دشمناشتباهی
انفجارنظامیگریدرپاکستان

پیامدهای محاصرهی مسجد سرخ (لعل مسجد/الل مسجد) به سود القاعده بود و این سازمان به شکل
بیرحمانهای از آن استفاده کرد .شایعه شد که حکومت ،افراد خیلی بیشتر از آنچه را که در گزارش
رسمی تلفات ذکر شده ،کشتهاست .در این شایعهها گفته میشد که یک هزار شاگرد ،حتا چندین هزار
ِ
شاگرد کشته شدهاند و برای پنهان کردن شمار واقعی کشتهشدگان ،آنان را روی هم دفن کردهاند .هنگام
آزاد شدنش از زندان ،ام حسن ادعا کرد که سه صد شاگرد دختر ،کشته شده اند .این ادعا آشکارا دروغ
بود .برای اثبات این ادعا ،خانوادههای قربانیان یا فهرست نامهای شان به دست نیامد و سازمانهای
ق بشری هیچگاهی سندی برای غیر دقیق بودن آمارهای داده شده توسط حکومت ،پیدا نتوانستند.
حقو 
با این وجود ،نبرد مسجد سرخ ،تبدیل به شعار راهپیماییهای احزاب مذهبی و شبهنظامیان اسالمگرا شد
و وسیلهای تبلیغاتی قدرتمندی را به دست آنها داد .این برخورد ،سبب شد که حجم عظیمی از نوارهای
صوتی و تصویری و سخنرانی در سراسر کشور پخش و توزیع شود.
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موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی،
انجنیری ،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل
آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد ،حقوق و علوم
سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان
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قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن
صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :
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راهی جز
توافق سیاسی نیست


شهریار فرهمند

از دو روز زمزمههای امیدوار کنندهای برای حل بنبست
انتخاباتی بر سر زبانها افتادهاند .روز گذشته هردو نامزد
انتخابات برای چندین ساعت مذاکرهی دوجانبه داشتند و در
پایان این نشست ،زمزمههایی بگوش میرسیدند که گویا هردو
نامزد به دست یافتن به توافق سیاسی برای تشکیل حکومت
وحدت ملی نزدیک شدهاند .سخنگویان هردو ستاد انتخاباتی
نیز با تأیید این خبر گفتهاند که تا یکی دو روز آینده محتوای
این توافق منتشر خواهد شد و هردو نامزد موافقتنامهی
تشکیل حکومت وحدت ملی را در حضور رییس جمهور کرزی
و نمایندهی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امضا
خواهند کرد .هنوز کسی از جزئیات دقیق این موافقتنامه چیزی
نمیداند و هیچیک از سخنگویان هردو ستاد انتخاباتی نیز تا
کنون اطالعات روشن در این خصوص نداده ،ولی هردو ستاد
اصل خبر را تأیید میکنند و میگویند که در روزهای نزدیک
جزئیات آن با مردم افغانستان شریک خواهد شد .نشر این خبر
برای مردمی که نزدیک به هفت ماه را در التهاب انتخاباتی و
کشوگیرهای سیاسی گذرانده و از بنبست سیاسی انتخاباتی و
معلوم نبودن سرنوشت آرای مردم و آیندهی سیاسی کشور به
ستوه آمدهاند ،خوشحالکننده و امیدوارکننده است .حداقل این
خبر روزنهای را برای چشمانداز تیرهی سیاسی کشور گشوده و
امید رفع این بحران را بیشتر کرده است.
جنجالهای انتخاباتی افغانستان از روند قانونی و اصلیاش
خارج شده و اکنون راهحل این بحران را نمیتوان در قوانین
کشور جستوجو کرد .بر اساس قانون انتخابات ،این روند
میبایست ماهها پیش ختم میشد و نتیجهی نهایی آن اعالم
میگردید .روند بازشماری آرا ،گفتوگوهای تشکیل حکومت
وحدت ملی و تأخیر چندین ماهه در اعالن نتایج این روند،
همه خارج از روال قانونی این روند صورت گرفتهاند .از اینرو،
بحران انتخابات افغانستان جز راهحل سیاسی و تفاهم هردو
ستاد انتخاباتی ،هیچ راهحل دیگری ندارد .با توجه به خارج
شدن این پروسه از روال قانونی آن و نبود وضاحت قانونی برای
این جنجالها از یکسو و خستگی مردم از بنبست سیاسی
موجود ،همه از توافق سیاسی هردو نامزد برای حل این بحران
حمایت میکنند .مردم افغانستان ،حکومت ،جامعهی جهانی
و میانجیگران بینالمللی که خواهان حل بحران انتخابات
هستند ،همه به حل این بنبست بر اساس توافق سیاسی دو
نامزد و تشکیل حکومت وحدت ملی تالش کردهاند .در حقیقت
در شرایط کنونی برای از بین بردن بنبست سیاسی موجود،
راهی جز توافق هردو نامزد نیز وجود ندارد.
توافق سیاسی هردو نامزد که کلید حل بحران انتخاباتی در
کشور پنداشته میشود نیز به ارادهی صادقانهی آنها برای
حل بحران در کشور بستگی دارد .اینکه آنها تا چه اندازه
خواهان حل بحران انتخابات هستند .اگر هردو نامزد و اعضای
ستادشان دیو حرص قدرت را در درون خود مهار نکنند و اگر
گرایانهیشان به بردن انتخابات و قبضهی تمام

نگاه مطلق
قدرت سیاسی تجدید نظر نکنند ،توافق سیاسی و حل بحران
انتخابات نیز دشوار و ناممکن است .تاکنون مشکل اصلی در
همین نکته بوده است .هیچیک از دو نامزد به کمتر از رفتن به
ارگ ریاست جمهوری و قبضهی تمام قدرت قناعت نکرده و
اطرافیان آنها نیز جز تشدید نفاق و اشاعهی نفرت و شقاق در
میان مردم ،کاری نکردهاند.
باید هردو نامزد و اطرافیان آنها این واقعیت را درک کرده
باشند که بدون مشارکت هردو تیم در حکومت آینده و ایجاد
حکومت فراگیر ملی ،راه دیگری برای ایجاد و بقای حکومت
مقتدر و باثبات در کشور وجود ندارد .آنها باید صادقانه روند
مذاکرات سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی را دنبال کنند
و کشور را بیش از این به گروگان نگیرند .مشارکت هردو تیم
در قدرت سیاسی ،حکومت آینده را قویتر ساخته و پایههای
آن را مستحکم میسازد .حکومتی که از دیدگاهها و برنامههای
معقول و مفید هردو دستهی انتخاباتی در سیاستها و امور
حکومتی استفاده کند و نخبگان هردو ستاد در بخشهای
مختلف حکومت مشارکت داشته باشند ،بدون تردید پایههایش
محکمتر میشود و باید هردو نامزد به منظور عبور از بنبست
سیاسی ،از این توافقها حمایت و آن را صادقانه دنبال کنند.

ایملفیضی:

نظامیانپاکستان،بهنامطالبانپنجابیواردکشورمیشوند

اطالعات روز :به دنبال نشر گزراشهایی مبنی بر
آغاز حمالت طالبان پنجابی در کشور ،ایمل فیضی
سخنگوی ریاست جمهوری روزگذشته اعالم کرد،
استخبارات پاکستان به نام طالبان پنجابی ،نظامیاناش
را برای افزایش نا امنی ،حمالت تروریستی و
خرابکاری به افغانستان ،میفرستد .او گفت،
استخبارات پاکستان درگذشته از طالبان علیه افغانستان
استفاده کرده و حال برای نا امنی و بیثباتی در کشور،
روشهای دیگری را در پیش میگیرد .اما او اطیمنان
داد ،نیروهای امنیتی مانند گذشته ،همهی برنامههای
دشمنان افغانستان را نابود و نیز با تمام توان ،از خاک

و مردم شان دفاع خواهند کرد .فیضی افزود ،پاکستان
برای گروههای تروریستی در خاکش ،مرکزهای
آموزشی ایجاد کرده و آنان را پس از آموزش ،برای
نا امنی و خرابکاری در کشور میفرستد .در همین
حال ،شورای امنیت ملی کشور روزگذشته در نشست
نوبتی خود بار دیگر از حکومت پاکستان خواست که از
تروریستان حمایت نکند .این شورا گفت ،افغانستان و
پاکستان بدون تفکیک تروریستان ،علیه آنان به طور
مشترک مبارزه کنند« :پاکستان به دعوت افغانستان
برای اجتناب از استفاده از تروریزم پاسخ عملی و مثبت
داده و بیشتر در راه تقویت ثبات و امنیت در دو کشور

همکاری کنند» .از سویی هم ،شورای امنیت ملی در
مورد طالبان پنجابی گفت ،اعالم موضع تازهی طالبان
پنجابی ،کدام رویکرد جدیدی را در سیاست این گروه
و دستگاه استخباراتی پاکستان افاده نمیکند .براساس
گفتههای این شورا ،افغانستان از چندین سال بدینسو
در معرض حملهی تروریستان قرار دارد که توسط
استخبارات پاکستان آموزش دیده ،تجهیز و تمویل
میشوند .در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای ریاست
جمهوری به روزنامهی اطالعات روز آمده ،نیروهای
امنیتی در حمالت اخیر خود در برخی از مناطق کشور،
تعداد زیادی از تروریستهای پاکستانی را کشته و

بازداشت کردهاند .براساس خبرنامه ،اعالم موضع اخیر
طالبان پنجابی ،مبنی بر گسترش جنگ در کشور در
واقع اعالم مداخلهی آشکار حکومت پاکستان در امور
داخلی افغانستان است .در خبرنامه آمده است ،شورای
امنیت ملی کشور ،این اعالم موضع طالبان پنجابی
را با دقت بیشتر تعقیب نموده و یکبار دیگر اعالم
میدارد که استفاده از تروریزم به مثابه ابزار مداخله و
تخریب ،به سود هیچ کشوری نیست .حکومت همواره
اعالم کرده ،النههای تروریزیم در پاکستان است و آن
کشور ،از تروریستان برای منافع سیاسی خود استفاده
میکند.

نبود پول نقد در خزانهی حکومت ،نگران کننده است

اطالعات روز :مارک داون ،نمایندهی سازمان
ملل در کابل میگوید ،در حال حاضر افغانستان با
چالشهای برزگ مالی مواجه شده است .او یکی از
چالشهای عمده فراراه اقتصاد در کشور را خالی
پول نقد در خزانهی حکومت عنوان کرد و افزود ،در
حال حاضر حکومت افغانستان ،پول نقد در خزانهی
خود ندارد.
داون گفت ،برای حل این مشکل ،باید منابع زیر
زمینی افغانستان در همکاری با جامعهی جهانی
استخراج شوند .افغانستان دارای معادن زیادی از
جمله «طال ،نقره ،آهن ،مس ،ذغال سنگ ،سنگ
مرمر ،نفت ،گاز و...اند» اما به دالیلی نا امنی و
بیتوجهی حکومت در این خصوص ،در جریان
سالهای گذشته استخراج نشده است.

داون افزود ،رشد اقتصادی افغانستان بستگی به
معادنش دارد و اگر معادن این کشور استخراج شوند،
گراف فقر در این کشور کاهش خواهد یافت .او این
اظهارات را روز گذشته هنگام نشر گزارش نهایی
«برنامهی استراتیژی ملی انکشافی افغانستان» در
کابل بیان کرد.
برنامهی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،پنج سال
پیش در راستای کاهش فقر و تحقق اهداف انکشافی
توسط حکومت روی دست گرفته شد .اکنون
این استراتیژی به پایان رسیده است .عبدالهادی
ارغندیول ،وزیر اقتصاد روز گذشته هنگام نشر گزارش
یاد شده گفت ،در پنج سال گذشته ،در استراتیژی ملی
انکشافی افغانستان۱۵.۶ ،میلیارد دالر سرمایهگذاری
شده بود .او افزود ،از این مجموع ۴.۹ ،میلیارد دالر آن

از طریق بودجه ملی و  ۱۰.۷میلیارد دالر دیگر آن از
طریق نهادیهای بینالمللی به مصرف رسیده است.
ارغندیوال گفت ،ظرفیت تطبیقی پروژههای انکشافی
در پنج سال گذشته پایین بوده است .او افزود ،در این
پنج سال ،کمتر از  50درصد بودجه پالن انکشافی
ملی مصرف شده است.
وزیر اقتصاد گفت ،به دلیل ایجاد ادارات موازی
ک م ظرفیت و تشکیل نهادها در خارج از چارچوب
حکومت ،کمتر از  ۵۰درصد بودجه انکشافی ملی به
مصرف رسیده است .از سویی هم ،او افزود ،افزایش
نفوس ،میزان فقر در کشور را متعادل نگهداشته و با
وجود تالشها از سوی استراتیژی انکشاف ملی ،هنوز
مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند.
براساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر  36درصد

مردم کشور زیر خط فقر زندگی میکنند .کارشناسان
بارها از حکومت انتقاد کرده و گفتهاند ،حکومت در
قسمت کاهش فقر و بیکاری در کشور ،برنامهی مفید
و کارا را ،روی دست نداشته است .انتظار میرفت
با برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید ،فقر
و بیکاری در کشور کاهش یابد اما جنجالهای
ت بیشتری را برای مردم به بار
انتخابات ،مشکال 
آورد .براثر این جنجالها ،کار بیش از  40پروژهی
برزگ سرک سازی متوقف ،و صدها فابریکه تولیدی
و شرکتهای ساختمانی نیز با رکود مواجه شدند .از
سویی هم ،وزیر اقتصاد روزگذشته تأکید کرد ،به دلیل
بحران انتخابات ،شماری زیاد از پروژههای انکشافی
این وزارت به حالت تعلیق درآمده و نیز کمکهای یاد
شده جامعه جهانی متوقف شده است.

تهدید سازمان ملل از کاهش کمکهایش به افغانستان

اطالعات روز :دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد
در کابل هشدر داد؛ درصورتی که کارمندانش در
افغانستان بخاطر تنشهای انتخاباتی مورد آزار و
اذیت قرار گیرند ،این سازمان کمکهایش را به
افغانستان کاهش خواهد داد و یا هم قطع خواهد
کرد.
نظیفاهلل ساالرزی ،یکی از سخنگویان دفتر
نمایندگی این سازمان در کابل ،روزگذشته گفت،

آنان تهدیدها و حمالت لفظی علیه کارمندان شان
را نمیپذیرند .او هشدار داد ،تهدید علیه سازمان
ملل متحد ،تهدید به جامعه جهانی است و این روند،
نباید دیگر تکرار شود.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که به روز
جمعهی هفتهی گذشته ( ،21سنبله) صدها هوادار
تیم اصالحات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل
در مقابل دفتر سازمان ملل در کابل تظاهرات کردند

و خواستار شفافیت روند انتخابات شدند.
آنان بر ضد سازمان ملل و امریکا ،شعارهایی را
نیز سر دادند و اعالم کردند ،نهادهای خارجی در
جدا سازی آرای پاک از ناپاک در روند تفتیش آرا،
اقدامهای جدی را روی دست نگرفته است .در
همین حال ،یونما روزگذشته در صفحهی تویترش
نوشت ،تهدید و حملههای مستقیم لفظی بر
سازمان ملل متحد ،قابل قبول نیست.

