سال چهارم
شنبه  11میزان 1394
قیمت 10 :افغانی

921

Saturday
03 October 2015
4th Year

921

مردم از افزایش «زبالهها»
در سطح شهر نگران اند
افزایش و انباشته شدن زبالهها در خیابانهای شهر کابل ،در این
اواخر مشکالت زیادی را برای مردم به وجود آورده است .بوی تعفن
که به دلیل انباشته شدن زبالهها در هر گوشه و کنار و به خصوص در
خیابانها حس میشود ،هر رهگذری را آزار میدهد و نارضایتی مردم
را از کارکرد شهرداری ،بیشتر ساخته است.
مردم میگویند که از یک ماه بدینسو ،شهرداری کابل زبالهها را انتقال
نداده است و با انباشته شدن زبالهها ،بوی بد و متعفن...

صفحه 4

ریاست جمهوری :طالبان در قندوز
مرتکب جنایت بشری شده است

تلفاتسنگینطالباندرجنگ
قندوز؛ 300طالبدرجنگقندوز
کشتهشدهاند

اطالعات روز ،قندوز :مقامهای امنیتی والیت
قندوز از پاکسازی کامل شهر قندوز ،مرکز این والیت،
توسط نیروهای امنیتی خرب داده و میافزایند که در
این عملیات دهها جنگجوی خارجی که در خانههای
مردم پنهان شده بودند ،از پا در آمدند.
سید رسور حسینی ،سخنگوی پولیس این والیت
در متاس تلفونی با خربنگار اطالعات روز میگوید:
«متامی نقاط شهر که از روز گذشته...

مواجهۀ مشکوک حکومت
وحدت ملی با مسئله نا امنی

صفحه 4

صفحه 2

کلمههای عبور قدرتمند
و مدیریت آنها

جنرالدوستم:
عملیاتعلیهطالبانبایدباتدابیر
دقیق راه اندازی شود
اطالعات روز :جرنال دوستم ،معاون اول ریاست
جمهوری در مورد سقوط قندوز به دست شورشیان
طالب از عدم حضورش در کنار نیروهای امنیتی از
مردم قندوز معذرت خواست.
دوستم میگوید که بعد از تصفیه فاریاب به مردم
وعده کرده بودم که برای پاکسازی قندوز از وجود
تروریستان به این والیت میآیم ،اما متأسفانه با پیش
آمدن یک کار عاجل نتوانستم به وعدهام عمل کنم.
معاون اول ریاست جمهوری میافزاید...
صفحه 2

صفحه 2

اشغال قندوز؛
بازتابی از طالبان قدیمی در طالبان جدید

صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

صفحه 5

مردی که پشت تلفن خود را
بهعنوان وزیر جدید طالبان
در وزارت امر به معروف و
نهی از منکر معرفی میکرد ،در
جستوجوی هر کسی بود که
ارتباطی با خانهی امن زنان (در
قندوز) داشت .تنها یک روز از
اشغال قندوز گذشته بود ،اما یکی
از خشنترین شاخههای طالبان،
بار دیگر به آزار و اذیت زنان آغاز
کرده بودند.
روز سهشنبه ،زمانی که حسینا
سروری هماهنگکنندهی...

قندوز و شکستهای متعدد
در افغانستان
نیروهای طالبان روز دوشنبه
شهر شمالی قندوز را تصرف
کردند .در کابل ،اوضاع وخیم بود.
پارلمان ،رمسئوالن [ارگانهای]
امنیتی را برای بازجویی احضار
کرد و حکومت را به بیکفایتی
متهم کرد .در همین حال ،عکسهای
خبری فرماندهان طالب در مرکز
قندوز نشان میدهند که پرچم
شان را باال میکنند و پیروزی
شان را وانمود میکنند.
قرار نبود که یک سال پس از
تشکیل حکومت وحدت ملی...
صفحه 5
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یادداشت روز
اعتراف به «جنایت جنگی»؛
چه کسی مسئول است؟
ارگ ریاست جمهوری با نرش اعالمیۀ گفته است که در
بررسیهای اولیه ،طالبان و همکاران تروریست آنها در قندوز
دست به کشتار غیر قضایی و خودرسانه افراد ملکی و نظامی
زده و شهروندان قندوز را شکنجه ،آزار و اذیت کرده است.
ارگ گفته است که طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کرده،
زندانیان را از بند رها و دست به غارت اموال مردم و داراییهای
دولتی زده اند.
ارگ ،با ارجاع به اطالعیۀ سازمان عفو بینامللل که در پیوند
به حوادث قندوز به نرش رسیده ،گفته است که اعامل طالبان
در قندوز ،در جریان جنگهای مسلحانه و بر اساس قوانین
برشدوستانه بیناملللی به عنوان جرایم علیه برشیت شناخته
میشود.
پس از سقوط والیت قندوز به دست طالبان ،حکومت وحدت
ملی و مشخصاً ارشف غنی حارض نشد سقوط این والیت را
بخشی از ناکارامدیهای گسرتده حکومتش قبول کند .ارشف
غنی در دو کنفرانس خربی که در رابطه به شهر قندوز برگزار
کرد ،به جای قبول اشتباهات خود مدام تالش کرد حوادث قندوز
را توجیه غیر عقالنی کند و به جای رفع نگرانیهای مردم ،درس
نامههای اقتصادی را در کنفرانس خربی خود ارائه کرد .در پیوند
به اعرتاف حکومت وحدت ملی مبنی بر جنایت جنگی در
قندوز ،چند نکته قابل ذکر است:
اول ،حکومت وحدت ملی به جای ارائه گزارش از کارنامه یک
سالهاش به مردم ،اعرتاف کرد که تحت حاکمیت آنها ،جنایت
جنگی صورت گرفته است .رصف نظر از دیگر حوادث که در
یک سال گذشته در رسارس کشور به وقوع پیوست ،اعالم وقوع
جنایت علیه برشیت آنهم زیر قیمومیت و با نگهبانی حکومتی
که به شهروندانش نویدهای بسیار داده بود ،تکاندهنده نه ،بلکه
وحشتناک است .ارگ در یک سال گذشته انرژی فوقالعاده
و متام وقت خود را به شکل مشکوک و پنهانی رصف روند
گفتوگو با طالبان و مخالفانش کرد و این روند پر رمز و راز نه
تنها به رسانجام نرسیده است ،بلکه منجر به فاجعه قندوز نیز شد
و ارگ ریاست جمهوری به همین سادگی اعالم کرد که دهها
شهروند کشور در قندوز بدست طالبان کشته و مورد تجاوز قرار
گرفته است.
دوم ،چرا جنایت علیه برشیت در قندوز رخ داد و حکومت
نتوانست از جان و مال مردم پاسداری و تروریستان را به موقع
مهار کند تا افسار عاملین این جنایت را به موقع بدست بگیرد؟
بر اساس توضیحات که مسئولین نهادهای امنیتی در پارملان ارائه
کردند ،به تاریخ پنجم ماه میزان سال جاری ،گزارش حاکی از
حمله طالبان در قندوز و بدخشان به رسان حکومت وحدت ملی
داده شده بود و  37نقطه برای حمله شناسایی و نیروهای ویژه
برای عملیات آمادگی داشتند اما بنابر اظهارات مسئولین امنیتی،
این عملیات «به دالیلی» صورت نگرفته است.
واضح این است که فاجعه قندوز ،ناگهانی صورت نگرفته است
تا حکومت غافلگیر شده باشد بلکه رسان حکومت مدتها قبل
از وقوع چنین حادثۀ با خرب بوده و آنچه اکنون رویداده است
بر آن ارشاف داشته اند.
سوم ،قرار است حکومت وحدت ملی برای بررسی فاجعه قندوز
یک هیئت ملکی را توظیف کند تا جنایتهای طالبان در قندوز
را بررسی ،عاملین قتل شهروندان را شناسایی و به پنچه قانون
بسپارد .خندهآور است .توظیف هیئت ملکی برای بررسی یک
جنایت جنگی ،آنهم بدون کمک خواسنت از نهادهای معترب
بیناملللی ،ناامید کننده است .هر از گاهی که هیئت حقیقتیاب
برای بررسی یک رویدادی توظیف میشود ،همه میدانند که
حکومت برای فرار از مسئولیت و چشم پوشی از واقعه ،به
چشم مردم خاک میزند .اینکه هیئت برای بررسی خسارات
و گسرتدگی جنایت به قندوز فرستاده شود ،پسندیده است اما
اظهارات مسئولین امنیتی حکایت از این دارد که عاملین حوادث
قندوز در ارگ ریاست جمهوری نشسته اند.
چهارم ،در شبهای که طالبان مرصوف قتل و کشتار مردم در
قندوز بودند/هستند ،رییس جمهور زبان به ستایش از رسپرست
وزارت دفاع گشود و با خندههای معنیدارش ،از کارنامه میان
تهی فرد دلخواه خود (استانکزی) متجید کرد .انتظار میرفت
غنی با قبول اشتباه حکومتاش در قندوز ،ضمن عذرخواهی از
ملت ،زبان به رسزنش کسانی باز میکرد که با سهل انگاری و
عدم اجرای درست وظیفوی افرادی چون رسپرست وزارت دفاع
که حتا حارض نشده پس از چند روز به محل خطر پا بگذارد ،این
جنایت رقم خورد.
هیچ توجیه و فرافکنی در رابطه به فاجعه قندوز از جانب حکومت
برای مردم قابل قبول نیست .حکومت بایستی به صورت شفاف و
جدی از آنچه در قندوز رخ داد به مردم گزارش دهد ،مسئوالن
سقوط قندوز را شناسایی و مجازات کنند و متوجه والیات و
مناطقی باشد که دچار رسنوشت مشابه نشود.

ریاست جمهوری:

طالبان در قندوز مرتکب جنایت بشری شده است
اطالعات روز :ریاست جمهوری با نرش اعالمیهای گفته
است ،طالبان در قندوز مرتکب جنایت علیه برشیت شده
است.
ریاست جمهوری همچنان ضمن تأیید گزارش سازمان
عفو بینامللل گفته است« :اعامل طالبان براساس قوانین
برش دوستانه بیناملللی به عنوان جرایم علیه برشیت
شناخته میشود».
در اعالمیه آمده است« :بررسی مقدماتی از شهر قندوز
نشان میدهد که طالبان و همکاران تروریست شان بر
عالوه این که رعب و ترس را در میان شهریان قندوز
ایجاد کردند ،به کشتار غیرقضایی و خودرسانه افراد ملکی
و نظامی و شهریان قندوز و همچنان شکنجه ،آزار و اذیت
آنها دست زدهاند».
ریاست جمهوری در این اعالمیه نوشته است« :طالبان بر
نوامیس و عزت مردم تجاوز کردند ،زندانیانی را از بند رها
منودند که اکرث آنها به قتل و تجاوز به مال و عزت مردم

محکوم بودند .آنها به غارت اموال مردم و داراییهای
دولتی دست زدند ،تعداد از ساختامنهای دولتی از جمله
رادیو و تلویزیون و نهادهای تعلیمی و تحصیلی را به
آتش کشیدند و تجارت و داد و ستد مردم والیت قندوز را
شدیدا ً صدمه رسانیدند.
در این اعالمیه به چپاول و غارت گروه طالبان نیز اشاره
شده و گفته است« :آنان (طالبان) اموال و داراییهای دفاتر
ملل متحد و سایر مؤسسات غیر حکومتی ،قونسلگریها و
منایندگیهای کشورهای خارجی را به یغام بردند».
سازمان عفو بینامللل نیز در گزارشی که در مورد
جنگ در قندوز منترش کرده ،به نقل از شاهدان عینی و
غیرنظامیانی که از این شهر فرار کرده بودند ،نوشته است:
«کشتار دستهجمعی ،تجاوز گروهی و جستوجوی
خانهبهخانه جوخه مرگ طالبان ،تنها بخشی از وحشتی
است که از زبان غیرنظامیانی که قندوز را ترک کردهاند،
شنیده میشود».

