ِ
افراطیت
باراک اوباما :علیه
خشونتآمیز مبارزه میکنیم

ایاالت متحدهی امریکا به پیشرفتهای مهمی در عرصهی مبارزه با تروریسم دست یافته
است .ما هستهی رهبری القاعده را متالشی کردهایم ،امنیت داخل کشور را تقویت کردهایم
و تالش به کردهایم که از حمالت بزرگ به مقیاس حملهی  ۱۱سپتامبر جلوگیری نماییم.
در عین حال ،تهدیدها افزایش یافته و شورشیان وابسته به القاعده در یمن ،حمالت علیه ما را
طرحریزی مینمایند .از زمان حمالت  ۱۱سپتامبر ،گروههای تروریستی ،شهروندان امریکایی
را در خارج از امریکا ،بهشمول حمله بر شهر بن غازی لیبیا ،به قتل رساندهاند .اینجا در داخل
خاک امریکا در شهر فورت هوت و همچنان در جریان مسابقات دوش در باستن ،امریکاییها
به قتل رسیدهاند.
مبارزات ما در سراسر جهان به منظور جلوگیری مردم از رادیکال شدن و رو...
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اعتراف مشرف ،در بارهی
موضع کنونی پاکستان به ما چه میگوید؟

با مذاکرات پنهانی ،صلح تأمین نمیشود
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دوازده سناریوی پایان جهان
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ِ
قتلگاه تو ،خیمهی دموکراسی برپا کردهاند...
افشار! در
تو را چگونه روایت کنم «افشار»؟
تورا چگونه قرائت کنم «مجاهد»؟
تورا چگونه بخوانم «فرمانده»؟
تورا چگونه بشناسم «استاد» فقه و حدیث؟
و تو را چگونه ببینم «رهبر جهادی»؟
زمستان سردی که حتا
افشار! تو را چگونه بازخوانی کنم پس از 22
ِ
خاطراتت در ذهن ما یخ زده است؟
افشار! برخیز و خود حدیث آن زمستانت را بخوان تا انجماد ذهن و کرختی
حس ما اندکی گشایش یابد.
افشار! تو خود به صدا درآی ،تا گوشهای چرکگرفتهی ما ،طنین خفتهی تو
را بشنود و چشمهای نزدیکبین ما دامن خونین تو را ببیند!
افشار! میدانی که گوشهای ما به موسیقی «ستارهی افغان» معتاد شدهاند،
ذهن ما به سخنرانیهای دموکراتیک «استاد عبدالرسول سیاف» خو گرفتهاند
و حواس ما با وعظهای «آیتاهلل آصف محسنی» پرت شده است؟!
افشار! میدانی که در قتلگاه  22دل ِو تو ،خیمهی دموکراسی برپا کردهاند...

صفحه6

مسی :بدنم مثل سابق جواب نمیدهد

صفحه7
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020 222 2222

شنبه
 2حوت
1393
سال چهارم
شماره  781

روز
یادداشت

2



ِ
جدید مناسبات
فصل
افغانستان و پاکستان


هادی صادقی

با آمدن رییس جمهور غنی به ارگ و شروع به کار حکومت وحدت
ملی ،گشایش تازهای در مناسبات افغانستان و پاکستان ایجاد شد.
کم کم رفت و آمدها میان کابل و اسالمآباد نسبت به گذشتهها
افزایش یافت و لحن گفتار دولتمردان دو کشور در برابر همدیگر
تغییر کرد .هرچند که در یکی دو مورد ،خصوصا پس از حملهی
مرگبار طالبان پاکستانی بر مکتبی در پشاور ،اندکی نوک اتهامات را
بار دیگر بر همدیگر نشانه رفتند و دولت پاکستان فشارهای تازهای
بر مهاجران افغانی وارد آورد؛ اما با آنهم این برخوردها بهزودی در
مسیر مثبت و همکاریجویانهی دو کشور حل و گامهایی از هردو
جانب برای اعتمادسازی و تحکیم همکاریهای امنیتی و سیاسی
برداشته شدند .اکنون به نظر میرسد که مناسبات افغانستان و
پاکستان در مسیر تازهای با چشماندازی روشن و نویدبخش قرار
گرفته است که اگر به همین منوال ادامه یابد ،ممکن است تحول
چشمگیری در معادالت جنگ و صلح افغانستان پدید آید.
فعال دولتمردان پاکستان بیشتر تالش میکنند تا فصل جدید
مناسبات افغانستان و پاکستان را تقویت کنند .هیأتهای نظامی
و سیاسی این کشور پیهم به کابل میآیند تا نوع نگاه حکومت
وحدت ملی را نسبت به پاکستان تغییر بدهند.
اخیرا جنرال راحیل شریف ،رییس ستاد ارتش این کشور در دیدار با
رییس جمهور غنی از آمادگیهای این کشور برای کمک به روند
مصالحه سخن گفت و وعده داد که بهزودی نتایج آن مشاهده
خواهند شد .همچنان وی گفته ،شورای کویته و شبکهی حقانی
صد درصد در گفتوگوهای رودررو با دولت افغانستان حاضر
میشوند و نیز تأکید کرده که اگر آنها حاضر نشوند پناهگاههای
آنها را درخاک پاکستان خواهند بست.
در همین حال ،وزیر داخلهی پاکستان در مالقات با جان کری،
وزیر خارجهی آمریکا ،فصل جاری مناسبات افغانستان و پاکستان
را بیسابقه خوانده و گفته است که همکاری صادقانهی افغانستان
و پاکستان در روند صلح ،معجزه میکند.
هیچ تردیدی نیست که همکاری صادقانهی دولت افغانستان
و پاکستان در روند صلح معجزه میکند؛ چون رشتهی اصلی
معادلهی جنگ و صلح افغانستان به دست پاکستان است و این
کشور به گونهی کامل مدیریت و مهندسی جنگ افغانستان را به
دست دارد .پاکستان تا کنون با روند صلح همکاری صادقانه نکرده
است .هرچند مقامهای این کشور همواره از همکاری با این روند
خبر داده؛ اما هیچگاه به گونهی صادقانه همکاری نکردهاند .رییس
جمهور کرزی و دولتش علیرغم تالشهای فراوان ،هیچگاه
نتوانست همکاری صادقانهی این کشور را جلب کند و دولتمردان
این کشور ،مشخص ًا آیاسآی ،را از بازیهای دوگانه باز دارد.
اینکه شورای کویته و شبکهی حقانی در گفتوگوهای صلح با
دولت افغانستان حاضر شود یا نشود ،در اختیار پاکستان است .اگر
این کشور خواسته باشد ،بدون فشار ،شورای کویته و شبکهی
حقانی روی میز مصالحه حاضر میشوند؛ اما اگر دولتمردان
این کشور نخواهند ،مال عمر ،شورای کویته و شبکهی حقانی و
تمام رهبران طالبان سالهای بیشتر مخفی خواهند ماند و مسیر
یکجانبهی صلح افغانستان هیچگاه به نتیجه نمیرسد .بنابراین،
همکاری صادقانهی پاکستان با روند صلح ،شرط اصلی به نتیجه
رسیدن این روند است.
البته تا کنون اقدامهای عملی پاکستان در روند مصالحه را شاهد
نبودهایم .هیچ بهبودیای در جنگ و صلح افغانستان پدید نیامده و
در روند صلح تا کنون هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است .خدا کند
وعدههای مقامهای پاکستانی در مورد همکاری با روند مصالحه با
ارادهی عملی همراه باشد.
رییس جمهور غنی برای ایجاد این فصل از همکاریهای افغانستان
و پاکستان ،هزینههای سنگینی را متقبل شده است .او مالحظات
اساسی هند ،همکار استراتژیک افغانستان را در این معادله نادیده
گرفته و موجی از مخالفتهای داخلی را برای خود و دولتش خریده
است .آقای غنی توازن معادلهی حیاتی مناسبات هند-افغانتسان و
پاکستان را به نفع پاکستان بههم زده تا همکاری پاکستان را جلب
کند .تا کنون حفظ این توازن کلید ثبات افغانستان پنداشته میشد؛
اکنون معلوم نیست که با بههم زدن این توازن به نفع پاکستان،
صلح و امنیت به دست میآید یا خیر؟

اشرف غنی:

با مذاکرات پنهانی ،صلح تأمین نمیشود

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

رهبران جهادی ،از جمله عبدالرب رسول سیاف
به تاریخ  26دلو در مراسم سالروز خروج ارتش
شوری از کشور گفتند ،سران حکومت در مسایل
مهم ملی با مردم مشوره کنند و مسایل ملی را
از چشمدید مردم پنهان نکنند.
سیاف هشدار داد« :تغییر استراتژی در روابط
افغانستان با همسایهها و کشورهای دنیا ،بدون
مشوره و آگاهی ملت ،ناروا و تصرف دیکتاتورانه
و فردی است؛ ما آن را قبول نداریم» .پیش
از این اسماعیل خان ،از فرماندهان جهادی و
وزیر پیشین انرژی و آب گفته بود ،مجاهدین
در جریان مذاکرات با مخالفان مسلح قرار ندارند.

با این حال ،دید و بازید رییس جمهور با شماری
از رهبران جهادی و احزاب سیاسی افزایش
یافته است .رییس جمهور به روز پنجشنبه
هفتهی گذشته با شماری از رهبران جهادی،
سیاسی و حامد کرزی ،رییس جمهور پیشن به
طور جداگانه در مورد صلح دیدار کرد .او در این
دیدارها گفت ،دولت نمیخواهد هیچ مذاکره و
گفتوگویی را در خفا و دور از انظار مردم انجام
دهد ،بلکه میخواهد ملت را از تمام جریانات،
واقف سازد .در خبرنامهی دفتر رسانههای
ریاست جمهوری به نقل از رییس جمهور
غنی آمده است ،تأمین منافع علیای کشور از

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

وزارت دفاع 300 :شورشی طالب در عملیات ذوالفقار کشته شدهاند

اطالعات روز :پس از واگذاری مکمل
مسئولیتهای امنیتی به نیروهای امنیتی
افغانستان ،درگیری این نیروها با طالبان در
شماری از والیتهای کشور افزایش یافته است.
وزارت دفاع چند روز پیش عملیات ذوالفقار را برای
سرکوب طالبان در هلمند راهاندازی کرد و بر اساس
معلومات این وزارت ،تا اکنون در این عملیات 300
شورشی طالب کشته شدهاند.
دولت وزیرى ،معاون سخنگوى وزارت دفاع دیروز
با تأیید این رقم تلفات طالبان در والیت هلمند،
گفت که عملیات ذوالفقار تا چند روز دیگر در این

والیت ادامه خواهد داشت .تا کنون در این عملیات
تعدادی از سربازان نیروهای امنیتی نیز کشته
شدهاند؛ اما به گفتهی وزیری ،به افراد ملکی تلفاتی
وارد نشده است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت که عمليات
ذوالفقار برای تأمين امنيت بهتر و تصفيهی هلمند
از وجود مخالفان مسلح راهاندازی شد و در این
عملیات قوای هوایی ،نیروهای پولیس و امنيت
ملى نیز حضور دارند .در این عملیات بر عالوهی
کشته شدن صدها شورشی طالب ،تعداد دیگر آنان
زخمی شده و همچنان مقداری جنگافزار به دست

نیروهای امنیتی آمده است.
هنوز از رقم دقیق تلفات نیروهای امنیتی در این
عملیات جزئیاتی در دست نیست؛ اما وزیری گفت،
در جریان ده روز گذشته 20 ،تن از منسوبان و
سربازان اردوی ملی در عملیاتها کشته شدهاند .در
حال حاضر درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان
در هلمند در منطقهی موسوم به تريخ ناور این
والیت جریان دارد.
این منطقه با ولسوالىهاى مارجه ،نادعلى ،ناوه
و لشکرگاه مرکز واليت هلمند مرز مشترک دارد
و منطقهی استراتژیک جنگی خوانده میشود.

مسئوالن محلی والیت هلمند دیروز گفتند ،جنگ
در این والیت بسیار به کندی پیش میرود؛ زیرا
نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات افراد
ملکی ،از احتیاط کار میگیرند.
هلمند در جنوب کشور از والیتهای ناامن است که
طالبان داخلی و پاکستانی در برخی از ولسوالیهای
والیت هلمند فعالیت دارند .نیروی  352هزار نفری
کشور در حال حاضر برای مبارزه با شورشیان در
سراسر کشور به تنهایی مبارزه میکنند؛ اما آنان
برای موفقیت در برابر شورشیان ،به سالحهای
سنگین و هواپیماهای جنگی نیاز دارند.

سازمان ملل :تعهدات جلوگیری از تلفات غیرنظامیان عملی نشدهاند

اطالعات روز :سازمان ملل در گزارش خود از
افزایش  25درصدی کشتار غیرنظامیان در کشور
خبر داد و اعالم کرد ،تعهداتِ مبنی بر جلوگیری
از تلفات آنان عملی نشدهاند .این سازمان افزایش
تلفات افراد ملکی در سال  2014را در شش سال
گذشته کمسابقه خوانده و میگوید ،در این سال
آمار مجموع قربانیان به  ۳۶۹۹( ۱۰۴۸کشته و
 ۶۸۴۹زخمی) میرسد .افزایش درگیریهای
زمینی بین نیروهای امنیتی و طالبان عامل

اطالعات روز :مسئوالن محلی در والیت قندوز
در شمال کشور میگویند که دو نوجوان دلداده
در این والیت با خوردن مرگ موش ،اقدام به
خودکشی کردهاند .دختر نوجوان پس از خوردن
مرگ موش جان داده؛ اما پسر زنده مانده است.
این پسر اکنون در یکی از شفاخانههای والیت
قندوز بستری است.

اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان خوانده شده
است .در گزارش سازمان ملل آمده است ،مرگ و
جراحتهای ناشی از درگیریهای زمینی در سال
 ۲۰۱۴در افغانستان  ۵۴درصد افزایش یافته است.
مواد انفجاری و حمالت انتحاری در ردههای بعدی
عوامل تلفات غیرنظامیان شناخته شدهاند.
نیکوالس هیسم ،فرستادهی ویژهی سازمان ملل
در کشور به روز پنجشنبه گذشته هنگام ارائهی
این گزارش گفت که عامل  72درصد تلفات

غیرنظامیان طالبان و  13درصد دیگر نیروهای
دولتی بودهاند .به گفتهی او ،نیروهای خارجی در
افغانستان مسئول دو درصد تلفات افراد ملکی
بودهاند .در گزارش سازمان ملل آمده است که
حمالت پاکستان در افغانستان مسئول یک درصد
تلفات بوده است .بر اساس این گزارش ،آمار تلفات
زنان در افغانستان در سال  21 ،2014درصد و
آمار تلفات کودکان  40درصد افزایش یافته است.
در سال  ۲۹۸ ،۲۰۱۴زن کشته و  ۵۵۶تن دیگر

دو دلداده در قندوز زهر خوردند

این دو تن از سالها قبل همدیگر را دوست
داشتهاند؛ اما خانوادههایشان مانع ازدواج آنان
شدهاند .پسر چندین بار دوست دخترش را از
خانوادهاش خواستگاری کرده؛ اما این خانواده
راضی نشده است .دختر و پسر پس از این
نارضایتی از کابل به ولسوالی امام صاحب والیت
قندوز فرار کردهاند.

سپس خانوادهی دختر به دنبال این دو دلداده به
والیت قندوز میروند .پسر  ۲۲ساله و دختر ۱۸
ساله هنگامی که از آمدن اعضای این خانواده به
قندوز خبر میشوند ،مرگ موش میخورند .این
دو تن پس از فرار از کابل به قندوز ،در یکی از
خانههای دوستان پسر پنهان شده بودند.
در همین حال ،دکتر موظف در شفاخانهی

زخمی شدهاند و آمار تلفات کودکان به  ۷۱۴کشته
و  ۱۷۶۰زخمی رسیده است.
خشونتهای جنسی بر کودکان توسط طرفهای
درگیر جنگ از دیگر موارد ثبت شده در گزارش
سازمان ملل است .این گزارش تمام رویدادها را
گزارش داده نتوانسته؛ اما این سازمان پنج رویداد
س
از جملهی چهار رویداد از سوی نیروهای پولی 
محلی و یک رویداد از سوی نیروهای طرفدار
دولتی را ثبت کرده است.

حوزهای قندوز گفته است که وضعیت صحی پسر
خوب است.
ازدواج در کشور در برخی از موارد هنوز بر
اساس رضایت خانوادهها صورت میگیرد .سنتی
بودن جامعه و رسم و رواجهای ناپسند و عدم
آگاهی دقیق از روابط زناشویی ،از عوامل اساسی
ازدواجهای اجباری خوانده میشوند.

نی :قانون حق دسترسی به اطالعات اجرا شود

اطالعات روز :مسئوالن دیدهبان رسانههای آزاد
افغانستان (نی) از حکومت وحدت ملی خواستند
که قانون حق دسترسی به اطالعات را هرچه
زودتر اجرا کند .رییس جمهور غنی در روزهای
اول کاریاش ،قانون حق دسترسی به اطالعات را
توشیح کرد؛ اما تا هنوز این قانون اجرا نشده است.
صدیقاهلل توحیدی ،رییس نی هفتهی گذشته
خواستار اجرایی شدن قانون حق دسترسی به
اطالعات شد و گفت ،به احتمال زیاد ،این قانون
در جریان تطبیق با نواقص روبهرو میشود که نیاز

به تعدیل خواهد داشت .به گفتهی او ،با اجرایی
شدن قانون حق دسترسی به اطالعات ،تمام
ارگانهای دولتی مکلف به ایجاد دفترهایی به نام
اطالعرسانی خواهند شد.
توحیدی گفت که مطابق این قانون ،این دفترها
اطالعات را در میعاد معین در اختیار متقاضیان قرار
خواهند داد .اما او ابراز نگرانی کرد که حکومت
وحدت ملی هنوز چنین دفترها را ایجاد نکرده و
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات نیز
تا هنوز ایجاد نشده است .توحیدی گفت ،این

کمیسیون باید مستقل باشد.
اما دیدهبان شفافیت افغانستان به روز پنجشنبه
هفتهی گذشته خواستار تعدیل قانون حق دسترسی
به اطالعات شد .مسئوالن این نهاد گفتند ،بر
اساس ارزیابیهای دقیق آنان و نهادهای جامعهی
مدنی ،رسانهها و کارشناسان بینالمللی ،قانون حق
دسترسی به اطالعات مشکالت زیادی دارد که باید
اصالح شوند .میرویس ناصری ،مسئول ارتباطات
دیدهبان شفافیت گفت که قانون توشیح شده در
بسیاری موارد وضاحت ندارد و برای متقاضیان

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

ناهماهنگی و فساد ،حادثات ترافیکی را افزایش دادهاند

اطالعات روز :کمیسیون مستقل حقوق بشر
با ابراز نگرانی از افزایش حادثات ترافیکی در
کشور اعالم کرد ،در این مورد بهزودی گزارشی
را نشر میکند .مسئوالن این کمیسیون
موجودیت فساد در ادارههای مختلف ،به ویژه
ترافیک و ناهماهنگی میان ادارههای دولتی
مربوطه را از عوامل حادثات ترافیکی خواندهاند.
معیاری نبودن سرکها و خرابی جادهها،
ناآگاهی رانندگان و شهروندان از قوانین
ترافیکی ،تیزرانی رانندگان ،نداشتن جواز
رانندگی ،رعایت نشدن وزن مجاز وسایط

باربری ،کمبود رانندگان مسلکی و استفاده از
مواد مخدر هنگام رانندگی از عوامل عمدهی
دیگر افزایش حادثات ترافیکی در کشور خوانده
شدهاند .رفعاهلل بیدار ،سخنگوی کمیسیون
مستقل حقوق بشر به صدای امریکا گفت،
ادارههای ترافیک با رشوهگیری جواز رانندگی
را به متقاضیان توزیع میکنند که این باعث
افزایش حادثات ترافیکی در کشور شده است .او
افزود ،ساالنه هزاران تن بر اثر حادثات ترافیکی
در شاهراههای کشور جان میدهند.
به گفتهی بیدار ،کمیسیون مستقل حقوق بشر

گزارشی را با انجام مصاحبه با شاهدان حادثات،
متضرران و خانوادههای آنان آماده کرده و
بهزودی نشر میشود .این گزارش از  ۳۳والیت
تهیه شده است .بیدار گفت ،بیشترین حادثات
ترافیکی در شاهراههای کابل-قندهار و هرات،
کابل-مزار شریف و شاهراه کابل-تورخم رخ
دادهاند .کمیسیون مستقل حقوق بشر برای
کاهش حادثات ترافیکی پیشنهادهایی را نیز
به نهادهای مربوطه ارائه خواهد کرد .نصب
سرعتسنج در جادهها و شاهراهها برای معلوم
کردن سرعت موترها ،استفادهی رانندگان و

سرنشینان از کمربند ایمنی ،پوشیدن کاله آهنی
رانندگان موترسایکل و آموزش عالیم ترافیکی
به دانشآموزان مکاتب از پیشنهادهای این
کمیسیون اند .در جریان سالهای گذشته،
حوادث ترافیکی پس از ناامنی بیشترین تلفات
را در کشور برجای گذاشتهاند .بر اساس آمارهای
ارائه شده ،از سال  2005تا سال  ،2012حدود
ی ترافیکی در سراسر
 35هزار تن بر اثر حادث ه 
کشور جان دادهاند .شهروندان از ادارههای
ترانسپورتی و ترافیک تقاضا دارند که برای
کاهش حادثات ترافیکی ،بیمسئولیتی نکنند.
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افشار!

ِ
قتلگاه تو ،خیمهی دموکراسی برپا کردهاند...
در
حمزه واعظی

تو را چگونه روایت کنم «افشار»؟
تورا چگونه قرائت کنم «مجاهد»؟
تورا چگونه بخوانم «فرمانده»؟
تورا چگونه بشناسم «استاد» فقه و حدیث؟
و تو را چگونه ببینم «رهبر جهادی»؟
زمستان
افشار! تو را چگونه بازخوانی کنم پس از 22
ِ
سردی که حتا خاطراتت در ذهن ما یخ زده است؟
افشار! برخیز و خود حدیث آن زمستانت را بخوان تا
انجماد ذهن و کرختی حس ما اندکی گشایش یابد.
افشار! تو خود به صدا درآی ،تا گوشهای چرکگرفتهی
ما ،طنین خفتهی تو را بشنود و چشمهای نزدیکبین ما
دامن خونین تو را ببیند!
افشار! میدانی که گوشهای ما به موسیقی «ستارهی
افغان» معتاد شدهاند ،ذهن ما به سخنرانیهای
دموکراتیک «استاد عبدالرسول سیاف» خو گرفتهاند و
حواس ما با وعظهای «آیتاهلل آصف محسنی» پرت
شده است؟!
افشار! میدانی که در قتلگاه  22دل ِو تو ،خیمهی
دموکراسی برپا کردهاند تا ستونهای باشکو ِه این
دختران
کودکان شقه شقه و
خیمه بر خاکستر استخوان
ِ
ِ
شکمدریدهی تو استوار گردد؟
تا فاتحان مغرو ِر «علوم اجتماعی» از تریبون این خیمه
ندای آزادی و دموکراسی سر دهند و با کفشهای
براق خود بر سنگ قبر مادران پستانبریده و پدران
سرکندهی تو ،پای بکوبند...
افشار! بگذار اعتراف کنم که زخم تو امروز ،تنها بر دل
مادر زینب مانده است و خون تو تنها از چشم یتیمان
ی َگرده و بیدرد و نامرد
بتول جاریست .ما همگی ب 
شدهایم که حرص نان و شهرت نام و شهوت خیابان،
مسخمان کرده است.
افشار! بگذار اعتراف کنم که ما همه تو را از یاد بردهایم؛
دل به «انتخابات ملی» سپردهایم ،چشم به حکومت
وحدت ملی دوختهایم و امید به دموکراسی و جامعهی
مدنی بستهایم.
افشار! میدانی که سالهاست ما خوشیم به حضور
وزیرانمان .سرمستیم از ازدیاد وکیالنمان .شادمانیم
از داشتن معاونانمان .سرشاریم از سخنوری
سخنگویانمان .شادکامیم از افزایش دانشگاهیانمان
و مغروریم از شهرت نویسندگانمان؟ اما حافظ هیمان
یادمان
از خاطرات تو تهی گردیده است .میترسیم که
ِ
تو ،ستونهای محکم وحدت ملی را فروبریزد و برادری
ملیتها را به خطر اندازد!
افشار! میدانی که تو را و داغهایت را با عشق
«دموکراسی» عوض کردهایم؟ یادت را به غریو
«ائتالفهای انتخاباتی» حراج نمودهایم و غربتت را در
لبخندهای دپلماتیک گم کردهایم؟

افشار! میدانی ،آنکه بر معصومیت حریم تو تجاوز
کرد ،قهرمان شد؟ آنکه پستان همسر تو را برید ،وزیر
شد؟ آنکه سنگر تو را فروخت ،والی شد؟ آنکه از خون
گلوی کودکانت یادگاری نوشت ،وکیل شد؟ اما آنکه بر
تلی از خاک فروخفت ،یاد تو و ویرانی کوچههای تو بود!
خون تو را «مجاهد» بر
افشار! حتما میدانی که ِ
جویهای سیلو جاری ساخت .فرمان قتل تو را رهبر
جهادی صادر کرد .عصمت دامان تو را مجاهد درید.
جمال ناموس تو را فرمانده جهادی به یغما برد.
کلبههای گلین تو را خشم مجاهد سوزاند و تن کودکان
تو را سرنیزههای مجاهد پاره پاره کرد!
افشار! تاوان خون تو تا قیامت سنگین است .حتا
سازمان حقوق بشر از شمردن جنایاتی که بر تو رفته،
عاجز است .شعارهای شیک برادری نمیتوانند لکههای
خون تو بر دیوارها را بشویند .لبخندهای سیاسی
نمیتوانند بهانهای برای فراموشی ضجههای تو گردند
و هموطنیهای کاذب نمیتوانند دردهای تاریخی تو
را التیام ببخشند .تو ،عقدهی همیشهی تاریخی .زخم
خونین هموارهی وجدانهایی.
افشار! در کوچههای تو تاریخ پایان یافت .انسانیت به
انحطاط کشیده شد .مسلمانیت به دد و دیو پیوست.
مجاهد به پلیدترین سیرت ظهور کرد .رهبران دین
به قیامت ابتذال رسیدند و اخالق به زبالههای شهر
فروافتاد.
افشار! بگذار اعتراف کنم که ما همه بر تو جنایت کردیم.
ما همه بر تو جفا میکنیم و ما همه شرمندهی َعزلتِ
ویرانی توییم .انسانیت ما در محک َدین تو مقروض
است .اخالق ما در سنجش عظمت تو مغبون است و
وجدان ما در برابر حقانیت تو مفلوک است.
افشار! بگذار اعتراف کنم که ما جبونانه میکوشیم تو را
فراموش کنیم ،ریاکارانه میخواهیم بر دیوار یا ِد تو گِل
بمالیم .وقیحانه دوست داریم بر چشمان منتظر تو خاک
بزنیم؛ اما تو ،هولناکتر از آنی که زیر آوارهایت خاک
شوی و الی استخوانهایت بپوسی.
افشار! تو مثل کو ِه پشت سرت که در  22دلو بر فرقت
فروریخت ،بر وجدانهای ما سنگ شدهای .مثل
آتشی که آن روز بر خانههایت زبانه کشید ،بر جان
ما شعله میکشی .مثل برچههایی که بر قلب کودکانت
فرونشستند ،بر عمق روان ما فرورفتهای .مثل خونی
که از دامن دخترانت فرو غلطید ،بر چشمان ما لخته
شدهای...
افشار! بگذار صادقانه اعتراف کنم که ما حتا از نوشتن
یک «کتاب» برای تو میهراسیم .از انتشار یک
فیلم در تلویزیونهای رنگارنگ با مجریان قشنگ،
حیا میورزیم! از همدردیهای روشنفکرانه و مدنی
با کودکان مچاله شده و دختران به تاراج رفتهات ،ابا
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میکنیم؛ اما وقیحانه از عدالت و برادری و آزادی و
فرهنگ و شعر و قصه و هنر و کتاب و روشنفکری
داد میزنیم.
افشار! میدانی که این روزها صدای «رهبران جهادی»
چقدر بلند است؟ همان صداهایی که برای تو وحشتآور
و تکاندهندهاند .همان صداهایی که برای تو «صور
اسرافیل» و پایان جهان اند .همان صداهایی که فرمان
خاکستر شدن تو را صادر کردند .همان صداهایی که
فتوای تجاوز بر تو را بر کوچههای شهر جار زدند.
افشار! صدای تو اما امروز چقدر خاموش است .باید هم
خاموش باشی .تو گلو نداری ،زبان نداری .صدا نداری.
گلو و زبان تو را صاحبان همین صداها از بیخ بریده
بودند .این صداها برای تو زوزههای شغال اند که دنبال
الشههای متعفن میگردند .برای ما مردگان متحرک
اما ،صدای خدایان سیاست و معماران دولت جهادی و
دههی دموکراسی پساطالبانی است.
این صداها ،صدای وارثان لشکر برگزیدهی خدا
بر زمینی است که با دستان خود از خون تو رنگین
ساختهاند .صدای رهبران و پیشوایان دین و دنیاست
که بر خلق خدا نازل شد ه است تا بمیرانند و بسوزانند.
صدای همپیمانان دموکراسی و کرسینشینان جمهوری
اسالمی افغانستان است...
افشار! تو امروز خاموشتر از فردای  22دلو هستی.
خاموشتر از آن روزی که کوچههایت لبریز از جنازه
و خون بود .امروز مظلومتر از آن لحظهای هستی که
رگبارها بر تنت فرومیرفت .امروز خونبارتر از آن
روزی هستی که مجاهدان خدا ،خانه به خانه برای
مکیدن خون تو تشنه بودند.
افشار! تو خود میدانی که مظلومیت تو به خاطر
فراموشی فجیع توست .انسانیت در برابر تو متوقف شده
است .وجدان اخالقی در برابر تو َهنگ کرده است .سیل
خون کودکان و تن عریان دختران تو را روشنفکر افغان
نمیبیند .ضجههای تو را عدالتخواه و دموکرات و فعال
مدنی و دانشگاهی این مملکت اصال نشنیده است.
افشا ِر فراموششده! بگذار اعتراف کنم که روشنفکر
هزاره تو را فراموش کرده تا شهوت ملیگراییاش
اشباع گردد .روشنفکر تاجیک کتمانت میکند تا
لکههای خونت را در دامن رهبرانش نبیند .برای
روشنفکر پشتون اما حقیرتر از آنی که حتا به یادش
بیایی!
آری افشا ِر تنها ،افشا ِر فراموششده ،افشا ِر خونین!
تو ،پایانیترین نقطهی خاموشی وجدانهای این
عصری .آخرین بنبستگاه اخالقی این نسلی.
انتهاییترین تالقی پلیدی انسان مجاهد این
سرزمینی .نهایت انحطاط رهبران مسلمان این دیاری
و غمناکترین تجلی افول کرامت روشنفکر افغانی...

