
آریانا  عالی  تحصیالت  موسسٔه  در 

تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده 

و دارای امکانات زیر میباشد.

1. کریکلم )مفردات( مطابق به کریکلم 

پوهنتون کابل

2. استادان به سویه ماسرت و دوکتورا

3. محل مناسب جهت تدریس

4. صنف معیاری و استندرد در زمستان 

محهز به سیستم گرم کن و در تابستان 

با سیستم رسدسازی.

و  وسایل  با  مجهز  البراتوارهای   .5

تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.

6. کتابخانه مجهز

7. انرتنت 24 ساعته.

8. اطاق کمپیوتر لب. 

9. تدریس به وسیله تکنالوژی معارص

برای  کادری  شفاخانه  داشنت   .10

همچنان  و  طب  پوهنځی  محصالن 

با شفاخانه ګلف، کیشا و مطب  قرارداد 

برای دوره ستاژ.

11. شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت 

ها و سایر موضوعات علمیږ 

ارایه  جهت  کنفرانس  اطاق   .12

سیمینارهای علمی. 

13. کانتین و کافه تریا

14. ساحه پارکینګ برای وسایط.

15. ساحه باز برای تفریح محصالن
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کانکور خزانی آشنایی با موسسٔه تحصیالت عالی آریانا

بوده که در سال 1383 در شهر پشاور جمهوری اسالمی  کانون تحصیلی خصوصی  آریانا یک  موسسٔه تحصیالت عالی 

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 13 سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ 

و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است. این موسسٔه تحصیلی در سال 1390 از پاکستان به داخل کشور انتقال 

محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال 1386 موسسٔه 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. 

ه تاریخ 28 
یانا ب

ی آر
موسسٔه تحصیالت عال

ه تاریخ 15 میزان 
1 در شهر کابل و ب

سنبله 393

1393 در شهر جالل آباد اخذ می گردد!

وزه از ساعت 7:00 صبح 
ت نام همه ر

 ثب

الی 7:00 بعد از ظهر جریان دارد.

ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسٔه تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال 1389 شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را

گلو،  و  گوش  عصبی،  و  عقلی  اطفال،  داخله  عمومی،  جراحی  شعبات  داشنت  با  که  منود  ایجاد  طبی  آالت  سامان  مدرنرتین  تجهیز  با  آباد  جالل  شهر  در 

باشد. می  فعالیت  مرصوف  هموطنان  به  معیاری  صحی  خدمات  عرضه  زمینه  در  و  فراهم  محصلین  برای  را  عملی  کار  زمینه  ستوماتولوژی،  والدی،   نسائی 

ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است. همین اکنون موسسٔه 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.

 سیاف در مراسم گرامی داشت از هفته ی شهید:
با النه  های جاسوسی باید مبارزه کنیم

وزارت خارجه: شهروندان افغان
 به گروه داعش محلق شده اند

کمک های مالی حکومت
 به آسیب دیدگان حمله انتحاری غزنی 

صفحه

صفحه

2

2

چهارشنبه
19 سنبله، 1393
سال سوم
قیمت: 10 افغانی
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Price: 10 Afg
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سیاف در مراسم گرامی داشت از هفته ی شهید:

با النه های جاسوسی باید مبارزه کنیم
رهبران  از  عبدالرب رسول سیاف،  اطالعات روز: 
جهادی، می گوید، النه های جاسوسی در کشور زیاد 
شده و باید علیه آنان، مبارزه جدی آغاز شود. آقای 
از هفته  سیاف روز گذشته در مراسم گرامی داشت 
شهید، گفت، براساس مدارک و اسناد؛ شماری از افراد 
در کشور، جاسوس خارجی ها اند و به گفته ی او، آنان از 

این طریق، پول های هنگفتی دریافت می کنند.
افراد جاسوس در کشور »دین و  تأکید کرد،  سیاف 
وطن« خود را فروخته و دولت باید در برابر این افراد 
»یک مبارزه ی جاسوس  زدایی« را در سطح کشور 
آغاز کند. سیاف هم چنان تأکید کرد، دولت باید در برابر 
جاسوسان ترحم نکند و ترحم بر چنین افراد، باعث 

افزایش این گونه وقایع در کشور خواهد شد.
با این وجود، سیاف مشخص نکرد که کدام کشور، 
نقد  به منظور جاسوسی و به چی کسانی پول های 
می پردازد. از سویی هم سیاف، مخالفان مسلح دولت 
در  گفت،  کسانی که  و  خواند  بیگانه گان  مزدور  را 
مساجد برای آنان دعا می کنند، نیز مزودر اند. سیاف 
افزود، شماری از افراد در کابل با مهاجمان انتحاری 
لوگر  و  وردک  میدان  در  آنان  برای  و  دارند  ارتباط 
را در  انتحاری  افراد،  این  افزود،  او  موتر می فرستند. 
خانه های شان جای می دهند و نیز آنان را به هدف شان 
می رسانند. با آن که او به گونه ای روشن از کسی نام 
نبرد اما گفت، کسانی که در داخل شهر کابل به غرض 
انتقال مخالفان مسلح دولت از موترهای شیشه سیاه 
این کار خود »در  با  آنان  واقع  استفاده می کنند؛ در 

کشتار مردم سهم می گیرند«.
سیاف با استناد به یک حدیث پیامبر گفت: آن عده 
افرادی که زمینه ی انفجار و انتحار را برای مخالفان 
مسلح دولت، فراهم می  کنند و خودشان در منازل یا 
در دفاترکارشان آرام نشسته اند، »به حکم رسول اهلل 

)ص( از دین خارج است.« او در ادامه ی سخنانش از 
نیروهای امنیتی توصیف کرد و گفت،  نیروهای امنیتی، 

با عزت   ترین کار را انجام می دهند.
اعدام  خواهان  جهادی،  رهبر  این  دیگر،  سویی  از 
عامالن رویداد پغمان شد و گفت، اگر پیش از این 
رویداد، افرادی که جنایت مشابه  را در کشور انجام داده 
بودند، به سزای اعمال  شان می رسیدند؛ چنین جنایتی 

در کشور تکرار نمی شد.
ضرورت مبرم به حکومت نو

با این حال حامد کرزی، رییس جمهوری کشور در  
به  امروز  »همین  خواست،  نامزدان  از  مراسم،  این 
منظور تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسند، تا 
حکومت جدید روی کار آید.« او گفت، وقت حکومتش 
به پایان رسیده و افغانستان در حال حاضر، ضرورت 

مبرم و عاجل به تشکیل یک حکومت نو دارد.
رییس جمهور در ادامه ی صحبت هایش گفت، اتحاد 
و اتفاق هر دو نامزد، و به نتیجه رسیدن گفتگوهای 
شان، حتی اگر امروز هم صورت گیرد، به خیر}کشور{ 
است. حامد کرزی با تاکید خطاب به هر دو نامزد گفت: 
از این حالت نجات  نتیجه برسید و مملکت را  »به 
دهند، تا مراسم تحلیف رییس جمهور جدید برگزار 
شود و افغانستان در همین هفته، صاحب یک حکومت 

نو شود«.
حاضران  از  تکرار   به  مراسم،  این  در  کرزی  حامد 
انتخابات بخواهند، تا  نامزد  از هر دو  تاالر خواست، 
به بن بست انتخاباتی پایان دهند و کشور از وضعیت 
کنونی نجات دهند. حاضران نیز به درخواست حامد 
کرزی پاسخ مثبت دادند و از نامزدان خواستند تا هر 

چه زودتر به توافق برسند.
تشکیل  روی  هنوز  نامزدان  که   است  درحالی  این 
عبداهلل  اند.  نرسیده  توافق  به  ملی  وحدت  حکومت 

عبداهلل، نامزد معترض انتخابات دو روز پیش گفته بود، 
گفتگوهای سیاسی آن ها با تیم مقابل بی نتیجه بوده 
یافته و  پایان  آرا  است. در حال حاضر روند تفتیش 
کمیسیون انتخابات گفته، نتایج انتخابات را تا چند روز 

دیگر اعالم می کند.
 تیم تحول و تداوم منتظر اعالم نتایج انتخابات است، 
اما تیم اصالحات و هم گرایی می گوید، روند تخنیکی 
و  خورده  شکست  انتخابات  در  سیاسی  مذاکرات  و 
انتخابات اعالم شود، آن را  در صورتی نتایج تقلبی 
نمی پذیرد. اما تیم تحول و تداوم ابراز امیدوار کرده که 
مذاکرات سیاسی نامزدان در روزهای آینده نتیجه  دهد. 

تیم عبداهلل راه مذاکرات سیاسی را باز گذاشته است.
مخالفت با سخنان مجددی

رهبران  از  مجددی،  اهلل  صبغت  بود  قرار  که  آن  با 
شهید،  هفته  از  بزرگداشت  مراسم  در  نیز  جهادی 
سخنرانی کند، اما این فرصت از او گرفته شد. برخی از 
هواداران احمد شاه مسعود، با راه انداختن سرو صداهای 
زیاد، مانع سخنرانی او شدند. با آن که عبداهلل عبداهلل،  
مردم را به آرامش دعوت کرد و از آن ها خواست که 
مسایل سیاسی را با هفته ی شهید ربط ندهند اما این 
خواست او بی پاسخ ماند. از سویی هم مجددی به 
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  حاضران  اعتراض  خاطر 
»من به مردم پنجشیر خدمت زیاد کردم و حال که 
شما با من این گونه رفتار می کنید، خداوند جزای تان 
را بدهد.« صبغت اهلل مجددی، در زمان آغاز کمپاین  
بر  بود،  گفته  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور 
اساس  استخاره ی  وی،  عبداهلل عبداهلل برای ریاست 
جمهوری شخص مناسب نیست و به همین دلیل او 
حمایت  انتخابات،   این  در  احمدزی  غنی  اشرف  از 

می کند.
شلیک های هوایی در شهر کابل

روز گذشته در مراسم هفته شهید، در نقاط مختلف 
شهر کابل، شلیک های هوایی صورت گرفت که این 
تأثیر منفی بر روی ذهن و روان باشندگان  مسئله، 
کابل گذاشت. از سویی هم، وزارت داخله ی کشور روز 
گذشته با نشر خبرنامه ی اعالم کرد، پس از مراسم 
هفته ی شهید، یک تعداد افراد در شهر کابل با استفاده 
از سالح های دست داشته  ی شان به گونه غیر قانونی 
شلیک هوایی کردند و براثر آن، یک جوان کشته و 
در  شدند.  زخمی  طفل  یک  بشمول  دیگر  تن  پنج 
خبرنامه آمده، وزارت داخله به فرماندهی پولیس کابل 
دستور داده که این قضیه را پیگیری و عامالن آن را 

بازداشت کند.
حمل  با  مسعود،  شاه  احمد  هواداران  از  شماری 
عکس های وی، در برخی از مناطق مختلف شهر به 
گردش پرداختند و رفتارهای نمایشی انجام دادند. به 
گفته ی باشندگان کابل، این کار آن ها، سبب ایجاد بی 
نظمی در شهر شدند. مسدود شدن برخی از جاده های 
کابل، برهم زدن نظم عامه و ربودن آرامش شهروندان 
این  توسط  گذشته  روز  که  بود  مشکالتی  از  کابل، 
افراد دامن زده شد. شهروندان کابل با انتقاد از این 
عمل کردها گفتند، در سالگرد هفته شهید نباید چنین 
رفتارهای از سوی هوادارن شهدا، در کشور صورت 
شبکه ی  کاربران  از  شماری  دیگر،  سوی  از  گیرند. 
در  عمل کردها  این  به  نیز   فیسبوک  اجتماعی 
کاربران  از  یکی  دادند.  نشان  واکنش   صفحات شان 
شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته: »چنین عمل کردها، 
باعث آزار و اذیت مردم شده و نیز صدمه ی بزرگی 
به هفته ی شهید وارد کرده است.«  به نوشته ی این 
کاربر، چنین عمل کردها، جفای بزرگ به حق هفته ی 
شهدا و نیز بی احترامی به آنان است. او از وزارت داخله 

خواسته، در آینده جلوی چنین عمل کردها را بگیرند.

خارجه ی  امور  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
افغان  از شهروندان  تأیید کردند که شماری  کشور 
به گروه دولت اسالمی  اعتقادات مذهبی،  به دلیل 
)داعش سابق( در عراق محلق شده اند. سراج الدین 
سراج، معاون سخن گوی این وزارت روز گذشته به 
بی بی سی گفت، این افراد به صورت فردی در جنگ 
اعتقادات  انگیزه ی شان،  و  کرده اند  شرکت  عراق 
مذهبی بوده است. او اما مشخص نکرده که چی تعداد 

شهروندان کشور به گروه داعش در عراق ملحق شده 
و از چی طریقی به این کشور رفته اند.  چندی پیش، 
این  بود،  گفته  ایران  داخله  وزیر  فضلی،  عبدالرضا 
وزارت تعدادی از شهروندان افغان و پاکستانی را که 
از طریق ایران می خواستند به عراق بروند و به دولت 

اسالمی بپیوندند؛ بازداشت کرده است.
 وزارت داخله ی  ایران، معلومات دقیق در مورد تعداد و 
چگونگی بازداشت این افراد، ارائه نکرده است. با این 

حال، معاون سخن گوی وزارت امور خارجه ی کشور 
در این مورد گفت، ما این خبر را از طریق رسانه  ها 
دریافت کردیم، اما این موضوع هنوز از طرف منابع 
رسمی تأیید نشده است. او نشر این خبر را بسیار مبهم 
خواند و گفت، هنوز تعداد بازداشت شدگان مشخص 
نیست و نیز معلوم نیست که این افراد از کجا آمده 
گذشته  در  افزود،  سراج  می رفتند.  کجا  به  و  بودند 
ادعا شده بود که دولت ایران برای حمایت از دولت 

بشاراالسد در سوریه از نیروی انسانی مهاجران افغان 
استفاده کرده، اما دولت ایران این ادعا را رد کرده بود.

او افزود که حکومت به هیچ کشوری اجازه نخواهد 
منافع سیاسی خود  برای  افغان،  مهاجران  از  تا  داد 
در حال  ارائه شده،  آمارهای  براساس  کند.  استفاده 
در  افغان  شهروند  میلیون  شش  از  بیش  حاضر 
شماری از کشورهای جهان از جمله ایران و پاکستان 

مهاجراند.

اطالعات روز: شورای وزیران در نشست نوبتی 
دوم  معاون  خلیلی،  کریم  محمد  ریاست  به  خود 
ریاست جمهوری، کمک های مالی را برای آسیب 
است.  درنظر گرفته  انتحاری غزنی  دیدگان حمله 
نمایندگان غزنی در این نشست،  گزارش مفصل 

را از حادثه ی خونین اخیر غزنی ارائه کرده است.
روزنامه ی  به  امور  اداره ی  ارسالی  خبرنامه ی  در 
اطالعات روز آمده؛ اعضای شورای وزیران پس از 
درصد  تا 25  کردند،  فیصله  بحث های همه جانبه، 
معاش یک ماهه ی شان را به آسیب دیدگان حادثه   

غزنی کمک کنند. از سویی دیگر این شورا گفته، 
حکومت باید یک مقدار پول را به مصدومین حادثه 
و جبران خساره  ی مارکیت ها و دکان ها نیز کمک 

کند.
از سویی هم شورای وزیران فیصله کرده تا شورای 
امنیت ملی در یک وقت معیین، نشسِت خاص را 
برای ارزیابی چگونگی حادثه و اتخاذ تدابیر شدید 
امنیتی، در والیت غزنی برگزار کند. این شورا گفته، 
ارگان های قوای مسلح کشور، تا برگزاری نشست 
شورای امنیت ملی، اقدام های الزم را برای تأمین 

امنیت والیت غزنی روی دست گیرند.
از سویی هم، شورای وزیران به وزارت ها و ادارات 
دولتی دستور داده، به هم کاری وزارت مالیه، ادارات 
والیتی شان را که در حادثه اخیر غزنی تخریب شده 
اند؛ در مدت یک هفته بازسازی و فعال کنند. در 
حمله انتحاری اخیر غزنی ، بیش از ده ها ساختمانی 

ادارات دولتی و غیر دولتی تخریب شده بود.
با  مبارزه  ملی  کمیته  وزیران،  شورای  همچنان 
حوادث را موظف کرده که فراخوان ملی را جهت 
جلب کمک های ملی و بین المللی سازمان دهی کند 

و مساعدت های عاجل دولت را به آسیب دیدگان 
والیت غزنی انتقال دهد. 

