
از گروه های آله ی دست خود حمایت کرده و از هردو طرف 
زمان  او گفت: » در  پایان دهند.  این کارشان  به  خواست که 
تخریب  را  پاکستان  او  واقع،  در  بلی،  کرزی  جمهور  رییس 
آشکار  می کردیم.  کار  او  منافع  علیه  ما  بنابراین،  و  می کرد 
پاکستان  از منافع خود حفاظت می کردیم...  باید  است که ما 
گروه های آله ی دست خود را داشت و هند از خود را که این 
کار  ناسالم ترین  این  که  اعتراف می کنم  من  بود.  ناسالم  کار 
است. این کار نه به نفع افغانستان است، نه به نفع پاکستان 
یا هند. این کار باید پایان یابد.« او نام هیچ گروهی را بر زبان 

نیاورد، نه شبکه ی حقانی، نه طالبان و نه کدام گروه دیگر.
ما  به  چیزی  »خوب،  می گویید،  لب  زیر  شما  که  می شنوم 
دوام دار  قوی  روابط  به  توجه  با  نمی دانستیم.«  ما  که  بگویید 
مشرف با ارتش پاکستان، جالب است که او اکنون آشکارا به 
آن اعتراف کرده است. تیوری های توطئه در جنوب آسیا بسیار 
شایع اند و این خطر وجود دارد که من نیز مانند کسی دیده 
شوم که تیوری های توطئه را تبلیغ می کند. اما یک برداشت 
ممکن این است که اظهارات مشرف نشان دهنده ی آغاز این 
حرکت باشد که نظامیان پاکستان دیگر از گروه حقانی و دیگر 
افغانستان دست به عملیات می زنند،  گروه هایی که در داخل 

حمایت نکنند.
هفت سال است که مشرف از قدرت بیرون است و نظرات او 
به اعتبار رهبری کنونی ارتش هیچ خطری را متوجه نمی سازد. 
حکومت  زمان  باره ی  در  مشخص  طور  به  مشرف  آن که  با 
خودش صحبت می کند؛ اما نظرات او به اندازه ی کافی مبهم 
است که می توان برای پشتیبانی از ایجاد یک روایت جدید از 
آن استفاده کرد. این روایت جدید می تواند این باشد که »ما در 
زمان حکومت مشرف چنان کاری کردیم؛ اما از 200۸ تا کنون 
از آن دوری جسته ایم.« اما در عین زمان، سخنان مشرف این 
داللت را با خود دارد که آن حمایت از گروه های آله ی دست 
بعد از 200۸ نیز ادامه یافته است. با ارجاع همزمان به گذشته 
و گروه های آله ی دست کنونی هند در افغانستان، مشرف از 
تعادل اخالقی میان کارکرد پاکستان و هند دفاع می کند. او 
تقصیر ارتش پاکستان را برای داشتن چنان پالیسی می بخشد 
آن  برای  ارتش  وجودی  علت  هسته ی  از  زمان،  عین  در  و 
پالیسی دفاع می کند. اگر این نشان دهنده ی تغییر در پالیسی 
نباشد، فراخوان خیالی مشرف برای پایانم بخشیدن به حمایت 
اعتبار  احیای  به  می تواند  دست،  آله ی  و  نیابتی  گروه های  از 

سیاسی او و نیز تقویه ی منافع ارتش، کمک کند. 
پاکستان  از  بیش تر  هند  به  مراتب  به  که  متحده  ایاالت 
را  هندوکش  در  حضورش  که  دارد  دوست  است،  عالقه مند 
در این راستا استفاده کند. این مورد و رفتن کرزی از قدرت، 
نگرانی پاکستان از احاطه شدن احتمالی توسط دشمن را کمتر 
پیش  از  جذاب تر  و  آسان  را  کابل  با  آمدن  کنار  و  می کند 
می سازد. به نظر می رسد که پاکستان به رییس جمهور غنی به 
حیث کسی می نگرد که می تواند با او کار کند. همکاری بین 
اسالم آباد و کابل از سال 200۱ بدین سو، به بهترین مرحله اش 
رسیده  است و کابل آهسته  آهسته از هند فاصله می گیرد؛ برای 
مثال، در این اواخر، کابل تصمیم ماه اکتوبرش را برای تعلیق 

دریافت کمک  تجهیزات نظامی از هند بار دیگر تأیید کرد.
پاکستان  با  سنتی  شیوه ی  به  متحده  ایاالت  زمان،  عین  در 
زمانی دوستانه برخورد می کند که به آن نیاز دارد. اما چین و 
پاکستان مناسبات یک نواخت و دوام دار شان را تقویت می کنند. 
چین با سرمایه گذاری در معدن مس، نفت و دیگر امتیازات، 
منافع زیادی در ثبات افغانستان دارد و حمایتش از پروژه های 
دو  را  کنر،   بند  پروژه ی  مانند  دورافتاده،  مناطق  در  توسعه ای 
برابر کرده است. پاکستان اصرار دارد که پروژه ی لوله ی گاز 
عملی  است،  مانده  معطل  زیادی  مدت  که   )TAPI  ( تاپی 
شود و نیز تعهد کرده که از چمن تا قندهار خط آهن بسازد 
)بعضی از این پروژه ها از سوی چین حمایت خواهند شد(. اگر 
بی ثباتی در افغانستان در سطح کنونی باقی بماند، این پروژه ها 
میزبان  چین  گذشته،  نوامبر  ماه  در  نمی رسند.  ثمر  به  هرگز 
اعالم  اواخر  این  در  و  بود  مذاکره  برای  طالبان  هیئت  یک 
شود.  میانجی   صلح  گفت وگوهای  در  است  حاضر  که  کرده 
پاکستان از اقدام چین حمایت می کند. آنان یقینا در رابطه به 

ثبات افغانستان صحبت می کنند و تعهد می کنند که روی میز 
پول بگذارند و این نشان می دهد که ثبات هزینه ای دارد که 

باید پرداخته شود. 
سرانجام، فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر پیکارجویان 
استخبارات  و  ارتش  شاید  دارد.  ادامه  پاکستان  در  اسالم گرا 
از  حمایت  هزینه ی  ارزیابی  برای  فرصت  این  از  پاکستان 
این  به  و  کرده  استفاده  پیکارجو  گروه های  دیگر  و  طالبان 
نتیجه رسیده باشد که ضرر حمایت از آنان بیش تر از سود ش  
است. با آن که به طور سنتی بر مناطق قبایلی کنترول نسبی 
داشت، تسلط تحریک طالبان پاکستانی بر دره ی سوات،  حمله 
خیبر  از  بیرون  مناطق  دیگر  و  الهور  کراچی،  در  اهدافی  بر 
دیگر  و  قبایل  بزرگان  کشتن  قبایلی،  مناطق  و  پشتون خوا 
از  این گروه ها  است.  معمول  از حد  فراتر  غیرنظامیان، خیلی 
طالبان و شبکه ی حقانی الهام گرفته  و از آنان حمایت دریافت 
کرده اند. با آن که در گذشته شبکه ی حقانی از نفوذش استفاده 
می کرد تا بین تحریک طالبان پاکستانی و اسالم آباد آتش بس 
برقرار سازد و آنان را متوجه افغانستان کند، توانایی یا تمایل 
آنان به این کار همواره در حال از بین رفتن بوده است. نگرانی 
چین در رابطه به پیکارجویان اویغور که در وزیرستان شمالی 
در پناه گاه های شبکه ی حقانی زندگی می کنند و از سوی این 
شبکه حمایت می شوند، عامل عمده ی تصمیم پاکستان برای 
راه اندازی عملیات ضرب عذب در تابستان گذشته بود. ارتش 
پاکستان شاید به این نتیجه رسیده باشد که شکست تحریک 
آنان  از  قبال  که  دارد  گروه هایی  کردن  خنثا  به  نیاز  طالبان 
در افغانستان حمایت می کرد. با راه اندازی عملیات فصلی در 
برابر آنان، تحریک طالبان شکست نمی خورد. یا دست کم آن 
راولپندی  بسازد که  را آن قدر ضعیف  تروریستی  سازمان های 

بتواند آنان را خیلی تنگ در کنترول خود نگه دارد.
هشدار پاکستان در باره ی عملیات ضرب عذب پیش از آغاز 
همواره  دلیل  این  به  گذشته،  سال  تابستان  جون  ماه  در  آن 

مورد انتقاد قرار گرفته است که رهبران و جنگجویان شبکه ی 
ارتش  که  است  یادآوری  قبال  یافتند.  فرار  فرصت  حقانی 
پاکستان هشدارهای مشابه را پیش از آغاز عملیات در سوات، 
کورم، و دیگر مناطق زیر کنترول تحریک طالبان پاکستانی 
نداشت.  نفوذی  مناطق  این  در  حقانی  نیز می دادند. شبکه ی 
به این دلیل، برجسته کردن این مورد، اشتباه خواهد بود. بر 
حمله های  از  استفاده  پاکستان  پیشین،  عملیات های  خالف 
است.  کرده  آغاز  را  حقانی  شبکه ی  جنگجویان  علیه  هوایی 
غنی  دیدار  از  پس  هفته  یک  نومبر،  ماه  در  حمله  نخستین 
پایانی ماه گذشته ی  از اسالم آباد، و آخرین حمله در هفته ی 
گوشه های  در  حمله ها  این  دارد  احتمال  شد.  انجام  میالدی 
وزیرستان شمالی برای مصرف بین المللی انجام شده باشند یا 
شاید کامال ساختگی باشند. یا می تواند نشان دهنده ی تغییر 
پالیسی در رابطه به شبکه ی حقانی و دیگر گروه ها باشند. ماه 
را  گذشته، پاکستان شبکه ی حقانی و برخی گروه های دیگر 
به فهرست سازمان های ممنوع الفعالیت اضافه کرد. درحالیکه 
این اقدامات می توانند صرفا نمایشی باشند، مانند منع فعالیت 
لشکر طیبه و برخی گروه های دیگر، اما ظاهرا هدف قرار دادن 
فعاالنه ی شبکه حقانی، پیش از آنکه آن را یک حرکت خالی 

و نمایشی بدانیم، نیازمند تامل جدی است. 
گروه های  از  طالبان  که  نیست  معنا  این  به  اقدامات  این  اما 
آله ی دستش در افغانستان فاصله می گیرد. شواهد کافی برای 
پاکستان در  امنیتی  نهادهای  اینکه  برای  اما  ندارد.  آن وجود 
ظهور  زمان  از  دالیل  قوی ترین  بیاورند،  تغییر  شان  پالیسی 
به  اخیر  سال های  در  میالدی،    ۱۹۹0 دهه ی  در  پاکستان 
مشاهده رسیده اند. با توجه به توانایی ارتش پاکستان در انکار 
از حمایت شان از گروه های تروریستی، مشرف با اعتراف به 
پالیسی  تغییر  برای  را  خوبی  آغاز  گذشته  در  اشتباه  ارتکاب 

پاکستان رقم زده است. 
امیدوارم گذر زمان آن را به ما نشان دهد.