ریاست جمهوری وعده داده است که عامالن این جنایت
را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و خسارات وارده بر این
شهر را توسط کمیسیون ملکی که در آینده توظیف
خواهد شد ،بررسی مناید.
والیت قندوز در شامل کشور روز دو شنبه به دست طالبان
سقوط کرد ،درگیریها و حضور چند روزه طالبان در این
والیت بر غیرنظامیان و باشندگان محل خسارات زیادی را
وارد کرده است و شامری زیادی از خانوادهها از جنگ
فرار کرده و به والیتهای همجوار و ولسوالی نسبتاً امن
قندوز پناه بردهاند.
گزارشها از این والیت میرسانند که جنگجویان طالبان
با حمله بر شفاخانهها باالی شامری از مریضان تجاوز
جنسی کرده و بعدا ً آنها را به گلوله بستهاند.
طالبان باالی خانههای مردم نیز حمله کرده و شامری را
در پیش چشم اعضای خانوادهی شان تیرباران کردهاند.

تلفات سنگین طالبان در جنگ قندوز؛
 300طالب در جنگ قندوز کشته شدهاند
اطالعات روز ،قندوز :مقامهای امنیتی والیت قندوز از
پاکسازی کامل شهر قندوز ،مرکز این والیت ،توسط
نیروهای امنیتی خرب داده و میافزایند که در این عملیات
دهها جنگجوی خارجی که در خانههای مردم پنهان
شده بودند ،از پا در آمدند.
سید رسور حسینی ،سخنگوی پولیس این والیت در
متاس تلفونی با خربنگار اطالعات روز میگوید« :متامی
نقاط شهر که از روز گذشته تا کنون برخی از مناطق
آن در ترصف طالبان قرار داشت ،از کنرتل آنان خارج
گردیده و به صورت کامل به ترصف نیروهای امنیتی در
آمده است».
آقای حسینی تلفات مهاجامن طالب را در این عملیات

سنگین توصیف منوده و افزود که از آغاز این عملیات
تاکنون بیش از  300تن از تروریستان به قتل رسیده و
شامر زیادی نیز زخمی شدهاند.
در همین حال سخنگوی پولیس اضافه کرد که دهها
غیرنظامی نیز زخمی شدهاند که اکرث آنها را طالبان به
صورت عمدی زخمی کردهاند ،زیرا بیم آن داشتند
که آنان نیروهای دولتی را با خرب ساخته و یا خود به
دستگیری تروریستان اقدام منایند.
هر چند ایشان افزودند تاکنون آمار دقیقی از زخمیهای
غیرنظامیان در دست نیست؛ اما ریاست صحت عامه
این والیت تعداد زخمیها را نزدیک به  400تن اعالم
کرده و احتامل داده است که تعداد زخمیها از این هم

باالتر برود ،زیرا برخی از مردم هنوز زخمیهای شان را به
شفاخانهها و مراکز درمانی انتقال ندادهاند.
آقای حسینی همچنین اضافه کرد که طالبان خانههای
منسوبین دولتی ،از جمله خانه خود وی را تاراج منوده و
بیشرت خانهها را پس از تاراج با شلیک گلولههای آتشزا
تخریب و به آتش کشیدهاند.
به گفتهی ایشان ،برای فعالً متامی نقاط این والیت به غیر
از ولسوالی دشت ارچی ،در ترصف نیروهای دولتی قرار
دارد و اوضاع زیر کنرتل است.
این در حالیست که پیش از این برخی افراد محلی از در
گیریهای پراگنده در اطراف «باغ نارش» و مکتب دخرتانه
بی بی فاطمه و شهرداری قندوز خرب داده بودند.

جنرال دوستم:
عملیات علیه طالبان باید با تدابیر دقیق راه اندازی شود
اطالعات روز :جرنال دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری
در مورد سقوط قندوز به دست شورشیان طالب از عدم
حضورش در کنار نیروهای امنیتی از مردم قندوز معذرت
خواست.
دوستم میگوید که بعد از تصفیه فاریاب به مردم وعده کرده
بودم که برای پاکسازی قندوز از وجود تروریستان به این
والیت میآیم ،اما متأسفانه با پیش آمدن یک کار عاجل
نتوانستم به وعدهام عمل کنم.
معاون اول ریاست جمهوری میافزاید که من وعده خالف
نیستم و تا دو روز دیگر برمیگردم و با موافقت ریاست
جمهوری در کنار نیروهای امنیتی در برابر دهشت افگنان
جنگ خواهم کرد.
دوستم به مردم قندوز و بدخشان وعده میدهد که به زودی
میآیم ،در جنگ قندوز علیه طالبان رشکت میکنم و این
بار یا خون خود را میریزانم یا انتقام مردم این دو والیت را
از طالبان میگیرم.
معاون اول ریاست جمهوری این سخنان را پنج شنبه شب در
متاس تلفونی با طلوع نیوز بیان کرد.
آقای دوستم با اشاره به حضور طالبان و دیگر گروههای

دهشت افگن در پانزده سال قبل در قندوز و دیگر
والیتهای شاملی میگوید که پانزده سال قبل نیز مال فضل
الله ،فرمانده طالبان و گروه القاعده و با تعداد  19هزار در
این والیت حضور داشتند که ما آنها را اسیر و نابود کردیم.
او تأکید میکند که این بار که تعداد شان کمتر است و به دو
یا سه هزار نف ر میرسد ،خوب شده که در نقطهی مشخص
تجمع کرده و اگر باردیگر اینها را بگیریم تباه و نابود
میکنیم.
او از مقامهای حکومتی و نیروهای امیتی خواست که عجله
نکنند و بگذارند که با تدابیر دقیق و جدی عملیات را علیه
طالبان راه اندازی کرده و آنان را شکست بدهیم.
دوستم همچنان گفت که با توافق ریاست جمهوری در
جنگ علیه طالبان در قندوز و بدخشان رشکت میکنم.
وعده جدید دوستم به مردم قندوز و بدخشان در حالیست
که او در جریان پاکسازی والیت فاریاب گفته بود که اگر
رییس جمهور غنی و شورای امنیت ملی توافق کنند بعد از
جنگ فاریاب ،جنگ علیه طالبان در والیتهای قندوز و
بدخشان را نیز رهربی خواهد کرد.
از این وعده دوستم بیشرت از یک ماه میگذرد؛ ولی عملیات

علیه طالبان در قندوز و بدخشان انجام نشد.
همچنان آقای دوستم به این پرسش که آیا رییس جمهور به
او اجازه خواهد داد تا در قندوز و بدخشان نیروهای امنیتی را
رهربی کند ،پاسخ روشن و مشخص نداد.
والیت قندوز در شامل کشور روز دو شنبه به دست طالبان
سقوط کرد ،جنگ و حضور چند روزه طالبان در این والیت
بر غیرنظامیان و باشندگان محل خسارات زیادی را وارد کرده
است و شامری زیادی از خانوادهها از جنگ فرار کرده و به
والیتهای همجوار و ولسوالی نسبتاً امن قندوز پناه بردهاند.
در همین حال گزارشها از والیتهای بدخشان ،تخار و
بغالن میرسانند که چندین ولسوالی در این والیتها نیز به
دست طالبان سقوط کرده است.
نیروهای امنیتی با رسیدن نیروهای کمکی ،عملیات
بازپسگیری این والیت را آغاز و توانستند قسمتهای شهر
قندوز را بازپس بگیرند.
وزارت داخله در مورد شامر تلفات جنگ قندوز در
خربنامهای گفته است که تاکنون  150جنگجوی طالب
و چهار انتحاری کشته شدهاند .ولی تاکنون از شامر دقیق
تلفات نیروهای امنیتی معلومات در دست نیست.

ریاست اجرایی:
هرچه عاجل به یک هزار و پنج صد خانوادهی بیجاشدهی قندوزی کمک شود
اطالعات روز :ریاست اجرایی با نرش اعالمیهای خرب داده
است که در نشستی ،کمیته حاالت اضطرار مؤظف شده تا هر
چه عاجل کمکها را در اختیار بیجاشدگانی که از جنگ
قندوز فرار کردهاند ،قرار دهد.
به نقل از این اعالمیه ،همچنان فیصله شده که هر چه عاجل
مواد غذایی به چهار هزار و پنجصد خانوادهی بیجاشدهی
قندوز در والیتهای بدخشان و تخار فرستاده شود و بیش
از پنجصد بیجاشدهی دیگر از شیرخان بندر به مزار رشیف
انتقال داده شوند.
در این نشست دفاتر محلی کمیته حاالت اضطرار در
والیتهای بدخشان و تخار مؤظف شده تا کمکهای نقدی
و مواد غذایی را به صورت دقیق به بیجاشدگان قندوز در این

مناطق توزیع مناید.
از جانب دیگر فیصله صورت گرفته تا مواد صحی کافی برای
تداوی مجروحین به والیت قندوز فرستاده شود.
در اعالمیه آمده که« :رییس دفرت هامهنگی سازمان ملل
متحد در افغانستان تأکید منود که جامعه جهانی و مؤسسات
بیناملللی آمادگی کامل برای مساعدت مواد خوراکی و مورد
نیاز به بیجاشدگان والیت قندوز را دارند؛ اما منتظر تکمیل
شدن ارزیابیهایی هستند که براساس آن مواد مورد نیاز را در
دسترس نیازمندان قرار دهند».
او افزوده که از ملل متحد خواستهاند تا با استفاده از متام
امکانات خویش ،زمینه انتقال کسانی را که در شیرخان بندر
و مناطق مرزی گیر مانده اند ،به مزار رشیف فراهم سازند.

همچنان فاطمه گیالنی ،رییس صلیب رسخ افغانی گفته است
که تا روز شنبه کمک نقدی خود را در هامهنگی با نهادهای
ذیربط در اختیار بیجاشدگان قندوز قرار خواهند داد.
نشست امروز تحت ریاست محمد محقق ،معاون ریاست
اجرایی ،برگذار شده بود که در آن مسئول کمیته حاالت
اضطرار ،مسئوالن ادارات و نهادهای ملی و مؤسسات
بیناملللی در کابل حضور داشتند.
والیت قندوز در شامل کشور روز دو شنبه به دست طالبان
سقوط کرد ،جنگ و حضور چند روزه طالبان در این والیت
بر غیرنظامیان و باشندگان محل خسارات زیادی را وارد کرده
است و شامری زیادی از خانوادهها از جنگ فرار کرده و به
والیتهای همجوار و ولسوالی نسبتاً امن قندوز پناه بردهاند.

اشغال قندوز؛
بازتابی از طالبان قدیمی در طالبان جدید
نیویورک تایمز
جوزف گلدن
ترجمه :معصومه عرفانی

مردی که پشت تلفن خود را بهعنوان وزیر جدید
طالبان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر معرفی
میکرد ،در جستوجوی هر کسی بود که ارتباطی با
خانهی امن زنان (در قندوز) داشت .تنها یک روز
از اشغال قندوز گذشته بود ،اما یکی از خشنترین
شاخههای طالبان ،بار دیگر به آزار و اذیت زنان آغاز
کرده بودند.
روز سهشنبه ،زمانی که حسینا سروری
هماهنگکنندهی خانهای امن تازه از قندوز خارج
شده و از ایستگاههای بازرسی امنیتی جدید طالبان
گذشته بود ،تماسی از وزیر امر به معروف طالبان
دریافت کرد .این شخص از او درمورد مکان ساکنان
این خانهی امن و کارمندان آن سوال میکرد .خانم
سروری گفت ،هنگامی که او با احساسی از رضایت
به او پاسخ داد که تمام آنها فرار کردهاند ،صدای
آن مرد حالتی تهدیدآمیز به خود گرفت« :خیلی
خوششانس هستید که تمام زنان را خارج کردهاید».
در ساعات اولیهی پس از پیروزی شورشیان در
قندوز ،آنها به مردم چنین نشان دادند که این والیت
شاهد شیوهی بهتری از حکومت طالبان خواهد بود.
آنها اعالم کردند سیستم جدیدی از قضاوت بنیاد
میگذارند و برای کارمندان دولت ،وعدهی عفو
دادند.
اما مصاحبههای فراوانی با ساکنان این شهر و مقامات،
بهروشنی نشان داد که حکومت طالبان در قندوز در
چهار روز گذشته ،پژواک وحشتناکی از تعدادی از
شدیدترین موارد نقض حقوق بشر توسط این گروه در
دههی  1990است .اگرچه این گروه در اعالمیههای
خود ،به مردم اطمینان دادند که برای آنها امنیت
به ارمغان میآورند و احکامی علیه غارت و اعدام
صادر کردند ،آنچه درحقیقت اتفاق میافتد ،کامال
برعکس بود.
رحمتالله ،یکی از معلمهای برجسته در قندوز گفت:
«حکومتی از وحشت و اضطراب در این والیت وجود
دارد؛ گرچه طالبان به مساجد و خیابانها آمدند تا به
مردم بگویند که آنها بیخطر هستند».
در اولین ساعات تثبیت کنترل طالبان بر شهر ،بسیاری
از ساکنان آن از ترس در خانههای خود پنهان شدند.
اما تعدادی دیگر ،سرگردان در خیابانها میگشتند و
فاتحان جدید شهر را تماشا میکردند .حتا تعدادی
امیدوار بودند که طالبان ،به شهری که مدتها بهدلیل
مبارزات شبهنظامیان و سرقتهای مسلحانه گرفتار
ناآرامی بود ،نظم بیاورند.
این امیدها زمانی باال رفتند که رهبر این گروه مال
اخترمحمد منصور ،در نامهای سرگشاده به مردم
افغانستان وعده داد که نیروهایش هیچکدام از
جنایاتی که طالبان با آنها شناخته میشوند ،مرتکب
نخواهند شد .اما بهنظر میرسید که درعرض یک روز،
این دستور زیر پا گذاشته شده بود.
یک مرد ،از مرگ پسرعموهایش میگفت که روز
چهارشنبه ،پس از ورود شورشیان به خانههایشان ،به
قتل رسیدند .پسرعموهای این مرد ،عتیق و ضیاءالحق،