در این نوشته آمده ،اگر چنین بدرفتاری در آینده
ادامه یابد ،سازمان ملل متحد فعالیتهای خود
در افغانستان را محدود و نیز کمکهای خود
به افغانستان را کاهش خواهد داد .این درحالی
است که جنجالهای انتخاباتی همچنان ادامه
دارد و ستاد انتخاباتی عبداهلل هشدار داده ،اگر به
خواستهایشان رسیدگی نشود ،نتایج انتخابات را
نمیپذیرد و حکومت خود را تشکیل میدهد.

وزارت داخله :نیروهای امنیتی با «آی.اس.آی» مستقیم ًا در حالت جنگ قرار دارند
اطالعات روز :مقامهای وزارت امور داخلهی
کشور بار دیگر پاکستان را حامی اصلی شورشیان
خوانده تأکید کرد ،در حال حاضر نیروهای امنیتی
با ادارهی استخبارات پاکستان(آی.اس.آی)
مستقیم ًا در جنگ قراردارند .به گفتهی آنان،
استخبارات پاکستان حلقاتی مشخص را برای
تبلیغ به منظور تضعیف نیروهای امنیتی کشور،
حمایت میکند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخلهی کشور
روز گذشته در افتتاح سیمیناری زیر عنوان «نقش
مشوره و همکاری مردم در جهت تأمین امنیت»

گفت« :تمام شبکههاى تروريستى در داخل
خاک پاکستان اند و در همانجا تمويل ،تجهيز
و آموزش میبينند؛ سپس برای انجام عملیات
تروریستی به کشور فرستاده میشوند».
او ضمن اشاره به اینکه پاکستان نمیخواهد
در افغانستان ،صلح و امنیت برقرار شود ،افزود،
پاکستان حتا در سال  2001از جامعه جهانى
خواسته بود ،از ایجاد نهادهای امنیتی و دفاعی
در افغانستان جلوگیری کند .صدیقی اطمینان
داد ،نیروهای امنیتی کشور ،توانایی دفع کارهای
تخریبی پاکستان و حامیان آنان را دارند.

با این وجود او از مردم خواست ،برای آوردن
صلح و ثبات دایمی در کشور ،با نیروهای امنیتی
به ویژه پولیس ملی همکاری الزم را انجام
دهند .صدیقی تأکید کرد ،در نتيجه همکارى و
تماسهاى مردم با پوليس در يک سال گذشته،
بیش از شش هزار ماين جاسازى شده ،خنثا شده
و این مسئله ،تلفات افراد ملکی و نظامی را
کاهش داده است.
از سویی هم ،همايون عينى ،رييس پوليس
مردمى وزارت داخلهی کشور گفت ،بدون
همکارى مردم امنیت خوب در کشور برقرار

نخواهد شد .او افزود ،وزارت داخله در یک اقدام
ویژه ،تيمهاى سيار تبليغاتى را درتمام واليتهای
کشور ایجاد خواهد کرد که اعضای این تيمها ،در
بين مردم میروند و به مشوره آنان ،برای حل
مشکالت امنیتی تالش خواهند کرد.
تعداد پوليس ملى ،در حال حاضر به حدود ١٦٠
هزار تن به شمول سه هزار زن میرسد .در همین
حال ،جميله بياض ،آمرحوزه اول امنيتى شهر
کابل روی افزایش پولیس زن در کشور تأکید
کرد .او افزود ،برای آوردن صلح و ثبات دایمی
در کشور به افزایش پولیس زن ضرورت است.

پایان مراحل بازرسی آرای انتخابات ریاست جمهوری

اطالعات روز :یوسف نورستانی ،رییس
کمیسیون مستقل انتخابات کشور روزگذشته در
یک نشست خبری در کابل اعالم کرد ،تمام آرای
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بازرسی شده
و نتایج آن ،بعد از ظهر روزگذشته (یکشنبه23 ،
سنبله) یا صبح امروز به کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی ارسال خواهد شد.

نورستانی افزود ،آرای  405صندوق رای دهی که
به دلیل مشکالت فنی به بررسی مجدد رفته بود،
مشخص شد .او افزود که براساس این بررسی،
آرای  276صندوق باطل و  44صندوق با اعتبار
شناخته شد .اما او مشخص نکرد ،در مجموع چه
شمار آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
باطل و با اعتبار شناخته شده است.

نورستانی گفت ،روند تفتیش و ابطال آرا به
گونهی شفاف پیش رفته و در این روندها،
هیچگونه بینظمی و مشکلی وجود نداشته است.
از سویی هم ،او افزود ،از مجموع  2200شکایت
تیم اصالحات و همگرایی 1683 ،شکایت معتبر
شناخته شده و از  729شکایت تیم تحول و تداوم،
 242شکايت با اعتبار شناخته شده است.

اما تیم اصالحات و همگرایی میگوید ،در روند
تفیتش و ابطال آرای دور دوم انتخابات ،شفافیت
کامل در نظر گرفته نشده و نتایح برآمده از آن
را نمیپذیرد .این تیم هشدار داده ،اگر مذاکرات
سیاسی هم نتیجه ندهد ،حکومت خود را در کشور
تشکیل خواهد داد .در حال حاضر مذاکرات سیاسی
تیمهای انتخاباتی جریان دارد.

جلو رقص دختران در محافل عروسی گرفته میشود
وزارت داخلهِ :

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور
میگوید ،پس از این مأموران پولیس از رقص
دختران و پسران زیر سن در محافل عروسی
جلوگیری خواهند کرد .در خبرنامهی ارسالی این
وزارت به روزنامهی اطالعات روز ،آمده ،این تصمیم
روزگذشته (یکشنبه 23 ،سنبله) در نشستی به
رهبری عمر داوودزی ،در مقر وزارت داخله اتخاذ شد.
براساس خبرنامه ،در این نشست روی نگرانیهای
شهروندان مبنی بر شلیکهای هوایی از سوی افراد

مسلح غیر مسئول ،رقصاندن دختران و پسران زیر
سن در محافل عروسی و سایر موارد که باعث ترویج
بداخالقی اجتماعی میگردد؛ بحث همهجانبه شد.
در این خبرنامه آمده ،پس از این پولیس به گونه
جدی دست به کار شده و عامالن شلیکهای هوایی
در محافل عروسی را بازداشت و آنان را به نهادهای
عدلی و قضایی کشور معرفی میکنند.
در بخش دیگر خبرنامه آمده است ،در این نشست
روی چگونگی تدابیر امنیتی مراسم هفتهی شهید،

نیز بحث صورت گرفت .اشتراک کنندگان این
توگذار افراد بیبندوبار و شلیکهای
نشست ،گش 
هوایی در مراسم هفته شهید را یکی از نقاط ضعف و
چالش عمده در تدابیر نیروهای امنیتی برای تجلیل
از آن روز عنوان کرده اند.
براساس خبرنامه ،هیأت رهبری وزارت داخله ،برای
پر کردن خالها و کمبودیهای یاد شده ،به پولیس
دستور داد ،افراد مسلح غیر مسئول و متخلفان که در
مراسمها در شهر کابل ،بینظمی را ایجاد میکنند،

بازداشت و آنان را به نهادهای عدلی و قضایی کشور
معرفی نمایند.
از سویی هم ،وزیر داخله گفته ،پولیس به هیچ فرد
و گروهی اجازه ندهند ،تا از مناسبتها ،سوء استفاده
کنند و با شلیکهای هوایی ،امنیت و نظم اجتماع را
اخالل نماید .او همچنان به نیروهای پولیس دستور
داده ،مطابق به قانون و صالحیتهای وظیف هیشان،
با هرگونه فساد اخالقی و از میان برداشتن پدیدهای
منفی و غیر انسانی مبارزه کنند.
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این روزها بهراحتی میتوان بدترین حالت بحران پایانناپذیر
انتخابات افغانستان را تصور کرد.
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری باور دارند که انتخابات
را بردهاند و هیچکدام نمیخواهد عقبنشینی کند و تا حدی
سرزنش آنها دشوار است .نتایج اولیهی دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری ،اشرف غنی را با تفاوت زیاد در صدر قرار
داد و کارمندان انتخاباتی او ،که قبل از دور دوم انتخابات،
بهویژه در مناطق پشتوننشین ،مبارزات انتخاباتی شدیدی را
انجام دادند ،مانند اکثریت ناظران انتظار دارند که سرانجام او
به عنوان برنده اعالم شود.
در همین حال ،عبداهلل عبداهلل اصرار دارد که روند انتخابات با
تقلبهای گسترده خدشهدار شده است .برای او ،این حالتی
است که قبال نیز تجربه شده است :در سال  ،2009او انتخاباتی
را که باورها بر آن بود که در آن تقلب گسترده صورت گرفته
است ،به کرزی باخت .او نمیخواهد که در  2014این اتفاق
دوباره برای او تکرار شود.
در ماه جوالی ،پس از آنکه عبداهلل قول داد نتایج دور دوم
انتخابات را نپذیرد (قولی که در  8سپتامبر دوباره بر آن
تأکید کرد) ،گزارشهای نگران کنندهای به نشر رسیدند که
حامیان عبداهلل برای تحت کنترول درآوردن امکانات دولتی،
برنامهریزی میکنند .جان کری ،وزیر امور خارجهی ایاالت
متحده سریع به کابل رسید تا در توافقسازی کمک کند،
اقدامی که به تفتیش صد درصد آرای دور دوم انتخابات منجر
شد.
با این حال ،همچنین در این توافق بر تقسیم قدرت تأکید شده
بود و با این وجود ،گفتوگوها بر سر تشکیل حکومت وحدت
ملی در حال حاضر به بنبست رسیدهاند.
این واقعیت نگران کننده و این گفتهها که گویا بحران اگر
عمیقتر نشود ،ادامه خواهد یافت و چشمانداز روی کارآمدن
یک حکومت جدید تار و مبهم است ،وضع امور را غمانگیز
میکند .آنها همچنین چندین سناریوی کابوسگونه را تقویت
میکنند :یک افغانستان بیرهبر ،بهشمول نیروهای مسلح با
وضعیت شکننده ،در امتداد خطوط قومی تجزیه خواهد شد.
توسط خشونتهای گسترده دچار تشنج خواهد شد و احتماال
حتا در جنگ داخلی فروخواهد رفت یا نوعی از کودتا را تجربه
خواهد کرد ،کودتایی که توسط بازنده یا حتا حکومت آقای
کرزی اعالن خواهد شد.
و اگر بحران چند ماه دیگر به درازا بکشد ،افغانستان به شکل
درمانده خروج تمام نیروهای بینالمللی از این کشور را شاهد
خواهد بود و به دلیل اینکه رییس جمهوری برای امضای
موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی وجود نخواهد داشت ،تا حضور
اندک نیروهای خارجی پس از  2014در افغانستان را اجازه
دهد ،گزینهی صفر دو سال قبل عملی خواهد شد.
چنین بحث ،که بیشتر به بحث روز رستاخیز میماند ،زیب
تیترهاست و بحث جذاب مهمانیهای شام .در مقابل ،هنوز
امیدواری وجود دارد که بنبست کنونی یک نتیجهی مثبت
داشته باشد .نخست اینکه غنی و عبداهلل از هزینههای
فاجعهبار اقتصادیای که بحران حل نشده میتواند در پی داشته
باشد ،کامال آگاهند .واشنگتن و متحدانش کمکهایشان به

افغانستان را کاهش داده یا حتا به این کمکها پایان خواهند
داد و این برای کشوری که اقتصاد در حال تقالی آن شدیدا به
کمکهای کشورهای کمککننده وابسته است ،یک چشمانداز
عمیقا نگرانکننده است (حدود نیم بودجهی افغانستان توسط
کمکهای خارجی تمویل میشود) .در واقع ،ممکن است کری
در ماه جوالی از تهدید قطع کمکها استفاده کرده و هردو
نامزد انتخابات ریاست جمهوری را به توافق روی تفتیش آرا
وهم قطع کمکها باید برای آنها انگیزهی
وادار کرده باشدِ .
کافی باشد تا در مورد تقسیم قدرت به توافق برسند ،حتا اگر
این کار به درازا بکشد و با بیمیلی انجام شود.
دوم اینکه غنی و عبداهلل ،مانند تمام جریان اصلی طبقهی
سیاسی افغانستان و به استثنای کرزی ،شدیدا نسبت به
امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی متعهدند .دالیل
قانعکنندهای که بهخوبی مستند شدهاند ،از آموزش حیاتی
نیروهای امنیتی افغانستان گرفته تا تقویت روحی و روانیای
که امضای موافقتنامهی امنیتی میتواند برای کل کشور
در پی داشته باشد را شامل میشود .هنوز زمان کافی برای
امضای موافقتنامه وجود دارد .رییس جمهور اوباما قبل از
تصمیمگیری برای خارج کردن تمام نیروهای ایاالت متحده
از عراق در سال  ،2011تا نیمهی دوم ماه اکتوبر منتظر ماند
و با این حال ،تا زمانی که در افغانستان رییس جمهور جدیدی
روی کار آید ،میتوان به امضای موافقتنامهی دوجانبهی
امنیتی امیدوار بود .عالوه براین ،اگر هفتهها همچنان بدون
روی کا ر آمدن حکومت جدید سپری شوند ،این احتمال
افزایش مییابد که پنتاگون زمان کافی نخواهد داشت تا برای
بهکارگیری دوامدار از نیروهای  9800نفری در سال آینده ،که
در اصل پیشبینی شده بود ،برنامهریزی کند و در نتیجه ،هر
موافقتنامهی امنیتی نهایی باعث خواهد شد تا تعداد کمتری
از پرسونل ایاالت متحده در افغانستان بمانند.
سوم اینکه به هر اندازه که بحران به درازا بکشد ،به همان
اندازه بحرانهای دیگر عمیقتر خواهند شد ،روندی که نه
غنی و نه عبداهلل خواهان ادامهی آن است .اقتصاد افغانستان
چند مدتی در حالت سقوط آزاد قرار داشته است .در همین
حال ،شورشیان طالب از فرصت دوم بهره گرفته و حمالت
جدیدشان را راهاندازی میکنند .واضح است که طالبان
نیروهای افغانستان را آزمایش میکنند که در نبود کمک
جنگی نیروهای بینالمللی ،آنها چگونه میجنگند .نیروهای
افغانستان در هفتهها و ماههای آینده حتا با آزمایشهای
بزرگتری نیز مواجه خواهند شد :تظاهرات ضدحکومتی در
کشور همسایه (پاکستان) ،ارتش این کشور را نیرومندتر ساخته
است و این احتمال افزایش یافته است که نهادهای امنیتی
پاکستان حمایتشان از نمایندههای سنتیشان ،از قبیل طالبان،
شبکهی حقانی و دیگر گروههایی که در افغانستان به ارعاب
میپردازند را بیشتر ساخته و در نتیجه آنها را بیشتر توانمند
سازند .نیروهای افغانستان به کمک بیشتری از سوی کابل
نیاز دارند؛ اما در آنجا هنوز حکومتی وجود ندارد تا تصمیم
بگیرد که چگونه و به چه صورت به آنها کمک برساند.
مطمئنا هرسه عامل باال ،شاید سادهلوحانه ،اما نشان میدهند
که در واقع غنی و عبداهلل بهخاطر منافع ملی جاهطلبیهای

