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ده سال جنگ
از آیینهی خاطرات سربازان شوروی
در افغانستان
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کابل در گرو دود و آلودگی؛
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سارقین سر کوه افشار را کدام حوزهی امنیتی دستگیر کنند؟ پنجم یا هفدهم؟

دیریست که ناامنی با زندگی مردم کابل عجین شده است .انتحار ،انفجار،
ترورهای مسلحانه ،دزدیهای مسلحانه ،آدمرباییها ،تجاوز و لتوکوبهایی
که هرازگاهی خبرساز میشوند .ناامنیها زندگی را سخت و حتا ناممکن
میکنند .تأمین امنیت ،یکی از اولویتهای دولت است .تقسیمات ساحهای
شهر کابل به حوزههای امنیتی ،برای ارائهی خدمات بهتر امنیتی و رسیدگی به
معضالت امنیتی حوزهها میباشد .هر حوزه مکلف به تأمین امنیت و جلوگیری
از اتفاقات ناگوار و غیرقانونی در جغرافیای مشخصی به نام کابل است .مث ًال
حوزهی سوم امنیتی ،حوزهی چهارم امنیتی ،حوزهی پنجم امنیتی ،حوزهی
هفدهم امنیتی و ...هرکدام ساحه و میدان مشخصی برای انجام وظیفه دارند.
با این هم ،شکایتها و خبرهای حاکی از ناامنیها در مربوطات حوزهها شنیده
میشوند .حوزههایی که گاهی متهم به کمکاری و بیتوجهی میشوند .دو تا از
این حوزهها که متهم به بیتوجهی و کوتاهی در اجرای وظیفه اند ،حوزههای
پنجم و هفدهم امنیتی شهر کابل است.
کوه افشار از لحاظ جغرافیایی میان حوزهی پنجم و هفدهم امنیتی تقسیم شده
است .یک روی کوه از مربوطات حوزهی پنجم و روی دیگر آن...
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پاسخ عبداهلل به نگرانی رهبران جهادی:



نیروهای امنیتی و
عبرت از تجربههای
گذشته


هادی صادقی

ارتش ملی نخستین عملیات نظامی گسترده را در والیت هلمند
پس از ختم مأموریت رزمی ناتو در افغانستان راهاندازی کرده
است .این عملیات برای سرکوب تروریستان و طالبان در شمال
والیت هلمند راهاندازی شده و هدف از آن تصفیهی این مناطق
از جنگجویان طالب گفته شده است .این عملیات با مشارکت
پولیس نظم عامه ،سربازان ارتش ملی و کماندوی اردوی ملی با
حمایت نیروی هوایی صورت میگیرد.
هلمند از والیتهایی است که همواره بخشهای عمدهی آن
میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح دست به دست شده
است .نیروهای امنیتی و ناتو پیش از این بارها در این والیت
عملیاتهای نظامی سراسری را راهاندازی کرده بودند؛ اما تاکنون
هیچگاه این طالبان مسلح از این والیت پاکسازی نشدهاند.
جنگ و گریزهای مقطعی و دست به دست شدن مناطق ،وضعیت
و واقعیت همیشگی جنگ سیزده سال گذشتهی افغانستان بوده
است .طالبان و مخالفان مسلح دولت هرازچند گاهی با هجوم
بر برخی از مناطق ناامن در جنوب و شرق کشور ،محالت و
مناطق را به کنترول خود درآورده و پس از چند روز حکمرانی،
با عملیاتهای نظامی نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو ،دوباره
از دست دادهاند.
این مناطق هیچگاه امنیت و حاکمیت پایدار حکومت افغانستان را
تجربه نکرده و جنگ و گریز طالبان ،وضعیت پایدار و همیشگی
این مناطق بوده است .در تمامی این جنگ و گریزها ،یک
مسئله از همه بیشتر قابل توجه است؛ اینکه پس از اجرای
عملیاتهای نظامی و بیرون راندن طالبان و شورشیان از این
مناطق ،هیچفکری برای امنیت و حاکمیت پایدار و فرداهای آن
نمیشود.
نیروهای امنیتی افغانستان و پیش از این ناتو پس از اجرای
ی و پس از اینکه طالبان و
عملیاتهای نظامی گسترده و قو 
شورشیان را از صحنه متواری میسازند ،دوباره صحنه را خالی
میکنند و تعداد اندکی از سربازان رت با تجهیزات و توانایی
جنگی و دفاعی ناچیز که توانایی حفاظت از حاکمیت دولت و
مقابله با شورشیان را ندارند ،در منطقه میگذارند .نیرویی که
هم از نظر تعداد و فرماندهی و هم از نظر تجهیزات توانایی
مقاومت و جلوگیری از حملهی دوبارهی تروریستان را ندارند .این
امر مهمترین عامل جنگ و گریزهای طالبان و دست به دست
شدن این مناطق میان دولت و شورشیان شده است .روشنترین
نمونهی این امر در ولسوالی سنگین و بقیهی ولسوالیهای ناامن
والیت هلمند سال گذشته بارها تجربه گردید.
برخی ولسوالیهای ناامن این والیت فقط زمانی در کنترول دولت
قرار میگرفتند که عملیاتهای نظامی گستردهای برای بیرون
راندن شورشیان صورت میگرفت؛ اما پس از اجرای عملیات
و برگشتن نیروهای امنیتی ،مناطق دوباره در کنترول طالبان
قرار میگرفتند .در ولسوالی برگمتال والیت نورستان نیز همین
واقعیت بارها تکرار شد .این ولسوالی که چندین بار میان نیروهای
امنیتی و طالبان مسلح دست به دست شد ،همیشه با عملیات
نظامی نیروهای امنیتی از حضور طالبان پاکسازی میشد؛ اما
یکی دو هفته پس از ختم عملیات ،دوباره این ولسوالی به دست
طالبان میافتاد.
در عملیات جاری که از سوی نیروهای امنیتی در شمال والیت
هلمند راهاندازی گردیده ،باز هم این تجربه قابل تکرار است.
هیچ تردیدی نیست که نیروهای امنیتی در یکی دو روز تمام
طالبان و دیگر گروههای تروریستی را از این مناطق پاکسازی
خواهند کرد؛ اما اگر فکری برای امنیت فرداهای این مناطق
نشده باشد ،هیچ سودی ندارد .اگر در این عملیات فکری اساسی
منطقه پس از آزاد کردن شده باشد ،میتوان به

برای حفاظت از
آیندهی امنیت و حاکمیت دولت در این منطقه امیدوار بود؛ اما اگر
این عملیات مثل گذشته صرفا یک عملیات عبوری برای استقرار
حاکمیت دولت باشد و پس از تاراندن طالبان ،دوباره منطقه رها
شوند ،نمیتوان به امنیت و ثبات پایدار این منطقه امیدوار بود و
کماکان دست به دست شدنها و جنگ و گریزهای مقطعی را در
این منطقه تجربه خواهیم کرد.

ارزشهای جهاد پامال آرزوهای هیچکس نمیشود

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
در نخستین نشست شورای وزیران به نگرانی
شماری از رهبران جهادی پاسخ داد و گفت،
جهاد متعلق به همهی مردم است و ارزشهای
آن پامال آرزوهای خودسرانهی هیچکسی
نمیشود .اما او در ادامه هشدار داد ،هرکس و
گروهی که بدون نیاز افغانستان دست به اقدامی
بزند ،پیامدهای ناگواری در پی دارد.
شماری از رهبران جهادی ،از جمله سیاف ،به روز
یکشنبه هفتهی روان در 26مین سالروز خروج
ارتش شوروی در خیمهی لویه جرگهی کابل
از بیتوجهی به ارزشهای جهاد و دور ماندن
مجاهدین از صحنهی سیاست انتقاد کردند.

سیاف گفت ،دور ماندن مجاهدین از صحنهی
سیاسی ،به ثبات کشور آسیبهای جدی میزند.
او گفت ،کسانی که میگویند برای عضویت
در کابینه جهاد معیار نیست ،آیا وطنفروشی
و جاسوسی معیار است .پیشتر جاوید فیصل،
معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته بود ،در
کابینه جهاد معیار نیست و در آن شایستگی
مطرح است .با این حال ،عبداهلل گفت ،فکر
مجاهدزادیی در کشور جایی را نخواهد گرفت.
او افزود ،گاهی از رسانهها با تحریف پیامها این
پیام داده شده که گویا جهاد دیگر ارزشی ندارد
و در جمع شایستگی به حساب نمیآید؛ اما این
پیام جمعی از مجاهدین را آزرده کرده است.

رییس اجرایی گفت ،به این باور نیست که وقتی
شخصی رییس باشد ،از مجاهدین قدردانی شده
و در غیر آن ،نشده است.
او مشکالت کنونی کشور را زیاد خواند و
گفت ،هرکسی بدون در نظرداشت نیازهای
کشور اقدامی کند ،پیامدهای ناگواری برایش
خواهد داشت .عبداهلل گفت ،پیام دولت ،پیام
وحدت ،همگرایی و همکاری به هدف برداشتن
چالشهای پیشرو برای بهبود زندگی مردم و
تأمین امنیت است.
سیاف ،یکی از رهبران جهادی گفته بود که در
آیندهی نزدیک سران مجاهدین باهم یکجا
میشوند .رییس اجرایی گفت« :من یقین دارم

که بزرگان جهادی و ملت ما همه در فکر امروز
و فردای ملت و خیر و سعادت مردم افغانستان
اند .همه با هم در سایهی جمهوری اسالمی
افغانستان به مشکالت رسیدگی و از فرصتها
استفادهی خوب کنیم».
عبداهلل تأکید کرد که در حال حاضر در گوش ه
و کنار کشور ناامنی بیداد میزند و شهروندان
در رنج هستند .او برقراری صلح را از نیازهای
اساسی مردم خواند و گفت ،حکومت وحدت
ملی و سران مجاهدین در این راستا تالش
کنند .رییس اجرایی ابراز امیدواری کرد که باقی
اعضای کابینه بهزودی معرفی و از مجلس رای
اعتماد دریافت کنند.

 53طالب در عملیات ذوالفقار ارتش کشته شدند

اطالعات روز :نیروهای ارتش به روز
یکشنبه هفتهی روان عملیاتی را زیر نام
ذوالفقار برای سرکوب طالبان در شمال والیت
هلمند راهاندازی کردهاند .دفتر رسانههای
وزارت دفاع دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد
که تا کنون در این عملیات  53طالب کشته و

 30تن دیگر آنان زخمی شدهاند.
بر بنیاد این خبرنامه ،عملیات ذوالفقار بعد از
خروج نیروهای بینالمللی به طور مستقالنه
تحت رهبری ارتش و با اشتراک نیروهای
پولیس و امن و نظم عامه ،به حمایت قوایی
هوایی و کوماندو ،ساعت  6صبح روز یکشنبه

با قاطعیت آغاز شده است .در این عملیات
مقدار هنگفتی سالح و مهمات نیز به دست
آمده است.
در این خبرنامه آمده است که در این علمیات
 80کیلوگرام مواد کیمیاوی و  75کیلوگرام
مواد انفجاری به دست آمده و دهها حلقه ماین

کشف و خنثا شدهاند .این عملیات برای چند
روز دیگر در والیت هلمند ادامه خواهد داشت.
هلمند از والیتهای ناامن است که شورشیان
طالب در مرکز و برخی از ولسوالیهای این
والیت فعالیت دارند.

برای حل مشکالت مهاجران در پاکستان ،هیأت توظیف میشود

اطالعات روز :در نخستین نشست شورای
وزیران به ریاست رییس اجرایی ،مشکالت
مهاجران افغان در پاکستان به بررسی گرفته
شده است .عبداهلل عبداهلل در نشست دیروز از
وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی
کرد و گفت که برای حل مشکالت آنان در
پاکستان ،هیأت اعزام خواهد شد.
او وضعیت کنونی مهاجران افغانستان در پاکستان
را خطرناک خواند و تأکید کرد که این مسئله نیاز

به توجه جدی و فوری دارد .رییس اجرایی گفت
که برای حل این مشکل ،هیأت توظیف میشود
و این هیأت بعد از منظوری محمداشرف غنی،
رییس جمهور کشور ،به پاکستان اعزام خواهد
شد .هنوز زمان اعزام این هیأت به پاکستان
مشخص نیست.
پس از حملهی مردان مسلح بر یک مکتب
نظامی در پشاور پاکستان ،آزار و اذیت مهاجران
افغان در این کشور افزایش یافته است .پیشتر از

بازداشت بیش از  30هزار مهاجر افغان از برخی
از ایالتهای پاکستان ،از جمله پشاور و خیبر
پشتونخوا گزارش شد و گفته میشود ،این روند
همچنان در پاکستان ادامه دارد.
سازمان بینالمللی مهاجرت دو هفته پیش از
فرار  24هزار مهاجر افغان از پاکستان در ماه
جنوری سال روان به دلیل آزار و اذیت خبر داد.
گفته میشود که در حال حاضر مهاجران افغان
در پاکستان در برخی از موارد از خانههایشان

بیرون شده نمیتوانند؛ زیرا بدون دلیل به شکل
اجباری و با برخورد نادرست ،اخراج میشوند.
افغانستان ،پاکستان و سازمان ملل برای
مهاجران افغان در پاکستان چند سال پیش یک
توافقنامه را امضا کرده و بر اساس آن ،مهاجران
دارای اسناد قانونی باید تا پایان سال 2015
اخراج نشوند؛ اما اکنون این توافقنامه رعایت
نمیشود .حکومت هنوز در این زمینه اقدام عملی
نکرده است.