به روز پنج شنبه هفته ی گذشته، ۱۹ مهاجم، نخست 
دو موتر بمب گذاری شده را در نزدیک اداره امنیت 
گاه  قرار  پولیس،  فرماندهی  جنایی  اداره ی  ملی، 
غزنی  پولیس  واکنش  قطعه  و  عامه  نظم  پولیس 
انفجار دادند و پس از ورد به یک هوتل، به اداره 
این  در  کردند.  تیراندازی  والیت  این  ملی  امنیت 
دیگر  تن   300 از  بیش  و  کشته  تن   45 رویداد، 

زخمی شدند.

اطالعات روز: مقام های فرماندهی پولیس والیت 
هلمند در جنوب کشور می گویند، حکومت پاکستان به 
هر جنگ جوی طالب در این والیت، روزانه چهارهزار 
گفته ی  به  این  کنار  در  می دهد.  معاش  افغانی 
مقام های پولیس هلمند، طالبان از حمایه ی مالی و 

نظامی شماری از کشورهای عربی نیز برخوردارند.
به  هلمند  والیت  پولیس  فرمانده  جمعه گل همت، 
تازگی به طلوع نیوز گفت، حکومت پاکستان به هر 

جنگ جوی طالب که در ولسوالی سنگین این والیت 
در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگند، روزانه چهار 
هزار افغانی معاش می دهد و این مبلغ، نشان می هد 
از  باالتر  برابر  چند  طالب،  جنگ جویان  معاش  که 
نیروهای امنیتی است. سنگین از ولسوالی های نا امن 
والیت هلمند است که چند ماه پیش به دست طالبان 
سقوط کرد اما نیروهای امنیتی کشور در یک عملیات 
چند روزه، جنگ جویان طالب را از مرکز این ولسوالی 

بیرون راندند و پس از آن، نیروهای طالبان در برخی از 
مناطق اطراف ولسوالی سنگین، جابجا شدند.

و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری  حاضر  حال  در 
ولسوالی های  برخی  و  سنگین  ولسوالی  در  طالبان 
همت،  جمعه گل  دارد.  جریان  هلمند  والیت  دیگر 
به  ماه  سه  از  گفت،  والیت  این  پولیس  فرمانده 
این سو، درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در 
و  نادعلی  ناوه،  قلعه،  ولسوالی های سنگین، موسی 

مارجه این والیت ادامه دارد.
او افزود، برای پشت بانی از نیروهای امنیتی کشور، 
به برخی از این ولسوالی ها نیروی تازه نفس فرستاده 
شده است. همت در ادامه صحبت هایش ابراز نگرانی 
کرد که نیروهای امنیتی کشور در والیت هلمند با 
جنگ افزارهای پیش رفته و سنگین مجهز نیستند. اما 
او اطمینان داد، نیروهای امنیتی در همین حالت هم 

توانایی سرکوب شورشیان را دارند.

اطالعات روز: وزارت امور داخله  هشدار می دهد، 
اگر شورشیان، عملیاتی را زیر نام »طالبان پنجابی« 
در کشور راه اندازی کنند، از سوی نیروهای امنیتی 
شد. صدیق صدیقی، سخن گوی  خواهند  سرکوب 
این وزارت، روزگذشته به رسانه ها گفت، قبل از نیز 
طالبان به حمایت پاکستان، عملیاتی را زیر نام های 
اما به شکست  راه اندازی کردند،  مختلف در کشور 

مواجه شدند.
تازه ی طالبان  از را ه اندازی عملیات  افزود، هدف  او 

بتوانند  آنان  تا  این است،  زیرنام »طالبان پنجابی« 
از  کنند.  جبران  را  شان  گذشته ی  شکست های 
سویی هم، صدیقی گفت که چنین گروه ها از سوی 
پاکستان ایجاد و به منظور بی نظمی در کشور فرستاده 
می شوند. او اطمینان داد، نیروهای امنیتی کشور از 
لحاظ جسمی و روانی توانایی مبارزه با شورشیان را 

دارند.
پیش  چندی  که  شد  مطرح  درحالی  اظهارات  این 
زیرنام  را  شان  عملیات  کردند،  اعالم  تروریستان 

افغانستان  مناطق  از  برخی  در  پنجابی«  »طالبان 
افزایش خواهند داد. 

از سویی هم، مقام های ریاست امنیت ملی، افزایش 
عملیات شورشیان را زیرنام »طالبان پنجابی« ، کار 
استخبارات پاکستان دانسته و گفته اند، این کار بخاطر 

تبلیغ جنگ روانی در کشور صورت می گیرد.
ریاست  این  سخن گوی  صدیقی،  عبدالحسیب 
روزگذشته در کابل به رسانه ها گفت، پاکستان همواره 
چنین گروه های تروریستی را برای ایجاد نا امنی در 

کشور حمایت کرده است. مقام های حکومتی بارها 
گفته اند که النه های تروریزیم در پاکستان است و این 
کشور تروریستان را برای ایجاد نا امنی در افغانستان 

می فرستد.
بود،  گفته  نیز  کشور  داخله ی  وزارت  قبل  چندی 
برضد  را  تروریستی  گروه   ۱60 از  بیش  پاکستان 
افغانستان تمویل و تجهیز می کند. شورای امنیت ملی 
کشور نیز از افزایش مشاروان پاکستانی در صفوف 

طالبان خبر داده بود.

وزارت خارجه: شهروندان افغان به گروه داعش محلق شده اند

کمک های مالی حکومت به آسیب دیدگان حمله انتحاری غزنی 

پاکستان به هر طالب روزانه چهار هزار افغانی معاش می پردازد

وزارت داخله: عملیات طالبان پنجابی را سرکوب خواهیم کرد

روزیادداشت

تکفیر طالبان؛ رسالتی 
مذهبی ای که احیا می شود
هادی صادقی

مسعود،  احمدشاه  ترور  سالروز  از  تجلیل  مراسم  در  گذشته  روز 
عبدالرب رسول سیاف با لحن صریح و تند در برابر حامیان طالبان 
آقای سیاف گفت، »همان  انتقاد گشود.  به  زبان  تفکر طالبانی  و 
عملیات های  انجام  در  را  طالبان  و  هستند  دولت  در  که  کسانی 
تروریستی، در انتقال آن ها و تجهیزات شان به کابل و دیگر شهرها 
برایش  و  داده  جا  خانه های شان  و  مساجد  در  و  می کنند  کمک 
از  پیامبر،  احادیث  و  دینی  صریح  نصوح  اساس  بر  می کنند،  دعا 
دین خارج اند«. وی با لحن مالیم مشی مصالحه جویانه ی رییس 
جمهور کرزی را نیز مورد انتقال  قرار داد و گفت که نباید در رهایی 
و صلح با این گروه تروریستی از ترحم و نرمش کار گرفته شود. او 
هم چنان گفت که النه های جاسوسی کشورهای بیگانه در کشور 
کشورهای  از  را  پول  اشخاص  و  حلقه ها  از  شماری  و  شده  زیاد 
بیگانه آورده و در خانه های شان برای اجیران توزیع می کنند. آقای 
سیاف یکی از رهبرانی است که تا کنون صریح ترین اظهارات را 
در برابر طالبان و حامیان آن ها داشته است. وی بارها عملیات های 
اعالم کرده و  را حرام  برابر دولت  انتحاری و جنگ مسلحانه در 

طالبان را بازی چه دست کشورهای بیگانه خوانده است.  
تا کنون این فرضیه که گروه طالبان با حمایت و برنامه ی کشورها 
و سازمان های بیرونی در افغانستان می جنگند و اعمال انتحاری، 
عنوان یک  به  ندارد؛ صرفا  دینی  توجیه  ترور، هیچ  و  جز جنایت 
درون  در  عناصری  حتا  بسیاری ها  بود.  مطرح  ضعیف  فرضیه ی 
کشور  مطرح  سیاست مداران  و  سیاسی  جریان های  حکومت، 
جنگ افغانستان را یک مبارزه ی ایدیولوژیک از سوی بنیادگرایان 
استشهادی!  عملیات های  را  دهشت افگنانه  اعمال  و  اسالمی 
این  می پنداشتند.  امریکایی  نظامیان  برابر  در  رادیکال  مسلمانان 
باورمندان  علما  و  مذهبی  محافظه کار،  نیروهای  میان  در  دیدگاه 
با گرایش سلفی که عضو  بیش تری داشت و حتا سیاست مداران 

حکومت بوده اند هم بر همین باور بودند.
به همین خاطر، شورای علمای افغانستان تا کنون در برابر اعمال 
گسترده  تالش  سال  یازده  علی رغم  و  نکرده  نظر  ابراز  انتحاری 
به  جذب  و  جلب  روند  هیچ گاه  طالبان  از  مردم  کردن  دور  برای 
صفوف طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت قطع نشد و 
مدارس و مساجد هم چنان به عنوان پای گاه های نظامی و فرهنگی 
نظر می رسد کم کم سیاست مداران  به  اکنون  ماندند.  باقی  آن ها 
افغانستان نیز به درک متفاوتی از گروه طالبان و جنگ مسلحانه ی 

این گروه در افغانستان می رسد. 
در لحن و ادبیات سخن گویان و مسئوالن رسمی حکومتی هزاران 
مصلحت سیاسی و قومی به خاطر مصالحه در نظر گرفته شده و 
تالش می نمایند سخنان و واژه هایی به کار نبرند که باعث دل خوری 
یا خشم رهبران و فرماندهان طالبان شود. به همین خاطر، رییس 
در  هیچ گاه  حکومت  بلندپایه ی  مقام های  دیگر  و  کرزی  جمهور 
برابر جنایت ها و اعمال تخریب کارانه ی طالبان جسورانه و قاطعانه 
موضع نگرفته اند. برخی سیاست مداران نزدیک به حکومت نیز با 
ادبیاتی  همان  و  شده  همراه  حکومت  سیاسی  مصلحت های  این 
روند مصالحه طرح  به خاطر حفظ  پیروی کرده اند که حکومت  را 

کرده است. 
لحن صریح آقای سیاف در برابر طالبان، نشان دهنده ی لزوم عبور 
آقای  است.  گروه  این  برابر  در  سیاسی حکومت  از مصلحت های 
سیاف از نزدیک ترین افراد به رییس جمهور کرزی بود و تا کنون 
با اظهار نظرها و سیاست های خود از تمامی سیاست های حکومت 
و  مجددی  صبغت اهلل  سیاف،  است.  کرده  حمایت  کرزی  آقای  و 
دلیل  به  که  االزهر  دانش آموختگان  عنوان  به  شهرانی  نعمت اهلل 
شهرت علمی و جای گاه مردمی و سیاسی شان در جامعه ی مذهبی 
راستای  در  همواره  می باشند،  برخوردار  زیادی  نفوذ  از  افغانستان 
توجیه و مشروعیت بخشی به سیاست ها و برنامه های آقای کرزی 
چارچوب های  از  خارج  مواردی  در  که  برنامه هایی  کرده اند؛  عمل 

قانونی افغانستان طرح و اجرا شده اند. 
لحن و ادبیات صریح آقای سیاف باید تقویت شود و ادبیات صریح 
و روشنی در برابر این گروه اختیار شود. چهارسال مصلحت اندیشی 
برای  مثبتی  نتیجه ی  هیچ  طالبان  گروه  با  سازش  سیاست  و 
اکنون وقتش است که به مشی گذشته تجدید  نیاورد.  افغانستان 
نظر کرده و شیوه  ی جدیدی در روش و نگرش مان در خصوص این 
گروه اختیار نماییم. حتا یک بار برای تجربه هم که شده، از تمام 
مصالحه   یک طرفه ی  جاده ی  در  بی ثمر  و  سیاسی  مصلحت های 
عبور کرده و جسورانه و قاطعانه با این گروه برخورد نماییم. از نظر 
سیاسی و نظامی همان سیاستی را در پیش گیریم که واقعیت عینی 
کشور ایجاب می کند و از نظر گفتاری نیز همان چیزی را بگوییم 

که حقیقت این گروه است.

چهار شنبه
19 سنبله
1393
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سید یحیا ادعا دارد که از پدرش )سید حبیب اهلل( 42 بسوه زمین 
برای چهار برادر و یک خواهر به میراث مانده است؛ اما سید هاشم 
که از شجره ی دیگر این خانواده است، قصد تصاحب این زمین را 

بدون داشتن اسناد و شواهد دارد.
طبق اسنادی که در دست سید یحیا است، در زمان امان اهلل خان 
۱25 جریب زمین در ناحیه ی پنجم، منطقه ی افشار سیلو، به نام دو 
برادر )سید میرحسن و سید محسن( ثبت می گردد. این ۱25 جریب 
زمین در بدل زمین آن ها در منطقه ی داراالمان کابل  به آن ها 
داده می شود. شاه امان اهلل روی زمین این دو برادر قصر مشهور 

داراالمان را آباد می کند.
سید یحیا با سه برادر و یک خواهرش از نوادگان سید میرحسن 
هستند. سید هاشم فرزند سید عبدالرحیم از نوادگان سید محسن 
می باشد. سید یحیا ادعا دارد که پدر سید هاشم در زمان حیات خود 
حق خود را فروخته است. طبق گفته های سید یحیا و اسناد های 
موجود، ورثه ی سید محسن، »قرار قباله ی شرعی 826 بر ۱44، 
تاریخ ۱342/7/2۹ زمین شان را باالی اشخاص به فروش رسانیده 
و هم چنان قرار قباله ی ،۱03۹ تاریخ 24 حوت ۱324 ورثه ی سید 
محسن ولد سید حسین موازی 34 جریب و ۱8 بسوه زمین را باالی 
ریاست مرستون کابل به فروش رسانیده، استقرار قباله ی شرعی 
826 بر ۱44، تاریخ ۱342/7/2۹ زمین شان را باالی اشخاص به 
فروش رسانیده و هم چنان قرار قباله ی ۱03۹، تاریخ 24 حوت 
۱324 ورثه ی سید محسن ولد سید حسین موازی 34 جریب و 
۱8 بسوه زمین را باالی ریاست مرستون کابل به فروش رسانیده 

است«.
اساس  به  خواهرش  تنها  و  برادر  سه  با  که  می گوید  یحیا  سید 
وثیقه های شرعی 54 بر 3۱5 به تاریخ ۱38۹/ 6/ 7 و وثیقه ی 
محاکم  مرتبه ی   ۱388/۱۱/2 تاریخ   ،4036 بر   ۱5۹8 شرعی 

در یک نرم افراز فروشی، در غرب کابل، گفت و گوی دو ناجوان 
تازه به دوران رسیده، توجهم را به خود جلب می کند، آن ها که 
»گیم  درباره ای  می رسند،  نظر  به  فروشنده  این  مشتری  ظاهرا 
کامپیوتری« می پرسند که قرار است تا چند لحظه ای دیگر تهیه 
کنند. آقای فروشنده چنان با آب و تاب از خشونت های حاکم و 
کاربرد سالح های خطرناک در این بازی سخن می گوید که هر 

ناجوانی را وا می دارد تا از این محصول تهیه کند.
با نگاهی گذرا در این مغازه، در می یابیم که بیش ترین محصول 
نرم افزاری این جا را بازی های کمپیوتری به خود اختصاص داده 
است. در این مغازه نسبتا کوچک، تصویرهای خشن و سالح های 
سنگین در عقب کاورهای سی.دی ها، خودنمایی می کند و وحشت 

ناخواسته ای را به ببینده منتقل می سازد. 
فروش  را  وی  درآمد  بیش ترین  می گوید،  مغازه  این  مالک 
محصوالت کمپیوتری به خصوص بازی های کامپیوتری تشکیل 
می دهد، ظاهرا حرفی بی ربطی هم نمی زند، در فاصله ی کوتاهی 
که در آن جا بودم نزدیک به پنج تن از جوانان و نوجوانان، سراغ 

گیم های کمپیوتری را گرفتند و به تهیه آن پرداختند. 
»گیم های  مشتریان  بیش ترین  فروشنده،  این  گفته ی  به   
کمپیوتری«، جوانان بین سنین ۱0 تا 25 سال هستند و هر روز نیز، 
بر تعداد آن ها افزود می شود. دو ناجوانی که چند لحظه قبل، این 
نرم افزار را تهیه کرده بودند، چنان با خوش حالی و بی تابی مغازه را 
ترک می کنند که گویی، کادوی یک میلیونی در انتظار آن ها است.