سیاسیشان را کنار خواهند گذاشت .با این حال ،دلیلی برای
خوشبین بودن وجود دارد .در میان همه سخنپراکنیها،
عبداهلل از حامیانش خواسته است تا از خشونت اجتناب کنند .و
به تاریخ  8سپتامبر ،زمانی که او از «مشاوره با مردم افغانستان»
بهصورت مبهم سخن گفت ،احتماال این گفتهی او بر باز بودن
درها برای توافق داللت داشت .گفتههای غنی نیز بهطور
مشابهی لحن آشتیجویانه دارند و در  10سپتامبر تأکید کرد که
«ما به یک حکومت فراگیر ضرورت داریم».
با این حال ،چالش آوردن دوطرف در کنار هم ،کالن است .این
چالش در  9سپتامبر و زمانی واضح شد که کرزی در مراسم
یادبود از احمدشاه مسعود ،جنگجوی آزادیخواه ضدطالبان که
دو روز قبل از حمالت یازدهم سپتامبر توسط القاعده کشته
شد ،خواهان تشکیل حکومت وحدت ملی شد .اندکی پس
از سخنرانی کرزی ،سخنرانی که حامی غنی بود ،استیج را
گرفت .حامیان عبداهلل بیرحمانه سروصدا کردند و این امر
چنان اختاللی را باعث شد که مراسم قبل از وقت به پایان
رسید .در اصل ،غوغای جمعیتی که بهشدت پراگنده بودند،
باعث شد ندای دعوت به اتحاد ناشنیده بماند.
هیچکسی نگفته است که پایان دادن خوش به این داستان ،کار
آسانی است؛ اما این کار هنوز امکانپذیر است .حکومت ایاالت
متحده با حفظ ارتباط نزدیک با غنی و عبداهلل میتواند شانس
پیروزی را باال ببرد و با توجه به فوریت وضعیت ،ایاالت متحده
دیگر از عیش دور ماندن از مسایل سیاسی داخلی لذت نمیبرد.
مسلما ،با توجه به اینکه ایاالت متحده مصروف درگیریها در
اوکراین ،بیماری همهگیر و جهانی ابوال و مهمتر از همه ،تهدید
داعش است ،سطح باالتری از درگیری این کشور در افغانستان
ممکن امکانپذیر نباشد.
با این حال ،هنوز نشانههای تشویقکنندهای وجود دارند :اوباما
و کری در روزهای اخیر با هردو نامزد تماس داشتهاند .پس
از اینکه سفر دیپلمات ارشد ایاالت متحده در شرق میانه به
پایان برسد ،اوباما با فرستادن کری به کابل ،کار عاقالنهای
انجام خواهد داد.
این نیز مهم است که کمیسیون انتخابات افغانستان ،تا زمانی
که روی تقسیم قدرت توافق صورت نگرفته باشد ،نتایج نهایی
دور دوم انتخابات را اعالم نکند .تصمیم این کمیسیون برای
اعالم سریع نتایج اولیه بر شفافیت افزود ،اما این کار همچنین
بر تنشها افزوده و فضای گفتوگوها را آلوده کرد .کمیسیون
انتخابات باید این بار از مرتکب شدن این اشتباه بپرهیزد
(متأسفانه تا اکنون مقامهای کمیسیون انتخابات گفتهاند که
بدون در نظرداشت اینکه توافقی صورت گرفته است یا خیر،
نتایج را اعالن خواهند کرد).
سرانجام اینکه افغانستان ،واشنگتن و جامعهی جهانی باید
امیدوار باشند که غنی و عبداهلل به پیشنهادی که از طرف
احمدولی مسعود ،برادر کوچکتر احمدشاه مسعود مطرح
شد ،گردن بنهند .مسعود هردو نامزد را تشویق کرد تا منافع
افغانستان را در نظر داشته باشند و «تمام تنشهای سیاسی
را کنار بگذارند و روی تشکیل یک حکومت فراگیر به توافق
برسند».

ببخشید من از جریان نزدیکی دو نفری با شما صحبت میکنم .عرق از
سر و روی هردو طرف جاری است .گویا موج شرم سالهاست در تن
این دو نفر به جریان افتاده و نمیگذارد که تن هردو بدون عرق باشد.
تنشان چنان میلرزد که گویی هریک با یک گاو وحشی و خنگ طرف
اند و هر آن ممکن است که شاخ گاو به شاخگاه هر یکی برابر شود.
هریک به خدای واحد عقیده دارند و چنان تظاهر مینمایند که انگار فردا
قیامت است و حضرت متعال هم شخص ًا به حساب این دو نفر میرسد.
اندام هردو نفر برابر نیست و کارشناسان میگوید که تفاوت اندام به هیچ
عنوان مانع لذت نزدیکی نمیشود ،بلکه لذت نزدیکی چیزیست که در
ذهن و قلب دو نفر شکل میگیرد .یکی از طرفها ،دیگری را به نداشتن
قلب محکوم کرده میگوید« :تو رذیل اگر قلب میداشتی ،با سرنوشت
مردم بازی نمیکردی .تو خر اگر قلب میداشتی ،کمی به انتخاب مردم
حرمت میگذاشتی .تو وحشی قلب نداری .تو یک موجود بیقلبی و من
قلب ًا از این بابت متأسفم ».اما آن یکی دیگر ،دیگری را به نداشتن ذهن
محکوم کرده میگوید« :نظر به مادهی نود و نومی ُدم قانون اساسی،
شما فاقد ذهن هستید؛ اما منافع ملی ایجاب میکند که بگویم ،شما
ذهن دارید .بلی ،شما ذهن دارید ،ولی ذهنتان به درد نمیخورد .شما
اگر ذهن میداشتید ،مرا خر خطاب نمیکردید .مرا وحشی نمیگفتید.
مرا برادر میگفتید و میگفتید که برادران با هم برابرند ».با تمام این
حرفها ،هردو نفر دارند نزدیکی میکنند .این نزدیکی در حالی صورت
میگیرد که خیلی از جوانان پرانرژی را از هم دور کردهاند .این هردو نفر
تمام توانشان را بهکار بستند تا با قل م دستهای بزرگ ،نامههای دوری
بنویسند.
بلی ،دو نفر دارند عمل نزدیکی را انجام میدهند .هردو مدعی اند که بارها
با هم نزدیک شده و هر باری که نزدیک شده ،پیشرفتهای عظیمی
بهدست آمده و این بار تصورشان از نزدیکی این است که پیشرفت
بیسابقه در تاریخ کشور درج شود .این نزدیکی بنابر گزارشها ،یک
نزدیکی بزرگ است .طوری که جان کری برای این نزدیکی دو بار به
افغانستان آمد .سازمان ملل بارها هردو طرف را به نزدیکی تشویق نمود.
حتا نهادهای زنانه نیز هشدار دادند که اگر این نزدیکی اتفاق نیفتد ،آنها
نگران تک تک فرزندانشان میباشند .باورها برای این نزدیکی ،اکثراً
مثبت اند .فقط بعضی از جوانان که روزگاری برای حقانیت یکی از این
طرفها گلو پاره میکردند و یخن به فروش میرساندند ،حاال براین
چ خیری در نزدیکی این دو نفر وجود ندارد .این دو نفر
باورند که نخیر! هی 
همهچیز را به گند کشیدهاند .اگر صد بار دیگر با هم نزدیک شوند ،دوصد
بار دیگر برای دوری خود و مردم برنامه خواهند ریخت .این جوانان از
اینکه از هریکی از این دو نفر حمایت کرده ،حاال پشیمان اند .باورشان
این است که این دو نفر آبروی دموکراسی را برده و بهجای تمثیل
دموکراسی ،خر و گاوکراسی را به نمایش گذاشتهاند .از این دو نفر در هیچ
حالتی توقع نباید داشت که دست از این خرکراسیهای خویش بردارند.
این نزدیکی در حالی صورت میگیرد که هردو نفر ،تیمی از سخنگو و
ت دروازه ،چشم انتظار دارند .همه آمادهاند از نتیجهی نزدیکی
مدافع را پش 
ی از این مدافعان و سخنگویان ریش و بروت
به مردم بشارت بدهند .بعض 
دارند و بعضیها حتا به این مرحله هم نرسیدهاند.
هرچند پیشرفتهایی که از نزدیکی دو نفر بهوجود آمدهاند ،زیاد واضح
نیست؛ اما یکی از پیشرفتشناسان کشور که نمیخواهد آدم مشهوری
شود ،میگوید که کچالو قیمت شده ،گاز قیمت شده ،طالبان بیشتر شده،
کار ساخت و سازها تعطیل شده ،بازار به کساد مواجه است ،خارجیان
ناامید شده ،مردم گیج و بیخاصیت شده ،پروژهها در حال بستهشدن
اند و صدها مشکل دیگر .اینها همه از برکات نزدیکی و دوری این دو
نفر میباشند .میگوید ،کاش این دو نفر هرگز با هم نزدیک نمیشدند.
کاش بهجای نزدیکی این دو نفر ،نزدیکی دو حیوان متفاوت را مشاهده
میکردیم.
به هر صورت ،این پیشرفتشناس هم عقد های است بهخدا .من فکر
ف غنی
میکردم تنها من و داکتر صاحب عبداهلل و داکتر صاحب اشر 
عقد ه داریم؛ اما قسمی که معلوم میشود ،این کارشناس از ما عقدهایتر
است .این روزها زیاد عالقه به خبرهای انتخاباتی ندارم .از همینرو ،از
شما میپرسم که انتخابات به کجا رسیده؟ آیا هردو داکتر صاحب توافق
کرده؟ من تا اطالع ثانوی عالقهای به انتخابات ندارم .هروقت این دو
محترم به توافق رسیدند و حکومت وحدت ملی را بهوجود آوردند ،مرا
هم خبر کنید! اوففففففففففف بر پدر بیشرمی را لعنت! میبینید که من
عالقهمند نزدیکی  2-2نفری هستم.
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پایتخت تمدن اسالمی
و دردسرهای بزرگترین حملهی انتحاری

(گزارش کامل از حملهی تروریستی و خسارتها برجا مانده از آن در والیت غزنی)
علی شیر شهیر

حمله چگونه شروع شد؟
ساعت  3بامداد روز پنجشنبه 23 ،سنبله ،تیلفون همراه
اسداهلل انصافی ،آمر امنیت والیت غزنی زنگ میزند .از
آن طرف برایش گفته میشود که در مربوطات حوزهی
اول ،ساحهای بهنام «گنج» آتش گرفته است .آقای
انصافی زود ،بهطور عاجل نیروهای خود را همراه با دو
عراده تانک و چهار عراده رنجر آماده میکند و به سمت
محل وقوع رویداد میروند .ساحهی «گنج» از نگاه امنیتی
بیشتر حساس است .ساحهی گنج در نزدیکی ولسوالی
خوگیانی قرار دارد .خوگیانی یکی از ولسوالیهای ناامن
والیت غزنی است .آمر امنیت ،موسی خان اکبرزاده ،والی
والیت غزنی را نیز باخبر میکند و پس از آن مسئوالن
امنیتی حوزهی اول نیز به کمک آنها میروند .در ساحهی
گنج ،چوپفروشی زیاد است .به همین دلیل ،آتش لحظه به
لحظه قوت میگیرد .آن وقت به اطفائیه خبر داده میشود.
دو عراده موتر اطفائیه همراه با تعدادی از نیروهای امنیتی
به عنوان محافظ اطفائیهها به محل میرسند .همزمان با
رسیدن آنها ،چند تانکر آب از سوی شهرداری به محل
میرسند تا آتشسوزی را مهار کنند .اما هنوز آتشسوزی
ادامه دارد و کار خاموش کردن آتش به پایان نمیرسد که
صدای مهیب انفجاری ،شهر غزنی را میلرزاند .دو انفجار
نیرومند صورت میگیر د و ساعت پنچونیم صبح ،افق غزنی
خاکی و خونین میشود.
دو عراده موتر پر از مواد انفجاری که یکی آن نوع
ششصد و بیست و دیگر آن نوع مازدا بوده ،از طرف
سرک عمومی (شاهراه کابل-قندهار) میآیند .نوع مازدای
آن داخل کوچهی امنیت ملی و نوع ششصد و بیست آن
در کوچهای که سر نفش آن قطعهی واکنش سریع است،
داخل میشوند .اول موتری که پیشروی امنیت ملی رسیده
بود ،منفجر میشود و چند ثانیه بعد ،موتر دیگر با اصابت
بر دیوار قطعهی واکنش سریع ،انفجار داده میشود .ساحه
برای چند دقیقه تاریک میشود .وقتی خاک و دود فروکش
میکند ،دیگر هیچچیز مثل سابق نیست .هر طرف ناله و
خون و شیشه؛ اما جنگ هنوز ختم نشده است .این بار اما
صداهای شلیک گلوله بلند میشوند .آمر امنیت میگوید:
«ما کامال گیچ شده بودیم که کدام طرف بروی م و با چه
کسی بجنگیم؟» به گفتهی انصافی ،بعد از انفجارها،
مهاجمان بهطور سریع به شلیک گلولهها و انداخت بمب
دستی شروع کردند که همزمان هم بر قطعهی واکنش
سریع حمله کردند و هم بر ریاست امنیت ملی .باالی
قطعهی واکنش سریع از هوتل السعودی انداخت میشد
و  18نفر که قبال در بین تانکهای کهنه ،پیشروی
ساختمان ریاست امنیتی ملی ،جابهجا شده بودند ،باالی
امنیت ملی هجوم آورده بودند.