جناب رییس جمهور و رییس اجرایی! اعسالمون علیکم و رحمهاهلل و برکاته! فکر
نکنید از شما خوشم میآید .من از آوان بچگی ،عاشق خرابکاری بودم .همیشه
دوست داشتم چیز ناچیزی را خراب کنم .روزهایی که یگان چیز را خراب نمیکردم،
شبهایش خواب میدیدم که از سر کوه پایین میافتم .بچه که باشی ،زورت کم
است و نمیتوانی کابل را خراب کنی .باید خیلی زحمت بکشی .نوجوان شوی با
یک سر پر از شور خرابی! بعد جوان شوی و برخالف دیگر جوانان که دنبال عشق
و عاشقی میگردند ،تو باید دنبال افزایش قدرت تخریبت بگردی .میبینید جناب
رییس جمهور و رییس اجرایی؟! خیلی سخت است تا آدم واقع ًا به جایی برسد که
بتواند کابل را خراب کند .من هم که فرشته نیستم تا یکشبه آنقدر قدرتمند شوم
که بتوانم فردایش کابل را خراب کنم .سالها زحمت کشیدم .خون دل نوشیدم.
جگرها پاره کردم .سرها را شکستم و دستها را کوتاه کردم تا به جایی رسیدم که
توانستم کابل را خراب کنم .البته من تنها نبودم .رفیق و شریک زیادی داشتم .فکر
میکنم تا هنوز هیچ آدمی در افغانستان پیدا نشده که به تنهایی بتواند پایتخت را
ویران کند .جناب رییس جمهور ،این را به خاطری میگویم که ما بمب اتم نداریم.
من اگر صاحب بمب اتم شوم ،باور کنید یک ثانیه هم معطل نمیکنم .اول ارگ را
میزنم .بعدش ریاست اجرایی را!
من به جز ویرانگری ،کارهای دیگری هم بلد بودم .پولهای زیادی به دستم آمدند
و از دستم رفتند .عاشق پول نیستم؛ اما عاشق جایی هستم که مردم از من بترسند.
من از ترساندن مردم لذت میبرم .دوست دارم آنقدر هیوال شوم که عکسم وقتی
جایی چسب میشود ،همه سالم کرده بگذرند .در حد توان این خدمت را در حق
هموطنانم کردم .میبخشید اگر کدام جای کوتاهی شده باشد و هنوز آدمهای
پلیدی وجود داشته باشند که از من نترسند .قول میدهم آن را در آینده جبران
کنم .آنقدر وحشت خلق کنم که کشورهای همسایه هم از من بترسند .من در
این کار نیز مهارت دارم .اص ً
ال وقتی به آیینه نگاه میکنم ،خودم از خودم میترسم.
از همینرو ،خیلی کم به آیینه نگاه میکنم و دقیق نمیدانم قیافهام این روزها چه
شکلی است؟ موهایم چقدر دراز شده؟ ریشهایم چگونه شده؟ چشم و ابرویم
کجاست؟ دهنم چقدر گشاد شده؟ بینیام به چه سبکی هوا و محتویات داخلش
را سبک سنگین میکند؟ گوشهایم چقدر جالبانگیز شده؟ من هیچکدامش را
نمیفهمم .اما همچنان من یک ویرانگرم؛ کسیام که دوست دارم همه از من
بترسند .برای این کار ،همیشه به پول نیاز میشود .پول را هم فقط به همین خاطر
دوست دارم .در غیر آن ،قسم است که آنقدر پیش من ذلیل است که حتا حاضر
نیستم به جای کاغذ تشناب ازش استفاده کنم.
در کنار ویرانگری و خلق وحشت ،من یک هنر دیگر هم بلدم .آن کار را متأسفانه
گفته نمیتوانم؛ چون یکی از رازها و اسرار من است .اگر آن کار را بگویم ،میترسم
فردا خودم را بکشند و بعد بگویند که به خاطر فالنی چیز ما این لعین را کشتیم
و این ضرور بود .شما هم زیاد شله نشوید .هرچند که بعض ًا میشنوم که از همین
میده بچهها بر من اعتراض میکنند که تو تمام جنایاتت را زیر فالنه چیز پنهان
میکنی؛ اما من آنقدر دنیادیده و سیاستکشته هستم که بتوانم جلو این بچههای
نورسیده را بگیرم .خیلی زود آنها را از یک دایرهی خارج دانسته و کشتنشان را از
واجبات روزگار اعالم میکنم .بعد خودتان میدانید که من چقدر در این قسمت به
بلوغ رسیدهام .فکر میکنم دیگر نیاز به بحث نباشد .لطف ًا اعصابم را خراب نکنید.
از قدیم ،یعنی از وقتی هنوز پنج هزار سال تاریخ ما شروع نشده بود ،در این مملکت
رواج بود که هر فرد قدرتمند ،هر حاکم ،هر دانشمند دنیای معامله ،باید با یک یا
چند کشور خارجی ،همیشه در ارتباط باشد .هرچه تعداد این کشورها بیشتر باشد ،به
همان اندازه ،دامنهی نفوذ و محبوبیت آدم به عنوان یک شخص قدرتمند و متنفذ،
بیشتر و فراختر میشود .من خوب یادم است که یکی از پدرکالنهای این مملکت
نقل میکرد که از پدرکالنهای پدرکالنش برای او نقل شده که خدا رحمت کند
مجلل شاه را ،آخرین پادشاه سلسلهی پادشاهان پیش از شروع پنج هزار سال
تاریخ افغانستان ،همیشه تالش میکرد با عربستان ،مصر ،پاکستان ،کویت و غیره
کشورهای عربی که مجبوراً از قید قلم باقی میمانند ،در ارتباط باشد .مجلل شاه
میفهمید که این کشورها ،همیشه نفت خواهند داشت .بنا ًء چه با اینها در ارتباط
باشی ،چه با خود امریکا! او رویش نمیشد و بعضی از خاصیتهایش اجازه نمیداد
مستقیم ًا وارد گفتوگو با جانب امریکا شود .از همینرو ،از طریق این کشورهای
عربی که عزیز دل امریکا میباشند ،ارتباط برقرار میکرد .شایستهی ذکر است که
مجلل شاه به عمر  110سالگی با دل پر از درد دنیا را وداع گفت .یعنی یک شب
در حالی که کباب فیل را خیلی دوست داشت و چند خوراک (آن زمان هر خوراک
مساوی به یک تشت کاالشویی امروز میشد) کباب فیل خورد ،بعدش شب بخیر
گفت و رفت .حتا پشینهی شب بخیری به مجلل شاه خود ما بر میگردد (اگر ما
خیلی فاشیست نباشیم ،باید قبول کنیم که این خودش یک افتخار است).
نمیدانم اوصاف دیگرم را هم بگویم یا نه؟ توکل به خدا یکی از صفات دیگر
خویش را نیز میگویم .صفت دیگر من این است که من همیشه حق به جانبم.
در اینکه من حق دارم و همیشه هم خواهم داشت ،مطمئنم .من اگر همین فردا
ی بگیرم و بگویم که شما همین حاال دقیق ًا در کوتهی
سیودو نفر را در کوتهی سنگ 
سنگی موقعیت دارید ،مطمئن باشید که حق با من است؛ چرا که یک نفر که بیست
نفرش میشود ،بیس نفر ،همزمان نمیتواند در حالی که در کوتهی سنگی است،
در پل محمود خان باشد! اگر قبول ندارید ،هر قدر قاضی میشناسید ،بیاورید من
جواب همهاش را خواهم داد.
خُ ب! طوری که دیدید و خواندید ،بنده یک انسان کام ً
ال خدمتگزار این مملکت
هستم .ممکن است من غرب رفته نباشم؛ اما این قدر در این وطن کارهای خوب
و خراب کردهام که نشان بدهد من چقدر به این وطن عالقه دارم .بنا ًء ،شمایان
هریک رییس جمهور و رییس اجرایی ،کوشش نکنید سهم ما را هم بخورید! سهم
من کجاست؟
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افغانستاندرنگاه
ده سال جنگ

از آیینهی خاطرات سربازان
شوروی در افغانستان
منبع :پارکوف میدیا

بخش سوم

ما تصور میکردیم که میتوانیم با مصئونیت به خانه برگردیم و دوباره
پدر و مادرمان را ببینیم .اما برنامه خراب شد .ما بند و بساطمان را جمع
کردیم و به عضویت یک فرماندهی ارشد پیوستیم .آنها به ما میگفتند،
کام ًال روشن نیست به سفر طوالنیای که میرویم ،چه وقت ممکن است
دوباره برگردیم .در این دوره مکاتبات و تماس ما با خانوادههایمان قطع
خواهد بود .بنابراین ،قبل از رفتن ،هرچه میتوانید با خانواد هیتان صحبت
کنید .چیزی که واضح است ،این است که ما به تعطیالت نمیرویم ،بلکه
اص ًال تعطیالتی نخواهیم داشت .بهزودی ما را به همراهی دو تن از
افسران برای پرواز به مسکو فرستادند .ما به میدان هوایی سورموو نیژنی
نووگورود که تازه ساخته بود ،رفتیم .من موفق شدم از همینجا به خانه
یک تلگراف بزنم .در تلگراف گزارش دادم که ما به جهنم میرویم و نه
بهشت .عالوه براین ،دورهی آمادگی برای بازیهای المپیک تابستانی در
سال  1980که قرار بود در مسکو برگزار شود ،از راه رسیده بود و اکثرا
سربازان به بخشهای آمادگی این برنامه ،مشغول کمک بودند.
ما را به اسپورت زال بخش سربازان بردند .در سمت چپ یک جدول
وجود داشت که در روی آن را صفوف افسران پر کرده بود و البته کل
سمت راست نیز توسط سربازان اشغال شده بود .عدهای خواب بودند و
عدهای هم مشغول به کاری.
چهار روز بعد ،یک جوخه از سربازان برای رفتن تشکیل شد .بخشی
از مسئولیتهای عمدهی این گروه ،گرداندن توپخانه و حمل اسلحه
بود .ما چهار شبانهروز در واگنهای حمل کاال ،به سر بردیم .بعداً ما
سوار قطار شدیم و شباهنگام به تیرمیز رسیدیم .اوایل ماه فبروری
بود .روی پالتفرمها تانکها نشسته بودند ،شامل واگنهای آتشافزا
با پرسونلهای مخصوص .بعد از تخلیه ،ما ده روز در محدودهی 15
کیلومتری تیرمیز توقف کردیم؛ جایی که اکنون چادرها برای استقرار،
نصب شده بودند .ما به تمرین تیراندازی رفتیم ،کارگزاران سیاسی با ما
صحبت کردند؛ بهخصوص در مورد اینکه اص ًال معلوم نیست قرار است
چه اتفاقی برای ما بیفتد.
پس از آن ،خیلی زود جمع شدیم و به ما گفتند که در منطقهی ترکستان
در خاک اتحاد جماهیر شوروی باقی میمانیم یا هم با عبور از طریق
دریای آمو ،در نقطههای مرزی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان
جای میگیریم .گروهی از افسران برای شناسایی مناطق پایگاهی که
قرار بود به آنجا منتقل شوند ،انتخاب شدند .اما پس از یک هفته،
دوباره به ما گفتند که دستوری که دریافت کردیم ،ما را به عبور از مرز
فراخوانده است.
قرار بود چه چیزی را تجربه کنیم؟ از یکسو اضطراب و نگرانی داشتیم
و از سوی دیگر ،احساس شور و شوق جوانی و کلی یک نوع خوشبینی
داشتیم .ما کالشینکوفهای [افتومات]  7,62 АКАخود را به اسلحهی
 5,45تبدیل کردیم .در آن زمان ،این جاگزینی اسلحهها ،یک نوع راز
و پنهانکاری محسوب میشد .با طلوع آفتاب ،ما از مرز آمو دریا عبور
کردیم و اینگونه خیال بازگشت به میهن را به کلی از سر دور کردیم.
افغانستان خیلی غیردوستانه با ما مالقات کرد .قلمرو اتحاد جماهیر
شوروی از پشت سر با چراعهای روشن ،روشنایی میافروخت .هنگامی
که از مرز عبور کردیم ،یکبار به صورت ناگهانی خود را در قرون وسطا
یافتیم .نه آتشی ،نه روشناییای ،استپ ،کوهپایه و تماسها از راه دور
به شکلی عجیب و غریب .فرمانده هشدار داد ،هر سرباز باید با چشم و
گوش باز ،گوش به هشدار و دستور باشد .مسیر مستعمرهی ما قریب یک
روز به طول انجامید .در نتیجه ما به یک استپ رسیدیم ،ماه فبروروی بود
و استپ نیز سبز کرده بود .تانک جنگی پولک ،زمین را کند و مسیری را
برای عبور ما فراهم ساخت .در چادر زندگی میکردیم .چادرها کوچک
بودند و هر بیست نفر در یکی از آن به سر میبردیم .لبهی چادرها را زیر
خاک کرده بودیم تا فضا را کمی بیشتر کنیم .تشکها ،شنلها ،تور و
اموال شخصی خود را در کف چادرها پهن کرده بودیم.
ما در حدود هشت ماه در این استپ که در نزدیکی شهر قندوز قرار
داشت ،ماندیم و پس از آن ،جوخهی ما به بگرام منتقل شد .این منطقه
با فاصلهی  40کیلومتری از کابل ،در نزدیکی سالنگ قرار دارد .آنجا
تشکلهای بزرگ نظامی ایستاده بودند.