افسران پلیس بودند .یکی از آنها چهار ماه قبل از
پلیس خارج شده بود (این دو قتل توسط یک مقام
رسمی تایید شدند) .تعدادی دیگر ،توضیح میدادند
که چگونه طالبان خانهها را دروازه به دروازه برای
یافتن کارمندان دولتی جستوجو میکردند.
بااینحال ،غارتهای فراوانی اتفاق افتاد که اغلب
آنها توسط خود طالبان صورت گرفت و تعدادی
توسط دیگر مردان مسلحی که با طالبان یکجا شده
بودند.
تد کاالهان که مشاور امنیتی در شمال شرق افغانستان
است ،در ایمیلی نوشت که شایعات غارت در قندوز،
باعث شده تا خانوادههای روستایی برای فرستادن
پسران خود به این شهر تشویق شوند .آنها به پسران
خود دستور میدادند «بروید و غنیمت جمع کنید».
نصیب ،یکی از ساکنان قندوز گفت که در روز
پنجشنبه ،او آمبوالنسی پر از قالینهای «احتماال
سرقتشده» را دید که درحال خروج از شهر بود .او
گفت «زمانی که نگاه دقیقتری به آمبوالنس انداختم،
از اینکه دیدم طالبان رانندهی آن هستند ،شوکه
شدم» .نصیب اضافه کرد ،این اولین بار در آن چهار
روز بود که میدید طالبان در غارتهایی که بهشکلی
فزاینده در شهر رایج شده بود ،شرکت میکنند.
یکی دیگر از ساکنان قندوز به نام احمد خالد گفت
که قبل از فرار از قندوز در روز پنجشنبه ،تعدادی از
جنگجویان طالبان را دیده بود که اطراف ماشینی
نشسته بودند .آقای خالد گفت زمانی که آنها او را
صدا کردند تا برای روشنکردن ماشین بدون سویچ،
به آنها کمک کند ،متوجه شد که آنها قصد سرقت
آن ماشین را دارند .او گفت« :من ترسیده بودم.
بااینوجود ،به آنجا رفتم و تالش کردم .اما نتوانستم
آن را روشن کنم».
طالبان در یکی از نخستین اعالمیههای خود برای
والیت قندوز که در سایت انگلیسی زبان این گروه
پست شده و واضح بود مخاطبان گستردهتری دارد،
تمام کارمندان سازمانهای غیردولتی را برای ادامهی
کارهایشان بهشکل معمول فرا خواند .در این اعالمیه
گفته شده بود هر کارمندی که با مشکلی مواجه شود با
«کمیسیون کنترل و مدیریت سازمانهای غیردولتی و
شرکتهای امارت اسالمی» طالبان تماس بگیرد.
بااینحال ،براساس گفتههای حوریه مصدق ،محقق
سازمان عفو بینالملل که با مردم والیت قندوز در
تماس شده بود ،خانههای کارکنان سازمانهای
غیردولتی ،غارت و سوزانده میشود.
خانم سروری ،هماهنگکنندهی خانهی امنی که
توسط گروه «زنان برای زنان افغان» اداره میشود،
زمانی که در جادهای خارج از قندوز بود ،از وزیر
جدید امر به معروف تماسی دریافت میکند و روز
بعد میشنود که طالبان جستوجوی خود در شهر را
ادامه دادهاند.
خانم سروری گفت که جنگجویان شورشی به
خانهی یکی از همکاران او رفته بودند که سرپرست
یکی از خانههای امن برای زنان بود .خانم سروری
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گفت که گرچه این سرپرست در خانهاش حضور
نداشت و مخفی شده بود ،طالبان مجازات خود را
اجرا کردند :شوهر این سرپرست به ضرب گلوله کشته
شد و سپس آنها پسر  20سالهاش را ربودند .خانم
سروری گفت که آنها درمورد قتلهای متعدد دیگری
نیز در آن منطقه شنیدهاند.
اما بهنظر میآمد که در روزهای بعد ،برنامههای
طالبان برای والیت قندوز تغییر کرد و آنها شروع
به استخدام جنگ جویان جدید کردند .آقای خالد
گفت زمانی که او خانهاش را ترک کرده بود تا ببیند
در شهر چه جریان دارد ،یکی از شبهنظامیان طالبان
را با قلم و کاغذی در دست دید که مردان جوان
را ترغیب میکرد تا به آنها بپیوندند و علیه «کفار
و رژیم دستنشانده» بجنگند .او گفت که پیش از
دورشدن از آنجا ،حدود هشت مرد جوان را شمرده
بود که درمیان ثبتنامکنندگان بودند.
آقای خالد گفت« :من فکر کردم که این ایدهی
خوبی برای فرارکردن از آنجاست ...آنها (طالبان)
میگفتند کسانی که ثبتنام کنند ،میتوانند دوستان
خود را نیز به همراه بیاورند».
چهارشنبه شب ،وحشت جدیدی شهر را فرا گرفت:
زمانی که کماندوهای افغان برای پسگرفتن شهر از
طالبان آمدند و شهر تبدیل به صحنهی نبرد شد.
روز پنجشنبه ،تعداد کمی از مردم جرات بیرونآمدن
از خانههایشان را داشتند .آنها در خانههایشان
ماندند تا از تیراندازیها ،و ردوبدل شدن خمپاره و
راکت میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان که وارد
شهر شده بودند ،در امان بمانند.

اما بهنظر میآمد که در روزهای
بعد ،برنامههای طالبان برای
والیت قندوز تغییر کرد و آنها
شروع به استخدام جنگجویان
جدید کردند .آقای خالد گفت
زمانی که او خانهاش را ترک کرده
بود تا ببیند در شهر چه جریان
دارد ،یکی از شبهنظامیان طالبان
را با قلم و کاغذی در دست
دید که مردان جوان را ترغیب
میکرد تا به آنها بپیوندند و
علیه «کفار و رژیم دستنشانده»
بجنگند .او گفت که پیش از
دورشدن از آنجا ،حدود هشت مرد
جوان را شمرده بود که درمیان
ثبتنامکنندگان بودند.

گرچند باید متام کارهای رییس جمهور را لست میکردم ،اما دیدم
یک کار دیگر هم است که در قدم نخست به این لست اضافه شود و
آن ،درج گوسفندان در سیستم انتخابات بود که به دست آقای یوسف
نورستانی ،ضیاالحق امرخیل و باقی رشکای سیاسی شان انجام شد.
اما حاال لست کارهای رییس جمهور؛
 -1خودش را رییس جمهور منتخب کرد ،گرچند باور عمومی تاهنوز
هم چیز دیگری است.
 -2با رییس اجرائیه ،تا که ممکن بود جنجال کرد.
 -3رییس اجرائیه را قبول کرد و با این کارش ثابت کرد که رییس
جمهور منتخب نیست ،اما هنوز هم شله است که رییس جمهور
منتخب است.
 -4شاید تقصیر رییس جمهور نباشد ،اما رکود اقتصادی شدید دامن
اقتصاد کشور را گرفت.
 -5گفته میشود متامی قراردادهای استخراج معادن را لغو کرده.
 -6هامنگونه که در اوایل به نیروهای امنیتی قول داده بود که امسال
از لحاظ ناامنی ،بدترین سال خواهد بود ،ناامنی به اوجش رسیده.
 -7بیکاری را هم به اوجش رسانده
 -8کاری کرده که ارزش افغانی در بازار اسعار ،سقوط کند.
 -9سیستم راستگویی را شخصاً تعطیل کرده (به شعار قندوز تحت
مدیریت ماستش نگاه کنید).
 -10تا حاال چند بار افغانستان را به چهارراه ترانزیت مخابرات تبدیل
کرده ،اما خوشش نیامده دوباره تعطیل کرده.
 -11هیچ افغان را از افغان دیگر برتر نکرده ،به همین خاطر هر وقت
که طالبان آبروی نداشته اش را برد ،جرنال مراد را برای احیای آبرو
فرستاد اما مدال و ستایشش را به رسپرستی اعطا کرد که به اندازهی
یک رسباز از جنگ و دشمن و اسرتاتژی و تدبیر منیفهمد.
 -12هنوز هم وزیر دفاع ندارد .شاید ربطی به مکتب قبیلهیون داشته
باشد.
 -13هر وقت والی تعیین کرد ،به زودی معلوم شد که والی منتصب به
تعطیالت سه ماهه به تاجکستان رفته.
 -14شاید او منیخواست ،اما زندانها را از طالب و خالفکار خالی
کرد.
 -15تذکره الکرتونیک را فکر کنید که نابود کرده.
 -16چند بار به عربستان رفته ،نور عجیب دیده پس آمده.
 -17به نیروهای امنیتی کشور معموالً اجازه حمله بر دشمن را
منیدهد ،مگر اینکه اوضاع قندوزی شود.
 -18معاونین را مرصوف استخدام مشاور کرد که متاسفانه این مرض
به ریاست اجرائیه هم رسایت منود.
 -19در عزل و نصب کارمندان ارشد حکومتی ،بسیار واضح قومگرایی
کرده.
 -20هنوزهم معتقد است که محبوب دل مردم است .پررو!
 -21فرهنگ هههههههههههههه را تاسیس و نهادینه کرد.
 -22استفاده بهینه از تفکر و متفکر کرده اما حاصلش معلوم نیست.
 -23از دست فاروق وردک مدال گرفته ،هامن فاروق که مکتب و
معلم خیالی داشت.
 -24الف زد که کابل بانک را چنین میکنم ،اما کابل بانک او را
چنین کرد.
 -25خیلی دوست دارد من نباشم ،این دوست داشتنش را به مراتب
قویتر و گسرتدهتر کرده.
 -26معامله دهنه غوری و دندغوری را انجام داد.
 -27او اولین کسی است که اصطالح "تحت مدیریت" را بسیار بیجا
استفاده کرد اما آبرویش نرفت.
 -28قول داد یک نان مردم را دو نان کند .از اکرثیت را نیم نان کرد
تا یک عدهی خاص سه نانه شوند.
 -29شورای امنیت و امتر را ایجاد منود که اجازه جنگ را از نیروهای
امنیتی بگیرد.
 -30هر باری که یک یا دو ولسوالی سقوط میکند ،او به دو زبان
(دری و پشتو) آن را محکوم میکند.
 -31با این همه ،یک روز شوق ورزش به رسش زد و حاال چند ماه
است که پایش شکسته ،جور هم منیشود .اگر رشبت پای دارید،
بربید .بیچاره وبال دارد.
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مردم از افزایش «زبالهها»
در سطح شهر نگران اند
شفایی