آقای انصافی میگوید که مهاجمان با اهداف شومی
این حمله را طرحریزی کرده بودند .آنها (دشمنان) اول

در ساحهی گنج آتش را روشن کرده بودند و با این کار
نیروهای امنیتی را مصروف خاموش کردن آتش کردند و
اول صبح حمله را بر نهادهای امنیتی و دولتی راهاندازی
کردند .او افزود که مهاجمان در لباس خود نیروهای امنیت
ملی داخل شده بودند ،حتا در برای لحظههایی شناخت
دوست و دشمن در داخل ساختمان برای آنان دشوار بوده
است.
طرح این حمله در کجا ریخته شد؟
عبدالحسیب صدیقی ،سخنگوی ریاست امنیت ملی
میگوید که طراحی و سازماندهی حمل ه توسط شورای
کویته شده بود .شورای کویته این باند تروریستی را در
نواحی شهر کویته برای  45روز آموزش داده بود .بعد از

آموزش ،آنان به شکل مسلکی وارد غزنی شدند .زمانی
لباس ملیشههای
که به غزنی رسیدند ،لباس آنان شبیه 
پاکستانی بود .چهار پیچکاری نزد هرکدام از آنان بود که
یک پیچکاری را مصرف کرده بودند و سه تای دیگر سالم
بود .این پیچکاریها سبب بههم زدن حاالت و روحیات
روانی آنان میشدند .آقای صدیقی که با جمعی از
خبرنگاران به غزنی سفر کرده بود ،به خبرنگاران گفت که
کشف و بررسی آنها نشان میدهد و برایشان ثابت شده
است که  6تن از  13مهاجم ،پاکستانی بودهاند.
عبدالجامع جامع ،رییس شورای والیتی غزنی میگوید
که این حمله در بیرون از مرزهای افغانستان سازماندهی
شده بود .امنیت ملی و ادارات کشفی افغانستان در جریان
این حمله قرار داشتند .او از دستگاههای امنیتی و حکومتی
انتقاد کر د و گفت« :ضعف نیروهای حکومتی و حکومت
محلی غزنی را در کنترول حوادث و جلوگیری از وقوع
حوادث ،نمیتوان انکار کرد ».همچنین وی افزود ،گرچند
که نیروهای امنیتی از خود جانفشانی زیادی به خرج دادند؛
اما حادثه نباید به اینجاها کشانده میشد .وقتی امنیت ملی
اطالعاتی را مبنی بر حملهی این چنینی دریافت کرده بود،
باید آن را قبل از وقوع خنثا میکرد.
موسی خان اکبرزاده ،والی غزنی میگوید که همسایه
(پاکستان) با نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت تمدن
اسالم مشکل داشت و بارها تالش کرد از این کار
جلوگیری کند .در جشنواره تالش کرد که این جشن
برگزار نشود .او افزود ،حملهای که باالی تأسیسات امنیتی
و فرهنگی در والیت غزنی انجام شد ،توسط کسانی انجام
شد که از خدا و آخرت روی گرداندهاند و دست به اعمال
ناشایست میزنند .بدون شک ،هدف از حملهی آنان به
پایتخت تمدن اسالم ،حمله بر جهان اسالم است؛ چون
غزنی پایتخت تمد ن تمام ممالک اسالمی است.

شاهدان چه میگویند؟
در مصاحبهای که با نگهبانان شب و دکانداران آن ساحه
داشتم ،یکی از نگهبانان شهر غرنی که نخواست از او
نام گرفته شود ،به من گفت که این دو موتر (موترهای
مملو از مواد انفجاری) را شبهنگام در یکی از سراهای
شهر دیده است که باالی بار آن خشت چیده شده بود؛
اما بهخوبی از الی خشتها دیده است که زیر خشتها
چیزهایی از جنس آهن به چشم میخورند .اما او فکر کرده
است که شاید آهنهای کهنه باشند .او اضافه کرد ،وقتی
که فردای آن روز انفجار شد و آشکار شد که دو موتر پر
از مواد انفجاری منفجر شدهاند ،مطمئن میشود که همان
دو موتر بودهاند .چوکیدار که با تأکید به من میگفت که
نامی از او گرفته نشود ،افزود ،شبهنگام ساعت ده بود که
صاحب یکی از خانههایی که در نزدیک هوتل سعودی قرار
دارند ،برایش زنگ زده است که در اطراف خانهاش افرادی
گردش میکنند و آرام با هم صحبت میکنند .او به پولیس
زنگ میزند .پولیس بعد از بررسی اجمالی اطراف خانهی
مذکور ،کسی را نمیبیند و صاحب خانه را به حوزهی
پولیس میبرد».
یکی از نانواهای آن ساحه به من گفت ،از این پیش هرشب
چراغهای هوتل سعودی روشن بودند و مهمانهای فراوان
داشت .آن شب اما چراغهای هوتل سعودی خاموش بودند
و کسی در آن به چشم نمیخورد .همچنان بستگان یکی
از کسانی که در هوتل سعودی اتاق داشته ،به من گفت که
اعضای خانوادهی ما که آن شب در آنجا اتاق داشتهاند ،از
اتاقهایشان توسط بعضی افراد به بهانهی تعطیلی هوتل
بیرون شدهاند.
در جریان بازدید از ساحه ،موتر کروالی سوختهای را در
کوچهی حالل احمر دیدم .از دکانداران آن ساحه در مورد
آن موتر پرسیدم .آنها گفتند که این همان موتری بود که

مهاجمان توسط آن به هوتل سعودی آمده بودند .در مورد
این موتر از آمر امنیت نیز پرسیدم .او گفت ،نیروهای آنان
این موتر را مشکوک دیدهاند و آن را به آتش کشیدهاند؛
چیزی بیشتر از آن نمیداند.
با یکتن از نیروهای قطعهی واکنش سریع که از حمله
جان سالم بدر برده بود ،یک گفتوگوی صمیمانه داشتم.
او ضمن اینکه گفت نامی از او گرفته نشود ،لب به سخن
گشود :آن شب تنها ما  18نفر در قطعه مانده بودیم.
دیگران همه به مأموریت برده شده بودند .در این مأموریت
کسانی هم رفته بودند که از این پیش هیچگاهی مأموریت
نمیرفتند .در قطعه ،ما هجده نفر ،بهشمول آشپز ،نوکریوال
و محافظان دروازه مانده بودیم.
همچنان گفته میشود ،افرادی که در هوتل سعودی جا
گرفته بودند ،عین لباسهای قطعهی ریزرف را بر تن

کرده بودند و وقتی که مرمی و موادهای انفجاریشان
تمام میشود ،منتظر نیروهای قطعهی ریزرف مینشینند.
وقتی قطعهی ریزرف داخل هوتل میشود ،آنها نیز به
این نیروها میپیوندند و کسی دستگیر نمیشود .در این
مورد از اسداهلل انصافی ،آمر امنیت سوال پرسیدم .او گفت،
وقتی قطعهی ریزرف تحت قوماندهی حاجی برکت که
فرمانده قطعهی ریزرف است به هوتل باال شد ،در هوتل
هیچ مهاجمی نیافت.
تلفات و خسارات برجا مانده از قویترین حملهی تروریستان
به گفتهی اسداهلل انصافی ،آمر امنیت والیت غزنی ،در
این حادثه  9نفر کشته و  160نفر زخمی شدهاند .در جمع
کشتهشدهها  3تنشان از امنیت ملی 4 ،تن از پولیس ملی
و  2تن دیگر ملکی بودهاند .از جمع زخمیشدهها  28زخمی
آنان را نیروهای امنیت ملی و پولیس ملی و  132تنشان را
افراد ملکی تشکیل میدادند .به گفتهی انصافی 80 ،تن از
این زخمیها چند ساعت بعد از مراجعه به شفاخانه ،به دلیل
زخمهای سطحی ،رخصت میشوند.
آقای اسداهلل انصافی گفت ،در این حمله از نیروهای دشمن
 8تن را که هرکدام آنان واسکت انتحاری و  12تا  14عدد
بمب دستی همراه داشتهاند ،دستگیر و به قتل رساندهاند.
اسداهلل انصافی گفت ،در این حمله بیشتر از هفت ادارهی
دولتی و بیش از  1800باب دکان خساره دیدهاند .به گفتهی
او ،ریاست امنیت ملی ،قطعهی واکنش سریع ،ریاست
اطالعات و فرهنگ ،ساختمان موزیم ،ریاست امور زنان
و ریاست حج و اوقاف از جملهی ارگانهای دولتی اند که
بهطور مستقیم از این حمله خساره دیدهاند .او اضافه کرد،
بهطور غیرمستقیم هیچ دکانی در شهر غزنی نبوده است که
از لرزهی این دو انفجار مهیب خسارههای سطحی ندیده
باشد و شیشههایش نریخته باشد.
اما والی غزنی میگوید که بیشتر از  200نفر در این
حادثه زخمی شدهاند و این آمار با افزودن نام آنانی که
جراحتهای سطحی برداشتهاند ،از  300نفر تجاوز میکند.
والی غزنی در مورد خسارات برجا مانده از این حادثه در
جمع خبرنگاران گفت که «برآوردهای ابتدایی ما نشان
میدهند که بیشتر از  100میلیون افغانی به غزنی خساره
رسیده است که در حدود  2میلیون دالر میشود».
اما عبدالجامع جامع ،رییس شورای والیتی این والیت گفت
که هنوز واقع ًا نمیتوان رقم دقیق خسارات مالی وارده بر
این والیت را سنجید .او گفت که ما تا هنوز میفهمیم که
در حدود  40مارکیت تجارتی نابود شده و بیشتر از یک
هزار دکان یا نابود شده ،یا خساره دیدهاند .او همچنان گفت
که هنوز ما خسارات خانههای مسکونی را نسنجیدهایم که
چقدر است .از اینرو ،برآورد خسارات مالی این حادثه هنوز
مشکل است.
عبدالبصیر فرزند محمد انور که در  100متری محل
رویداد دکان موبایلفروشی دارد میگوید ،در این حادثه

بیش از  30درصد سرمایهاش را از دست داده است .او
اضافه میکند ،وقتی شیشههای دوکان فرومیریزند ،اموال
او چپاول میشوند؛  11عدد موبایل نوع گلکسی به ارزش
بیش از  20هزار افغانی ،به ارزش  4هزار کریدیت موبایل و
سایر اجناسش را از دست داده است.
محمد ابراهیم فرزند محمد جان در  40متری محل حادثه
هوتل دارد .او میگوید ،از هوتلش صرف دیوارهای آن

باقی مانده است؛ کلکینها و دروازهها با چارچوپشان
فروریختهاند.
ذکی دریابی ،همکار ما که با جمعی از خبرنگاران به
محل حادثه رفته است ،در مورد خسارات وارده بر غزنی
چنین نوشته است« :اطراف محل انفجار واقع ًا ویران شده
است .چیزی برای دیدن و رفتن نمانده است .موزیم نابود
شده است .کتابخانه زیر آوارهای خودش حدود 12000

