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زنگ اول


سال روز  در  اوباش  عده ای  خیابان گردی های 
گرامیداشت از فرمانده احمد شاه مسعود، ستم بزرگ 
مسعود  احمدشاه  است.  مسعود  فرمانده  روح  به 
پاکستان،  علیه  افغانستان  مردم  مقاومت  سمبول 
اگر  بود.  طالبان  و  بیرونی  تروریستی  سازمان های 
که  پاکستانی  جنرال های  از  برخی  رویای  نمی بود  او 
تحقق  می دانستند،  پاکستان  پنجم  ایالت  را  افغانستان 
می یافت. خیابان گردی های عده ای اوباش و ولگرد در 
هفته شهید، به وجهه سمبول مقاومت مردم افغانستان 
آسیب می زند. حکومت و سیاست مداران برخاسته از 
بر  بگیرند.  را  به مسعود  باید جلو ستم  شمال کشور 
مبنای قانون هیچ کسی حق ندارد اسلحه ثبت نشده حمل 

کند و سبب آزار و اذیت مردم شود. 
حمل  تفنگ  و  گران قیمت  واسطه های  اوباش ها 
و  پول دار  اشخاص  و  افراد  که  بود  می کردند. روشن 
قدرتمند آنان را مسلح کرده بودند. سازمان های کشفی 
و امنیتی کشور بدون تردید می دانند که کدام پول دار 
در  اسلحه  و  گران قیمت  نقلیه  واسطه های  تفنگ دار،  و 
افراد  و  اشخاص  این  می دهد.  قرار  اوباش ها  اختیار 
باید بازداشت شوند. تمام اوباش ها و ولگردهایی که با 
اسحله غیرقانونی در شهر پرسه زده اند باید بازداشت 

و به مقام های قضایی معرفی شوند. 
سیاست مداران برخاسته از شمال کشور به ویژه آنانی 
که خود را همراه و هم سنگر مسعود می دانند، باید از 
ولگردان  خودسری  جلو  و  کنند  استفاده  خود  نفوذ 
یا  احمد ولی مسعود  آقای  که  نیست  کافی  بگیرند.  را 
دیگران در تلویزیون ظاهر شوند و لمپنی را نکوهش 
کشور  شمال  حوزه  به  مربوط  سیاست مداران  کنند. 
باید از نفوذ خود استفاده کنند و نگذارند که کسی به 

نام آنان، شهر کابل را به آشوب بکشد. 
نیست.  بخشش  قابل  هم  کابل  پولیس  سهل انگاری 
پولیس کابل باید با استفاده از تجربه سال های گذشته 
می گرفت.  را  جلو خودسری  و  می داشت  تدابیر جدی 
نیروی  دارد.  با تجربه  نیروی ورزیده و  پولیس کابل 
خودسر  چند  تا  دارد  را  توانایی  این  کابل  در  پولیس 
کابل  پولیس  چرا  که  این  اما  کند.  بازداشت  را  مسلح 
باید  که  است  سوالی  است،  نکرده  عمل  وظیفه اش  به 
وزارت امور داخله پاسخ بدهد. چرا پولیس کابل با این 
مقام  کدام  نگرفت؛  را  خودسر  چند  جلو  امکانات  همه 
این  بازداشت؟  وظیفه شان  انجام  از  را  آنان  دولتی 
سوال های افکار عمومی است و نیاز به پاسخ دارد. اگر 
از نواحی  در هجده سنبله یک درگیری جدی در یکی 
کابل صورت می گرفت و ده ها نفرتلفات می داشت، کی 

پاسخگو بود؟
پاسخ  عمومی  افکار  کند.  فرافکنی  نباید  داخله  وزارت 
گشت زنی های  که  است  این  دیگر  واقعیت  می خواهد. 
هیچ  برای  سیاسی  سود  هیچ  مسلح،  اوباش ها 
رای  نه  ولگردی  و  اوباش گری  ندارد.  سیاست مداری 
این  دیگر.  سیاسی  سود  نه  و  محبوبیت  نه  می آورد، 
امر ثابت می سازد که عده ای لمپن و بی بندوبار پشت 
این نمایش های خیابانی هستند و حکومت مکلف است 
از  برخاسته  سیاست مداران  کند.  بازداشت  را  آنان 
شمال کشورهم حتما اطالع دارند که اوباش های کالن 
کی ها هستند. باید این چهره ها افشا شوند. افشای این 
چهره ها از ستمی که به روح احمد شاه مسعود می رود، 

جلوگیری خواهد کرد. 
شخص رییس جمهور و رییس اجرایی باید این موضوع 
نیروی های  به  باید  بگیرند. هردو رهبر  بررسی  به  را 
امنیتی هدایت بدهند تا سران اوباش های خیابان گرد را 
اجازه  اگر  که  بدانند  باید  رهبر  هردو  کنند.  بازداشت 
باشد،  اوباش ها  جوالن  محل  کابل  خیابان های  بدهند 
صدمه  این  از  بیشتر  حکومت  کارکردی  مشروعیت 
اجازه  نباید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  می بیند. 

بدهند که حکومت شان بیشتر از این بی اعتبار شود.

ستم به مسعود
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یک  که  می گوید  هالند  خارجه  وزارت 
شهروند زن این کشور که حدود سه ماه پیش 
در شهر کابل ربوده شده بود، رها شده است.

گفته  که  را  بیر  دی  آنا  ناشناس  مسلح  افراد 
غیردولتی  امدادرسانی  نهاد  یک  در  می شود 
سوییسی در کابل کار می کرد، ۸۱ روز پیش 

از منطقه کلوله پشته کابل ربودند.
هالند  خارجه  وزارت  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
خوب  را  بیر  دی  خانم  سالمتی  وضعیت 

توصیف کرده است.
تاکنون در مورد هویت ربایندگان و چگونگی 
است،  نشده  منتشر  اطالعاتی  زن  این  آزادی 
اما پیشتر مقام های امنیتی افغانستان گفته بودند 
که ربایندگان، لباس شبیه لباس نظامیان به تن 

داشتند.
چنگ  از  حالی  در  هالندی  شهروند  این 
پیش  ماه  یک  که  می شود  آزاد  ربایندگان 
از  منطقه  همین  در  هم  آلمانی  شهروند  یک 

کابل ربوده شد.
نیز  آلمانی  شهروند  این  ربایندگان  هویت 

هنوز مشخص نشده است.
کارمندان نهادهای خارجی در افغانستان بارها 
توسط گروه های مسلح مخالف دولت و افراد 
دیگری که هویت شان مشخص نبوده، ربوده 
را  آنها  ربایندگان  نیز  مواردی  در  و  شده اند 

کشته اند.

اعالم  میدان وردک   دفتر مطبوعاتی والیت 
مسلحانه  درگیری  یک  نتیجه  در  که  کرده 
میان شورشیان و کوچی ها در ولسوالی چک 
طالبان  فرماندهان  از  تن  یک  والیت،  این 

کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، دفتر مطبوعاتی 
درگیری  این  می گوید  وردک  میدان  والی 
مطبوعاتی  دفتر  است.  داده  رخ  پنجشنبه شب 
والی میدان وردک می افزاید که این درگیری 
طالب  شورشیان  که  شد  شروع  آن  از  پس 
تعدادی از مواشی کوچی ها را با خود بردند.

نرسیده  آسیب  به کوچی ها  درگیری  این  در 
است.

میان  درگیری  از  بارها  نیز  این  از  پیش 
شده  گزارش  محل  باشندگان  و  کوچی ها 
طالبان  با  که  است  بار  نخستین  این  اما  است 

درگیر می شوند.
مطبوعاتی  دفتر  دیگر،  خبر  یک  براساس 
طالب  شورشیان  که  می گوید  میدان  والیت 
این  به  قبال  که  را  محلی  پولیس  مامور  یک 

گروه پیوسته بود کشته اند.
این پولیس محلی که حکمت اهلل نام داشت، با 

سالح خود به طالبان پیوسته بود.
میرویس  افراد  توسط  حکمت اهلل جمعه شب 
از قوماندان های طالبان در منطقه حکیم خیل 
به قتل رسیده  از مربوطات ولسوالی سیدآباد 

است.
هنوز دلیل قتل او معلوم نیست.

میدان وردک در نزدیکی کابل از والیت های 
هرازگاهی  والیت  این  است.  کشور  ناآرام 

شاهد خشونت های مسلحانه بوده است.

شهروند هالندی ربوده شده 
در کابل آزاد شد

طالبان و کوچی ها 
در وردک درگیر شدند

طرح حمله تروریستی باالی اداره امنیت ملی قندهار خنثا شد

کشته شدن سی طالب و پنج پولیس در عملیات راغستان

درخواست کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا برای اعطای پناهندگی
 به مترجمان افغان 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت قندهار چهار تروریست به 
قصد  که  را  انتحارکننده  سه  شمول 
این  ملی  امنیت  اداره  باالی  حمله 
والیت را داشتند، بازداشت کرده اند.

انتشار  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  اعالمیه ای 
بازداشت شده قصد داشتند با استفاده 
از سه انتحارکننده و یک عراده موتر 
امنیت  اداره  انفجاری  مواد  از  مملو 
ملی قندهار را مورد حمله تروریستی 

قرار دهند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
تروریستان  این  از  تن  یک  که 

امور داخله  8صبح، کابل: وزارت 
عملیاتی  نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
منظور  به  سو  این  به  روز  سه  از  که 
ولسوالی  ساحات  پاک سازی 
راه اندازی  بدخشان  والیت  راغستان 
از  تن  سی  تاکنون  است،  شده 

در  بریتانیا  پارلمان  دفاعی  کمیته 
این کشور،  دفاع  به وزارت  نامه ای 
به  پناهندگی  اعطای  خواستار 
سال های  در  که  افغان  مترجم   ۲۰۰
گذشته با نیروهای نظامی این کشور 
شده  کرده اند،  کار  افغانستان  در 

است.
نامه  این  در  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
منتشر  سپتامبر   ۱۰ پنجشنبه  روز  که 
شده، آمده است که بسیاری از این 
مترجمان در افغانستان با »تهدیدهای 
اما  هستند  مواجه  عینی«  و  روشن 
دولت بریتانیا همچنان از دادن اجازه 

اقامت به آنها سر باز می زند.
گفته:  بریتانیا  پارلمان  دفاعی  کمیته 
شده  منتشر  گزارش هایی  »اخیرا 
از  نفر  یک  کم  دست  که  است 
مترجمان افغان پس از تالش ناموفق 

مهم  فرماندهان  از  شده  بازداشت 
دفتر  است.  طالبان  تروریستی  گروه 
که  می گوید  ملی  امنیت  مطبوعاتی 

شورشیان طالب و پنج تن از سربازان 
پولیس کشته شده اند.