اعتراف مشرف ،در بارهی موضع کنونی
پاکستان به ما چه میگوید؟
نویسنده :توماس ای .ریکس

رییس جمهور پیشین پاکستان ،پرویز مشرف ،با اعتراف
علنیاش که پاکستان از گروههای شورشی «آلهی دست»
خود در افغانستان حمایت کرده است ،روز جمعه هفتهی
گذشته ( 24دلو) خبرساز شد .او نیز ادعا کرد که هند نیز
از گروههای آلهی دست خود حمایت کرده و از هردو طرف
خواست که به این کارشان پایان دهند .او گفت« :در زمان
رییس جمهور کرزی بلی ،در واقع ،او پاکستان را تخریب
میکرد و بنابراین ،ما علیه منافع او کار میکردیم .آشکار
است که ما باید از منافع خود حفاظت میکردیم ...پاکستان
گروههای آلهی دست خود را داشت و هند از خود را که این
کار ناسالم بود .من اعتراف میکنم که این ناسالمترین کار
است .این کار نه به نفع افغانستان است ،نه به نفع پاکستان
یا هند .این کار باید پایان یابد ».او نام هیچگروهی را بر زبان
نیاورد ،نه شبکهی حقانی ،نه طالبان و نه کدام گروه دیگر.
میشنوم که شما زیر لب میگویید« ،خوب ،چیزی به ما
بگویید که ما نمیدانستیم ».با توجه به روابط قوی دوامدار
مشرف با ارتش پاکستان ،جالب است که او اکنون آشکارا به
آن اعتراف کرده است .تیوریهای توطئه در جنوب آسیا بسیار
شایع اند و این خطر وجود دارد که من نیز مانند کسی دیده
شوم که تیوریهای توطئه را تبلیغ میکند .اما یک برداشت
ممکن این است که اظهارات مشرف نشاندهندهی آغاز این
حرکت باشد که نظامیان پاکستان دیگر از گروه حقانی و دیگر
گروههایی که در داخل افغانستان دست به عملیات میزنند،
حمایت نکنند.
هفت سال است که مشرف از قدرت بیرون است و نظرات او
به اعتبار رهبری کنونی ارتش هیچ خطری را متوجه نمیسازد.
با آنکه مشرف به طور مشخص در بارهی زمان حکومت
خودش صحبت میکند؛ اما نظرات او به اندازهی کافی مبهم
است که میتوان برای پشتیبانی از ایجاد یک روایت جدید از
آن استفاده کرد .این روایت جدید میتواند این باشد که «ما در
زمان حکومت مشرف چنان کاری کردیم؛ اما از  2008تا کنون
از آن دوری جستهایم ».اما در عین زمان ،سخنان مشرف این
داللت را با خود دارد که آن حمایت از گروههای آلهی دست
بعد از  2008نیز ادامه یافته است .با ارجاع همزمان به گذشته
و گروههای آلهی دست کنونی هند در افغانستان ،مشرف از
تعادل اخالقی میان کارکرد پاکستان و هند دفاع میکند .او
تقصیر ارتش پاکستان را برای داشتن چنان پالیسی میبخشد
و در عین زمان ،از هستهی علت وجودی ارتش برای آن
پالیسی دفاع میکند .اگر این نشاندهندهی تغییر در پالیسی
نباشد ،فراخوان خیالی مشرف برای پایانم بخشیدن به حمایت
از گروههای نیابتی و آلهی دست ،میتواند به احیای اعتبار
سیاسی او و نیز تقویهی منافع ارتش ،کمک کند.
ایاالت متحده که به مراتب به هند بیشتر از پاکستان
عالقهمند است ،دوست دارد که حضورش در هندوکش را
در این راستا استفاده کند .این مورد و رفتن کرزی از قدرت،
نگرانی پاکستان از احاطهشدن احتمالی توسط دشمن را کمتر
میکند و کنار آمدن با کابل را آسان و جذابتر از پیش
میسازد .به نظر میرسد که پاکستان به رییس جمهور غنی به
حیث کسی مینگرد که میتواند با او کار کند .همکاری بین
اسالمآباد و کابل از سال  2001بدینسو ،به بهترین مرحلهاش
رسیدهاست و کابل آهسته آهسته از هند فاصله میگیرد؛ برای
مثال ،در این اواخر ،کابل تصمیم ماه اکتوبرش را برای تعلیق
دریافت کمک تجهیزات نظامی از هند بار دیگر تأیید کرد.
در عین زمان ،ایاالت متحده به شیوهی سنتی با پاکستان
زمانی دوستانه برخورد میکند که به آن نیاز دارد .اما چین و
پاکستان مناسبات یکنواخت و دوامدارشان را تقویت میکنند.
چین با سرمایهگذاری در معدن مس ،نفت و دیگر امتیازات،
منافع زیادی در ثبات افغانستان دارد و حمایتش از پروژههای
توسعهای در مناطق دورافتاده ،مانند پروژهی بند کنر ،را دو
برابر کرده است .پاکستان اصرار دارد که پروژهی لولهی گاز
تاپی (  )TAPIکه مدت زیادی معطل مانده است ،عملی
شود و نیز تعهد کرده که از چمن تا قندهار خط آهن بسازد
(بعضی از این پروژهها از سوی چین حمایت خواهند شد) .اگر
بیثباتی در افغانستان در سطح کنونی باقی بماند ،این پروژهها
هرگز به ثمر نمیرسند .در ماه نوامبر گذشته ،چین میزبان
یک هیئت طالبان برای مذاکره بود و در این اواخر اعالم
کرده که حاضر است در گفتوگوهای صلح میانجی شود.
پاکستان از اقدام چین حمایت میکند .آنان یقینا در رابطه به
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سرانجام ،فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر پیکارجویان اسالمگرا در پاکستان
ادامه دارد .شاید ارتش و استخبارات پاکستان از این فرصت برای ارزیابی هزینهی
حمایت از طالبان و دیگر گروههای پیکارجو استفاده کرده و به این نتیجه رسیده باشد
ش است .با آنکه به طور سنتی بر مناطق قبایلی
که ضرر حمایت از آنان بیشتر از سو د 
کنترول نسبی داشت ،تسلط تحریک طالبان پاکستانی بر درهی سوات ،حمله بر اهدافی
در کراچی ،الهور و دیگر مناطق بیرون از خیبر پشتونخوا و مناطق قبایلی ،کشتن
بزرگان قبایل و دیگر غیرنظامیان ،خیلی فراتر از حد معمول است.
ثبات افغانستان صحبت میکنند و تعهد میکنند که روی میز
پول بگذارند و این نشان میدهد که ثبات هزینهای دارد که
باید پرداخته شود.
سرانجام ،فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر پیکارجویان
اسالمگرا در پاکستان ادامه دارد .شاید ارتش و استخبارات
پاکستان از این فرصت برای ارزیابی هزینهی حمایت از
طالبان و دیگر گروههای پیکارجو استفاده کرده و به این
نتیجه رسیده باشد که ضرر حمایت از آنان بیشتر از سودش
است .با آنکه به طور سنتی بر مناطق قبایلی کنترول نسبی
داشت ،تسلط تحریک طالبان پاکستانی بر درهی سوات ،حمله
بر اهدافی در کراچی ،الهور و دیگر مناطق بیرون از خیبر
پشتونخوا و مناطق قبایلی ،کشتن بزرگان قبایل و دیگر
غیرنظامیان ،خیلی فراتر از حد معمول است .این گروهها از
طالبان و شبکهی حقانی الهام گرفته و از آنان حمایت دریافت
کردهاند .با آنکه در گذشته شبکهی حقانی از نفوذش استفاده
میکرد تا بین تحریک طالبان پاکستانی و اسالمآباد آتشبس
برقرار سازد و آنان را متوجه افغانستان کند ،توانایی یا تمایل
آنان به این کار همواره در حال از بین رفتن بوده است .نگرانی
چین در رابطه به پیکارجویان اویغور که در وزیرستان شمالی
در پناهگاههای شبکهی حقانی زندگی میکنند و از سوی این
شبکه حمایت میشوند ،عامل عمدهی تصمیم پاکستان برای
راهاندازی عملیات ضرب عذب در تابستان گذشته بود .ارتش
پاکستان شاید به این نتیجه رسیده باشد که شکست تحریک
طالبان نیاز به خنثا کردن گروههایی دارد که قبال از آنان
در افغانستان حمایت میکرد .با راهاندازی عملیات فصلی در
برابر آنان ،تحریک طالبان شکست نمیخورد .یا دستکم آن
سازمانهای تروریستی را آنقدر ضعیف بسازد که راولپندی
بتواند آنان را خیلی تنگ در کنترول خود نگهدارد.
هشدار پاکستان در بارهی عملیات ضرب عذب پیش از آغاز
آن در ماه جون تابستان سال گذشته ،به این دلیل همواره

مورد انتقاد قرار گرفته است که رهبران و جنگجویان شبکهی
حقانی فرصت فرار یافتند .قبال یادآوری است که ارتش
پاکستان هشدارهای مشابه را پیش از آغاز عملیات در سوات،
کورم ،و دیگر مناطق زیر کنترول تحریک طالبان پاکستانی
نیز میدادند .شبکهی حقانی در این مناطق نفوذی نداشت.
به این دلیل ،برجسته کردن این مورد ،اشتباه خواهد بود .بر
خالف عملیاتهای پیشین ،پاکستان استفاده از حملههای
هوایی علیه جنگجویان شبکهی حقانی را آغاز کرده است.
نخستین حمله در ماه نومبر ،یک هفته پس از دیدار غنی
از اسالمآباد ،و آخرین حمله در هفتهی پایانی ماه گذشتهی
میالدی انجام شد .احتمال دارد این حملهها در گوشههای
وزیرستان شمالی برای مصرف بینالمللی انجام شده باشند یا
شاید کامال ساختگی باشند .یا میتواند نشان دهندهی تغییر
پالیسی در رابطه به شبکهی حقانی و دیگر گروهها باشند .ماه
گذشته ،پاکستان شبکهی حقانی و برخی گروههای دیگر را
به فهرست سازمانهای ممنوع الفعالیت اضافه کرد .درحالیکه
این اقدامات میتوانند صرفا نمایشی باشند ،مانند منع فعالیت
لشکر طیبه و برخی گروههای دیگر ،اما ظاهرا هدف قرار دادن
فعاالنهی شبکه حقانی ،پیش از آنکه آن را یک حرکت خالی
و نمایشی بدانیم ،نیازمند تامل جدی است.
اما این اقدامات به این معنا نیست که طالبان از گروههای
آلهی دستش در افغانستان فاصله میگیرد .شواهد کافی برای
آن وجود ندارد .اما برای اینکه نهادهای امنیتی پاکستان در
پالیسی شان تغییر بیاورند ،قویترین دالیل از زمان ظهور
پاکستان در دههی  1990میالدی ،در سالهای اخیر به
مشاهده رسیده اند .با توجه به توانایی ارتش پاکستان در انکار
از حمایت شان از گروههای تروریستی ،مشرف با اعتراف به
ارتکاب اشتباه در گذشته آغاز خوبی را برای تغییر پالیسی
پاکستان رقم زده است.
امیدوارم گذر زمان آن را به ما نشان دهد.
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افراطیت
باراک اوباما :علیه
خشونتآمیزمبارزهمیکنیم

یادداشتهایسخیدادهاتف

حکایت
کفشدوز

ایاالت متحدهی امریکا به پیشرفتهای مهمی در عرصهی
مبارزه با تروریسم دست یافته است .ما هستهی رهبری
القاعده را متالشی کردهایم ،امنیت داخل کشور را تقویت
کردهایم و تالش به کردهایم که از حمالت بزرگ به مقیاس
حملهی  ۱۱سپتامبر جلوگیری نماییم.
در عین حال ،تهدیدها افزایش یافته و شورشیان وابسته به
القاعده در یمن ،حمالت علیه ما را طرحریزی مینمایند .از
زمان حمالت  ۱۱سپتامبر ،گروههای تروریستی ،شهروندان
امریکایی را در خارج از امریکا ،بهشمول حمله بر شهر بن
غازی لیبیا ،به قتل رساندهاند .اینجا در داخل خاک امریکا
در شهر فورت هوت و همچنان در جریان مسابقات دوش
در باستن ،امریکاییها به قتل رسیدهاند.
مبارزات ما در سراسر جهان به منظور جلوگیری مردم از
رادیکال شدن و رو آوردن به خشونت ،در نهایت جنگ برای
تسخیر قلبها و اندیشههاست.
گروه تروریستیای که ما آن را داعش مینامیم ،در
کشورهای سوریه و عراق غیرنظامیان بیگناه را گردن زده
است و گروگانها ،بهشمول امریکاییها را به قتل رسانده
است .آنها همچنان توحش خویش را در لیبیا از طریق
کشتن مسیحیان مصری گسترش دادهاند .در ماههای اخیر
ما شاهد حمالت مرگبار در شهرهای اوتاوا ،سیدنی ،پاریس
و کوپنهاگن بودهایم.
در جای دیگر ،طالبان پاکستانی بیش از صد شاگرد مکتب
و معلمان آنها را قتل عام نمودند .از سومالیا ،گروه الشباب
حمالتی را در سراسر شرق آفریقا به راه انداختهاند .در
نایجیریا و کشورهای همسایه ،گروه بوکو حرام ،زنان،
مردان و کودکان را به قتل میرساند و اختطاف میکند.
ما باید متحدانه در برابر این چالش در سطح ملی و
بینالمللی ایستادگی کنیم .میدانیم که نیروهای نظامی به
تنهایی این مشکل را حل نمیتوانند و ما نیز نمیتوانیم
تروریستانی را که غیرنظامیان بیگناه را به قتل میرسانند،
به سادگی نابود کنیم .ما همچنان باید با گروههای افراطی
که شامل مبلغان ،همکاران و توانمندسازان آنها که
ممکن است خود آنها به طور مستقیم در فعالیتهای
تروریستی دخیل نباشند ،ولی دیگران را رادیکال میسازند
و برای فعالیتهای تروریسی تحریک و استخدام میکنند،