جلد کتاب را نابود کرده .ساختمان سابق رادیو حاال به
یک خیمهی  3در  3تقلیل یافته است .کارمندان ریاست
اطالعات و فرهنگ حاال در سایهی نیمهدیوار برجا مانده
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از انفجار کارهایشان را انجام میدهند .ریاست آبیار 
ی
به یک ویرانهی ناکارآمد تبدیل شده است .شهرداری
غزنی سقف ،در و دیوارش ریخته و پاشان است .مغازهها و
مارکیتها عریان شدهاند و از  200متری میشود دید که
ت و حتا حرمسرای والی و خود والیت
همهیشان خالی اس 
شکسته و درهم ریخته است».
مقامهای دولتی و بهویژه والی غزنی و سخنگوی ریاست
امنیت ملی میگویند که این حادثه حمله بر تمدن و هویت
و فرهنگ مردم ما بود .آنها باورمندند که دشمنان و
تروریستان سعی میکنند با این نوع حمالت ،فرهنگ ما
را نابود کنند و هویت تاریخی و فرهنگی ما را از بین ببرند.
به باور صدیقی ،تروریستان سعی میکنند که با حمله بر
فرهنگ و هویت مشترک مردم ما ،وحدت را از بین ببرند و
مشترکات ما را نابود کنند.
علت چیست؟
من در جریان این تحقیق ،تمام شهر غزنی را جاده به
جاده گشتم .غزنی در برهوت وحشت گیر مانده است.
ترس و هراس مداوم از چهرهی مردمان این پایتخت
فرهنگی اسالم بهخوبی مشهود است .آنان گوش به
حوادث سپردهاند و هر لحظه انتظار وقوع یک رویداد
دیگر را دارند .در غزنی مردان لباس به اندازهی تنشان
نمیپوشند .لباسها معموال گشاد و دراز دوخته میشوند.
با این حال ،من با دوربین عکاسی بهدست و کتوشلوار
بهتن ،غریبه بودنم را در غزنی به نمایش میگذاشم .با هر
دوست و آشنایی که روبهرو شدم ،از من خواستند که با این
وضع نباید گشتوگذار کنم .مردم و مقامهای امنیتی نیز
ترسیدهاند .بعد از آن حادثه ،گویا حکومت نظامی در غزنی
روی کار آمده است .در هر ده قدمی یک سرباز کامال
آمادهی جنگ ایستاده است.
این در حالی است که دقیقا سه روز بعد از آن رویداد ،در
روز دوشنبه 17 ،سرطان ،دو پولیس در مرکز شهر در روز
روشن مورد حمله قرار میگیرند که در نتیجه یک پولیس
ترافیک کشته و یک پولیس ملی زخمی میشود .آمر امنیت
این والیت این حادثه را تأیید کرد.
اما این تنها مرکز این شهر نیست که ناامن است .راههای
مواصالتی این شهر به ولسوالیها نیز ناامن میباشند
و همیشه در این راهها مسافران مورد اذیت و آزار قرار
گرفتهاند و بعضی هم کشته شدهاند.
در این مورد از زرور زاهد ،فرمانده پولیس والیت غزنی
پرسیدم .او میگوید ،در غزنی با وسعت زیادی که دارد،
نیروهای کمی در اختیار داریم .در مرکز ،ولسوالی ده یک،
ولسوالی مقر ،ولسوالی قرهباغ ،ولسوالی گیالن و ولسوالی
آببند جاهایی اند که در آن قرارگاههای نیروهای خارجی
بودند ،که فعال به نیروهای داخلی سپرده شدهاند .وقتی این
محلها و ولسوالیها بهدست نیروهای داخلی داده شدند،
هیچ نیرویی در پرسونل ما اضافه نشده است.
او اضافه کرد،
برای امنیت بهتر
غزنی ،از دولت
نیروی بیشتر
تقاضا کردهایم .از
آن جمله  210نفر
آن را در بخش
نظم عامه و
پوستهها نیاز داریم ،که  80نفر آن را برای ولسوالی گیالن،
 100نفر برای  9پوستهی مرکز و  30نفر برای ولسوالی
واغظ از دولت مطالبه کردهایم.
آقای زاهد در مورد امنیت راههای مواصالتی ولسوالیهای
این شهر گفت ،دشمنان در ولسوالیها و سایر محلها
قرارگاه و مخفیگاه دارند که مهار کردن آنها بدون داشتن
نیروهای هوایی ،غیرممکن است .او داشتن نفوذ طالبان را
در بعضی از ولسوالیهای این والیت اعتراف کرد و گفت،
اگر عملیات شبانه در این چند ولسوالی صورت نگیرد ،ما
این ولسوالیها را بهزودی از دست خواهیم داد.
قبال در غزنی  3500سرباز پولندی و  2500سرباز
امریکایی برای تأمین امنیت حضور داشتند .بعد از انتقال
مسئولیتهای امنیتی به سربازان افغانستان ،دیگر نیروهای
خارجی هیچ همکاریای ندارند .فرمانده پولیس غزنی گفت
که بعد از حملهی آخر ،مردم به تشویش افتادند؛ اما فعال
وضعیت به حالت عادی برگشته است.
غزنی ،شهری که در سال  2013از طرف سازمان یونسکو
لقب پایتخت فرهنگی جهان اسالم را به خود گرفت ،پس
از این حملهی خونبار ،هیچ اثری از تمدن در آن دیده
نمیشود .شهر ساکت و ویرانه است .در روزها صرف صدای
تک تک چکش دکانداران از گوشههای شهر بلند است
که برای تعمیر دکانهایشان زحمت میکشند .شبها اما
سکوتِ محض است و چراغهای شهر خاموش .پس از
ساعت  10شب ،شهر با تمام کوچه و پسکوچههایش،
تن به سکوت میدهد .پیش از این نیز در این شهر
حملههای زیادی صورت میگرفت؛ اما به اندازهی این
حادثه برای مردمان این والیت ترسناک نبود .با وجود
اینکه مردم نگران اند و میترسند ،نیروهای امنیتی این
والیت همچنان دلیر و شجاع و آمادهاند .نیروهای امنیتی
این والیت میگویند که حاضرند برای غزنی جانهایشان
را فدا کنند؛ اما نگذارند که دشمنان به مقصدشان برسند.
این نیروها با روحیهی باال در صدد همکاری با مردم اند و
برای بهبود امنیت سعی میکنند.
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انفجارنظامیگریدرپاکستان
پیامدهای محاصرهی مسجد سرخ (لعل مسجد/الل مسجد) به سود القاعده بود و این سازمان
به شکل بیرحمانهای از آن استفاده کرد .شایعه شد که حکومت ،افراد خیلی بیشتر از آنچه را
رسمی تلفات ذکر شده ،کشتهاست .در این شایعهها گفته میشد که یک هزار
که در گزارش
ِ
شاگرد ،حتا چندین هزار شاگرد کشته شدهاند و برای پنهان کردن شمار واقعی کشتهشدگان،
آنان را روی هم دفن کردهاند .هنگام آزاد شدنش از زندان ،ام حسن ادعا کرد که سه صد
شاگرد دختر ،کشته شده اند .این ادعا آشکارا دروغ بود .برای اثبات این ادعا ،خانوادههای
قربانیان یا فهرست نامهای شان به دست نیامد و سازمانهای حقوق بشری هیچگاهی سندی
برای غیر دقیق بودن آمارهای داده شده توسط حکومت ،پیدا نتوانستند .با این وجود ،نبرد
مسجد سرخ ،تبدیل به شعار راهپیماییهای احزاب مذهبی و شبهنظامیان اسالمگرا شد و
وسیلهای تبلیغاتی قدرتمندی را به دست آنها داد .این برخورد ،سبب شد که حجم عظیمی
از نوارهای صوتی و تصویری و سخنرانی در سراسر کشور پخش و توزیع شود .استفادهی
مشرف از زور در برابر این مسجد ،در رایگیری سال  ،2008به قیمت از دست دادن حمایت
مردم تمام شد.
نقش آیاسآی به شکل عجیبی غیرمؤثر بود و با وجود مناسبات درازمدتش با این مسجد
و رهبران آن ،نتوانسته بود تهدیدها از این مسجد را جلوگیری کند .در جریان محاصره،
آیاسآی در داخل مسجد ،دو جاسوس داشت و دربارهی تعداد شبهنظامیان مسلح ،اطالعات
دقیق داشت .اما به نظر میرسید که از نفوذش باالی برادران غازی استفاده نکرده است 1.در
یک جلسهی کابینه بعد از محاصرهی مسجد ،وزیران ،یک مقام بلندپایهی آیاسآی رابه دلیل
ناکامیشان در جلوگیری از اقدامات شبهنظامیان در داخل شهر ،به پرسش گرفت .یک وزیر
به این جنرال گفت« :گزارش کسی که شام با من مالقات میکند و آنچه را من با او بحث
میکنم ،فردا صبح روی میز توست .تو چطور از آنچه در صد متری دفتر مرکزی آیاسآی
اتفاق میافتد ،بیخبری؟» در حالیکه وزیران به نشانهی موافقت ،بر میز شان میکوبیدند،
جنرال خاموش نشسته بود .یک عضو پیشین کابینه که در این جلسه اشتراک کرده بود ،بعدها
به من گفت« :آنها صد درد صد میدانستند که چه اتفاق میافتد ».او گفت که آیاسآی
میتوانست از جمعشدن شبهنظامیان در شهر جلوگیری کند ،اما به دلیل همدلی با برادران
غازی و شبهنظامیان ،به آنها اجازه داده بود که هر چه دل شان میخواهد انجام دهند« .دولت
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آنقدر که مردم فکر میکنند ،ناکارآمد نیست».
ارتش پاکستان با ضربهي عقبی شدید و عاجل از سوی شبهنظامیان روبرو شده بود .حتا در
زمانی که نیروهای ویژه در حال حمله بر مسجد سرخ بودند ،یک گروه از شبهنظامیان ،بر
کاروانی از سربازان دولتی در ایالت سرحد شمال غربی حمله کردند .گروهی دیگر ،کاروانی از
نظامیان دولتی را به تاریخ  17جوالی در وزیرستان شمالی انفجار دادند و  24سرباز را کشتند.
بیتاهلل محسود ،رهبر شبهنظامیان در وزیرستان جنوبی ،اعالن کرد که آتشبس مؤقت با
حکومت را میشکند .او در ماه آگست برای نشان دادن قدرتش ،یک کاروان  250نفری
سربازان دولتی را که از منطقهی او گذر میکردند ،اسیر و خلع سالح کرد .این کار او ،باعث
سرافگندگی ارتش شد .در ماه سپتامبر ،او تشکیل تحریک طالبان پاکستانی را اعالن کرد.
تمام گروههای اصلی شبهنظامیان منطقهی شمالغربی پاکستان به این تحریک پیوستند.
چنانکه غازی بشارت داده بود و بن الدن و ظواهری از مردم خواسته بودند که برخیزند و
انتقام مؤمنان را بگیرند ،موجی از حملههای انتحاری در کشور به حرکت افتاد .این حملهها،
حکومت ،نظامیان و افراد ملکی را هدف قرار میدادند.
به تاریخ  13سپتامبر ،یک حملهکنندهی انتحاری ،اساسجی ( )SSGرا هدف قرار داد.
این نیروهای ویژه پاکستانی توسط امریکا آموزش داده شده اند و در حمله بر مسجد سرخ
از این کماندوها استفاده شده بود .بمبگذار انتحاری توانسته بود به پایگاه اساسجی در
تربیله ( )Tarbelaکه از اسالمآباد پنجاه مایل فاصله دارد ،نفوذ و خود را در طعامخانهی
سربازان منفجر کند .این حمله  22کماندو را به قتل رساند و  40تن دیگر را زخمی کرد.
این بمبگذاریها ،درست در قلب ارتش و استخبارات پاکستان به وقوع میپیوست .در ماه
نومبر ،یک بمبگذار ،قرارگاههای مرکزی ارتش پاکستان در راولپندی را هدف قرار داد و یک
حملهکنندهی انتحاری دیگر ،خود را به داخل بس کارمندان دفتر مرکزی آیاسآی انداخت
و آن را منفجر کرد .این حمله در کمپ حمزه و در شهرک ارتش رخ داد که باعث کشتهشدن
دستکم  24کارمند استخبارات شد .شبهنظامیان بر مربیان خود حمله میکردند.
سالها بعد از پرورش جهادیها برای پیشبردن جنگهای نیابتیاش ،پاکستان اکنون با
ضربهی عقبی از طرف آنها مواجه شده بود .دستپروردههای آن کشور به طرف خود آن رو
کرده بودند .یک مقام پیشن استخبارات ،شش ماه بعد از محاصرهی مسجد سرخ ،به من و
همکارم گفت« :نمیتوانستیم آنها را کنترول کنیم .ما به آنها تلقین کردیم و گفتیم <شما
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به بهشت خواهید رفت >.شما نمیتوانید ناگهان وضع را دگرگون کنید».
حکومتهای پاکستان ،هم نظامی و ملکی ،پشت سر هم با استفاده از سیاست «تفرقه بینداز و
حکومت کن» بر جناحهای متعدد سیاسی ،مذهبی و نظامی حکومت کرده بودند .رهبر پیشین
جماعت اسالمی ،قاضی حسین احمد ،به من گفت که آیاسآی همواره وسیلهی انتخاب
حکومت بود و از آن برای حمایت از گروهها با پول ،تقسیم ناعادالنهی حوزههای سیاسی و
مصئونیت از پیگرد عدلی استفاده میکرد .همین حکومت بود که هفت حزب مشهور مجاهدین
افغانستان را تشکیل داد تا هیچیک از آنان تسلط کامل بر مقاومت نداشته باشد .آیاسای

بعضی وقتها آنان را به جنگ علیه یکدیگر و به قتل رساندن فرماندهان رقیب تشویق
میکرد تا از قویشدن و مستقل شدن شان جلوگیری کند .همین حکومت پاکستان بود
که انبوهی از گروههای شبهنظامی پاکستانی را به وجود آورد و آنهایی را که برایش
مشکلساز میشد با به وجود آوردن گروههای انشعابی ،بازداشت رهبران آنها و حتا به
قتل رساندنشان مدیریت میکرد .خود این گروههای شبهنظامی شکایت داشتند که تعداد
زیادی از اعضای آنان در کمینها ،توسط پولیس کشته شده اند .برای مثال ،حکومت نواز
شریف ،رهبران جناحهای را که بسیار نافرمان و مشکلساز شده بود ،در اواخر دههی
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 1990از بین برد.
بعد از یازده سپتامبر ،حکومت مشرف به رهبران گروههای اصلی شبهنظامی پول
میپرداخت تا آنان را وفادار و آرام نگهدارد .به صورت رسمی ،مشرف گروههای مرتبط
با القاعده و شورشیان کشمیر را در سال  2002غیرقانونی اعالم کرد ،اما آنها اجازه
داشتند که با نامهای جدید ،تجدید سازمان کنند و شاخههای فعالیتهای انساندوستانه
و آموزشی تأسیس کنند که به آنها فرصت میداد تا جذب پیرو ،ایجاد اردوگاه آموزشی
مخفی و جمع کردن پول به شکل قانونی را ادامه دهند .یک مقام امنیتی پیشین به من
گفت« :ممنوع اعالم کردن با هدفهای داخلی انجام شده بود .به آنها گفته شده بود
که فعالیتهای زیرزمینی انجام دهند .اما عمال از فعالیت منع نشده بودند ».حملههای
بینمرزی در کشمیر تا حدود زیادی محدود شده بود .طالبان و شبهنظامیان کشمیری،
سالهای نخست پس از  11سپتامبر را به حیث دورهی سرکوب و ترس از دستگیری
به یاد دارند .انجام حملهی بین مرزی بر افغانستان اجازه داده میشد ،اما حملههای
دهشتافگنانه بر اهداف غربی در داخل پاکستان قابل قبول نبود .کسانی که این قوانین را
نادیده میگرفتند ،بازداشت میشدند.
بذرهای حمله به عقب مدتها پیش از محاصرهی مسجد سرخ ،کاشته شده بود .بعضی
از خطرناکترین مخالفان دولت پاکستان ،بعد از سپری کردن دورههایی در بازداشت
نظامیان و استخبارات در سالهای بعد از  11سپتامبر ،مخالف نظامیان شده بودند .از
شکنجه در حجرههای زیرزمینی و شرایط سخت بازداشت به دست نظامیان و استخبارات
پاکستان ،داستانهایی وجود دارد که خون را در رگهای آدم منجمد میسازد .سازمانهای
حقوق بشری ،موارد زیادی از شکنجه و جان سپردن بازداشتیها را مستندسازی کردهاند.
پزشکان به من گفتند که آنها بازداشتیهای را دیدهاند که پس از محرومیت از خواب،
لتوکوب و استفاده از داروها -مانند داروهای قوی ملین و تخلیهکنندهی رودهها -به
منظور ناتوان کردن آنان ،نمیتوانستند قدم بزنند یا صحبت کنند .بازداشتیهای پیشین،
توضیح دادند که آنان لتوکوب ،لواط ،آویزان و روزها در گرما یا سرمای شدید در زیر
چراغهای جرقه نگهداری میشدند .یک بازداشتی پیشین ،فرمانده شورشیان بلوچ ،توضیح
داد که او برای ساعتها ،با دستان بسته و کاله چرمی بر سر ،در حرارت سوزان یک
سلول نگهداشته شد ،طوریکه او فکر میکرد ،مغزش دارد جوش میخورد .افغانها و
شبهنظامیان طالبان نیز از برخورد خشن در زندانهایآیاسآی شکایت داشتند.
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 3مصاحبه (توسط من و همکارم در نیویارک تایمز ،دیوید راد) با یک مقام ارشد پیشین استخبارات پاکستان،
اسالمآباد ،دسمبر .2007
 4مجاهد حسین ،طالبان پنجابی :تندروی در پاکستان (دهلی :انتشارات پنتاگون ،)2012 ،ص .85 .عنوان
اصلی کتاب:
Mujahid Hussain, Punjabi Taliban: Driving Extremism
in Pakistan (Delhi: Pentagon Press, 2012), p.85.