Photo: eid mohammad rooish

مواجهۀ مشکوک حکومت
وحدت ملی با مسئله نا امنی
رها دادور

سقوط شهر قندوز به دست طالبان ،یکی از
مهمترین رویدادهای امنیتی در کشور بود .این
اتفاق در طی چهارده سال گذشته سابقه نداشت.
در طی این مدت ،هرچند طالبان و سایر گروههای
تروریستی اقدامات خشونتبار زیادی را مرتکب
شدند ،اما هیچگاه تهاجمی به این بزرگی انجام
ندادند و قدرت تسلط بر مرکز یک والیت را بدست
نیاورده بودند.
سقوط قندوز درست یک سال پس از روی کارآمدن
حکومت وحدت ملی ،اتفاق افتاد .پیام این واقعه
روشن است :حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت
کشور ناکام است .این ناکامی دالیل سیاسی و
مدیریتی دارد .برای اثبات این مدعا ،شواهد کافی
وجود دارد.
اول ،حکومت وحدت ملی پس از یک سال
هنوز نتوانسته است وزیر دفاع خود را مشخص
بسازد .علیرغم اینکه ،اکثریت اعضای مجلس
نمایندگان با واگذاری مسئولیت وزارت دفاع به
معصوم استانکزی مخالفت ورزیدند و همینطور
بخش عمدۀ مردم با انتصاب او در وزارت دفاع
مخالفاند ،اما رئیس جمهور بیتوجه به این
مخالفتها ،او را به عنوان سرپرست وزارت دفاع
منصوب کرد .طبیعی است که حضور غیر مشروع
معصوم استانکزی در وزارت دفاع ،مدیریت جنگ
جاری در کشور را به مشکل مواجه میسازد .دوم،
بارها و بارها ،از زبان مسئولین امنیتی کشور،
شنیده شده است که شورای امنیت ملی در بسیاری
موارد اجازه اقدام پیشگیرانه از حمالت مخالفین
را نمیدهد.
در حادثۀ قندوز ،چنین چیزی کامالً واضح بود.
رئیس امنیت ملی در مجلس نمایندگان به صراحت
اذعان داشت که نیروهای امنیتی اطالعات قوی
را در اختیار داشت که طالبان حملۀ گستردهای را
بر شهر قندوز انجام میدهند ،اما با وجود آمادگی
نیروهای امنیتی ،عملیات برای سرکوب طالبان به
تأخیر انداخته شد.
سوم ،با وجود نارضایتی گسترده از عملکرد
مقامهای محلی ،رئیس جمهور از هرگونه اقدامی
در این زمینه خودداری کرد .هم مردم قندوز و هم
نمایندگان آنان در مجلس و نیز برخی از چهرههای
سیاسی ،بارها در مورد سوء عملکرد عمرصافی،
والی قندوز ،لب به شکایت گشودند ،اما کسی به
این شکایات وقعی نگذاشت .در نهایت دیده شد
که عمر صافی در هنگام فاجعه و سقوط والیت

قندوز ،سرگرم عیش و عشرت در یکی از کشورهای
خارجی بود.
مجموعهای این شواهد نشان میدهد که مسئله
امنیت در افغانستان توسط حلقههای خاصی در
درون نظام مدیریت میشود .گمانهزنیها در
مورد نا امن سازی عمدی شمال اندک اندک به
واقعیت میپیوندد .اگر چنین چیزی نیست ،پس
چرا باید افراد خاصی به رغم ناتوانی شخصی
آنان و مخالفتهای گستردۀ مردمی ،مأموریت
خاصی را عهدهدار باشند؟ چه دلیل موجهی وجود
دارد که سران حکومت وحدت ملی از این افراد
نمیگذرند؟ چرا مهمترین وزارت حکومت ،باید با
سرپرست مدیریت شود .چرا اجازه عملیات و اقدام
پیشگیرانه به نیروهای امنیتی داده نمیشود و
آنان همواره در موقف دفاع به سر میبرند؟
سربازان کشور همواره در سنگرهای نبرد ثابت کرده
است که توانایی الزم برای مقابله با تهدیدات
تروریستی در کشور را دارند .عملکرد نیروهای
امنیتی در بازپس گیری قندوز نشان داد که اگر
مدیریت سالم در ردههای باالتر و سطوح فرماندهی
دستگاههای امنیتی وجود داشته باشد ،سربازان
جان برکف نیروهای امنیتی قدرت باالیی برای
سرکوب تروریستان و شکست آنان را دارند .اما
سران حکومت وحدت ملی درگیر و دار کسب قدرت
و ثروت بیشتر ،از این امر مغفول ماندهاند .به نظر
میرسد مسئله اصلی امنیت چگونگی مدیریت
سیاسی جنگ و انگیزۀ مقامهای ارشد دولتی برای
مواجهه با این تهدیدات میباشد .آنچه در وضع و
حال موجود برجسته به نظر میرسد ،وضع آشفته در
حلقات تصمیمگیری سیاسی است .برخی به دنبال
چانهزنی برای کسب قدرت ،برخی دیگر نگران
مقام و جایگاه و شمار دیگر در این خأل مدیریتی،
اوضاع جنگ را اینگونه مدیریت میکنند.
با توجه به وضعیت امنیتی کشور و خطر از دست
رفتن دستآوردها ،انتظار میرود که سران حکومت
وحدت ملی با مسایل امینتی و منافع کالن کشوری،
دست از رفتارهای مرموز و مشکوک بردارند و به
جای شخصی سازی و کارهای سلیقهای ،به
مدیریت کالن کشوری بپردازند .نباید مردم زیر
سایه وابستگی رئیس جمهور به یک شخص و
نادیده گرفتن اعتراضها ،نا امنی گسترش پیدا
کند .رها کردن مردم در قعر قهار ترور و ادامۀ
بازیهای کودکانه در ارگ ،پیامدهای ناگواری
برای سران حکومت وحدت ملی دارد.

افزایش و انباشته شدن زبالهها در خیابانهای شهر کابل ،در این
اواخر مشکالت زیادی را برای مردم به وجود آورده است .بوی
تعفن که به دلیل انباشته شدن زبالهها در هر گوشه و کنار و به
خصوص در خیابانها حس میشود ،هر رهگذری را آزار میدهد و
نارضایتی مردم را از کارکرد شهرداری ،بیشتر ساخته است.
مردم میگویند که از یک ماه بدینسو ،شهرداری کابل زبالهها را
انتقال نداده است و با انباشته شدن زبالهها ،بوی بد و متعفن آن
زندگی را برای مردم دشوار ساخته است .در یک ماه اخیر انباشته
شدن بیش از حد زبالهها ،چه در خیابانها و چه در نزدیکی مناطق
مسکونی ،به حدی بوده است که مردم به شدت از بیمسئولیتی
شهرداری در این زمینه انتقاد مینمایند .این در حالی است که به
باور پزشکان ،انباشت زبالهها در مناظق مسکونی باعث ابتالی
شهروندان به انواع بیماریها میگردد و در این میان کودکان
آسیب پذیرترین قشر هستند.
با این حال ،نگرانی بیشتر مردم از افزایش و انباشت زبالهها،
شیوع انواع بیماریهای مختلف است .بیتوجهی و کم کاری
شهرداری کابل در این زمینه ،باعث شده است که شهر چهرهای
زشت و متعفن به خود بگیرد.
اما مسئوالن در شهرداری کابل گفتهاند که به زودی زبالهها از
شهر کابل در یک حشر عمومی جمعآوری و انتقال داده خواهد
شد .به گفته این مسئوالن چالشهایی از جمله تهدیدات شدید
امنیتی و رویدادهای ناگوار امنیتی اخیر ،میزبانی دو نشست بزرگ
منطقهای و جهانی در پایتخت ،و همچنان سکتگی در روند اکمال
تیل موترهای تنظیف ،تعطیالت عید قربان و افزایش بیرویه
زبالههای حیوانات ذبح شده ،ایجاد اصالحات در این اداره با
نصب سیستم جیپیاس به موترها و برکناری تعدادی از رانندگان
تنظیف از سوی دیگر ،از مهمترین عوامل سکتگی در برنامههای
منظم کارمندان تنظیف بوده اند که منجر به انباشت زبالهها در
شهر کابل شده است .به باور این مسئوالن ،همۀ این عوامل
باعث شده است تا در جمعآوری زبالهها کوتاهی صورت بگیرد.
به گفته این مسئوالن قرار است که حشر گستردهای با همکاری
دیگر نهادها به منظور جمعآوری زبالههای انباشت شده ،طی یک
هفته صورت بگیرد .اما هفتهی که مسئوالن وعده داده بودند
پایان یافته و زبالهها هنوز هم روی جادهها و در نزدیکی خانههای
مسکونی گستردهاند و هر روز بیشتر میشود.
افزایش بیش از حد زبالهها ،نبود سیستم کانالیزیسیون شهری،
آلودگی هوا ،افزایش معتادین و گداها از مشکالتی هستند که
پایتخت نشینان با آن دست به گریبانند.
هر چند شهر کابل با افزایش روز افزون جمعیت و همچنان تولید
بیش از حد زباله در روز روبهرو است ،اما متاسفانه مسئوالن
مربوطه در این زمینه هیچ برنامهای مشخص و یا راهکار درستی
ندارند .همین امر باعث شده که نه تنها مشکالت مردم کاهش
پیدا نکند ،بلکه روز به روز به مشکالت آنان افزوده شود .مردم

همه روزه شاهد زبالههایی هستند که در اطراف خیابانها و حتا
پیادهروها قرار دارند؛ که معتادین و حیوانات و حتا کودکان در آن
میان پرسه میزنند.
از زباله به عنوان طالی کثیف یاد میگردد و در دیگر کشورها
زباله بازیافت شده و از آن دوباره استفاده میگردد .زبالههای
بازیافت شده میتوانند کمکی به اقتصاد کشور باشد .در زبالهها
مواد تجدیدپذیر و مفید زیادی مانند شیشه و آلومینیم وجود دارد
که قابل بازیافت بوده و از آن به عنوان مواد اولیه ،در صنایع
بکار برده میشود .نبود امکانات فنی و توجه نکردن به این طالی
کثیف باعث شده تا از آن استفاده درست صورت نگیرد .از اینرو
تنها شمار معدودی از شرکتهای خصوصی در بخش بازیافت
زباله در کابل فعالاند .این طالی کثیف به محضی که دور ریخته
میشود ،هزاران دوره گرد و افراد معتاد به آن هجوم میآورند .دو
سوم زبالههای مفید شهر کابل توسط همین افراد جمعآوری و به
بیرون کشور قاچاق میشود .در این میان ،چیزی که به ریاست
تنظیف باقی میماند عمدتا پس ماندهای غذایی ،مواد اضافی
ساختمانی ،فضوالت حیوانات و گل و الی است .با این همه،
کابل یکی از نامنظمترین و غیرمعیاریترین سیستم جمعآوری
زباله را در منطقه دارد .برای جمعآوری زبالههای این شهر۱۳۵ ،
هزار زبالهدانی نیاز است؛ در حالیکه تنها نزدیک به پنج هزار
زبالهدانی در سطح شهر قرار داده شده و نزدیک به هشت هزار
محل سرباز نیز برای جمعآوری زباله تعیین شده است.