می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
طالبان  شده  کشته  افراد  میان  در  که 
پنج فرمانده مشهور طالبان نیز حضور 

دارند.

و  از آن کشور، شکنجه  فرار  برای 
کشته شده است.«

این  بریتانیا  پارلمان  دفاعی  کمیته 
»کامال  روشی  را  دولت  رویکرد 
با  برخورد  در  قبول«  غیرقابل 

»دوستان و متحدان« خوانده است.
این کمیته همچنین از وزارت دفاع 
خصوص  در  که  خواسته  بریتانیا 
دالیل دولت این کشور برای ندادن 
پناهندگی به افغان هایی که به عنوان 
در  بریتانیایی  نیروهای  با  مترجم 
توضیح  کرده اند،  کار  افغانستان 

فوری بدهد.
بریتانیایی  رسانه های  آپریل  ماه  در 
به  وابسته  افراد  که  دادند  گزارش 
به  در والیت خوست  طالبان  گروه 
نیروهای  با  که  افغان  مترجم  یک 
حمله  می کرد،  کار  بریتانیایی 

بود  قرار  که  انفجاری  از  مملو  موتر 
امنیت ملی قندهار  اداره  به  در حمله 

استفاده شود نیز کشف شده است.

این وزارت از فرماندهان کشته شده 
طالبان در ولسوالی راغستان، بنام های 
مولوی  حجت،  مولوی  مقتدر،  مال 
مال  و  تاجکستانی  مولوی  عبداهلل، 
وزارت  است.  کرده  یاد  وزیرگل 
شماری  که  می افزاید  داخله  امور 
میان  در  نیز  خارجی  جنگجویان  از 

کشته شدگان طالبان هستند.
وزارت امور داخله همچنین می گوید 
که در جریان این عملیات پنج تن از 
سربازان پولیس ملی و محلی کشته و 

هشت تن دیگر زخمی شده اند.
 ولسوالی راغستان بدخشان از جمله 
به  والیت  این  ناامن  ولسوالی های 
ولسوالی  این  در  می رود.  شمار 

حضور شورشیان طالب زیاد است.

کردند.
به  افغان  مترجم  این  حادثه  این  در 

همراه پسر دو ساله اش زخمی شد.
است  کرده  اعالم  بریتانیا  دولت 
مترجمان  از  عده  آن  به  تنها  که 
از  بعد  پناهندگی می دهد که  افغان 
استخدام  به   ۲۰۱۲ سال  دسامبر  ماه 
افغانستان  در  کشور  این  نیروهای 

درآمده باشند.
دو هفته پیش یکی از افسران پیشین 
آنالینی  دادخواست  بریتانیا،  ارتش 
پناهندگی  اعطای  از  را در حمایت 

به مترجمان افغان به راه انداخت.
این  نفر  هزار   ۱۶۷ از  بیش 
که  کرده اند  امضا  را  دادخواست 
در میان آنها شمار زیادی از نظامیان 
پیشین بریتانیایی و سیاستمداران این 

کشور نیز دیده می شوند.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

 نقیب آروین

یازدهم  تروریستی  حمالت  از  پس  سال  چهارده  دقیقا 
مبارزه  آغاز  و  امریکا  در  میالدی   2001 سال  سپتامبر 
تروریستی در  گروه های  بردن  بین  از  به منظور  بین المللی 
می گویند  نظامی  و  سیاسی  گاهان  آ از  برخی  افغانستان، 
تروریستی  گروه های  به تضعیف  منجر  مبارزه  این  تنها  نه 
ساحه  و  گرفته  بیشتری  قوت  گروه ها  این  بلکه  نشده 

گسترش داده  اند. فعالیت  خود را 
که در آن نزدیک به  در حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر 
سه هزار تن از شهروندان امریکایی جان  خود را از دست 
متحده  ایاالت  با  ناتو  عضو  عمدتا  کشور  یازده  دادند، 
امریکا متحد شده و بیست و هفت روز پس از این حادثه 
گروه های تروریستی از جمله  مبارزه مسلحانه خود را علیه 
کردند. در این  طالبان و شبکه القاعده در افغانستان آغاز 
نیروی  هزاران  و  شده  اضافه  نیز  دیگر  کشور  ده ها  مبارزه 

نظامی در آن سهم داشتند.
آغاز  در  که  می  گویند  سیاسی  و  نظامی  گاهان  آ از  برخی 
در  تروریسم  علیه  جنگ  که  می رفت  انتظار  مبارزه  این 
جهانی  جامعه  و  رسیده  پایان  به  زودی  به  افغانستان 
به دلیل  اما  رسید،  خواهد  خود  اهداف  به  مبارزه  این  در 
مرتبط شدن اقتصاد با تروریسم، مافیا با قدرت و هم چنین 
گروه های  کز اصلی تربیه و تجهیز  بی توجهی به النه ها و مرا
بلکه  نشدند،  تضعیف  گروه ها  این  تنها  نه  تروریستی، 
خود  فعالیت های  دامنه  و  شده  قوی تر  گذشته  به  نسبت 

»گره  گفت:  رفیعی  آقای  است.  خورده  گره  کشورها  این 
اقتصاد در جهان سبب می شود  و  خوردگی بین سیاست 
هم  مصلحت ها  و  مسامحت ها  کنش ها،  از  نوعی  که 
دامنگیر مبارزه با تروریسم شود. یکی از بهترین مثال های 
گاهی  که متاسفانه  مبارزه با تروریسم در افغانستان است 
جهان  سیاستمداران  بیشترین  اذهان  از  مصلحت  گرایی 
کشورهای غربی  می برآید؛ و زمانی  طالبان در لیست سیاه 
می شوند.  خارج  لیست  این  از  زمانی هم  و  می گیرند  قرار 
و  سیاسی  مصلحت گرایی های  که  است  این  هم  دلیلش 
زد و بندهای اقتصادی بر سیاست های انسان گرایانه، ضد 

تروریستی و حمایت از حقوق بشر فایق می شود.«
که  می افزاید  افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس 

گروه های تروریستی در منطقه و جهان به نفع  امروز بیشتر 
رفیعی،  عزیز  گفته ی  به  دارند.  فعالیت  دولتی  گروه های 
به وجود  مانع  تروریستی در یک منطقه  گروه های  حضور 
آمدن جنبش های ملی می شود. وی می گوید: »مثال امروز 
تروریستی  گروه  یک  عنوان  به  طالبان  افغانستان  در  گر  ا
که یک جنبش  وجود نمی داشت، افغانستان می توانست 
را  کشور  می توانست  و  باشد  داشته  خوب  بسیار  ملی 
سطح  در  تروریسم  هدف  دلیل،  همین  به  بدهد.  نجات 

جهانی از بین بردن نیروها و تفکر ملی است.«
گان نظامی  همچنین جنرال عتیق اهلل امرخیل یک تن از آ
انتظار  تروریسم  با  جهانی  مبارزه  آغاز  در  که  می  گوید 
گروه های تروریستی نیز مورد  کز اصلی  می رفت النه ها و مرا
کز به فعالیت های خود ادامه  گیرند، اما این مرا هدف قرار 
قوی تر  گذشته  به  نسبت  را  تروریستی  گروه های  و  داده 
که در ابتدا تصور می شد  کرد  کید  ساختند. آقای امرخیل تا
که مبارزه با تروریسم در افغانستان بیشتر از شش ماه طول 
از  تروریسم  تنها  نه  امروز  »تا  گفت:  وی  کشید.  نخواهد 
گذشت هر روز در تمام  بین نرفت، بلکه تقویت شده و با 
ما  نخبه گان  از  خیلی  کرد،  پیدا  ادامه  جنگ  افغانستان 
بنا  کردند.  فرار  ما  جوانان  و  مغزها  بهترین  شدند،  ترور 
کدام موفقیتی در مبارزه با تروریسم به دست نیامده  تاحال 
کرده است و  و جنگ در افغانستان و منطقه شدت پیدا 

گروه های تروریستی دیگر به وجود آمدند.«
نیروهای  گر  »ا افزود:  هم چنین  امرخیل  عتیق اهلل  جنرال 
و  می گرفتند  نظر  در  را  جنگ  اساسی  مساله  بین المللی 
کز عمده ی شان را  جاهایی که تروریسم بوجود می آید و مرا
اما  می شدند.  موفق  می بردند،  بین  از  کستان اند  پا در  که 
کز فعالند و در آن برنامه های جدیدی طرح،  هنوز این مرا

تجهیزات جدید و آموزش های جدید داده می شوند.«
گروه های تروریستی در نتیجه آغاز مبارزه نیروهای  هرچند 
برخی  اما  شده،  تضعیف  افغانستان  در  بین المللی 
کرده اند. ایاالت  گروه های دیگری از جمله داعش ظهور 
کشورهای  در  نیز  تروریستی  گروه  این  با  امریکا  متحده 
مبارزه  حال  در  ناتو  متحدین  از  جمعی  با  سوریه  و  عراق 

است.