یکی از بحثهای مهم در هر کشوری این است که
وقتی که رییس جمهور جدید میآید ،رییس جمهور
کهنه کجا برود .مخصوصا در افغانستان که سرعت
انتخابات سرسامآور است ،این بحث جدیتر است.
چند سال پیش عدهای از ریشسفیدان رفتند پیش
حامد کرزی ،رییس جمهور ما .به او گفتند که ملت
قصد دارد برایش خانهای بسازد .کرزی اول قبول
نکرد؛ اما وقتی به او فهماندند که قبول نکردنش
کفاره دارد و شصت رهبر طعام باید دارد و اینها،
ناگزیر به این پیشنهاد تن داد .چند سال که گذشت،
همان ریشسفیدها دوباره پیش رییس جمهور رفتند
و به او خبر دادند که خانهاش آماده شده .کرزی
خوشحال شد .جالب اینکه کرزی تا همان لحظه
که این خبر را به او دادند ،خیال میکرد که در دشت
بکوا برای او کلبهی فقیرانهای ساختهاند .به همین
خاطر ،از اطرافیان خود پرسید که آیا خانهی جدیدش
ظرف و فرش و دیگدان دارد؟ همه خندیدند .وقتی
رییس جمهور را به دیدن خانهی جدیدش بردند،
قرهقل را از سر خود برداشت و پرسید« :این
چیست؟ اینجا کجاست؟» همه گریستند .کسی که
یک و نیم دهه بر کشور حکومت کرده بود ،هنوز
نمیدانست که خانهی جدیدش در کجاست و چه
شکل و شمایلی دارد .یکی از نزدیکان رییس جمهور
دهان خود را نزدیک گوش او برد و گفت:
«رییس صاحب ،این همان خانهای است که برای
شما ساختهایم».
در اینجا کرزی چنان عصبانی شد که به زمین
دستور داد که دهان باز کند و او را ببلعد؛ اما زمین
نپذیرفت .رییس جمهور لحظهای ساکت ماند و
آنگاه فریاد برداشت:
«چرا از پیش خود این کارها را میکنید؟ چرا مرا خبر
نکردید؟ چرا به من نگفته بودید که برای من قصر
میسازید؟ به خدا قسم که که که که که یک روز
هم دراین خانه زندگی نخواهم کرد .شما وضع مردم
افغانستان را ببینید ،این قصر را ببینید .این انصاف
است؟ جوانمردی است؟ چرا پیش از اینکه این
خانه را بسازید ،با من گپ نزدید؟»
گفته میشود ،حاال که کرزی قهر کرده و نمیخواهد
دیگر روی آن خانه را ببیند ،داکتر عبداهلل و داکتر
احمدزی سر آن خانه دعوا دارند .بر اساس گزارشها،
تنها مسئلهی اختالفانگیزی که میان این دو نفر
باقی مانده ،این است که بعد از پنج سال چه کسی
در طبقهی دوم زندگی کند و چه کسی در طبقهی
اول.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Mir Hussain Mahdavi
حماسهی انتخابات
چه زود فراموش مان شد ،حماسهی انتخابات را میگویم .این
حماسه نیز  -مثل همهی حماسههای دیگر مردم  -چنان در
میان گرد و خاک سیاست و سیاستبازی گم شد که دیگر
حتی کسی یادی هم از آن نمیکند .اما باید یادمان باشد که مردم ،همین مردم کوچه و بازار،
همین آدمهای معمولی ،با سواد و بیسواد ،آدمهای بی ادعا و بی جنجال  ،همین آدمها آمدند
و برای اولین بار در تاریخ کشور ،در میان خون و خطر حماسهی بزرگ انتخابات را آفریدند.
همین مسئلهی کوچک ،همین به یادسپردن و به خاطر داشتن کوچکترین کاری است که
باید انجام بدهیم .طالبان با تمام توان کمر به خراب کردن انتخابات بسته بود .تهدیدهای پیاپی
بمبگذاریهای انتحاری و کشتار کور مردم هر روزه به گوش میرسید .به راستی خودتان
را جای این مردم بگذارید .اگر شما هم یکی از آن رای دهندگان هستید که حساب تان با
کرامالکاتبین است و جای تان روی دو دیدهی من .اما اگر شما هم مثل من تماشاچی صحنه
بودید برای یک لحظه تصورش را بکنید و ببینید که هزاران خطر شما را تهدید میکند .قرار
است که طالبان دست به کارشوند و با بمبهای زبان بسته و آدمهای کوکی شان به سراغ
صفهای انتخابات بیاید .آیا ایستادشدن در آن صفها کار کمی است؟
ما حماسهی انتخابات را فراموش کردیم .حاال هم انتخابات به چیزی خرابتر از یک کابوس
تبدیل شده است ،به یک معمای بی جواب و به یک رقابت کامال پوچ و بی حاصل.
حماسهای به آن بزرگی را که حتی با بمب هم نمیشد خراب کرد با تقلب چنان ویرانش
کردند که حاال گند آن جهان را پر کرده است و مردم شرمسار از حماسه آفرینی شان شده
است .عجب سرطان کثیفی است این تقلب .مثل بمب اتم ،حماسهی مردم ما را تکه تکه و
ذره ذره نابود کرد.

 5سرویسعجیبوغریبگوگل

وقتی صحبت از سرویسهای گوگل میشود ،اولین نکتهای که توجهمان را به این
ابزارها جلب میکند ،تنوع و گوناگونی آنهاست .برای نمونه ،کافی است از خود
گوگل بخواهید تا چندتا از جدیدترین ابزارها و سرویسهایش را به شما معرفی کند
تا در کسری از ثانیه ،شما را با فهرست بلندباالیی روبهرو کند .تازه در میان نامهای
آشنایش ،چشمتان به تازهواردهایی روشن میشود که برای کاربران عادی ناآشنا
هستند .این فهرست ،بیش از صد مورد از ابزارهای معمولی و حرفهای و خیلی
حرفهای گوگل را شامل میشود که البته بعضی از آنها آزمایشی و کوتاهمدت اند
و گوگلیها فقط برای چند وقت آنها را روی کار میآورند تا با برآورده شدن انتظار
کاربرانشان ،پروژههای بعدیشان را کلید بزنند .سرویسهایی مثل Google
 Setsو  Google Subscribed Linksو تعدادی دیگر از این دست ،جزو
آنهایی بودند که پلهی ترقی بعدیها شدند .در اینجا ،قرار است سرویسهای
حرفهایتر و بعضا مهجور ،اما مفید گوگل را معرفی کنیم که بهراحتی میتوانید از
آنها در فعالیتهای روزانه و کاریتان استفاده کنید.
راحتتر تگ بزن
Google Tag Manager
http://google.com/tagmanager



Asad Buda

باب توافق
در ِ
برخي از نظريه پردازانِ علو ِم اجتماعي ،از «توافق» به عنوانِ
«آتش زي ِر خاكستر» ياد ميكنند .توافق زماني به وجود ميآيد
ِ
كه فرودست ،خواستهاي خود را بر فرادستي كه نهادها را
ملك طلق خود ميداند ،تحميل ميكند .از نظر آنها توافق امر شكننده است و هر آن
ِ
ممكن است بشكند و طرفهاي درگير به «ستيزه» برگردند .بحران زماني حل خواهد شد
كه طرفهاي درگير به «آشتي» دست يابند .آشتي مرحلهيِ است كه ارزشهاي مشترك
شكل گيرند و طرفهاي ديگر خود را در گذشته و آيندهيِ همديگر سهيم بدانند .به هرحال
اگر توافقِ تيمهاي انتخاباتي درست باشد ،گام دوم تالش براي آشتي است .چيزي كه تنها با
توزي ِع براب ِر مناب ِع كمياب امكان پذير است.


Fereshta Begum

تا یک ژورنالیست و خبرنگار از طرف شخص و یا اشخاصی
مورد اهانت و لت و کوب قرار میگیرد ،همه اعتراض میکنند
که آزادی بیان و آزادی مطبوعات ،قانون و حقوق شهروندی
زیر پا شده ولی همین ژورنالیست وقتی خودش قوانین را
جویده جلو لنز کمره ،شرفاش را دو پیسه میسازد ،هیچ اعتراضی از هیچ جا بلند نمیشود.
آخر شما با کدام حق تصاویر آن دخترک معصوم را با مادر قربانیاش بدون هیچگونه مالحظه،
راز داری و حفظ حقوق امنیتی آنها ،در میدیا پخش میکنید؟ وقتی تمام مشخصات شان را
در اختیار همه میگذارید ،چی کسی میتواند امنیت روحی و اجتماعی آنها را تضمین کند؟
میترسم بالیی که از طرف خود جامعه باالی قربانیها بعد از رسانهای شدن میاید ،سبب
شود که در آینده ،هیچ قربانیای از ترس چنین برخوردی از وضعیت خود شکایتی نکند و به
زندگی اسفبار خود به عنوان یک قربانی ادامه بدهد .این یعنی تکرار فاجعه!


Aziz Royesh

امروز ،اول صبح شنیدم که جنرال علیاکبر قاسمی مورد سوء
قصد قرار گرفته و جراحت برداشته است .خاطره عجیبی است.
به تقویم نگاه می کنم 23 :سنبله .در ذهنم ،خاطره جنرال
قاسمی با  23سنبله تا بیست سال قبل کش میخورد.
در سال  1373دقیق ًا در همین روز «نقطه انفجار در تاریخ» ایجاد شد .از آن  23سنبله تا امروز
دو دهه میگذرد .فراز و فرودهای زیادی را شاهد بودهایم .قاسمیهای زیادی در این دوران از
میان ما رفتهاند ،به شمول مزاری.
در این فاصله تجربههای ما از الیههای مختلف زندگی بیشتر شده و درک و فهم ما از معنای
زندگی عمیقتر شده است .هر چند جمعبندی این تجربهها هنوزهم در میان ما به طور جدی
پیگیری نشده است .هنوز هم ضمانتی نیافتهایم که قاسمیهای ما بمانند و در ماندن خود
برای ما عبرت باشند.
جنگی که در روز  23سنبله آغاز شد ،به طور بی وقفه  55روز دوام کرد .در اغلب مواقع ،در تمام
این مدت ،غرب کابل لحظهای از صدای شلیک گلوله و صدای انفجار و غرش هواپیماهای
جنگی که بی وقفه بمب میریخت ،فارغ نشد .قبرستانها مملو از قربانیانی شد که شب و روز
آنها را به کام خود میبرد .جمعی از بهترین و صمیمیترین فرزندان مردم در این جنگ به
زمین افتادند .جنرال قاسمی در تمام این دوران ،با چهرهای مصمم ،از میان دود و گرد و خاک،
نخ مقاومت را در اطراف سیلو تا دهمزنگ و گذرگاه میتنید.
مزاری در ختم جنگهای  23سنبله ،در پنجم جدی  1373سخنرانی مشهور خود را ایراد کرد:
«در افغانستان شعارها مذهبی اما عملکردها نژادی اند» .قاسمی در این سخنرانی نیز حضور
داشت و یکی از شاهدان تاریخ شد.
 23سنبله خطی را در روابط درون اجتماعی هزارهها ایجاد کرد که تا حاال امتداد یافته است.
این خط هم گستردهتر شده و هم عمیقتر .هزارههای امروز از  23سنبله کمتر خاطره دارند.
اکثر کسانی که شاهد  23سنبله و شش ماه بعد از آن بودند ،امروز یا زیر خاک رفتهاند ،یا به
دلیلی زبان از سخن بسته اند .از این میان تنها مزاری مانده است که درون خانههای مردم و
در تارهای نفس آنان گره خورده است.
جنرال قاسمی تا آخرین روزهای مقاومت کابل در کنار مزاری و در کنار مردم باقی ماند .او
امروز ،قطرههایی از خونش را روی زمین مشاهده میکند که قرار بود  20سال قبل نیز زمین
غرب کابل را رنگین کند.
تنها میتوانم بگویم :قاسمیها را دریابیم که قصههای زیادی از ما برای ما دارند....
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این سرویس ،یکی از همان ابزارهایی است که به درد کاربرانی میخورد که
احتیاج دارند از ابزارهای حرفهایتر و تخصصیتر گوگل استفاده کنندGoogle .
 Tag Managerبیشتر بهکار کسانی میآید که قصد دارند در وبسایتهای
خود از تگهای گوناگونی استفاده کنند که قابلیت تغییر و جابهجایی داشته و
بتواند تا حدی اهداف بازاریابی مدیریت وبسایت را نیز برآورده کند .در طراحی
وبسایتها ،قالبهایی از تگهای  HTMLطراحی میشود که با کمک این
سیستم میتوان کدهای مورد نیاز برای اضافه کردن سرویسهای گوناگون و
همچنین نرمافزارهای تبلیغاتی را در سایتها مدیریت کرد .از مزیتهای دیگر این
سیستم این است که شما میتوانید تگهای مورد نظرتان را تنها با چند کلیک به
قلب سایتتان اضافه کنید.
نکته :سرویس مدیریت تگ گوگل
این سرویس باعث میشود دردسر اضافه کردن کدهای جداگانه در قالب اصلی را
نداشته باشید و نه تنها این سیستم سرعت بهروزرسانی شما را افزایش داده ،بلکه
کار شما را به عنوان یک بازاریاب اهل فن ،آسان کرده است.
گوگلی برای طراحان
Google SketchUp
sketchup.google.com
یکی دیگر از سرویسهای
تخصصی گوگل که توجه
گرافیستها را به خود جلب کرده،
گوگل اسکچاپ است که نه تنها
کار با آن بسیار ساده است ،بلکه
برای اهل فن هم بسیار مفید
خواهد بود .شما به عنوان یک
هنرمند ،میتوانید با این سرویس،
هر طرحی که مد نظرتان است را
به شکل سه بعدی رسم کنید.
یکی از مهمترین نکات در طراحی اسکچاپ این است که قابلیتهای استفاده را
فدای کارآیی بیشتر نکرده و هردو را با یک میزان و تا حد مقبولی در اختیار کاربر
قرار میدهد .همهچیز ساده و در عین حال مطابق با استانداردها طراحی شده .شما
فقط کافی است خطوط مورد نظرتان را رسم کرده و آنها را روی سطح کارتان
به جلو یا عقب هدایت کنید و به همین سادگی طرحی سه بعدی داشته باشید!
در حقیقت اسکچاپ دقیقا همان جایی است که میتوانید ظرف چند ساعت در آن
دنیای تازهای خلق کنید.
مریخنوردی کنید
Google Mars
http:www.google.com/mars
احتماال شما با سرویس محبوب و معروف
 Google Earthآشنا هستید؛ اما آیا
میدانستید گوگل دور و بر مریخ هم
میپلکد؟ اگر به نجوم عالقه دارید و با چگونگی بررسی تصاویر ماهوارهای ،هر
چند ابتدایی ،آشنا هستید ،به این سرویس سر بزنید .گوگل مدعی است که در این
سیستم ،دقیقترین نقشه از مریخ را در اختیار کاربران قرار داده و شما از گشت و
گذار در آن ،اگر لذتی که از دیدن مناظر میبرید ،بیشتر از طراحان نقشه نباشد،
کمتر از آنها هم نخواهد بود .ضمن اینکه رنگهایی که در این نقشه در نظر
گرفته شده ،به همراه راهنما ،شما را با بخشهای مختلف سطح این سیاره آشنا

کرده و مریخ را از یک سیارهی یکرنگ و پر از چاله ،به سرزمین واقعی ،اما
عجیب تبدیل میکند.
نکته :نقشهای که در حال حاضر روی این سرویس قرار گرفته ،اولین بار در سال
 1895توسط پرسیوال لَ ِول و طی مشقات و مطالعات فراوان پیرامون سیارهی قرمز
و در نهایت با کمک تلسکوپش رسم شد .حاال این امکان توسط تیم گوگل و
محققان ناسا واقع در دانشگاه آریزونا برای شما فراهم شده تا روی مریخ قدم بزنید
و نقشه را با جزئیات بیشتری بررسی کنید.