صدها میل سالح جنگی دولتی در نورستان مفقود شدهاند

اطالعات روز :صدها میل سالح جنگی دولتی
در والیت نورستان در شمالشرق کشور مفقود
شده و وزارت داخله هنوز برای یافتن این سالحها
اقدامی نکرده است .حافظ عبدالقیوم ،سرپرست
والیت نورستان دیروز با بیان این مطلب گفت که

این سالحهای جنگی در مدت سیزده سال گذشته
در این والیت مفقود شدهاند.
او افزود که اکنون پولیس والیت نورستان سالح
سنگین ندارد و سالحهای مفقود شده ،تمام ًا خفیفه
بودهاند .سرپرست والیت نورستان به پژواک گفت،

وزارت داخله برای بررسی این قضیه باید یک
هیأت باصالحیت را توظیف کند .او افزود ،پس از
بررسی هیأت ،افراد متهم باید به ارگانهای عدلی
و قضایی معرفی شوند .در همین حال ،عبدالباقی
نورستانی ،فرمانده پولیس نورستان گفت ،شماری

از سربازان پولیس قبل از مأموردیت وی ،به خاطر
عدم پرداخت معاشهایشان ،سالحهای دولتی
را به خانههایشان بردهاند .به گفتهی نورستانی،
هنوز شمار دقیق سالحهای مفقود شده معلوم
نیست؛ اما تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

تا توافق نهایی ،دفاتر شوراهای والیتی باز نمیشوند

اطالعات روز :کمیسیون هماهنگی شوراهای
والیتی از توافق روی طرح صالحیت نظارتی
شوراهای والیتی با ارگانهای محلی خبر داد؛
اما اعالم کرد که این توافق هنوز نهایی نشده
است .اعضای این کمیسیون دیروز در یک
نشست خبری در کابل گفتند ،دفاتر شوراهای
والیتی تا توافق نهایی روی این طرح در 34
والیت باز نمیشوند.
خالقداد اکبرى ،رييس شوراى واليتى غزنى و

اطالعات روز :انگیزه شینواری ،جوانترین
عضو شورای والیتی ننگرهار پس از آنکه
هفتهی قبل در انفجاری زخمی شد ،شب
یکشنبه هفتهی روان در یکی از شفاخانههای
کابل درگذشت .انگیزه شینواری به روز سهشنبه
هفتهی گذشته در انفجاری که به قصد جان وی
در شهر جاللآباد صورت گرفت ،دو پایش را از

عضو کميسيون یاد شده در این نشست گفت
که با طرح چگونگى نظارت شوراهاى واليتى
از ادارههای محلی دولتی 99 ،درصد توافق شده
است .به گفتهی او ،در مورد یک درصد دیگر
امروز با مقامهای حکومت گفتوگوی مفصل
میشود.
مجلس نمایندگان پیشتر در نشست علنی خود
نقش نظارتی شوراهای والیتی در طرح تعدیل
شدهی قانون شوراهای والیتی را رد کرد .این

تصمیم مجلس نمایندگان واکنش تند اعضای
شوراهای والیتی را به دنبال داشت و پس از آن
در  34والیت دفترهای شوراهای والیتی به رسم
اعتراض مسدود شدند.
رییس جمهور به دنبال اعتراضها ،موافقتش را با
داشتن صالحیت نظارتی شوراهای والیتی اعالم
کرد و به ادارهی مستقل ارگانهای محلی دستور
داد تا در این زمینه طرحی را ترتیب دهد .پس
از آن مسئوالن این اداره از توافق روی طرح

جسد انگیزه شینواری به خاک سپرده شد
دست داد و سپس برای تداوی به کابل انتقال
داده شد .در این رویداد رانندهی خانم شینواری
کشته شد و همچنان چهار تن دیگر زخمی
شدند .یک منابع دیروز به روزنامهی اطالعات
روز گفت که انگیزه شینواری به دلیل جراحت
شدید ،جانش را از دست داده است .جسد خانم
شینواری عصر دیروز در والیت ننگرهار به خاک

سپرده شد .رییس جمهور و رییس اجرایی از
درگذشت خانم شینواری ابراز تأسف کردند.
شینواری در پنج سال گذشته به عنوان نمایندهی
شورای والیتی ننگرهار کار کرده است .او پیش
از این در یک رادیوی محلی ننگرهار کار کرده
است .هنوز کسی در پیوند به انجام حمله بر او
بازداشت نشده و گروه یا افرادی نیز مسئولیت

«تعریف چگونگی نقش نظارتی شوراهای
والیتی» خبر داد.
مطابق این طرح ،شوراهای والیتی در تطبیق
ف بودجه ،روند
ی انکشافی والیت و مصر 
برنام ه 
تطبیق پروژههای بازسازی و عرضهی خدمات،
از عملکرد ادارههای محلی نظارت میتوانند .قرار
است اين طرح از سوى حکومت براى تصويب
حدود یکماه بعد ،یعنی پس از پایان رخصتی
نمایندگان ،به مجلس فرستاده شود.

این رویداد را بر عهده نگرفتهاند.
اما به نقل از نزدیکان خانم شینواری ،او پیش
از این حادث ه در صفحهی فیسبوک خود علیه
پاکستان مطالب انتقادی نوشته میکرد .ننگرهار
در شرق کشور با پاکستان مرز مشترک دارد.
گفته میشود که طالبان پاکستانی در مرکز و
برخی از ولسوالیهای این والیت فعالیت دارند.

پولیس قندوز :مالیی که یک زن را سقط جنین کرده ،فرار کرده است

اطالعات روز :مقامهای فرماندهی پولیس
والیت قندوز در شمال کشور از فرار مالیی که
باعث سقط جنین یک زن در این والیت شده
است ،خبر دادند.
سید سرور حسینی ،سخنگوی این فرماندهی
دیروز به بیبیسی گفت که این مال در حال

حاضر از محل فرار کرده؛ اما تالشها برای
بازداشت وی جریان دارند.
یک مادر باردار پنج روز پیش پس از شکنجهی
شدید یک مال در ولسوالی چهاردرهی والیت
قندوز ،کودکش را پیش از والدت از دست داد.
این زن حامله پس از اینکه دچار تب و لرزه شد،

از سوی خانوادهاش برای دم و دعا نزد مالی
محل انتقال داده شد و بعد مال گفته که این
توکوب جن از بدن
زن را جن گرفته و باید با ل 
او بیرون شود.
این زن حامله از سوی این مال به اندازهای
لتوکوب شده که جنین هشت ماههاش

سقط شده است .اکنون این خانم در یکی از
شفاخانههای والیت قندوز بستری است و آثار
لتوکوب مال هنوز در بدنش دیده میشوند.
نهادهای مدافع حقوق زن از این مسئله ابراز
نگرانی کرده و گفتهاند ،عامالن چنین رویدادها
باید مجازات شوند.

سارقین سر کوه افشار را
کدام حوزهی امنیتی دستگیر کنند؟
وکیل غالم ،یکی از وکالی گذر افشار
که در اول از این موضوع اظهار بیخبری
میکرد ،در اخیر خاطرنشان ساخت که
هنوز تعلق جغرافیایی سر کوه مشخص
نیست .حوزهی پنجم میگوید ،مربوط
ما نمیشود و حوزهی هفدهم میگوید،
مربوط ما نیست .وکیل غالم میگوید ،ما
بارها به حوزهی پنجم شکایت بردیم و از
آنها خواستیم که تکلیف این منطقه را
روشن کنند؛ اگر مربوط شما میشود که
امنیت آن را تأمین کنید ،اگر نمیشود،
آن را به حوزهی هفدهم راجع کنید .اما
کاری از این حوزه ندیدهایم .این وکیل
نیز به این نظر است که از وقتی پایههای
مخابراتی سر کوه فعال شدهاند ،دزدی
هم شروع شده است که معلوم نیست
محافظان همین پایههای مخابراتی
دزد اند یا گروههای دیگر! او میگوید،
من یازده سال است وکیل گذر این
منطقهام .در این یازده سال ،هیچ اتفاقی
نیفتاده بود ،مگر امسال این دزدیها
و راهگیریها شروع شده و این بدون
شک ،ربطی به جابهجا شدن پایههای
مخابراتی دارد.
دیریست که ناامنی با زندگی مردم کابل عجین شده است .انتحار،
انفجار ،ترورهای مسلحانه ،دزدیهای مسلحانه ،آدمرباییها ،تجاوز
توکوبهایی که هرازگاهی خبرساز میشوند .ناامنیها زندگی را
ول 
سخت و حتا ناممکن میکنند .تأمین امنیت ،یکی از اولویتهای دولت
است .تقسیمات ساحهای شهر کابل به حوزههای امنیتی ،برای ارائهی
خدمات بهتر امنیتی و رسیدگی به معضالت امنیتی حوزهها میباشد .هر
حوزه مکلف به تأمین امنیت و جلوگیری از اتفاقات ناگوار و غیرقانونی
در جغرافیای مشخصی به نام کابل است .مث ًال حوزهی سوم امنیتی،
حوزهی چهارم امنیتی ،حوزهی پنجم امنیتی ،حوزهی هفدهم امنیتی
و ...هرکدام ساحه و میدان مشخصی برای انجام وظیفه دارند .با این
هم ،شکایتها و خبرهای حاکی از ناامنیها در مربوطات حوزهها شنیده
میشوند .حوزههایی که گاهی متهم به کمکاری و بیتوجهی میشوند.
دو تا از این حوزهها که متهم به بیتوجهی و کوتاهی در اجرای وظیفه
اند ،حوزههای پنجم و هفدهم امنیتی شهر کابل است.
کوه افشار از لحاظ جغرافیایی میان حوزهی پنجم و هفدهم امنیتی
تقسیم شده است .یک روی کوه از مربوطات حوزهی پنجم و روی
دیگر آن از مربوطات حوزهی هفدهم محسوب میشود .کوه افشار
مثل خیلی از کوههای دیگر کابل ،به نحوی تفریحگاه مردم محسوب
میشود .بر عالوه ،سر این کوه زیارتی وجود دارد که خانوادهها و
مردمان زیادی را به دلیل باورهای مذهبی ،باالی کوه میکشاند.
اما حاال سر کوه افشار تنها تفریحگاه یا محلی برای هواخوری و
زیارت نیست ،جایی برای دزدی ،اعمال ترس و قتل هم شده است.
محمدظاهر ،یکی از ورزشکاران افشار سیلو ،حدود دو ماه قبل بر سر
همین کوه (کوه افشار) به قتل رسید .قتلی که نه حوزهی پنجم امنیتی
حاضر بود قبول کند که در مربوطات این حوزه اتفاق افتاده و نه حوزهی
هفدهم امنیتی! اما بعد از جنجالهای زیاد میان این دو حوزه ،حوزهی
پنجم امنیتی قبول میکند که قتل در مربوطات این حوزه صورت گرفته
است .از عمر این حادثه ،دو یا بیشتر از دو ماه میگذرد و حوزهی پنجم
امنیتی تا هنوز نتوانسته سرنخی از عامل یا عامالن این قتل به دست
بیاورد .نوروز علی ،برادر مقتول میگوید که ما بارها به حوزهی پنجم
مراجعه کردهایم؛ اما مسئوالن آن هربار یک جواب را به ما میدهند و
آن اینکه ما در حال بررسی هستیم .نوروز علی میگوید که حوزهی
پنجم از ما میخواهد که سرنخی به دست آنها بدهیم .به باور برادر
مقتول ،اگر قرار باشد که ما سرنخ به دست بیاوریم ،حوزه برای چیست؟
وقتی حوزه نمیتواند سرنخ پیدا کند ،ما چگونه پیدا کنیم؟ نوروز علی
که خودش در یک نانوایی در افشار مصروف است ،حوزه را به کوتاهی
در اجرای وظیفه متهم میکند .او مطمئن نیست که چه کسی یا چه
کسانی برادرش را کشته؛ اما در خصوص دزدان مسلح سر کوه ،مطمئن
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است و معتقد است که آنها هر روز آنجا میآیند و هرکسی را که بر
سر کوه برود ،غارت میکنند.
حبیباهلل که یک جوان هفده ساله است ،میگوید که با رفیقش سر
کوه برای هواخوری رفته بود؛ اما پنج نفر که چاقو ،برچه و بوکسپنجه
داشتند ،آمدند و جیبشان را خالی کردند .آنها را کتک زدند و از سر
کوه راندند.
اسداهلل ،باشندهی دیگر افشار میگوید که سه ماه قبل ،پدر و یکی از
دوستان پدرش را سر همین کوه غارت کردند .او میگوید که پدرم با
رفیقش (پسرخالهاش) برای هواخوری و عکس انداختن سر کوه رفته
بودند؛ اما آنجا با چند نفر روبهرو میشوند که چاقو و برچه داشتهاند؛
کسانی که از مربوطات حوزهی هفدهم سر کوه باال میشوند و دست
به اذیت و غارت مردم میزنند .اسداهلل میگوید ،آدمهای زیادی برای
تفریح ،زیارت و ورزش باالی کوه میروند .اما چند ماه میشود که سر
کوه ناامن شده .با آنکه مردم از این وضع به حوزهی پنجم شکایت
برده؛ اما کاری از سوی این حوزه صورت نگرفته است .اسداهلل میگوید،
غیر از قضیهی پدرش ،دو مورد دیگر را هم شنیده که سر همین کوه از
مردم دزدی شده است .اسداهلل میگوید که در مجموع  20000افغانی
و یک موبایل آیفون را از پدر و دوست پدرش بردهاند.
مجیدی ،یکی از نوجوانان این منطقه میگوید ،اگر متوجه شویم
که کسی یا گروهی قصد رفتن بر سر کوه را دارند ،به آنها گوشزد
میکنیم که نروند ،یا اگر میروند ،مواظب باشند که سر کوه دزد دارد.
او میگوید ،یکبار مردم این دزدان را دواندند؛ اما گیرشان نیاوردند .او
که  15-14سال بیشتر ندارد ،خواهان ایجاد یک پاسگاه امنیتی باالی
این کوه است.
محمد حضرت ،یکی دیگر از باشندگان باالکوه افشار میگوید ،حدود
کونیم سال میشود که اینجا زندگی میکند و کارش سنگکاری
ی 
است .محمد حضرت مرد میانسالی است و معتقد است که از  6-5ماه
بدینسو ،دزدان مسلح سر کوه پیدا شده و بارها شنیده که مردم را سر
کوه غارت کردهاند .او میگوید ،یکبار به فرمانده تولی تماس گرفتیم.
آنها آمدند؛ اما قبل از اینکه ما به سر کوه برسیم ،آنها فرار کردند.
محمد حضرت میگوید که مردم بارها به حوزه شکایت بردهاند؛ اما
حوزه این شکایتها را جدی نگرفته و کاری هم نکرده است.
سید آغاگل ،یکی دیگر از باشندگان افشار میگوید که ما حوزه را آگاه
کردیم .وکالی گذر هم از این اتفاقات باخبرند .او میگوید ،صدای خود
را حتا به شورای والیتی کابل رساندیم که بدبختانه دروازهی شورا
هم بسته شد ،ورنه ما درخواست ایجاد پاسگاه امنیتی کرده بودیم .او
میگوید که این کوه تنها دزد ندارد و با اشاره به قتل محمدظاهر ،از
ادامهی این روند ابراز نگرانی میکند .او میگوید ،چند بار از طریق