چهارده سال پس از یازده سپتامبر

ومند شده  است وریسم نیر تر

پیام اصلی در مکاتب هرات
سراسیمگی

که آسیمه سر پیرامون  دانش آموزان و خانواده ها هنگامی 
هیچ  با  نمی توانند  دویدن اند،  حال  در  مکتب  یک 
دلیلی قانع شوند و یا اساسا در آن حال و حالت دلیلی 
»دشمنان  به نام  کسانی  وطن  در  این که  بشنوند.  را 
تک  تک  برای  حتا  که  دارند  وجود  افغانستان«  مردم 
نخواندن شان،  درس  برای  دارند،  برنامه  مکاتب شان 

برای زندگی نکردن شان، برای نبودن شان.
این  معارف  جامعه  ویژه  به  و  هرات  گذشته  روز  ده  در 
داده  اختصاص  خود  به  نیز  را  درشتی  رقم  که  والیت 
جماعت  هرات  داشت.  را  تلخی  و  تازه  تجربه  است، 
معارف  رییس  گفته  به  و  دارد  دانش آموز  میلیونی  یک 
این والیت، بیش از شصت درصد از این رقم را دختران 
که محراق طرح  تشکیل می دهند. حتا در ولسوالی انجیل 
سم آلودگی بود، بیش از یک صد وسی هزار دانش آموز، 
در بیش از یک صد و چهل مکتب در حال آموزش اند 
که باز از این رقم بیش از پنجاه درصد را دختران به خود 

اختصاص داده اند. 
گذشته شماری از مکاتب هرات به دلیل آنچه  در ده روز 
این  شدند.  آشفتگی  دچار  گرفت،  نام  مسمومیت  که 
ولسوالی  و  هرات  شهر  از  مکتب  ده  حدود  که  مکاتب  
انجیل این والیت را دربر می گیرد، مکاتب دخترانه اند. 
زنان  رشد  نشان دهنده  مکاتب  در  دختران  درشت  رقم 
آصف  محمد  گفته  به  که  زنانی  است،  والیت  این  در 
رحیمی والی هرات حتا در زمان حضور طالبان، در برابر 
تفکر متحجرانه، دست به تظاهرات و اعتراض زده اند. 
بزرگ  جامعه  هم   و  زنان  رشد  به  رو  جامعه  این  امروز 
معارف هرات با تهدیداتی از این دست روبه رو می شوند.

گسترش داده اند. را 
از  و  افغانستان  رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی  عزیز 
که در آغاز مبارزه  کشور، می گوید اهدافی  گاهان سیاسی  آ
نیامده  به دست  بود  شده  تعیین  تروریسم  علیه  جهانی 
اراده  نیز  منطقه  کشورهای  خود  در  که  افزود  وی  است. 
وجود  تروریسم  ضد  نیروهای  از  حمایت  در  قوی  بسیار 
اراده  و  تروریسم  ضد  نیروهای  میان  پیوندی  اما  داشت 
گفته آقای رفیعی، در صورتی که  منطقوی ایجاد نشد. به 
اراده منطقوی و نیروهای ضد تروریزم با هم پیوند قوی و 

گسترده می داشت، مبارزه با تروریزم موفق می شد. 
کشورهای  که اقتصاد بیشتر  عزیز رفیعی هم چنین می گوید 
اقتصاد  با  مافیا  و  گرفته  قرار  مافیایی  حالت  در  جهان 

سرگیچی و سردردی نسبتا خفیف از عالیم این سم زدگی 
دانش آموزانی  از  باالیی  رقم  هرچند  است.  شده  عنوان 
که به شفاخانه منتقل شدند، نه از اثر سم بلکه به دلیل 
هیچ  و  بودند  وحشت شده  و  ترس  دچار  شایعه،  جو 
بیماری ای آنان را تهدید نمی کرد، خوشبختانه هم چنان 
نکرده  بیماری  دچار  سم زدگی  را  دانش آموزی  هیچ  که 
دانش آموزان  دقایقی  برای  موارد  در محدودی  تنها  بود. 
گفته اهل طب  که آن هم بنا به  دچار »دل بدی« شده اند 

با استقرار در هوای آزاد از سرگیچی رهایی می یافتند.
می گویند،  هرات  در  عامه  صحت  مسوولین  آنچه  بنابر 
این سم با وجود آزمایش ها از جمله در مرکز و مقر آیساف 
عالیم  است.  نساخته  ثابت  را  چیزی  غرب  حوزه  در 

عضوی نیز نداشته است. اما همان سراسیمگی و نگرانی  
باشد.  بوده  حمله ای  چنین  طراحان  هدف  اصل  شاید 
از  وسیعی  دایره  نیم  که  شهر  حومه های  و  شهر  انتخاب 
کانون خبر ها و انتشار  ولسوالی انجیل این والیت است، 
رویداد ها بود و به همین دلیل رسانه های فعال محلی و 
صورت  به  حتا  می توانستند  سرعت  به  هرات،  در  ملی 

زنده از این سراسیمگی نشرات داشته باشند.
رهبری اداره محلی هرات عدم پیروزی »دشمنان مردم« 
به  آوردن  را، دلیل روی  این والیت  در جبهه جنگ در 
طی  هرات  والی  می دانند.  تخریبی  برنامه های  نوع  این 
از  چه  و  جلسات  طریق  از  چه  مختلف  بررسی های 
این  دچار  مکاتب شان  که  قریه هایی  در  حضور  طریق 

که ارگان های امنیتی وظیفه  مشکل شده بودند، می گوید 
که به سرعت در این مورد نتیجه تحقیقات خود  گرفته اند 
گزارش بدهند. تاحال دست کم سه تن به ظن دست  را 

داشتن در این طرح تخریبی بازداشت شده اند.
گفته اصیل الدین جامی معاون والیت هرات باوجود  به 
که عمدتا از مقطع ابتداییه و  آزمایش خون دانش آموزانی 
متوسطه هستند، هیچ ماده ای، سمی، چیزی دیده نشده 
گرفتن از شفاخانه های معتبر  کمک  و این تحقیقات با 
گفته جنرال مجید روزی فرمانده  خارجی ادامه دارد. به 
امنیه هرات از پانزده ولسوالی هرات هیچ کدام از دسترس 
آنان  گسترده  حمالت  باوجود  و  نیست  خارج  دولت 
توانسته اند از پیروزی طالبان و مخالفان مسلح جلوگیری 

کنند.
اما  باشد  داشته  تازگی  تلخ  تجربه  این  هرات  در  شاید 
تخار  والیت  در  دست کم  و  نیست  تازه  کشور  سطح  در 
این تجربه شامل حال دانش آموزان این والیت بود. پس 
اداره  هرات،  مکاتب  در  خبر سم زدگی  تکرار  و  توالی  از 
روبه رو  تازه ای  مخرب  پدیده  با  این که  دلیلی  به  محلی 
بود، با سپری شدن روزهای نخست، اینک برنامه ریزی 
و  مکاتب  تهدید  با  مواجه  برای  را  مشروحی  و  مدون 

گرفته است. معارف این والیت پیش رو 
گفته عبدالرزاق احمدی، رییس معارف هرات برنامه  به 
که بیش از سی  مدونی به عام مکاتب هرات ابالغ شده 
مورد آمادگی برای جلوگیری از حادثات مشابه را در خود 
برای رسیدگی به حادثات  دارد. هم چنان مرکز واحدی 
سراسیمگی  و  نگرانی  و  شایعه  از  جلوگیری  احتمالی، 
افزوده  مشکل  این  به  بیشتر  آنچه  است.  گردیده  ایجاد 

است، دامنه شایعات است. 
محل  بانفوذ  مردم  و  قریه داران  مکاتب،  مدیران  با 
صحبت شده است. مردم هرات به صورت عام از جمله 
این  به  نسبت  روحانیون  و  علما  شورای  و  مدنی  جامعه 
که  کلیپ دختر متعلم هراتی  کرده اند.  عمل اعالم انزجار 
می گوید هیچ شرایطی نمی تواند آنان را از رفتن به مکتب 
می شود.  دست  به  دست  مجازی  فضای  در  دارد،  باز 
که در فضاهای  کل هراتی هایی است  همین پیام، پیام 
به  که  آنانی  هم  می کنند.  نظر  و  رای  اعالم  عمومی 
خصوص در هفته شهید در محافل اجتماعی می گویند، 
که حاال معصوم ترین های این  کشتار بس نبود  این همه 
تهدید  روشنی  و  دانش  و  درس  به  رفتن  برای  مملکت 

می شوند؟!
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جنجال های قومی
 پوششی برای بی برنامگی و بی کفایتی سیاستمداران افغان

 سلیم آزاد

معمولی  دعوا های  از  فراتر  افغان  واژه  سر  بر  جنجال 
نیرو های  گفتار  عمده  بخش  به  کنون  ا سیاسی، 
به  البته  که  است  شده  تبدیل  قدرت  در  سیاسی 
گفتن دارند و نه طرح  برای  از قومیت نه حرفی  جز 
کردن. دو نیروی شوونیست  و برنامه ای برای عملی 
با  گرفته،  قرار  دیگر  یک  مقابل  در  قومی  افراطی  و 
در  تاریخی  و  قومی  کینه های  از  سرشار  دل های 
با احساسات و  و  کرده اند،  برابر یک دیگر قد علم 
می زنند.  حرف  خود  قومی  حقانیت  روی  غضب 
ارشدی  سیاستمداران  که  است  خجالت آور 
قومی  داعیه  گویا  که  عبداهلل  و  اشرف غنی  مانند 
این  برابر  در  شدن  ایستاد  جسارت  ندارند،  سر  در 
با  و  ندیده،  خود  در  را  قومی  ک  خطرنا احساسات 
خصلت های  جمله  از  که  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
کینه  سیاستمداران شجاع و راهبر است، در برابر موج 
گاه با این  کوتاه آمده و  و نفاق ملی طرفداران خود 