از زباله به عنوان طالی کثیف
یاد میگردد و در دیگر کشورها
زباله بازیافت شده و از آن دوباره
استفاده میگردد .زبالههای
بازیافت شده میتوانند کمکی به
اقتصاد کشور باشد .در زبالهها
مواد تجدیدپذیر و مفید زیادی
مانند شیشه و آلومینیم وجود دارد
که قابل بازیافت بوده و از آن به
عنوان مواد اولیه ،در صنایع بکار
برده میشود .نبود امکانات فنی
و توجه نکردن به این طالی کثیف
باعث شده تا از آن استفاده درست
صورت نگیرد .از اینرو تنها شمار
معدودی از شرکتهای خصوصی
در بخش بازیافت زباله در کابل
فعالاند.
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قندوز و شکستهای متعدد
در افغانستان
منبع :نیویارک تایمز
نویسنده :رشاد احمدی
برگردان :حمید مهدوی

یادداشتهایسخیدادهاتف
هنر گوش دادن
به مردم

نیروهای طالبان روز دوشنبه شهر شمالی قندوز را تصرف
کردند .در کابل ،اوضاع وخیم بود .پارلمان ،رمسئوالن
[ارگانهای] امنیتی را برای بازجویی احضار کرد و حکومت
را به بیکفایتی متهم کرد .در همین حال ،عکسهای خبری
فرماندهان طالب در مرکز قندوز نشان میدهند که پرچم شان
را باال میکنند و پیروزی شان را وانمود میکنند.
قرار نبود که یک سال پس از تشکیل حکومت وحدت
ملی ،در نتیجه توافقی که ایاالت متحده در بدست آمدن
آن کمک کرد ،کشور ما اینگونه باشد .افغانستان در مسیر
قهقرایی قرار دارد .توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و
عبدالله عبدالله ،رییس اجرائیه ،دگرگون شده و تغییر شکل
داده است.
بهجای یک حکومت فراگیر و متحد ،یک حکومت منزوی
داریم که با حوزه انتخاباتی خودش در تقابل قرار دارد .به
نظر میرسد که اکنون مبارزه با فساد و پاسخگوتر ساختن
حکومت امیدواریهای فزون باشند .رهبران در توافق روی
انتصابهای بسیار کلیدی ،مانند دادستان کل و والیها،
ناکام بوده اند .افزایش حمالت و مناطق مورد مناقشه مانع
[تحقق] چشم انداز امنیت بهتر میشوند .در مقایسه با یک
سال قبل ،امروزه مناطق فاقد حکومت و ظهور گروههای
چون دولت اسالمی تهدید بزرگتری هستند.
مخمصه افغانستان و آینده نامشخصاش در سطح جهان با
فرار دسته جمعی جوانانش قابل مشاهده است .نظر به آمار
سازمان ملل متحد ،پس از سوریه ،ما از لحاظ داشتن بیشترین
پناهنده که از کشور فرار میکنند ،در مقام دوم قرار داریم.
اینجا در کابل ،خانوادهها وسایل خانه شان را میفروشند تا
فرار کنند – صحنهای که یادآور گذشته معاصر تاریک ما
است .من با دیدن تصاویر جوانان افغانستان در راه سفرهای
خطرناک ،در جستوجوی پناهندگی و چشم انداز بهتر
اقتصادی ،عمیقا ناراحت میشوم.
افغانها با اکراه از حکومت وحدت ملی به عنوان یک چاره
موقت استقبال کردند؛ اما [رهبران] این حکومت زمان و
فرصتی را که میتوانستند در اولین سال حکومت شان در
تحکیم حکومت استفاده کنند ،از دست دادند .آقای غنی
و آقای عبدالله باید سریعاً روی مسایلی تمرکز میکردند
که برای مردم افغانستان مهمترین اند :اقتصاد ،امنیت و
حکومتداری .در عوض ،این رهبران باو ِر خام یا شاید ساده
لوحانه داشتند که از طرف مردم افغانستان اختیار قوی دارند.
آنها تصمیم گرفتند به یکی از حساسترین مسایل کشور
بپردازند :تنظیم دوباره روابط با پاکستان .ناکامی در بهبود
روابط ،هزینه سیاسی زیادی برای رییس جمهور غنی داشت.













اعتبار رو به کاهش او ،حتا باعث مطرح شدن پرسشهای
پوپولیستی در مورد وفاداری سیاسیاش شده است.
دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی درگیر جنگ
تلخ تقسیم قدرت بوده اند که به از دست رفتن اعتماد
عمومی [نسبت به حکومت] منجر شده است .طناب کشی
و زورآزمایی بر سر توزیع پستهای کلیدی حکومت قانون
اساسی را فلج کرده است و رهبران نتوانستند با مخاطبان
داخلی شان ارتباط برقرار کنند .بهجای ارائه یک چشمانداز
برای کشور ،آنها تالش کردند با گفتن این که میراث بد را
به ارث برده اند ،خود را مبرا سازند .به گفته آنها ،ناکامی
در عملی کردن وعدههای مبارزات انتخاباتی شان تقصیر
آنها نیست؛ بلکه تقصیر کاهش کمک و حضور نظامی
بین المللی است .اما اساس این وعدهها را کدام پیش بینیها
تشکیل میداد؟ درست زمانی که قرار بود انتقال سیاسی و
نظامی سال  2014حسی را ایجاد کند که این کشور میتواند
برای یافتن راه حل به داخل مراجعه کند ،این طلیعه بازی
برای روحیه و این چشمانداز که افغانستان میتواند استوار
روی پاهای خود بایستد ،پر هزینه است.
چالشهای فراروی فرمول حکومت وحدت ملی به طور
معجزه آسا ناپدید نخواهد شد .با این حال ،حکومت میتواند
با اعتراف به وخامت اوضاع و اولویت بندی گامهای بعدی،
در مسیر درست گام بردارد.
نخست این که حکومت باید توجهش را به سیاست داخلی
برگرداند .انسجام داخلی میتواند روحیه ملی را تقویت کند،
اساس مشروعیت حکومت را پی ریزی کرده و انعطاف
پذیری ایجاد کند .رهبران حکومت وحدت ملی باید نسبت
به اجرای مراحل کلیدیای موافقتنامه سیاسی  20سپتامبر
 ،2014از جمله برگزاری لویه جرگه ،تعهد قوی نشان بدهند.
در اینجا ،عمل گرایی باید راهنمای رویکرد حکومت
باشد – هم در آمادگی برای [برگزاری] جرگه و هم در جلب
حمایت گسترده برای یک برنامه سیاسی مشترک .رهبران
باید برای طفره رفتن از تعهدات شان در موافقتنامه سیاسی
یا به تاخیر انداختن آنها ،عذر و بهانه نیاورند .خطر واقعی
این وجود دارد که حکومت وحدت ملی تسلیم چالشهای
امنیتی از سوی طالبان ،گروههای ستیزه جوی خارجی یا یک
شورش سیاسی شود.
دوم این که حکومت باید در رویکرد حکومتداریاش
فراگیر شود و با اعتماد به نفس و درایت عمل کند.
کشمکشهای طوالنی روی مسایلی چون به تعویق انداختن
انتخابات پارلمانی ،توزیع تذکره الکترونیکی ،امضای
موافقتنامه همکاری با سازمان استخبارات پاکستان و
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انتصاب یک کمیسیون اصالحات انتخاباتی به شدت اعتبار
یک حکومت خاموش و بی صدا را تضعیف میکند .رهبران
ما باید به سرعت درک کنند که چگونه میتوانند یک حس
امیدواری و اعتماد را در کشور تزریق کنند .نیروهای امنیتی
ما باید بدانند که از چه دفاع میکنند و بهخاطر چه میمیرند
و به آن باور داشته باشند.
سوم این که رهبران ما و دیگر چهرههای بانفوذ کشور باید
از یکپارچگی حکومت دموکراتیک و مطابق به قانون
اساسی در افغانستان محافظت کنند .از هرج و مرج سال
 2001بدینسو ،در جریان چهارده سال ،پایههای یک نظام
دموکراتیک را ساختهایم .ما باید اپوزیسیون سیاسی را که در
چارچوب نظام مطابق به قانون اساسی ما باشد ،خفه نکنیم؛
بلکه پرورش بدهیم.
تداوم حمایت اقتصادی و سیاسی از افغانستان و باال بردن
آن ،برای دوام حکومت حیاتی اند .افغانستان ،از بسیاری
جهات ،از سوریه و عراق به مراتب بهتر است؛ اما به نظر
میرسد که دیگر در صدر برنامههای امریکا و جامعه جهانی
نیست .اگر قرار است افغانستان به نمونه کامیابی مداخله
ایاالت متحده و ناتو تبدیل شود ،نباید در نیمه راه رها شود.

دوم این که حکومت باید در رویکرد
حکومتداریاش فراگیر شود و با
اعتماد به نفس و درایت عمل کند.
کشمکشهای طوالنی روی مسایلی
چون به تعویق انداختن انتخابات
پارلمانی ،توزیع تذکره الکترونیکی،
امضای موافقتنامه همکاری با
سازمان استخبارات پاکستان و
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انتخاباتی به شدت اعتبار یک حکومت
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امیدواری و اعتماد را در کشور تزریق
کنند .نیروهای امنیتی ما باید بدانند
که از چه دفاع میکنند و بهخاطر چه
میمیرند و به آن باور داشته باشند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال  2008امریکا،
وقتی که باراک اوباما در انتخابات درون حزبی
دموکراتها بر رقیب سرسخت خود ،هیالری کلینتون،
پیروز شد ،همه با اشتیاق منتظر بودند که ببینند اوباما
چه کسی را به عنوان معاون خود بر میگزیند .بسیاری
میگفتند که اوباما باید کسی را به حیث معاون خود
برگزیند که بتواند از نظر سیاسی کاربرد زیادی در برابر
تکت انتخاباتی حزب جمهوریخواه داشته باشد.
به این معنا که از یکسو حساسیت سفیدها در مورد
سیاهپوست بودن اوباما را کاهش بدهد و از سویی
دیگر کم تجربه بودن و جوان بودن اوباما را جبران کند.
برای چنین کارکردی ،گمان میرفت که اوباما چندین
گزینه را در برابر خود دارد .سر انجام ،اوباما جوزف
بایدن را به عنوان معاون خود برگزید .اما آنچه اوباما
بعدها در توضیح این انتخاب خود گفت ،همانی
نبود که تحلیلگران در موردش گمانهزنی میکردند.
اوباما با اشاره به صراحت لهجهی بایدن (که غالبا
خصوصیت دردسر سازی برای او و حزب دموکرات
امریکاست) ،گفت که بایدن را دقیقا به خاطر همین
خصوصیت نامطلوباش فرد مناسبی برای معاونت
خود یافته است .دلیل او این بود که یک رییسجمهور،
در حبابی که بر گردش ساخته میشود ،نیاز به کسی
دارد که شجاعت گفتن حقیقت در برابر رییس جمهور
را داشته باشد و فقط به تایید حرفها و باورهای
رییسجمهور سر تکان ندهد.
اکنون ،بیاییم به افغانستان .رییسجمهور ما ،جناب
محمد اشرف غنی ،بر گرد خود افرادی را جمع کرده که
فقط آنچه را او میگوید و باور دارد ،بازتاب بدهند .در
بیرون از ارگ هرچه صدای مردم به اعتراض و شکایت
بلندتر میشود ،به نظر میرسد که متملقان درون ارگ
به رییسجمهور میگویند که هیچ خبری نیست.
چنین مینماید که خود رییسجمهور نیز عالقهیی به
شنیدن آنچه به تایید نگاه و باور خودش نباشد ،ندارد.
به همین خاطر است که در مواقع بحران و در میانهی
اشک و خون خلق ،رییسجمهور به گونهیی رفتار
میکند که گویی چیزی به گوشش نرسیده.
حاال زمان آن است که ایشان به جای گوش دادن به
مدح متملقان و شیپور متعصبان ،گوش خود را به
روی فریادهای ناامیدانه و خشمگینانهی مردم باز
کند .وگرنه ،ممکن است واقعا دیر شود و زمانی که
رییسجمهور به این نتیجه برسد که دیگر از پی اتمر
و یون و ترهخیل و منگل نرود ،فرصتی برای تصحیح
خطا نمانده باشد.
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کلمههای عبور قدرتمند و مدیریت آنها

بگو مگو از
Ali Nazari
رسزمین نقشهای وارونه!
در حالی که کشور از ضعف سیاست خارجی رنج میبرد،
مهاجران افغان در بیرون از کشور تحقیر و توهین
میشوند ،سفارتخانهها نقششان را از دست داده و از
ناهنجاریهای درون وزارت خارجه نیز شکایت بسیار
است ،وزیر امور خارجه به کندز سفر کرده تا علیه تروریستان سینه سپر کند .اگر او واقع ًا
میتواند کاری در این مورد بکند ،کمی همت کند و سیاستمداران پاکستانی را تحت
فشار قرار دهد تا از تروریستان حامیت نکنند؛ کاری که از او ساخته نیست .رسپرست
وزارت دفاع ،وزیر امور داخله ،رییس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز در کابل میمانند
و وزیر خارجه به محل جنگ سفر میکند .این از خندهآورترین کارهاست.