پیدا کردن گمشدهها
Google PersonFinder
http://google.org/personfinder
این سرویس رایگان را که
احتماال تابهحال اسمش
را هم نشنیدهاید ،پس
از حادثهی زمینلرزهی
سال 2010هاییتی توسط
گروهی از مهندسان
گوگل راه افتاد .هدف
این سیستم ،پیدا کردن
دوستان و خانواده،
بهخصوص در شرایط
خاصی مثل وقوع حوادث
طبیعی از قبیل توفان ،زلزله و حوادث غیرطبیعی مثل حمالت تروریستی است.
این سرویس در حقیقت بخشی از سرویس بزرگتر گوگل تحت عنوان بازوی
پاسخ به بحران ( )Crisis Responsearmاست که آن را هم میتوانید در
آدرس  google.org/crisiresponseپیدا کنید .سرویس اصلی البته به جز
پیدا کردن آشنایان ،در یافتن پناهگاهها ،شرایط مسیر و ...نیز راهنماییهایی را ارائه
میکند .اطالعات داخل سایت به محض وقوع هر حادثه در سراسر دنیا بهسرعت
بر اساس دادههای جمعآوری شده از سطح انترنت و مراجع مختلف بهروز میشود.
سرعت این بهروزرسانی که از زمان شروع بهکار آن حدود سه روز بود ،به کمتر از
یک تا سه ساعت پس از حادثه رسیده است.
گوگل یادآوری میکند
Google Keep

 Keepدر واقع یک پوشهی جم عوجور اما جادار است که به گوگل درایو متصل
شده و میتواند به وسیلهی آن ،تصاویر ،صداهای ضبط شده و چک لیستها
و در کل تمامی محتواهای دیجیتالی را بیمعطلی ذخیره کرد .یکی دیگر از
خاصیتهای  Keepاین است که شما هر زمان که به موارد باال احتیاج داشتید،
میتوانید با استفاده از هر دستگاهی که به نحوی به سیستم وب دسترسی داشته
باشد ،کارتان را راه بیندازید .شما با استفاده ا ز  ،Keepمیتوانید نتهایی را که
روی دیسکتاپتان قرار دادهاید و میدانید که روی تیلفون همراه اندرویدتان هم
به آنها نیاز پیدا خواهید کرد ،ذخیره کنید .این نتها میتوانند شامل فهرست
خریدها ،شماره تیلفونها ،آدرسها و مسایلی مانند کارهایی که باید انجام دهید و
مواردی که روزانه آنها را چک کنید باشد.
نکته Google Keep :سریع بوده و با هیچکدام از سرویسها و اپلیکیشنهای
مشابه قابل مقایسه نیست؛ چرا که با وجود فایلهای صوتی و تصویری و نوشتاری
که برای شما نگهداری و دستهبندی میکند؛ سهولت استفادهی شگفتانگیزی
نیز دارد.
پرسش و پاسخ مدرن
Google Moderator
http://www.google.com/moderator
اگر اهل پرسش و پاسخ و تبادل نظر هستید ،این سرویس میتواند خواستهی شما
ن سوالها ،پیشنهادها،
را برآورده کرده و فضایی را در اختیارتان قرار دهد تا در آ 
ایدههای ترکیبی و در نهایت ،پاسخهای متفاوت و مفیدی را در این راستا دریافت
کنید .هر پرسش و مسئلهای ،موضوع خاص خود را دارد و شما با طرح هر مسئله،
به فهرست خود ،فهرست جدیدی را اضافه میکنید و به این طریق ،نه تنها آرشیف
مفیدی از پرسش و پاسخها را در اختیار خواهید داشت ،بلکه راه را برای کسانی که
در پی پاسخی برای مسایل مشابه شما میگردند ،هموار میکنید.
نکته :این سرویس نه تنها تعامل و ارتباط بین افراد را در فضایی آکادمیک رقم
میزند ،بلکه کاربر را با عقاید و نظرات و فرهنگهای متفاوت آشنا میکند .وقتی
یک سوال واحد پاسخهای متفاوتی را در بر میگیرد ،به همان میزان شما را با
ذهنیتهای متفاوت آشنا خواهد کرد( .برترینها)
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مانچيني :رونالدو حضور در پرتغال را جذاب ميکند

اين مربي ايتاليايي اعتراف م يکند که به پست
خالي مرب يگري پرتغال عالقهمند است ،اما از
گفتن اين که آيا کاپيتان پرتغال از ليونل مسي
بهتر است يا نه امتناع م يکند .روبرتو مانچینی،
اعتراف م یکند که شانس کار کردن با کریس
رونالدو ،مرب یگری پرتغال را ب رای او بسیار جذاب
کرده است.
پس از شکست خانگی تیم ملی پرتغال ب رابر
آلبانی و نیز عدم موفقیت در صعود از دور
گروهی جام جهانی ،پائولو بنتو طی یک توافق
دوطرفه از هدایت این تیم کنار رفت .مانچینی
که این تابستان از گاالتاسرای جدا شده و یکی از
بزرگترین مربیان بدون تیم اروپاست ،م یپذیرد
که جاذبهی کار کردن با دارندهی توپ طالی دنیا
ب رای او بسیار قوی است.
او در گفتوگو با روزنامهی «رکورد» گفت« :باالتر
از هر چیز ،هدایت تیمی مثل پرتغال لذتبخش
خواهد بود .اما مسلم ًا این که کریستیانو رونالدو،
یکی از بهترین بازیکنان دنیا در حال حاضر،

بخشی از این تیم است ،این کار را فوقالعاده
م یکند .او در هر بازی گول ایجاد م یکند ،او
یک بازیکن خارقالعاده است و هر مربی دوست
دارد با او کار کند».
او همچنین دربارهی مقایس هی رونالدو و مسی
عنوان م یکند که این یک پرسش قدیمی در
فوتبال است که پاسخ دادن به آن آسان نیست:
«”بین مسی و رونالدو کدام بهتر است؟”
این سوال خندهدار است .زمانی که من هم
فوتبالیست بودم این سوال وجود داشت ،مردم از
من م یپرسیدند کی در دنیا بهترین است :میشل
پالتینی یا دیهگو مارادونا؟ مسی و رونالدو دو
فوقستارهی محشر هستند .من از دیدن بازی
بهترین بازیکنان دنیا لذت بسیار زیادی م یبرم.
در دوران بازی خودم ،بازیکنان تکی در سطح
مارادونا ،پالتینی و فانباستن را دیدم .وقتی
کسی به آن سطح م یرسد انتخاب بین آنها
سخت خواهد بود».



بنيتس:تورسنقشيکليدي
در آمدن استرلينگ داشت

رافا بنيتس ،م يگويد ،فرناندو تورس نقش
عمدهاي در متقاعد کردن رحيم استرلينگ ب راي
پيوستن به ليورپول داشت .سال  ۲۰۱۰زمانی که
لیورپول سعی م یکرد استرلینگ را ب رای امضای
قرارداد با این باشگاه راضی کند ،او تنها  ۱۶سال
داشت .لیورپول داشت سعی م یکرد تا استرلینگ
را به ترک  QPRـ جایی که به عنوان یک
فوتبالیست مدرسهای بازی م یکرد ـ متقاعد کند،
و بنیتس شک ندارد که تورس نقش بزرگی در
جوش خوردن این معامله انجام داد.
او م یگوید« :ما رحیم را به ملوود دعوت کردیم
و جلس های با او و مادرش ترتیب دادیم .من با
آنها دور مجموعه قدم م یزدم و تجهی زات و
بخشهای مختلف را بهشان نشان م یدادم ،تا
به اتاق بدنسازی پزشکی رسیدیم .فرناندو آنجا

بود ـ فکر کنم جرارد هم بود ،اما فرناندو قطع ًا
بود .من توضیح دادم که رحیم و مادرش آنجا
چهکار م یکنند و به فرناندو گفتم که راجع به
این بازیکن جوان چه فکر م یکنیم .او گپ
کوتاهی با رحیم داشت و به او عالقهمند شده
بود .رحیم واقع ًا خوشحال شده بود ،مادرش هم
همین طور .واقع ًا تحت تاثیر قرار گرفته بودند
از این که بزرگترین بازیکنان باشگاه او را این
طوری تحویل م یگیرند».
در نهایت استرلینگ با مبلغ اولی هی  ۴۰۰هزار
پوند به لیورپول پیوست .تورس یک سال بعد با
مبلغ  ۵۰میلیون پوند از لیورپول به چلسی رفت.
اما تاثیر بزرگاش ب رای این باشگاه و  ۸۱گولی
که در آنجا به ثمر رساند توانسته بود استرلینگ
را ب رای امضای قرارداد با آنفیلدیها راضی کند.



مولر:هيچوقتنميخواستمبهمنچستربروم

اين بازیکن  25ساله جام جهاني خيرهکنندهاي
را با آلمان پشت سر گذاشت ،اما عل يرغم
شايعاتي که از رفتن او از بايرن مونيخ حکايت
م يکردند تاکيد م يکند که همواره در باشگاهش
خوشحال بوده است .در طول تابستان شایعاتی
به گوش م یرسید مبنی بر این که توماس مولر
مهاجم بایرن مونیخ که قهرمانی جام جهانی را با
آلمان بهدست آورد ،به اولدترافورد خواهد رفت و
به مربی سابقش لوییس فانخال خواهد پیوست،

اما او در مصاحبه با گاردین ادعا م یکند که این
شایعات هیچگاه واقعی نبودند.
«م یدانم که آنها به جذب من عالقهمند بودند،
اما منیونایتد در این تابستان به خیل یها اظهار
عالقه کرده بود .من هرگز جایی نم یرفتم ،چون
تازه قراردادم را [تا  ]۲۰۱۹تمدید کرده بودم ،و
بایرن هم شفاف گفته بود که آیندهی مرا اینجا
م یبیند .تصمیمگیری ب رای من خیلی ساده
بود».



کاسياس :بگذاريد هواداران سوت بزنند

کاپيتان ریال در شکست خانگي تيمش در
شهرآورد مادريد هدف اعتراض هواداران قرار
گرفت ،اما ادعا م يکند کينهاي از آنها به دل
ندارد .مردان کارلو آنچلوتی دومین شکست خود
را در سومین هفتهی لیگ ب رابر رقیب همشهری
اتلتیکو تجربه کردند.
پس از گول زودهنگام تیاگو ب رای اتلتیکو
بخشهایی از تماشاگران حاضر در سانتیاگو
برنابئو با سوت زدن و هو کردن کاپیتان کاسیاس
را نواختند ،اما او از انتقاد به آنها سر باز م یزند.
ایکر کاسیاس توهین هواداران را کماهمیت
م یشمارد و تاکید م یکند آنها آزادند تا اگر
م یخواهند ب رای او سوت بزنند« :حرف آخر را

هواداران م یزنند و اگر آنها فکر م یکنند باید
سوت بزنند ،شما مجبورید بپذیرید و به نظر آنها
احترام بگذارید .راه پاسخ دادن به آنها تمرین
کردن و فوتبال بازی کردن است».
کاسیاس عقیده دارد که تیمش مستحق تساوی
بوده است ،اما اتلتیکو را ب رای این که موفق شده
پس از شکست در فاینل لیگ قهرمانان اروپا دو
پیروزی پیاپی ب رابر ریال به دست بیاورد تحسین
م یکند« :نیمهی دوم مثل پتک روی سر ما بود،
ما داشتیم اتلتیکو را بهخوبی کنترل م یکردیم.
اما روی یک کورنر غافلگیر شدیم و توران
ضربهی عال ی زد .نتیجه کمی ناعادالنه است،
مساوی نتیجهی درستتری بود».



نيمار :مسي نابغه است

نيمار ،ستاره بارسا ،بعد از درخشش در ديدار مقابل
بيلبائو و به ثمر رساندن دو گول تيمش ،ليونل
مسي ،هم تيم ياش را مورد ستايش قرار داد.
بارسا در این دیدار تا دقایقی پایانی نتوانست
دروازه بیلبائو را باز کند اما دو گول نیمار که روی
خالقیت مسی به ثمر رسید ،سه امتیاز این دیدار
را نصیب آبی و اناریها کرد.
نیمار در پایان بازی به خبرنگاران گفت :از بازی
امروز فوق العاده خوشحالم .ما می دانستیم که
ب رابر اتلتیک به زحمت خواهیم افتاد ،اما تالش

کردیم که خوب دفاع کنیم و در موقع مناسب
به گول برسیم .درست است که خسته بودیم
و بازیکنان سفر های زیادی را پشت سرگذاشته
بودند اما فرایند ریکاوری ما به خوبی انجام شد.
در صحنه گول اول کمی صبر کردم تا ضربهام
را به گوشه دروازه بفرستم .پاس گولهای مسی؟
لئو یک نابغه است .بهترین بازیکن جهان .من
با حضور او واقعا بهتر بازی م یکنم و خوشحالم
که در نهایت آن دو گول به وسیله من به ثمر
رسید.