ما تصور می کردیم که می توانیم با مصئونیت به خانه برگردیم و دوباره 
پدر و مادرمان را ببینیم. اما برنامه خراب شد. ما بند و بساط مان را جمع 
کردیم و به عضویت یک فرماندهی ارشد پیوستیم. آن ها به ما می گفتند، 
کاماًل روشن نیست به سفر طوالنی ای که می رویم، چه وقت ممکن است 
دوباره برگردیم. در این دوره مکاتبات و تماس ما با خانواده های مان قطع 
خواهد بود. بنابراین، قبل از رفتن، هرچه می توانید با خانواده ی تان صحبت 
کنید. چیزی که واضح است، این است که ما به تعطیالت نمی رویم، بلکه 
از  تن  دو  همراهی  به  را  ما  به زودی  داشت.  نخواهیم  تعطیالتی  اصاًل 
افسران برای پرواز به مسکو فرستادند. ما به میدان هوایی سورموو نیژنی 
نووگورود که تازه ساخته بود، رفتیم. من موفق شدم از همین جا به خانه 
یک تلگراف بزنم. در تلگراف گزارش دادم که ما به جهنم می رویم و نه 
بهشت. عالوه براین، دوره ی آمادگی برای بازی های المپیک تابستانی در 
سال ۱۹۸0 که قرار بود در مسکو برگزار شود، از راه رسیده بود و اکثرا 

سربازان به بخش های آمادگی این برنامه، مشغول کمک بودند.
ما را به اسپورت زال بخش سربازان بردند. در سمت چپ یک جدول 
وجود داشت که در روی آن را صفوف افسران پر کرده بود و البته کل 
سمت راست نیز توسط سربازان اشغال شده بود. عده ای خواب بودند و 

عده ای هم مشغول به کاری. 
تشکیل شد. بخشی  رفتن  برای  از سربازان  بعد، یک جوخه  روز  چهار 
از مسئولیت های عمده ی این گروه، گرداندن توپ خانه و حمل اسلحه 
ما  بعداً  بردیم.  به سر  واگن های حمل کاال،  در  ما چهار شبانه روز  بود. 
فبروری  ماه  اوایل  رسیدیم.  تیرمیز  به  شباهنگام  و  شدیم  قطار  سوار 
بود. روی پالت  فرم ها تانک ها نشسته بودند، شامل واگن های آتش افزا 
در محدوده ی ۱5  روز  ده  ما  تخلیه،  از  بعد  پرسونل های مخصوص.  با 
کیلومتری تیرمیز توقف کردیم؛ جایی که اکنون چادرها برای استقرار، 
نصب شده بودند. ما به تمرین تیراندازی رفتیم، کارگزاران سیاسی با ما 
صحبت کردند؛ به خصوص در مورد این که اصاًل معلوم نیست قرار است 

چه اتفاقی برای ما بیفتد.
پس از آن، خیلی زود جمع شدیم و به ما گفتند که در منطقه ی ترکستان 
در خاک اتحاد جماهیر شوروی باقی می مانیم یا هم با عبور از طریق 
افغانستان  دموکراتیک خلق  نقطه های مرزی جمهوری  در  آمو،  دریای 
جای می گیریم. گروهی از افسران برای شناسایی مناطق پایگاهی که 
هفته،  یک  از  پس  اما  شدند.  انتخاب  شوند،  منتقل  آن جا  به  بود  قرار 
دوباره به ما گفتند که دستوری که دریافت کردیم، ما را به عبور از مرز 

فراخوانده است.
قرار بود چه چیزی را تجربه کنیم؟ از یک سو اضطراب و نگرانی داشتیم 
و از سوی دیگر، احساس شور و شوق جوانی و کلی یک نوع خوش بینی 
داشتیم. ما کالشینکوف های ]افتومات[ АКА 7,62 خود را به اسلحه ی 
5,45 تبدیل کردیم. در آن زمان، این جا گزینی اسلحه ها، یک نوع راز 
و پنهان کاری محسوب می شد. با طلوع آفتاب، ما از مرز آمو دریا عبور 

کردیم و این گونه خیال بازگشت به میهن را به کلی از سر دور کردیم.
جماهیر  اتحاد  قلمرو  کرد.  مالقات  ما  با  غیردوستانه  خیلی  افغانستان 
شوروی از پشت سر با چراع های روشن، روشنایی می افروخت. هنگامی 
که از مرز عبور کردیم، یک بار به صورت ناگهانی خود را در قرون وسطا 
یافتیم. نه آتشی، نه روشنایی ای، استپ، کوه پایه و تماس ها از راه دور 
به شکلی عجیب و غریب. فرمانده هشدار داد، هر سرباز باید با چشم و 
گوش باز، گوش به هشدار و دستور باشد. مسیر مستعمره ی ما قریب یک 
روز به طول انجامید. در نتیجه ما به یک استپ رسیدیم، ماه فبروروی بود 
و استپ نیز سبز کرده بود. تانک جنگی پولک، زمین را کند و مسیری را 
برای عبور ما فراهم ساخت. در چادر زندگی می کردیم. چادر ها کوچک 
بودند و هر بیست نفر در یکی از آن به سر می بردیم. لبه ی چادرها را زیر 
خاک کرده بودیم تا فضا را کمی بیش تر کنیم. تشک ها، شنل ها، تور و 

اموال شخصی خود را در کف چادرها پهن کرده بودیم.
قرار  قندوز  نزدیکی شهر  در  که  استپ  این  در  ماه  در حدود هشت  ما 
داشت، ماندیم و پس از آن، جوخه ی ما به بگرام منتقل شد. این منطقه 
با فاصله ی 40 کیلومتری از کابل، در نزدیکی سالنگ قرار دارد. آن جا 

تشکل های بزرگ نظامی ایستاده بودند.

دهسالجنگ
ازآیینهیخاطراتسربازان

شورویدرافغانستان

اعترافمشرف،دربارهیموضعکنونی
پاکستانبهماچهمیگوید؟

منبع: پارکوف میدیا

بخش سوم

افغانستان در نگاه

سرانجام، فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر پیکارجویان اسالم گرا در پاکستان 
ادامه دارد. شاید ارتش و استخبارات پاکستان از این فرصت برای ارزیابی هزینه ی 
حمایت از طالبان و دیگر گروه های پیکارجو استفاده کرده و به این نتیجه رسیده باشد 
که ضرر حمایت از آنان بیش تر از سود ش  است. با آن که به طور سنتی بر مناطق قبایلی 
کنترول نسبی داشت، تسلط تحریک طالبان پاکستانی بر دره ی سوات،  حمله بر اهدافی 
در کراچی، الهور و دیگر مناطق بیرون از خیبر پشتون خوا و مناطق قبایلی، کشتن 
بزرگان قبایل و دیگر غیرنظامیان، خیلی فراتر از حد معمول است. 

منبع: فارن پالیسی برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: توماس ای. ریکس 



ایاالت متحده ی امریکا به پیشرفت های مهمی در عرصه ی 
رهبری  هسته ی  ما  است.  یافته  دست  تروریسم  با  مبارزه 
تقویت  را  کشور  داخل  امنیت  کرده ایم،  متالشی  را  القاعده 
کرده ایم و تالش به کرده ایم که از حمالت بزرگ به مقیاس 

حمله ی ۱۱ سپتامبر جلوگیری نماییم.
در عین حال، تهدیدها افزایش یافته و شورشیان وابسته به 
القاعده در یمن، حمالت علیه ما را طرح ریزی می نمایند. از 
زمان حمالت ۱۱ سپتامبر، گروه های تروریستی، شهروندان 
امریکا، به شمول حمله بر شهر بن  از  امریکایی را در خارج 
غازی لیبیا، به قتل رسانده اند. این جا در داخل خاک امریکا 
در شهر فورت هوت و هم چنان در جریان مسابقات دوش 

در باستن، امریکایی ها به قتل رسیده اند.
از  مردم  جلوگیری  منظور  به  جهان  سراسر  در  ما  مبارزات 
رادیکال شدن و رو آوردن به خشونت، در نهایت جنگ برای 

تسخیر قلب ها و اندیشه ها ست.
در  می نامیم،  داعش  را  آن  ما  که  تروریستی ای  گروه 
کشورهای سوریه و عراق غیرنظامیان بی گناه را گردن زده  
رسانده   قتل  به  را  امریکایی ها  به شمول  گروگان ها،  و  است 
طریق  از  لیبیا  در  را  خویش  توحش  هم چنان  آن ها  است. 
کشتن مسیحیان مصری گسترش داده اند. در ماه های اخیر 
ما شاهد حمالت مرگ بار در شهرهای اوتاوا، سیدنی، پاریس 

و کوپنهاگن بوده ایم.
در جای دیگر، طالبان پاکستانی بیش از صد شاگرد مکتب 
و معلمان آن ها را قتل عام نمودند. از سومالیا، گروه الشباب 
در  انداخته اند.  راه  به  آفریقا  شرق  سراسر  در  را  حمالتی 
زنان،  حرام،  بوکو  گروه  همسایه،  کشورهای  و  نایجیریا 

مردان و کودکان را به قتل می رساند و اختطاف می کند.
و  ملی  سطح  در  چالش  این  برابر  در  متحدانه  باید  ما   
بین المللی ایستادگی کنیم. می دانیم که نیروهای نظامی به 
نمی توانیم  نیز  ما  و  نمی توانند  حل  را  مشکل  این  تنهایی 
تروریستانی را که غیرنظامیان بی گناه را به قتل می رسانند، 
به سادگی نابود کنیم. ما هم چنان باید با گروه های افراطی 
که  آن ها  توان مند سازان  و  همکاران  مبلغان،  شامل  که 
فعالیت های  در  مستقیم  طور  به  آن ها  خود  است  ممکن 
را رادیکال می سازند  نباشند، ولی دیگران  تروریستی دخیل 
و برای فعالیت های تروریسی تحریک و استخدام می کنند، 