روبهرو شویم.
در این هفته ما یک گام مهم را در این راستا برمیداریم.
حکومتها ،گروههای جامعهی مدنی و رهبران جوامع از
شصت کشور جهان در واشنگتن به منظور اشتراک در
نشست جهانی پیرامون مبارزه با افراطگرایی خشونتبار
حضور مییابند .ما بر توانمندسازی جوامع محلی تمرکز
خواهیم کرد.
گروههای همچون القاعده و داعش تفسیر تحریفآمیز از
دین را گسترش میدهند که توسط اکثریت مسلمانان در
جوامع اسالمی رد میشود .جهان باید صدای روحانیون
و علمای مسلمانی که اسالم صلحآمیز را تعلیم میدهند،
همچنان بلند کند .ما میتوانیم گواهی و شهادتهای
تروریستان سابق را مبنی بر اینکه چگونه تروریستان به
اسالم خیانت میکنند ،بازتاب دهیم .ما میتوانیم به جوانان
مسلمان کمک کنیم که با بخش خصوصی کار نمایند
تا رسانههای اجتماعی را به منظور مبارزه با قرائتها و
روایتهای افراطگرایانه از اسالم در صفحات انترنت ایجاد
نمایند.
تجربه به ما ثابت کرده که بهترین شیوه برای حافظت
مردم ،به ویژه طبقهی جوان از خط ِر افتادن به دام
گروههای افراطی ،حمایت خانوادهها و دوستان و رهبران
دینی آنها میباشد .در نشست این هفته ،رهبران جوامع
از ایالتهای همچون الس آنجلس ،مینی پولس و باستن
روی همکاریهای مبتکرانه در شهرهایشان تأکید خواهند
کرد و به این جوامع کمک خواهند کرد تا عزیزانشان را از
تأثیرپذیری از ایدیولوژیهای افراطگرایانه محافظت نمایند.
گروههای القاعده و داعش از نارضایتیهای مردم سوء
استفاده میکنند .زمانی که پدیدههایی همچون فساد
و بیعدالتی عرصه را برای بهبود زندگیشان محدود
میسازند و سرخوردگی در این حالت شدت مییابد ،جهان
باید چیزهای بهتری برای جوانان امروز فراهم نماید.
حکومتهایی که از حقوق بشر انکار میکنند ،افراطیونی
را که مدعی اند خشونت یگانه شیوهی دستیابی به
تغییر است ،تقویت مینمایند .ولی تالشها برای مبارزه
با افراطیتِ خشونتآمیز تنها در صورتی به موفقیت خواهد
انجامید که شهروندان بتوانند از طریق روند دموکراتیک ،به
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بیعدالتی و ظلم واقعی رسیدگی نمایند و مقصود خویش
را از طریق تشکل جامعهی قوی مدنی بیان نمایند .آن
تالشها باید همساز با توسعهی اقتصادی ،تعلیمی و
کارآفرینی باشند تا مردم به زندگی توأم با وقار و عزت
امیدوار باشند.
سرانجام ،در حالی که گروههای القاعده و داعش در همهجا
دروغپراگنی میکنند که گویا ایاالت متحدهی امریکا در
جنگ با اسالم قرار دارد ،همهی ما از طریق حمایت از
ارزشهای کثرتگرایانه که ما را به عنوان امریکاییها
تعریف میکنند ،دارای نقشی برای بازی کردن میباشیم.
این هفته ،گروههای مختلف مردم با عقاید مختلف،
بهشمول مسلمانهای امریکایی که همهروزه کمکهای
فوقالعاده به کشور ما انجام میدهند ،به ما خواهند پیوست.
قابل یادآوری است که امریکا موفق است و دلیل موفقیت
آن این است که ما از انسانهای دارای عقاید و سوابق
مختلف استقبال میکنیم.
کثرتگرایی گاهگاهی توسط ایدیولوژیها و افراد منفور
متعلق به ادیان مختلف ،تهدید شده است .ما شاهد کشتار
در معبد سیکها در ایالت ویسکانسن در سال  ۲۰۱۲و مرکز
جامعهی یهودیان در ایالت کنزاس در سال گذشته بودهایم.
ما هنوز نمیدانیم که چرا سه فرد جوان که مسلمانهای
امریکایی بودند ،به شیوهی بیرحمانه در چپل هیل
کارولینای شمالی به قتل رسیدند ،ولی ما میدانیم که
تعدادی از مسلمانهای امریکایی در سراسر کشور ما دچار
ترس و نگرانی اند.
امریکاییهای متعلق به اعتقادات مختلف باید در غم و اندوه
جوامع در ماتم نشسته متحد باقی بمانند و پافشاری کنند
که هیچکس به خاطر هویت ،شباهت و شیوهی عبادت مورد
هدف قرار نگیرد.
مبارزات ما در سراسر جهان به منظور جلوگیری از خطر
رادیکال شدن مردم و افتادن آنها در دام خشونت ،در
نهایت مبارزه برای تسخیر قلبها و اندیشهها میباشد.
با برگزاری این نشست در این هفته ،ما بار دیگر نشان
خواهیم داد که برخالف تروریستان که تنها مرگ و بدبختی
میآفرینند ،جوامع آزاد و کثرتگرای ما مسیر واقعی
فرصت ،عدالت و عزت را فراهم میکنند.

فرض کنید شما کفش کهنهای دارید و از آنجا که کفشها
معموال جوره اند ،فرض کنید که یکی از دو تا کفش شما پاره
شده .پارگیاش هم از کف پا هست ،به اندازهی یک پای شتر.
یعنی یک لنگهی کفش شما عمال کف ندارد .بعد ،کسی میآید
و به حال شما تأسف میخورد .به پاهایتان نگاهی میکند،
دلش به کلی نرم میشود ،مثل آرد .سابق دلها آب میشدند
و میزان تلفات در میان ملت خیلی باال بود .چرا که بدون دل
نمیشود زندگی کرد .آن شخص دهلوی که عبدالقادر نام داشت
و بیدل تخلص میکرد ،هم شوخی میکرد .دل داشت ،نشان
نمیداد .اما حاال دلها فقط نرم میشوند ،مثل آرد .آنگاه (قصه
را دنبال میکنید یا رفتید؟) ،آن انسان نرمدل کنار شما مینشیند
و میگوید:
«ببین برادر ،من از همان ثانیهای که کفش فروپاشیدهی تو را
دیدم ،با خدای خود عهد کردم که برایش کاری بکنم .از همین
لحظه این پارگی فقط یک پارگی در زندگی تو نیست؛ این پارگی
مشترک ماست .ما همه پارهایم».
شما با خود میگویید« :خدایا! در این جهانی که همه فقط به منافع
خود میاندیشند ،هنوز هستند انسانهایی که رنج دیگران را نیز
احساس میکنند» .این را میگویید و ابتدا چیزی در شقیقهیتان
میجنبد ،بعد همان چیز میلغزد به اطراف چشمتان ،آنگاه به
زیر پل بینیتان ،آنجا که سابق عینک میگذاشتید ،میرسد و
مزهی ترش میدهد .بعد ،ناگهان گلویتان پر میشود و خوروفت
خوروفت گریهی شوق از دماغتان ساطع میشود و حاال سطل
بیار اشک جمع کن .خودتان را به آغوش آن برادر متعهد رها
میکنید و شروع میکنید به ستایش از نلسون ماندال و مهاتما
گاندی و مارتین لوترکینگ .قوهی نقل قولتان هم دقیقا در
همین لحظه شکوفا میشود و هنوز آن جملهی شوپنهاور را تمام
نکردهاید که امرسون از راه میرسد و داستایفسکی با ابلهاش.
آن برادر کفشتان را میگیرد و لیتر گازی کوچک خود را از جیب
خود میکشد و روشن میکند .میگوید که کفشتان را ولدینگ
خواهد کرد .نیم ساعت بعد میبینید که پوشهی باالیی کفشتان
هم کم کم آب میشود و سوراخ کفش هم دهانی به پهنای فلک
شده .اما دلتان نمیشود اعتراض کنید .چند دقیقه که میگذرد،
کفشتان کامال در شعلهی لیتر گازی محو میشود .رو به آن
برادر متعهد میکنید و میپرسید که با کفشتان چه کار کرد؟
ناگهان آن برادر متعهد برافروخته میشود و میگوید:
«بشکند دستی که نمک ندارد .میخواستم کمکت کنم ،آخر این
سوال را از من پرسیدی؟ این تشکرت بود؟ من روغن مغز مصرف
کردم ،عرق ریختم و وقتم را سر نجات دادن کفشت گذاشتم.
اینها را هیچ ندیدی ،نه؟»
حیران میمانید چه بگویید .درست است که کفشتان پاره بود؛ اما
این طور هم نبود که هیچ نباشد .حاال هیچ نیست .برادر هم که
از دست شما شاکی است که قدرش را نمیدانید.
من گاهی که گالیههای مجاهدین کرام را میشنوم و میبینم
که میخواهند به خاطر جهادشان ممنونشان باشیم ،به یاد همان
برادر متعهد میافتم که میخواست کفش شما را از پارگی نجات
بدهد .نه ،منظورم همان کفش است.
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بردباری و مدارا در عمل
امروز در «انستیتوت تکنولوژی دوبلین» که یکی از
بزرگترین دانشگاههای ایرلند است ،جامعهی دانشجویان
مسلمان ،برنامهای را برای آشنایی دانشجویان غیرمسلمان
و دعوتشان به اسالم ،برگزار کرده بودند .چای ،قهوه ،نسخههای کوچک و بزرگ
قرآن ،بروشورها و پوسترهای کوچک و بزرگ سازمانها و نهادهای اسالمی ایرلند
و دعوت به اسالم به صورت رایگان به بازدیدکنندگان و رهگذران پیشکش میشد.
پوسترهای بزرگ کعبه و ...در محل برنامه نصب شده بودن د و اشیای زیبا و قدیمی تمدن
اسالمی-عربی به نمایش گذاشته شده بودند .سوال و جوابها ،گفتوگوها و توضیحات
با آرامش جریان داشت و کسی به سوی کسی نگاه بدی نداشت.
فرض کنید که غیرمسلمانان در یکی از دانشگاههای افغانستان ،مثال دانشگاه کابل،
چنین برنامهای را برگزار کنند و دانشجویان افغانی را به صوت علنی به دین خود دعوت
کنند .به نظر شما ،واکنش ما افغانیها چگونه خواهد بود؟


Sakhidad Hatif

در میان طوایف جهان ما افغانها حقیقتا یگانهایم .مخصوصا
این خیز کردنهایمان میان صفر و صد ،نظیر ندارد .یک نفر
میهمان داریم که اصرار دارد همین دو ساعت پیش قپانده.
آن وقت در سر سفرهی ما دو غوری برنج است ،سه کاسه
قورمه ،هشت کیلو تربوز ،پنج دانه سیب ،یک آفتاب ه دوغ ،یک کاسه کوفته ،چهار بوتل
یوپنج دانه نان ،هفت دانه نمکدان ،یک پتنوس قاشق و پنجه و یک دیگ
نوشابه ،س 
سرانداز .هفت نفر قطار به عنوان خدمتگار .میهمان نوازیم.
دختر جوانی از مکتب طرف خانهی خود میرود و در راه از ما میپرسد« :ببخشید برادر،
ساعت چند است؟» یک هفته بعد به او میگوییم« :من خودکشی میکنم ،شما خوش
باشید» .دل میدهیم.
دکان جاکتفروشی داریم .مشتری هرچه اصرار میکند که پنجاه افغانی تخفیف بدهیم،
به گوش ما نمیرود .قسم میخوریم که برای ما چیزی نمیماند .بعد که مشتری پول را از
جیب خود کشید ،میگوییم« :نه ،صدقهی سرتان باشد .باشد پیشتان .نه ،به خدا نمیگیرم.
یک جاکت چیست .هیچ امکان ندارد که بگیرم .برو به خوشی کهنهاش کنی» .فداکاریم.
مل است .خبر میشویم که مالیی سر دختر دوازده ساله تجاوز کرده.
یکی هم این بیچاره اّ
میگوییم« :هههههه! امان از دست این مالها» .بعد میبینیم که در جایی مالیی طرف
یک خانم نگاه کرده و عکاس هم که یک برادر مبارز بوده ،فورا عکس برداشته .میگوییم:
«خدایا ،انسان چه قدر پست میشود .به خدا آتش گرفتم .شهوت چه بالیی که سر آدم
نمیآورد .یک نر نبود که یک مشت به دهن این کثافت میزد تا میفهمید که چرا یک
سیر کمی بیشتر از هفت کیلو است؟»
کسی نیست به ما بگوید که قربان اعصابتان که هفده تا سویچ دارد و آدم هرچه احتیاط
کند ،دستش به یکی از آنها میخورد ،حاال مال حق ندارد نگاه هم بکند؟ یعنی شما
میگویید تجاوز نکن ،تجاوز نکن ،تجاوز نکن ،اوهوی نگاه هم نکن؟ خیز ب ر میداریم.