حوزه برای دستگیری این دزدان اقدام شده؛ اما آنها موفق به فرار
شدهاند .او میگوید که یکبا ر مردم با پولیس همکاری کرده و دزدان
را تا پشت خانههایشان دوانده بودند و طبق گزارشهایی که به سید
آغاگل رسیده ،این دزدا ن مسلح به چاقو ،برچه ،تفنگچهی میکاروف و
کلهکوف اند .او میگوید ،ما به چشم خود دیدیم که نفرها را با برچه زده
بودند .سید آغاگل نه تنها از حوزهی پنجم امنیتی ،که از مقامهای باالتر
نیز میخواهد ،این مسئله را جدی بگیرند .او میگوید ،برای دستگیری
این دزدان ،نباید با رنجر و یونیفورم پولیس بیایند؛ چون آنها از باال
ترصد میکنند و همین که ببینند که پولیس است ،پا به فرار میگذارند.
او از نیروهای امنیت ملی میخواهد که با تاکتیک جنایی و امنیتی
خویش این گروه را دستگیر کنند و امنیت سر کوه را تأمین کنند ،تا
مردم با خاطر آسوده برای تفریح و ورزش سر کوه باال شوند.
یکی دیگر از باشندگان باالکوه افشار که از گرفتن نامش خودداری
کرد ،بر این باور است که پایههای مخابراتی سر کوه افشار ،سارقان را
میشناسند و از وقتی که همین پایههای مخابراتی فعال شده ،ناامنی
و راهزنی سر این کوه آغاز شده و اوج گرفته است .او میگوید که یک
پاسگاه امنیتی سر این کوه ضرور است .اگر دولت این پاسگاه را ایجاد
نمیکند ،پایههای مخابراتی را از سر کوه بردارد .او به نحوی از دولت
شاکی است و خواهان یک رییس جمهور دیکتاتور است تا قانون را
بر همه یکسان تطبیق کند و هیچ مصلحتی را در نظر نگیرد .این
باشندهی افشار ،یکبار دیگر بر مسلح بودن دزدان به انواع سالح سرد
و گرم اشاره میکند و میگوید که همه از آن طرف کوه (از مربوطات
حوزهی هفدهم امنیتی) برای دزدی و اذیت کردن مردم سر کوه باال
میشوند.
وکیل غالم ،یکی از وکالی گذر افشار که در اول از این موضوع اظهار
بیخبری میکرد ،در اخیر خاطرنشان ساخت که هنوز تعلق جغرافیایی
سر کوه مشخص نیست .حوزهی پنجم میگوید ،مربوط ما نمیشود و
حوزهی هفدهم میگوید ،مربوط ما نیست .وکیل غالم میگوید ،ما
بارها به حوزهی پنجم شکایت بردیم و از آنها خواستیم که تکلیف این
منطقه را روشن کنند؛ اگر مربوط شما میشود که امنیت آن را تأمین
کنید ،اگر نمیشود ،آن را به حوزهی هفدهم راجع کنید .اما کاری از
این حوزه ندیدهایم .این وکیل نیز به این نظر است که از وقتی پایههای
مخابراتی سر کوه فعال شدهاند ،دزدی هم شروع شده است که معلوم
نیست محافظان همین پایههای مخابراتی دزد اند یا گروههای دیگر!
او میگوید ،من یازده سال است وکیل گذر این منطقهام .در این یازده
سال ،هیچ اتفاقی نیفتاده بود ،مگر امسال این دزدیها و راهگیریها
شروع شده و این بدون شک ،ربطی به جابهجا شدن پایههای مخابراتی
دارد.

وکیل مختار ،یکی دیگر از وکالی گذر این منطق ه به این باور است
که افشار ،امنترین منطقهی کابل است که هیچ مورد قتل ،سرقت و
خشونت در آن اتفاق نیفتاده است .او میگوید ،سر کوه افشار به جز یک
مورد (قتل محمدظاهر) که اتفاق افتاده ،هیچ اتفاق دیگری که گواه بر
ناامنی باشد ،نیفتاده است .این در حالی است که چندین مورد دزدی سر
این کوه صورت گرفته است .آقای مختار میگوید ،فع ًال سر کوه یک
پاسگاه امنیتی وجود دارد که مسئول تأمین امنیت پایههای مخابراتی
است .او تأکید میکند که بعد از حادثهی قتل محمدظاهر ،شاهد هیچ
حادثهی دیگری نبوده است .او امیدوار است که با ایجاد تشکیالت
جدید گارنیزیون شهری ،یک پاسگاه امنیتی سر کوه افشار ایجاد شود
تا از این ناامنیها جلوگیری شود.
عیدمحمد رویش ،فوتوژورنالیست چشم سوم و جلیل کامگار ،فیلمساز
و خبرنگار آزاد ،با اتفاق دوستانش برای عکاسی و هواخوری سر کوه
افشار بلند میشوند .آنجا با چهار سارق مسلح به .دزدان دوربینهای
عکاسی و مبایلهای این جمع را میخواستند؛ اما بعد از درگیری،
مجبور به فرار میشوند و به طرف نوآباد ده کیپک فرار میکنند .جلیل
کامگار در این میان توسط یکی از این دزدان چاقو به دست به صورت
سطحی جراحت برمیدارد .آنها میگویند که ما روز پنجشنبه باز رفتیم
تا ببینیم که همان دزدان دوباره سر کوه آمدهاند یا نه؟ متوجه شدیم که
این بار یک گروه دیگر که مسلح به تفنگچه بودند ،آنجا حضور داشتند.
به قول رویش ،با توجه به سن و سال آن سه نفر مسلحی که روز
پنجشنبه سر کوه حضور داشتند ،بعید به نظر میرسد که جزو نیروهای
امنیتی دولتی باشند؛ چون از سر و وضعشان معلوم بود .رویش میگوید
ما روز پنجشنبه هفت نفر رفته بودیم و آنها با دیدن ما ،اندکی از سر
کوه دورتر (به سمت ده کیپک) رفتند و خیلی زود ،متوجه شدیم که
سه نفر دیگر در حال ملحق شدن به آنهاست .به قول رویش ،اینها
به صورت خیلی سازماندهی شده و هماهنگ فعالیت میکنند و هرگاه
ببینند که زورشان به عابران سر کوه نمیرسند ،به گروههای دیگرشان
تماس میگیرند که به کمک آنها بشتابند.
با تمام این حرف و حدیثها در مورد سر کوه افشار ،خواستیم نظر
حوزهی پنجم امنیتی را با خود داشته باشیم؛ با وجود تماسهای مکرر،
موفق به این کار نشدیم .اما آمر حوزهی هفدهم امنیتی شهر کابل
اشاره میکند که فقط یکبار در این خصوص از آمر حوزهی پنجم
تماس دریافت کرده که خیلی فوری نیروهای امنیتی را به ساحه
فرستاده؛ اما متوجه چیزی نشدهاند .او امیدواری میدهد که با تشریک
مساعی حوزهی پنجم امنیتی ،این مسئله را پیگیری خواهیم کرد و
به زودی ،گروه دزدان سر کوه افشار را اگر وجود داشته باشند ،دستگیر
خواهیم کرد.
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افغانستاندرنگاه
ده سال جنگ

از آیینهی خاطرات سربازان
شوروی در افغانستان

بسماهلل محبت

منبع :پارکوف میدیا

در خاطراتمان ،نمک جنگ در افغانستان را جاودانه کردهایم
کشور زرد و بیرحم است
جادهها غباراندود و همه سرد.
شما همنسالن سرنوشتدان []1
در آنجا همهچیز را درک کردید و انجام دادید
حتا اگر جوانید اما اکنون که میفهمید
تمام آنچه را پدر و مادربزرگ فهمیدند
اکنون از دست رفته و جبرانناپذیر است
و غمگین و آرام زنگ جوانان.
شما اکنون به سرانجام کار رسیدهاید
از روح افغان برای ما قصه کنید،
از قلب خونین و سوخته از جنگ
و اینک سه کلمه« :مادر! من برگشتم!»
***
جنگ افغانستان از سال  1979تا  1989ادامه یافت .از یکسو ،در این جنگ
نیروهای دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان به همراهی نیروهای اتحاد
جماهیر شوروی شرکت کردند و از سوی دیگر ،شمار زیادی شبهنظامیان و
جنگجویان افغان (دشمنان) که حمایت سیاسی ،مالی و نظامی کشورهای
اسالمی پیشرو ناتو را با خود داشتند ،جنگیدند .عموم ًا تعداد نظامیانی را که
در این جنگ ده ساله از دست دادیم ،به  13833نفر میرسد .بیشترین این
تلفات ،در سال  1984بود که مجموع  2343نفر را در بر گرفت.
روی صفحهی «تیوی پارکوف» افرادی به چشم میآیند که در جنگ
افغانستان شرکت کردند .هرکدام از آنها ،داستان خدمت سربازی خود را
قصه کردند.
سرگئی الکساندرویچ گورینکوف ،رییس عمومی سازمان جانبازان میگوید:
من متولد پارکوف هستم .آنجا بزرگ شدم و دوران مکتبم را نیز آنجا
سپری نمودم .در سال  1984داخل خدمت سربازی شدم .در آن سالها،
نوع نگاه جوانان به خدمت سربازی خیلی مثبت بود .کسانی که در ارتش
خدمت میکردند ،هرگز و هیچوقت حاضر نبودند صف را ترک کنند .در آن
زمان ،جنگ افغانستان شروع شده بود .اما ما کم بودیم و آنها [افغانها]
این را میدانستند .در یکی از روزها ،ساعت چهار صبح ما را جمع کردند و
گزارش دادند که یک تشکیالت هوابرد جدید از شهر ماریناگورکای بالروس
برایتان فرستاده میشود .به محض ورود ،از ما خیلی خوب پذیرایی شد و
البته این برای سربازان خیلی مهم بود .اما این تنها تغییر زندگی ما نبود،
بلکه خیلی چیزها تغییر کرد .ما به آموزش مادهی منفجره شروع کردیم.
خب ،این آموزش شامل پرتاب چاقو ،مهار مواد منفجره و کنترول اسلحهها
بود .این پایگاه ،پس از یک مدت زمان در منطقهی چیرچیک ،جایی در
نزدیکی تاشکند ،مستقر شد؛ جایی که در آن ،فعالیتهای جنگی در کوهها
را آموزش میدادند.
در یکی از روزها ،یکی از جنراالن وارد شد و اعالم کرد که یک جوخهی
سربازان به افغانستان ارسال میشوند .ما میتوانستیم با نوشتن یک
درخواست ،از این مأموریت صرف نظر کنیم؛ اما در آن لحظه ،این کار عم ًال
غیرممکن بود .بعد از یکماه ،تمام نظامیان جلیقهپوش با وسایط زرهی در
نزدیکی مرز افغانستان اطراق کردند .ما را به نقطهی مرزی  7-6کیلومتری
جنوب افغانستان (در مرز با پاکستان) فرستادند .جایی که در آن قرار داشتیم،
شبیه یک کیسهی سنگ واقعی بود که توسط یک خاک راه در حوالی یک
کوه مرتفع ،احاطه شده بودیم .همهی ما با دوربینهای دوچشمی برای دید
در عملیات شب ،مجهز شدیم« .ارواح»[ ]2از چنین تجهیزاتی برخوردار
نبودند .جوخهی ما بهزودی نخستین عملیات خود را سازماندهی کردند.
در جایی که قرار داشتم ،تمام شب و روز از سوی پاکستان مورد حمله قرار
داشتیم .ما توپخانهی «گراد» را برپا کرده و در مقابل آتش میافروختیم.
چهار روز پس از آن ،رسم ًا به عملیات رفتیم .در طول چهار روز عملیات،
 28نفر کشته شدند .نام آنها [کشتهشدهها] را در یک پالک نوشتیم و به
نشانهی جاودانگی در اردوگاه نصب کردیم.
هوای گرم افغانستان همهچیز را دشوار کرده بود و ما نمیتوانستیم بهراحتی
حمالت خود را پیش ببریم .حرارت هوا به  70درجه میرسید ،به اندازهای که
آب داخل پتکهای ما در ظرف چند ساعت به جوش میآمد.
_______________
 -1دان ( )данاسم مکان است که ظاهراً در یکی از سواحل جنوبی
روسیه قرار دارد.
 -2سربازان شوروی ،به مجاهدین و جنگجویان مخالفشان در
افغانستان ،لقب ارواح (به زبان روسی یعنی دوشی یا دوخی) را داده بودند.