Amrullah Saleh
اگر گاهی رسبازان وطن به خاطر تامین امنیت به خانه
کسی در زدند و یا تروریست و دهشت افگن را از پشت
سپر ملکیها دستگیر کردند مشتی پر غوغا و در قدرت
بر محکومیت آن بر خاستندو آن را تجاوز بر حریم مردم
دانستند .حاال لشکر جهل تجاوز کردهاند ،به ناموس
و حریم خانوادهها دستاندازی کردهاند ،چپاول کردهاند ،قتل عام کرده اند ولی
هیچ غوغایی نیست .این خموشی یا ترس است ،یا همسویی ،یا بیتفاوتی و یا هم
بیاحساسی .سکوت در برابر طالب – سکوت و مرگ وجدان بوده میتواند و بس.


Abdullah Watandar
روزنامهنگاری شهروندی ،و امکان نرش اخبار و اطالعات
از سوی افراد عادی ،امتیازات بسیاری دارد ،و یکی
از خوبیهای دلپسند جهان امروز است .این پدیده،
سانسور را تقریبا ناممکن میکند و در دیوار سلط ِه دولتها
وسازمانهای قدرتمند بر گردش اطالعات ،درزهای جدی
ایجاد میکند .اما این پدیده (در میان ما افغانیها) یک ویژگی دیگری هم دارد ،و آن
ویژگی این است:
تشخیص راست و دروغ اطالعاتی که از سوی شهروندان در موارد مشخصی چون نربد
قندوز نرش میشود ،اگر ناممکن نباشد ،فوقالعاده دشوار است .یکی میگوید قندوز
در دست نیروهای دولتی است ،صدها جناز ِه طالب در رسکها مانده است ،یک نفر
از نیروهای امنیتی حتا زخمی نشده است و فعال کار پاکسازی شهر و حتا کل والیت
جریان دارد .دیگری میگوید دروغ نگو ،شهر در دست طالبان است ،جنگ جریان دارد،
مردم تباه شده راهی هستند ،و از نیروهای دولتی مولتی خربی نیست .هر دو هم ادعا
میکنند که در شهر قندوز هستند ،و از چشم دید شان میگویند.
حاال ،شام چگونه میتوانید این اطالعات را رد و یا قبول کنید؟ بگذریم از بیشامر
عکسها ،ویدیوها و ادعاهای دروغینی که به صورت عمدی و برای گمراه کردن نرش
میشوند .نتیج ِه این هیاهو ،و عدم هر گونه معیار پخش و نرش خرب و آگاهی ،این
میشود که آدم دست از دریافت اطالعات زنده و مستقیم شهروندی بشوید و به هامن
نخبگان
ِ
منابع سنتیتر و کندتر اما معتربتر رجوع کند .حاال ،جوگیر شدن حتا برخی از
اطالعات دروغین،
ِ
افغانی را هم بر این سیالب بیافزایید ،و تصور کنید که چه سونامی از
متناقض و عجیب و غریب به راه میافتد.


Salman Ali Oruzgani
رییس جمهور از ستانکزی راضی و ستانکزی هم از
رییس جمهور!
اما مردم از هردوی شان ناراضی
رضایت رییس جمهور از او و امثال او چه دردی را دوا
میکند؟ وقتیکه با مدیریت عالی جنابان دهها ولسوالی
سقوط میکند و رسانجام والیت قندوز با آن شکل فاجعهبار بدست تروریستهای داخلی
و خارجی میافتد ،دهها انسان بیگناه به قتل میرسد ٬به نوامیس مردم تجاوز میشود٬
صدها میلیون دالرخسارت به داراییهای عامه و تاسیسات دولتی میرسد ٬این رضایت
چه معنی دارد؟!


Daoud Naji
کشتار غیرقضایی؟!
در اعالمیهای که از سوی ارگ ریاست جمهوری در صفحه
رسمی ارگ منترش شده است ،آمده که طالبان در قندوز
دست به «کشتار غیر قضایی» زده اند.
جدا از اینکه صفحه ارگ بار بار کلامت ،تعبیرها و جمالتی
نارسا و از لحاظ دستوری اشتباه را منترش کرده است که بوضوح نشان میدهد در کل
مجموعه دفرت سخنگو ،یکی که سواد درست داشته باشد ،نیست .اما تعبیر «کشتار غیر
قضایی» در صفحه ارگ ،اشتباه امالیی یا انشایی نیست .بلکه چیز بسیار بسیار فراتر
از اینها است.
مگر ما «کشتار قضایی» داریم که «کشتار غیر قضایی» داشته باشیم .بکار بردن این
تعبیر نشان میدهد که نویسنده این منت ،فهم کامال اشتباه و نادرستی از «کشتار» و
«قضا» دارد .و این فاجعه است.

بسیاری از اف راد کلم ههای عبور ساده و ضعیفی
را ب رای حفاظت از حسابها و حریم خصوصی
خود انتخاب م یکنند و از آن خط رناکتر و بدتر
ای نکه از یک کلمه عبور ی کسان در سای تهای
مختلف استفاده م یکنند .اما چگ ونه م یت وان از
کلم ههای عبور قدرتمند و غیرقابل پیش بینی
مختلف استفاده کرد و از همه مه متر همه آنها
را به خاطر سپرد؟ ج واب این س وال استفاده از
ب رنام ههای مدیریت کلم ههای عبور است.
ب رنام ههای مدیریت کلم ههای عبور اطالعات
مرتبط با ورود شام به سای تهای مختلف را
ذخیره م یکنند و در تالشهای بعدی به صورت
خودکار اطالعات درخ واستی را پر خ واهند کرد.
این ب رنام هها متام کلم ههای عبور انتخابی کاربر
را به صورت رمزگذاری شده در پایگاه داده خود
حفظ کرده و کاربر تنها کافی است یک کلمه
عبور را که کلمه عبور اصلی محسوب م یشود
به خاطر بسپارد .در ادامه به خط رات ناشی از
استفاده کلم ههای عبور ی کسان و ضعیف اشاره
م یکنیم و از چند ب رنامه تایید شده مدیریت
کلم ههای عبور نام خ واهیم برد.
خطر استفاده از کلمه عبور ی کسان در
سای تهای مختلف
استفاده از یک کلمه عبور ی کسان در
سای تهای مختلف خطر بزرگی محسوب
م یشود ،هرساله کلم ههای عبور بسیاری از
سای تها حتا سای تهای مشهور با امنیت باال
توسط هکرها دزدیده م یش وند .با این اتفاق و در
صورت استفاده از کلمه عبور ی کسان ،هکرها
با ردیابی فعالیت شام م یت وانند به حسابهای
شخصی دیگرتان نیز نفوذ کنند .یکی از بدترین
اتفاقات نفوذ هکرها به پست الکرتونیکی
کارب ران خ واهد بود؛ چ را که پس از ن آن با ورود
به سای تهای مختلف و استفاده از لین کهای
تغییر کلمه عبور م یت وانند به متام سای تهای
مورد استفاده کاربر دس ترسی پیدا کنند.
ب رای جلوگیری از این مشکل باید روی هر سایت
از یک کلمه عبور منحرص به فرد و در عین
حال قدرتمند استفاده کرد و این یعنی به خاطر
سپردن چند کلمه عبور طوالنی و در بیشرت م وارد
مبهم که حتا باهوشترین انسآنها نیز من یت وانند
از پس آن برآیند .ای نجا است که نام ب رنام ههای
مدیریت کلم ههای عبور به میان م یآید .این
ب رنام هها در هر درخ واست کاربر کلم ههای عبور
تصادفی و البته امن ت ولید کرده و آنها را ب رای
استفادههای بعدی به خاطر م یسپارند.
برنام ههای مدیریت کلم ههای عبور چگونه
کار م یکنند؟
این ب رنام هها به شام کمک خ واهند کرد از حافظه
خود در کارهای مه متر و مفیدتری از به خاطر
سپردن فهرستی بلندباال از کلم ههای عبور بهره
بگیرید .در صورت یادگیری یک ب رنامه مدیریت
کلم ههای عبور با ورود به هر کدام از سای تهای
مورد استفاده به جای تایپ اطالعات ،ب رنامه به
شکل خودکار اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و
تنها کاری که شام باید انجام دهید ،وارد کردن
کلمه عبور اصلی است .الزم نیست به کلمه
عبور ،نام کاربری یا پست الکرتونیکی انتخابی
ب رای سایت فکر کنید ،ب رنامه به طور خودکار
متام اطالعات الزم را وارد خ واهد کرد.
اگر قصد ساخت یک حساب جدید روی سایت
را داشته باشید ب رنامه به شام پیشنهاد م یدهد که
یک کلمه عبور امن و تصادفی را ب رای استفاده در
حساب جدید ت ولید کند همچنین با انجام چند
تنظیم کوتاه م یت وان به ب رنامه مدیریت کلم ههای
عبور اجازه داد متام اطالعات درخ واستی نظیر
آدرس ،نام یا پست الکرتونیکی را به طور خودکار
پرکند .بیشرت مرورگرها از امکان داخلی مدیریت
کلم ههای عبور برخوردارند ،اما استفاده از آنها
در مقایسه با ب رنام ههای مج زای مخصوص این
کار توصیه من یشود.
این رتنت اکسپلورر و کروم کلم ههای عبور شام
را بدون رمزگذاری روی رایانه ذخیره م یکنند و
به این ترتیب اف راد به راحتی م یت وانند به آنها
دسرتسی داشته باشند .فایرفاکس به کارب ران خود
اجازه م یدهد با ق راردادن یک کلمه عبور اصلی
متام کلم ههای عبور مورد استفاده خود را به
صورت رمزگذاری شده روی رایانه ذخیره کنند،
با این وجود امکانات آن در مقایسه با ب رنام ههای
مدیریت کلم ههای عبور مج زا بسیار ک متر است.
معرفی چند منونه تایید شده