ورزش

آنچلوتي:روي گول اول
کاسياس بيتقصير بود

کارلو آنچلوتي در مورد شکست ریال ب رابر اتلتيکو صحبت کرد.
سرمربی ریال مادرید در کنف رانس مطبوعاتی گفت« :باید بررسی
کنیم و هر چه زودتر این مشکل را حل کنیم .نیمه اول خیلی
خوب بودیم ،مثل بازی مقابل سوسیه داد اما نیمه دوم خوب نبود».
وی در مورد هو شدن کاسیاس اظهار داشت :صدای سوت نشنیدم.
نم یدانم هو شد یا خی ر .حواسم به بازی و امور تاکتیکی بود و
توجهی به سکوها نداشتم.
کارلتو در این باره که شکست تقصیر چه کسی بوده است گفت :در
نیمه اول موقعی تهای خیلی خوبی داشتیم اما آن را از دست دادیم.
ب رای بازی مقابل اتلتیکو باید همی نگونه بازی را ادامه م یدادیم .ما
تاوان اشتباهات کوچک خود را دادیم .فوتبال همین است .گاهی
لحظات اوضاع خوب پیش نم یرود و تاوان اشتباهات کوچک را
م یپردازی .اتلتیکو یک موقعیت روی ضربات ایستگاهی در اختیار
داشت .باید هر چه سریعتر واکنش نشان دهیم چرا که سه شنبه
بازی مهمی در لیگ قهرمانان در پیش داریم.
مربی ایتالیایی در مورد نگرانی خود در ارتباط با این بازی گفت:
مسلما نگران هستم چرا که این شروع خوبی ب رای ما در این فصل
نبوده است .خوشبختانه تازه در آغاز کار هستیم .پارسال همین
مشکل را داشتیم و مطمینم که با تالش و کوشش به موفقیت
م یرسیم.
وی در مورد گول اول اتلتیکو که برخی آن را تقصیر کاسیاس
م یدانستند ،گفت :وقتی چنین گولی م یخوری ،کمترین تقصیر
به عهده دروازهبان است.
آنچلوتی در مورد موقعی تهای از دست رفته تیمش گفت :این یک
اشتباه کوچک بود .به دنبال گول بودیم و باید بهتر از فرصتها
استفاده م یکردیم .بعد از گولشان واکنش خوبی داشتیم و سعی
کردیم که بازی را در نیمه اول یکسره کنیم اما در نیمه دوم تاوان
موقعی تهایی را که از دست رفت دادیم.
وی در مورد مشکل در پیدا کرده سیستم ایدهآل گفت :مشکلی
با سیستم  4-3-3نداریم .برخی بازیکنان باید هماهنگ شوند
اما با این سیستم هماهنگ هستیم .مشکل این بود که در نیمه
دوم جدی نبودیم .سیستم مشکلی ندارد .با این سیستم تجربه
زیادی دارم .در میالن نیز پی رلو که هافبک هجومی بود را به
پست هافبک دفاعی بردم .خامس نیز چنین شرایطی دارد .باید
تعادل ایجاد کرد.
وی در مورد اولین بازی چیچاریتو ب رای ریال بیان کرد :شرایط
مشکلی را پشت سر گذاشت .خیلی تالش کرد .باید این روند را
ادامه بدهد تا این فصل ب رای تیم مفید باشد.


سيمئونه :برابر ریال
شايسته برد بوديم

سرمربي آتلتيکومادريد تيمش را شايسته پيروزي ب رابر ریال مادريد
م يداند .آتلتیکومادرید شب گذشته ،در شهرآورد مادرید به دیدار ریال
رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه  2بر یک شکست دهد .دیگو
سیمئونه سرمربی ارجنتاینی آتلتیکومادرید پس از پیروزی تیمش
ب رابر ریال مادرید گفت :به نظرم بازی را در نیمه نخست خیلی
خوب شروع کردیم و توانستیم به گول هم برسیم .در نیمه دوم با
حضور کوکه و آرداتوران در مرکز میدان توانستیم مالکیت توپ را
بدست آوریم و با همین حربه بر ریال غلبه کنیم.
حضور توران و کوکه باعث شد تا بتوانیم  3امتیاز حساس این دیدار
را بدست آوریم .باید از توران تشکر کنم .ورود او به زمین باعث شد
تا بتوانیم در خط هافبک با خالقیت روبرو شویم و فضاهای زیادی
در زمین ریال ایجاد کنیم .این فضاها باعث شدند تا گریژمان بازی
بهتری به نمایش بگذارد و در نهایت به آنچه شایسته خود بود
برسیم .آنچه من را در این دیدار از همه بی شتر خوشحال م یکند
این است که بازیکنان جانشین من وقتی به میدان آمدند تاثیرگذار
ظاهر شدند و باعث شدند که بتوانیم پیروز این مسابقه باشیم.
سیمئونه در ادامه گفت :نشان دادیم که آتلتیکومادرید تنها 11
بازیکن خوب ندارد .تمام بازیکنانم شرایط خوبی دارند و هر وقت
به میدان بیایند تأثیرگذار ظاهر م یشوند .من همین انتظار را از
بازیکنانم داشتم .پیروزی در ورزشگاه سانتیاگوب رنابئو ب رابر ریال
مادرید که بازیکنان بزرگ زیادی دارد کار آسانی نیست.
آتلتیکومادرید فصل گذشته توانست باالتر از بارسلونا و ریال مادرید
فاتح لیگای اسپانیا شود .البته خیلی از بازیکنان بزرگ این تیم در
لوانتقاالت تابستانی مادرید را ترک کردند.
فصل نق 
دیگو سیمئونه ادامه داد :نم یتوانم تیم امسالم را با تیم فصل
گذشته مقایسه کنم چرا که هر دو تیم شرایط متفاوتی داشتند.
درست است که بازیکنان خوب زیادی از دست دادیم ولی با خرید
گریژمان و مانژوکیج توانستیم تیم خوب فصل گذشته را بار دیگر
احیا کنیم.
سرمربی ارجنتاینی آتلتیکومادرید پیش از دیدار تیمش ب رابر ریال با
کنایه به این تیم گفته بود :آتلتیکومادرید تیم مردم است و از جایی
حمایت نم یشود.

يميرد
گوارديوال :آلونسو را بايد تغذيه کرد وگرنه م 

سرمربي اسپانيايي تيم فوتبال بايرن مونيخ
معتقد است ،شاگردانش از قابلي تهاي ژابي
آلونسو به طور مطلوب استفاده م يکنند.
شب گذشته در ادامه مسابقات هفته سوم
رقابتهای دسته اول بوندسلیگای آلمان،
بایرن مونیخ  2بر صفر اشتوتگارت را شکست
داد .پپ گواردیوال بعد از بازی اظهار داشت:
وقتی در مسابقه برنده م یشوید ،بدیهی است
که احساس رضایت دارید .ابتدای بازی دو ،سه
موقعیت جدی را از دست دادیم .اواخر بازی
نیز با فوتبالی که ارائه کردیم ،حریف را تحت

کنترل گرفتیم .وی ادامه داد :با حضور ژابی
آلونسو ،تماس با توپ زیادی داشتیم .او در
این پست کارش را خوب بلد است .دید خیلی
خوبی ب رای پاسهای کوتاه و بلند دارد .باید او
را بی شتر تغذیه کنیم و در مقام کمک به او
برآییم .و گرنه اگر به تنهایی کار کند ،بدیهی
است که م یمیرد و توانش هدر م یرود.
گواریوال ادامه داد :این نکته را نیز باید در نظر
داشت که نم یتوان در هر بازی از او انتظار
داشت با باالترین توان و فشار کار را انجام
دهد.



ونگر :در حمله خوبيم و در دفاع ضعيف

سرمربي فرانسوي تيم فوتبال آرسنال گفت:
ما در کارهاي هجومي خوب کار م يکنيم،
اما در دفاع ضعف داريم .آرسن ونگر پس از
تساوی  2بر  2تیمش در دیدار خانگی مقابل
منچسترسیتی ،به شدت عملکرد خط دفاعی
آرسنال را زیر سوال برد و مدعی شد خیلی
زود ضع فهای کارهای دفاعی تیمش را از
بین خواهد برد تا دیگر در بازیهای حساس
توپچ یهای لندنی گولهای راحتی دریافت
نکنند.
ونگر درباره شرایط بازی منچسترسیتی تاکید
کرد :مسابقه ما با سیتی یک دیدار کامال با
کیفیت بود و اینکه بعد از عقب افتادن ما
توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم کار قابل
توجهی بود.
وی ادامه داد :ما خیلی خوب بازی باخته را به
تساوی کشاندیم ،اما چه فایده که تیم ملی

به راحتی گول م یخورد و در چنین شرایطی
امتیازها را خیلی آسان از دست م یدهیم .این
ضعف دفاعی ب رای تیم ما خوب نیست .باید
هر چه سریعتر این ضعف را پوشش دهیم.
ونگر گفت :روش کار آرسنال کامال تهاجمی
است و در کارهای هجومی خوب هستیم ،اما
در کارهای دفاعی ضعف داریم و باید آنها را
برطرف کنیم.
سرمربی فرانسوی در مورد عملکرد مهاجم
مل یپوش انگلیسی در ترکیب آرسنال عنوان
کرد :ولبک بازی خوبی را انجام داد .او هنگام
تعویض ناراحت بود و این ناراحتی به این
دلیل بود که م یگفت در نیمه اول فرصت
خوبی را از دست داده بود .برنامههایی ب رای
ولبک دارم تا پیشرفت بی شتری در فوتبال
داشته باشد ،اما از عملکردش در دیدار مقابل
منچسترسیتی رضایت دارم.



پيگريني :قرعهي آرسنال از ما راحتتر است

مانوئل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي به
قوانين يوفا در رابطه با ليگ قهرمانان انتقاد
کرد .به نظر پیگرینی ،همگروه شدن با بخت
اول قهرمانی ،بایرن مونیخ ،ب رای سومین بار
در چهار دورهی اخیر ناعادالنه است؛ آن هم در
حالی که آنها فاتح لیگ برتر انگلیس هستند
و همزمان ،آرسنال که از طریق دیدار پل یآف به
لیگ قهرمانان راه یافته در سید یک قرعهکشی
این رقابتها قرار م یگیرد.
سیدبندی فعلی لیگ قهرمانان به نتایج
گذشتهی تیمها در این تورنمنت بستگی دارد،
نه به نتایجی که آنها در لیگ کشور خودشان
م یگی رند ،و این به نفع باشگاههایی مثل آرسنال
که از قدرتهای سنتی لیگ قهرمانان محسوب
م یشوند تمام م یشود ،نه قدرتهای تازهکاری
مثل سیتی.
پیگرینی در مقایس های آشکار با آرسنال

م یگوید« :فکر م یکنم این خوب نیست که
تیمهایی که در انتخابی بازی م یکنند ،چون
در لیگ کشور خودشان چهارم شدهاند ،در
گولدان اول (سید یک) قرار بگی رند ،جایی که
باید مال قویترین تیمها باشد .در گروه ما سه
قهرمان لیگ حضور دارند ،قهرمان انگلیس،
آلمان و روسیه (زسکا مسکو) .در نتیجه گروه
ما نامتعادل به نظر م یرسد .فکر م یکنم باید
یک تغیی راتی در این سیستم صورت بدهیم.
ب رای مثال همهی تیمهایی که از پل یآف به
لیگ قهرمانان م یرسند در گولدان چهارم باشند،
و همهی قهرمانان لی گهای پ رامتیاز اروپا در
گولدان یک قرار بگی رند .باید اصالحاتی صورت
بگیرد تا چیزی شبیه این که ب رای ما اتفاق
افتاده تکرار نشود و این نباشد که تیمهایی که
بازیهای مقدماتی انجام م یدهند مهمترین
تیمهای اروپا به حساب بیایند».



لواندوفسکي انتظارات بايرن را برآورده نکرده است

رابرت لواندوفسکي ،که اخي را از بروسيا
دورتموند به بايرن مونيخ ملحق شده است،
در هر سه بازي فصل جديد بوندسليگا ب راي
باوارياي يها به ميدان رفته اما هنوز نتوانسته
انتظارات را برآورده کند .این ستاره لهستانی در
بازی روز گذشته ب رابر اشتوتگارت که در آلیانس
آرنا برگزار شد ،به جز یک صحنه که کار با
توپ بسیار هنرمندانه و جالب توجهی داشت،
کار خاص دیگری صورت نداد .او در نیمه دوم
یک موقعیت خوب بدست آورد اما نتوانست

آن را به گول تبدیل کند .به نظر م یرسد او
هنوز نتوانسته با خط حمله تیم پپ گواردیوال
هماهنگ شود.
اما خودش معتقد است وضعیت بهتر خواهد
شد« :من در بایرن جا افتادهام .مطمینم بازی
به بازی بهتر خواهیم شد ».در هفتههای
آینده کار ب رای باواریای یها سختتر خواهد
شد چرا که آنها باید در لیگ قهرمانان اروپا
هم به مصاف حریفان خود بروند .بایرن یها از
لواندوفسکی توقع گولزنی دارند.



دستمزد درخواستي رونالدو از منچستر يا چلسي

کريستيانو رونالدو دستمزد هفتگي سرسامآور
 500هزار پوندي را ب راي پيوستن به چلسي
يا منچستر يونايتد درخواست خواهد کرد.
ستارهی ریال مادرید هفتهی قبل این داستان
را که او  ۱۸ماه قبل در تابستان  ۲۰۱۳در
آستانهی بازگشت به یونایتد قرار داشت ،تایید
کرد .مسووالن یونایتد در آن زمان آمادگی
پرداخت درخواستهای رونالدو را نداشتند و
رفتن سر الکس فرگوسن از یونایتد نیز مزید
بر علت شد تا سرانجام رونالدو قرارداد جدیدی
را با ریال با ارزش تقریبی  ۳۵۰هزار پوند در
هفته به امضا رساند.
اما از آن زمان تا به حال ،یونایتدیها یک
قرارداد با دستمزد هفتگی  ۳۰۰هزار پوندی را

با وین رونی امضا کردهاند و هفتهی گذشته
نیز رادامل فالکائو را طی قراردادی به خدمت
گرفتند که ب رای او  ۳۹۰هزار پوند در هفته
درآمد خواهد داشت .شایان ذکر است که
معاملهی فالکائو توسط ژرژه مندز ابرـدالل
جوش داده شد ،همان کسی که کارگزار
رونالدو نیز هست.
سیاست جدید منچستر یونایتد سازوکار مالی
جدیدی را در این باشگاه تعریف کرده است
و این نکته که گولیزرها مالکان آمریکایی
این باشگاه جدیداً سر کیسه را تا این حد
شل کردهاند ،شاید رونالدو را تشویق بکند که
دوباره بازگشت به لیگ برتر را مد نظر قرار
بدهد.
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زه افغان يم

من افغانم

که پښتون يم ،که تاجک يم ،که هزاره او يا ازبک يم

اگر پشتونم ،اگر تاجکم  ،اگر هزاره و يا ازبک

پدې وياړم چې د دې هېواد بچی يم

افتخار به اين دارم که اوالد اين خطهء باستانم

که ايماق يا بلوچ او يا ترکمن يم

افغان يم او زما ګران وطن افغانستان دی

اگر ايماق يا بلوچ و يا ترکمن ام

افغانم و سر زمين زيبايم افغانستان است.

ملي يو والى زمونږ وياړ دى!
وحدت ملى افتخار ما است!