 26سال از خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان میگذرد
و در این فاصلهی زمانی ،افغانستان خروج نیروهای بینالمللی
به رهبری آمریکا از افغانستان را نیز تجربه کرد .با توجه به
شباهتهایی که این دو خروج با هم دارند ،برخیها به این باور
اند که جنگ علیه نیروهای شوروی و بیرون راندن این نیروها از
افغانستان ،یک اشتباه بود.
خروج نیروهای شوری در  1367و نیروهای بینالمللی در ،1393
با توجه به زمینهها ،تفاوتهایی با هم دارند؛ اما اگر از یک
منظر دیگر به این دو خروج بنگریم ،افغانستان امروز در همان
موقعیتی قرار دارد که افغانستان  26سال پیش قرار داشت.
 26سال پیش از امروز ،در  26دلو  ،1367جنرال بوریس
گروموف ،فرمانده نیروهای شوروی در افغانستان ،آخرین سرباز
ارتش شوروی پیشین بود که با عبور از پل دوستی بر فراز دریای
آمو ،افغانستان را ترک کرد و به اشغال  10سالهی افغانستان

پایان داد.
دولت افغانستان روز خروج این نیروها را رخصتی عمومی اعالن
کرده و هر سال از این روز تجلیل میکند .از 26مین سالروز
خروج نیروهای شوروی نیز در خیمهی لویه جرگه در کابل
بزرگداشت شدw.
دولت افغانستان در حالی این روز را گرامی میدارد که بسیاریها
جهاد افغانستان را سرآغاز بدبختیهایی میدانند که افغانستان
در سه دهه پس از این خروج با آن روبهرو شد .اکنون شمار
زیادی از جوانان -بهویژه جوانانی که خروج نیروهای شوروی
را به چشم سر ندیدهاند؛ اما پیامدهای آن را بهخوبی درک
کردهاند -جهاد در برابر شوروی و بیرون راندن نیروهای آن را از
افغانستان ،از اساس زیر سوال میبرند.
این جوانان بدین باور اند که اگر علیه ارتش سرخ جهاد
نمیکردیم ،اکنون افغانستان دستکم یک کشور مدرن و

کابل در گرو دود و آلودگی؛
پاسخ مسئوالن چیست؟

آصف مهاجر

افغانستان بازماندهی دوران جنگ و ویرانی است .فصل جنگ
و خونریزی ،معمو ًال در همهجا میراث تلخی را به جا میگذارد.
در افغانستان بیشتر این مسأله قابل درک است .کابل ،به عنوان
پایتخت کشور نیز سالها میزبان جنگ و ویرانگری بوده است.
هنوز روند انتحارگری و انفجار ،هرازگاهی پایتخت را صدمه
میزند .به طور معمول ،پس از دوران جنگ ،موضوع بازسازی
و نوسازی اقتصادی مطرح میشود .در افغانستان پساطالبانی و
زمانی که کنفرانس بن برگزار شد و دولت جدید در آستانهی
شکلگیری قرار گرفت ،مسألهی بازسازی نیز با قوت تمام
مطرح شد.
پرسش اساسی این است که سهم کابل به عنوان پایتخت کشور
از روند بازسازی و سرازیر شدن میلیاردها دالر چه بوده است؟
با وجود کمکهای سرشار مالی ،هنوز هم چهرهی پایتخت،
کابل عصر جنگ
خاکی و تیره مینماید .در این شکی نیست که ِ
خانگی و دوران طالبان ،با کابل امروز تفاوت دارد؛ اما بدین معنا
نیست که این شهر از قبضهی مشکالت اساسی بیرون شده
است .کابل ،پایتخت کشور در کنار چالشهای خرد و ریز ،با
چند مسألهی جدی روبهرو است که نیازمند اقدامات عملی و
فوری است .در این نوشته سعی میشود که چند چالش عمدهی
شهری مورد بررسی قرار بگیرند:
یک ،هوای آلوده و فضای غیربهداشتی .هوای کابل برای همیشه
آلوده است؛ اما معمو ًال تابستانها و زمستانها بیشتر آلوده
میشود؛ طوری که زیستن در این شهر واقع ًا با دشواریهای
زیادی روبهرو شده است .حاال که در فصل زمستان قرار داریم،
صبح و شام پایتخت ،کام ًال دودی و آلوده است؛ به گونهای که
نفس کشیدن در فضای شهر ،سخت و طاقتفرسا شده است.
ممکن عوامل زیاد در پشت این مسأله نهفته باشند؛ اما فقر

عمومی ،نبود و ضعف خدمات شهری عمدهترین عاملهایی
اند که به صورت غیرمستقیم آلودگیهای وحشتآور را بیشتر
میکنند .به گونهی مثال ،اکثریت مردم ،فقیر و ناتوان اند و
قدرت خرید ندارند .از اینرو ،به جای انرژی گاز و برق ،از چوب،
زغال و پالستیک استفاده میکنند ،آنهم اگر توان خرید این
نوع مواد سوختی را داشته باشند.
با این وجود ،دولت و مسئوالن امور در این خصوص مسئولیت
دارند که کمتر به آن رسیدگی میکنند و به خدمات شهری و
اجتماعی توجه نمیکنند .دولت تا هنوز موفق نشده است که حتا
برای تمام ساکنان پایتخت ،انرژی برق توزیع کند .از سیستم
توزیع گاز برای خانوادهها اص ًال خبری نیست؛ آنگونه که در
کشورهای دیگر از طریق لولهها و پایپهای مخصوص ،پخش
و توزیع میشود .از سوی دیگر ،فقر و بیکاریهای گستردهی
مردم به فراموشی سپرده شده است.
دو ،سرکها و جادههای خاکی شهر .کابل با آنکه طی یکونیم
دهه ،دچار تغییرات شده است و ساختار و نمای آن رنگ متفاوت
را به خود گرفته است؛ اما به لحاظ نوعیت کوچه ،سرک و جاده
هنوز دچار چالشهای اساسی است .در قدم اول ،کوچهها و
پسکوچههای شهر ،اکثراً خاکی اند؛ اما جاهایی که آسفالت
یا پخته شدهاند ،بیشتر غیرمعیاری به نظر میرسند .پیادهروها،
جویچهها و آ روها نیز به صورت اصولی ساخته نشدهاند و به
سادگی مملو از خاک و آشغال میشوند .این مسأله باعث شده
است که محیط زیست در پایتخت ،ناسالم ،غیربهداشتی و
نامصئون شود.
سه ،عدم رعایت نظافت شهری از سوی مردم و ضعف مدیریت
شهرداری .اکثریت مردم با اصول و هنجارهای شهرنشینی
آشنایی ندارند یا رعایت نمیکنند .وقتی کوچهها و جادههای

توسعهیافته بود.
نخستین سربازان ارتش شوری به گونهی رسمی در  6جدی
 1358با عبور از پل دوستی ،وارد افغانستان شدند و این کشور
را اشغال کردند.
شمار سربازان ارتش شوروی در افغانستان به بیش از 110
هزار نفر میرسید .بر بنیاد گزارشها ،حدود  600هزار سرباز
این کشور در جریان  9سال جنگ در افغانستان سهم گرفتند.
این سربازان جنگهای سختی را با گروههای مجاهدین تجربه
کردند و حدود  15هزار تن آنان در این جنگها جان دادند.
خروج این نیروها از افغانستان در آن زمان ،شکست این ابرقدرت
(اتحاد جماهیر شوروی) از مجاهدین تلقی شد .اما دولت آن
زمان که مجاهدین آن را دستنشاندهی شوروی میدانستند،
هرگز خروج این نیروها را به عنوان شکست قبول نکرد و در
مراسمی رسمی ،از سربازان ارتش شوروی هنگام خروجشان
تقدیر کرد .دولت آن وقت باور داشت که با ارتش قدرتمندش،
توانایی دفاع از افغانستان را دارد.
پس از اینکه نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند،
تالشهای دولت دکتر نجیباهلل برای گفتوگوهای صلح
با مجاهدین ،ناکام شدند و سرانجام دولت نجیب به دست
مجاهدین سقوط کرد.
پس از تشکیل دولت اسالمی مجاهدین ،به زودی جنگهای
میانگروهی بر سر تصاحب قدرت میان گروههای مجاهدین در
گرفت و این جنگها پیامدهای ناگواری برای افغانستان برجا
گذاشتند.
سرانجام لشکر طالبان از راه رسید و امارت اسالمی طالبان
به رهبری مال عمر در افغانستان شکل گرفت .برداشتهای
بنیادگرایانهی طالبان از اسالم و قوانین سفت و سخت آنان،
مردم افغانستان را بار دیگر به ستوه آورد.
حملهی نظامی نیروهای بینالمللی به رهبری ایاالت متحدهی
آمریکا بر طالبان در  ،2001به شکست طالبان و پایهگذاری
دولت جدی ِد مبتنی بر نظام دموکراتیک در افغانستان انجامید.
افغانستان یکبار دیگر میزبان نیروهای خارجی شد و تا حدود
 130هزار نیروی خارجی در کشور مستقر شدند.
حاال ،مأموریت نظامی این نیروها در افغانستان به پایان رسیده
و پس از  13سال حضور ،افغانستان را ترک کردند .تعداد اندکی
از سربازان بینالمللی در برنامهای زیر نام «حمایت قاطع»
برای مشورهدهی و آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان باقی
ماندهاند.
گذشته از تفاوتهایی که این دو خروج با هم دارند ،دستکم
در یک مورد ،ما در همان نقطهای ایستادهایم که  26سال پیش
از امروز ایستاده بودیم :ارتش ما در آن زمان نزدیک به 200
هزار نفر بود و حاال هم ارتش  195هزار نفری داریم .آن وقت
خطر مجاهدین دولت بهجا مانده از شوروی را تهدید میکرد و
حاال نسخهی دیگری از همانها دولت کنونی را تهدید میکند؛
طالبان .تازه ،داعش به عنوان یک خطر جدی و جدید بر آن
اضافه شده است.
تاریخ ما تکرار میشود؟
آیا ِ
شهر را نگاه میکنیم ،متوجه میشویم که افراد به سادگی
آشغالها و زبالههایشان را بدون آنکه در آشغالدانیهای
مخصوص بریزند ،اینسو و آنسو غیرمسئوالنه میریزند؛ اما
مسألهی اساسیتر این است که از طرف مسئوالن امور هیچ
تدبیری روی دست گرفته نمیشود.
برای رعایت اصول شهرنشینی ،نیازمند فرهنگ شهرنشینی
هستیم .برای تقویت فرهنگ شهرنشینی ،باید کار اساسی و
بنیادی آموزشی و فرهنگی صورت بگیرد .از سوی دیگر ،الزم
است که در این خصوص نیز قانونسازی شود .برای مثال ،در
انگلستان ،تف انداختن در محل عمومی جرم و رفتار غیرقانونی
تلقی میشود و کسانی که تخلف میکنند ،جریمه میشوند .چرا
در کشور ما ،زمانی که افراد کنار سرک و جاده مینشینند و به
جای تشناب ،در محیط عمومی رفع ضرورت میکنند ،کسی
حرف نمیزند؟
شهر کابل از باال و پایین دچار آلودگی است؛ آسمان غلیظ و
دودی پایتخت از یکسو ،کوچه ،سرک و جادههای خاکی و
مملو از آشغال و گرد و خاک از دیگر سو ،زمینههای زندگی
را در این شهر با چالشهای جدی بهداشتی روبهرو کردهاند.
سالمت مردم عم ًال با خطر روبهرو است .کودکان و افراد
خردسال همهساله از این مسأله رنج میبرند و قربانی میدهند؛
اما مسئوالن امور و خصوص ًا نهاد شهرداری کدام استراتژی
کالن ندارد تا ما از این وضعیت عبور کنیم .جمعیت شهرنشین
در کابل ،همهساله افزایش پیدا میکند؛ اما شهر از یک طرف
توان پذیرش این همه جمعیت را ندارد ،از سوی دیگر ،امکانات،
خدمات و رسیدگی به مشکالت شهری در پایینترین حد قرار
دارد .این مسأله باعث شده است که گراف مشکالت شهری
در پایتخت افزایش پیدا کند ،بیآنکه طرحی برای بیرونرفت
مطرح باشد.
اکنون در فصل زمستان ،هوای آلودهی پایتخت به معنای واقعی
غیرقابل تحمل شده است .دولت اگر در این مورد توجه نکند،
سالمت جمعیت چندمیلیونی ساکن در کابل با تهدید جدی و
غیرقابل کنترول روبهرو خواهد شد .امیدوارم دولت در این زمینه
وارد اقدامات عملی شود و راهح های کوتاهمدت و درازمدت را در
نظر بگیرد ،تا شرایط زندگی بیشتر از این رو به وخامت نگذارد.
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مأموریتآمریکاپایانمییابد؛
اما شورش پیچیدهتر میشود

افغانستان ،فیضآباد -طالبان در این والیت شمالی به دختران
اجازه میدهند که به مکتب بروند ،اردوی ملی و پولیس ملی
را اعدام نمیکنند .جنگجویان آن پشتونها -قومیت اصلیای
که شورش آفریدند و آن را تقویت کردند -نیستند .حتا بعضی
از آنها مجاهدین یا مبارزان استقاللطلب هستند که زمانی از
طالبان نفرت داشتند و علیه خیزش آن رزمیدند.
معزالدین احمدی 20 ،ساله ،یک عضو سابق طالبان با ماهیت
طالبان
غیرمعمولی مخالفت این گروه در آن منطقه ،میگویدِ « :
طالبان جنوبی هستند و
اینجا از لحاظ ایدیولوژی مخالف
ِ
سربازان را سر نمیبرند ».او یک صفحهی فیسبوک دارد؛
به طور منظم تویت میکند و کالهی بر سر دارد که حروف
« »NYبر آن دوخته شدهاند.
ی که آمریکا حضور نظامیاش را در افغانستان تغییر شکل
در حال 
میدهد ،طالبان به نیروهای چندپارچه و درهمریخته -با ایدهها
و انگیزههای جنگی تبدیل میشوند و کمتر همانند جنبش
مذهبی که در اواسط سالهای  1990شکل گرفت -به نظر
میرسند .این چندپارچگی شاید نشاندهندهی ضعیف شدن این
جنبش باشد؛ اما دولت افغانستان را مجبور میکند که با شورشی
که به صورت فزاینده متغیر ،پراگنده و مخرب است ،روبهرو شود.
آنچه در والیت بدخشان تازگی دارد ،یک نظر اجمالی به این
پیچیدگیها و آیندهی جنگی است که مأموریت رزمی آمریکا
در آن رسما به پایان رسیده است .زمانی که طالبان از 1996
تا  2001در افغانستان حکومت میکردند ،بدخشان والیتی بود
که این گروه هرگز موفق به کنترول کامل آن نشد .اما در حال
حاضر شورشیان در اینجا و دیگر بخشهای شمال -خارج از
مراکز قدرتشان در جنوب و شرق -تأثیرات ویرانکنند هیشان
را برجا میگذارند.
طالبان در بدخشان به شکل آشکاری قوت یافته است؛ به
خاطری که با هستهی شورش (جنوب و شرق) متفاوت است.
ی که شناخت طالبان از منطقه ،آنها را در سبقتجویی از
در حال 
نیروهای افغان و کنترول منابع کمک میکند ،جنگجویان آن از
ارتباطات قومی و نژادیشان برای سربازگیری و کسب حمایت
مردمی استفاده میکنند .شاه ولیاهلل ادیب ،والی بدخشا ن در ماه
دسامبر به یک گزارشگر گفت« :آنها تالش میکنند تا شمال
افغانستان را ناامن بسازند .با تصرف مناطقی در بدخشان ،آنها
میخواهند این پیام را برسانند که حکومت وحدت ملی ضعیف،
ناکارآمد و درمانده است».
طوالنیترین جنگ آمریکا دستکم به شکلی که با دهها هزار
نیروی خارجی ،تجهیزات جنگی پیشرفته و حمالت هوایی
بیشمار در  13سال گذشته جریان داشت ،به طور رسمی پایان
یافته است .نزدیک به  13هزار نیروی ایاالت متحده و ناتو که
باقی ماندهاند ،دارای قابلیتهای کمتر و محدودیتهای بیشتر
هستند و کاهش بیشتر در شمار آنها تا آخر سال جاری
میالدی برنامهریزی شده است.
اما جنگ در افغانستان همچنان ناتمام باقی میماند .خروج
آمریکا از عراق در سال  2009با کاهش خشونتها همزمان
بود .در افغانستان خونریزی در حال افزایش است .سال گذشته
تلفات نظامی و ملکی نسبت به دیگر سالهای پس از مداخلهی
نظامی به رهبری آمریکا که حکومت طالبان را در 2001
سرنگون کرد ،بیشتر بود.
در بدخشان تالش برای جلوگیری از افتادن مناطق بیشتر
به دست طالبان در این گوشهی استراتژیک که سه کشور-
پاکستان ،چین و تاجکستان -را باهم وصل میکند و دروازهای
برای قاچاق مواد مخدر به اروپا میباشد ،جریان دارد .در
فیضآباد ،مرکز والیت که با کوههای پوشیده از برف احاطه
شده ،حس بیباوری نسبت به امنیت سایه افگنده است .مردم
فکر میکنند که امنیتشان نسبت به دیگر مناطق افغانستان
شکنندهتر است.
جنرال محمد نیازی ،شهردار فیضآباد گفت« :ما هرگز فکر
نمیکردیم که طالبان در اینجا ظهور کنند».
طالبان غیرایدیولوژیک
نیازی یک فرمانده پیشین مجاهدین است که از تجربه و
سرگذشتهای دوران جهادش میگوید .او در دوران جهاد با