روبه رو شویم.
بر می داریم.  راستا  این  در  را  ما یک گام مهم  این هفته  در 
از  جوامع  رهبران  و  مدنی  جامعه ی  گروه های  حکومت ها، 
در  اشتراک  منظور  به  واشنگتن   در  جهان  کشور  شصت 
خشونت بار  افراط گرایی  با  مبارزه  پیرامون  جهانی  نشست 
تمرکز  محلی  جوامع  توان مند سازی  بر  ما  می یابند.  حضور 

خواهیم کرد.
از  تحریف آمیز  تفسیر  داعش  و  القاعده  همچون  گروه های 
در  مسلمانان  اکثریت  توسط  که  می دهند  گسترش  را  دین 
روحانیون  صدای  باید  جهان  می شود.  رد  اسالمی  جوامع 
می دهند،  تعلیم  را  صلح آمیز  اسالم  که  مسلمانی  علمای  و 
شهادت های  و  گواهی  می توانیم  ما  کند.  بلند  هم چنان 
به  تروریستان  چگونه  این که  بر  مبنی  را  سابق  تروریستان 
اسالم خیانت می کنند، بازتاب دهیم. ما می توانیم به جوانان 
نمایند  کار  خصوصی  بخش  با  که  کنیم  کمک  مسلمان 
و  قرائت ها  با  مبارزه  منظور  به  را  اجتماعی  رسانه های  تا 
روایت های افراط گرایانه از اسالم  در صفحات انترنت ایجاد 

نمایند.
حافظت  برای  شیوه  بهترین  که  کرده  ثابت  ما  به  تجربه 
دام  به  افتادن  خطِر  از  جوان   طبقه ی  ویژه  به  مردم، 
رهبران  و  دوستان  و  خانواده ها  حمایت  افراطی،  گرو ه های 
جوامع  رهبران  هفته،  این  نشست  در  می باشد.  آن ها  دینی 
باستن  و  پولس  مینی  آنجلس،  ایالت های همچون الس  از 
روی همکاری های مبتکرانه در شهرهای شان تأکید خواهند 
کرد  و به این جوامع کمک خواهند کرد تا عزیزان شان را از 
تأثیر پذیری از ایدیولوژی های افراط گرایانه محافظت نمایند.

سوء  مردم  نارضایتی های  از  داعش  و  القاعده  گروه های 
فساد  همچون  پدیده هایی  که  زمانی  می کنند.  استفاده 
محدود  زندگی شان  بهبود  برای  را  عرصه  بی عدالتی  و 
می سازند و سرخوردگی در این حالت شدت می یابد، جهان 

باید چیزهای بهتری برای جوانان امروز فراهم نماید.
افراطیونی  می کنند،  انکار  بشر  حقوق  از  که  حکومت هایی 
به  دست یابی  شیوه ی  یگانه  خشونت  اند  مدعی  که  را 
مبارزه  برای  تالش ها  ولی  می نمایند.  تقویت  است،  تغییر 
به موفقیت خواهد  تنها در صورتی  افراطیِت خشونت آمیز  با 
انجامید که شهروندان بتوانند از طریق روند دموکراتیک، به 

خویش  مقصود  و  نمایند  رسیدگی  واقعی  ظلم  و  بی عدالتی 
آن  نمایند.  بیان  مدنی  قوی  جامعه ی  تشکل  طریق  از  را 
و  تعلیمی  اقتصادی،  توسعه ی  با  هم ساز  باید  تالش ها 
عزت  و  وقار  با  توأم  زندگی  به  مردم  تا  باشند  کار آفرینی 

امیدوار باشند.
سرانجام، در حالی که گروه های القاعده و داعش در همه جا 
در  امریکا  متحده ی  ایاالت  گویا  که  می کنند  دروغ پراگنی 
از  حمایت  طریق  از  ما  همه ی  دارد،  قرار  اسالم  با  جنگ 
امریکایی ها  عنوان  به  را  ما  که  کثرت گرایانه  ارزش های 
می باشیم.  کردن  بازی  برای  نقشی  دارای  می کنند،  تعریف 
مختلف،  عقاید  با  مردم  مختلف  گروه های  هفته،  این 
کمک های  همه روزه  که  امریکایی  مسلمان های  به شمول 
فوق العاده به کشور ما انجام می دهند، به ما خواهند پیوست. 
قابل یادآوری است که امریکا موفق است و دلیل موفقیت 
سوابق  و  عقاید  دارای  انسان های  از  ما  که  است  این  آن 

مختلف استقبال می کنیم.
منفور  افراد  و  ایدیولوژی ها  توسط  گاه گاهی  کثرت گرایی 
ادیان مختلف، تهدید شده است. ما شاهد کشتار  به  متعلق 
در معبد سیک ها در ایالت ویسکانسن در سال 20۱2 و مرکز 
جامعه ی یهودیان در ایالت کنزاس در سال گذشته بوده ایم.

مسلمان های  که  جوان  فرد  سه  چرا  که  نمی دانیم  هنوز  ما 
هیل  چپل  در  بی رحمانه  شیوه ی  به  بودند،  امریکایی 
که  می دانیم  ما  ولی  رسیدند،  قتل  به  شمالی  کارولینای 
تعدادی از مسلمان های امریکایی در سراسر کشور ما دچار 

ترس و نگرانی اند. 
امریکایی های متعلق به اعتقادات مختلف باید در غم و اندوه 
کنند  پافشاری  و  بمانند   باقی  متحد  نشسته  ماتم  در  جوامع 
که هیچ کس به خاطر هویت، شباهت و شیوه ی عبادت مورد 

هدف قرار نگیرد.
خطر  از  جلوگیری  منظور  به  جهان  سراسر  در  ما  مبارزات 
در  خشونت،  دام  در  آن ها  افتادن  و  مردم  شدن  رادیکال 
می باشد.  اندیشه ها  و  قلب ها  تسخیر  برای  مبارزه  نهایت 
نشان  دیگر  بار  ما  هفته،  این  در  نشست  این  برگزاری  با 
خواهیم داد که برخالف تروریستان که تنها مرگ و بدبختی 
واقعی  مسیر  ما   کثرت گرای  و  آزاد  جوامع  می آفرینند، 

فرصت، عدالت و عزت را فراهم می کنند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

کفش ها  که  آن جا  از  و  دارید  کهنه ای  کفش  شما  کنید  فرض 
پاره  شما  کفش  تا  دو  از  یکی  که  کنید  فرض  اند،  جوره   معموال 
پای شتر.  اندازه ی یک  به  پا هست،  از کف  پار گی اش هم  شده. 
یعنی یک لنگه ی کفش شما عمال کف ندارد. بعد، کسی می آید 
می کند،  نگاهی  پاهای تان  به  می خورد.  تأسف  شما  حال  به  و 
می شدند  آب  دل ها  سابق  آرد.  مثل  می شود،  نرم  کلی  به  دلش 
دل  بدون  که  چرا  بود.  باال  خیلی  ملت  میان  در  تلفات  میزان  و 
نمی شود زند گی کرد. آن شخص دهلوی که عبدالقادر نام داشت 
نشان  داشت،  دل  می کرد.  شوخی  هم  می کرد،  تخلص  بیدل  و 
نمی داد. اما حاال دل ها فقط نرم می شوند، مثل آرد. آن گاه )قصه 
را دنبال می کنید یا رفتید؟(، آن انسان نرم دل کنار شما می نشیند 

و می گوید:
را  تو  فروپاشیده ی  کفش  که  ثانیه ای  همان  از  من  برادر،  » ببین 
دیدم، با خدای خود عهد کردم که برایش کاری بکنم. از همین 
لحظه این پار گی فقط یک پار گی در زند گی تو نیست؛ این پار گی 

مشترک ماست. ما همه پاره ایم«.
شما با خود می گویید: »خدایا! در این جهانی که همه فقط به منافع 
نیز  انسان هایی که رنج دیگران را  خود می اندیشند، هنوز هستند 
احساس می کنند«. این را می گویید و ابتدا چیزی در شقیقه ی تان 
به  آن گاه  چشم تان،  اطراف  به  می لغزد  چیز  همان  بعد  می جنبد، 
و  می رسد  می گذاشتید،  عینک  سابق  که  آن جا  بینی تان،  پل  زیر 
مزه ی ترش می دهد. بعد، ناگهان گلوی تان پر می شود و خوروفت 
سطل  حاال  و  می شود  ساطع  دماغ تان  از  شوق  گریه ی  خوروفت 
رها  متعهد  برادر  آن  آغوش  به  را  خودتان  کن.  جمع  اشک  بیار 
مهاتما  و  ماندال  نلسون  از  ستایش  به  می کنید  شروع  و  می کنید 
در  دقیقا  هم  قول تان  نقل  قوه ی  لوترکینگ.  مارتین  و  گاندی 
همین لحظه شکوفا می شود و هنوز آن جمله ی شوپنهاور را تمام 

نکرده اید که امرسون از راه می رسد و داستایفسکی با ابله اش.
آن برادر کفش تان را می گیرد و لیتر گازی کوچک خود را از جیب 
خود می کشد و روشن می کند. می گوید که کفش تان را ولدینگ 
خواهد کرد. نیم ساعت بعد می بینید که پوشه ی باالیی کفش تان 
هم کم کم آب می شود و سوراخ کفش هم دهانی به پهنای فلک 
شده. اما دل تان نمی شود اعتراض کنید. چند دقیقه که می گذرد، 
آن  به  رو  می شود.  محو  گازی  لیتر  شعله ی  در  کامال  کفش تان 
کرد؟  کار  چه  کفش تان  با  که  می پرسید  و  می کنید  متعهد  برادر 

ناگهان آن برادر متعهد برافروخته می شود و می گوید:
»بشکند دستی که نمک ندارد. می خواستم کمکت کنم، آخر این 
سوال را از من پرسیدی؟ این تشکر ت بود؟ من روغن مغز مصرف 
گذاشتم.  کفشت  دادن  نجات  سر  را  وقتم  و  ریختم  عرق  کردم، 

این ها را هیچ ندیدی، نه؟«
حیران می مانید چه بگویید. درست است که کفش تان پاره بود؛ اما 
این طور هم نبود که هیچ نباشد. حاال هیچ نیست. برادر هم که 

از دست شما شاکی است که قدرش را نمی دانید.
می بینم  و  می شنوم  را  کرام  مجاهدین  گالیه های  که  گاهی  من 
که می خواهند به خاطر جهادشان ممنون شان باشیم، به یاد همان 
برادر متعهد می افتم که می خواست کفش شما را از پار گی نجات 