موج یکی شده اند.
در  که  تظاهراتی  در  احدی  انورالحق  آقای  حضور 
غیر  را  افغان  واژه  درج  مخالفان  تظاهرکنندگان  آن 
که برخی  کردند، نشان داد  افغان و بیگانه خطاب 
از تکنوکرات های پشتون علیرغم واقعیت های جدید 
در  قومی  منازعات  تلخ  تجارب  درک  با  و  سیاسی، 
که از  کشور های مختلف جهان، هنوز هم می خواهند 
کالهی  نمد ِچرک و بدبوی سیاست قومی برای خود 
دست و پا  مقامی  خود  برای  سیاست  در  و  دوخته 
که چقدر مسایل قومی  کنند. آقای احدی نشان داد 
خود  این  و  شده  افغان  تحصیل کرده  قشر  دامن گیر 
دموکراتیک  و  مدنی  تکامل  برای  عمده  عقب گرد 

جامعه افغانستان به حساب می آید.
سقوط  موجب  بدان جا  تا  قومی  احساسات  این   
تسخیر  زمان  در  احدی  آقای  که  است  فروپاشی  و 
»زوال  معروف  مقاله  آن  طالبان  دست  به  کابل 
پشتون ها« را نگاشت تا براساس یک تحلیل تاریخی 
گروه مرتجع تروریست را به معنای  قدرت گیری این 
کرده و آن را  اعاده سیاسی قوم بزرگ پشتون قلمداد 
نشانه میمون سیاسی برای هم تباران خود به حساب 
کسی اقتدار طالبان  گر  که ا آورد. این در حالی است 
قوم  اقتدار  و  اعتبار  اعاده  مترادف  را  افغانستان  در 
این  به  را  آورد، مهم ترین خیانت  به حساب  پشتون 
طالبان  از  بیشتر  هیچ کسی  است.  شده  مرتکب  قوم 
دینی  متنفذین  به خصوص  افغانستان،  پشتون های 

اثر  در  است.  نرسانده  قتل  به  را  پشتون،  قومی  و 
مسوولیت  کستانی ها  پا و  طالبان  که  موجود  جنگ 
به  پشتون نشین  مناطق  دارند،  دوش  به  را  آن  عمده 
با  مقایسه  در  انسانی  و  اقتصادی  انکشاف  لحاظ 
کم ترین رشد را داشته و بدون  والیات آرام افغانستان 
و  زیاد هزینه ها  برای سال های  شک جنگ جاری 
کشور  پیامد های منفی زیادی را باالی این قوم مهم 
که نه  کرد. نکته تلخ دیگر این است  تحمیل خواهد 
کسان مانند او هرگز اذعان نکردند  آقای احدی و نه 
کستانی ها بوده و به نمایندگی از این  که طالبان نوکر پا

کنترول افغانستان را دارند. کشور قصد 
پیوستن آقای احدی به تظاهرات اسماعیل یون، از 
نشان دهنده  قومی،  شوونیسم  سرشناس  چهره های 
از  افغانستان  سیاست  که  است  تلخ  واقعیت  این 
دیگر  انسانی  و  دموکراتیک  مترقی،  داعیه  نوع  هر 
که  پیداست  گفته  نا است.  شدن  تهی  حال  در 
سیاستمداران زیادی در ارگ و بیرون از ارگ به آقای 
یون  آقای  مادر  وفات  در محفل  دارند.  احترام  یون 
کرزی،  چهره های سرشناس زیادی، از جمله حامد 
نمی توان  البته،  داشتند.  حضور  عیدگاه  مسجد  در 
حضور چهره های چنان سرشناس در آنجا را صرف 
که یک سنت اجتماعی  به عنوان همدردی انسانی 
سیاستمداران  چون،  کرد.  تلقی  است،  پسندیده 
فرصت طلب  و  وقت شناس  کافی  اندازه  به  موجود 
به  آنجا  و  اینجا  در  را  خود  وقت  که  این  تا  هستند 
که این سیاستمداران  گفت  کنند. باید  بیهودگی تلف 
کسانی مانند آقای یون به عنوان سرمایه و پشتوانه  به 
از  نیاز  وقت  در  تا  نگریسته  سیاسی  و  اجتماعی 
در  خود  نفع  به  را  طرفداران شان  و  جویند  مدد  آنها 
کنند. این یک  کارزار های سیاسی و انتخاباتی بسیج 

ک در سیاست افغانستان است. گرایش خطرنا
در  قومی  گرایش های  که  دریافتیم  تجربه  به  البته، 
کرد  تعجب  نباید  و  افتاده  جا  افغانستان  سیاست 
فعال  طور  به  احدی  آقای  چون  سیاستمدارانی  که 
طیف های  تمام  می شوند.  یکجا  قوم ستیزی  موج  با 
جز  به  کرده اندکه  پیدا  باور  عمل  در  کنون  ا سیاسی 
آنها نام  برای  از مسایل قومی هیچ آجندای دیگری 
و قدرت سیاسی به بار نمی آورد. اختالف برسر درج 
به  را  موضوع  این  الکترونیک  تذکره  در  افغان  واژه 

خوبی برمال ساخته است.
افغان  کلمه  درج  در  مشکلی  سطور  این  نگارنده 

عنوان  به  را  آن  و  نمی بیند  خود  ملی  شناسنامه  در 
بنا  و  کرده،  قبول  افغانستان  تاریخی  واقعیت  یک 
جنجال ها  این  که  می کنم  تصور  سیاسی  مصالح  به 
یکپارچگی  برای  زیادی  زیان های  نفع،  از  بیشتر 
تاریخ  اصالح  بر  قرار  گر  ا دارد.  افغانستان  ثبات  و 
کند.  تغییر  کشور  این  در  چیزها  بسیار  باید  باشد 
از  تا  دارند  وظیفه  حالی که  در  معقول  سیاستمداران 
کنند اما در عین حال نباید  گذشته ها جلوگیری  تکرار 
گذشته بر زندگی امروز مردم خود را پهن  سایه سیاه 
گذشته برای ساختن آینده متفاوت  کند. مصالحه با 
افغانستان  که  کنیم  اذعان  باید  است.  مهم  بسیار 
قومی  ستم  طوالنی  تاریخ  دیگری  کشور  هر  مانند 
نوستالژی  سیاستمداران  از  برخی  هنوزهم  و  داشته 
سیادت قومی و تقسیم اقوام به فرادست و فرودست 
چیز  کینه  و  پرستم  تاریخ  این  از  یادآوری  دارند.  را 
سوی  از  وقتی  خصوص   به  نیست،  غیرمعمولی 
مورد  خود  زمان  در  غالب  قوم  سرشناس  چهره های 
است  این  معقول  سیاست  نمی گیرد.  قرار  تصدیق 
شود.  جلوگیری  تبعیض ها  و  ستم ها  این  از   باید  که 
گام های مهمی برای  افغانستان بعد از یازده سپتامبر 
سیاسی  عرصه های  در  به خصوص  قومی،  برابری 
پشتون  رییس جمهور  که  بس  همین  است.  برداشته 
رای دهندگان  مدیون  را  خود  سیاسی  قدرت  امروز 

ازبک و قسمتی از هزاره ها است.
از  فراتر  گذشته،  ساله  صد  دو  تاریخ  کنون  ا اما 
سیاسی  گندگی  پرا و  نفاق  مایه  به  تبدیل  یادآوری، 
جای  به  است.  شده  افغانستان  در  اجتماعی  و 
گذشته ها  جبران  برای  افغان  سیاستمداران  که  این 
را  تاریخ  خود  بگیرند،  روی دست  برنامه هایی 
تنها مختص  این  کرده اند.  برنامه سیاسی  به  تبدیل 
میان  در  نیست،  یون  و  احدی  چون  قوم گرایانی  به 
ابزار  این  از  سرشناسی  چهره های  نیز  دیگر  اقوام 
چون،  می گیرند.  بهره  خود  سیاسی  برکشیدن  برای 
جز مسایل قومی چیز دیگری در بساط ندارند. همه 
نه  کشوراند،  گوار  نا شرایط  قربانی  افغانستان  مردم 
نه پشتون روی دسترخوان پرغذا  و  ازبک  نه  هزاره، 
زندگی  پرامید  آینده  با  و  آرام  کشوری  در  ننشسته، 
که تاجیک و  نمی کنند. انتحاری طالب همان قدر 
هزاره می کشد، به همان میزان پشتون و ازبک را نیز 
از بین می برد. تمام مردم افغانستان سهم مساوی در 
وقتی  دارند.  سرزمین  این  بدبختی های  و  مصایب 
گرسنگی و ناامنی به میان می آید، همه ما  پای فقر، 

باهم مساوی هستیم.
که برای  این مردم از سیاستمداران خود می خواهند 
چنین  اما  بیندیشند.  چاره ای  مذکور  مشکالت 
ساخته  قومی  پرافتخار  سیاستمداران  این  از  چیزی 
که شمله به سر زده یا نیکتایی  کسی  نیست. نه آن 
کاری  می اندازد،  راه  به  »الریون«  کرده،  گردن  به 
که در شمال  کرده می تواند، و نه آن  برای این مردم 
پر افتخار  تاریخ  و  کبیر  خراسان  از  نشسته  مرکز  و 
رفع  برای  طرحی  و  برنامه  می زند  حرف  آریانا 
مشکالت مردم افغانستان دارند. از این خاطر، برای 
کابل نشین و والیت نشین، شمال نشین  سیاستمداران 
کسب جایگاه  و جنوب نشین، ساده ترین راه جهت 
و محبوبیت در بین مردم دامن زدن به مسایل قومی 
است تا از این طریق این سیاستمداران بر بی کفایتی 

و فساد سیاسی و مالی خود پرده اندازند.