شوروی در سالهای دههی  1980دو بار مرمی خورد و دو
بار دیگر در دوران نبرد با طالبان در سالهای دههی 1990
زخمی شد.
در سال  1997طالبان بعد از تسخیر کابل به سوی شمال یورش
بردند .اما در سرحدات بدخشان توسط نیازی و نیروهایش
متوقف شدند .زیر آتشباران نیروهای نیازی از باالی کوههای
پرخموپیج بدخشان ،طالبان گذرگاههای باریک را شکسته
نتوانستند.
اما در سالهای اخیر ،نیروهای امنیتی افغانستان به جنگ علیه
شورشیان در جنوب و شرق کشور تمرکز کردهاند و صفحات
شمال را تا اندازهی زیادی به باد فراموشی سپردهاند .در بدخشان
نیروهای امنیتی مجهز نیستند و بیش از حد اضافهکاری
میکنند .بانیروهای ناتو ،طالبان مناطق بیشتری از این والیت
را تصرف کردند.
امروز شورشیان در هفت ولسوالی که یکچهارم این والیت
را تشکیل میدهند ،سر برآودهاند .مطابق اظهارات مقامهای
این والیت ،شمار آنها به  800تا  1000نفر میرسد و مرکز
فرماندهی آنها در فاصلهی  40مایلی شهر فیضآباد قرار دارد.
آنان در قریهها یک حکومت سایه و کمربندهای امنیتی ایجاد
کردهاند.
صدیقاهلل خالقی ،یک رانندهی تاکسی که  23سال سن دارد
و اکثرا در مناطق تحت کنترول طالبان رفت و آمد میکند،
گفت« :نیروهای امنیتی علیه آنها [طالبان] هیچ کاری کرده
نمیتوانند».
طالبان اینجا نسبت به مال عمر ،رهبر ارشد طالبان اظهار
وفاداری میکنند و اما کمتر با مرکز اصلی فرماندهی طالبان
همسویی دارند .آنها حکومت افغانستان را غیراسالمی و
دستنشاندهی غرب میدانند .از طرف دیگر ،این گروه طالبان با
برادرانشان از قوم پشتون که شورششان را از شهر قندهار در
جنوب افغانستان آغاز کردند ،شباهت کمتری دارد.
به گفتهی مقامهای این والیت و احمدی ،یک عضو سابق
طالبان که دو روز پیش از مصاحبه معیوب شده است ،طالبان در
بدخشان عمدتا محلی و ترکیبی از قومیتهای تاجک و ازبیک
هستند و گروهی از جنگجویان کشورهای همسایه را نیز در
برمیگیرد.
اکثریت جنگجویان ،همانند احمدی با وعده و نوید معاش و غذا،
طعمهی شورشیان شدهاند .بعضیها هم به خاطر فرار از قانون
و مناقشه با مقامهای محلی به آنها پیوستهاند .جنگجویان
پیشین مجاهدین که نتوانستهاند جایی در حکومت پیدا کنند ،نیز
به صفوف آنها پیوستهاند.
اکثریت آنها کسانی هستند که حتا در زمان شکلگیری طالبان
اصال تولد نشده بودند یا کودک بودند .فرمانده ارشد آنان ،قاری
فصیحالدین 27 ،یا  28ساله ،نیز از این جمله است.
ی که طالبان در مناطق تحت کنترولشان قوانین اسالمی
در حال 
را اعمال میکنند ،به دختران اجازه میدهند که مکتب بروند،
ستالیتهای تلویزیونی و موسیقی را آزاد گذاشتهاند .در دوران
حاکمیت طالبان همهی اینها ممنوع بودند .احمدی گفت که
طالبان آنجا بیشتر هزینههایشان را با جمعآوری مالیات از
زارعان خشخاش و الریهایی که سنگ مرمر را از معادن قاچاق
میکنند ،به دست میآورند.
نیازی با اشاره به عالمان مذهب ی گفت« :آنها مال و طالبان
ایدیولوژیک نیستند».
مطمئنا طالبان خیلی از هم پاشیده است .مال عمر سالهاست
که دیده نشده و بعضی از تحلیلگران به این باور اند که او مرده
است .فرماندهانی که بنیانگذار طالبان بودند یا در نبردها کشته
شدهاند یا هم معیوب گردیدهاند و این باعث خالی قدرت و به
میان آمدن گروههای رقیب در درون آنها شده است.
یک گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته نشان داد که
«طالبان دچار اختالفها و بیاتفاقی درونی شده است که از
اختالفات بر سر استراتژی سیاسی شروع میشود ».آن اختالفها
مختلف جداشده به منابع
ادامه یافتند و با دستیافتن شاخههای
ِ
مختلف درآمد و «خودمختاری فزاینده شاخههای جداشده»،
پراگندگی میان آنان شدت پیدا کرد.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

نویسندهSudarsan Raghavan :
برگردان :مختار یاسا

منبع :واشنگتن پست

بر مبنای گزارش سازمان ملل ،چندین گروه طالبان وبسایتها
و نشانیهای مستقل را در شبکههای اجتماعی ایجاد کردهاند
که بعضی از آنها با القاعده وابستگی و همفکری داشتهاند.
رقابتهای درونی منجر به ترور رهبران طالبان شده است.
در جنوب و شرق افغانستان بعضی از فرماندهان محلی طالبان،
تطبیق واکسین پولیو را به خاطر ترس از اینکه کارمندان صحی
جاسوس اند ،منع کرده؛ در حالی که فرماندهی مرکزی این
جنبش کمپاین واکسین را تصویب و تأیید کرده است.
اخیل آیر ،رییس یونسیف در افغانستان گفت« :زمانیکه ما
تالش میکنیم کمکهای انسانی را توسعه بدهیم ،در این
قسمت که یک منطقه ،ساحه زیر کنترول کدام شاخهی طالبان
میباشد ،دچار مشکل میشویم».
احمدی گفت که شورشیان در بدخشان ،دولت اسالمی (داعش)
و گروه شورشی بوکو حرام در نایجیریه را تحسین میکنند؛ اما با
«طالبان
روش خشونتآمیز آنها موافق نیستند .احمدی گفت:
ِ
اینجا کامال مستقل هستند .آنها از پاکستان ،مال عمر و قندهار
دستور نمیگیرند».
هشدار
نورالهدا که یک افسر پولیس است ،روزی را که گرفتار شده بود،
به یاد میآورد .داستان او همانند قسمت وحشتناک فیلم آغاز
میشود .پاسگاه او به محاصرهی طالبان در میآید .راکتها از
باالی تپه بر چهار طرف او باریدن میگیرند و نیروهای پولیس
همگی سالحهایشان را میاندازند.
آنان توسط طالبان اسیر میشوند و در در زیر میلههای تفنگ ،در
اعماق کوهها مجبور به راه پیمودن با طالبان میشوند .واقعهی
اختطافشدن نورالهدا و  25همراهش ،نشانهی ضعف حکومت
افغانستان است .نورالهدا که مانند اکثریت افغانها از یک نام
ش گفت« :من فکر
استفاده میکند ،سه روز پس از آزاد شدن 
میکردم آنها ما را خواهند کشت».
اگر او در جنوب یا شرق افغانستان میبود ،مرگش حتمی بود.
طالبان در سالهای گذشته هزاران تن از اعضای نیروی امنیتی
افغانستان را کشتهاند .ولی برعکس ،نورالهدا و همراهانش برای
 47روز نگهداشته شدند .در جریان روز برای آنها سه بار غذا
داده میشد؛ چیزی که تفاوت عملیاتی طالبان اینجا و دیگر
جاها را برجسته میسازد.
نورالهدا یادآور ش د که بعضی از جنگجویان خارجی آنها را
با قنداق تفنگ میزدند و یکی از آنها فریاد میزد« :ما باید
شما را سر ببریم ».اما او گفت که طالبان محلی با گفتن اینکه
اینها میخواهند این افسران را با دوستان و وابستگانشان که
در توقیف والیت هستند ،معاوضه کنند ،جلو بدرفتاری طالبان
خارجی را گرفتند.
احمدی توضیح دیگری ارائه کرد .او گفت که جنگجویان
محلی سربریدن را که توسط بعضی از شاخهها اجرا میشود ،رد
کرده و آن را خالف قوانین و رسوم افغانستان میپندارند ،هرچند
طالبان اعدامهای علنی زیادی را اجرا کردهاند .او گفت« :طالبان
اینجا فکر میکنند که پشت سر طالبانی که نیروهای امنیتی را
اعدام میکنند ،دستان عوامل خارجی کار میکنند».
باالخره ،بزرگان قومی که با طالبان ارتباطات قومی و دوستی
داشتند ،شورشیان را تشویق کردند که این سربازان را رها کنند.
اما شورشیان به این سربازان هشدار دادند .نورالهدا گفت« :آنها
به ما گفتند که دیگر با دولت کار نکنیم».
در حالی که فشارهای طالبان شدت مییابند ،ادیب ،والی
بدخشان نگران است که منافع شورشیان فراتر از اهداف سنتی
گره بخورد و منجر به براندازی دولت شود.
جنگلها و کوههای بدخشان پناهگاه مطلوبی را برای القاعده و
دیگر تندروان خارجی فراهم میکند .ادیب از این هراس دارد
که با عملیات مرحل ه به مرحلهی ارتش پاکستان به منظور
راندن اسالمگراهای افراطی به بیرون از مرز آن کشور ،شمار
جنگجویان بیشتر خارجی در این والیت پناهگزین شوند.
ادیب گفت« :اگر یکبار آنها در اینجا برایشان جای پا باز
کردند ،از بین بردن آنها ناممکن خواهد شد .آنها از اینجا
به حیث پایگاه برای حمله به دیگر کشورهای آسیای مرکزی
استفاده خواهند کرد».

یادداشتهایسخیدادهاتف

افتخار بخشیدید،
مشرف شدیم!

حتما دیدهاید که پدر و مادرها بدون استثنا فکر میکنند
که کودک یکسالهی خودشان در دنیا نظیر ندارد .گاهی
این پدرها و مادرها از دیدن بعضی شاهکارهای کودکان
خود چنان هیجانی میشوند که اگر میکروفونی پیدا کنند
و این میکروفون به بلندگوی مسجد وصل باشد ،همهی
مردم را خبر میکنند که بیایند و ببینند که کودکشان
چه طور دهان خود را باز کرده و واقعا دهانش غار است.
یکی از بازیهای شیرین این پدر-مادرها این است که از
کودک خود میپرسند ،بینیات کجاست ،دهانت کجاست،
گوشت کجاست و از این قبیل .هر بار هم که کودکشان
دست خود را مثال بر بینی خود میگذارد ،نفس والدینش
پس میافتد از حیرت و سرفرازی .در این حالتها ،معموال
کسان دیگری که در صحنه حاضر اند ،از هیجان پدرها و
مادرهایی این چنین تعجب میکنند .با خود میگویند« :این
آدم کودک خود را چه خیال کرده؟».
حاال حکایت پرویز مشرف ،رییس جمهور قدیم پاکستان
است .جناب مشرف گفته که پاکستان از طالبان حمایت
میکرد .یک عده را هیجان برداشته که مشرف اعتراف
کرد .گویی کسی تا کنون نمیفهمید که پاکستان طالبان
را به وجود آورد ،از آنان حمایت کرد و حاال هم حمایت
میکند .در اینجا ،من به کمک شما عزیزان نیاز دارم .مثال
من از شیرینکاریهای نه چندان شیرین کودکان بود در
چشم پدرانشان .شما لطف کنید این مورد پرویز مشرف
را سرچپه ببینید .یعنی این طور ببینید که ما کودکیم و
از شیرینکاریهای یک پیرمرد ذوقزده میشویم .اینطور
میشود:
«آی آی ،بیایید این بابه قندولک را ببینید .دیدید؟ دیدید
چهارپا چهارپا عقب رفت و دروازه را با لگن خود زد باز کرد.
باژ کرد ،اوگولی پوگولی ،الهی صدقهات شوم .باز نگاه کنید.
ببینید چه طور چاکلیتی را که از دهانش افتاده بود ،از زیر
پای خود برداشت و دوباره در دهان خود گذاشت».
شاید بگویید این رقمها هم نیست و اینکه رییس جمهور
سابق یک مملکت رسما اعتراف کند که کشورش از
طالبان حمایت میکرده ،مسئلهی مهمی است .ولی من در
اهمیتش شک دارم .همین برادران ناراضی دستگیر میشوند
و میروند به زندان .بعد ،در زندان هم قسم میخورند که
اگر آزاد شوند ،پوست از کلهی مردم افغانستان خواهند
کند .پوستکندهتر از این که نمیشود .اما همین برادران
ده ده و بیست بیست و پنجاه پنجاه آزاد میشوند و به
سنگر طالبان بر میگردند .یعنی اگر اعتراف صادقانه س ِر
ما تأثیری میداشت ،اینها باید تأثیر میکردند .اما میدانید
که ملت لکه ونه مستقیم په خپل مکان از باد اعتراف
معتراف نمیلرزد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Jafar Rasouli

اگر افغانستان ذرهبین در دست بگیرد و تمام پنج قاره
را جستوجو کند ،دوست مطمئنتر و امتحانشدهتر از
هندوستان نمییابد .حدود صد و ده سال پیش لیسهی
حبیبیه را هندیها ساختند .بخش مهم فرهنگ ما را-
چون موسیقی -هندیها شکل دادند .امروز مهمترین کمکدهنده به بازسازی افغانستان
میباشد .همین لیسهی حبیبیه را که طی جنگهای داخلی تنها چند ستونش باقی مانده
بود ،بار دیگر هندیها بازسازی کردند.
کشورها بیدلیل با هم دوستی و دشمنی نمیکنند .برای دوستی ،آنهم استراتژیک ،باید
ال مشخص و بزرگ وجود داشته باشند.
منافع کام ً
امید است که رهبران حکومت تازه اهمیت روابط دوستانه با هندوستان را درک کنند و
زردی طال و زرورق را اشتباه نکنند.