به راستی چه چیزی بازی های کمپیوتری را این قدر برای جوانان 
و نوجوانان جذاب و سرگرم کننده ساخته است؟ این بازی ها چه 
شگردها و ترفندهای را در اختیار این قشر قرار می دهد که آن ها 
حاضر استند چندین ساعت را بدون تحرک فقط به پرده های مانیتور 

خیره شوند و آخر سر هم با اشتیاق از آن فضا بیرون آیند.
پیاده  کمپیوتری  بازی های  ایستگاه  یک  در  منظور،  همین  به 
می شوم تا دریابم فضای دنیای مجازی این نوجوانان، چه حال و 
هوایی دارد: تاریک است اما فلش ها و نورهای خیره کننده، گاهی 
به فضا روشنی می بخشد، مدام صدای شلیک به گوش می رسد 
و چنین تصوری به آدم دست می دهد که گویی در میدان نبرد 
قرار دارد. مالک این ایستگاه به کابین هفت راهنمایی ام می کند 
اما خودم را معرفی می کنم و او در می یابد که مشتری نیست. 

والیت کابل و ورثه ی مرحوم سید میرحسن و بی بی شریفه دختر 
میرحسن، به عنوان وارث تثبیت شده است و زمین به نام آن ها ثبت 
شده است. او اضافه می کند که از موروثان به اساس قباله ی شرعی 
۱25، تاریخ ۱302/۹/30 یک مقدار زمین برای آنان میراث مانده 
است. که همه  ی میراث داران در طول این سال ها از زمین های شان 
نیز  هاشم  پدر سید  که  رسانده اند  فروش  به  یا  کرده اند  استفاده 

میراثش را در سال ۱342 به فروش رسانده است.
سید یحیا می گوید: »در سال های حکومت آقای کرزی در حصه ی 
حق و ملک موروثی بی بی شریفه از سلسله ی آمریت تصفیه ی 
امالک حسب هدایت فرمان رییس جمهور کرزی موازی 42 بسوه 

زمین تصفیه و اسناد به دست داریم«.
بعد از فرمان رییس جمهور، دوباره دعوا بر سر زمین ذکرشده بین 
شهرداری کابل و صاحبان زمین اتفاق می افتد. دعوای شهرداری 
کابل و صاحبان زمین بر سر تصفیه ی این زمین بوده است. بر 
دادگاه  ریاست  به  زمین  پرونده ی  کل،  دادستانی  دستور  اساس 
تحقیق جرایم سپرده می شود. بعد از جمع آوری اسناد و تکمیل 
نمودن معلومات، این دادگاه بر اساس صدور حکم 8۱28، تاریخ 
به  را  این دادگاه، پرونده  تأیید معاون تحقیق  از  بعد   ۹۱/۱2/2۱

ریاست حقوق والیت کابل ارسال می گردد. 
مشکل از این جا آغاز می شود. سید هاشم دوباره عارض شده است 
و سید یحیا و برادران او را تحت فشار قرار می دهد. او هرازگاهی 
جلب هایی از دادستانی زون شرق کابل می آورد. حکم جلب که 
بدون شماره ی صدور است. سید مجتبی هاشمی می گوید: »چند 
روزی می شود که زندگی را بر سر ما تلخ کرده اند. هر روز یک حکم 
جلب و گاهی با زور، می خواهند کرایه نشینان ما را وادار کنند که 
کرایه را به سید هاشم بدهند«. سید مجتبی هاشمی می گوید که 
تعجب او از آن جا ناشی می شود که دادستان ها زون شرق کابل بعد 

همه  ی مشتریان این جا، در دنیای خودش غرق استند، هی آدم 
می ُکشند و هورا می کشند و با دوست اش دست تکان می دهند که 
این بار قهرمان خواهند شد. در میان ۱0 تنی که این جا به مبارزه 
می پردازند تنها دو دختر خانم حضور دارند، آن هم به عنوان هم کار 

و شریک لحظه های شادی نه اجراکننده بازی.
علی که تا این لحظه در دنیای خودش غرق است با تکان دست 
نظر  به  آمیخته که  به خود می آید، چهره اش چنان در هم  من 
می رسد تازه از میدان جنگ برگشته باشد. از او می پرسم که چرا 
به این ایستگاه بازی آمده است. می گوید، در کابل فضای خاصی 
تفریحی وجود ندارد  و او هر روز پس از فراغت از مدرسه، دو ساعت 

را این جا سر می کند.
او گفت: » گیم ها بسیار جذاب استند. آدم را در دنیای دیگر می برند. 
فضاهای خاصی دارند که به ما خالقیت می بخشد، یعنی این جا ما 

ابتکار عمل را به دست می گیریم و به صورت واقعی می جنگیم.«
حامد نیز که تازه به گفته ی خودش به قهرمانی رسیده، می گوید، 
برای  سالم  تفریح  نوعی  را  کمپیوتری  گیم های  با  کردن  بازی 
خودش می داند.  اما پرسشی که مطرح می شود این است که؛ به 
راستی، بازی های کمپیوتری مسیری است برای صعود و یا سقوط 
کودک و یا نوجوان؟! آن طوری که به نظر می رسد، بازی های 
کمپیوتری که امروز تقریباً در بیش تر بخش های زندگی کودک 
و نوجوان راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو 
روی سکه دارند؛ یک سوی آن بهره گیری درست و مفید برای 
سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیشرفت امور است و روی 
دیگر آن استفاده های نادرست و نا به جاست که گاهی، آسیب های 

فراوان را در پی می آورد.
بازی های کمپیوتری، با بهره گیری از تصاویر پرتحرک و صداهای 
مهیج، دنیایی از هیجان را به افراد، ارزانی می کند وهمین جذبه 
و کشش زیاد است که روح و جسم آنان را برده وار، مطیع خود 
می سازند و آن ها را به دنیایی از تخیالت می برند. به گفته ی یک 
ترفندهای  با  کمپیوتری،  بازی های  گیم ها،  این  کاربران  از  تن 
گوناگون چنان تأثیری بر فکر و اعصاب آن ها می گذارند که در واقع 

خود او نیز جزیی از مجموعه ماشینی می شوند.
آثار و پیامدهای بازی های کمپیوتری

آگاهان علوم روانشناسی و تربیتی می گویند، مشغول شدن بیش از 

مشکل از این جا آغاز می شود. سید هاشم 
دوباره عارض شده است و سید یحیا و 
برادران او را تحت فشار قرار می دهد. 
او هرازگاهی جلب هایی از دادستانی 
زون شرق کابل می آورد. حکم جلب که 
بدون شماره ی صدور است. سید مجتبی 
هاشمی می گوید: »چند روزی می شود که 
زندگی را بر سر ما تلخ کرده اند. هر روز 
یک حکم جلب و گاهی با زور، می خواهند 
کرایه نشینان ما را وادار کنند که کرایه را 
به سید هاشم بدهند«. سید مجتبی هاشمی 
می گوید که تعجب او از آن جا ناشی می شود 
که دادستان ها زون شرق کابل بعد از 
رسمیات می آیند و آن ها را تهدید می کنند 
که هرچه زودتر زمین را تخلیه کنند؛ در 
حالی  که نتیجه ی کار هنوز معلوم نیست. 

از رسمیات می آیند و آن ها را تهدید می کنند که هرچه زودتر زمین 
را تخلیه کنند؛ در حالی  که نتیجه ی کار هنوز معلوم نیست. 

پرونده اکنون در دادگاه زون شرق کابل می باشد. در صورتی که دو 
طرف دعوا مربوط به زون غرب کابل می باشد. مجتبی در این مورد 
می گوید که سید هاشم با هم دستی بعضی از دادستان ها قضیه را 
به زون شرق کابل انتقال داده اند. گرچند به اساس حکم دادگاه 
عالی با شماره ی مکتوب 34۹4، تاریخ ۹3/6/2 به ریاست زون 
شرق هدایت داده شده است، اما این ریاست تا حال در کارش  
تعلل کرده  است. نه تنها که کار پرونده را پیش نمی برد، بل که با 
فرستادن جلب های مکرر و بدون در نظر گرفتن جنبه های حقوقی 
پرونده و بدون طی کردن مراحل پرونده، می خواهد زمین را به سید 

هاشم تحویل دهد. 
غالم حسین، پیرمردی که جای  کوچکی را به کرایه گرفته است و 
در آن چوپ فروشی می کند، می گوید، ده سال می شود که کرایه ی 
زمین را به خانواده ی سید یحیا داده است؛ اما این بعدی ها سید 
هاشم با کشاندن او به فرماندهی پولیس و دادستانی، او را تحت 
فشار قرار می دهد که کرایه را به سید هاشم بپردازد. او می گوید: 
»پیش از این بدون جنجال سر هر ماه کرایه را به خانواده ی سید 
یحیا می دادم. یک ماه می شود که کس دیگری به نام سید هاشم 
پیدا شده و چوب فروشان را تهدید می کند که یا کرایه را به او بدهیم 
یا جای  را خالی کنیم«. سید مجتبی از خانواده ی سید هاشمی 
می گوید که دادستان های زون شرق هیچ وقت از حوزه ی پنجم، 
پولیس نمی آورد؛ هر بار با پولیس های ناشناخته می آیند و زندگی 
کشور  قانونی  مراجع  از  یحیا  سید  می کنند.  »تلخ«  آنان  سر  را 
می خواهد که به مشکل آنان رسیدگی شود، در غیر آن، ممکن 
است جنجال های زیادی اتفاق بیافتد. با تالش های پی گیر تیلفونی، 
موفق نشدیم نظر دادستانی زون شرق کابل را در این زمینه بگیریم.

حد کودکان و نوجوانان با بازی های کمپیوتری، نه تنها پیامدهای 
زیان بار جسمی را برای آن ها در پی می آورند بلکه آن ها را به سمت 
انزوا طلبی، افت تحصیلی، تنبلی و پرخاش گری نیز سوق می دهند.

به گفته ی آن ها، چشمان کاربران این نوع بازی ها، به دلیل خیره 
شدن مداوم به صفحه نمایش کمپیوتر، به شدت تحت فشار نور 
قرار می گیرند و دچار عوارض می گردند. همچنان به دلیل این که 
کودک در یک وضعیت ثابت تا ساعت ها می نشیند، ستون فقرات و 

استخوان بندی او دچار مشکل می شوند. 
ایجاد تهوع و سرگیجه خصوصاً در کودکان و نوجوانان، از دیگر 
کاربران  مدت  دراز  در  آگاهان،  گفته ی  به  که  است  نقایصی 

بازی های کمپیوتری به آن دچار می شوند.
پدیده  این  تربیتی  و  روانی  عوارض  به  آگاهان  این ها،  کنار  در   
نیز اشاره می کنند و می گویند، از آن جایی که، مهم ترین ویژگی 
بازی های کمپیوتری، حالت جنگی بیش تر آن هاست، لذا استمرار 
بار  این نوع بازی ها، کودک و نوجوان را پرخاش گر و ستیزه جو 
می آورد. تنبل شدن ذهن و پیامد منفی در روابط خانوادگی از دیگر 

عوارض این نوع بازی هاست.
حسن های بازی های کمپیوتری 

پی  در  کمپیوتری  بازی های  که  عوارضی  همه  این  کنار  در    
می آورد، برخی ُحسن ها و فایده ها را نیز برای کودک و نوجوانان 

باقی می گذارد.
به گفته ی آگاهان، آشنایی با بازی های کمپیوتری، فرآیند یادگیری 
را آسان و توجه نوجوانان را بیش تر به خواندن، جلب می کند. به باور 
آن ها، برخی از برنامه های آموزشی، به نوجوانان کمک می کند تا 
بسیاری از مهارت ها زندگی را با خود تمرین کند. از سویی هم به 
باور برخی از داکتران، بازی های کمپیوتری به نوجوانان می آموزند 
که زودتر سالمت خود را بازیابند و به دواهای مسکن، کم تر نیاز 

پیدا کنند.
با این سبک، سنگین کردن بازی ها، اکنون آن چه به نظر می رسد، 
لزوم رهنمودهای است که بزرگ ساالن خانواده، باید برای کودک 
و نوجوان خود ایجاد کنند. ایجاد چارچوب زمانی خاص برای این 
قشر می تواند، کودکان و نوجوانان را از آسیب های جدی بازی های 

کامپیوتری بازدارند.