محوریت  با  بن،  توافق  از  پس  موقت  حکومت 
و  رهبران  حضور  گرفت.  شکل  حزبی  چهره های 
توافق  از  پس  حکومت  در  جهادی  احزاب  اعضای 
دو  اساسی،  قانون  لویه جرگه  از  بعد  بود.  پررنگ  بن 
ایتالف های  نیز بیشتر  انتخابات ریاست جمهوری  دور 
گرفت.  شکل  جهادی  مطرح  احزاب  برمحور  سیاسی 
داشت،  قومی  بوی  و  رنگ  ایتالف ها  این  که  هرچند 
را احزاب سیاسی مدیریت  و هسته ی اصلی  اما محور 
والیان،  کابینه،  وزرای  کثر  ا دور  دو  این  در  می کرد. 
ولسوال ها و معین های وزارت خانه ها نیز براساس روابط 
نصب  و  عزل  سیاسی  حزب  در  عضویت  یا  و  حزبی 
که  گذشت 14 سال به نظر می رسد  کنون با  می شدند. ا
را اندک اندک از دست  کارآیی خود  احزاب سیاسی 
کنون در حکومت وحدت  ا افرادی که  می دهند. بیشتر 
حزبی  رابطه  براساس  می شوند،  گماشته  کار  به  ملی 
نه، بلکه براساس پیوند با یکی از شبکه های قدرتمند 
می باشد. امروز فهرست رهبران احزاب سیاسی از سوی 
استقبال  کم تر  وزارت خانه ها  و  اجراییه  ریاست  ارگ، 
که طی ده ماه اخیر در پست های  کثر افراد  می شوند. ا
شبکه  ها  در  روابط  براساس  شده اند،  گماشته  مهم 
کدام  غنی  رییس جمهور  آقای  نمونه  برای  بوده اند. 
سوی  از  افرادی که  بیشترین  اما  ندارد،  سیاسی  حزب 
افرادی اند  شامل  می شود،  مقرر  مهم  کار های  در  وی 
که در شبکه او شامل اند. در سایر ارگان های حکومتی 
گزینش ها بر همین اساس است. شبکه های فعال در  نیز 
کلیدی ترین پست ها را هدف قرار می دهند. برای  کابل 
این شبکه ها منابع مالی در وزارت های داخله و دفاع، 
کالن دولتی، منابع بشری و مالی و اداری  قرارداد های 
امنیت  شورای  محل،  ارگان های  وزارت خانه ها،  در 
احزاب  گذشته ها  در  به شمار می رود.  مهم  اهداف  از 
کلیدی  وزارت خانه های  روی  را  تمرکز  تمام  سیاسی 
داشتند، اما شبکه  ها تمام تمرکز را روی قرارداد ها، منابع 
بشری و مالی و اداری وزارت خانه ها دارند. البته منابع 
طبیعی، شهرداری ها و شهرسازی نیز از دید جریان های 
به  سیاسی  احزاب  کنون  ا نمی باشد.  امان  در  شبکه 
می کنند.  اعتراف  خود  درماندگی  و  سیاسی  انزوای 
شاید  انتظار  ماه ها  از  بعد  سیاسی  حزب  مطرح ترین 
کرده باشد.،  یک الی دو نفر وابسته حزبی خود را مقرر 
وزارت،  در  را  تن  ده ها  حداقل  فعال  شبکه های  اما 
کرده اند.  جابه جا  و  مقرر  والیت  و  معینیت  سفارت، 
روز  به  روز  که سیستیم حکومت داری  نظر می رسد  به 
حکومت  بدنه  در  فعال  شبکه های  می شود.  مافیایی 
نیز به صورت عریان در نقش مافیا عمل می کنند. این 
روند به مراتب از تسلط رهبران جهادی و قومی بر منابع 
ک اند. شبکه ها نیز به صورت  و امکانات دولتی خطرنا
دست  ملی  سرمایه های  تاراج  و  غارت  در  هدفمند 
که  گزارش از وضعیت در انتقال حجاج  دارند. آخرین 
در 8صبح چاب شد حکایت از این دارد. شبکه ها بر 
خالف احزاب به صورت خزنده در تاراج  دارایی های 
چشم  از  را  خود  راحتی   به  آنها  می زنند.   دست  ملی 
در عین  می کنند.  پنهان  کنترول کننده  نهاد های  تیزبین 
ردیابی  و  شده  پیچیده  بازی  یک  وارد  شبکه  حال 
موارد  بسیاری  در  شبکه ها  است.  دشواری  کار  آنان 
چون  دارند.  برخور  نیز  حکومت  قوی  حمایت های  از 
کسب منافع  رهبران حکومت  ابزار اصلی برای  شبکه 

می باشد.

شبکه ها 
پیشگام تر
از احزاب

 شهریار
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یازده سپتامبر
 و جنگ داخلی دنیای اسالم

تنوع و کثرت ادیان در آن زمان دیده می شد. اما وقتی 
ما  بیایند.  کنار  تنوع  این  با  نتوانستند  آمدند،  عرب ها 
اعراب  داشتیم.  هم  هویتی  رویارویی  آن،  کنار  در 
تاکید داشتند بر زبان و هویت قومی خود و ایرانی های 
تاکید  خود  زبان  و  هویت  بر  خراسانی ها  و  باستان 
نمونه  کرد.  دوام  سده  چند  کشمکش  این  و  داشتند 
دیگر چنین رویارویی، بین دنیای اسالم و دنیای غرب 
سه  در  رقابت  شاهد  هم  زمان  این  در  آمد.  وجود  به 
حوزه بودیم. رقابت اقتصادی که اروپایی ها به وجود 
آوردند، استعمار کردند، غارت کردند، دولت ها را از 
بین بردند. بعد رقابت های ارزشی هم آغاز شد، سید 
جمال الدین اولین نظریه پردازی بود که تالش کرد در 
برابر مدرنیته غربی یک الترناتیف ایجاد کند. بعد هم 
گروه های دیگر رقابت ارزشی با غرب را ادامه دادند. 
روی  اسالم  دنیای  بود.  هویتی  رقابت  دیگر،  رقابت 
هویت خود تاکید دارد. دنیای غرب هم روی هویت 
غربی تاکید دارد. از دل این رقابت ها خشونت ها هم 
سر بیرون کرده است. بخش زیادی از مسلمانانی که 
رقابت  قربانی  می کنند،  زندگی  غربی  کشورهای  در 
گروه های  شده اند.  اسالم  دنیای  و  غرب  فرهنگی 
رقابت های  همین  بازتاب  میانه  خاور  در  اسالم گرا 
البته  است.  اسالم  دنیای  و  غرب  هویتی  و  ارزشی 
سیاست های برخی از قدرت ها هم در وضعیت خاور 
میانه بی تاثیر نیست. سوال این است که آیا دنیای اسالم 
اسالم گرایان  بجنگد؟  غرب  با  جبهه  هرسه  در  باید 
افراطی، به این پرسش پاسخ مثبت می دهند، به باورآنان 
باید در هرسه جبهه  با غرب جنگید و کشت و خون راه 
دنیا  مختلف  نقاط  در  دیگر  تمدن های  اما  انداخت. 
وارد  دیگر  جبهه  در  می جنگند،  جبهه  یک  در  اگر 
تعامل شده اند، مثال جاپان دموکراسی و حقوق بشر را 
پذیرفته است، نظام سیاسی دموکراتیک را قبول کرده 
اما در عرصه هویتی خط و زبان جاپانی را حفظ کرده 
است و بر آن تاکید دارد. این طور نکرده که در تمام 
جبهه ها با غرب بجنگند. داستان چین هم همین است. 
چین سوسیالسیم غربی را پذیرفت، حاال اقتصاد بازار 
را هم پذیرفته اما ارزش های هویتی خود را حفظ کرده 
است. هند هم استقالل خود را به دست آورد، اما در 
حوزه ارزش ها بسیار هشیارانه عمل کرد. دموکراسی 
و تعدد احزاب و حقوق بشر را پذیرفت زبان انگلیسی 
مذهبی  هویت  و  زبان  آن،  کنار  در  داد،  رسمیت  را 
به  افراطی ها  اسالم،  دنیای  در  اما  را حفظ کرد.  خود 
تمام جنبه های تمدن غرب خط بطالن می کشند و این 

درست نیست.
8صبح: فکر نمی کنید  که پس از یازده سپتامبر جنگ 
یافته،  تشدید  غربی ها  و  مسلمانان  از  بخشی  هویتی 
نشانه های این تشدید جنگ هویتی را در واکنش های 
خشم آلود برخی از مسلمانان به چاپ کاریکاتورها یا 
هم چنان  می بینیم.  می شوند،  تلقی  موهن  که  فلم هایی 
به  دیده می شود که مسلمانان تحصیل کرده در غرب 
نشانه تشدید  این ها  افراطی می پیوندند، آیا  گروه های 

جنگ هویتی نیست؟ 
باید  موضوع،  این  کنار  در  اما  بلی.  مرادیان: 
واقعیت های دیگر را هم در نظر بگیریم. تمدن اسالم 
است.  هم  خونین  بسیار  داخلی  جنگ  یک  دچار 
کور  را  دنیا  کل  چشم  داخلی  جنگ  این  آتش  دود 
از  پس  حوادث  قربانی های  بیشترین  است.  کرده 
این جنگ داخلی در  بودند.  مسلمانان  سپتامبر،  یازده 
است.  قدرت  داخلی  جنگ  یکی  است.  بخش  چند 
درگیر  غیرمستقیم  اسالم  دنیای  رهبری  برای  ترکیه 
راه  نیابتی،  جنگ های  منطور  همین  به  است،  جنگ 
برای رهبری دنیای اسالم  انداخته است. عربستان هم 
می جنگد.  هم  پاکستان  و  می جنگد  ایران  می جنگد، 
در  است.  مسلمان  دولت های  بین  داخلی  جنگ  این 
فرقه ای  جنگ های  هم  مسلمان  کشورهای  درون 
با  اسالم  دنیای  دیگر  از سوی  دارد.  وجود  مذهبی  و 
چند بحران روبه رو است. یکی از این بحران ها، بحران 
رهبری دینی در دنیای اسالم است. دنیای اسالم مرجع 
مسیحیت  دنیای  در  ندارد.  دینی  مسایل  در  رهبری 
پاپ فرانسیس در مسایل دینی حرف آخر را می زند. 
مسایل  در  که  نداریم  مرجعی  ما  اسالم  دنیای  در  اما 
بین قم و  بزند. در حوزه تشیع  مذهبی حرف آخر را 
اهل سنت هم  در حوزه  دارد.  نجف درگیری وجود 
بین االزهر، عربستان، پاکستان و ترکیه اختالف است. 
روبه رو  نیز  توسعه  و  اقتصاد  مشکل  با  اسالم  دنیای 
اکثریت  شاهد  ما  که  است  شده  این  نتیجه  است. 
هستند  گیچ  و  سردرگم  که  هستیم  مسلمان  خاموش 
و در کنار آن شاهد یک اقلیت پروصدا و افراطی ای 
هستیم که اکثریت خاموش را به گروگان گرفته اند و 