سعادت غزنوی

خط هوا:
خطونشانی که استاد سیاف ،اسماعیل خان ،صالحالدین
و ...مبنی بر آنکه مجاهدین در کابینهی وحدت ملی
حضور ندارند یا حضورشان کمرنگ است ،میکشند،
من خوب نمیفهمم که مرادش چیست؟ اگر از مجاهدین مقصودش نفرهای خودشان
میباشند ،تعجب دارم از این دیدگاه و اگر مرادشان چیز دیگری است ،باز میمانم که
چه میگویند؟
چون از رییس جمهور ورییس اجرایی با معاونانشان ،غیر از داکتر اشرف غنی ،همه
از جملهی مجاهدین هستند .در کابینه هم مجاهدین حضور دارند و آنانی که منحیث
چهرههای مسلکی حضور دارند ،فرزندان مسلمان همین وطن اند ،مگر آنکه آدمهای
معلومالحال و وابسته به دیگر جاها باشند که واضح گپ بزنند.
به نظرم وقت خطونشان کشیدن گذشته است .اجازه دهند این وطن جور شود .از حب
و بغضهای شخصی عبور نمایند که این حنا دیگر رنگ ندارد.
درست نیست به نام مجاهدین به پای منافع شخصیشان خط جهاد و غیرجهاد را وسیله
قرار دهند ،کما آنکه در گذشتهها با این خط خودی و غیرخودی ،فاجعه خلق کردند.
مجاهدینی که برای خدا و مردم جهاد کردند ،اجرشان را از خدا طلب نمایند و اجازه دهند
که کار به اهلش سپرده شود ،تا کشور از این معضالت عبور نماید.
باورمندم که تنها مجاهد بودن کافی نیست؛ لیاقت و کاردانی هم الزم است .متأسفانه
این توقع مفت برگرفته از حکومت پیشین است که حق و ناحق ،باسواد و بیسواد را
جذب حکومت کرد که فسادش امروز کشور را به بحران کشانده است.
اگر آقایان خواب قومندانبازی را میبینند ،پس این همه پوهنتونی و تحصیلکردهها
چه میتوانند باشند؟.
جای تأسف است که دنیا و عالم تغییر کرد؛ اما اینها همچنان هنوز جنگل هندوستان
را خواب میبینند و اصرار دارند که نفر من فالنی چرا نیست؟ آنهم به بهانهی جهاد
و مجاهدین.


Munera Yousufzada

جامعهی سنتي ما بپذيرد يا نپذيرد ،ولي تاريخ در آينده گواه
خواهد بود كه زنان قربانيان اصلي سه دهه جنگ و يك دهه
دموكراسي بودهاند .زنان به غير از تلفات جاني با تعرضات،
تجاوزات ،تهمتها و فرافكنيهاي غيرانساني از سوي
چوخم
دشمنان افغانستان روبهرو بوده اند .زنان روشنفكر و مبارز افغانستان در مسير پرپي 
مبارزه براي ثبات در افغانستان با تحمل ديد منفي و افراطي و صرف كردن ايام و اوقات
خويش بر شعار برابري ،صحه گذاشتند؛ اما در اين ميان ديوار قطور افكار غيرعقالني،
غيرمنطقي و افراطي تنها به اين دليل كه تحمل تغيير در وضعيت زنان را نداشت ،از آنها
قربانيها گرفت .ربودن و اختطاف زنان و تجاوز به آنها كم كم در اين جامعهی پرحادثه
عادي شده است و امروز ما در غم از دست دادن بانو انگيزه شينواري ،وكيل شوراي واليتي
ننگرهار كه در یک انفجار زخمي شده بود ،سوگواريم .روحش شاد و راهش پر رهرو باد.


محمد عارف اخالصی

غزنی را دریابید ،در غیر آن ،دردسر کالنی برای کشور ایجاد
خواهد کرد .از گذشتهی دور تاریخی غزنی که بگذریم،
پرداختن و نگاه کوتاهی به دوران حکومت طالبان برای
شناخت غزنی و موقعیت آن تا حدودی ذهنمان را به
اهمیت این والیت نزدیک میکند .از نگاه تجارتی ،غزنی در زمان طالبان مرکز مهم
تجارتی بود .کابل با وجود پایتخت بودن و قندهار با وجودی که مرکز رهبری طالبان بود
و نیز والیتی که بیشترین مرز مشترک با پاکستان را دارد ،به پای غزنی نمیرسیدند.
تأثیر این موضوع تا حدی است که تا اکنون در تجارتهای کالن پول پاکستانی در غزنی
محاسبه میشود و دادوستدها تا هنوز با کلدار پاکستانی صورت میگیرد .در دورهی طالبان
مهمترین قوماندانها و اراکین دولت از غزنی بودند .قاری احمداهلل و عبدالحق وثیق دو
بچههای کاکا ،یکی وزیر و یکی رییس استخبارات طالبان از مهمترین و اثرگذارترین افراد
طالبان بودند .والیان هرات و چند والیت دیگر امارت اسالمی طالبان همه و همه از غزنی
بودند .ولی در دورهی کرزی قاری احمداهلل و عبدالحق وثیق با چندین تن از سرشناسان این
والیت از بین میروند یا به گوانتانامو فرستاده میشوند ،بدون بازگشت .بازسازی دورهی
طالبان در غزنی از زیاد چشمدیدها دور نیست .امنیت تنها برای مردم هزاره ،آنهم هزارهی
جاغوری ،آنهم در مسیر راههای مواصالتی ،تحفهاش مرگ بود ،ولی برای پشتونهای
این والیت مانند بهشت بود .اما اکنون از آن همه اقتدار خبری نیست .گروههای مختلف
علیه دولت دستاندرکار اند تا دولت در این والیت پا نگیرد در تابعترین ولسوالی این
والیت ،مسؤالن دولتی در تبانی با مردمان و اربابان بیسواد محلی به سر میبرند و
هیچگاهی نتوانستهاند حکومتی که قانون را بر مردم و افراد مسلح پولیس و غیره تطبیق
نمایند .این تبانی زمینهی بزرگترین جنایت افراد محلی و راهزنان طالب و گروه سودجو را
فراهم نموده است .به همین جهت ،غزنی امروز ،برعکس گذشتهی پرافتخار خود ،مایهی
ناامنی ،آدمکشی و حوادث هر روزه شده است .مطمئینترین فرد و اولین مقام مسئول
این والیت اکنون شناخته شده نیست؛ داعش است؟ طالب است؟ حزب اسالمی گلبدین
حکمتیار است یا جاسوس آیاسآی پاکستان؟ سعودی است یا بودایی؟ از رییس جمهور
گرفته تا هر مقام دیگر در افغانستان بر او سلطه ندارند .موسی اکبرزاده اکنون با بازیهای
چندپهلوی سیاسی خود ،به خطرآفرینترین فرد تبدیل شده است.

مراقبت از کودکان

در دنیای دیجیتال

تیلفونهای هوشمند ،لپتاپها و تبلتها! ما عاشق
استفاده از انواع فنآوریها ب رای خودمان هستیم؛ اما
ن حال ،از اینکه این ابزارها به راحتی در اختیار
در عی 
فرزندانمان قرار گرفته ،نگرانیم.
آمارها م یگویند ،میانگین استفادهی روزانهی کودکان
زیر هشت سال از فنآوریها ،کمتر از دو ساعت است.
در واقع کودکان هنوز هم تماشای تلویزیون را به هر
کاری ترجیح م یدهند؛ اما زمان استفادهی کودکان از
موبایل و تیلفونهای هوشمند رو به افزایش است.
اکنون کودکان روزانه ده دقیقه از موبایل استفاده
م یکنند و  ۳۸درصد کودکان زیر دو سال کار با
گوش یهای هوشمند را بهخوبی بلد هستند.
سرعت تغیی رات در دنیای فنآوری را م یتوان با دورهی
تاریخی پیدایش صنعت چاپ مقایسه کرد .بعد از
صنعت چاپ ،استفاده از کتاب و ابزارهای چاپی زیاد
و غیرقابل کنترول به نظر م یآمد .همین نگران یها
در بارهی محتوای کتابهای چاپ شده وجود داشت
و همیشه در طول همهی این دوران ،کتابهایی با
هزاران محتوای خوب یا بد چاپ شدهاند؛ اما این ما
هستیم که راه استفاده از کتابها را آموختهایم .در
دنیای فنآوریها نیز مسئولیت استفاده از ابزارها
ب ه عهدهی خود ماست .در استفادهی کودکان از
فنآوریها ،نگرانی جدیای وجود ندارد ،اگر به آنها
راه استفادهی سالم را بیاموزیم.
محدودیت برای تحرک بی شتر
آکادمی پزشکی اطفال آمریکا ،در یک پژوهش ب رای
بررسی چاقی کودکان ،توصیه کرده که کودکان زیر
دو سال از هیچ نوع ابزار فنآوری استفاده نکنند.
بر اساس همین توصیه ،کودکان دو تا پنج سال
میتوانند در خانه ،روزانه فقط یک تا دو ساعت از
فنآوریها استفاده کنند .ایجاد محدودیت دالیل
زیادی دارد ،مثال:
 فعالی تهای ب یتحرک؛ مثل تماشای تلویزیونیا بازی با گوش یهای هوشمند ،مانع فعالی تهای
جسمی کوکان م یشود.
 فنآوریها ابزاری ب رای تبلیغ خوراکی ونوشیدنی کودکان ،سکس و خشونت هستند.
 فنآوری ،فعالی تهای اجتماعی و گروهیکودکان را محدود م یکند؛ زی را ب رای کودکان زیر پنج
سال فنآوریها ابزاری ب رای بازی و سرگرم یهای
فردی هستند.
 استفادهی زیاد از فنآوریها در مشکالت خواب،مشکالت رفتاری و افت تحصیلی کودکان مؤثر است.
پس به کودک استفادهی درست از فنآوری را بیاموزید.

فنآوریهای منفعالنه و فنآوریهای
تعاملی
همهی تکنولوژیها کاربرد یکسانی ندارند .در
تماشای فیلم ،تلویزیون و سایتهای اشتراکگذاری
فیلم ،کودک هیچ نقش فعالی ندارد؛ در حالی که رشد
کودکان با آموزش فعال همراه است .از سوی دیگر،
فنآوریهای تعاملی مثل کتابهای الکترونیکی،
جس توجو در انترنت ب رای پیدا کردن یک موضوع
یا راهحل یا برنامههای آموزشی کودکان ب رای توسعه
و رشد مهارتها و یادگیریهای کودکان ،ابزار بسیار
مناسبی هستند.
محتوای مناسب
بررسی محتوای برنامههای نصب شده روی
فنآوریها توسط والدین ،الزم است .اولین چیزی که
به عنوان والد باید به آن توجه کنید ،محتوایی است
که کودکتان از طریق فنآوریها دریافت م یکند.
ابتدا به این پرسشها پاسخ دهید که «آیا این فیلم
که پر از صحنههای خشونتآمیز است ،ب رای کودک
من که همهچیز را تقلید م یکند ،مناسب است؟»،
«آیا این کارتون مناسب سن کودک من هست؟»
و «آیا این بازی کمپیوتری مناسب ویژگ یهای
شخصیتی و توانای یهای فرزند من هست؟»
بناب راین ،هرگز کودک را با کمپیوت ر و تلویزیون در اتاق
تنها نگذارید .الزم است که همیشه مراقب محتوای
چیزهایی که کودکتان در تلویزیون و شبکههای
اجتماعی و بازیهای کمپیوتری م یبیند ،باشید.
فنآوری هدفمند
فنآوری م یتواند ابزار مفیدی ب رای جهتدهی به
توانای یها و عالقهمندیهای کودکان باشد .اگر
فرزندتان به نقاشی عالقه دارد ،به جای بازیهای
حل مسئله ،م یتوانید بازی و ابزارهای نقاشی
را در اختیارش بگذارید .اگر م یخواهید فرزندتان
مهارتهای شمارش ،خالقیت یا خواندن را تقویت
کند ،ابزارهای مرتبط با این موضوع را ب رایش فراهم
کنید.
این شما هستید که باید به عنوان یک والد در
استفاده از فنآوریها پیشرو باشید .شما باید برنامهها
و بازیها را در اختیار فرزندتان بگذارید ،نه اینکه
کودک خودش در میان هزاران برنامهی بازی و فیلم
به دنبال عالیق و خواستههایش بگردد.
عالوه ب راین ،فشار کاری ،دغدغهی فکری و کارهای
روزمره ممکن است شما را وادار کند تا اجازه دهید
کودکتان بیش از حد مجاز با فنآوریها مشغول
باشد .این بهخاطر ضعف شما در توجه به مسایل