ب رنامه  Dashlaneیکی از به رتین ب رنام ههایی
است که با پلتفرمهای ویندوز ،OSX ،آیفون،
آیپد و اندروید سازگار است .اب زار الحاقی
این ب رنامه روی بیشرت مرورگرها نصب شده و
از امکاناتی همچون تحلیل کلم ههای عبور
انتخابی یا تغییر کلم ههای عبور بهره م یبرد.
استفاده از  Dashlaneکامال رایگان است.
ب رنامه  Last Passبا استفاده از رسوی سهای
ابری کار کرده و با بیشرت مرورگرها و سیستم
عام لها سازگار خ واهد بود .وجود ب رنام ههای
مج زا ب رای استفاده از رسوی سهای ابری کار کرده
و با بیشرت مرورگرها و سیستم عام لها سازگار
خ واهد بود .وجود ب رنام ههای مج زا ب رای استفاده
روی دس کتاپ یا تلفن هم راه و البته ذخیره
کلم ههای عبور به صورت رمزگذاری شده روی
رسورها ب رنامه از دیگر ویژگ یهای  Last Passبه
شامر م یآیند .اگر به رسوی سهای ابری اطمینان
ندارید  KeePassیکی از به رتین گزین هها ب رای
جایگزینی  Last Passمحسوب م یشود .این
ب رنامه در ابتدا ب رای استفاده روی دس کتاپ
ط راحی شده ،اما در حال حارض قابلیت استفاده
از آن روی مرورگرها یا تلفن هم راه نیز وجود دارد.
ایمی لهایتان را رمزگذاری کنید
ارسال پیام یا اطالعات از طریق رسوی سهای
پست الکرتونیکی که پیامهای خود را پیش از
ارسال رمزگذاری من یکنند با خطر هم راه است.
پیام ارسالی در مسیر رسیدن به مقصد م یت واند
توسط هکرها برداشته شده و از آن جایی که
رمزگذاری نشده است به راحتی در اختیار اف راد
متفرقه ق رار بگیرد .تصور کنید قصد دارید یک
پیام حاوی اطالعات بانکی خود را ارسال کنید،
اگر این اطالعات مهم بدون انجام عملیات
رمزگذاری به مقصد ارسال ش وند به لقم های آماده
ب رای هکرها مبدل خ واهند شد.
چاره این کار استفاده از رسوی سهای پست
الکرتونیکی است که پیش از ارسال پیام آن
را رمزگذاری م یکنند و رسویس Hushmail
یکی از به رتین آنها به شامر م یآید .رسویس
 Hushmailهامنند ج یمیل یا یاهو یک
رسویس الکرتونیکی مبتنی بر وب محسوب
م یشود که البته تفاوت اساسی آن با دیگر
رسوی سهای پست الکرتونیکی ،رمزگذاری
پیامها و باقی ماندن پیامها در حالت رمزگذاری
شده تا رسیدن به صندوق پیامهای گی رنده است.
پس از آماده کردن پیام با استفاده از روابط
کاربری ساده  Hushmailم یت وانید ب رای بازکردن
پیام خود پرسش امنیتی تعریف کنید و سپس
با فرشدن دکمه ارسال ،پیام به صورت رمزگذاری
شده ارسال خ واهد شد.
اگر گی رنده پیام نیز کاربر  Hushmailباشد
پست الکرتونیکی با رسیدن به صندوق پیامهای
وی رمزگشایی م یشود ،اما اگر گی رنده پیام در
رسوی سهای دیگری همچون ج یمیل عضو
باشد پیش از بازکردن پیامها و رمزگشایی آن باید
به پرسش امنیتی تعریف شده پاسخ دهد.
استفاده از رسویس  Hushmailکامال رایگان
است هرچند با دو محدودیت در استفاده از
حسابهای رایگان این رسویس رو ب هرو خ واهید
شد .حسابهای رایگان تنها از  25مگابایت
فضای خالی جهت ذخیره پیامها برخوردار
هستند که در مقایسه با نامهای بزرگی همچون
ج یمیل بسیار اندک به نظر م یرسد .ب رای
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حل این مشکل م یت وان از  Hushmailتنها
ب رای ارسال پیامهای حساس و حاوی اطالعات
مهم استفاده و جهت ارسال پیامهای دیگر از
رسوی سهای استاندارد نظیر ج یمیل استفاده
کرد.
محدودیت دوم ورود به حساب خود حداقل
هر سه هفته یک بار خ واهد بود؛ زی را در غیر
این صورت حساب شام غیرفعال شناخته و
حذف م یشود .ب رای مقابله با این دو محدودیت
م یت وان به حسابهای پ ولی تغییر کاربری داد؛
هرچند با کمی مدیریت استفاده از حسابهای
رایگان کافی به نظر من یرسد.
چگ ونه از صحت یک لینک مطمنئ شویم؟
بارها با این اخطار م واجه شدهایم که در زمان
بازکردن لین کهای مختلف م راقب جعلی و
مخرب نبودن آنها باشید .توجه به این مسئله به
خصوص در زمان انجام کارهای حساس مانند
عملیاتهای بانکی توصیه م یشود .اما چگ ونه
م یت وان تفاوت میان لین کهای جعلی و مخرب
و لین کهای اصلی را متوجه شد.
نام منایش داده شده ب رای یک لینک رصفا
مقصد تعریف شده ب رای آن را تعیین من یکند
و هکرها از این ترفند ب رای انتقال کارب ران به
سای تهای جعلی استفاده م یکنند .ب رای مقابله
با این مشکل م یت وان نشانه ماوس را روی لینک
نگه داشت تا در گوشه پایین سمت چپ مرورگر
مقصد واقعی لینک منایش داده شود .با منایش
مقصد باید به دقت آن را بخ وانید و از صحت
لینک مطمنئ شوید؛ زی را ممکن است تفاوت
نام مقصد منایش داده شده با مقصد مورد نظر
شام تنها در یک یا چند حرف باشد .ب رای
من ونه ،در زمان م راجعه به سایت مایکروسافت
ممکن است نام مقصد Microsoft-com.com
منایش داده شود و با کمی بی دقتی و با تصور
 Microsoft.comروی آن کلیک کرده و در دام
هکرها گرفتار شوید.
عالوه بر روشهای مذکور راههای زیادی ب رای
اطمینان از صحت لین کها و مقصد آنها وجود
دارد که یکی از آنها کپی کردن لینک و بررسی
سالمت آن با استفاده از رسوی سهای آنالین
مخصوص این کار نظیر  virustotal.comیا
 drlinkcheck.comخ واهد بود .ب رای کپی کردن
لینک ،روی آن کلیک راست کرده و در کروم
گزینه  ،Copy Link Addressدر فایرفاکس
 Copy Link Locationو در این رتنت اکسپلورر
گزینه  Copy Shortcutرا انتخاب کنید.
عالوه بر سای تهای مذکور از اب زارهای الحاقی
مرورگرها نیز م یت وان بهره گرفت که با استفاده
از آنها دیگر نیازی به کپی کردن لین کها
نخ واهید داشت .یکی از مشهورترین اب زارهای
الحاقی که م یت واند از آن روی مرورگرهای
مختلف استفاده کرد)WOT (Wen Of Trust ،
نام دارد.
اب زار  WOTدر م راجعه به سای تهای مختلف
اطالعات کاملی از قابل اعتامد بودن یا نبودن
سایت و می زان اعتامد کارب ران به آن را منایش
خ واهد داد .گفتنی است به غیر از اب زارهای
الحاقی بیشرت مرورگرها نیز از امکانات داخلی
ب رای مقابله با لین کهای مرض برخوردارند که
البته در کنار آنها استفاده از یکی از روشهای
مذکور توصیه م یشود.
(برتری نها)
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رونالدو:
فکرش رامنیکردم روزی به رکوردرائول برسم

دیروز در تاالر افتخارات ورزشگاه ب رنابئو ،از
کریستیانو رونالدو ،ب رای ثبت رکورد به رتین
گولزن تاریخ باشگاه رئال مادرید ،تقدیر
ویژهای به عمل آمد و هدی های به وی
تقدیم شد.
در این م راسم عالوه بر رئیس و بازیکنان
رئال مادرید ،تعداد زیادی عکاس و
خ ربنگار نیز حضور داشتند .رونالدو پیش
از رشوع صحب تهایش ،ابتدا با اشاره به
نوع پوشش پرسکوچکش و با خنده گفت:
تو دفعه بعد من یت وانی با این تیپ جایی
حارض شوی.
او سپس صحب تهای خود را اینگ ونه ادامه
داد :ب رای من ،دریافت این جایزه ،افتخار
بزرگی است .روز اولی که پی راهن رئال را
به تن کردم ،به فکرم هم خطور من یکرد
لزنی رائول و دی
که روزی بت وانم رکورد گو 
استفانوی فقید را بشکنم.
از این اتفاق بسیار خوشحامل و در درجه
اول باید از همه ه متیم یهایم در متام این
 6سال تشکر کنم .بدون تعهد و کمک
آنها ،امکان نداشت بت وانم این تعداد گول

ب رای رئال به مثر برسانم .در درجه دوم باید
از همه م ربیانم در رئال ،پیگرینی ،مورینیو،
آنچلوتی و بنیتس تقدیر و تشکر کنم که
در راه پیرشفت من ،کمک ف راوانی کردند.
زحامت مدی ران باشگاه ،فیزیوت راپها و تیم
پزشکی را نیز ف راموش نخ واهم کرد.اگر نام
کسانی را از قلم انداختم عذر م یخ واهم
چون در رشایط خاص و ویژهای در حال
صحبت هستم.
باید از خ ربنگاران و رسان هها هم تشکر
کنم که در چند وقت اخی ر ،رفتار تقریبا
نامناسبی با آنها داشته ام ولی من همین
هستم و تغییر من یکنم(.اشاره رونالدو به
درگیری لفظی روز چهارشنبه با یکی از
خ ربنگاران حارض در نشست خربی پس از
بازی با ماملو بود).
از مادرم ،دوستان و مدیر ب رنام ههایم
"مندس" نیز متشکرم که هم واره حامی من
بودند .از فلورنتینو پرز(رئیس باشگاه) ب رای
ترتیب دادن این م راسم هم سپاسگ زارم.
باید بگویم که م را سورپ رایز کرد .ممنون از
همه و زنده باد رئال!

نیامر :به کمک مسی،
فاتح توپ طال میشوم
نیامر ،ستاره برزیلی بارسا ،یک بار دیگر تاکید کرد که
لئو مسی الگوی داخل و خارج از زمین فوتبال ب رای
اوست و ب رای رسیدن به توپ طال ،در حال یادگیری از
این نابغه آرژانتینی است.
نیامر سال  2013به بارسل ونا پیوست و بخصوص فصل
گذشته ،بازیهای درخشانی ب رای آبی اناریها به منایش
گذاشت .او ،س وارز و مسی ،با گولزن یهای خود ،زمینه
ساز فتح سه گانه از سوی بارسل ونا شدند.
نیامر که با ن رشیه برزیلی النس مصاحبه م یکرد ،در
مورد مسی گفت :در بارسا کنار مسی ،روز به روز در حال
بهرت شدن هستم.من از آن دست بازیکنانی هستم که به
دقت بازیهای ستارگان بزرگ فوتبال را نگاه کرده و از
آنها یاد م یگیرم.
مسی به رتین بازیکن دنیاست و از او بیش از هر بازیکنی
تاکنون یاد گرفته ام.او الگوی من داخل و خارج از زمین
فوتبال است .امیدوارم کنار او همچنان پیرشفت کنم تا
بت وانم روزی فاتح توپ طال شوم.

دلیل تغییر قیافه ناگهانی نیامر
مقابل الس پاملاس

شنبه گذشته در بازی بارسل ونا مقابل الس
پاملاس ،وقتی بازیکنان بارسا ب رای گرم
کردن وارد چمن نوکمپ شدند ،ه واداران
حارض در ورزشگاه با دیدن ظاهر جدید
نیامر سورپ رایز شدند.
نیامر در رشایطی وارد زمین شد که موهای
خود را از ته ت راشیده بود .پیش از این او
را با مدل موهای مختلفی در بارسا دیده
بودیم اما نیامر مدتها بود که موهایش
را از ته نزده بود.
در واقع نیامر وقتی به ورزشگاه آمد تا
در جلسه توجیهی قبل از بازی رشکت
کند ،هنوز مو داشت اما ساعتی قبل از

رشوع بازی در رختکن بارسا ،در نتیجه
یک شوخی با دنی آلوس ،بر این شد که
موهایش را از ته ب زند.
به ادعای م وندو دپورتیوو ،این دنی آلوس
بود که اقدام به ت راشیدن موهای نیامر در
رختکن بارسل ونا کرده بطوریکه خنده
دیگر بازیکنان بارسل ونا را به دنبال داشت.
آنها معتقدند که اگر نیامر و آلوس
یک روز دست به شوخی و م زاح ن زنند،
باید تعجب کرد و از این مساله شگفت
زده نشده اند.البته در پایان آن بازی ،کام
بارسای یها به دلیل مصدومیت مسی تلخ
شد.



شکایت لئو مسی
از نرشیه ال موندو



موراتا :یووه باید در رسی  Aهم بدرخشد


اعالم لیست اولیه نامزدهای توپ طالی 2015
دو ن رشیه معترب گات رتا دلو اسپورت و
م وندو دپورتیوو ،دیروز اسامی  59بازیکن
مطرح فوتبال دنیا که ب رای فتح توپ طالی
سال  2015با یکدیگر رقابت خ واهند کرد
را منترش کردند.
بر این اساس ،تی مهای بارسل ونا و رئال
مادرید ،هرکدام با داشنت  7بازیکن در
این لیست ،بیش رتین سهمیه را در میان
تی مهای دیگر اروپایی دارند .ک ریم بنزما،
رونالدو ،گرت بیل ،راموس ،مودریچ ،کروس
و خامس از رئال مادرید و مسی ،نیامر،
ب راوو ،ماسچ ران و ،اینیستا ،راکیتیچ و س وارز
از بارسل ونا در این لیست  59نفره ق رار
دارند .اتلتیکو نیز با داشنت دو سهمیه،

"گ ریزمان و جکسون مارتینز" ،دیگر تیم
اسپانیایی دارای سهمیه در این لیست
است .دیگو کاستا ،موراتا و دخیا نیز دیگر
اسپانیای یهای این لیست هستند که ب رای
چلسی ،یوونتوس و ی ونایتد بازی م یکنند.
از دیگر چهرههای رسشناس این فهرست
اولیه م یت وان به ل واندوفسکی ،توماس
م ول ر ،آالبا ،پی رل و ،بوفون ،پوگبا ،اوتامندی،
یحیی توره ،الکسیس سانچس ،جی وانی
دو سانتوس و ته وز اشاره کرد .پیش بینی
م یشود که امسال هم رقابت اصلی بر رس
مسی و رونالدو باشد .توپ طال روز 21
دی ماه به ب رنده نهایی اختصاص خ واهد
یافت.