بدهد. نه، منظورم همان کفش است.
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بگو مگو از

بردباری و مدارا در عمل
از  یکی  که  دوبلین«  تکنولوژی  »انستیتوت  در  امروز 
بزرگ ترین دانشگاه های ایرلند است، جامعه  ی دانشجویان 
مسلمان، برنامه ای را برای آشنایی دانشجویان غیرمسلمان 
بزرگ  و  کوچک  نسخه های  قهوه،  چای،  بودند.  کرده  برگزار  اسالم،  به  دعوت شان  و 
ایرلند   اسالمی  نهادهای  و  سازمان ها  بزرگ  و  کوچک  پوسترهای  و  بروشورها  قرآن، 

و دعوت به اسالم به صورت رایگان به بازدیدکنندگان و ره گذران پیش کش می شد.
پوسترهای بزرگ کعبه و... در محل برنامه نصب شده بودند  و اشیای زیبا و قدیمی تمدن 
اسالمی-عربی به نمایش گذاشته شده بودند. سوال و جواب ها، گفت وگوها و توضیحات 

با آرامش جریان داشت  و کسی به سوی کسی نگاه بدی نداشت.
کابل،  دانشگاه  مثال  افغانستان،  دانشگاه های  از  یکی  در  غیرمسلمانان  که  کنید  فرض 
چنین برنامه ای را برگزار کنند  و دانشجویان افغانی را به صوت علنی به دین خود دعوت 

کنند. به نظر شما، واکنش ما افغانی ها چگونه خواهد بود؟

در میان طوایف جهان ما افغان ها حقیقتا یگانه ایم. مخصوصا 
این خیز کردن های مان میان صفر و صد، نظیر ندارد. یک نفر 
میهمان داریم که اصرار دارد همین دو ساعت پیش قپانده. 
آن وقت در سر سفره ی ما دو غوری برنج است، سه کاسه 
قورمه، هشت کیلو تربوز، پنج دانه سیب، یک آفتابه  دوغ، یک کاسه کوفته، چهار بوتل 
نوشابه، سی و پنج دانه نان، هفت دانه نمک دان، یک پتنوس قاشق و پنجه و یک دیگ 

سرانداز. هفت نفر قطار به عنوان خدمتگار. میهمان نوازیم.
دختر جوانی از مکتب طرف خانه ی خود می رود و در راه از ما می پرسد: »ببخشید برادر، 
ساعت چند است؟« یک هفته بعد به او می گوییم: »من خودکشی می کنم، شما خوش 

باشید«. دل می دهیم.
دکان جاکت فروشی داریم. مشتری هرچه اصرار می کند که پنجاه افغانی تخفیف بدهیم، 
به گوش ما نمی رود. قسم می خوریم که برای ما چیزی نمی ماند. بعد که مشتری پول را از 
جیب خود کشید، می گوییم: »نه، صدقه ی سرتان باشد. باشد پیش تان. نه، به خدا نمی گیرم. 
یک جاکت چیست. هیچ امکان ندارد که بگیرم. برو به خوشی کهنه اش کنی«. فداکاریم.

یکی هم این بی چاره مالاّ است. خبر می شویم که مالیی سر دختر دوازده ساله تجاوز کرده. 
می گوییم: »هه هه هه! امان از دست این مالها«. بعد می بینیم که در جایی مالیی طرف 
یک خانم نگاه کرده و عکاس هم که یک برادر مبارز بوده، فورا عکس برداشته. می گوییم: 
»خدایا، انسان چه قدر پست می شود. به خدا آتش گرفتم. شهوت چه بالیی که سر آدم 
نمی آورد. یک نر نبود که یک مشت به دهن این کثافت می زد تا می فهمید که چرا یک 

سیر کمی بیش تر از هفت کیلو است؟«
کسی نیست به ما بگوید که قربان اعصاب تان که هفده تا سویچ دارد و آدم هرچه احتیاط 
ندارد نگاه هم بکند؟ یعنی شما  از آن ها می خورد، حاال مال حق  به یکی  کند، دستش 

می گویید تجاوز نکن، تجاوز نکن، تجاوز نکن، اوهوی نگاه هم نکن؟ خیز بر  می داریم.

و آن موقع هنوز دانشجو نبودم، شوق دانشجو شدن 
را  من  روز  و  شب  یابم،  راه  دانشگاه  به  این که  و 
تسخیر می کرد. من در تمامی لحظات زندگی، آرزوی 
کردن  از سپری  پس  داشتم.  را  دانشگاه  به  پیوستن 
آزمون سراسری، روزها و شب ها برایم طوالنی می شدند؛ این که چه زمانی نتایج 
اعالم می شود. سرانجانم آن روز فرارسید و من برای دیدن نتیجه ی خود راهی 
پولی تخنیک شدم. من خود را در فهرست های طویل کامیاب یافتم و آن روز بود 

که روح دلواپس من به پرواز درآمد.
تا روزی که من وارد کالس درس نشدم، بار دیگر شب و روز صورت طوالنی را 

به خود می گرفتند؛ اما آن لحظه نیز فرارسید.
خدای من، چرا آن شوق و هوس پرواز به زودی با چهره ی شوم ناامیدی رو به رو 
شد. دانشگاه کابل را مرکز تغییر و تحول نیافتم، بلکه به زودی متوجه شدم که 
اصحاب دانشگاه نیز به طور شدید دچار روزمرگی اند. البته عده ی محدودی از 
استادان هنوز هم در دلم خانه دارند. تعصب و تبعیض را آن جا بیش تر احساس 
از استادان در این خط پیش قدم  این است که برخی  کردم و جای نگرانی در 

بودند.
احساس  لحظه  پایتخت هر  مرکز علمی  در  را  تفکر  و  اندیشه  من جای خالی 
می کردم. یاد آن روزها گرامی باد که من از درون می تپیدم، برای این که کتابی 
بنویسم. پس از پایان درس و چپتربازی، مدت ده ماه را من به قمار گرفتم، شب 
تجربه،  پشتوانه ی  بدون  و  می نوشتم  خودجوش  شدم.  نوشتن  مصروف  روز  و 
بیرون از قاعده ی علمی می نوشتم، با غرور  می نوشتم؛ بی آن که از کسی کمک 

بگیرم یا همکاری بخواهم.
و  تالش  ماه ها  از  پس  گرفت.  خود  به  را  اخالق  فلسفه ی  عنوان  من  کتاب 
راهی  من  کتاب  کردم.  تمام  را  خود  کار  سرانجام  گریه،  و  اشک  و  خستگی 
از  برخی  بودند  اما  و  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  کمتر  اما  شد؛  کتاب فروشی ها 
یادم است،  با وجود کم و کاستی های کارم، مرا تشویق کردند.  بزرگواران که 
وقتی یک جلد کتابم را بردم به قسیم اخگر دادم، از جایش بلند شد و کتابم را 
ناخوانده بوسید. او به من گفت: مهم نیست که محتوای این کتاب چیست و چه 

نوشته ای؛ اما جرأت تو قابل ستایش است!
این  زمانی  نیست.  خرد پرور  من  سرزمین  که  بردم  پی   بیش تر  زمان،  مرور  به 
خردناپروری را متوجه شدم که شنیدم چند جلد کتابم در یکی از کتابخانه های 
استرالیا گذاشه شده اند. سایت دانشگاه استندفورد آمریکا در بخش کتابخانه ی 
سایت  چند  و  بوک  گوگل  است؛  کرده  معرفی  را  کتاب  این  خود  مجازی 
انگلیسی زبان دیگر نیز. این دریغ وجودم را گرفت که چرا در داخل کشورم با این 

همه بی پروایی رو به روییم.
افسوس دیگر این است که آن همه شوق کتاب نوشتن در من در حال مردن 

است!

Abdullah Watandar

Sakhidad Hatif

آصف مهاجر





دوازده
سناریوی
پایانجهان

محققان دانشگاه آکسفورد فهرست خطراتی را تهیه 
یا  بشر  نسل  انقراض  باعث  می توانند  که  کرده اند 
نابودی کره ی زمین شوند. محققان »بنیاد چالش های 
جهانی« و »مؤسسه ی آینده ی بشریت« گزارش خود 
اولین  و  بشر«  انقراض  احتمال  از  علمی  »ارزیابی  را 

فهرست از این نوع توصیف کرده اند.
بررسی  نخستین  این،  که  معتقدند  هم چنین  آن ها 
سازمان یافته از رویدادهای مهمی است که ممکن است 
به پایان جهان بینجامد. نویسندگان گزارش امیدوارند 
درک بهتر مسایلی که بشر با آن مواجه است، به حل 

آن ها کمک و مسیر توسعه ی پایدار را باز کند.
می دانند  فراخوانی  را  خود  گزارش  آن ها  این رو،  از 
به فرصت: »این موضوع که ما  تبدیل معضل  برای 
با معضالتی جهانی مواجهیم و این مشکالت اساس 
تمدن بشری را در سال های آغازین قرن بیست و یکم 
پذیرفته  کامال  علمی  جامعه ی  در  می کند،  تهدید 
شده است؛ اما هنوز تالشی هماهنگ برای حل این 
مشکالت و تبدیل آن ها به فرصت انجام نشده است«.