گاهی به نیابت از آنان سخن می گویند. 
وارد  غرب  دنیای  سپتامبر  یازده  از  پس  8صبح: 
طالبان  شد،  افراطی  گروه های  با  نظامی  رویارویی 
شد  کشته  بن الدن  شد،  رانده  القاعده  کردند،  سقوط 
و  کردند  ظهور  دوباره  طالب ها  که  دیدیم  بعدا  ولی 
ظهور  میانه  خاور  در  البغدادی  ابوبکر  خالفت  گروه 
با  غرب  مبارزه  که  باور اند  این  به  عده ای  کرد، 
گروه های افراطی و تروریستی با شکست روبه رو شده 

است، شما چه فکر می کنید؟
غیردولتی  بازی گر  یک  را  سپتامبر  یازده  مرادیان: 
خلق کرد. تمام گروه هایی که نام بردید، سازمان ها و 
در  اولین بار  برای  غرب  هستند.  غیردولتی  بازی گران 
غیر دولتی  بازی گران  با  مواجه  را  خود  تاریخ،  طول 
بروکراتیک  و  امنیتی  و  نظامی  دستگاه  تمام  یافت. 
غربی ها  رقیب  است.  دولت محور  غربی،  کشورهای 
اولین  سپتامبر  یازده  بودند.  دولت ها  تاریخ  طول  در 
اداری  و  نظامی  دستگاه  تمام  بود.  غیردولتی  چالش 
دولت های غربی، برای رویارویی با دولت های رقیب 
بازی گران  با  رویارویی  برای  نه  بود،  شده  ساخته 
مبارزه  دلیل دولت های غربی در  به همین  غیردولتی، 
با گروه های افراطی مسلمان با مشکالت زیاد روبه رو 
شدند. برای نمونه پس از یازده سپتمبر درکل سازمان 
سیا یک مترجم زبان پشتو وجود نداشت. پس از یازده 
سپتامبر غرب وارد عرصه ای شد که تجربه و آمادگی 
نداشت. نه مهارت داشت، نه ابزارداشت و نه تجربه و 
به همین دلیل اشتباه های کالن را غرب شد. اشتباه مهم 
غربی ها این بود که خشونت دینی را جدی نگرفتند، 
اشتباه دیگرشان این بود که برخی از دولت ها را جدی 
گروه  دولت ها  این  که  می کردند  تصور  و  گرفتند 
ببرهای  دولت ها  این  اما  می کنند،  کنترول  را  افراطی 
این  دیگر  مشکل  نداشتند.  توانایی  و  بودند  کاغذی 
از سیاست مداران غربی تالش کردند،  بود که برخی 
عکس تیزس بن الدن را پیاده کنند و آن عبارت بود 
بود که  به خانه دشمن. بن الدن گفته  انتقال جنگ  از 
برعکس  می برد،  دشمن  خانه  به  را  او جنگ  سازمان 
برخی از سیاست مداران غربی هم نظریه انتقال جنگ 
به خاور میانه را مطرح کردند. جنگ عراق اتفاق افتاد 
و برخی از سیاست مداران غربی به این باور بودند که 
بهتر است میدان جنگ خاور میانه باشد و افراط گرایان 
مسلح، در همان خاور میانه به رویارویی غرب بروند 
اتفاق  نیویارک  و  لندن  خیابان های  در  مثال  جنگ  و 
مثل  عده  یک  بود.  غربی ها  اشتباهات  این ها  نیافتد. 
می کنند  تصور  ما  پیشین  رییس جمهور  کرزی  آقای 
نادرست  نظریه  این  بود،  توطیه  یک  چیز  همه  که 
از  برخی  دست های  اما  نبود،  توطیه  چیز  همه  است. 
سیاست مداران غربی هم پاک نیست و اشتباه های آنان 

جنگ را تشدید کرد.
غرب  و  امریکا  که  می کنند  فکر  عده ای  8صبح: 
را  مسلط  دولت های  از  قلمرو ها  تهی ساختن  سیاست 
ادامه می دهد، به نظر این عده همان طوری که اشغال 
عراق یک اشتباه بود، حمایت از مخالفان آقای بشار 
می دهد،  زمینه  تندروان  به  و  است  اشتباه  هم  اسد 
حاال  و  نگرفته  پند  عراق  جنگ  از  گویا  امریکا  اما 

می خواهد قلمرو سوریه را هم بدون دولت بسازد؟
مردایان: اگر از دید امریکا به عنوان ابرقدرت نگاه 
و  تعهد  نوع  چند  امریکا  می کند.  فرق  قضیه  کنید، 
منافع در خاور میانه دارد. امریکا باید به همه تعهدات 
و منافع اش برسد. مثل پدری که باید به همه فرزندان 
متضاد  هدف  چند  است  مجبور  امریکا  برسد.  خود 
از  یکی  دنبال کند.  میانه  پرچالش خاور  در ساحه  را 
اولویت های امریکا، حفظ هم پیمانان منطقه اش است. 
و  هستند  امریکا  متحدان  امارات  و  عربستان  ترکیه، 
امریکا  می باشند.  اسد  بشار  کناررفتن  خواستار  این ها 
نمی تواند خواست های این سه کشور را نادیده بگیرد. 
اولویت دیگر امریکا رسیدن به یک توافق هسته ای با 
ایران حفظ بشار اسد یک خط قرمز  ایران بود. برای 
است، امریکا نمی توانست این خواست ایران را نادیده 
بگیرد. گروه هایی مثل جبهه النصره و خالفت اسالمی 
هم برای امریکا تهدید است. از سوی دیگر گسترش 
لبنان  لیبی و  نفوذ مذهبی و سیاسی تهران در عراق و 
هم برای امریکا، قابل قبول نیست. پس هم زمان امریکا 
نمی تواند  و  دارد  منافع  و  تعهد  نوع  چند  سوریه  در 
بیشتر  فضای  دیگری  به  و  بگیرد  نادیده  را  یکی  که 
بدهد. تضاد و تناقض در سیاست های امریکا ناشی از 
ابرقدرت بودن امریکا و اولویت های متضاد این کشور 

است. 
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ناکامی  کرد،  عریان  سپتامبر  یازده  که  دیگری  چیز 
جوامع غربی در جذب مهاجران مسلمان بود. واقعیت 
دیگری که آشکار شد این بود که امنیت ملی کشورها 
از جمله ایاالت متحده، در برابر بازی گران غیردولتی 
یازده  نبود.  دولت  یک  القاعده  است.  آسیب پذیر 
سپتامبر نشان داد که امنیت ملی ابرقدرتی چون امریکا، 

از ناحیه بازی گران غیردولتی آسیب می بیند. 
8صبح: اما از یک منظر دیگر اگر نگاه کنیم، می توانیم 
بگوییم که رویداد یازده سپتامبر و حودث پس از آن، 
تمدن  طرف  یک  است،  هم  ارزشی  رویارویی  یک 
معاصر را داریم که از دموکراسی و حقوق بشر سخن 
که  هستند  گروه هایی  مقابل  جانب  در  و  می گوید 
بیعت، امارت، خالفت و قتل نامسلمانان را ارزش های 

خودشان اعالم کرده اند.
عملی  و  نظری  ناکامی های  اما  بلی.  مرادیان: 
اسالم  است.  خشونت ها  این  علت  اسالم گرایان، 
نظام  تا  کرد  تالش  گذشته  سال  صد  در  سیاسی 
و  حکومتی  نظام  مقابل  در  ارزشی  و  حکومتی 
اما  دارد،  ادامه  رقابت  این  کند.  ایجاد  غرب  ارزشی 
اسالم گرایان افراطی نتوانستند یک نظام کارای مبتنی 
این  ناکامی  کنند.  ایجاد  ایدیولوژیک  ارزش های  بر 
شد.  خشونت  زمینه ساز  نظام سازی  در  اسالم گرایان 
موفق  تیوری پردازی  در  یا  می ساختند  نظام  آنان  اگر 
می بودند، احتمال آن که به خشونت دست نمی زدند 
دفاع  خود  نظریه  از  نمی توانید  وقتی  بود.  زیاد  بسیار 
به خشونت  عقالنی کنید و نظام بدیل بسازید، دست 
اسالم  که  است  این  هم  دیگر  واقعیت  یک  می زنید. 
افراطی یک پدیده مدرن است. این پدیده از ابزارهای 
الهام بخشش گذشته است.  اما  مدرن استفاده می کند، 
مدرن  ابزار  با  را  گذشته  شده اند  موفق  افراط گرایان 
را  طالیی  گذشته  خودشان  قول  به  آنان  دهند.  پیوند 
با ابزار مدرن گره زده اند، افکار سیاسی شان مربوط به 

چند قرن پیش است اما ابزارشان مدرن.
از  بخشی  که  هست  این  هم  نظریه  یک  8صبح: 
مسلمانان دنیا حس می کنند که سهمی در جهانی شدن 
مدرنیته  فرایند  در  نقشی  ندارند،  اقتصاد  و  فرهنگ 
ندارند، احساس بی هویتی می کنند وبه همین علت به 
موجه  نظریه  این  آیا  ترور دست می زنند،  و  خشونت 