و نیازهای فرزندتان نیست .وقتی م یخواهید رویکرد
خانواده را در استفاده از ابزارهای تکنولوژی تعریف
کنید ،به این موارد توجه کنید:
 ب رای استفاده از ابزارهای فنآوری ،قاعده تعیینکنید .در طول هفته محدودیتهای بی شتری ب رای
کار با تیلفونهای هوشمند و تماشای تلویزیون و
فیلم ایجاد کنید و آخر هفتهها آزادی بی شتری به
کودک بدهید.
 محدودیت را یک روز یا یک هفته ب رای همهیاعضای خانواده بردارید و همگی با هم از این آزادی
استفاده کنید.
 ب رای مدیریت رفتار کودک با فنآوریها الگویخوبی باشید .اگر خودتان نم یتوانید روزتان را قبل از
خواندن ایمی لها شروع کنید و گوشی هوشمندتان
حتا موقع آشپزی همراهتان است ،نم یتوانید از کودک
توقع داشته باشید به قواعد و قوانین استفاده از آنها
پابند باشد.
 از ابزارهای فنآوری با هم استفاده کنید .خیلیخوب است که همراه کودکتان بازی کمپیوتری
کنید .با ابزارهای پیامرسانی با هم ارتباط داشته
باشید و ب رایش عکس و پیام بفرستید ،با هم یک
موضوع را در انترنت جس توجو کنید و در شبکههای
ی یکسانی عضو باشید.
اجتماعی و اشتراکگذار 
مهمترین چیزی که کودک از شما م یخواهد ،توجه
است .با حفظ و رعایت حرمت آزادی فردی کودکتان
در استفاده از این ابزارها ،همیشه وجوه مشترکی وجود
دارند که م یتوانید از آن ب رای همراهی با کودکتان
بهره ببرید.
شهروند دنیای فنآوریها
بهعنوان یک فرد بزرگسال یا والد ،شما مسئول
آموزش کودک هستید .او باید یاد بگیرد چطور
شهروند دنیای فنآوری باشد و چطور از این ابزارها
استفاده کند .کودکان بزرگتر با مفاهیم امنیت سایبری
و استفادهی مناسب یا نامناسب از ابزارهای فنآوری
آشنا هستند .آنها بارها این موضوعات را خوانده یا
شنیدهاند .با اینحال ،روند تغیی رات در دنیای فنآوری
بسیار سریع و غیرقابل پی شبینی است و این شما
هستید که باید کودک را با محدودیتهای استفاده از
فنآوریها آشنا کنید .کودک را یک شهروند مسئول
در دنیای فنآوری بار بیاورید .اگر همیشه با دالیل
کافی و روشن راجع به تأثی رات استفاده از فنآوریها
حرف بزنید و راه گفتوگو با کودک را بلد باشید ،او به
مرور زمان یاد م یگیرد که چطور در ب رابر دنیای ناامن
فنآوری مصئون بماند( .رادیو زمانه)

7

سهشنبه 28دلو1393 ،سال چهارم شماره 779

رکوردشکنی مسی در روزهای افت رونالدو

لیو مسي یک شنبه شب موفق شد سومين
هتتريک فصل خود را در مقابل لوانته
به ثبت برساند و کمک کرد تا بارسلونا
اين حريف را با  5گول از پيش رو بردارد.
هتتریک مسی در سهصدمین بازی او در
اللیگا ،کمک کرد تا این بازیکن به دو قدمی
کریستیانو رونالدو برسد .او که تا همین یک
ماه پیش 12 ،گول از رونالدو عقب بود ،به
واسطهی افت شدید کریستیانو رونالدو در
سال جدید میالدی ،حاال اختالف خود در
جدول گولزنان با فوق ستارهی پرتگالی
را به دو گول رسانده ( 28در مقابل  )26و
در گولزنی در تمام رقابتهای فصل نیز از

رونالدو پیشی گرفت.
رونالدو در همهی رقابتها تا بدینجا  36گول
و مسی  37گول به ثمر رسانده است .این
هتتریک  31مسی نیز بود و بدین ترتیب
او با رکورد هتتریکهای تلمو زارا ب رابری
کرد .مسی در این فصل مقابل دپورتیوو و
اسپانیول نیز موفق به ثبت هت تریک شده
بود .مسی در مقابل لوانته نه تنها سه گول
زد ،بلکه یک پاس گول نیز به نیمار داد و
بدین ترتیب با  106پاس گول ،رکورددار پاس
گول در تاریخ اللیگا شد .پیش از این او با
لوییس فیگو به طور مشترک صاحب عنوان
بهترین پاسور اسپانیا بود.



ونگر :ژیرو بازیکن درجه یکی شده است

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،پس از پيروزي
 0-2تيمش مقابل مي دلزبورو ،گابريل
پائوليستا و اوليويه ژيرو را مورد ستايش قرار
داد .گابریل که در بازار نقلوانتقاالت زمستانی
از ویاریال به آرسنال پیوست ،در این دیدار
اولین بازیاش را ب رای توپچ یها انجام داد.
ژیرو هم با به ثمر رساندن هر دو گول تیمش،
نقشی اساسی دراین پیروزی داشت.
ونگر به خب رنگاران گفت« :ما بازی را خوب
و با ضرباهنگ مناسب شروع کردیم .با
جابهجای یها و کیفیت تکنیک یمان،به خوبی
توانستیم کنترول بازی را در دست بگیریم .در
مجموع تمرکز تیم باال بود؛ شاید بعد از زدن
گول دوم ،کمی انسجاممان کم شد؛ اما من
خوشحالم .در مجموع در تمام بازی جدیت و
تمرکزمان را حفظ کردیم.
ما روز خوبی داشتیم؛ اما می دلزبورو هم تیم
خوبی است .ب رای ما مهم بود که به آنها

اجازه ندهیم با زدن یک گول ،به بازیبرگردند
زی را آنها از نظر تکنیکی تیمی خوبی هستند
و بسیار سازمان یافته بازی م یکنند .آنها تیم
خوبی هستند.
اولویه ژیرو بسیار فرصتطلب بود .او در
مقایسه با اولین روزهای حضورش در اینجا،
خیلی پیشرفت کرد .او جابهجاییهای خوبی
دارد و از نظر تکنیکی خوب است .او در
تمرینات تمرکز باالیی دارد .او به بازیکن درجه
یکی تبدیل شدهاست.
گابریل پائولیستا در محوطه جریمه تکل
فوقالعادهای داشت .او م یخواهد دفاع کند و
در سطح بسیار خوبی قرار دارد؛چه فیزیکی
و چه تکنیکی .او از زبان کمی مشکل دارد؛
اما بازیکن باهوشی است که با دیدش ،این
مشکل را جب ران میکند .او به کارهایی
که بازیکنان کناریاش انجام م یدهد ،نگاه
م یکند».



ض شدن خوشم نمیآید
نیمار :از تعوی 

نيمار ،ستارهی ب رازيلي بارسا در بازي یکشنبه
شب مقابل لوانته نيز موفق به گولزني شد؛ اما
در دقيقهی  67جاي خود را به لوییس سوارز
داد .بارسلونا ب هراحتی موفق شد لوانته را با 5
گول شکست ده د و به یازدهمین برد متوالی
خود دست یابد .نیمار که زنندهی گول اول
بارسا در بازی یکشنبه شب بود ،در انتهای
بازی به خب رنگاران گفت« :روی دور برد قرار
داریم و باید به همین روند ادامه دهیم .در هر
بازی سعی م یکنیم همه آنچه در توان داریم
را در زمین بگذاریم .باید به همه ،بخاطر این

پیروزی خوب تبریک گفت».
نیمار در مورد صحنهی پنالتی گفت« :در
بازی قبلی پنالتی را از دست دادم؛ اما چیز
خاصی نبود .یکشنبه شب مثل همیشه
مسی ب رای ما پنالتی زد .او در خارج و داخل
زمین ب رای من یک دوست فوقالعاده است».
ستارهی ب رازیلی در مورد تعویضش با سوارز
پاسخ داد« :واقعیت این است که اصال از
تعویض شدن خوشم نم یآید .دوست ندارم
از زمین بازی خارج شوم .همیشه م یخواهم
تمام  90دقیقه را در زمین باشم».

سیمئونه:
مقصر شکست ،تورس نبود

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو مادريد عنوان کرد که مقصر
شکست مقابل سلتاويگو ،او بوده نه فرناندو تورس .عملکرد
ضعیف ال نینو در نیمهی اول باعث شد تا او بین دو نیمه
تعویض شود و در نیمهی دوم ،سلتاویگو با گولهای نولیتو
و فابیان ارالنا ،موفق به کسب پیروزی  0-2مقابل روخی
بالنکوس شود .با این حال ،سیمئونه ،خود را مقصر شکست
م یداند.
او گفت« :در نیمهی اول ،سیستم نامناسبی چیده بودم.
 45دقیقه را از دست دادم .انتخابم مناسب نبود .مشکل از
فرناندو تورس که تعویض شد نبود ،بلکه کل تیم تناسب و
هماهنگ یاش را از دست داده بود .نیمه دوم را بهتر شروع
کردیم .سپس داستان پنالتی پیش آمد و پس از آن گول
دوم را هم دریافت کردیم .سلتا خیلی خوب بازی کرد .سعی
م یکنیم رقابتمان با تیمهای صدرنشین را ادامه دهیم و از
حاال به فکر شنب هی هفتهی آینده هستیم».

رد پیشنهاد آرسنال و
یونایتد توسط راکیتیچ

ايوان راکيتيچ ،هافبک بارسلونا در زمستان پی شنهاد آرسنال
و منچستريونايتد را رد کرده است .راکیتیچ در تابستان با وجود
تالش بسیار ریال ب رای جذب او ،از سویا به بارسلونا پیوست.
از ابتدای پیوستنش به بارسا ،راکیتیچ هنوز نتوانسته جایگاه
ثابتی در ترکیب و سیستم انریکه پیدا کند ،ولی با این حال،
او بارها در مصاحب ههایش از حضور در بارسا اب راز خوشحالی
کرده است .با این حال،روزنامههای امروز انگلیس گزارش
دادند که آرسنال و منچستریونایتد که در خط هافبک ،از نبود
بازیکن خالقی مثل راکیتیچ رنج م یبرند ،در نقلوانتقاالت
زمستانی قصد داشتند او را به خدمت بگیرند که با پاسخ
منفی هافبک کروات روبرو شدند.
راکیتیچ تا سال  2019با بارسلونا قرارداد دارد.

لوییز :دورانم در چلسی
به پایان رسیده بود



گودین :از کورس قهرمانی اللیگا خارج نشدیم

ديگو گودين ،مدافع اتلتيکومادريد پس از
شکست  0-2مقابل سلتاويگو عنوان کرد که
تيمش همچنان شانس قهرماني در الليگا
دارد .دو گول از نولیتو و فابیان اورالنا باعث
شد تا قهرمان اللیگا 6 ،امتیاز از بارسلونا و 7
امتیاز از ریال مادرید عقب بیفتد .گودین معتقد
است که تیمش از غیبت آردا توران و کوکه
رنج م یبرد ،ولی همچنان در کورس قهرمانی
باقی خواهند ماند.
او گفت« :بازیکنان مهمی در تیم ما غایب
هستند ،ولی مقابل یک حریف بزرگ شکست
خوردیم .شکست امروز خیلی دردناک بود.
ناراحت هستیم .آنها خیلی خوب بازی کردند
و حاال باید رو به جلو حرکت کنیم .در نیمهی

اول یک اتلتیکو و در نیمه دوم ،اتلتیکویی
کامال متفاوت را دیدیم .مثل نیمهی اول
نبودیم و خیلی بهتر بازی کردیم .هنوز
شان سهایمان ب رای قهرمانی در این جام زنده
است .ما تا پایان خواهیم لیگ خواهیم جنگید
و همچنین در چمپیونزلیگ نیز با قدرت ادامه
خواهیم داد».
گودین در بارهی پنالتی سلتا گفت« :فکر
م یکنم داور فکر کرد که توپ به دست
کسی برخورد کرده ،ولی اتفاقی نیفتاد.
نم یگویم که به خاطر اشتباه داوری یا غیبت
هافب کهایمان شکست خوردیم .فقط اینکه
سلتا یک بازی خوب انجام داد و اتلتیکو نه.
مخصوصا در نیمهی اول».

داويد لوییز ،مدافع پاريس سنت جرمن عنوان کرد که مشکلي
با ژوزه مورينيو نداشته و دليلش ب راي جدايي از چلسي ،نياز
به ايجاد يک چالش جديد بوده است .مدافع ب رازیلی در
تابستان با  50میلیون پوند از چلسی به پاریس سنت جرمن
پیوست تا گران ترین مدافع تاریخ لقب بگیرد .او  3سال
موفق در چلسی سپری کرد و موفق شد چمپیونزلیگ ،لیگ
اروپا و جام حذفی را به همراه آب یها به دست آورد.
او در بارهی جدای یاش از چلسی گفت« :وقتی مورینیو ریال
را ترک کرد ،گفت که دوست داشته احساس بهتری داشته
باشد .من در چلسی احساس خوبی نداشتم و م یخواستم از
این تیم جدا شوم .چلسی به من پی شنهاد جدیدی ارائه کرد
و من گفتم که یک سال است احساس خوبی ندارم .مردم
سعی کردند داستانهایی در بارهی اختالف من و مورینیو
بسازند ،ولی اینها واقعیت ندارند .او رییس بود و تصمیم
م یگرفت که چه کسی بازی کند و چه کسی روی نیمکت
بنشیند .مورینیو مربی با سبک متفاوت است .او در بارهی
زندگی با شما صحبت نم یکند .به عنوان بازیکن شما خیلی
از زندگی خصوص یاش اطالع ندارید و او هم خیلی راجع به
بازیکنانش نم یداند .او تالشی ب رای حفظ من نکرد زی را من
در ب رازیل بودم و او گفت :باشه ،م یتوانی بروی .من زندگی
خیلی خوبی در لندن داشتم و لحظات خوبی سپری کردم .ما
قهرمان اروپا بودیم و ارتباط خیلی خوبی با هواداران داشتیم،
ولی دوران من در چلسی تمام شده بود .به اندازه کافی بازی
نم یکردم ،ولی همچنان دربازیهای بزرگ بازی م یکردم».