تغییر شدید آب و هوای زمین
اگر تغییرات آب و هوای زمین از پیش بینی ها شدیدتر 
 )Feedback loops( بازخورد  چرخه ی  باشد، 
 ۶ تا   ۴ را  زمین  کره ی  دمای  متوسط  است  ممکن 
درجه نسبت به دوران ماقبل صنعتی بیش تر کند و 
در نتیجه گاز متان از پرمافراست )زمین های یخ زده ی 
سیبری( متصاعد شود یا جنگل های آمازون به علت 

عوامل بیماری زا یا باران های اسیدی، از میان برود.
گرم شدن هوای زمین به کشورهای در حال توسعه 
آسیب شدیدتری خواهد زد و اگر این گرم شدن شدید 
باشد، این کشورها ممکن است کامال غیرقابل سکونت 

شوند.
در این سناریو، احتمال قحطی و مرگ در ابعاد وسیع، 
است.  زیاد  وسیع  مهاجرت  و  اجتماعی  فروپاشی 
به  وابسته  تغییرات شدید در کشاورزی و صنایع  اگر 
زیست بوم را در نظر بگیریم، احتمال تنش جهانی و 
نابودی تمدن ها وجود دارد. تاریخ هم شاهدی بر این 
مدعاست؛ تغییرات آب وهوا در نابودی تمدن ها نقش 

داشته اند.
شیوع جهانی بیماری های عفونی

و  بیماری کشنده  برای شیوع یک  که  عواملی  تمام 
هستند:  فراهم  اکنون  هم  است،  الزم  مسری  بسیار 
غیرقابل عالج بودن )ابوال(، کشندگی نزدیک به صد 
درصد )هاری(، قابلیت سرایت بسیار زیاد )سرماخوردگی( 

و دوره ی نهفتگی طوالنی )اچ آی وی(.
اگر تمام این قابلیت ها در یک ارگانیسم جمع شوند 
برخی  توانسته،  آنفلوانزا  ویروس  که  )همان طور 
ویژگی های انواع دیگر ویروس را در خود جمع کند( آمار 
مرگ خیره کننده خواهد بود. با وجود پیشرفت دانش و 
امکانات پزشکی، سهولت سفر و تراکم جمعیت نسبت 
را  عفونت ها  احتمال همه گیری  گذشته  زمان های  به 

بیش تر کرده است.
جنگ اتمی

نسبت  به  روسیه  و  آمریکا  بین  اتمی  احتمال جنگ 
اما  کرده؛  پیدا  چشم گیری  کاهش  سرد  جنگ  دوران 
خطر جنگ اتمی تصادفی یا عمدی هنوز مرتفع نشده 
است. برخی حتا در قرن آینده هم ده درصد خطر برای 
جنگ اتمی قایل اند. میزان خطر بستگی به این دارد 
که آیا این جنگ زمستان و یخ بندان اتمی ایجاد کند 

یا نه.
و  شد  خواهد  تخریب  اوزون  الیه ی  اتمی  جنگ  در 
خواهد  در  را  شهرها   )Firestorm( آتش  توفان 
نوردید و قحطی جهان گیر و جوامع نابود خواهند شد.

نابودی زیست بوم
اگر تغییری بسیار شدید و دایمی در ظرفیت اکوسیستم 
برای زندگی تمام موجودات ایجاد شود، ممکن است 
انقراض موجودات در سطحی وسیع رخ دهد و انسان 

تأثیر  از موجودات طبیعت تحت  نیز به عنوان یکی 
سبک  است  ممکن  بشر  البته  گرفت.  خواهد  قرار 
زندگی فعلی خود را در یک اکوسیستم نسبتا مستقل 
با هزینه ی نسبتا کم حفظ کند؛ اما در صورت بحران 
زیست بوم، انجام چنین کاری یک چالش تکنولوژیک 
خواهد بود که البته در کنار آن مسئله ی اخالقی هم 

مطرح می شود.
فروپاشی نظام جهانی

وسیع  سطحی  در  اجتماعی  و  مالی  نظام  فروپاشی 
فروپاشی  داشت.  خواهد  گسترده ای  بسیار  تبعات 
نظام های مالی معموال با ناآرامی اجتماعی و هرج و مرج 
همراه است. نظام مالی و سیاسی دنیا شبکه ای درهم 
پیچیده و ظریف از عوامل مختلف است که آن ها را در 
مقابل فروپاشی سیستم آسیب پذیر می کند. بنابراین، با 
این که اجزای سیستم تک تک قادر به انجام وظایف 
وضعیت  در  را  آن ها  سیستم  فروپاشی  هستند،  خود 

آسیب پذیری و ناکارآمدی قرار می دهد.
چنین پدیده هایی پیش از این در زیست بوم، نظام مالی 
و زیرساخت های اساسی مثل نیروگاه ها مشاهده شده 
زیاد می شود  وقتی  فروپاشی ای  چنین  احتمال  است. 
که سیستم  های مستقلی که به هم وابسته هستند، 

زیاد باشد.
آتش فشانی عظیم

هر آتش فشانی بالقوه می تواند معادل هزاران کیلومتر 
مکعب گدازه و خاکستر فوران کند. خطر وقتی است 
که ذرات هواپخش )aerosol( و گرد و غبار به 
میزان  در  اتفاق  این  اگر  برسند.  جو  باالی  الیه های 
و  جذب  را  خورشید  نور  ذرات  این  دهد،  رخ  وسیع 
فوران  شد.  خواهد  ایجاد  آتش فشانی«  »زمستان 
آتش فشان پیناتوبو در سال ۱۹۹۱، دمای سطح زمین 
را در عرض سه سال، نیم درجه ی سانتی گراد کم کرد.

گمان می رود که فوران آتش فشان توبا که حدود هفتاد 
هزار سال پیش رخ داد، دمای کره ی زمین را به مدت دو 
قرن کاهش داده باشد. تأثیر چنین آتش فشان هایی را 
می توان با انفجار اتمی مقایسه کرد. فوران آتش فشان 
می تواند شدیدتر از انفجار اتمی باشد؛ اما احتمال ایجاد 

توفان آتش بسیار کمتر است.
برخورد یک سیارک بزرگ با زمین

برخورد سیارک هایی با قطر بیش از پنج کیلومتر، هر 
بیست میلیون سال یک بار اتفاق می افتد؛ اما انرژی ای 
که آزاد می شود، صدها هزار برابر قویتر از بمب اتمی 
به  منطقه ای  می تواند  برخوردی  چنین  است.  موجود 
برخورد  خطر  اما  کند.  نابود  را  هالند  کشور  مساحت 
نمی شود.  خالصه  برخورد  مستقیم  تأثیر  به  سیارک 
بپوشاند  را  خورشید  می تواند  آن  حاصل  غبار  و  گرد 
و »زمستان اصابت« ایجاد کند. غذا کم و قحطی و 
بی ثباتی جوامع  احتمال  و  بود  مرگ گسترده خواهد 

وجود دارد.
دستکاری در زیست شناسی

ابزارهای  و  موجودات  سیستم ها،  ساخت  و  طراحی 
بیولوژیک با هدف مشخص، کاربردهای فراوانی خواهد 
داشت. فعال دخالت بشر در نظام موجود و دستکاری 
در خود تنظیمی این سیستم ها در مراحل اولیه است؛ 
اما به سرعت پیشرفت می کند. یکی از خطرناک ترین 
عواقب، می تواند طراحی و ایجاد ارگانیسم بیماری زایی 
باشد که انسان یا یک جزء بسیار حیاتی زیست بوم را 

هدف قرار دهد.
یا  نظامی  صنایع  دل  از  است  ممکن  اتفاقی  چنین 
جنگ  محصول  یا  آید،  بیرون  تجاری  شرکت های 
راه  از  )مثال  باشد  بیولوژیک  جنگ  یا  تروریستی 
دوگانه  کاربرد  با  محصوالت  که  مشروعی  تحقیقات 
طور  به  ارگانیسم ها  این  هم  شاید  می کنند(.  تولید 
به  تحقیقاتی  آزمایشگاه  یک  از  عمدی  یا  تصادفی 
بیرون راه پیدا کند. اگر یک ارگانیسم مهندسی شده، 
وارد زیست بوم یا نظام اقتصادی شود، عواقب آن بسیار 

وخیم تر خواهد شد.
نانوتکنولوژی

به کارگیری فرآیندهای تولید در سطح اتم یا مالیکول 
مثال  است،  شده  منجر  جدید  محصوالتی  تولید  به 
ساخت موادی بسیار مقاوم یا مواد هوشمند. گسترش 
این فن آوری باعث آسانی تولید سالح های متعارف یا 
سالح های جدید خواهد شد؛ چرا که تولید در سطح اتم، 

برای افراد و گروه ها امکان پذیر شده است.
خطر دیگر، استفاده از نانوتکنولوژی برای تولید سالح 
معضالت  از  بسیاری  دیگر،  طرف  از  اما  است.  اتمی 
مثل  کند،  حل  می تواند  نانوتکنولوژی  را  دنیا  فعلی 
زیست،  محیط  آلودگی  طبیعی،  منابع  رفتن  بین  از 
تأمین آب سالم و حتا فقر. اما برخی در صدد تولید 
نانوماشین هایی هستند که قابلیت خودتکثیری داشته 
منابع  تمام  است  ممکن  ماشین هایی  چنین  باشند؛ 

طبیعت را مصرف کرده و خطری عظیم ایجاد کنند.
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی هوشی است که ماشین یا نرم افزار 
از خود نشان می دهد تا محیط اطرافش را شناسایی 
و احتمال موفقیتش را افزایش دهد. چنین هوش هایی 
هوش  کنترول  کرد؛  کنترول  آسانی  به  نمی توان  را 
برای  هم  است،  دشوار  سازنده  برای  هم  مصنوعی 

دیگران.
اگر انگیزه ی استفاده از این فن آوری ارزش های انسانی 
نباشد، ممکن است به جهانی بدون انسان ختم شود. 
هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطری منحصر به 
فرد ایجاد کند که به انقراض بشر منجر شود. اما این 
استثنایی  راه حل هایی  دارد که  را  آن  قابلیت  فن آوری 

برای مشکالت بشر هم پیدا کند.
یکی از احتماالت، اسکن کل مغز انسان و تولید و قرار 
دادن آن در داخل یک ماشین است. به این ترتیب، 
هوش مصنوعی می تواند مغز طبیعی بشر را بسازد که 

در این صورت کاربردهای زیادی خواهد داشت.
بد اداره کردن جهان

اتفاق  است  ممکن  فاجعه  نوع  دو  جهان  اداره ی  در 
حل  قابل  که  بزرگ  مشکلی  حل  در  ناتوانی  بیفتد: 
است یا ایجاد مشکالتی تازه ی به مراتب بزرگ تر از 
مشکالت موجود. برای مشکل اول می توان به عنوان 
مثال به ریشه کن نشدن فقر مطلق اشاره کرد و برای 
مورد دوم به ایجاد یک حکومت خودکامه ی جهانی. 
نوع  به  می توانند  اجتماع  و  سیاست  فن آوری،  تغییر 
یا  بهتر  منجر شود که می تواند  از حکومت  جدیدی 

بسیار بدتر از نمونه های کنونی باشد.
برای  و  است  دشوار  فجایع حکومتی  این  پیش بینی 
این  از  سوال هایی  به  باید  آن  پیامدهای  سنجش 
دست پاسخ داد: آیا یک حکومت خودکامه ی جهانی 
فاجعه  بارتر است یا تداوم فقر یا مرگ میلیون ها نفر یا 