آصف مهاجر

و آن موقع هنوز دانشجو نبودم ،شوق دانشجو شدن
و اینکه به دانشگاه راه یابم ،شب و روز من را
تسخیر میکرد .من در تمامی لحظات زندگی ،آرزوی
پیوستن به دانشگاه را داشتم .پس از سپری کردن
آزمون سراسری ،روزها و شبها برایم طوالنی میشدند؛ اینکه چه زمانی نتایج
اعالم میشود .سرانجانم آن روز فرارسید و من برای دیدن نتیجهی خود راهی
پولیتخنیک شدم .من خود را در فهرستهای طویل کامیاب یافتم و آن روز بود
که روح دلواپس من به پرواز درآمد.
تا روزی که من وارد کالس درس نشدم ،بار دیگر شب و روز صورت طوالنی را
به خود میگرفتند؛ اما آن لحظه نیز فرارسید.
خدای من ،چرا آن شوق و هوس پرواز به زودی با چهرهی شوم ناامیدی روبهرو
شد .دانشگاه کابل را مرکز تغییر و تحول نیافتم ،بلکه بهزودی متوجه شدم که
اصحاب دانشگاه نیز به طور شدید دچار روزمرگی اند .البته عدهی محدودی از
استادان هنوز هم در دلم خانه دارند .تعصب و تبعیض را آنجا بیشتر احساس
کردم و جای نگرانی در این است که برخی از استادان در این خط پیشقدم
بودند.
من جای خالی اندیشه و تفکر را در مرکز علمی پایتخت هر لحظه احساس
میکردم .یاد آن روزها گرامی باد که من از درون میتپیدم ،برای اینکه کتابی
بنویسم .پس از پایان درس و چپتربازی ،مدت ده ماه را من به قمار گرفتم ،شب
و روز مصروف نوشتن شدم .خودجوش مینوشتم و بدون پشتوانهی تجربه،
بیرون از قاعدهی علمی مینوشتم ،با غرور مینوشتم؛ بیآنکه از کسی کمک
بگیرم یا همکاری بخواهم.
کتاب من عنوان فلسفهی اخالق را به خود گرفت .پس از ماهها تالش و
خستگی و اشک و گریه ،سرانجام کار خود را تمام کردم .کتاب من راهی
کتابفروشیها شد؛ اما کمتر مورد استقبال قرار گرفت .و اما بودند برخی از
بزرگواران که با وجود کم و کاستیهای کارم ،مرا تشویق کردند .یادم است،
وقتی یک جلد کتابم را بردم به قسیم اخگر دادم ،از جایش بلند شد و کتابم را
ناخوانده بوسید .او به من گفت :مهم نیست که محتوای این کتاب چیست و چه
نوشتهای؛ اما جرأت تو قابل ستایش است!
به مرور زمان ،بیشتر پی بردم که سرزمین من خردپرور نیست .زمانی این
خردناپروری را متوجه شدم که شنیدم چند جلد کتابم در یکی از کتابخانههای
استرالیا گذاشه شدهاند .سایت دانشگاه استندفورد آمریکا در بخش کتابخانهی
مجازی خود این کتاب را معرفی کرده است؛ گوگل بوک و چند سایت
انگلیسیزبان دیگر نیز .این دریغ وجودم را گرفت که چرا در داخل کشورم با این
همه بیپروایی روبهروییم.
افسوس دیگر این است که آن همه شوق کتاب نوشتن در من در حال مردن
است!

6

محققان دانشگاه آکسفورد فهرست خط راتی را تهیه
کردهاند که م یتوانند باعث انق راض نسل بشر یا
نابودی کرهی زمین شوند .محققان «بنیاد چالشهای
جهانی» و «مؤسس هی آیندهی بشریت» گزارش خود
را «ارزیابی علمی از احتمال انق راض بشر» و اولین
فهرست از این نوع توصیف کردهاند.
آنها همچنین معتقدند که این ،نخستین بررسی
سازمانیافته از رویدادهای مهمی است که ممکن است
به پایان جهان بینجامد .نویسندگان گزارش امیدوارند
درک بهتر مسایلی که بشر با آن مواجه است ،به حل
آنها کمک و مسیر توسع هی پایدار را باز کند.
از اینرو ،آنها گزارش خود را فراخوانی م یدانند
ب رای تبدیل معضل به فرصت« :این موضوع که ما
با معضالتی جهانی مواجهیم و این مشکالت اساس
تویکم
تمدن بشری را در سالهای آغازین قرن بیس 
تهدید م یکند ،در جامع هی علمی کامال پذیرفته
شده است؛ اما هنوز تالشی هماهنگ ب رای حل این
مشکالت و تبدیل آنها به فرصت انجام نشده است».
بوهوای زمین
تغییر شدید آ 
بوهوای زمین از پی شبین یها شدیدتر
اگر تغیی رات آ 
باشد ،چرخهی بازخورد ()Feedback loops
ممکن است متوسط دمای کرهی زمین را  ۴تا ۶
درجه نسبت به دوران ماقبل صنعتی بی شتر کند و
در نتیجه گاز متان از پرمافراست (زمی نهای یخزدهی
سیبری) متصاعد شود یا جنگلهای آمازون به علت
یزا یا بارانهای اسیدی ،از میان برود.
عوامل بیمار 
گرم شدن هوای زمین به کشورهای در حال توسعه
آسیب شدیدتری خواهد زد و اگر این گرم شدن شدید
باشد ،این کشورها ممکن است کامال غیرقابل سکونت
شوند.
در این سناریو ،احتمال قحطی و مرگ در ابعاد وسیع،
فروپاشی اجتماعی و مهاجرت وسیع زیاد است.
اگر تغیی رات شدید در کشاورزی و صنایع وابسته به
زیس تبوم را در نظر بگیریم ،احتمال تنش جهانی و
نابودی تمدنها وجود دارد .تاریخ هم شاهدی بر این
مدعاست؛ تغیی رات آبوهوا در نابودی تمدنها نقش
داشتهاند.
شیوع جهانی بیماریهای عفونی
تمام عواملی که ب رای شیوع یک بیماری کشنده و
بسیار مسری الزم است ،هم اکنون فراهم هستند:
غیرقابل عالج بودن (ابوال) ،کشندگی نزدیک به صد
درصد (هاری) ،قابلیت سرایت بسیار زیاد (سرماخوردگی)
و دورهی نهفتگی طوالنی (اچآیوی).
اگر تمام این قابلی تها در یک ارگانیسم جمع شوند
(همانطور که ویروس آنفلوانزا توانسته ،برخی
ویژگ یهای انواع دیگر ویروس را در خود جمع کند) آمار
مرگ خیرهکننده خواهد بود .با وجود پیشرفت دانش و
امکانات پزشکی ،سهولت سفر و تراکم جمعیت نسبت
به زمانهای گذشته احتمال همهگیری عفونتها را
بی شتر کرده است.
جنگ اتمی
احتمال جنگ اتمی بین آمریکا و روسیه به نسبت
دوران جنگ سرد کاهش چشمگیری پی دا کرده؛ اما
خطر جنگ اتمی تصادفی یا عمدی هنوز مرتفع نشده
است .برخی حتا در قرن آینده هم ده درصد خطر ب رای
جنگ اتمی قایل اند .می زان خطر بستگی به این دارد
که آیا این جنگ زمستان و یخبندان اتمی ایجاد کند
یا نه.
در جنگ اتمی الیهی اوزون تخریب خواهد شد و
توفان آتش ( )Firestormشهرها را در خواهد
نوردید و قحطی جهانگیر و جوامع نابود خواهند شد.
نابودی زیس تبوم
اگر تغییری بسیار شدید و دایمی در ظرفیت اکوسیستم
ب رای زندگی تمام موجودات ایجاد شود ،ممکن است
انق راض موجودات در سطحی وسیع رخ دهد و انسان

نیز به عنوان یکی از موجودات طبیعت تحت تأثیر
قرار خواهد گرفت .البته بشر ممکن است سبک
زندگی فعلی خود را در یک اکوسیستم نسبتا مستقل
با هزینهی نسبتا کم حفظ کند؛ اما در صورت بحران
زیس تبوم ،انجام چنین کاری یک چالش تکنولوژیک
خواهد بود که البته در کنار آن مسئلهی اخالقی هم
مطرح م یشود.
فروپاشی نظام جهانی
فروپاشی نظام مالی و اجتماعی در سطحی وسیع
تبعات بسیار گستردهای خواهد داشت .فروپاشی
نظامهای مالی معموال با ناآرامی اجتماعی و هر جومرج
همراه است .نظام مالی و سیاسی دنیا شبکهای درهم
پیچیده و ظریف از عوامل مختلف است که آنها را در
مقابل فروپاشی سیستم آسی بپذیر م یکند .بناب راین ،با
اینکه اجزای سیستم تک تک قادر به انجام وظایف
خود هستند ،فروپاشی سیستم آنها را در وضعیت
آسی بپذیری و ناکارآمدی قرار م یدهد.
چنین پدیدههایی پیش از این در زیس تبوم ،نظام مالی
و زیرساختهای اساسی مثل نیروگاهها مشاهده شده
است .احتمال چنین فروپاش یای وقتی زیاد م یشود
که سیستمهای مستقلی که به هم وابسته هستند،
زیاد باشد.
آتشفشانی عظیم
هر آتشفشانی بالقوه م یتواند معادل هزاران کیلومتر
مکعب گدازه و خاکستر فوران کند .خطر وقتی است
که ذرات هواپخش ( )aerosolو گرد و غبار به
الیههای باالی جو برسند .اگر این اتفاق در می زان
وسیع رخ دهد ،این ذرات نور خورشید را جذب و
«زمستان آتشفشانی» ایجاد خواهد شد .فوران
آتشفشان پیناتوبو در سال  ،۱۹۹۱دمای سطح زمین
را در عرض سه سال ،نیم درجهی سانت یگراد کم کرد.
گمان م یرود که فوران آتشفشان توبا که حدود هفتاد
هزار سال پیش رخ داد ،دمای کرهی زمین را به مدت دو
قرن کاهش داده باشد .تأثیر چنین آتشفشانهایی را
م یتوان با انفجار اتمی مقایسه کرد .فوران آتشفشان
م یتواند شدیدتر از انفجار اتمی باشد؛ اما احتمال ایجاد
توفان آتش بسیار کمتر است.
برخورد یک سیارک بزرگ با زمین
برخورد سیارکهایی با قطر بیش از پنج کیلومتر ،هر
بیست میلیون سال یکبار اتفاق م یافتد؛ اما انرژیای
که آزاد م یشود ،صدها هزار ب رابر قویتر از بمب اتمی
موجود است .چنین برخوردی م یتواند منطقهای به
مساحت کشور هالند را نابود کند .اما خطر برخورد
سیارک به تأثیر مستقیم برخورد خالصه نم یشود.
گرد و غبار حاصل آن م یتواند خورشید را بپوشاند
و «زمستان اصابت» ایجاد کند .غذا کم و قحطی و
مرگ گسترده خواهد بود و احتمال ب یثباتی جوامع
وجود دارد.
دستکاری در زیس تشناسی
ط راحی و ساخت سیستمها ،موجودات و ابزارهای
بیولوژیک با هدف مشخص ،کاربردهای فراوانی خواهد
داشت .فعال دخالت بشر در نظام موجود و دستکاری
در خودتنظیمی این سیستمها در مراحل اولیه است؛
اما به سرعت پیشرفت م یکند .یکی از خط رناکترین
یزایی
عواقب ،م یتواند ط راحی و ایجاد ارگانیسم بیمار 
باشد که انسان یا یک جزء بسیار حیاتی زیس تبوم را
هدف قرار دهد.
چنین اتفاقی ممکن است از دل صنایع نظامی یا
شرکتهای تجاری بیرون آید ،یا محصول جنگ
تروریستی یا جنگ بیولوژیک باشد (مثال از راه
تحقیقات مشروعی که محصوالت با کاربرد دوگانه
تولید م یکنند) .شاید هم این ارگانیسمها به طور
تصادفی یا عمدی از یک آزمایشگاه تحقیقاتی به
بیرون راه پیدا کند .اگر یک ارگانیسم مهندسی شده،
وارد زیس تبوم یا نظام اقتصادی شود ،عواقب آن بسیار

وخیمتر خواهد شد.
نانوتکنولوژی
به کارگیری فرآیندهای تولید در سطح اتم یا مالیکول
به تولید محصوالتی جدید منجر شده است ،مثال
ساخت موادی بسیار مقاوم یا مواد هوشمند .گسترش
این فنآوری باعث آسانی تولید سالحهای متعارف یا
سالحهای جدید خواهد شد؛ چرا که تولید در سطح اتم،
ب رای افراد و گروهها امکانپذیر شده است.
خطر دیگر ،استفاده از نانوتکنولوژی ب رای تولید سالح
اتمی است .اما از طرف دیگر ،بسیاری از معضالت
فعلی دنیا را نانوتکنولوژی م یتواند حل کند ،مثل
از بین رفتن منابع طبیعی ،آلودگی محیط زیست،
تأمین آب سالم و حتا فق ر .اما برخی در صدد تولید
نانوماشی نهایی هستند که قابلیت خودتکثیری داشته
باشند؛ چنین ماشی نهایی ممکن است تمام منابع
طبیعت را مصرف کرده و خطری عظیم ایجاد کنند.
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی هوشی است که ماشین یا نرمافزار
از خود نشان م یدهد تا محیط اط رافش را شناسایی
و احتمال موفقیتش را افزایش دهد .چنین هوشهایی
را نم یتوان به آسانی کنترول کرد؛ کنترول هوش
مصنوعی هم ب رای سازنده دشوار است ،هم ب رای
دیگران.
اگر انگیزهی استفاده از این فنآوری ارزشهای انسانی
نباشد ،ممکن است به جهانی بدون انسان ختم شود.
هوش مصنوعی پیشرفته م یتواند خطری منحصر به
فرد ایجاد کند که به انق راض بشر منجر شود .اما این
فنآوری قابلیت آن را دارد که راهحلهایی استثنایی
ب رای مشکالت بشر هم پیدا کند.
یکی از احتماالت ،اسکن کل مغز انسان و تولید و قرار
دادن آن در داخل یک ماشین است .به این ترتیب،
هوش مصنوعی م یتواند مغز طبیعی بشر را بسازد که
در این صورت کاربردهای زیادی خواهد داشت.
بد اداره کردن جهان
در ادارهی جهان دو نوع فاجعه ممکن است اتفاق
بیفتد :ناتوانی در حل مشکلی بزرگ که قابل حل
است یا ایجاد مشکالتی تازهی به مراتب بزرگتر از
مشکالت موجود .ب رای مشکل اول م یتوان به عنوان
مثال به ریشهکن نشدن فقر مطلق اشاره کرد و ب رای
مورد دوم به ایجاد یک حکومت خودکامهی جهانی.
تغییر فنآوری ،سیاست و اجتماع م یتوانند به نوع
جدیدی از حکومت منجر شود که م یتواند بهتر یا
بسیار بدتر از نمونههای کنونی باشد.
پی شبینی این فجایع حکومتی دشوار است و ب رای
سنجش پیامدهای آن باید به سوالهایی از این
دست پاسخ داد :آیا یک حکومت خودکامهی جهانی
فاجعهبارتر است یا تداوم فقر یا مرگ میلیونها نفر یا
فروپاشی تمدنها؟
ناشناختهها
هریک از این ناشناختهها بعید است که به خودی خود
مشکلساز باشند؛ اما وقتی در کنار هم قرار بگی رند،
م یتوانند فاجعه ایجاد کنند .ب رای مثال ،تناقض فرمی
( )Fermi paradoxرا در نظر بگیرید .این
تناقض به تضاد آشکار بین احتمال وجود موجودات
هوشمند در فضا و اینکه بشر مطلقا به هیچ نشانهای
از این موجودات دست نیافته ،اشاره دارد.
یکی از توضیحات موجود ب رای این تناقض این است
که حیات هوشمند پیش از آنکه به حد سفر به
کهکشان برسد ،خود را نابود م یکند .همهی خط رات
شناختهشده نیستند و احتمال ایجاد خط رات جدید
هم منتفی نیست .استقامت ب رای بقا و تالش ب رای
بازسازی پس از فاجعه م یتواند خطر ناشناختهها را کم
کند؛ اما ب یتردید در این زمینه نیاز به سرمایهگذاری
بی شتری است.
(ب یب یسی)
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مسی:
بدنم مثل سابق جواب نمیدهد