بارتومئو:
سیستم چرخشی انریکه مؤثر است

جوزپ ماريا بارتومئو ،رییس باشگاه بارسلونا،
پس از پيروزي  0-5آبي و اناريها مقابل
لوانته ،سيستم چرخشي لوییس انريکه را
مورد ستايش قرار داد .در این دیدار انریکه
تیمش را با  8تغییر نسبت به دیدار مقابل
ویاریال در کوپا دل ری ،راهی میدان کرد؛
اما در نهایت با هتتریک مسی و گولهای
نیمار و لوییس سوارز توانستند به پیروزی
برسند.
بارتومئو به خبرنگاران گفت« :بازی خوبی
بود و نتیجهی خوبی به دست آوردیم.
همهی هواداران از بازی لذت بردند .باتوجه
به تعطیالت اخیر و افزایش هزینههای
سفر ،تعداد تماشاگران زیادی به ورزشگاه
آمدند .ب رای اینکه تماشاگران بی شتری به
ورزشگاهها بیاید ،باید طوری برنامهریزی شود
که به برنامهی کودکان هم هماهنگ باشد.

ما در این دیدار اجازه دادیم هواداران مسی
و کودکان به طور مجانی بازی را تماشا
کنند .در تعطیالت طوالنی ،جذب تماشاگر
دشوارتر است .ما دو بازی خوب در کوپا دل
ری و اللیگا داشتیم و اکنون دوست داریم
به صدر جدول برسیم .بازیکنان کامال روی
همه دیدارها تمرکز دارند .آنها این توانایی
را دارند که روی بازی خودشان و همین طور
رقابتها تمرکز کنند .شاید بارسا دردیدارهای
اخیر بهتر از ریال کار کرده باشد اما فصل
طوالنی است .نیمفصل دوم تازه شروع شده
و اتلتیکو هم نزدیک ماست .ما بازی به
بازی بهتر م یشود .از بازیکنان و تیم راضی
هستم .انریکه از سیستم چرخشی استفاده
م یکند و این موثر واقع شده است .ما باید
در دیدارهای آینده هم به همین شکلبازی
خواهیم کرد».



کاسیاس در آستانهی ثبت یک رکورد جدید

ايکر کاسياس که در اين فصل در مقاطعي
با اعتراضات هواداران ریال در برنابئو مواجه
شده ،در آستانه ثبت يک رکورد در الليگا قرار
دارد .پیروزی ریال مادرید در مقابل دپورتیوو
در شرایطی به دست آمد که مطابق معمول،
کاسیاس درون دروازه قرار داشت و توانست
با دو مهار استثنایی ،یک کلین شیت دیگر
را به ثبت برساند .او که در ابتدای بازی،
بخاطر عملکرد ضعیفش در مقابل اتلتیکو،
مورد اعتراض بخش وسیعی از هواداران ریال
گرفته بود ،بخاطر این دو مهار عالی ،به
شدت در ورزشگاه برنابئو تشویق شد.

این پیروزی شماره  327کاسیاس در اللیگا
بود .بدین ترتیب او از رکورد  326برد رائول
پیشی گرفت و حاال تنها به  7بازی ب رای
شکستن رکورد زوبی زارتا فاصله دارد .زوبی
زارتا که با پی راهنهای اتلتیک بیلبائو،
بارسلونا و والنسیا ،از سال  1981تا سال
 1994در اللیگا سابقه بازی دارد ،موفق
به کسب  333پیروزی شده است .ریال تا
انتهای فصل 15 ،بازی دیگر در اللیگا پیش
رو دارد و کاسیاس به احتمال فراوان در
بخش اعظمی از این بازیها ،بصورت ثابت
به میدان خواهد رفت.



هازارد :مورینیو توقع دارد مثل رونالدو گول بزنم

ادن هازارد ،مهاجم بلژيکي چلسي ،يکي از
بازيکناني است که پي شبيني م يشود در
آيندهاي نه چندان دور ،به سطح بازي مسي و
رونالدو نزديک شود .هازارد که در این فصل
 9گول در  25بازی به ثمر رسانده ،فاصلهی
زیادی با آمار استثنایی مسی و رونالدو دارد.
رونالدو در  20بازی 28 ،گول و مسی در 23
بازی 26 ،گول به ثمر رسانده است.
این مهاجم ارزشمند باشگاه چلسی در
مصاحبه با میرور گفت« :مورینیو از من
انتظار دارد گولهای بی شتری بزنم .او
توقع دارد مثل رونالدو و مسی که در هر
بازی دو یا سه گول م یزنند ،باشم .درست
است که من گولهای زیادی نم یزنم؛ اما در
عوض ،شان سهای گولزنی زیادی ب رای دیگر

بازیکنانمان ایجاد م یکنم.
روی من خطاهای زیادی صورت م یگیرد
و ضربات آزاد و پنالت یهای فراوانی ب رای
چلسی به دست آورده ام .شکی نیست که
خودم هم دوست دارم گولهای بی شتری
به ثمر برسانم .هر مهاجمی چنین چیزی
را دوست دارد .با این حال ،مورینیو هرگز به
خاطر این مسئله روی من فشاری وارد نکرده
است .او همواره فشارها را متوجه خودش
م یکند و به بازیکنانش اجازه م یدهد با
خیال راحت فوتبال بازی کنند .طبیعی
است که وقتی خوب بازی نم یکنیم و
پیروز نم یشویم ،مورینیو در طول هفته و در
تمرینات ناراحت باشد؛ اما هرگز چیزی را به
ما تحمیل نکرده است».



اینیستا:
آمادهایم همهی جامها را فتح کنیم

آندرس اينيستا در روزهايي که بارسلونا به
اوج بازگشته ،اظهار اميدواري کرد تا بارسلونا
بتواند ناکام يهاي فصل ناموفق 2014-2013
را امسال جب ران کند .بارسلونا یکشنبه شب
موفق شد با هتتریک مسی و گولهای نیمار
و سوارز ،لوانته را با  5گول در هم بکوبد و به
یازدهمین برد متوالی خود دست یابد .بارسلونا
با سود بردن از شکست هفتهی گذشتهی
ریال در مقابل اتلتیکو ،حاال تنها یک امتیاز با
کهکشان یهای صدرنشین فاصله دارد.
آندرس اینیستا ،هافبک ارزشمند بارسا در
مصاحبه با وبسایت فیفا در مورد شرایط
فعلی این تیم گفت« :آمادهایم تا همهی
جامها را فتح کنیم .روی این تیم خیلی
حساب م یکنم .از سالی م یآییم که بارسا
هیچ جامی را به دست نیاورد و سالی بسیار
ناامید کننده بود .همین عامل باعث شده
تا انگیزههای ما ب رای رسیدن به موفقیت
بیش از هر زمان دیگری شود .بارسلونا تیمی
است که همه از آن توقعات زیادی دارند .در
این باشگاه ممکن است هر اتفاق کوچکی

بزرگنمایی شود و به بحران تبدیل شود.
ب رای مقابله با این اتفاقات ،تنها یک راه داریم.
کسب پیروزی با ارائه بازیهای خوب تا خیال
هواداران راحت شود».
اینیستا در مورد وضعیت مسی نیز گفت:
«به کمک مسی ،توانستیم  11برد متوالی
به دست بیاوریم و وضعیت بدمان در سال
 2014را با شرایط فوقالعاده کنونی عوض
کنیم .آرزوی من این است که مسی سالها
در بارسلونا بماند؛ چرا که ب رای کسب جامهای
مختلف ،بارسا به مسی نیاز مبرم دارد و حضور
او الزامی است».

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.
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توافق افغانستان و اردن
روی طرح جدیدِ مبارزه
با تروریسم

اطالعات روز :محمد اشرف غنی دیروز در یک
گفتوگوی تیلفونی با ملک عبداهلل ،پادشاه اردن ،برای
مبارزه با تروریسم روی یک طرح جدید بحث کرده
است .بر اساس این طرح ،علمای کشورهای اسالمی
برای مبارزه با تروریسم بسیح خواهند شد .رییس جمهور
گفت ،افغانستان و سایر کشورهای اسالمی نیاز دارند تا
در راستای مبارزهی مشترک با تروریسم ،گامهای جدی
بردارند و علمای کشورهای اسالمی برای انعکاس تصویر
واقعی اسالم و مبارزهی مؤثر با تروریسم ،بسیج شوند.
اشرف غنی تأکید کرد ،در سخنرانی خود در پنجاهویکمین
نشست امنیتی مونیخ ،در مورد ضرورت اتحاد و همگرایی
در سطح منطقه و جهان برای مبارزه با تروریسم تأکید
کرده است .طرح تازهی اشرف غنی برای مبارزه با
تروریسم مبنی بر بسیج علمای اسالمی ،مورد تأیید
پادشاه اردن قرار گرفته است.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای
توگوی تیلفونی گفت،
اعالم کرد ،پادشاه اردن در این گف 
افغانستان نسبت به هر کشور دیگر بیشتر از ناحیهی
تروریسم رنج برده است و وظیفهی شرعی و وجدانی
ماست تا در امر مبارزه با تروریسم بسیج شویم.
او طرح رییس جمهور غنی را به خاطر بسیج علمای
جهان اسالم برای مبارزه با تروریسم مهم خواند و گفت
که از این طرح حمایت میکند .در اخیر رییس جمهور
و پادشاه اردن موافقت کردند تا هیأتی از افغانستان به
منظور پیگیری و تطبیق فیصلههای یاد شده بهزودی
عازم اردن شود.

کابل-مشهد
کابل-تهران
مشهد-کابل
تهران-کابل

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel
آدرس :کارتهسه-پلسرخ ،پهلوی باختربانک ،کابل افغانستان

web: www.etilaatroz.com
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افزایش قیمت برق ،باشندگان هرات را به جادهها کشاند

اطالعات روز :صدها باشندهی والیت هرات دیروز در
اعتراض به افزایش قیمت برق در این والیت ،تظاهراتی را
راهاندازی کردند .تظاهراتکنندگان گفتند که قمیت برق در
این والیت از سه افغانی به  5افغانی در هر کیلووات افزایش
یافته است.
آنان در یک تظاهرات مسالمتآمیز در مقابل ساختمان برق
هرات ،خواستار حل فوری این مشکل شدند.
در این تظاهرات برای چند ساعت سرکهای مرکزی شهر
هرات به روی ترافیک مسدود شدند و معترضان هشدار
دادند ،اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود ،تظاهرات
برق والیت هرات از
گستردهتری را راهاندازی میکنندِ .
کشورهای ایران و ترکمنستان وارد میشود.
در همین حال ،مسئوالن محلی والیت هرات در واکنش به
این تظاهرات گفتهاند ،قیمت برق را آنان افزایش ندادهاند،

بلکه به دالیل نامعلوم ،از سوی دولت ایران افزایش داده شده
است .قیمت برق ترکمنستان افزایش نیافته است .سرپرست
والیت هرات دیروز گفت که برای حل این مشکل ،منتظر
اقدام حکومت مرکزی است.
اما معترضان دلیل افزایش قیمت برق در این والیت را بیتوجهی
و بیمسئولیتی مسئوالن حکومتی این والیت عنوان کردند.
آنان گفتند ،شماری از خانوادههای فقیر در حال حاضر حتا
پول مواد اولیهیشان را ندارند و با این وضعیت ،قیمت برق
بسیار زیاد افزایش یافته است.
دل آقا ،یکی از معترضان گفت که افزایش قیمت برق در این
والیت ،شماری از خانوادهها را با مشکل مواجه کرده است.
معترضان دیروز یک قطعنامهی  5مادهای را نیز صادر کردند
ِ
که در آن آمده است ،حکومت برای حل مشکالت آنان در
زمینهی برق ،هرچه زودتر اقدام عملی کند.

ریاست اجرایی:
 17عضو باقیماندهی
کابینه مشخص شدهاند

اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور و
عبداهلل عبدهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی روی
انتخاب  17عضو باقیماندهی کابینه توافق کردهاند.
جاوید فیصل ،معاون سخنگوی ریاست اجرایی دیروز
با بیان این مطلب گفت ،تمام مراحل ،از جمله بررسی
اسناد تحصیلی و تابعیت دوگانهی نامزدوزیران ،تکمیل
شده است.
او در مورد نام این نامزدوزیران چیزی نگفت ،ولی تأکید
کرد ،برخی از آنان پیشتر از سوی نمایندگان مجلس
رای اعتماد دریافت نکردند و این بار برای وزارتهای
دیگر معرفی میشوند .فیصل گفت که  17نامزدوزیر
کابینه پس از بازگشایی مجلس نمایندگان ،برای کسب
رای اعتماد به این مجلس معرفی میشوند.
ولی او در مورد اینکه چه تعداد از این نامزدوزیران زن
هستند نیز معلومات نداد .اعضای مجلس پیشتر از میان
 19نامزدوزیر ،به هشت تن آنان رای اعتماد دادند .نامزدان
وزارتهای خارجه ،داخله ،مهاجرین ،صحت عامه ،مالیه،
معادن ،حج و اوقاف و انکشاف دهات و ریاست عمومی
امنیت ملی مورد تأیید مجلس قرار گرفتند.
اما نامزدان وزارتهای دفاع ،تجارت و صنایع ،مخابرات،
فواید عامه ،ترانسپورت ،تحصیالت عالی ،معارف ،اقتصاد،
انرژی و آب و سرحدات و قبایل از مجلس رد شدند.
نمایندگان مجلس پس از پایان رایگیری برای دادن
رای اعتماد به این نامزدوزیران ،برای  45روز به رخصتی
زمستانی رفتند و این رخصتی به تاریخ  ١٥حوت پایان
مییابد.