فروپاشی تمدن ها؟
ناشناخته ها

هریک از این ناشناخته ها بعید است که به خودی خود 
مشکل ساز باشند؛ اما وقتی در کنار هم قرار بگیرند، 
می توانند فاجعه ایجاد کنند. برای مثال، تناقض فرمی 
این  بگیرید.  نظر  در  را   )Fermi paradox(
احتمال وجود موجودات  بین  آشکار  به تضاد  تناقض 
هوشمند در فضا و این که بشر مطلقا به هیچ نشانه ای 

از این موجودات دست نیافته، اشاره دارد.
یکی از توضیحات موجود برای این تناقض این است 
به  سفر  حد  به  آن که  از  پیش  هوشمند  حیات  که 
کهکشان برسد، خود را نابود می کند. همه ی خطرات 
جدید  خطرات  ایجاد  احتمال  و  نیستند  شناخته شده 
هم منتفی نیست. استقامت برای بقا و تالش برای 
بازسازی پس از فاجعه می تواند خطر ناشناخته ها را کم 
کند؛ اما بی تردید در این زمینه نیاز به سرمایه گذاری 

بیش تری است. 
)بی بی سی(
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رونی: اسکولز و رونالدو بهترین  
هم تیمی هایم بودند

اگر رییس فیفا شوم، جام 
جهانی را 48 تیمی می کنم

ترجیح دادم به جشن تولد 
رونالدو نروم

په په: رونالدو مثل همیشه 
خوش حال است

لوییس فیگو، یکي از رقباي جدي سپ بالتر براي تصدي 
پست ریاست فیفاست. ماه گذشته بود که فیگو رسما نامزدی 
خود برای انتخابات ریاست فیفا را اعالم کرد و حاال او خود 
را مهیای این چالش بزرگ می کند. فیگو که سابقه ی بازی 
برای بارسا، ریال و اینتر را در کارنامه دارد، دیروز در نشستی 
گفت:  خبرنگاران  به  او  کرد.  مطرح  را  جالبی  ادعای  خبری 
»من باور دارم که باید طرح افزایش تیم های جام جهانی از 
انتخابات پیروز  اگر در  یا ۴8 تیم را بررسی کرد.  32 به ۴0 
شوم، این طرح را ارائه خواهم داد. به نظر من، با اضافه شدن 
3 یا ۴ روز، ۴0 یا ۴8 تیمی شدن جام جهانی عملی خواهد 
بود. اگر این طرح تصویب شود، هدفم این است که تیم های 

اضافه شده، اروپایی نباشند«.

و  مادرید  ریال  شب  پنج شنبه  بازي  پایان  در  کروس  توني 
برگزاري  از  به نوعي   ZDF با شبکه ی  شالکه در مصاحبه 
جشن تولد رونالدو در شب شکست از اتلتیکو مادرید انتقاد 
کرد. ریال مادرید پنج شنبه شب با گولزنی کریس رونالدو و 
مارسلو موفق شد 2-0 شالکه را در ویلتنس آرنا شکست داده 
و تقریبا بیش از نیمی از راه صعود به یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان را طی کند.
تونی کروس، هافبک آلمانی ریال که به کشورش بازگشته 
بود، در پایان بازی به شبکه ی ZDF گفت: »مقابل اتلتیکو 
از  تیم ها  از  خیلی  باختیم.  و  کردیم  بازی  بد  خیلی  خیلی 
آن  از  پس  شدند.  خوش حال  ریال  شرایط  شدن  بحرانی 
شکست، در دو بازی مقابل دپورتیوو و شالکه با وجود کسب 
پیروزی، مثل همیشه بازی نکردیم. امیدوارم خیلی زود به فرم 

سابق مان بازگردیم«.
از کروس در مورد جشن تولد رونالدو در شب شکست ریال 
»من  داد:  پاسخ  چنین  وی  که  شد  سوال  مادرید  دربی  در 
دادم دعوت  ترجیح  اما  بودم؛  این جشن دعوت شده  به  هم 
رونالدو را رد کنم. برای این کار، دالیل خودم را داشتم. یکی 
از آن ها این بود که می توانستم عواقب حضور در آن جشن 
را حدس بزنم. همان چیزهایی که انتظارش را داشتم، روزهای 
بعد به وقوع پیوستند. زمان بندی این جشن مناسب نبود و 
بدین  کسی  از  نمی خواهم  البته  شد.  برگزار  موقعی  بد  در 
خاطر انتقاد کنم؛ چرا که معتقدم زندگی خصوصی هرکسی 

به خودش ارتباط دارد«.

په په، مدافع ریال مادرید مصر است که کریستیانو رونالدو، با وجود 
عدم موفقیت در گولزني در طول چند هفته ي اخیر، مثل همیشه 
خوش حال است. رونالدو پنج شنبه شب موفق شد با گولزنی مقابل 
شالکه، به عدم موفقیت در گولزنی هایش در 3 بازی پیاپی پایان 
دهد و په په، هموطن او عنوان کرد که او مثل همیشه، خوش حال 

است.
او گفت: »کریستیانو مثل همیشه خوش حال است و هم تیمی هایش 
را تشویق می کند. این چیزی ست که ما از او می خواهیم؛ این که 
به  می کند  تالش  این که  از  کند.  منتقل  تیمش  به  را  روحیه اش 
خیلی  گولزنی اش  هم چنین  و  کند  کمک  هم تیمی هایش 
خوش حالیم. می داند که برای ریال مادرید بازی می کند و از فشاری 

که رویش قرار دارد آگاه است، ولی ما در کنار او هستیم«.
کرده،  شگفت زده  را  من  »او  گفت:  سیلوا  لوکاس  باره ی  در  په په 
باید  ولی  کرد،  کمک  ما  به  خیلی  او  دارد.  باالیی  بسیار  کیفیت 
صبور باشیم؛ زیرا می دانیم که این جا ریال مادرید است. در باره ی او 
در آینده صحبت های زیادی خواهد شد؛ زیرا او خیلی فروتن است، 
با پاهایش سریع کار می کند و دوست دارد در تیم همکاری کند«.

وین روني، کاپیتان منچستریونایتد، اعالم کرد پل اسکولز و 
کریس رونالدو بهترین هم تیمي هاي تمام  دوران حرفه اي اش 
هستند. اسکولز چند ماه قبل در رسانه ها از رونی انتقاد کرده 
بود و این مسئله باعث  درگیری لفظی آن ها در رسانه ها شده 
به  رونالدو  و  او  از  کاپیتان شیاطین سرخ  این وجود،  با  بود؛ 

عنوان  بهترین بازیکنانی که در کنارشان بازی کرد، یاد کرد. 
پاسخ  در  هواداران،  با  پاسخ  و  پرسش  جلسه ی  یک  در  او 
به سوالی در مورد بهترین بازیکنانی که کنارشان  بازی کرد، 
البته  کردم.  بازی  زیادی  خوب  بازیکنان  کنار  »در  گفت: 
می توانم از دو نفر یاد کنم: کریس  رونالدو و پل اسکولز. این 

دو، به دالیل متفاوت، فوق العاده بودند«.

واران: 
هرگز نگفتم از رقابت با په په خوشم نمی آید

آلگری: 
بدون ته وز هم باید بازی های مان را ببریم

لمپارد: 
بارسا به موقع ضربه ی نهایی را به شما می زند

ونگر: برای شکست دادن یونایتد 
هرکاری می کنیم

مسی: 
بدنم مثل سابق جواب نمی دهد

نخست  وزیر  ایتالیا: فاینورد عذرخواهی کند

آگوئرو: 
سیتی می تواند قهرمان لیگ برتر شود

ریال  فرانسوي  جوان  مدافع  واران،  رافایل 
دیدار  پایان  از  پس  شب  پنج شنبه  مادرید، 
ریال مادرید و شالکه، در میکسدزون ورزشگاه 
بسیار عصباني به نظر مي رسید. واران که در 
یک ماه اخیر به واسطه ی مصدومیت په په و 
راموس، فرصت حضور ثابت در ترکیب ریال 
پنج شنبه   0-2 برتری  از  پس  کرده،  پیدا  را 
شب ریال بر شالکه، در میکسدزون ورزشگاه 
ویلتنس آرنا حاضر شد و با حالت عصبانیت 
مجله ی  در  »آنچه  گفت:  خبرنگاران  به 
از من نوشته شده،  "Surface" به نقل 
از  که  نگفتم  هرگز  من  است.  محض  دروغ 
رقابت با په په خوشم نمی آید. درست است 
که دوست دارم همیشه از ابتدا بازی کنم؛ اما 

به رقابت با په په افتخار می کنم و این رقابت 
را به نفع خودم می دانم«.

»گول  گفت:  رونالدو  گولزنی  مورد  در  واران 
است.  مثبتی  اتفاق  همیشه  رونالدو  زدن 
و  ماست  برای  بزرگی  همواره کمک  رونالدو 
بسیاری  نتیجه ی  با گول هایش،  او می تواند 
از مسابقات را به نفع ما تغییر دهد. رونالدو 
همیشه در وضعیت خوبی قرار دارد اما زمانی 
خواهد  هم  خوش حال تر  می زند،  گول  که 
شماره ی  در  که  است  ذکر  به  الزم  بود«. 
از  نقل  به   ،"Surface" مجله ی  اخیر 
واران آمده بود که این بازیکن از رقابت با په 
ثابت در  په برای به دست آوردن یک جای 

ترکیب ریال راضی نیست.

ماکس آلگري، سرمربي یوونتوس، تایید کرد 
براي  کلیدي  بازیکني  وز  ته  کارلوس  که 
بیانکونري است؛ اما  معتقد است که یووه بدون 
ستاره ی آرجانتیني اش هم باید در دیدارهایش 
به پیروزي برسد.  این ملی پوش آرجانتینی در 
درخشانی  نمایش های  این فصل  رقابت های 
  A  سری در  که  دیداری   2۱ در  و  ارائه  داده 
ثمر  به  تیمش  برای  گول   ۱۴ داده،  انجام 
چزنا  مقابل  یووه  دیدار  در  او  است.  رسانده 
به دلیل  پایان رسید،  به  با تساوی 2-2  که 
محرومیت حضور نداشت؛ اما آلگری  مطمئن 
است که ته وز می تواند در هفته های حساس 
پایانی، نقشی کلیدی در ترکیب این تیم ایفا 
بازیکنی  »ته وز  گفت:  خبرنگاران  به  او  کند.  
کلیدی برای ماست؛ اما ما باید بدون او هم 
مسئولیت  تیم  می  دادیم.  شکست  را  چزنا 

آنچه در دیدار مقابل چزنا اتفاق افتاد را برعهده 
برای  ماست.  درس  یک  دیدار  این  می گیرد. 