راهت  سر  مشکل  هزار  که  می بینی  شوی،  آدم  بخواهی  تا  وطن  این  در 
قرار دارد. باید دندان روی جگر و گرده بگذاری، چندین دشت بی سروپا را 
بکشی،  بگذری، گرسنگی  قله و صخره ی صعب العبور  از چندین  بپیمایی، 
باید روزه داشته باشی،  مثل فیل تشنه شوی، وقتی هم به دریا می رسی، 
شب و روز کار کنی، درس بخوانی، مطالعه کنی، عمل کنی، به همه فکر 
کنی و خالصه حق نداشته باشی یک لحظه آرام باشی و بگویی که بی خیال! 
»مرگ من روزی فرا خواهد رسید«. اما اگر بخواهی قید آدمیت را بزنی، 
شرایط فراهم است. کسی هم اعتراض نمی کند که تو چرا آدم نمی شوی. 
به هرکه بگویی من می خواهم آدم نشوم، می گوید ُخب نشو! به من چه؟ اما 
اگر بگویی من می خواهم آدم شوم، می گوید ُخب آدم شو!!! این هم مصلحت 
کار دارد؟ همین  که من اگر بخواهم در دریای کابل ُغسل کنم، هیچ مانعی 
نخواهد بود؛ خودش بیان گر اوضاع آشفته ی مملکت است و هیچ ضرورت 
نیست که از جریانات دیروز تاالر لویه  جرگه سخن به عمل بیاوریم. همه 
می دانیم دیروز به مجددی فرصت سخن گفتن ندادند. این نیاز به قبض و 
بسط ندارد. یک عده نمی خواهند سخنان این مجاهد را بشنود، به زور که 
شنیدن  ارزش  سیاف،  دیروزی  حرف های  که  گفت  نمی توان  یا  نمی شود. 
را نداشت. سیاف چند سال قبل هم گفته بود که اگر دولت  انتحاری هایی 
هیچ  دیگر  بیاویزد،  دار  به  کابل  دروازه ی  چهار  در  می گیرند،  زنده  که  را 
همین  بازهم  دیروز  شود.  کابل  وارد  که  کرد  نخواهد  جرئت  انتحاری ای 
حرف را گفت و به مدارای کرزی اشاره نمود که این مدارا چقدر برای این 
مملکت و مردم سخت و قیمت تمام شده. می بینید که ما برای آدم شدن، 
نه  بدهیم،  تاوان  کنیم،  مبارزه  خویش  زمام دار  مدارا گری های  با  مجبوریم 
این قربانی های خویش را هر سال تکریم  نه، بل که قربانی بدهیم.  تاوان 
کنیم. از طرف دیگر، آشفتگی اوضاع نباید باعث شود که تقصیر بی عزت 
شدن حضرت مجددی را به گردن کرزی بیاندازیم و بگوییم که اصاًل قرار 
نبود مجددی در این برنامه سخن براند، بل که این کرزی بود که به دنبال 
سیاف، قصدش را از مجددی گرفت. یکی از مشکالتی که برای آدم شدن 
باید به لست مشکالت باال اضافه شود، همین قصد و انتقام گیری است. در 
حالی  که اگر ما نخواهیم آدم شویم، خیلی راحت می توانیم قصد خویش را 
از حریفان و دیگران بگیریم. مثاًل جواد ظریف می آید خانه ی ما را دزدی 
می کند. ما می رویم به حوزه شکایت می کنیم. حوزه  اول قول می دهد که 
مشکل را حل کند، بعد یک دفعه دلش می شود که حل نکند و حل نمی کند. 
ما اگر بخواهیم آدم بمانیم، مجبوریم برای متقاعد کردن حوزه ی امنیتی، 
خیلی تالش کنیم، زحمت بکشیم، هزار دلیل بیاوریم. اما اگر بخواهیم مثل 
جواد ظریف آدم نباشیم، می رویم خانه اش را دزدی می  کنیم. شما دفاعیه ی 
وکیالن مدافع دزدان و متجاوزان قضیه ی پغمان را شنیدید، دیدید چطور 
می گفت که این دزدان و متجاوزان مسلمان است و از روی فقر، بی سوادی 
و تأثیرپذیری از اوضاع نابه سامان سیاسی دست به آدم ربایی، دزدی و تجاوز 
جنسی زده است. این وکیل مدافع حق دارد این گونه بگوید. من می گویم 
و  می برد  رنج  سیاسی  نابه سامان  اوضاع  و  فقر  از  هم  مدافع  وکالی  این 
خواسته یا ناخواسته دست به چنین دفاعیه  ای می زنند! به نظر شما چه فرق 
می کند که شهر برای یک روز گرفتار انفالونزا شود؟ آنفلوانزا رفتنی است؛ 
اما آن چه می ماند، همین شهر است. حداقل به آنفلوانزا هم حق بدهیم که 
یک روز با شهر ما بازی کند. ما که سال ها با این شهر بازی کردیم، مگر 
قانون یک روز بر ما اعتراض نموده؟ نخیر اعتراض نکرده. قانون هم برای 
این که قانون شود، مجبور است شهر ه بازی های ما را تحمل کند. مگر این ما 
نیستیم که از بلندگوی مسجد پل خشتی صدا می زنیم که طالبان فرشتگان 
نجات اند؟ بعد مگر این ما نیستیم که طالبان هر روز ما را می کشند؟ باز 
هم مگر این ما نیستیم که جمع می شویم و مولوی ای را که چنین گفته، 
خوب لت می  کنیم؟ بلی خود ما هستیم. ما برای آدم شدن باید با خود مبارزه 
کنیم. اگر این شجاعت را داشته باشیم، پیمودن صخره و تشنه لب گذشتن از 
دریا کار ساده است. ما می توانیم کاه بخوریم؛ اما طعنه ی پاکستان و ایران 
را قبول نکنیم. ما می توانیم به جای این که به گروه داعش بپیوندیم، به این 
گروه نپیوندیم. اصاًل شما می دانید که پیوستن به گروه داعش به معنای آغاز 
یک جریان دیگر در درون کشور است؟ چند نفر از »ما«، از »ما« بودن متنفر 
شده، رفته که داعش باشند. آن ها به افغانستان برخواهند گشت و داعش را 
این جا پایه گذاری خواهند کرد. آن وقت مجبوریم هر روز شاهد اختطاف و 
تجاوز بر زنان باشیم. آن وقت مجبوریم برای آدم شدن، با داعش هم مبارزه 
کنیم. داعش که گروه آشپزی نیست تا هر روز حلوا بپزد و توزیع کند. هر 
روز گردن خواهد زد، هر روز ترور خواهد کرد. در قبرستان ها، جایی برای 
دفن شهدای  آیند ه نخواهیم داشت. ... شامل عرض می دانم که این نوشته  
اگر  این سرزمین  آدم های  از  نیست.  آدم شده، خواندنی  برای آن هایی که 
این نوشته  را خوانده باشند، معذرت می خواهم، بی جا زحمت کشیده اند! حتا 

شما دوست عزیز! 
هم  من  بکنیم.  تحمل  باید  نیز  را  چرند  جمله  چند  سختی های  می بینید، 
معذرت  نشده  که شروع  بودم  گفته  می خواهم!  معذرت  از شما  احمد  مثل 

می خواهم...

خبرنگار ناراضی

شروع نشده معذرت می خواهم!

هادی دریابی

چهارشنبه
19 سنبله
1393

سال سوم
شماره 662

خالق ابراهیمی

سارا سوگند
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بازی های کمپیوتری،  مسیری برای صعود یا سقوط 



۹ سپتامبر 20۱4:
بخش  که  جایی  هلمند،  والیت  در  ویژه  نیروهای  فرمانده 
بزرگ هیرویین افغانستان تولید می شود، گفت که او تالش 
کرده است با باندهای مواد مخدر و متحدان طالب آن ها به 
نوعی از آتش بس دست یابد. این نشانه ی خوبی نیست؛ اما 
افغانستان  از  خروج  برای  خارجی  نیروهای  که  آن جایی  از 
امنیتی  نیروهای  می شوند،  آماده  جاری  سال  پایان  تا 
اند. بخش بزرگ خسارات  افغانستان در هلمند اکنون تنها 
بر فعالیت های مربوط به تولید و چاقاق مواد مخدر در هلمند، 
به ویژه مردان مسلح طالب که امنیت باندهای مواد مخدر را 
برمی گردد. هلمند 80  نیروهای خارجی  به  تأمین می کنند، 
اما در یک دهه ی  تولید می کرد؛  را  درصد هیرویین جهان 
گذشته تولید مواد مخدر در هلمند خسارت سنگین وارد آمده 
و بیش از ۱0 هزار تن از مردان مسلح طالب و مافیای مواد 
مخدر  که تالش می کردند امنیت تولید و چاقاق هیرویین را 

تأمین کنند، کشته شده اند.
در حال حاضر هیرویین در مناطق دور افتاده تر تولید می شود 
و به شدت از آن دفاع صورت می گیرد. افغان ها با دنبال کردن 
باندهای مواد مخدر تلفات سنگینی را متحمل خواهند شد، 
به ویژه این که حمایت قوای هوایی خارجی )و چرخ بال های 

باربری( را با خود نداشته باشند.
در عین حال، باندهای مخدر عالو بر استفاده از تهدید به 
وادار  و  پولیس  و  ارتش  فرماندهان  فرزندان  ربودن  ترور، 
تا  اند  در تالش  مخالف،  فرماندهان  عقب نشینی  به  کردن 
فرماندهان ارتش و پولیس را فاسد سازند. در حالی که برخی 
از طالبان توسط دین هدایت می شوند، باندهای مواد مخدر و 
طالبان هردو با انگیزه های اقتصادی تحریک می شوند. پول 

به اندازه  ای جذاب است که برای آن می میرند.
را  جهان  هیرویین  تجارت  در  برجسته اش  سهم  افغانستان 
از دست می دهد. در سال 20۱۱، سهم کشور برما در تولید 
جهانی هیرویین از پنج درصد به ۱2 درصد افزایش یافت و 
در حال حاضر نزدیک به 20 درصد هیرویین جهان را تولید 
می کند. سهم افغانستان در تولید جهانی به کم تر از 70 درصد 
رسیده است. از آن جایی که از دیروقت بدین سو هیرویین و 

تریاک که در تولید هیرویین استفاده می شود، در افغانستان 
در  افغانستان  سهم  کاهش  می شود،  پنداشته  توهین  یک 
تولید جهانی هیرویین نباید قابل تعجب باشد. دلیل آن این 
است که صرف حدود ۱0 درصد مردم افغانستان از تجارت 
هیرویین نفع می برند و درصد بیش تر مردم افغانستان از آن 
رنج می کشند. تروریزم اسالمی )طالبان و گروه های مشابه 
آن( به خاطری زنده اند که از تولید و قاچاق مواد مخدر سود 
کالنی می برند. در رابطه ای که قبال بارها در کلمبیا و برما 
خدمات  به خاطر  مخدر  مواد  باندهای  است،  داشته  وجود 
امنیتی به شورشیان مذهبی یا سیاسی پول پرداخت می کنند. 
تا زمانی که تولید غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان رونق 
داشته باشد، طالبان یا هر گروه دیگری می خواهد از کنترول 
حکومت آزاد باشد. این وضعیت در بدترین حالتش در هلمند 
وجود دارد، جایی که اقتصاد محلی کامال به تولید و قاچاق 

هیرویین وابسته است. 
برای پنج سال ناتو و ایاالت متحده بخش بزرگ تالش های 
ساختند.  متمرکز  مخدر  مواد  تجارت  علیه  را  نظامی شان 
اغلب، حکومت تالش کرده است تا در این کار مداخله کند.

مقام های  به  مخدر  مواد  باندهای  که  است  این  دلیلش 
حکومتی رشوه می دهند و در بدل پولی که پرداخت می کنند، 
انتظاراتی دارند. حکومت نتوانست از  از مقام های حکومتی 
تمام روند تولید و قاچاق مواد مخدر نظارت کند. بنابراین، 
باندها به دنبال مناطق امن تر برای فعالیت شان برآمدند؛ اما در 
واقع چنین مکانی وجود نداشت. باندهای مواد به کشاورزانی 
عصاره ی  جمع آوری  و  خشخاش  کشت  به  که  دارند  نیاز 
تریاک  راضی اند یا به اجبار وادار به این کار می شوند. انجام 
این کار در میان مردمی که با آن ها روابط قومی و قبیله ای 
داشته باشید، آسان تر است. بنابراین، بیش ترین مزارع کوکنار 
در دو والیت هلمند و قندهار، والیت هایی که در آن بسیاری 

از قبایل طرف دار طالبان اند، یافت می شوند.
مواد مخدر هم چنین درجه ی خطرناک بودن طالبان را تعیین 
می کند. از جمله ی 34 والیت افغانستان، طالبان بیش تر در 
 3۹8 جمله ی  از  دارند.  فعالیت  هلمند  و  قندهار  والیت  دو 
در  طالبان  درصد خشونت   40 کشور،  سرتاسر  در  ولسوالی 

است.  داده  رخ  هلمند  و  قندهار  والیت های  ولسوالی  ده 
چرا فعالیت طالبان در این ولسوالی ها متمرکز است؟ دلیل 
را روی  آن هیرویین است. طالبان بیش تر تالش های شان 
آن ها  در  که  ساخته اند  متمرکز  ولسوالی هایی  از  حفاظت 
بیش ترین هیرویین افغانستان تولید می شود. مناطق دیگری 
که طالبان در آن جا فعالیت دارند، در مسیر قاچاق هیرویین 
به کشورهای دیگر قرار گرفته اند. طالبان دوست ندارند در 
این مورد صحبت می کنند و رسانه های محلی را می ترسانند 
تا از پرداختن به آن اجتناب کنند. رسانه های بین المللی نیز 
از آن اجتناب می کنند، اما در عمل همه چیز به مواد مخدر 
و پول های هنگفتی که برای باندهای مواد مخدر و شرکای 
مصرف  سطح  در  برمی گردد.  می کند،  فراهم  آن ها  طالب 
کننده، هیرویین ساالنه 70 میلیارد دالر را به ارمغان می آورد. 
افغانستان  به  آن  درصد  ده  صرف  نهایت  در  که  حالی  در 
می رسد که حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان 
مواد  درآمد  اما صرف حدود ۱5 درصد  تشکیل می دهد.  را 
مخدر که در افغانستان باقی می ماند، به کشاورزان افغانی ای 
به  آن  درآمد  باقی  می رسد.  می کنند،  کشت  خشخاش  که 
واسطه های مختلفی که مواد مخدر را نشر می کنند و بقای 
مواد  تولید  تمام  تقریبا  می رسد.  می کنند،  تضمین  را  آن ها 
مخدر هنوز در چند ولسوالی والیت های قندهار و هلمند در 
جنوب متمرکز است. این مناطق به میدان های نبرد تبدیل 
شده اند و با گذشت زمان ادامه ی تولید در این مناطق سخت 
و سخت تر می شود. اما دیگر افغان ها هنوز سرسختانه دشمن 
تولید مواد مخدرند و مردان جوان آن ها معتاد می شوند. اما 
به دلیل این که در دیگر مناطق پولیس و جنگ ساالران در 
برابر کشت مواد مخدر به شدت پاسخ گفته اند، تالش ها به 
منظور ترویج کشت خشخاش در دیگر مناطق ناکام مانده اند.

فرمانده نیروهای ویژه ی افغانستان به خاطر صحبت با طالبان 
افغانستان  مقام های  اکثریت  این که  دلیل  به  نشد،  محکوم 
می توانند خطرناک  مواد مخدر چقدر  باندهای  که  می دانند 
این  باید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  باشند.  سخاوت مند  یا 
واقعیت را بدانند که پول سالح قوی است و باندهای مواد 

مخدر از این سالح زیاد دارند.

دلیلش این است که باندهای مواد مخدر به مقام های حکومتی رشوه می دهند و در بدل پولی که پرداخت می کنند، از 
مقام های حکومتی انتظاراتی دارند. حکومت نتوانست از تمام روند تولید و قاچاق مواد مخدر نظارت کند. بنابراین، 
باندها به دنبال مناطق امن تر برای فعالیت شان برآمدند؛ اما در واقع چنین مکانی وجود نداشت. باندهای مواد به 
کشاورزانی نیاز دارند که به کشت خشخاش و جمع آوری عصاره ی تریاک  راضی اند یا به اجبار وادار به این کار می شوند. 
انجام این کار در میان مردمی که با آن ها روابط قومی و قبیله ای داشته باشید، آسان تر است. بنابراین، بیش ترین 
مزارع کوکنار در دو والیت هلمند و قندهار، والیت هایی که در آن بسیاری از قبایل طرف دار طالبان اند، یافت می شوند.
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خطر نفوذ داعش را
 در میان شهروندان؛
 باید جدی گرفت
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سراج الدین سراج معاون وزارت خارجه کشور گفته است که این خبر را تایید می کند که 
شماری از شهروندان افغانستان به خاطر مسایل اعتقادی شان در صفوف جنگی دولت 
این وزیر  از  اند. پیش  این گروه شرکت نموده  برای همیاری  اسالمی )داعش( درعراق 
داخله ایران عبدالرضا فضلی اعالم کرده بود که وزارت داخله ایران تعدادی از شهروندان 
اند از خاک ایران گذشته به عراق رفته و به  افغانستانی و پاکستانی را که می خواسته 
گروه داعش بی پیوندند دستگیر گرده اند. همچنین خبر های و جود دارد که گفته می 
شود که حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار به گروه داعش ارتباط دارد و اما یکی 

از سخنگویان این حزب گفته است که این ادعا واقعیت ندارد. 
این اولین باری نیست که شهروندان افغانستانی در خارج از قلمرو کشور در جنگ شرکت 
کرده اند. دولت جمهوری اسالمی ایران پیش تر از این مهاجران افغانی مقیم در ایران 
را با پرداخت معاش و دادن و عده هایی تشویق نموده بودند که در جنگ سوریه برعلیه 
مخالفان بشار اسد بجنگند و از حریم اماکن مقدس شیعیان در سوریه دفاع کنند که از 
اثر این عمل دولت ایران تعدادی قابل مالحظه ی از شهروندان افغانی در جنگ سوریه 
شرکت کردند و تصویر ها و نوار تصویری از کشته شدگان افغانی در جنگ سوریه در خبر 
گزاری ها و شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است، نشانگر واقعیت این مساله می باشد.