لیو مسي روز پنجشنبه در يک مراسم
تبليغاتي به نفع شرکت اديداس در شهر
بارسلون شرکت کرد و در حاشي هی اين
مراسم ،مصاحب هی کوتاهي نيز انجام داد.
مسی در سال جدید میالدی به یکباره اوج
گرفت و گولزن یهای متوالی خود را شروع
کرد .ب یشک او نقش مهمی در کسب یازده
برد پ یدرپی بارسا پس از شکست در مقابل
سوسیداد ایفا کرده است.
مسی در مصاحبه با خب رنگاران گفت« :پس
از شکست مقابل سوسیداد ،یک تغییر
محسوس در تیم ایجاد شد .تالش و پشتکار
بازیکنان و نیز انگیزهها باالتر رفت .حاال با
انگیزهای دوچندان وارد زمین م یشویم و از
همان ابتدا حریف را تحت فشار م یگذاریم.
بازیکنان باهم متحدتر شدهاند و پس از
شکست مقابل سوسیداد ،تصمیم گرفتیم تا

اوضاع را به نفع خودمان تغییر دهیم».
مسی در مورد شیوهی کنونی بازی بارسا
گفت« :در حال حاضر از دو شیوه متفاوت و به
صورت همزمان در بازیها استفاده م یکنیم.
با توجه به داشتن مهاجمان سرعتی ،م یتوانیم
به راحتی ضدحمله بزنیم و از فضاهای خالی
حریفان استفاده ببریم و از سویی دیگر نیز
همان شیوه همیشگی بارسلونا را در زمین به
اجرا م یگذاریم .حفط مالکیت توپ و زمین».
مسی در مورد شرایط بدنی خود گفت« :من
 27سال دارم .سابق بر این م یتوانستم داخل
زمین هرکاری دلم بخواهد انجام دهم؛ بدون
اینکه از لحاظ فیزیکی با مشکلی مواجه
شوم؛ اما حاال اوضاع تغییر کرده و بدنم دیگر
مثل سابق جواب نم یدهد .حاال بی شتر
استراحت م یکنم و روی وضعیت غذایی
خودم نیز کنترول بی شتری دارم».



نخستوزی ر ایتالیا :فاینورد عذرخواهی کند

متئو رنزي ،نخس توزير ايتاليا پس از تخريب
بناهاي تاريخي در شهر رم توسط هواداران
فاينورد در ديدار دو تيم هالندي مقابل رم،
عنوان کرد که انتظار عذرخواهي از هواداران
فاينورد داشته است .پس از تساوی دو تیم
رم و فاینورد در مرحلهی یکشانزدهم لیگ
اروپا ،هواداران فاینورد به خیابانهای شهر
رم ریختند و به تخریب بناهای تاریخی و
درگیری با پلیس ضد شورش پرداختند.
چندین هواداران فاینورد در جریان درگیریها
دستگیر شدند و رنزی مدعی شد که منتظر
عذرخواهی باشگاه فاینورد است.
او گفت« :من منتظر یک عذرخواهی از
سوی باشگاه فاینورد هستم .اینکه یک
گروه کوچک از هواداران این تیم ،یک شهر
را به گروگان گرفته بودند ،کامال غیرقابل
قبول است .آنها به چندین بنای تاریخی

رم صدمه وارد کردند که چنین اتفاقاتی،
غیرقابل توجیه است .چندین هوادار آنها را
دستگیر کردیم و بعضی را مجازات .هواداران
ایتالیایی ،وقتی به خارج از کشور سفر
م یکنند ،چنین رفتاری ندارند».
شهردار رم ،ایگنازیو مارینو نیز در این
رابطه گفت« :مسلما ضریب امنیت در حد
استاندارد نبود .دولت مرکزی حتم داده بود
که پس از درگیریها ،همه چیز روب راه خواهد
شد .دولت مسئول تضمین جان شهروندان
و مردم است ولی آنها در صحنه حاضر
نبودند .من با قائم مقام سفارت هالند در رم
صحبت کردم و به آنها گفتم که ما انتظار
داریم تمامی خسارات پرداخته شود .آنها
م یتوانند پاسپورت هواداران خشن را باطل
کنند؛ زی را آنها دیگر حق ورود به ایتالیا را
نخواهند داشت».



آگوئرو:
سیتی میتواند قهرمان لیگ برتر شود

سرخيو آگوئرو ،مهاجم منچسترسيتي،
مطمئن است که تيمش عل يرغم فاصلهی
 7امتيازي با چلسي صدرنشين ،م يتواند
قهرمان اين فصل ليگ برتر شود .سیتی
توانسته بود در جنوری فاصله با چلسی
را به  5امتیاز کاهش بدهد اما چند بازی
بدون پیروزی باعث شد تا آنها بار دیگر
اختالفشان با آب یهای لندن افزایش پیدا
کند.
با این وجود ،آگوئرو معتقد است که
تیمش م یتواند مانند سال  ،2012فاصله با
صدرنشین را جب ران کنند و عنوان قهرمانی
را به دست بیاورد .او به خبرنگاران گفت:
«ما فصل گذشته در شرایط بدتری بودیم
و من همیشه مطمئنم بودم که م یتوانیم
قهرمان شویم .هنوز راه درازی باقی مانده
و هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد .در حال
حاضر ،تنها دو تیممدعی قهرمانی نیستند.
تیمهای زیادی هستند که به دنبال فتح جام

هستند.
آرسنال و منچستریونایتد بار دیگر شرایط
خوبی پیدا کردهاند؛ ساوتهمپتون خیلی عقب
نیست و لیورپول وتاتنهام هم در هفتههای
اخیر فرم خوبی را به نمایش گذاشتهاند.
معتقدم این فصل یکی از جذابترینفصول
چند سال اخیر لیگ برتر خواهد بود و ما
باید تمام تالشمان را بکنیم تا بتوانیم از
قهرمان یماندفاع کنیم».
سیتی در جنوری با انتقالی  36میلیون
یورویی ،ویلفرد بونی را سوانسی خرید و
آگوئرو معتقد است که این ستاره ساحل
عاجی م یتواند نقشی کلیدی در ادامه فصل
ب رای سیتی ایفا کند« .فکر م یکنم ویلفرد
بونی خرید ارزشمندی ب رای ما در ماههای
باقی مانده فصل است .ما بازیکنانباکیفیت
زیادی در تیممان داریم که م یتواند قرار
گرفتن در ترکیب اصلی را بسیار رقابتی
کند».

رونی :اسکولز و رونالدو بهترین
همتیمیهایم بودند

وين روني ،کاپيتان منچستريونايتد ،اعالم کرد پل اسکولز و
کريس رونالدو بهترين هم تيم يهاي تمامدوران حرفهاياش
هستند .اسکولز چند ماه قبل در رسانهها از رونی انتقاد کرده
بود و این مسئله باعثدرگیری لفظی آنها در رسانهها شده
بود؛ با این وجود ،کاپیتان شیاطین سرخ از او و رونالدو به
عنوانبهترین بازیکنانی که در کنارشان بازی کرد ،یاد کرد.
او در یک جلس هی پرسش و پاسخ با هواداران ،در پاسخ
به سوالی در مورد بهترین بازیکنانی که کنارشان بازی کرد،
گفت« :در کنار بازیکنان خوب زیادی بازی کردم .البته
م یتوانم از دو نفر یاد کنم :کریسرونالدو و پل اسکولز .این
دو ،به دالیل متفاوت ،فوقالعاده بودند».

اگر رییس فیفا شوم ،جام
جهانی را  48تیمی میکنم

لوییس فيگو ،يکي از رقباي جدي سپ بالتر ب راي تصدي
پست رياست فيفاست .ماه گذشته بود که فیگو رسما نامزدی
خود ب رای انتخابات ریاست فیفا را اعالم کرد و حاال او خود
را مهیای این چالش بزرگ م یکند .فیگو که سابقهی بازی
ب رای بارسا ،ریال و اینتر را در کارنامه دارد ،دیروز در نشستی
خبری ادعای جالبی را مطرح کرد .او به خبرنگاران گفت:
«من باور دارم که باید طرح افزایش تیمهای جام جهانی از
 32به  40یا  48تیم را بررسی کرد .اگر در انتخابات پیروز
شوم ،این طرح را ارائه خواهم داد .به نظر من ،با اضافه شدن
 3یا  4روز 40 ،یا  48تیمی شدن جام جهانی عملی خواهد
بود .اگر این طرح تصویب شود ،هدفم این است که تیمهای
اضافه شده ،اروپایی نباشند».

ترجیح دادم به جشن تولد
رونالدو نروم

توني کروس در پايان بازي پنجشنبه شب ریال مادريد و
شالکه در مصاحبه با شبکهی  ZDFبه نوعي از برگزاري
جشن تولد رونالدو در شب شکست از اتلتيکو مادريد انتقاد
کرد .ریال مادرید پنجشنبه شب با گولزنی کریس رونالدو و
مارسلو موفق شد  0-2شالکه را در ویلتنس آرنا شکست داده
و تقریبا بیش از نیمی از راه صعود به یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان را طی کند.
تونی کروس ،هافبک آلمانی ریال که به کشورش بازگشته
بود ،در پایان بازی به شبکهی  ZDFگفت« :مقابل اتلتیکو
خیلی خیلی بد بازی کردیم و باختیم .خیلی از تیمها از
بحرانی شدن شرایط ریال خوشحال شدند .پس از آن
شکست ،در دو بازی مقابل دپورتیوو و شالکه با وجود کسب
پیروزی ،مثل همیشه بازی نکردیم .امیدوارم خیلی زود به فرم
سابقمان بازگردیم».
از کروس در مورد جشن تولد رونالدو در شب شکست ریال
در دربی مادرید سوال شد که وی چنین پاسخ داد« :من
هم به این جشن دعوت شده بودم؛ اما ترجیح دادم دعوت
رونالدو را رد کنم .ب رای این کار ،دالیل خودم را داشتم .یکی
از آنها این بود که م یتوانستم عواقب حضور در آن جشن
را حدس بزنم .همان چیزهایی که انتظارش را داشتم ،روزهای
بعد به وقوع پیوستند .زمانبندی این جشن مناسب نبود و
در بد موقعی برگزار شد .البته نم یخواهم از کسی بدین
خاطر انتقاد کنم؛ چرا که معتقدم زندگی خصوصی هرکسی
به خودش ارتباط دارد».

پهپه :رونالدو مثل همیشه
خوشحال است

پهپه ،مدافع ریال مادريد مصر است که کريستيانو رونالدو ،با وجود
عدم موفقيت در گولزني در طول چند هفتهي اخير ،مثل هميشه
خوشحال است .رونالدو پنجشنبه شب موفق شد با گولزنی مقابل
شالکه ،به عدم موفقیت در گولزن یهایش در  3بازی پیاپی پایان
دهد و پهپه ،هموطن او عنوان کرد که او مثل همیشه ،خوشحال
است.
او گفت« :کریستیانو مثل همیشه خوشحال است و همتیم یهایش
را تشویق م یکند .این چیزیست که ما از او م یخواهیم؛ اینکه
روحی هاش را به تیمش منتقل کند .از اینکه تالش م یکند به
همتیم یهایش کمک کند و همچنین گولزن یاش خیلی
خوشحالیم .م یداند که ب رای ریال مادرید بازی م یکند و از فشاری
که رویش قرار دارد آگاه است ،ولی ما در کنار او هستیم».
پهپه در بارهی لوکاس سیلوا گفت« :او من را شگفتزده کرده،
کیفیت بسیار باالیی دارد .او خیلی به ما کمک کرد ،ولی باید
صبور باشیم؛ زی را م یدانیم که اینجا ریال مادرید است .در بارهی او
در آینده صحب تهای زیادی خواهد شد؛ زی را او خیلی فروتن است،
با پاهایش سریع کار م یکند و دوست دارد در تیم همکاری کند».

واران:
هرگز نگفتم از رقابت با په په خوشم نمیآید

رافایل واران ،مدافع جوان فرانسوي ریال
مادريد ،پنجشنبه شب پس از پايان ديدار
ریال مادريد و شالکه ،در ميکسدزون ورزشگاه
بسيار عصباني به نظر م يرسيد .واران که در
یکماه اخیر به واسطهی مصدومیت په په و
راموس ،فرصت حضور ثابت در ترکیب ریال
را پیدا کرده ،پس از برتری  0-2پنجشنبه
شب ریال بر شالکه ،در میکسدزون ورزشگاه
ویلتنس آرنا حاضر شد و با حالت عصبانیت
به خب رنگاران گفت« :آنچه در مجلهی
" "Surfaceبه نقل از من نوشته شده،
دروغ محض است .من هرگز نگفتم که از
رقابت با په په خوشم نم یآید .درست است
که دوست دارم همیشه از ابتدا بازی کنم؛ اما

به رقابت با په په افتخار م یکنم و این رقابت
را به نفع خودم م یدانم».
واران در مورد گولزنی رونالدو گفت« :گول
زدن رونالدو همیشه اتفاق مثبتی است.
رونالدو همواره کمک بزرگی ب رای ماست و
او م یتواند با گولهایش ،نتیجهی بسیاری
از مسابقات را به نفع ما تغییر دهد .رونالدو
همیشه در وضعیت خوبی قرار دارد اما زمانی
که گول م یزند ،خوشحالتر هم خواهد
بود» .الزم به ذکر است که در شمارهی
اخیر مجلهی " ،"Surfaceبه نقل از
واران آمده بود که این بازیکن از رقابت با په
په ب رای به دست آوردن یک جای ثابت در
ترکیب ریال راضی نیست.