ته وز برای هفته های پایانی آماده است«.
یووه در حال حاضر با 7 امتیاز برتری نسبت 
به رم، در صدر جدول سری  A  قرار دارد؛ اما 
آلگری تأکید  کرد که رقابت قهرمانی هنوز به 
پایان نرسیده و به همین دلیل، از شاگردانش 
آتاالنتا  امشب  مقابل  دیدار  در  تا  خواست 
برتری  ما  »بلی،  کنند.  بازی  کامل  تمرکز  با 
زیادی نسبت به رم داریم؛ اما هنوز بازی های 
زیادی باقی مانده است. سه امتیاز فردا  بسیار 
زیادی  امتیازات  هم  این جا  تا  ما  است.  مهم 
از دست دادیم. آتاالنتا بازیکنان خوبی دارد و 
بازی مقابل  آن ها اصال آسان نیست. بستگی 
دارد که چطور بازی کنیم و چه نمایشی ارائه 

بدهیم«.

رفت  دور  از  آینده  هفته ی  منچسترسیتي 
قهرمانان  لیگ  نهایي  یک هشتم  مرحله ی 
در ورزشگاه اتحاد باید به مصاف بارسلوناي 
آماده ی این روزها برود. منچسترسیتی فصل 
گذشته در همین مرحله در مجموع دو بازی 
رفت و برگشت، مغلوب بارسا شد و نتوانست 
به دور بعد راه یابد؛ اما در این فصل، آن ها 
لمپارد،  نظیر  بازیکنانی  تجربه ی  به  اتکا  با 
می خواهند برای اولین بار در تاریخ خود به 

یک چهارم لیگ قهرمانان صعود کنند.
صورت  به  فصل  این  در  که  لمپارد  فرانک 
بازی  منچستر  شهر  آبی های  برای  قرضی 
بارسلونا را  با  می کند، سابقه ی ۱0 رویارویی 
متحمل  تیم  این  مقابل  بار  دو  تنها  و  دارد 
شکست شده است. او در مورد بازی حساس 

خبرنگاران  به  سیتی-بارسا  آینده  هفته ی 
و  قهرمانان  لیگ  در  بازی  »برای  گفت: 
بارسلونا،  مثل  تیمی  با  مصاف  بخصوص 
آگاه  حریف تان  قدرت  از  کامال  باید  شما 
بازی  مهیای  به خوبی  را  خودتان  و  باشید 
کنید. آن ها به موقع و پس از دادن پاس های 

فراوان، به شما ضربه ی نهایی را می زنند.
و  سخت  آزمایشی  بارسلونا،  مقابل  بازی 
به خوبی  ما  بود.  خواهد  سیتی  برای  دشوار 
استفاده  با  اما  آگاهیم؛  بارسا  توانایی های  از 
هواداران مان  حضور  در  و  میزبانی  امتیاز  از 
قدرت مان  از  باید  شویم.  پیروز  می خواهیم 
اختیار  در  را  زمین  میانه ی  و  کرده  استفاده 
تیمی  آینده،  هفته ی  بازی  در  ما  بگیریم. 

هجومی مقابل بارسا خواهیم بود«.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال، اعالم کرد که 
منچستریونایتد  دادن  شکست  براي  تیمش 
 ،FA Cup  نهایي در مرحله ی یک  چهارم 
هر کاري بتواند انجام خواهد داد. توپچی ها 
جام  قهرمان  توانستند  گذشته  فصل  که 
نهایی  حذفی شوند، در مرحله ی یک  چهارم 
به  الدترافورد  در  باید  فصل  این  رقابت های 
مصاف منچستریونایتد بروند. آخرین باری که 
 آرسنالی ها توانستند شیاطین سرخ را شکست 
بدهند، در سال 20۱۱ و در ورزشگاه امیریتس 
بوده اما  ونگر معتقد است که تیمش توانایی 

شکست دادن حریف در خانه اش را دارد.
او به خبرنگاران گفت: »این قرعه ای جالب و 
هیجان انگیز است. ما مدافع عنوان قهرمانی 
هستیم و  هرکاری بتوانیم انجام می دهیم تا 
از قهرمانی مان دفاع کنیم. در مقاطعی باید 

با تیم های بزرگ تر بازی  کرد. ما سال گذشته 
کردیم؛  بازی  تاتنهام  و  اورتون  لیورپول،  با 
برای رسیدن به فاینل باید چنین تیم هایی را 
 شکست داد. این فرصت خوبی برای ماست 

تا به آنچه می خواهیم برسیم«.
برتر  لیگ  فصل  این  رفت  دیدار  در  آرسنال 
2-۱ مغلوب منچستریونایتد شد؛ با این وجود 
ونگر معتقد است  اگر تیمش در دیدار پیش رو 
هم نمایش مشابهی ارائه بدهد، می تواند به 
پیروزی برسد. »ما از آن دیدار کمی ناراحت 
اما  داشتیم؛  خوبی  نمایش  ما  زیرا  شدیم؛ 
چنین  برسیم.  الزم  نتیجه ی  به  نتوانستیم 
 اتفاقاتی در فوتبال رخ می دهد. اگر نمایش 
به  بار   ۹ دیدار،   ۱0 در  باشیم،  داشته  خوبی 
که  است  کاری  این  خواهید  رسید.  پیروزی 

می خواهیم انجام بدهیم«.

مراسم  یک  در  پنج شنبه  روز  مسي  لیو 
شهر  در  ادیداس  شرکت  نفع  به  تبلیغاتي 
این  حاشیه ی  در  و  کرد  شرکت  بارسلون 
داد.  انجام  نیز  کوتاهي  مصاحبه ی  مراسم، 
مسی در سال جدید میالدی به یک باره اوج 
شروع  را  خود  متوالی  گولزنی های  و  گرفت 
کرد. بی شک او نقش مهمی در کسب یازده 
برد پی در پی بارسا پس از شکست در مقابل 

سوسیداد ایفا کرده است.
مسی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: »پس 
تغییر  یک  سوسیداد،  مقابل  شکست  از 
محسوس در تیم ایجاد شد. تالش و پشتکار 
با  باالتر رفت. حاال  انگیزه ها  نیز  و  بازیکنان 
از  و  می شویم  زمین  وارد  دوچندان  انگیزه ای 
را تحت فشار می گذاریم.  ابتدا حریف  همان 
از  پس  و  شده اند  متحدتر  باهم  بازیکنان 
شکست مقابل سوسیداد، تصمیم گرفتیم تا 

اوضاع را به نفع خودمان تغییر دهیم«.
بارسا  بازی  کنونی  شیوه ی  مورد  در  مسی 
گفت: »در حال حاضر از دو شیوه متفاوت و به 
صورت همزمان در بازی ها استفاده می کنیم. 
با توجه به داشتن مهاجمان سرعتی، می توانیم 
به راحتی ضدحمله بزنیم و از فضاهای خالی 
نیز  دیگر  سویی  از  و  ببریم  استفاده  حریفان 
همان شیوه همیشگی بارسلونا را در زمین به 
اجرا می گذاریم. حفط مالکیت توپ و زمین«.

مسی در مورد شرایط بدنی خود گفت: »من 
27 سال دارم. سابق بر این می توانستم داخل 
زمین هرکاری دلم بخواهد انجام دهم؛ بدون 
مواجه  مشکلی  با  فیزیکی  لحاظ  از  این که 
شوم؛ اما حاال اوضاع تغییر کرده و بدنم دیگر 
بیش تر  حاال  نمی دهد.  جواب  سابق  مثل 
غذایی  وضعیت  روی  و  می کنم  استراحت 

خودم نیز کنترول بیش تری دارم«.

متئو رنزي، نخست وزیر ایتالیا پس از تخریب 
تاریخي در شهر رم توسط هواداران  بناهاي 
رم،  مقابل  هالندي  تیم  دو  دیدار  در  فاینورد 
عنوان کرد که انتظار عذرخواهي از هواداران 
از تساوی دو تیم  فاینورد داشته است. پس 
رم و فاینورد در مرحله ی یک شانزدهم لیگ 
شهر  خیابان های  به  فاینورد  هواداران  اروپا، 
و  تاریخی  بناهای  تخریب  به  و  ریختند  رم 
پرداختند.  شورش  ضد  پلیس  با  درگیری 
چندین هواداران فاینورد در جریان درگیری ها 
دستگیر شدند و رنزی مدعی شد که منتظر 

عذرخواهی باشگاه فاینورد است.
از  عذرخواهی  یک  منتظر  »من  گفت:  او 
یک  این که  هستم.  فاینورد  باشگاه  سوی 
گروه کوچک از هواداران این تیم، یک شهر 
غیرقابل  کامال  بودند،  گرفته  گروگان  به  را 
تاریخی  بنای  چندین  به  آن ها  است.  قبول 

اتفاقاتی،  چنین  که  کردند  وارد  صدمه  رم 
غیرقابل توجیه است. چندین هوادار آن ها را 
دستگیر کردیم و بعضی را مجازات. هواداران 
سفر  کشور  از  خارج  به  وقتی  ایتالیایی، 

می کنند، چنین رفتاری ندارند«.
این  در  نیز  مارینو  ایگنازیو  رم،  شهردار 
در حد  امنیت  رابطه گفت: »مسلما ضریب 
بود  داده  حتم  مرکزی  دولت  نبود.  استاندارد 
که پس از درگیری ها، همه چیز روبراه خواهد 
شد. دولت مسئول تضمین جان شهروندان 
حاضر  صحنه  در  آن ها  ولی  است  مردم  و 
نبودند. من با قائم مقام سفارت هالند در رم 
صحبت کردم و به آن ها گفتم که ما انتظار 
آن ها  شود.  پرداخته  خسارات  تمامی  داریم 
باطل  را  هواداران خشن  پاسپورت  می توانند 
را  ایتالیا  به  زیرا آن ها دیگر حق ورود  کنند؛ 

نخواهند داشت«.