گروه داعش تند رو ترین گروه مدعی برقراری نظام اسالمی مطابق به الگوی خالفت 
باشد.  اسالمی در کشور های اسالمی خاور میانه و به خصوش در سوریه و عراق می 
علیه  بر  آمیز  و شیوه ی خشونت  برخورد  گونه  هر  از  آغاز ظهورش  زمان  از  گروه  این 
مخالفانش دریغ نورزیده است. این گروه بدعت های را نیز در دینداری و جهاد که یک 
فریضه اسالمی می باشد آورده است. زنان را تشویق می نمایند که در صف جنگجویان 
بیایند و نیاز جنسی سربازان جنگیآنها را بر آورده سازند و درحین حال به چندین سرباز 
همبستر شوند. از همه خطرناک تر اینکه در مواری این گروه در عراق زنان و دختران را 
در جاهای که تازه تصرف کرده بودند به زور در سنگر های جنگی می کشاند تا سربازان 
این گروه از آنها بهره جنسی ببرند و بعد آنها را به فروش می رسانند. این گروه افرادی 
مسلمانی را که با این گروه مذهب مشترک ندارند کافر می خوانند و آنها را بدون تامل 
به قتل می رسانند. تصویر هایی که از جنایت این گروه در شبکه های اجتماعی به نشر 
رسیده نشان می دهد که این گروه دسته دسته از افراد بیگناه را به جرم مذهب شان و نیز 
اسیران جنگی را در صف های طوالنی  قرار می دهند و یکباره همه ی آنها را تیرباران 
می کنند. تا کنون این گروه توانسته است که مسلمانان افراطی و تندرو را با این شیوه ی 
بی رحمانه ی شان از سرتاسر جهان و به خصوص از قاره افریقا و اروپا به خود جلب کند 
و گفته می شود که صد ها زن افراطی اسالمی از کشور های اروپای برای جهاد النکاح 

در صف های جنگی این گروه پیوسته اند. 
اما کسانی که  نیست.  انتظار  از  دور  اند  پیوسته  گروه  این  به  افغانی  این که شهروندان 
در  گروه  این  که  نشان می دهد  آن  بر عالوه ی  پیوند.  گروه می  این  به  افغانستان  از 
تفکر  طرز  که  فرهنگی  و  اجتماعی  های  زمینه  به  توجه  با  دارند.  هوادارانی  افغانستان 
افراطی این گروه در جامعه ی افغانستان و جود دارد زمینه نفوذ سیاسی و اجتماعی این 
گروه را در افغانستان سرعت تر می بخشد و برعالوه الگویی متحجریانه طالبانیزم این 

گروه هم در جامعه سنتی ـ مذهبی افغانستان اضافه شود. 
جامعه افغانستان یک جامعه ی متکثر قومی و مذهبی می باشد و ساکنان این سرزمین 
پیش از ظهور گروه های تندرو اسالمی سالها در کنار هم به زیسته اند. جامعه افغانستان 
حاکمان  و  ها  حاکمیت  و  اند  کرده  تجربه  را  های  استبدادی  های  نظام  اینکه  از  غیر 
استبدادی، حق کشی های مذهبی و قومی را به مردم افغانستان اعمال داشته اند و تنش 
با  مردم  توده  اند.  نگهداشته  زنده  این سرزمین  مردم  میان  در  را  مذهبی  ـ  قومی  های 
و جود تفاوت های مذهبی و خرده فرهنگی شان به گونه ی برادرانه سالها باهم دیگر 
روابط داشته و در کنار هم زندگی نموده اند. اگر دقت شود پیش از دوره جهاد و آمدن 
نداشته  ریشه  ما  جامعه  در  مذهبی  گرایی  افغانستان،بنیاد  در  مذهبی  گرایی  بنیاد  تفکر 
است. در دوره انقالب و بعد از از آن تفکر بنیاد گرایی اسالمی در افغانستان نفوذ نموده 
و با توجه به عوامل اجتماعی مانند سطح پایین سواد و ساختار قبیلوی ـ سنتی از قوت 
باالی برخوردارشد. اینک با توجه به این مشکل، الزم است که آگاهی داده شده و تالش 
آگاهان جامعه و دولت  با خبر شوند و  نفوذ گروه داعش  به خطر  شود که مردم نسبت 
تالش نمایند که زمینه و آدرس های که شهروندان ما را ترغیب می نمایند که به صفوف 
داعش  گروه  در صفوف  که  کسانی  گرنه  و  کنند  مهار  و  شناساسی  پیوندند  بی  داعش 
سیاسی  قلمرو  و  تفکر  گسترش  برای  باشد  بزرگی  خطری  توانند  می  شوند  می  شامل 

این گروه در کشور.

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

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

  چهار  شنبه19 سنبله، 1393سال سوم شماره 662  

تـکهچهـــل

شیر و خط 

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

یک روز دو نفر از شیران وطنی تصمیم گرفتند که میهن را 
از دست بدبختی و بدبختی نجات بدهند. گفتند که شیر-خط 
از  باشد. یکی  برنده شد، منجی همو  می کنیم و هرکس که 
شیران شیر را انتخاب کرد و شیر دومی خط را. سکه را باال 
انداختند. دل ها شروع کردند به تپیدن. گروهی فریاد می زدند:

نباشی هم  برنده  اگر  برنده هستی و حتا  تو  »داکتر صاحب! 
برنده هستی«.

گروهی دیگر، چیغ بنفش می کشیدند:
تو  که  می دهیم  قول  ما  و  هستی  برنده  تو  صاحب!  »داکتر 

نمی توانی برنده نباشی«.
سکه باال رفت. یادتان باشد که سکه ای که شیر و خط دارد، 
اما  رفت،  باال  سکه  هم.  ما  سکه ی  است؛  دموکراسی  نماد 
این قدر باال رفت که کاله های بسیاری از سر خلق افتادند. 
کارشناسان گفتند که به تحقیق که دموکراسی ما رفیع است. 
حاال نیست که سکه پایین بیاید. ما در انتظار و سکه در هوا 
ناز. آخر مردم بی حوصله شدند  از سکه  نیاز و  ما  از  چرخان. 
و از سکه خواهش کردند که پایین بیاید و بر زمین بیفتد که 
سرانجام معلوم شود شیر می شود یا خط. اما سکه ساکت بود 
و هم چنان در هوا می چرخید. مردم نگران شدند. نذر و خیرات 
کردند. نشد. فعاالن مدنی رفتند و هرچه مارکر و تکه داشتند، 
آوردند و شعار نوشتند. نشد. کم کم این سوال پیدا شد که یک 
سکه چطور می تواند بدون هیچ متکایی در هوا معلق بماند؟ اما 
این سوال به جایی نرسید. چرا که جنس سوال خوب نبود. آخر 
اگر این سوال واقعا سوال باشد، با این سوال ها چه کار کنیم: 
آیا یک تکه کاغذ می تواند جلو مصیبت و بال و سیل و توفان 
و بیماری را بگیرد؟ آیا یک نفر می تواند چند قرن زنده بماند؟ 
گوش  داخل  در  را  خود  نام  می تواند  جالله  جل  خداوند  آیا 
تعدادی  بگذریم. خالصه،  نماید؟  حکاکی  قشنگ  دختر  یک 
چرا  سکه  که  ببینند  و  بروند  که  شدند  مأمور  پاک نفس  آدم 
پایین نمی آید. رفتند. اول چیزی ندیدند. اما خوب نزدیک که 
رفتند، دیدند که حضرت عیسی مسیح و ضیاالحق امرخیل در 
یک طیاره ی غول پیکر نشسته، سکه را پیش خود گذاشته و 
روی شیِر سکه را پاک می کنند و به جای آن خط می گذارند. 
مأموران بعد از سالم و علیک و احوال پرسی از حضرت مسیح 
حضرت  ندارد؟  مشکلی  و  است  راحت  جایش  که  پرسیدند 
مسیح لب خندی زد و فرمود: »نه تشکر، مشکلی نیست. فقط 
به امریکا بگویید که لطفا مقداری تیل بیاورد. تیل طیاره ی ما 
رو به تمامی است و چنان که می دانید، در هوا پطرول پمپ 
هیچ  را  مسیح  حضرت  حرف های  اما  مأموران  نیست«.  هم 
نشنیدند، چرا که غرق در این اندیشه بودند که خداوند چقدر 
بزرگ است که حضرت مسیح را به کمک افغان ها فرستاده. 
در ضمن، با خود فکر کردند: »بال به پس شیر و خط. مهم این 
است که ما شکر مسلمان هستیم، اما حضرت مسیح طرف دار 

کیست؟«
ناز و  با  و  برگشت  از هوا  آخر سکه  بلی،  یادم می رفت.  آها، 
حاشیه ی  بر  و  بود  خط  آمد.  فرود  زمین  بر  بسیار  کرشمه ی 
سکه نوشته بود: »کسی راز مرا داند، که از این رو به آن رویم 
بود:  نوشته  هم  سکه  دیگر  روی  در  برگرداندند.  بگرداند«. 
»کسی راز مرا داند، که از این رو به آن رویم بگرداند«. صدبار 
از این رو به آن رویش گرداندند، هنوز خط بود. من می خواهم 
ثالث  اخوان  مهدی  تخیل  غرق  شما  ولی  چطور؟  بگویم 

شده اید. شب خوش.

همکار پاکستانی من توانست با معاون رییس مدرسه صحبت کند. او در حیاط مدرسه ایستاد و 
به پرسش ها، پاسخ های کوتاه و اجمالی ارائه کرد. او آموزش های نظامی و فزیکی در مدرسه 
را انکار کرد و گفت که فقط تدریس »شفاهی« وجود دارد و کسی به جبر برای جهاد استخدام 
نمی شود. او گفت : »ما آنچه را در قرآن است برای شاگردان آموزش می دهیم و در قرآن نوشته 
شده است که جهاد بر هر مسلمان فرض است. تمام آنچه را ما به آن ها می گوییم از قرآن است. 
بعد، به جهاد رفتن به خود آنان مربوط است. ما به زور آنان را به جهاد نمی فرستیم.« او مصاحبه 
را پایان داد و شاگردان از اتاق های درسی شان رخصت شدند و من سروصدای آنان را هم زمان 
با بیرون شدن شان از صنف،  می شنیدم. پسران از دروزاه بیرون شدند و به جاده ها ریختند. در 
پیراهن وتنبان های گشاد، اندام های آنان الغر و دراز معلوم می شد و همگی کاله نماز و دستار 
بر سر داشتند. اما بانشاط و پرانرژی بودند. تعدادی دوچرخه های شان را سوار شده و تعدادی به 

شکل گروهی پیاده از دنبال هم، راه افتادند. 
ژورنالیست و عکاس در بیرون مدرسه،  کنار سرک، با من یک جا شدند. آنان به من گفتند که 
یک لوحه ی کالن بر دیوار داخلی حیاط مدرسه نصب است که در آن از ولی نعمت سیاسی 

شان،  فضل الرحمان و رهبر طالبان،  مالعمر، ستایش شده است. 
و  کرزی  که  بود  طالبان  مجدد  خیزش  منبع  و  طالبان  از  پاکستان  حمایت  تالقی گاه  این جا 
دیگر رهبران افغانستان از مدت ها به  این سو درباره ی آن هشدار می دادند.  در این مدرسه ی 
غیر رسمی، در یک منطقه ی فقیرنشین کویته، طالبان و احزاب مذهبی پاکستان با هم، کار 
می کردند تا لشکری از شبه نظامیان به وجود آورند. این مدرسه، یکی از صدها مدرسه در مناطق 
مرزی بود. یکی از قانون گذاران پشتون از این محل به من گفت: »مدرسه ها یک پوشش و 
وسیله ای برای پنهان نگهداشتن است.« در پشت پرده، پنهان در سایه ها، آی .اس .آی در کمین 

نشسته بود. 
ثابت ساختن ارتباط آی. اس .آی با احزاب مذهبی و طالبان همواره دشوار بود، چون خانواده ها، 
ژورنالیست ها، پولیس و حتا خود طالبان،  به دلیل مجازات شدن توسط آی. اس. آی از صحبت 
بود  پنهانی  برنامه  این  گفت،  من  به  غربی  دیپلومات  یک  چنا نکه  می ترسیدند.  آن  درباره ی 
دیپلومات های  زمان،  این  در  باشد.  پنهان سازی  و  انکار  قابل  که  بود  شده  طراحی  طوری  و 
غربی صحبت از ریاست »اس« )S( در آی اس آی را آغاز کردند. این ریاست مسئول پیش برد 
برنامه های پنهانی پاکستان در بیرون از کشور و به ویژه، عملیات های نیابتی بود. یک دیپلومات 
پیشین غربی به من گفت که یک بخش مسئول کشمیر، یکی مسئول افغانستان و دیگری 
مسئول سیک ها در هند است. او گفت: »این کار واقعا قابل انکار است. آنان از افسران در حال 
برای  ویژه،  نیروهای  کوماندوهای  و  ارتش  بازنشسته  ی  افسران  نمی گیرند.«۱    کار  خدمت 
نظامی  فرماندهان  و  رهبران  با  که  را  طالبانی  اداره ی  آن ها  می کردند.  کار  »اس«  شاخه ی 
فرماندهان  با  می روند،  مدرسه ها  به  که  اند  کسانی  آن ها  دارند.  دست  در  می کنند،  مالقات 
آن ها  می کنند.  هماهنگ  را  طالبان  حمله های  برای  پشتیبانی  و  می کنند  صحبت  عملیاتی، 
آن ها  و  می کنند  آماده  طالبان  برای  را  تدارکاتی  حمایت های  دیگر  و  تسلیحات  موادسوخت، 
هستند که جلسه های بررسی استراتیژی را با طالبان دایر کرده و بحث می کنند که چه وقت 
عملیات های را افزایش و چه وقت کاهش دهند. دفتر مرکزی ریاست »اس«، در کمپ حمزه 

در مجتمع آی. اس. آی در شهر راولپندی موقعیت دارد. 
ایاالت متحده نظارت از روابط آی .اس. آی و طالبان را در سال های 2007 و 2008 آغاز کرد. 
پیش از آن سازمان استخبارات مرکزی امریکا )CIA(، تنها بر القاعده تمرکز کرده بود. ایاالت 
متحده به پاکستان به حیث متحدی در جنگ علیه تروریزم می نگریست و مقام های ایاالت 
متحده بر این همکاری متمرکز شده بودند. این یپلومات پیشین غربی گفت: »وقتی که شما 
با یک کشور دیگر یک پروژه ي مشترک را پیش می برید، شما از آن ها جاسوسی نمی کنید.« 
این وضع وقتی تغییر کرد که اداره ی امنیت ملی )NSA( ایاالت متحده، یک برنامه ی نظارت 
الکترونیکی از تمام کشورهای جهان را از 2007 آغاز کرد و پاکستان یکی از اهداف خاص 

این برنامه شد. 
با وجود این نشانه ها، در وزارت خارجه ي ایاالت متحده، پشتیبانی از مناسبات با پاکستان به 
یک شعار تکراری تبدیل شده بود. پاکستان با تندی و حرارت زیاد از انتقادها در رسانه ها از این 
کشور، شکایت داشت و دیپلومات ها و مقام  های دولتی امریکا به آن ها گوش می سپردند. اداره ی 
رییس جمهور بوش، سال ها از پاکستان به حیث متحد قوی در جنگ علیه تروریزم ستایش 
کرد و هرگز به طور علنی مشروعیت و منطق حمایت نظامیان پاکستان از شورش طالبان را به 
پرسش نگرفت. آنچه که اکثر دیپلومات های غربی از مقام های پاکستانی خواستند، این بود که 
از رخنه ی میان مرزی شبه نظامیان جلوگیری کنند. پاکستانی ها به راحتی با گفتن این که منابع 

کافی و ظرفیت نظامی برای جلوگیری از آن را ندارند، از واقعیت طفره می رفتند. 
»ُمهر  را  آنان  او  که  بهانه گیر حکومتی  مقام های  که  داشت  غربی شکایت  پیشین  دیپلومات 
جمع گر« توصیف می کرد، همیشه از حمایت پاکستان از طالبان، سند می خواستند که این کار 
دشوار بود. او گفت: »ما خیلی شبیه ُمهر جمع کننده ها بودیم. ما باید بدون مناقشه می پذیرفتیم 
که آنان نقش دوگانه بازی می کنند. ما نباید به ُمهر جمع کننده ها اجازه می دادیم که همیشه 
ما را به دنبال اسناد و شواهد بیش تر روان کنند. ما باید می گفتیم: >آن ها این کار را می کنند، 

آن ها از طالبان پشتیبانی می کنند. پس پالیسی ما چیست؟<« 
برای خبرنگاران، سیاست مداران و فعاالنی که در کویته زندگی می کردند و رفت وآمد رهبران 