طلسم گولزنی سوارز،
نگرانی حریفان بارسلونا
نکته جالبی در گو لزن یهای لوئیس
س وارز ب رای بارسل ونا وجود دارد؛ او هرگاه
یزند ،این تیم
ب رای آبی اناریها گول م 
شکست من یخورد.
لوئیس س وارز تابستان  2014از لیورپول به
بارسل ونا پیوست اما به دلیل محرومیت،
تا  24اکت رب ،نزدیک به  11بازی بارسا را از
دست داد .با این حال او پس از بازگشت
به میادین ،موفق شده در  52بازی رسمی
ب رای بارسل ونا 23 ،گول به مثر برساند18 .
گول در فصل گذشته و  5گول در فصل
جاری.
نکته جالب ،طلسمی است که در
گو لزن یهای او وجود دارد .بارسا هرگز
زمانی که س وارز موفق به زدن گول شده،
بازنده از میدان خارج من یشود.او در بیش
از نیمی از بازیهایش ب رای بارسل ونا موفق
به گو لزنی شده و بخصوص در بازیهای
حساس ،هم واره به داد تیمش رسیده است.

س وارز را مرد بازیهای بزرگ و رسنوشت
ساز م ینامند.
او هر بار ب رای بارسا گو لزنی کرده ،این
تیم به پیروزی رسیده؛ به جز بازی دو هفته
پیش در زمین  Aاس رم که علی رغم
گو لزنی س وارز ،بارسا مقابلش رم یها تن
به تساوی  1-1داد.
فصل گذشته بارسا با گو لزنی س وارز11 ،
برد در اللیگا5 ،برد در لیگ قهرمانان و 2
برد در ک وپا دل ری به دست اورد .امسال
نیز او در س وپرکاپ اروپا و ب رتری  4-5بارسا
ب رابر سویا ،موفق به زدن دو گول شد و در
اللیگا نیز مقابل الس پاملاس( 2گول) و
بیلبائو موفق به گو لزنی شده و  6امتیاز به
حساب بارسل ونا واریز کرده است.
مسی تا  30عقرب قادر به هم راهی بارسا
نخ واهد بود و به نظر م یرسد که در غیاب
مسی ،امید ه واداران بارسل ونا بیش از نیامر
به درخشش س وارز باشد.

لئو مسی و خان واده اش ،ق رار است طی یکی دو روز آینده،
علیه ن رشیه "ال م وندو" ،اقامه دعوی کنند.
شب گذشته کادنا ک وپه به نقل از نزدیکان مسی ادعا کرد
که این فوق ستاره آرژانتینی بارسل ونا ،به شدت از خرب
منترش شده در ن رشیه ال م وندو به خشم آمده و پس از
متاس با وکالیش ،ق رار است از مدیرمسئول این ن رشیه
شکایت کند.
ال م وندو دو روز پیش گ زارش داده بود که مسی و پدرش،
در مورد درآمدهای حاصله از بازیهای خیرخ واهان های
که بین سالهای  2012و  2013به عن وان یاران مسی برگ زار
شده ،شفاف سازی نکرده و از پرداخت مالیات م ربوط به
آنها رسباز زده اند .این اولین بار است که مسی اقدام به
شکایت از یک ن رشیه م یکند.


روزنه امید برای اضافه شدن آردا
به لیست بارسلونا
شورای عالی ورزش اسپانیا از تصمیم بارسل ونا ب رای اضافه
شدن نام آردا توران به فهرست بازیکنانش حامیت خ واهد
کرد.
باشگاه بارسل ونا که به حکم فیفا ،قادر به اضافه کردن
نام هیچ بازیکنی به فهرستش تا  1جنوری  2016نیست،
من یت واند آردا و الیکس ویدال را بجای انبوهی از ستارگان
مصدومش در اختیار داشته باشد؛ دو خ رید تابستانی
بارسا که ب رای اولین بازی خود در ترکیب این تیم ،باید تا
زمستان صرب کنند.
پس از مصدومیت رافینیا ،مسی و اینسیتا ،بارسل ونا با
بح ران کمبود بازیکن در تیم اول خود روبرو شده اما فیفا
م رصانه روی اج رای حکم قبلی خود ارصار دارد.
میگل کاردنال ،رئیس شورای عالی ورزش اسپانیا دیروز در
مصاحبه با خ ربنگاران گفت :ما از تصمیم بارسل ونا مبنی بر
اضافه شدن نام آردا توران به فهرست بازیکنانش حامیت
و پشتیبانی م یکنیم .وضعیت فعلی بارسل ونا قابل درک
است و م یدانیم که بین ق وانین و مقررات فوتبال اسپانیا
و فیفا در این زمینه اختالفاتی وجود دارد اما از جانب ما،
بارسل ونا مشکلی ب رای استفاده از آردا توران ندارد.

آل وارو موراتا ،مهاجم یوونتوس عن وان
کرد که تیمش باید در رسی  Aعملکرد
بهرتی از خود نشان دهد.
مدافع عن وان قهرمانی رشوعی بسیار
ضعیف در رسی  Aداشته و در حال
حارض با کسب  5امتیاز از  6بازی ،در رده
ی پانزدهم جدول ق رار دارد .با این حال،
یووه در اروپا موفق به شکست دادن سویا
و منچسرتسیتی شده و در صدر جدول
گروهش ق رار گرفته است.
موراتا در مصاحبه با توتو اسپورت درباره
گولزنی اش مقابل سویا گفت :در آن
لحظه خیلی خوشحال بودم ولی باید
دید که این پیروزی چقدر اهمیت خ واهد
داشت .در هر صورت ما به گرداندن

اوضاع ایامن داریم .این فصل خوش
شانس نبودیم ولی به هم تیم یهایم
پیش از بازی گفتم که اگر در به رتین
فرمامن باشیم و مثل یوونتوس بازی
کنیم ،م یت وانیم هر حریفی را شکست
دهیم .حاال باید در ایتالیا هم مثل اروپا
ظاهر شویم .هر چند که در ایتالیا کار
سخ تتر است زی را حریفانمان قدرمتند
هستند و به خ وبی فاصله گرفته اند.
به نظرم مسئ ولیت زیادی بر عهده ی
من است ولی در واقعیت بر عهده ی
متام تیم است.هر کسی ب رای یووه بازی
م یکند م یداند که این پی راهن تاریخ
بزرگی پشتش دارد و باید به پوشیدن آن
افتخار کند.



انتقاد ونگر از هجوم رسانهها به اوسپینا
آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال به انتقاد از
رسان هها پس از هجوم آنها به دیوید اوسپینا
پس از منایش ضعیف دروازهبان آرسنال
مقابل املپیاکوس پرداخت.
اوسپینا مقابل املپیاکوس فیکس شد ولی
عملکرد بسیار ضعیفی از خود به منایش
گذاشت و روی گولها مقرص بود .با این
حال ،رسم ربی ف رانسوی به انتقاد از رسان هها
پرداخت و گفت که آنها به خ وبی این
مسائل را تحلیل من یکنند.
او گفت :هیچکس آمار را بررسی نکرد.

ببینید ،این داستان باید متام شود یا کنف رانس
خربی را به امتام م یرسانم .فکر م یکنم در
رسان هها کمبود خالقیت به چشم م یخورد.
همه چیز خیلی خسته کننده شده است.
اگر درباره دیوید اوسپینا س وال کنید ،من
درباره دانش فوتبالی شام س وال م یکنم.
مردم فوتبال را خوب تحلیل من یکنند .یک
کارشناس یک مورد را نقد م یکند و بقیه
همه دنباله روی او م یش وند .افرسده کننده
است .بله ،دروازهبان اشبتاه کرد ولی ما هنوز
م یت وانستیم پیروز بازی باشیم.



لوکاکو :دوست دارم با مورینیو همکاری کنم
روملو لوکاکو ،مهاجم اورتون عن وان کرد
که دوست دارد دوباره با ژوزه مورینیو،
رسم ربی چلسی همکاری کند.
مهاجم بلژیکی  22ساله  ،فصل ،2014
پس از یک فصل حضور قرضی در
اورتون ،به صورت دامئی از چلسی به
این تیم پیوست .حال او به متجید از
رسم ربی سابق خود پرداخت و گفت که
دوست دارد دوباره با او همکاری کند.
او گفت :مورینیو یکی از م رب یهایی
است که دوست دارم با او کار کنم.

سپس گ واردیوال و آرسن ونگر هم در
لیست م ربیان محب وبم ق رار دارند .دقیقا
به همین ترتیب .همچنین دوست دارم
با وین رونی همکاری کنم .او بازیکن
بزرگی است .او ذهن آمادهای دارد و
شم گولزنی باالیی دارد .خیلی وق تها
مقابل یکدیگر بازی کرده ایم .در
دیدار بزرگداشت فرگوسن ،فرصت هم
بازی شدن پیش آمده بود ولی به خاطر
مصدومیت آن بازی را از دست دادم.
هنوز هم حرستش را م یخورم.
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ولسوالی خواجهغار والیت تخار پس از هشت ساعت درگیری دوباره در کنترل دولت درآمد
اطالعات روز :گزارشها به نقل از مقامهای امنیتی کشور
میرسانند که ولسوالی خواجهغار والیت تخار ،پس
از هشت ساعت درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و
طالبان ،تصفیه شده و در کنرتل دولت درآمده است.
گفته میشود که در عملیات بازپسگیری مركز ولسوالی
خواجه غار از جنگجویان طالبان ،افزون بر نیروهای
امنیتی برخی از فرماندهان پیشین جهادی و افرادشان نیز
اشرتاك داشتهاند.
مقامهای امنیتی میگویند كه در پی حملهی طالبان بر
ولسوالی خواجه غار ،خسارات هنگفت مالی به تأسیسات
دولتی و داراییهای عامه وارد شده است.
جنگجویان طالب پس از سقوط والیت قندوز در
شامل کشور به روز دو شنبه ،روز پنج شنبه بر مركز
ولسوالی خواجه غار والیت تخار در همسایگی قندوز
حمله کردند و این ولسوالی را سقوط دادند .اما به گفتهی

مسئوالن ،این ولسوالی تنها هشت ساعت در كنرتل طالبان
قرار داشت و نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات
گسرتده ،دوباره این ولسوالی را در ترصف خویش
درآوردند.
گزارشها میرسانند که به دنبال سقوط مركز ولسوالی
خواجه غار ،نیروهای امنیتی و برخی از فرماندهان پیشین
جهادی با شامری از افراد شان از مركز والیت تخار به
كمك نیروهای امنیتی شتافتند و طالبان را بیرون راندند.
به گفتهی مسووالن ،در این عملیات تلفات زیادی به
افراد طالبان وارد شده است.
محمد آغا داوود ،آمر امنیت فرماندهی پولیس تخار و
عبدالطیف ابراهیمی ،رسپرست والیت تخار گفتهاند که
عملیات به خوبی انجام شده و تا حد ممکن ،از تلفات
نیروهای امنیتی جلوگیری شده است.
اما شامر دقیق تلفات از دو طرف درگیر در این نربد

تاهنوز مشخص نیست .ولی تسلط كوتاه طالبان در
خواجه غار ،خسارات هنگفت مالی به نهادهای دولتی و
دارایی عامه وارد كرده است.

به نقل از تلویزیون یک ،فرماندهان پیشین جهادی كه
نیروهای امنیتی را در بیرون راندن طالبان از خواجه غار
همكاری كردهاند وعده دادهاند ،تا پاكسازی این والیت
از وجود طالبان و هراس افگنان خارجی در كنار نیروهای
امنیتی خواهند ایستاد.
به دنبال سقوط شهر قندوز ،نگرانی از سقوط برخی
ولسوالیهای والیت بغالن ،تخار و بدخشان نیز باال گرفته
است .گروه طالبان بر ولسوالی وردوج والیت بدخشان
نیز حمله کرده و این ولسوالی را سقوط دادند .خربهای
هرچند تایید ناشنده میرسانند که طالبان بر ولسوالی
بهارک بدخشان نیز حمله کردند.
شاهدان محلی به اطالعات روز گفتهاند که طالبان در
حدود  4کیلومرتی بازار این ولسوالی رسیدهاند و جنگ
در منطقه «پل یردار» میان نیروهای امنیتی و طالبان
جریان دارد.