منچسترسیتي،  مهاجم  آگوئرو،  سرخیو 
مطمئن است که تیمش علي رغم فاصله ی 
مي تواند  چلسي  صدرنشین،  با  امتیازي   7
سیتی  شود.  برتر  لیگ  فصل  این  قهرمان 
چلسی  با  فاصله  جنوری  در  بود  توانسته 
چند  بازی  اما  بدهد  کاهش  امتیاز   5 به  را 
دیگر  بار  آن ها  تا  شد  باعث  پیروزی  بدون 
پیدا  افزایش  لندن  آبی های  با  اختالف شان 

کند. 
که  است  معتقد  آگوئرو  وجود،  این  با 
با  مانند سال 20۱2، فاصله  تیمش می تواند 
صدرنشین را جبران کنند  و عنوان قهرمانی 
گفت:  خبرنگاران  به  او  بیاورد.  دست  به  را 
بودیم  بدتری  شرایط  در  گذشته  فصل  »ما 
می توانیم  که  بودم  مطمئنم  همیشه  من  و 
مانده  باقی  درازی  راه  هنوز  شویم.   قهرمان 
و هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. در حال 
حاضر، تنها دو تیم  مدعی قهرمانی نیستند. 
تیم های زیادی هستند که به دنبال فتح جام 

هستند.
شرایط  دیگر  بار  منچستریونایتد  و  آرسنال 
خوبی پیدا کرده اند؛ ساوتهمپتون خیلی عقب 
نیست و لیورپول و  تاتنهام هم در هفته های 
گذاشته اند.    نمایش  به  را  خوبی  فرم  اخیر 
 معتقدم این فصل یکی از جذاب ترین  فصول 
ما  و  بود  خواهد  برتر  لیگ  اخیر  سال  چند 
از  بتوانیم  تا  بکنیم  را  تالش مان  تمام  باید 

قهرمانی مان  دفاع کنیم«.
میلیون   3۶ انتقالی  با  جنوری  در  سیتی 
و  خرید  سوانسی  را  بونی  ویلفرد  یورویی، 
ساحل  این  ستاره  که  است  معتقد  آگوئرو 
عاجی می تواند نقشی کلیدی در ادامه فصل 
ایفا کند. »فکر می کنم ویلفرد  برای سیتی 
ماه های  در  ما  برای  ارزشمندی  خرید  بونی 
باقی مانده فصل است. ما بازیکنان  باکیفیت 
قرار  می تواند  که  داریم  تیم مان  در  زیادی 
رقابتی  بسیار  را  اصلی  ترکیب  در  گرفتن 

کند«.













Saturdayشماره 781سال چهارم2 حوت، 1393شنبه 21 February 2015 Year 04 Vol 781 web: www.etilaatroz.com   

را  کابل  تمام  زیستی  محیط   آلودگی های  و  زباله ها  روز:  اطالعات 
فراگرفته و این مشکل با گذشت هر روز بیش تر می شود. این مشکل 
در حوزه ی سیزدهم شهر کابل بیش تر است و برای بهبود این وضعیت، 
انسجام ملی  اجتماعی حزب  از سوی کمیته ی خدمات  دیروز حرکتی 
راه انداز ی شد. در این حرکت، صدها تن جاده ی عمومی شهید مزاری 
تا پل خشک ناحیه ی سیزدهم و جاده ی کاتب تا داراالمان شهر کابل 

را پاک کاری کردند.
مسئوالن راه اندازی این حرکت، شهرداری کابل را به سهل انگاری در 
انجام وظایفش متهم کردند و گفتند، برای حل مشکالت بنیادی، باید 
شهرداری صادق که تمام مناطق شهر کابل را به یک دید بنگرد، مقرر 
شود. آنان هم چنان از سران حکومت وحدت ملی خواستند تا برنامه های 

انکشافی در شهر کابل را متوازن و عادالنه تطبیق نمایند.
خلیل اهلل دانش، رییس کمیته ی خدمات اجتماعی حزب انسجام ملی در 
گفت و گو با روزنامه ی اطالعات روز، هدف از راه اندازی حرکت دیروز 
را پاکی و صفایی شهر کابل خواند و گفت، این حرکت هشداری است 
این شهر صادقانه و مسئوالنه  تا در پاک سازی  برای شهرداری کابل 

عمل کند.
محیط  پاکی  در  که  خواست  نیز  کابل  شهروندان  از  ادامه  در  او 
زیست شان سهم بگیرند، تا این مشکل خطیر از اساس حل شود. دانش 
نفع تمام شهروندان  به  را  آلودگی هوا  از  محیط زیست پاک و عاری 
خواند و گفت، امیدوارم شهروندان دوشادوش پرسونل شهرداری کابل 

اما کمبود پرسونل  باشند.  این شهر سهیم  پاکی و صفایی  در قسمت 
برچی،  دشت  به ویژه  شهر،  این  مختلف  مناطق  در  کابل  شهرداری 
آن  افزایش  خواستار  شهروندان  که  است  دیگر  عمده ی  مشکالت  از 

شده اند.
نبی محمدی، رییس ناحیه ی سیزدهم شهر کابل در حرکت دیروز گفت، 
اندک  ناحیه، تعداد زباله دانی ها بسیار  این  با توجه به وسعت و نفوس 
است و باید برای حل این مشکل باید اقدام شود. پرسونل شهرداری 
کابل در دشت برچی با کمبود تجهیز، از جمله موتر برای انتقال کثافات، 

زباله دانی و بیل نیز مواجه اند. 
آلوده ی  هوای  و  زباله ها  گندگی  اثر  از  ارائه شده،  معلومات  اساس  بر 
تن  هزاران  و  می دهند  دست  از  را  جان شان  تن  ساالنه صدها  کابل، 
دیگر به امراض گوناگان مبتال می شوند. اکنون آلودگی محیط زیست 
بسیار  مرحله ی  به  این شهر،  ناحیه ی سیزدهم  به ویژه  کابل،  در شهر 
خطرناک و نگران کننده ای رسیده که یک تهدید جدی برای باشندگان 

به شمار می رود.
در جاده ی عمومی و اطراف دشت برچی زباله دانی ها پر از زباله اند و 
انبار می شود. این زباله ها تا سه-چهار روز از سوی  حتا در اطرف آن 
مسئوالن شهرداری کابل پاک سازی نمی شوند و تعفن آن مردم را با 
مشکالت جدی مواجه کرده است. گندگی کثافات در مناطق مختلف 
شهر کابل، آب و هوای این شهر را آلوده کرده و شهروندان برای بهبود 
وضعیت، خواستار توجه جدی حکومت وحدت ملی در این زمینه هستند.

داخله ی  امور  وزیر  خان،  علی  نثار  روز:  اطالعات 
کشورش  و  افغانستان  میان  روابط  بهبود  پاکستان 
را برای مبارزه با تروریسم بی پیشینه خواند و گفت، 
آینده  در  کشور  دو  میان  زمینه  این  در  همکاری 
روابط  بهبود  تأکید کرد که  او  معجزه خواهد کرد. 
مثبت  بسیار  تحول  حال  در  پاکستان  و  افغانستان 

است.
کری،  جان  با  دیدار  در  دیروز  را  اظهارات  این  او 
بیان کرد. جان  امریکا در واشنگتن  وزیر خارجه ی 
برای  را  کشور  دو  تالش های  دیدار  این  در  کری 
بهبود روابط کم سابقه خواند و گفت، این تالش ها 
یک سلسله نتایج واقعی به دنبال داشته است. این 
گذشته  هفته ی  که  شد  مطرح  حالی  در  اظهارات 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  شریف،  راحل  جنرال 
پاکستان و رییس استخبارات این کشور برای بهود 

روابط و مبارزه با تروریسم وارد کابل شدند.
این دو جنرال بلند پایه ی پاکستانی با رییس جمهور 
کردند  مذاکره  صلح  زمینه ی  در  اجرایی  رییس  و 
کشور  در  صلح  تأمین  برای  کشورشان  تعهد  از  و 
اطمینان داد ند. رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان 
در این دیدار از آمادگی صد درصدی شورای کویته  
و شبکه ی حقانی برای مذاکره ی صلح با حکومت 
این  در  که  است  گفته  وی  اما  است.  داده  خبر 
از سوی  شود.  گرفته  عمر  مال  اجازه ی  باید  زمینه 
دیگر، بی بی سی دیروز گزارش داد که منابع افغان 
به طالبان  پاکستان  بلندپایه ی  می گویند، مقام های 
گفته اند که اگر به روند صلح برنگردند، پناه گاه های 
 ۱3 پرتنش  روابط  اخیراً  می کنند.  مسدود  را  آن ها 
ساله ی کابل و اسالم آباد برای مبارزه با تروریسم، 

ظاهراً بهبود یافته است.
قدرت  به  رسیدن  از  پس  غنی  جمهور  رییس 
با  تروریسم  با  مبارزه  برای  و  رفت  اسالم آباد  به 
سفر  از  پیش  کرد.  گفت وگو  کشور  این  مقام های 
رییس جمهور به پاکستان و بعد از سفر  او، شماری 
جداگانه  طور  به  پاکستان  بلند پایه ی  مقام های  از 
کابل  به  بار  چندین  کشور  دو  روابط  بهبود  برای 

آمدند.
غنی پس از نشستن بر اریکه ی قدرت، هنوز به هند 
حامد  حکومت  زمان  در  کشور  نزدیک  دوست  که 
کرزی به شمار می رفت، سفر نکرده است. مقام های 
خواسته اند  غنی  جمهور  رییس  از  بار  چندین  هند 
چندی  دیگر،  سوی  از  کند.  سفر  کشور  این  به  تا 
پیش گزارش شد، رییس جمهور خرید سالح های 
حالت  به  را  امینتی  نیروهای  برای  هند  از  نظامی 

تعلیق درآورده است.
این کار رییس جمهور  کارشناسان مسایل سیاسی 
را تالشی برای اعتماد پاکستان و بهبود روابط دو 
تغییرات  هنوز  همه،  این  با  کرده اند.  عنوان  کشور 
مثبتی در زمینه ی امنیت در کشور به وجود نیامده 
است. اکنون نیروهای امنیتی با طالبان در شماری 
از والیت های کشور در جنگ نفس گیری قرار دارند.
دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز 
از کشته شدن 300 شورشی در هلمند خبر داد؛ اما 
گفت که در ده روز گذشته 20 افسر و سرباز اردوی 
ملی در درگیری با طالبان کشته شده اند. در همین 
مانند  پاکستان  که  اند  نگران  کارشناسان  حال، 
مقام های  نکند.  عمل  خود  وعده های  به  گذشته 
امنیتی گفته اند، النه های تروریسم در پاکستان اند.

وزیرداخلهیپاکستان:همکاریکابلواسالمآباد
درمبارزهباتروریسممعجزهمیکند
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ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       

1.
 
2. 
3. 
4.
5.
6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   
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