طالبان به دفاتر آی .اس .آی و مدرسه ها را می دیدند، شکی وجود نداشت که بین طالبان و 
آی .اس. آی همکاری نزدیک وجود دارد. محمودخان اچکزی، رهبر ملی گرایی پشتون در 
کویته و یکی از مخالفان با سابقه ی حمایت دولت پاکستان از اسالم گراها، در جریان سفرم 
ما، طالبان یک روز هم کار کرده  به من گفت: »بدون سرپرستی، هم کاری و پشتیبانی 
نمی توانند.« او ادامه داد: »آن ها در این جا حفاظت و تجهیز می شوند و در این جا آموزش 
می بینند.« او گفت که دو نهاد استخباراتی، آی. اس. آی و استخبارات نظامی،  کمک ها به 
طالبان را سازمان دهی می کنند. وقتی من از او پرسیدم که او چطور این را می داند، او در 

پاسخ من گفت: »من چطور می دانم که شما در این اتاق هستید؟« 
افغانستانی،  گزارش گر  داشتند. یک  آی .اس .آی شکایت  فشارهای  از  طالبان  اعضای  حتا 
یکی از فرماندهان پیشین طالبان را در حاشیه ی شهر کویته برای من پیدا کرد. این فرمانده 
طالبان، پس از بازداشت پولیس، از افغانستان فرار کرده بود. او در پاکستان نیز بازداشت شد. 
اما دلیل بازداشت او مخالفت با طالبان نبود. عوامل آی. اس. آی او را تهدید کردند که اگر 
به افغانستان برگشته و در برابر نیروهای ایاالت متحده نجنگد، او را زندانی خواهند کرد. 
او پنهان شد و زندگی اش را از طریق فروختن تعویذ و جادو می گذراند.  او گفت: »اکنون 
زندگی من همین است. اگر من سر بلند کنم، ببری وجود دارد که مرا خواهد خورد. اگر به 

پایین نگاه کنم، آن جا رودخانه است }که مرا آب خواهد برد{.«
در جریان سال ها، تعدادی از رهبران باال رتبه ی طالبان، در چنین شرایطی توسط مقام های 
پاکستانی توقیف شده بودند. این افراد همیشه در شرایط پنهان، بدون روند قضایی علنی و 
بدون شفافیت توقیف می شدند که باعث ایجاد تردید شدید برای همه ی طرف ها شده بود. 
افغانستان و امریکا برای  این بازداشت ها، ظاهرا به خاطر درخواست های مقام های دولت 
سرکوب فعالیت طالبان در مناطق مرزی انجام می شد. اما طالبان در سپردن رهبران مظنون 
طالبان به حکومت افغانستان و نیروهای امریکایی، هرگز کمکی نکرد. این بازداشت های 

آشکار، بخشی از برنامه ی پاکستان برای کنترل داخلی طالبان بود. 
بعضی افراد، مانند وزیر دفاع طالبان، مال عبیداهلل، که سال ها بدون محاکمه در بازداشت 
پاکستانی ها به سر برد و سر انجام در سال 20۱2 ُمرد، فکر می شد به این دلیل در توقیف 
نگهداشته می شوند که از تماس آنان با حکومت کرزی جلوگیری شود. یکی از فرماندهان 
جوان تر طالبان، مال یاسر، که قبال یکی از فرماندهان سیاف در والیت های شرقی بود نیز 

در بازداشت پاکستانی ها ُمرد.2 

ایاالت متحده نظارت از روابط آی .اس. آی و طالبان را در سال های 
2007 و 2008 آغاز کرد. پیش از آن سازمان استخبارات مرکزی 

امریکا )CIA(، تنها بر القاعده تمرکز کرده بود. ایاالت متحده به 
پاکستان به حیث متحدی در جنگ علیه تروریزم می نگریست و 
مقام های ایاالت متحده بر این همکاری متمرکز شده بودند. این 

یپلومات پیشین غربی گفت: »وقتی که شما با یک کشور دیگر یک 
پروژه ي مشترک را پیش می برید، شما از آن ها جاسوسی نمی کنید.« 

این وضع وقتی تغییر کرد که اداره ی امنیت ملی )NSA( ایاالت 
متحده، یک برنامه ی نظارت الکترونیکی از تمام کشورهای جهان را از 

2007 آغاز کرد و پاکستان یکی از اهداف خاص این برنامه شد. 

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان 2014-2001

کارلوتا گال 

کارخانه ی تولید بمب گذاران انتحاری 

برگرداننده: جواد زاولستانی

۱ مصاحبه با یک دپلومات غربی، لندن، آگست 20۱2.  به خاطر ضوابط و اصول دفتر کاری اش، این دپلومات 

از من خواست که نامش ذکر نگردد.

2 مصاحبه با وزیر پیشین داخله و از مذاکره کنندگان صلح،  رستم شاه مهمند، پشاور، 3 دسمبر 20۱2.
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پروفیسور استفان  هاوکینگ هشدار داد: ذره ی خدا که در 
سال 20۱3 جایزه ی نوبل فیزیک به آن اختصاص یافت، 
این پتانسیل را دارد که جهان را نابود سازد. استاد سابق 
دانشگاه کمبریج انگلیس گفت: »بوزون هیگز« )معروف 

می تواند  انرژی  باالی  بسیار  سطوح  در  خدا(  ذره ی  به 
در  افزود:  زمان شود. وی  و  فضا  ناگهانی  نابودی  باعث 
صورتی که دانش مندان ذره ی خدا را تحت فشار زیاد قرار 
فاجعه بار  خالی  تأخیر  یک  بروز  موجب  می تواند  دهند، 

همه ی ما نام جایزه ی نوبل را شنیده ایم، اما شاید ندانیم 
حوزه های  در  علمی  معتبر  جایزه ی   220 از  بیش  که 
از  بعضی  مبلغ  که  می شود  اعطا  دنیا  سطح  در  مختلف 
این جوایز بیش تر از نوبل و حتا دو تا دو و نیم برابر مبلغ 
در نظر گرفته شده برای جایزه ی نوبل است؛ چرا که در 
حقیقت اهمیت این جوایز برای متخصصان و دانش مندان 

حوزه های مختلف از نوبل بیش تر است.
جایزه ی نوبل فقط در چهار رشته ی علمی اعطا می شود 
و جای خیلی دیگر از حوزه ها در میان جوایز نوبل خالی 
است. برای مثال، اگرچه ریاضیات موضوع مهمی است، اما 
نوبل ریاضی نداریم. بنابراین، برای در نظر گرفتن تالش 
محققانی که در حوزه های مختلف دیگر فعالیت می کنند، 
جوایز جداگانه در نظر گرفته شده است که در این حوزه ها 
همان نقش و اهمیت نوبل را دارند. از حدود 220 جایزه 
که در فهرست جوایز علمی معتبر در سطح دنیا نام آن ها 
درج شده، 66 جایزه به حوزه های عمومی اختصاص دارد، 
می شود،  اعطا  کشاورزی  علوم  حوزه ی  در  جایزه  چهار 
۱2 جایزه به حوزه ی ستاره شناسی اختصاص دارد و ۱8 
جایزه به محققانی در حوزه ی هوافضا و هوانوردی اعطا 
می شود. در حوزه ی اقیانوس شناسی هم فقط یک جایزه 
داریم که از سوی جاپانی ها اعطا می شود. در حوزه های 
مهندسی  و  ریاضی  فیزیک،  شیمی،  زیست شناسی، 
کامپیوتر و اختراعات علمی و فن آوری نیز جوایز متعددی 
وجود دارد. جایزه ی نوبل یکی از این جوایز است که شاید 
بیش از هر جایزه ی دیگری برای ما شناخته شده باشد. 
را  جوایز  این  از  بعضی  نام  شاید  که  است  حالی  در  این 
هرگز نشنیده باشیم. برای مثال، جایزه ی »برادران رایت« 
قدیمی تر  نوبل  از  می شود،  اعطا  هوافضا  حوزه ی  در  که 
است و در این حوزه شهرت زیادی دارد و به عبارتی برای 
دانش مندان این حوزه، از مهم ترین اعتبار برخوردار است. 
جایزه ی »هوبارد« به نوبل جغرافی شهرت دارد. هوبارد 
حوزه  این  در  علمی  جوایز  معتبرترین  و  قدیمی ترین  از 
امریکا  اختراعات  و  فن آوری  مؤسسه  از سوی  که  است 

اعطا می شود و اگرچه یکی جایزه ی ملی است؛ اما اعتبار 
ایرانی  دانش مند  چند  اخیر  سال های  در  و  دارد  جهانی 
»فیلدز«  مدال  شده اند.  جایزه  این  کسب  به  موفق  هم 
از دیگر جوایز معتبر علمی است که اگرچه مبلغ آن در 
مقایسه با دیگر جوایز، از جمله نوبل- که جایزه ای معادل 
یک میلیون و دوصد هزار دالر است- کمتر و حدود ۱5 
نام  آن  از  ریاضیات  نوبل  عنوان  به  اما  است؛  دالر  هزار 
»لورنس«  جایزه ی  دارد.  باالیی  اعتبار  و  می شود  برده 
از دیگر جوایز معتبر علمی است که در حوزه ی فیزیک 
معادالت  که  است  دانش مندی  لورنس  می شود.  اعطا 
از  پیش  او  می شود.  شناخته  او  نام  به  انیشتین  نسبیت 
حل  مسایل  به  پاسخ  برای  را  معادالت  این  انیشتین 
این  اما مفهوم فیزیکی  بود؛  ابداع کرده  نشده ی فیزیک 
معادالت را نمی شناخت. البته بدون تردید، معروف ترین و 
شناخته شده ترین برند جوایز علمی، نوبل است. این جایزه 
برای نخستین بار سال ۱۹0۱ میالدی، یعنی ۱۱3 سال 
پیش اعطا شد و از آن به عنوان قدیمی ترین جوایز علمی 
نام برده می شود، البته نوبل قدیمی ترین جایزه ی علمی 
نیست و یک یا دو جایزه ی علمی دیگر قدمتی بیش از 

نوبل دارند.
آن چه نوبل را از دیگر جوایز علمی متمایز میکند، داستان 
نوبل دانش مندی  این جایزه ی علمی است.  جالب توجه 
در  اختراع  این  بود  قرار  اختراع کرد.  را  دینامیت  بود که 
زمینه های  و  معادن  استخراج  تونل سازی،  راه سازی، 
نوبل متوجه  ناگهان  اما  باشد؛  بشردوستانه کاربرد داشته 
مورد  انسان ها  کشتار  و  جنگ  در  او  اختراع  می شود، 
عذاب  دچار  دلیل،  همین  به  و  می گیرد  قرار  استفاده 
از مرگ تصمیم  پیش  دوسال  بنابراین،  وجدان می شود. 
می گیرد، ۹6 درصد دارایی های خود را با هدف استفاده ی 
بشردوستانه و صلح آمیز از دانش به یک جایزه ی علمی 
جایزه ی  زمینه ی  در  زیبا  داستان  این  دهد.  اختصاص 
نوبل، قدمت باالی جایزه و هم چنین مبلغ قابل توجهی 
که برای آن در نظر گرفته شده، موجب شده است نوبل 

شود.
هاوکینگ گفت: بروز چنین فاجعه ای در حال حاضر بسیار 
بعید است؛ زیرا فیزیک دانان اکنون از یک شتاب دهنده ی 
آزمایش  این  انجام  برای  بزرگ  کافی  اندازه ی  به  ذرات 
برخوردار نیستند. این فیزیک دان نظری، افکار خود را در 
مورد بوزون هیگز در مقدمه ی یک کتاب جدید با عنوان 
از  این کتاب جمع آوری ای  »Starmus« نوشته است؛ 
سخنرانی های دانش مندان و ستاره شناسان، از جمله »نیل 
آرمسترانگ«، »باز آلدرین«، »ملکه ی گیتاریست برایان« 

است.
پتانسیل  این کتاب نوشته است:  پروفیسور  هاوکینگ در 
هیگز دارای ویژگی های نگران کننده است، به صورتی که 
جهان می تواند با یک حباب از خالی واقعی که با سرعت 
نور در حال گسترش است، تحت یک فروپاشی فاجعه بار 
قرار گیرد. این اتفاق می تواند در هر زمانی بیافتد و ما از 

وقوع آن مطلع نخواهیم شد.
به  بریتانیا  از  »پیتر هیگز«  و  بلجیم  از  آنگلر«  »فرانسوا 
خدا(  ذره ی  به  )معروف  هیگز«  »بوزون  کشف  دلیل 
برنده ی جایزه ی نوبل 20۱3 فیزیک شدند. دلیل اطالق 
فعلی  فرضیه های  طبق  که  است  این  خدا«  »ذره ی  نام 
فیزیک فضایی، تمام اجرام آسمانی از به هم پیوستن این 
ذرات شکل گرفته و به نوعی باید آن را آغازگر یا عامل 

اصلی در پیدایش عالم هستی دانست.
»مدل های  به  موسوم  فرضیه های  در  ذرات  این  نقش 
دلیل  چون  است؛  کلیدی  بسیار  فیزیک«  استاندارد 
شکل گیری تمام ساختارهای ساده و پیچیده و به وجود 

آمدن مواد و اجرام را توضیح می دهد. )جام جم(

مهم ترین جایزه ی علمی شناخته شود.
اما همان طور که گفته شد، جوایز علمی در سطح دنیا فقط 
به نوبل محدود نبوده و این طور نیست که همه ی کشور ها 
از  یکی  باشند.  کرده  اکتفا  نوبل  به  فقط  دنیا  سطح  در 
دالیل باال بودن مبلغ جایزه ی نوبل این است که در این 
سال ها خّیران زیادی از جمله دانش مندان و کارآفرینان، 
مبالغی را وقف بنیاد نوبل کرده اند تا از این طریق بخشی 
مراسم  هزینه های  برای  شود.  تأمین  جایزه  هزینه ی  از 
اعطای جایزه ی نوبل از مبالغ وقف شده برداشت نمی شود 
سلطنتی  علوم  آکادمی  سوی  از  اجرایی  هزینه های  و 

سویدن پرداخت می شود.
از  تقدیر  برای  دنیا همواره تالش شده  نقاط مختلف  در 
تالش محققان و دانش مندانی که در حوزه های مختلف 
فعالیت کرده اند، جوایزی اختصاص داده شود. هر سال از 
به  می شود.  شنیده  خبرهایی  علمی  جدید  جایزه ی  چند 
جدید  مبالغ  با  جایزه  چهاره  تا  سه  هرسال  ترتیب،  این 
به مجموع جوایز علمی دنیا افزوده می شود. سال 2008 
آکادمی علوم سلطنتی علوم ناروی، جایزه ای به نام جایزه ی 
»کاولی« معرفی کرد که داستان این جایزه تا حد زیادی 
شبیه جایزه ی نوبل است. کاولی دانش مندی است که از 
راه علم ثروت زیادی به دست آورده است. در این جایزه 
برخالف نوبل، حوزه های علوم بنیادی هدف قرار نگرفته 
و به علوم کاربردی و مبتنی بر فن آوری های جدید توجه 
شده است. مبلغ این جایزه هم قابل توجه است. جایزه ی 
کاولی یک میلیون و 600 هزار دالر است و هردو سال 
یک بار در سه حوزه از علوم کاربردی جدید اعطا می شود. 
امسال جایزه ی بزرگ دیگری به نام Tang Prize از 
این  است.  شده  راه اندازی  تایوانی  سرمایه دار  یک  سوی 
فرد از راه کارآفرینی دانش بنیان، ثروت زیادی اندوخته 
است. این جایزه برای نخستین بار امسال به برگزیدگانی 

که اسامی آن ها اعالم شده، اعطا می شود. )جاِم جم(

بگو مگو از

را  نمایش بالهت  تلویزیون.  به  اتاق نشسته ام چشم  کنج 
از سخنرانی حضرت  است!  تماشایی  واقعًا  می کنم.  تماشا 
ریش و سلطان بنیادگرایی جناب سیاف و حضرت صاحب 
ساده دل و خشم ابلهانه ی تعدادی از هواداران روز شهید 
حاضر در محفل. این کشور از دست نرفته است؟ من که این طور فکر می کنم. امروز 
قطارهای موتر حامل پرچم های سه رنگ سیاه و سفید و سبز و جمعیت به ظاهر عاری 
از نظم و شعور با کاله ها و دستمال های جهادی وای وای چه نمایشی! چه تماشایی! 
خدایا لعنت به من که انسان ام و از دیدن این برزخ، هر لحظه رنج می برم. نمی توانم 

بی خیال باشم؟
راستی! از شما می پرسم وقتی شعور یک ملت، به این پیمانه باشد، چگونه می شود از 
این پرتگاه، نجات یافت؟ هفته شهید و تجلیل از یک شهید که در اصل نمایش تحمیلی 
و  نظمی  بی  و  کشیدن  هورا  با  است،  سرزمین  این  انسان  ملیون ها  و  هزاران  باالی 

زورگویی و اوباش گری، منطقی است؟

مهدی زرتشت

بی  سراسر  کابل  در شهر  مسعود،  احمدشاه  ترور  سال روز 
نظمی، هوچی گری، آشوب و بد اخالقی بود. مراسم دولتی 
از  عده ای  افسارگسیختگی های  با  مسعود  از  بزرگداشت 
برنامه  و  بی نظمی، خراب شد  و  اخالقی  بد  با  پیروانش، 
نیمه تمام خاتمه یافت و در شهر صدها ولگرد و اوباش، مست و مخمور به کوچه ها و 
از قهرمانش تجلیل کردند. اگر پیروان  با هوچی گری و آشوب  جاده ها ریخته بودند و 
مسعود همه ساله این گونه کنند، فاصله بیش تری میان مردم و مسعود فقید ایجاد می کنند 
این گونه  می سازد.  ناکام  را  ملی  مشترک  نماد  به  وی  کردن  تبدیل  برای  تالش ها  و 
عمل کرد، هوچی گری و بد اخالقی را تبدیل به فرهنگ بزرگداشت از مسعود می کند و 

این بزرگ ترین جفا به احمدشاه مسعود است.