است از دید شما؟
کنیم،  نگاه  را  اسالم  دنیای  تاریخ  ما  اگر  مرادیان: 
این  شدند،  روبه رو  باستان  ایران  با  عرب ها  وقتی 
بود  قدرت  دو  رویارویی  طرف  یک  از  رویارویی 
این  دیگر  سوی  از  قلمرو،  و  قدرت  گسترش  برای 
هم  ایدیولوژیک  و  ارزشی  رویارویی  یک  رقابت 
بود.  متکثر  نحوی  به  باستان،  ایران  ارزشی  نظام  بود. 
وجود  هندوباوران  عبادت گاه های  کابل،  همین  در 
داشت،  وجود  زردشتی ها  عبادت گاه های  داشت، 
نوع  یک  و  داشت  وجود  بودایی ها  عبادت گاه  های 

سال  سپتامبر  یازده  تروریستی  حادثه  یادداشت: 
غرب  مناسبات  تاریخ  در  جدیدی  فصل   ،2001
درگیری  آغاز  حادثه  این  زد.  رقم  اسالم  دنیای  و 
بود؛  افراطی  اسالم گرای  گروه های  با  امریکا  و  ناتو 
معاصر«  »جاهلیت  را  معاصر  تمدن  که   گروه هایی 
قرن های  سیاسی  نظم  احیای  آرمان شان  و  می خوانند 
گروه ها  این  است.  اسالم  دنیای  در  میالدی  ده  و  نه 
می خواهند نظام های به تاریخ پیوسته خالفت و امارت 
نابود.  را  معاصر  تمدن  مظاهر  تمام  و  کنند  احیا  را 
نیستند  افکار آنان موافق  با  آنان حتا مسلمانانی را که 
هم  نامسلمان  و  مسلمان  غیرنظامیان  کشتار  می کشند. 
خالفت خواه،  و  امارت طلب  افراطی  گروه های  برای 
محلی از اعراب ندارد. عده ای تصور می کنند که این 
هانتینگتون،  سامویل  مرحوم  پیشبینی  تحقق  وضعیت 
از جنگ  پس  بود  گفته  که  است  امریکایی  دانشمند 
شمار  اما  بود.  خواهد  تمدن ها  شاهد جنگ  دنیا  سرد 
دیگر فکر می کنند که وضعیت کنونی برآیند جنگ 
داخلی در دنیای اسالم است که دود آتش آن چشم 
همین  روی  8صبح  است.  کرده  کور  را  جهان  تمام 
است.  کرده  گفتگو  مرادیان  داوود  داکتر  با  موضوع 

در زیر متن این گفتگو را می خوانید.
سپتامبر  یازدهم  که  می کنند  گمان  عده ای  8صبح: 
تیوری  بیرونی  از آن مصداق عینی و  و حوادث پس 

هانتینگتون بود. شما چه فکر می کنید؟
تیوری  نمی کنم.  فکر  این طور  من  مرادیان: 
تمدن  از  او  تعریف  دارد.  نواقص  خیلی  هانتینگتون، 
بسیار انتزاعی بود. تنوع گسترده دنیا زیر هشت تمدن 
هم  با  جاها  خیلی  تمدن ها  نمی تواند.  شده  طبقه بندی 
اشتراکات  از  اختالف ها خیلی کم تر  دارند.  اشتراک 
است. تضاد تمدن های هانتینگتون، تفسیرگر تحوالت 
این  از  جامع تر  تفسیر  نیست.  سپتامبر  یازده  از  پس 
باور من حادثه  به  پیامد های آن وجود دارد.  حادثه و 
واقعیت ها  از  برخی  آشکار کننده  بیشتر  سپتامبر  یازده 
و  شکست ها  حادثه  این  تمدن ها.  جنگ  تا  بود، 
ناکامی های عرصه های گوناگون را آفتابی کرد. اول 
به  ما چیزی  داد که  نشان  یازده سپتامبر  این که حادثه 
اسم ناسیونالیسم عرب نداریم که بتواند کل عرب های 
ناسیونالیسم  بحران  سپتامبر  یازده  منسجم کند.  را  دنیا 
یازده  با  که  دیگری  واقعیت  کرد.  عریان  را  عرب 
خاور  در  ناکام  دولت های  عریان شد، وجود  سپتامبر 
میانه بود. پیش از یازده سپتامبر این واقعیت زیاد برای 
که  شد  آشکار  حادثه  این  از  بعد  نبود.  آشکار  دنیا 
جهان با مشکل دولت های ناکام در خاور میانه روبه رو 
است. چیز دیگری که با رویداد یازده سپتامبر آشکار 
داد  نشان  این حادثه  بود.  اسالم سیاسی  شد، شکست 
که پروژه صدساله اسالم سیاسی به شکست انجامیده 
است. اسالم سیاسی پروژه کسانی بود که می خواستند 
یک الترناتیف در برابر تیوری های غربی تدوین کنند. 

 گفتگوکننده: فردوس کاوش
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باشد: یک نان چاشت عادی حاال نیازمند 56 کیلو برنج 
و 30 کیلو گوشت است. 

اگرچه پخت وپز مطبخ نسبت به گذشته قابل مدیریت تر 
به  بیشتر اضطراری شده است. طالبان  گردیده ولی فضا 
قلمرو جنرال دوستم شبیخون هایی زده اند و در هفته های 
شبه نظامی   فرماندهان  که  کرده  یاد  سوگند  وی  اخیر 
جمعه  روز  آورد.  در  حرکت  به  آن ها  علیه  را  سابقش 
محافظان دوستم مجبور شدند تا کمین طالبان بر کاروان 

وی در نزدیک والیت فاریاب را دفع کنند. 
به جوزجان در محوطه وسیع قصر معاونت  در برگشت 
واحدی  شامل  اخیر  مهمانان  فهرست  ریاست جمهوری، 
آن ها  از  برخی  که  می شود  دیده  محافظش   400 از 
و  شانه های شان نصب کرده اند  را روی  تصاویر جنرال 
موج فرماندهانی است که آمده اند تا به وی ادای احترام 

کنند. 
زمان  وقتی  شده اند.  داده  جای  مهمانخانه  در  محافظان 
شنیدن  با  آن ها  از  برخی  می شود،  نزدیک  چاشت  نان 
بوی برنج به دهلیز هجوم می آورند. با آن هم بیشترشان 
قطعه بازی  یا  بالشت ها  بر  داده  تکیه  هستند،  اتاق ها  در 
می کنند. دهلیز با بوت های خالی درهم و برهم است و از 

بوی تند عرق خشک شده در حال خفه شدن. 
بعد از آن که منان دیگ های برنج و گوشت را با یک 
ساعت  یک  می کند،  باز  لبش  زیر  در  آهسته  دعای 
را  نان  بدهد. وی  را  نان چاشت آن ها  تا  وقت می گیرد 
از  شده  آورده  سطل های  در  و  کاسه ها  بشقاب ها،  در 
سربازان،  به  می کشد.  قصر  بیرون  و  اطراف  پسته های 
نیازمند که کودکان شان را برای گرفتن غذا  همسایگان 

فرستاده اند و کارکنان حزب نان می دهد. 
در ختم ساعت که خبر می رسد غذا کم مانده، تعدادی 
منان  می شوند.  آشپزخانه  وارد  پوش  یونیفورم  افراد  از 
خیس عرق مصروف است در حالی که سربازان به دنبال 
آن چه که از غذا مانده می گردند و سر یکی از دیگ ها 
را بعد دیگری قبل از آن که با نومیدی خارج شوند، باز 

می کنند. 
برخی  حال  شامل  جنرال  مهمان نوازی  سالیان،  طی 
مهمانان ویژه هم شده است. اواخر شبی در سال 2008 
وی متهم به فرستادن دستیارانش برای ربودن یک رقیب 
سیاسی اش در کابل و آوردن وی به یک ویالی تازه ساز 
شد؛ ویالیی که نامه سفارت امریکا آن را با »یک هوتل 

سه ستاره در خلیج فارس« برای سقف های بلند مرمرین 
کرده  مقایسه  پُرشده اش  چوکی های  و  شده  روکش  و 
این ویال شکنجه شده،  این مرد در  است. ادعا شده که 
اتهامی  که جنرال دوستم به عنوان بخشی از یک توطیه 

سیاسی، آن را رد کرده است. 
که  دادند  گزارش  داخلی  خبری  رسانه های  آن  از  بعد 
وی  دستگیری  برای  را  دوستم  ویالی  افغانستان  پولیس 
پولیس  افراد  دوستم  جنرال  که  این  و  کرده  محاصره 
نامه  اما  است.  گرفته  ریشخند  به  ویال  بام  بلندای  از  را 
با  پولیس   نیروهای  که  می گوید  سفارت  از  دیگری 
کالشینکوف های شان در پیش روی خانه جنرال دوستم 
مصروف  و  بودند  نشسته  پالستیکی  چوکی های  روی 
امنیتی جنرال دوستم  بودند که محافظان  نوشیدن چایی 

به آن ها می دادند. 
دوستم  جنرال  رنگارنگ  مهماناِن  از  برخی  هم  آن  با 
تعدادی از اعضای ارشد طالبان بودند و جنرال از این که 
آن ها بعدا از مهمان نوازی وی خوب نگفته اند، ناخشنود 

است. 
رهبری  به  تهاجم  روزهای  اوایل  در  که  دوستم  جنرال 
ایتالف  متحدان  نخستین  از  یکی  سال 2001  در  امریکا 
بود، گفته است که تا هفت هزار زندانی طالب در اختیار 
داشته است. ادعا شده که مردان جنرال در آن ماه ها صدها 
نفر و به روایتی دیگر هزارها زندانی را هنگام سرکوب  
شورشی دریک زندان و با خفه کردن جنگجویان طالب 
تسلیم شده و در کانتینرها کشته اند. جنرال این اتهامات 