آلگری:
بدون تهوز هم باید بازیهایمان را ببریم

ماکس آلگري ،سرمربي يوونتوس ،تاييد کرد
که کارلوس ته وز بازيکني کليدي ب راي
بيانکونري است؛ امامعتقد است که يووه بدون
ستارهی آرجانتين ياش هم بايد در ديدارهايش
به پيروزي برسد .این مل یپوش آرجانتینی در
رقابتهای این فصل نمایشهای درخشانی
ارائه داده و در  21دیداری که در سری A
انجام داده 14 ،گول ب رای تیمش به ثمر
رسانده است .او در دیدار یووه مقابل چزنا
که با تساوی  2-2به پایان رسید ،به دلیل
محرومیت حضور نداشت؛ اما آلگریمطمئن
است که تهوز م یتواند در هفتههای حساس
پایانی ،نقشی کلیدی در ترکیب این تیم ایفا
کند .او به خب رنگاران گفت« :تهوز بازیکنی
کلیدی ب رای ماست؛ اما ما باید بدون او هم
چزنا را شکست میدادیم .تیم مسئولیت

آنچه در دیدار مقابل چزنا اتفاق افتاد را برعهده
م یگیرد .این دیدار یک درس ب رای ماست.
تهوز ب رای هفتههای پایانی آماده است».
یووه در حال حاضر با  7امتیاز برتری نسبت
به رم ،در صدر جدول سریA قرار دارد؛ اما
آلگری تأکیدکرد که رقابت قهرمانی هنوز به
پایان نرسیده و به همین دلیل ،از شاگردانش
خواست تا در دیدار امشب مقابل آتاالنتا
با تمرکز کامل بازی کنند« .بلی ،ما برتری
زیادی نسبت به رم داریم؛ اما هنوز بازیهای
زیادی باقی مانده است .سه امتیاز فردابسیار
مهم است .ما تا اینجا هم امتیازات زیادی
از دست دادیم .آتاالنتا بازیکنان خوبی دارد و
بازی مقابلآنها اصال آسان نیست .بستگی
دارد که چطور بازی کنیم و چه نمایشی ارائه
بدهیم».



لمپارد:
بارسا بهموقع ضربهی نهایی را به شما میزند

منچسترسيتي هفتهی آينده از دور رفت
مرحلهی يکهشتم نهايي ليگ قهرمانان
در ورزشگاه اتحاد بايد به مصاف بارسلوناي
آمادهی اين روزها برود .منچسترسیتی فصل
گذشته در همین مرحله در مجموع دو بازی
رفت و برگشت ،مغلوب بارسا شد و نتوانست
به دور بعد راه یابد؛ اما در این فصل ،آنها
با اتکا به تجربهی بازیکنانی نظیر لمپارد،
م یخواهند ب رای اولین بار در تاریخ خود به
یکچهارم لیگ قهرمانان صعود کنند.
فرانک لمپارد که در این فصل به صورت
قرضی ب رای آب یهای شهر منچستر بازی
م یکند ،سابقهی  10رویارویی با بارسلونا را
دارد و تنها دو بار مقابل این تیم متحمل
شکست شده است .او در مورد بازی حساس

هفتهی آینده سیتی-بارسا به خبرنگاران
گفت« :ب رای بازی در لیگ قهرمانان و
بخصوص مصاف با تیمی مثل بارسلونا،
شما باید کامال از قدرت حریفتان آگاه
باشید و خودتان را بهخوبی مهیای بازی
کنید .آنها بهموقع و پس از دادن پاسهای
فراوان ،به شما ضربهی نهایی را م یزنند.
بازی مقابل بارسلونا ،آزمایشی سخت و
دشوار ب رای سیتی خواهد بود .ما بهخوبی
از توانای یهای بارسا آگاهیم؛ اما با استفاده
از امتیاز می زبانی و در حضور هوادارانمان
م یخواهیم پیروز شویم .باید از قدرتمان
استفاده کرده و میانهی زمین را در اختیار
بگیریم .ما در بازی هفتهی آینده ،تیمی
هجومی مقابل بارسا خواهیم بود».



ونگر :برای شکست دادن یونایتد
هرکاری میکنیم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،اعالم کرد که
تيمش ب راي شکست دادن منچستريونايتد
در مرحلهی يکچهارم نهايي ،FA Cup
هر کاري بتواند انجام خواهد داد .توپچ یها
که فصل گذشته توانستند قهرمان جام
حذفی شوند ،در مرحلهی یکچهارم نهایی
رقابتهای این فصل باید در الدترافورد به
مصاف منچستریونایتد بروند .آخرین باری که
آرسنال یها توانستند شیاطین سرخ را شکست
بدهند ،در سال  2011و در ورزشگاه امیریتس
بوده اماونگر معتقد است که تیمش توانایی
شکست دادن حریف در خانهاش را دارد.
او به خبرنگاران گفت« :این قرعهای جالب و
هیجانانگیز است .ما مدافع عنوان قهرمانی
هستیم وهرکاری بتوانیم انجام م یدهیم تا
از قهرمان یمان دفاع کنیم .در مقاطعی باید

با تیمهای بزرگتر بازیکرد .ما سال گذشته
با لیورپول ،اورتون و تاتنهام بازی کردیم؛
ب رای رسیدن به فاینل باید چنین تیمهایی را
شکست داد .این فرصت خوبی ب رای ماست
تا به آنچه م یخواهیم برسیم».
آرسنال در دیدار رفت این فصل لیگ برتر
 1-2مغلوب منچستریونایتد شد؛ با این وجود
ونگر معتقد استاگر تیمش در دیدار پی شرو
هم نمایش مشابهی ارائه بدهد ،م یتواند به
پیروزی برسد« .ما از آن دیدار کمی ناراحت
شدیم؛ زی را ما نمایش خوبی داشتیم؛ اما
نتوانستیم به نتیجهی الزم برسیم .چنین
اتفاقاتی در فوتبال رخ م یدهد .اگر نمایش
خوبی داشته باشیم ،در  10دیدار 9 ،بار به
پیروزی خواهید رسید .این کاری است که
م یخواهیم انجام بدهیم».

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.

شنبه 2 حوت  1393 ،سال چهارم  شماره 781

کابل-تهران
مشهد-کابل
تهران-کابل

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

برنامههای توسعهای در شهر کابل عادالنه تطبیق شوند

اطالعات روز :زبالهها و آلودگیهای محیط زیستی تمام کابل را
فراگرفته و این مشکل با گذشت هر روز بیشتر میشود .این مشکل
در حوزهی سیزدهم شهر کابل بیشتر است و برای بهبود این وضعیت،
دیروز حرکتی از سوی کمیتهی خدمات اجتماعی حزب انسجام ملی
راهاندازی شد .در این حرکت ،صدها تن جادهی عمومی شهید مزاری
تا پل خشک ناحیهی سیزدهم و جادهی کاتب تا داراالمان شهر کابل
را پاککاری کردند.
مسئوالن راهاندازی این حرکت ،شهرداری کابل را به سهلانگاری در
انجام وظایفش متهم کردند و گفتند ،برای حل مشکالت بنیادی ،باید
شهرداری صادق که تمام مناطق شهر کابل را به یک دید بنگرد ،مقرر
شود .آنان همچنان از سران حکومت وحدت ملی خواستند تا برنامههای
انکشافی در شهر کابل را متوازن و عادالنه تطبیق نمایند.
خلیلاهلل دانش ،رییس کمیتهی خدمات اجتماعی حزب انسجام ملی در
گفتوگو با روزنامهی اطالعات روز ،هدف از راهاندازی حرکت دیروز
را پاکی و صفایی شهر کابل خواند و گفت ،این حرکت هشداری است
برای شهرداری کابل تا در پاکسازی این شهر صادقانه و مسئوالنه
عمل کند.
او در ادامه از شهروندان کابل نیز خواست که در پاکی محیط
زیستشان سهم بگیرند ،تا این مشکل خطیر از اساس حل شود .دانش
محیط زیست پاک و عاری از آلودگی هوا را به نفع تمام شهروندان
خواند و گفت ،امیدوارم شهروندان دوشادوش پرسونل شهرداری کابل

کابل-مشهد

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

در قسمت پاکی و صفایی این شهر سهیم باشند .اما کمبود پرسونل
شهرداری کابل در مناطق مختلف این شهر ،بهویژه دشت برچی،
از مشکالت عمدهی دیگر است که شهروندان خواستار افزایش آن
شدهاند.
نبی محمدی ،رییس ناحیهی سیزدهم شهر کابل در حرکت دیروز گفت،
با توجه به وسعت و نفوس این ناحیه ،تعداد زبالهدانیها بسیار اندک
است و باید برای حل این مشکل باید اقدام شود .پرسونل شهرداری
کابل در دشت برچی با کمبود تجهیز ،از جمله موتر برای انتقال کثافات،
زبالهدانی و بیل نیز مواجه اند.
بر اساس معلومات ارائه شده ،از اثر گندگی زبالهها و هوای آلودهی
کابل ،ساالنه صدها تن جانشان را از دست میدهند و هزاران تن
دیگر به امراض گوناگان مبتال میشوند .اکنون آلودگی محیط زیست
در شهر کابل ،بهویژه ناحیهی سیزدهم این شهر ،به مرحلهی بسیار
خطرناک و نگرانکنندهای رسیده که یک تهدید جدی برای باشندگان
به شمار میرود.
در جادهی عمومی و اطراف دشت برچی زبالهدانیها پر از زباله اند و
حتا در اطرف آن انبار میشود .این زبالهها تا سه-چهار روز از سوی
مسئوالن شهرداری کابل پاکسازی نمیشوند و تعفن آن مردم را با
مشکالت جدی مواجه کرده است .گندگی کثافات در مناطق مختلف
شهر کابل ،آبوهوای این شهر را آلوده کرده و شهروندان برای بهبود
وضعیت ،خواستار توجه جدی حکومت وحدت ملی در این زمینه هستند.
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وزیر داخلهی پاکستان :همکاری کابل و اسالمآباد
در مبارزه با تروریسم معجزه میکند

اطالعات روز :نثار علی خان ،وزیر امور داخلهی
پاکستان بهبود روابط میان افغانستان و کشورش
را برای مبارزه با تروریسم بیپیشینه خواند و گفت،
همکاری در این زمینه میان دو کشور در آینده
معجزه خواهد کرد .او تأکید کرد که بهبود روابط
افغانستان و پاکستان در حال تحول بسیار مثبت
است.
او این اظهارات را دیروز در دیدار با جان کری،
وزیر خارجهی امریکا در واشنگتن بیان کرد .جان
کری در این دیدار تالشهای دو کشور را برای
بهبود روابط کمسابقه خواند و گفت ،این تالشها
یک سلسله نتایج واقعی به دنبال داشته است .این
اظهارات در حالی مطرح شد که هفتهی گذشته
جنرال راحل شریف ،رییس ستاد مشترک ارتش
پاکستان و رییس استخبارات این کشور برای بهود
روابط و مبارزه با تروریسم وارد کابل شدند.
این دو جنرال بلندپایهی پاکستانی با رییس جمهور
و رییس اجرایی در زمینهی صلح مذاکره کردند
و از تعهد کشورشان برای تأمین صلح در کشور
اطمینان دادند .رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان
در این دیدار از آمادگی صد درصدی شورای کویت ه
و شبکهی حقانی برای مذاکرهی صلح با حکومت
خبر داده است .اما وی گفته است که در این
زمینه باید اجازهی مال عمر گرفته شود .از سوی
دیگر ،بیبیسی دیروز گزارش داد که منابع افغان
میگویند ،مقامهای بلندپایهی پاکستان به طالبان
گفتهاند که اگر به روند صلح برنگردند ،پناهگاههای
آنها را مسدود میکنند .اخیراً روابط پرتنش 13
سالهی کابل و اسالمآباد برای مبارزه با تروریسم،

ظاهراً بهبود یافته است.
رییس جمهور غنی پس از رسیدن به قدرت
به اسالمآباد رفت و برای مبارزه با تروریسم با
مقامهای این کشور گفتوگو کرد .پیش از سفر
رییس جمهور به پاکستان و بعد از سف ر او ،شماری
از مقامهای بلندپایهی پاکستان به طور جداگانه
برای بهبود روابط دو کشور چندین بار به کابل
آمدند.
غنی پس از نشستن بر اریکهی قدرت ،هنوز به هند
که دوست نزدیک کشور در زمان حکومت حامد
کرزی به شمار میرفت ،سفر نکرده است .مقامهای
هند چندین بار از رییس جمهور غنی خواستهاند
تا به این کشور سفر کند .از سوی دیگر ،چندی
پیش گزارش شد ،رییس جمهور خرید سالحهای
نظامی از هند برای نیروهای امینتی را به حالت
تعلیق درآورده است.
کارشناسان مسایل سیاسی این کار رییس جمهور
را تالشی برای اعتماد پاکستان و بهبود روابط دو
کشور عنوان کردهاند .با این همه ،هنوز تغییرات
مثبتی در زمینهی امنیت در کشور به وجود نیامده
است .اکنون نیروهای امنیتی با طالبان در شماری
از والیتهای کشور در جنگ نفسگیری قرار دارند.
دولت وزیری ،معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز
از کشته شدن  300شورشی در هلمند خبر داد؛ اما
گفت که در ده روز گذشته  20افسر و سرباز اردوی
ملی در درگیری با طالبان کشته شدهاند .در همین
حال ،کارشناسان نگران اند که پاکستان مانند
گذشته به وعدههای خود عمل نکند .مقامهای
امنیتی گفتهاند ،النههای تروریسم در پاکستان اند.