لحظه ی تعیین سرنوشت یا تکرار تاریخ
توفانی،  هوای  کوچک ترین  که  زمانی  برهه  چنین  در 
و  می کند  وارد  مظلوم  ملت  این  به  را  صدمه  بزرگ ترین 
سرنوشت 28 میلیون نفوس را درهم و برهم می زند؛ نیاز 
است تا هر دو تیم، اصالحات و همگرایی و تحول و تداوم بدانند که اگر سرنوشت ملت 
را این بار به سمت بد بختی بکشاند و این کشور را به عراق، سوریه، مصر و یا لیبی 

دیگری مبدل کنند. مردم و تاریخ این ها را نخواهند بخشید. 
می دانم پیمودن راه مبارزه حق و باطل، مسیر دشواریست اما هر دو نامزد باید بدانند که 
این راه فرجام اش نابودی یک ملت است که همه چیز را طی 40 سال از دست داده اند و 

امروز فقط آخرین بقای زندگی اش همین وطن و همین خاک است و بس.
این ها باید بدانند که حراست و حفاظت از این خاک و این وطن، وظیفه وجدانی هر دو 

طرف و اطرافیان هر دو ستاد است.
از  که  نماییم  اتخاذ  را  تصمیمی  باید  کنیم،  تکراری  را  خود  نیاکان  اشتباهات  نباید  ما 

محکمه ی وجدان در امان باشیم.

از  یکی  را  خشونت  آن،  شهروندان  افغانستان  در 
بهتر  نتیجه  به  رسیدن  و  تربیت  راه های  کوتاه ترین 
توسط  تحقیر کودکان  و  توهین  و کوب،  لت  می دانند. 
و  عادی  موضوع  یک  نزدیک  اقارب  و  پدران  مادران، 
پذیرفته شده است. و یا اگر شوهری خانم خود را لت و کوب می کند، برای همه 
نورمال و عادی بوده کسی به آن مداخله ای ندارد. برادرها حق دارند خواهران خود 
انسان های زیادی در  را لت و کوب کنند... متوصل شدن به خشونت سبب شده، 
آن جامعه عقده ای و خشن بار بیایند. اگر این خشونت ها نتیجه بهتر داشت، پس 
باید امروز جامعه بهتری هم می داشتیم که متاسفانه نداریم. هر هفته یک مورد و 
گاهی چندین مورد از خشونت های وحشتناک در مناطق مختلف افغانستان و یا کابل 
تجاوزهای  باالخره  و  کشتن....  سوختاندن،  دریدن،  بریدن،  می شود.  داده  گزارش 
دسته جمعی. این گونه خشونت ها ربطی هم به سطح سواد طرف و یا وضع اقتصادی 
و اجتماعی اش ندارد. چنانچه مردان زیادی که موقف خوب تحصیلی، اقتصادی و 
اجتماعی دارند هم، دست به خشونت می زنند. طبیعی ست که هر جرمی باید مجازات 
هم داشته باشد، ولی بسته گی دارد که به جرم از کدام آیینه نگاه می کنیم و چگونه 

مجازاتی برای آن قایل هستیم. 
شاهد  روز  هر  که  جامعه ای  برای  باشد  مجازات  برگزیده ترین  می تواند  اعدام  آیا 

بدترین خشونت ها در زندگی روزمره خود هستند؟
آوان  از  خانواده گی  خشونت های  با  انتحاری  باروت،  میان  در  که  کسی  برای  آیا 
کودکی و هزاران مشکل دیگر امنیتی و روانی بزرگ شده، دیدن انسانی که روی 

تناب دار چرخ می خورد، می تواند ترس ایجاد کند و پند باشد؟
آیا می توان از کودکانی که تاب خوردن انسان هایی را بر روی تناب دار و جان کندن 

شان را می بیند، انتظار داشت سالم و انسان دوست بار بیایند؟ 
اگر یک بار اعدام های علنی در افغانستان رواج پیدا کند، آیا خطر آن وجود ندارد که 
را شبیه سیستم قضایی  افغانستان  پیدا کرده و سیستم قضایی  ادامه  اعدام ها  این 

ایران بسازد؟
در  ببیند و مجازات  باید جزا هم  بالغی که مرتکب جرمی می شود  و  انسان عاقل 
هر جامعه ای وجود دارد. ولی هیچ جنایتی یک بعدی نیست. حکم و تطبیق اعدام، 
بستن دوسیه و پرده پوشی بر روی تمام عوامل، ریشه ها و بعدهای دیگر جرم است.

من به عنوان یک جامعه شناس و کسی که باورمند به اصالح شدن جامعه در دراز 
مدت از طریق امنیت، قانون مندی، اقتصاد و فرهنگ سازی هستم، شدیداً مخالف 

اعدام هستم و آن را به هیچ وجه راه حل برای کم شدن جرم و جنایت نمی بینم.

Hadi Sadeqi

Bashir Ahmad Fatehi

Fereshta Begum







  چهار  شنبه19 سنبله، 1393سال سوم شماره 662  

»ذره ی خدا« 
می تواند جهان را نابود سازد

جوایز علمی در یک نگاه



منچستر يونايتد فابرگاس: بازگشت به آرسنال ويژه خواهد بود
شايعات صغر سن فالکائو را رد کرد

بارسلونا به دنبال بسته نگه داشتن دروازه اش

دل بوسکه: اسپانيا به سيلوا اجازه ي درخشش داد

بالتر به دنبال تصويب »ويديو چک«

علي رغم  که  مي کند  اعتراف  فابرگاس،  سسک 
انتقال 30 میلیون پوندي اش به رقیب هم شهري 
یک  را  خود  همواره  تابستان،  این  در  آرسنال 
توپچي احساس مي کند. این بازی ساز اسپانیایی 
از زمان ورود به استمفورد بریج، نمایش موفقی 
داشته و تا به حال در این فصل چهار پاس گول 
او  حاال  است.  رسانده  ثبت  به  کارنامه اش  در  را 
بارسلونا،  بچگی اش  دوران  باشگاه  ترک  از  پس 
لندن  شمال  در  سابقش  تیم  ورزشگاه  به  باید 

بازگردد؛ البته این بار در پیراهن آبی چلسی.
احساس  توپچی  یک  را  خود  همیشه  »من 
امارات  ورزشگاه  به  دارم  که  می دانم  می کنم. 
برمی گردم و احساس می کنم، این یک لحظه ی 
فعلی ام  تیم  به  من  اگرچه  بود،  خواهد  خاص 
لیگ  فینال  در  یادتان است که من  دارم.  تعهد 
قسم  کردم.  بازی  بارسلونا  برابر  در  قهرمانان 
پیروز  بازی  آن  در  تا  کردم  کاری  هر  می خورم 

بشوم، هرچند از زمان بچگی بارسلونایی بوده ام. 
دارم  می دانم  آرسنال  برابر  بازی  در  نتیجه  در 
چه  هم تیمی هایم  می کنم،  بازی  کسی  چه  با 
می کنم.  دفاع  تیمی  چه  از  و  هستند  کسانی 
می دانم که هواداران آرسنال هم درک می کنند، 

شکی ندارم.«
»اگر شما پنج سال پیش به من می گفتید که 
کرد،  خواهم  بازی  مورینیو  و  چلسی  برای  من 
تغییر  زندگی  اما  نمی کردم،  باور  را  حرف تان 
کردم  صحبت  برنامه هایم  مدیر  با  من  می کند. 
و به او گفتم برایم یک تیم پیدا کند. پیشنهاد 
چلسی آمد و این برای من به معنی بازگشت به 
کرده  را  بازی هایم  بهترین  که  جایی  بود،  لندن 
مورینیو صحبت  با  نبود.  بهتری  گزینه ی  بودم. 
کردم و او به من چیزهایی گفت که نیاز داشتم 
احساس  می کردم،  ارزش  احساس  بشنوم. 
می کردم قرار است بخشی از چیز مهمی باشم.«

منچستر یونایتد تاکید کرد که مشکلي در رابطه 
با سن مهاجم جدیدش رادامل فالکائو وجود ندارد. 
پیش از این، گزارش هایی منتشر شده بود مبنی 
بر این که، سن رادامل فالکائو، دو سال بیش تر از 
آن چیزی ست که ادعا می کند و در نتیجه او 30 
سال دارد. این قضیه زمانی مشکل ساز می شود 
که یونایتد قصد دارد پس از اتمام دوره ی قرارداد 
با او منعقد کند. اما  قرضی، قراردادی بلندمدت 

حاال فالکائو این گزارش ها را تکذیب می کند.
این صحبت ها از مدتی پیش حول وحوش این 
مهاجم کلمبیایی وجود داشته است، تا جایی که 
او در سال 20۱3 در حساب توییتر خود به این 
موضوع پرداخت و همه ی گمانه زنی ها را »کاماًل 

مضحک« خواند و یک بار دیگر هم کپی گواهی 
دید  معرض  در  اثبات سنش  برای  را  خود  تولد 

عموم گذاشت.
دروغ پردازی  درباره ی  شایعات  هم  یونایتد  حاال 
فالکائو را بی اساس خوانده و می گوید تا جایی 
که به باشگاه مربوط است مشکلی در این باره 
فبروری ۱۹8۶ که  تاریخ ۱0  ندارد و آن ها  وجود 
در گذرنامه ی فالکائو درج شده را برای عقد قرارداد 
در  سرخ  شیاطین  داده اند. سخن گوی  قرار  مبنا 
این مورد اظهار داشت: »ما در هنگام مذاکرات از 
شایعات آگاه بودیم، اما این هرگز برای ما مساله ای 

نبوده است«.

بارسلونا به دنبال ادامه روند خود در زمینه بسته 
بازی  دو  در  تیم  این  است.  دروازه  داشتن  نگه 
رسمی اول خود در اللیگا، دروازه اش را بسته نگه 
داشته است. تیم لوئیز انریکه، در تالش است تا 
را  نخوردن  گول  نظر  از  رکورد فصل ۱۹۹3-۹4 

بشکند.
در آن فصل تیم بارسا با مربی گری یوهان کرویف 
288 دقیقه گول نخورد. حاال کاتاالن ها ۱08 دقیقه 

تا رسیدن به آن رکورد فاصله دارند.
بارسا در 2۱ سال اخیر پنج بار در دو بازی اول 

دروازه اش را بسته نگه داشته است اما هرگز این 
تیم نتوانسته در بازی سوم هم گول نخورد. حاال 
کاتاالن ها در بازی مقابل ویاریال این فرصت را 

دارند تا پس از دو دهه به این رکورد برسند.
در  بارسلونا  تاریخ  شیت«  »کلین  رکورد  البته 
هفته های آغازین مربوط به فصل 78-۱۹77 است 
رینوس میشل در شش  با مربی گری  بارسا  که 

بازی پیاپی دروازه خود را بسته نگه داشت.
براوو این روزها در پی مصدومیت تر اشتگن با 

خیال راحت درون دروازه بارسلونا می ایستد.

بازی کن  از  تمجید  به  اسپانیا  سرمربي 
برابر  در  درخشش  به دلیل  سیتي  منچستر 
در  قرمزها  که  کرد  اذعان  و  پرداخت  مقدونیه 
جام جهاني اخیر اعتبار خود را از دست دادند. 
بازی  در  سیتی  منچستر  مهاجم  سیلوا،  داوید 
تیم ملی اسپانیا برابر مقدونیه در دور انتخابی 
پیروزی  به  منجر  که   20۱۶ یورو  رقابت های 
میدان  بازی کن  بهترین  شد،  ماتادورها   ۵-۱
بود. او یک گول به ثمر رساند و روی سه گول 
تا  کرد  ایفا  مهمی  نقش  دیگر  گول  چهار  از 
دوباره  جهانی  جام  در  تحقیر  از  پس  اسپانیا 

سر بلند کند.
را  سیلوا  عمل کرد  اسپانیا  سرمربی  دل بوسکه 
او  بیش تر  عمل  آزادی  داشت،  اظهار  و  ستود 
درخشش  این  سبب ساز  اسپانیا،  ملی  تیم  در 
بوده است. او همچنین اعتراف کرد که پس از 

جام جهانی اسپانیا دیگر وجهه و احترام خود 
کرد  امیدواری  ابراز  اما  است،  داده  دست  از  را 
بعدی شرایط  پیروزی های  با  بتوانند  آ ن ها  که 

را تغییر بدهند.
بازی کنان  از  یکی  امشب  سیلوا  »مسلما 
شاخص میدان بود. این به خاطر آزادی عملی 
بود که به او داده شده بود. او سعی کرد تا با 
سایر بازی کنان در خط جلو ارتباط برقرار کند 
و در این راه موفق بود. او استعداد خاصی در 
می دانیم  ما  دارد.  حریف  دفاع  کردن  متالشی 
که اسپانیا اعتبار خود را پس از جام جهانی از 
دست داده است و ما حاال باید دوباره خودمان 
عمل کرد  باید  کار،  این  برای  کنیم.  اثبات  را 
سعی  پس  باشیم.  داشته  میدان  در  خوبی 
را  امتیازات الزم  و  بازی کنیم  می کنیم خوب 

برای راه یابی به یورو 20۱۶ به دست بیاوریم.«

بار  سپ بالتر مي خواهد قوانین فوتبال را 
دیگر دچار تغییر تحول کند تا فوتبال نیز 
راه تنیس و والیبال را در پیش بگیرد. سپ 
بر  را  فیفا  ریاست   ۱۹۹8 سال  از  که  بالتر 
مصاحبه  یک  در  گذشته،  روز  دارد  عهده 
ویدیویی اعالم کرد، برای پنجمین بار، برای 
اقدام  فوتبالی جهان  نهاد  باالترین  ریاست 

خواهد کرد.
و  دروازه  خط  فناوری  آن که  از  پس 
جهانی  جام  در  شونده  محو  اسپری های 
خیلی ها  گرفتند،  قرار  استفاده  مورد  برزیل 
ورود  با  که  پرداختند  فیفا  از  انتقاد  به 
محبوب  رشته  این  به  زیاد  تکنولوژی های 
است.  شده  آن  محبوبیت  کاهش  باعث 
ریاست  مدت هاست  که  سوئیسی  مرد  این 
عهده  بر  را  جهان  فوتبالی  نهاد  باالترین 
دارد در مصاحبه خود از معرفی یک فناوری 
که  گفت  سخن  فوتبال  ورزش  به  دیگر 
هر  در  می دهد  فرصت  تیم  دو  مربیان  به 
داوری  مشکوک  بار صحنه های  یک  نیمه 