را هم رد کرده است. 
طالبان  ارشد  زندانیان  بیشتر  که  می گوید  دوستم  جنرال 
طریقی  به  گروه  این  جنگی  عمده  فرماندهان  شمول  به 
به قصرش در شبرغان آورده می شدند.  به حیث مهمان 
وی  با  گذشته  ماه  که  گزارشگرانی  به  دوستم  جنرال 
گرفتند،  وزن  اینجا  در  طالبان  که  گفت  کردند  دیدار 
اتاق های خوب جای داده و برای شان کیله  آن ها را در 
این کار و آن  »دوستم  اما آن ها گفتند که  داده  مالته  و 
نومیدی  با  را  سرش  و  است.«  کرده  ما  حق  در  را  کار 

تکان می دهد. 
نقاظ  و  شورشیان  مهمانان  باره  در  داستان هایی  جنرال 
ضعف آن ها بیان می کند. در یک مورد، وی از کودکان 
در  طالبان  فرماندهان  که  می کند  صحبت  خردسالی 
صفوف خود نگه می داشتند که طبق تصور دوستم نگه 
داشتن آن ها برای آزار و اذیت بوده است. وی با شور و 
حرارت می گوید:»من در ترکیه بوده ام، در اروپا بوده ام، 
در آفریقا بوده ام، اما هرگز یک چنین کودکان مقبولی 

ندیده ام.«
فرمانده  مظلوم،  فضل  مالمحمد  درباره  هم چنین  وی 
شد،  دستگیر  شمال  ایتالف  توسط  که  طالبان  منطقه ای 
پای  فضل  مال  می گوید  دوستم  آقای  می کند.  صحبت 
هنگام  بالشت  حیث  به  را  پای  این  و  داشت  مصنوعی 
خواب در قصر استفاده می کرد. جنرال دوستم می خندد 
و می گوید: »از وی می پرسیدم چرا این کار را می کنی؟ 
خواب  به  اگر  تو  اطراف  بدجنس  بچه های  این  گفت 

شوم، پایم را گرفته و می گریزند.«
سنت  ساالنه  مخارج  درباره  وی  افراد  که  درحالی 
مهمان نوازی و پذیرایی جنرال صحبت نمی کنند، واضح 
است که یک چنین سیاستی - که نیازمند داشتن چندین 
با پول  از والیات است-  بسیاری  مهمانخانه و مطبخ در 

می چرخد.
نشان  را  خود  خرج  مقدار  که  این  برای  دوستم  آقای 
نیروهای  که  می آورد  یاد  به  را  نقدی  پول  باشد،  داده 
ویژه ایاالت متحده در نخستین هفته های تهاجم، به وی 
دادند. می گوید:» پنجاه هزار دالر هر 15 روز یا 20 روز 
با  امریکایی ها هم چنین  به من می دادند« و می افزاید که 
برای اسب های وی علوفه می آوردند- گرچه  هلیکوپتر 
غذایی  رژیم  درباره  را  سربازان  آن  آگاهی  عدم  وی 

اسب ها مسخره می کند.
من  به  آن ها  پول  می گوید:»تمام  خندیده  دوستم  آقای 
شاید بیشتر از 400 هزار دالر نبود. من این پول را در یک 

روز خرج می کنم.«

به ویژه  افغانی،  سیاست  انکارناپذیر  واقعیت  یک  این 
بعد از آغاز یک نظام دموکراتیک در این کشور است 
امید  اگر  می شود.  کسب  شکم  کردن  پر  با  نفوذ  که 
پتنوس های کالن با توده های کوچک پلو روی آن  که 
نباشد، گردهمایی ها، صف آرایی ها  بهتر  هرچه چرب تر 
سمت  به  را  مردم  ندرت  به  انتخاباتی  تظاهرات های  و 
به  که  است  ممکن  سیاستمداران  می کنند.  جلب  خود 
ولی  نکنند،  عمل  خود  انتخاباتی  مبارزات  وعده های 

کم ازکم شکم طرفداران شان سیر می شود.
به  رییس جمهور  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  صعود 
صف مقامات ارشد حکومت وحدت ملی، خالف روال 
که  می شد  دهه ها  جنگی  جنایات  اتهامات  بود.  معمول 
به حیث یک جنگساالر  نمی کرد و گذشته اش  رهایش 
نقطه  یک  بسیاری ها،  چشم  در  حکومت  برای  را  وی 
ضعف می ساخت. اما هم چنان که صف تکنوکرات های 
جنرال  شده اند،  زیاد  کابل  در  روزها  این  غربی مآب 
دوستم جایگاه خود را به حیث  مهمان نواز سنتی افغان، 

حفظ کرده است. 
حمایتی  پایگاه  وی  که  شمال  در  کشور  از  بخشی  در 
قوی دارد، سیاست همیشه نیازمند ارتباط شخصی همراه 
با دیگ های عظیم برنج و گوشت است. و طی سالیان، 
جنرال  این  برای  زمان،  یک  در  مهمان  صدها  داشتن 

پیشین، یک امر عادی شده است. 
جنرال  که  گذشته  سال  در  فقط  می گویند  دستیارانش 
والیت  جوزجان،  در  غنی  اشرف  تیم  در  دوستم 
زادگاهش و مرکز پایگاه قوم ازبک مبارزات انتخاباتی 
می کرد، در برخی از روزها بیش از چهار هزار نفر را در 

قصر عظیم شیرچایی رنگش در شبرغان نان می داد. 
که  دوستم  جنرال  مطبخ  لوژستیک  مسوول  نظر،  غایب 
27 سال است با وی کار می کند، می گوید:»مردم روی 
کف اتاق ها، در حویلی و باغ می نشستند.« وی با اشاره 
به ده ها دیگ عظیم چودن که بر اجاق های کنار دیوار 
قصر صف کشیده اند، می گوید ما در همه این دیگ ها 
پلو می پختیم. هر کدام از این دیگ ها نزدیک 36 کیلو 

برنج ظرفیت دارد.   
صدای  که  عبدالمنان  نام  به  آشپزی  توسط  مطبخ  این 
زیری داشت و  با جنرال دوستم و یا یکی از فرماندهانش 
27 سال می شد که یک جا بوده، اداره می شد. منان این 
روزها که گردهمایی ها تمام شده، می تواند کمی  آسوده 

نباخته ایم. هرکس فکر  اول این که ما اصال 
اشتباه  خورده ایم،  گول  شش  ما  می کند 
این  برد که  به زودی پی خواهد  و  می کند 
دنیا دو روز است و الزم نیست گردن خود 
را بسته کند. دومش این که درست است ما 
چه.  به خاطر  بپرسید  یک بار  اما  باخته ایم؛ 

بشمارید؛
داور  بازی ها،  در  داور:  نبودن  بی طرف 
میان  فوتبال  بازی  در  باشد.  بی طرف  باید 
داور کامال جانب دارانه  افغانستان و جاپان، 
اشپالق می کرد. همه اشپالق هایش به ضرر 
افغانستان و به نفع جاپان بود. بگیرید داوری 
مثل  کار  راست  و  صادق  نفر  یک  به  را 
بدهید،  سعادت  ستار  یا  نورستانی  یوسف 
گول  شصت  را  جاپان  حاال  همین  ما  اگر 

نزدیم، شما بگویید هه! 
آها،  بگویید!  بلند  چه؟  توپ:  بودن  گرد 
یک نفر صدا کرد که توپ در همه بازی ها 
گرد می باشد. خوب، قبول کردیم که توپ 
مشکل نداشته. متوجه هستید؟ ما هیچ وقت 

در برابر حرف منطقی مقاومت نمی کنیم.  
دولت  افغانستان:  بازیکنان  بودن  غیرمسلح 
تفنگچه های  فیفا  با  همکاری  در  جاپان 
کوچک را در داخل ساعت بازیکنان جاپان 
جاسازی کرده بود. بازیکنان جاپان هروقت 
به بازیکنان افغانستان نزدیک می شد، اخطار 
مجروح  را  ما  بازیکنان  روحیه  و  می دادند 
می کردند. در تیم ما حتی یک نفر پیکا هم 
نداشت، درحالیکه تیم مقابل تا نزدیکی های 
دندان مسلح بود. با دست خالی که نمی شود 

فتبال بازی کرد. می شود؟
قرار  ایرانی ها  اول،  در  میدان:  بودن  بزرگ 
معلوم  که  بعد  بسازند.  هوایی  میدان  بود 
ایران می آید و مسابقه  به  افغانستان  تیم  شد 
می دهد، تصمیم گرفتند که میدان هوایی را 
ما شکست  تا  بکنند  فوتبال  میدان  به  تبدیل 
ورود  شرایط  ندارید،  باور  اگر  بخوریم. 
ببینید.  را  تکت  قیمت های  و  میدان  به 
آورده  را  تهران-زاهدان  دوطرفه  تکت 
فوتبال  میدان  به  ورود  تکت  به جای  بودند 

می فروختند. 
تیم  بازیکنان  جدید:  تذکره  نداشتن 
نداشتند،  جدید  تذکره  هیچ کدام  افغانستان 
داشتند.  جاپان  بازیکنان  حالی که  در 
جاپانی ها نه تشویش »جاپانیت« را داشتند، نه 
از »بوداییت« را. ما، اما چه وضعیتی داشتیم؟ 
یک دل ما می گفت برو توپ را بزن داخل 
گول جاپان، دل دیگر ما می گفت »افغانیت 
ذکر  جدید  تذکره  در  اگر  اسالمیت«  او 

نشود، چه خاکی برسر خود کنیم. 
با تمام این حرف ها، من هنوز باور ندارم که 

ما باخته ایم. ما هیچ وقت نمی بازیم. 

علت باخت افغانستان
 به جاپان

دایچوپانی

شکم های سیر، شاخص نفوذ
 و مهمان نوازی افغان ها
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