را بازبینی ویدیویی کنند.
تکنولوژی های  از  استفاده  درباره  بالتر 
مختلف در فوتبال گفت: فیفا از تکنولوژی 
خط دروازه راضی است و تصمیم داریم به 
بازی های  تمام  در  تکنولوژی  این  از  مرور 
جام  در  کنیم.  استفاده  باشگاهی  و  ملی 
پالتینی  نیز  فرانسه   20۱۶ اروپا  ملت های 
کند.  استفاده  سیستم  این  از  است  قرار 
برزیل  در  دروازه  خط  تکنولوژی  از  استفاده 

پیدا  ادامه  باید  و  بود  موفقیت آمیز  بسیار 
تصویب  دنبال  به  حاضر  حال  در  کند. 
قانونی هستیم که به مربیان دو تیم اجازه 
مورد  را  بازی  مشکوک  تصاویر  می دهد 
بازبینی قرار دهند. مربیان در هر نیمه یک 
یا دو بار حق خواهند داشت تا تصمیمات 
بازبینی  تقاضای  و  برده  سوال  زیر  را  داور 
کنند و این تنها هنگامی رخ خواهد داد که 
بازی متوقف شده باشد. برای این کار، باید 
زمین  کنار  در  مخصوص  نمایش گر  یک 
بازبینی  باشد تا داور و مربی آن صحنه را 
تصمیم  می تواند  داور  آن  از  پس  و  کرده 
اتفاقی  همانند  تقریبا  دهد؛  تغییر  را  خود 
در  داریم  قصد  می دهد.  رخ  تنیس  در  که 
اولین  برای  پیشنهاد،  این  تصویب  صورت 
 20 زیر  رقابت های  در  فناوری  این  از  بار 
ساله های جهان که سال آینده در نیوزیلند 
درصد  تا  کنیم  استفاده  شد،  خواهد  برگزار 

موفقیت آن را بدست آوریم.
جهانی  جام  برگزاری  زمان  درباره ی  بالتر 
که مشخص  چیزی  گفت:  نیز  قطر   2022
سال  در  باید  بازی ها  این  که  این  است 
برگزاری  ما  و  شود  انجام  میالدی   2022
این مسابقات در ماه های جنوری یا فبروری 
سال 2022 و یا نوامبر یا دسامبر آن سال 
را به عنوان گزینه های احتمالی در صورت 
عدم امکان برگزاری رقابت ها در تابستان در 
شرایط  ما  کارشناسان  باید  گرفته ایم.  نظر 
آب و هوایی قطر را مورد بررسی قرار دهند.

ورزش7

راکيتيچ: مطمينم سوارز
 ديگر دندان نمي گيرد!

ايبراهيموويچ: اعتراف مي کنم 
پرانتقاد ظاهر شديم

پيرلو: هيچ مشکلي 
با آلگري نداشته و ندارم

ایوان راکیتیچ که در حال حاضر برای حضور در تیم ملی 
که  است  مطمین  می برد،  سر  به  کشورش  در  کرواسی 
لوییس سوارز، دیگر به دلیل انجام رفتار غیرورزشی محروم 
نخواهد شد و در این باره گفت: سوارز بسیار آرام به نظر 
می رسد و بسیار مؤدب است. او انسان بزرگی است و گفته 

که دیگر آن کار را تکرار نخواهد کرد.
بارسلونا  به  از سویا  امسال  تابستان  بازی کن 2۶ ساله که 
باره  این  در  و  است  زده  هیجان  جدیدش  زندگی  از  رفت، 
چهره  بر  لبخندی  می روم،  تمرینات  به  که  روز  هر  گفت: 
تا  آمدم  بارسلونا  به  است.  مسئله  مهم ترین  این  که  دارم 
از فوتبالم لذت ببرم؛ سخت کار کنم؛ تمام توانم را به کار 
بهترین  از  نفر  چند  کنار  در  و  کنم  کمک  تیم  به  ببندم؛ 

بازی کنان دنیا حضور داشته باشم.
راکیتیچ همچنین درباره قرعه ی بارسلونا در لیگ قهرمانان 
اروپا که این تیم را در کنار پاری سن ژرمن، آژاکس و آپویل 
قرار داد، صحبت کرد و افزود: در گروه سختی قرار گرفته ایم 
اما اگر می خواهیم قهرمان شویم، باید وظیفه مان را انجام 

دهیم.
وی در ادامه به تمجید از زالتان پرداخت و گفت: شاید او 

بهترین مهاجم دنیا باشد.

کرد،  اعتراف  سویدن  فوتبال  ملي  تیم  کاپیتان  و  مهاجم 
یارانش نسبت به اتریش بازي ضعیفي را ارائه کردند. زالتان 
اتریشی ها در مرحله  با  ایبراهیموویچ، دوشنبه شب در جدال 
مقدماتی یورو 20۱۶ نتوانست گولی به نام خود به ثمر رساند. 
در این مصاف که تیم کشورش بازی ضعیف تری ارائه کرد و 

حتی الیق باخت بود، در نهایت به یک امتیاز رسید.
»ایبرا«  بعد از بازی اظهارداشت: مصاف سختی را پشت سر 
گذاشتیم. وقتی گول زودهنگامی از اتریشی ها دریافت کردیم، 
به تیم بسیار فشار وارد شد اما توانستیم خود را زود از فشار 

خارج کرده و گول مساوی را بزنیم.
بازی  نباید  شویم.  بهتر  باید  است  روشن  داد:  ادامه  وی 
واقعا  آن ها  شود.  تکرار  بازهم  اتریشی ها  مقابل  پرانتقادمان 
را  راحتی سویدن  به  بهتری داشتند. می توانستند  شانس های 
تحت فشار بگذارند. اعتراف می کنم بازی خوبی نکردیم و با 

بخت و اقبال شکست نخوردیم.
پنالتی و  نقطه  از روی  آالبا در دقیقه 7  دراین مصاف دیوید 

ارکان زنگین دقیقه ۱2 برای سویدنی ها گول زنی کردند.

هافبک یوونتوس تاکید کرد که مشکلي با سرمربي جدید خود 
تیمش  قهرماني  چهارمین  براي  را  راه  تا  است  آماده  و  ندارد 
به  حالی  در  پیرلو  آندرا  کند.  فراهم   A سري  رقابت هاي  در 
یوونتوس پیوست که میالن با هدایت ماسیمیلیانو آلگری او 
را نخواست. پیرلو بعد از آن که به یوونتوس پیوست به یک باره 
تیم در سه دوره  این  اوج گرفت و سهم بسزایی در قهرمانی 

اخیر رقابت های سری A داشت.
باشگاه  این  سران  یوونتوس،  هدایت  از  کونته  جدایی  از  بعد 
سکان  و  رفتند  میالن  سابق  سرمربی  آلگری  سراغ  ایتالیایی 
هدایت خود را به او دادند تا باردیگر پیرلو به آلگری سرمربی 

سابق خود در میالن مالقات کند.
پیرلو  که  نوشتند  ایتالیایی  رسانه های  آلگری  انتخاب  از  بعد 
نمی تواند با آلگری کار کند و او چاره ای جز جدایی از یوونتوس 
ندارد. سرمربی جدید یوونتوس پیش از این تاکید کرد مشکلی 
هم  پیرلو  است.  اصلی اش  بازی کنان  از  او  و  ندارد  پیرلو  با 

می گوید هیچ مشکلی با آلگری ندارد.
او گفت: پیش از این هم زمانی که در میالن بودم مشکلی با 
آلگری نداشتم. همه چیز طبق روال است و اصال ما درگیری با 
هم نداشته ایم. بین مربی و بازی کن رابطه طبیعی وجود دارد و 

هر کدام از آن ها وظیفه خاصی دارد.
در  خوش بختانه  داد:  ادامه  ایتالیا  فوتبال  ملی  تیم  هافبک 
شرایط خوبی هستیم و فصل را خوب آغاز کرده ایم. می خواهیم 

در فصل جاری هم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.







سيلوا: بايد ياد بگيريم با انتقادها زندگي کنيم

اختالف ديرينه والدانو و مورينيو هم چنان ادامه دارد

ويلشر: فيلم بازي  پيرلو و ماسکرانو را مي بينم

فان پرسي: حرف هاي خيالي من را ناراحت مي کند

انتقادات  ادعا مي کند که  اسپانیایي  بازي ساز  این 
سطح  در  اجتناب ناپذیر  امري  تیم،  بازي  درباره ي 
بین المللي است و معتقد است در میانه ي میدان 
کمک بیش تري به تیم مي کند. پس از آن که راه 
جهانی  جام  قهرمانی  عنوان  از  دفاع  در  اسپانیا 
20۱0، به یک ناکامی حیرت انگیز و خروج از دور 
گروهی جام جهانی برزیل ختم شد، سبک بازی 
و  زیر سوال رفت  تیم  این  توپ  بر حفظ  مبتنی 
شکست آن ها در بازی دوستانه برابر فرانسه هم 
کمکی به از بین بردن شک و شبهه ها نکرد. اما 
پیروزی ۱-۵ تیم ویسنته دل بوسکه در بازی برابر 
مقدونیه در والنسیا شروعی قانع کننده برای حرکت 
این تیم در دور انتخابی رقابت های یورو 20۱۶ بود.

داوید سیلوا در آن دیدار، چهارمین گول تیمش را 
به ثمر رساند و در کل بازی عمل کرد درخشانی 

داشت. حال او تاکید می کند که هم تیمی هایش 
نباید نگران درک سایرین از نحوه ی بازی خودشان 
به سبک  که  انتقاداتی  از  که  او می گوید  باشند. 
بازی اسپانیا وارد می شود واهمه ای ندارد و آن ها 
جام  از  ناشی  سرخوردگی  از  تا  داد  خواهند  ادامه 

جهانی فاصله بگیرند.
انتقادها زندگی کنیم.  با  باید یاد بگیریم که  »ما 
ما  که  داشت،  خواهد  وجود  تردیدهایی  همیشه 
ما  اما  باشیم،  پذیرا  را  آن ها  باید  فعلی  در سطح 
همیشه سعی می کنیم تا بهترین عمل کردمان را 
به نمایش بگذاریم. ما نیاز به حفظ توپ داریم، این 
اساسی ست، و همچنین ما به عمق بیش تر نیاز 
داریم. من شخصاً دوست دارم در مرکز بازی کنم، 
اما همیشه جایی می روم که تیم در آن جا به من 

نیاز داشته باشد.«

مدیر ورزشي سابق ریال مادرید، سال هاست که با 
مربي پرتغالي اختالف دارد. این بار والدانو در نسخه 
ایتالیایی کتاب جدید خود به نام »یازده قدرت یک 
رهبر« در انتقاد از مربی سابق ریال نوشت: »هرگز 
در محافل خصوصی یا عمومی جمله ای از او در 

مورد فوتبال شایسته ندیدم که در خاطرم بماند.«
والدانو در مقایسه مورینیو و گواردیوال نوشته است: 
»اگر گواردیوال را موزارت بدانیم، مورینیو سالیری 

است! موسیقی سالیری زیباست، اما در صورتی که 
موسیقی موزارت وجود نداشته باشد.«

والدانو که پس از درگیری شدید با مورینیو از ریال 
جدا شد، ادامه داده است: »مورینیو از نظر من یک 
طبل خالی بود. هرگز با هم سازگار نبودیم چرا که 
از نظر من ما دو روی سکه بودیم. هوش و غرور 
دشمن هم دیگر هستند و وقتی با هم مواجه شوند، 

این غرور است که پیروز می شود.«

جک ویلشر هافبک آرسنال و تیم ملي انگلیس 
در پیروزي 0-2 دیشب تیمش برابر سوییس در 
عمق میدان به بازي گرفته شد. این هافبک 22 
ساله در هفته های اخیر انتقادات شدیدی را تحمل 
کرده بود، دیشب در اولین بازی رسمی تیم ملی 
در  بار  اولین  برای  جهانی،  جام  از  پس  انگلیس 
در جای  و  انگلیس  ملی  تیم  هافبک  راس خط 
خالی کاپیتان سابق این تیم استیون جرارد به بازی 
گرفته شد. او که غالباً در پستی نزدیک تر به خط 
نقش  در  بازی  از  کرد  اظهار  می کند  بازی  حمله 
جدید لذت می برد و قصد دارد با کار سخت بازی 

خود را ارتقا بدهد: »من در طول هفته با سرمربی 
و گری نویل صحبت کردم و آن ها به من گفتند 
که از من می خواهند تا در آن پست بازی کنم. من 
واقعا از این موضوع لذت بردم. این اولین باری بود 
ماه  در طول  نتیجه  در  بازی می کردم.  آن جا  که 
آینده قصد دارم به طور مرتب فیلم هایی از فوتبال 
و بازی بازی کنانی که در این پست بازی می کنند 
مثل پیرلو، ماسکرانو و بقیه را ببینم و قطعاً بهتر 
خواهم شد. احساس می کنم امشب اوضاع خوب 
پیش رفت، اما برای بازی بعدی قطعاً بهتر از این 

خواهم شد.«

مهاجم گول زن تیم ملي هالند ابراز امیدواري کرد 
در جام جهاني روسیه همراه کشورش بدرخشد. او 
عنوان کرد مي خواهد تا 40 سالگي فوتبال بازي کند. 
هالند در جام جهانی برزیل توانست عمل کرد خوبی 
داشته باشد و باالتر از کشور میزبان در رده سوم این 
رقابت ها قرار گیرد. خیلی از موفقیت های هالند در 
جام بیستم به خاطر روبین فان پرسی بدست آمد که 
شرایط خوبی در برزیل داشت. این مهاجم گول زن، 
در  درخشش  را  خود  پیش روی  مهم  اکنون هدف 
جام جهانی روسیه می داند. روبین فان پرسی، درباره 
شرایط خود در تیم ملی هالند به روزنامه هالندی 
volscrant گفت: در شرایط خوبی قرار دارم. 
و  کوچک  مصدومیت  چند  گذشته  وقت  چند  در 
بزرگ را پشت سر گذاشتم و توانستم شرایط بازی 
آینده  تا هفته  فکر می کنم  آورم.  بدست  را  کردن 
بتوانم شرایط خوب خودم را بدست آورم. در حال 
حاضر 3۱ سال سن دارم و می توانم تا ۹ سال دیگر 

فوتبال بازی کنم. هدفم این است که بتوانم در جام 
جهانی روسیه درخشش خوبی داشته باشم. زمان 
زیادی برای درخشش من در تیم ملی باقی مانده 
است. البته می دانم که نمی توانم در 40 سالگی در 
تیم بزرگی فوتبال بازی کنم ولی اگر شرایط خوبی 
فوتبال  هم  سالگی   40 در  می توانم  باشم  داشته 
حرفه ای خودم را انجام بدهم. این مهاجم هالندی 
درباره اختالفش با بازی کنان شیاطین سرخ درباره 
بازوبند کاپیتانی گفت: من رابطه ای بسیار خوبی با 
بازی کنان و بقیه اعضای تیم دارم. سعی می کنم 
در تمرینات چیزهای جدیدی یاد بگیرم تا پیشرفت 
کنم. ۱2 سال است که به طور حرفه ای فوتبال بازی 
پیشرفت  حال  در  روز  به  روز  عمل کردم  می کنم. 
است. شرایطم با فان خال بهتر شده است. پیش از 
این هم گفتم که سخن از عمل کردم در میدان، مرا 
ناراحت نمی کند اما وقتی پای اظهارات خیالی پیش 

می آید دیگر شرایط فرق می کند.
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مشارکت دوامدار دوامداره ګډون

د يوبل په مرسته مونږ وکړای شول چې يو غښتلی او ډاډمن ملي امنيتي ځواک رامنځته کړو.  افغان ملي امنيتي 

ځواکونه افغانانو ته د  يوه ډاډمن او سوکاله راتلونکې څخه ډاډ ورکوي.

با همديگر توانستيم نيروی ملی امنيتی نيرومند و قابل اعتماد را ايجاد کنيم. نيروهای 

ملی امنيتی افغان از يک آينده مطمين و مرفه به تمام افغانها اطميان ميدهد.
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