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نظام سقوط نمیکند

اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور در سفرش به
والیت بدخشان خطاب به تروریستان گفت ،نظام کنونی افغانستان
با قتل سربازان ارتش و حمله بر پاسگاههای امنیتی سقوط نمیکند.
او افزود ،نیروهای امنیتی در برابر هرنوع دهشتافگنی و فعالیت
تروریستان مبارزه خواهند کرد .رییس جمهور به دنبال حملهی صدها
طالب و جنگجویان خارجی بر پاسگاههای امنیتی در ولسوالی جرم
بدخشان ،دیروز به این والیت سفر کرد .در این حملهی طالبان...
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بخشهای قانونگذاری و اجرایی دولت و نیز رسانههای پاکستانی در هفتههای
اخیر آنقدر زیر تأثیر فشارهای بحران خاور میانه رفته است که ناظران سیاسی برای
بحث روی مسئلهی مهمتر که رابطهی پاکستان-افغانستان است ،فرصتی نیافتند.
این موضوع برای سیاست خارجی پاکستان از هرمسئلهی دیگری مهمتر است (به
یاد داشت ه باشید که وزیر پیشین خارجه ،حنا ربانی کهر میگفت ...

زمانی که شفیقاهلل به جشن عروسیاش رفت 600 ،ناخوانده را آنجا دید و هیچکدامشان
را نشناخت ،شگفتزده شده بود .با اینحال ،او الزامش را میدانست .شفیقاهلل
موترفروش خوشمشرب سیویک ساله گفت« :اگر آنها را خدمت نمیکردم ،آبرویم
میرفت و تمام خوشیهای روز عروسی را از من میگرفت» .بنابراین ،به خدمههای
سالن عروسیای که در کابل اجاره کرده بود...
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صفحه 4

اطالعت روز :مجلس نمایندگان دیروز (شنبه) به شانزده وزیر
پیشنهادی حکومت رای تأیید داد .آجندای نشست دیروزی مجلس
نمایندگان ،رایگیری برای نامزدوزیران پیشنهادی حکومت بود.
در این رایگیری تمام این  16وزیر پیشنهادی رای تأیید نمایندگان
مجلس را کسب کردند .علیاحمد عثمانی نامزد وزارت آب و برق
با کسب  138رای تأیید ،اسدالله بلخی نامزدوزیر وزارت معارف با
 161رای تأیید ،اسدالله ضمیری نامزد وزارت زارعت و مالداری...
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نخستین حملهی «داعش» در افغانستان،



تکمیل کابینه؛

آیا خالء مدیریتی
در حکومت رفع خواهد شد؟



شهریار فرهمند

شانزده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی از سوی
مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند .بدین ترتیب بهجز وزارت
دفاع ملی و ریاست بانک مرکزی،دیگر تمام اعضای کابینهی
حکومت وحدت ملی مشخص شد و قرار است تا چند روز دیگر
پس از مراسم تحلیف،این افراد به وظایف شان شروع کرده و
به خالء مدیریتی در حکومت پایان دهند.
شورایملی با تایید صالحیت تمام نامزد وزرای پیشنهادی
حکومت ،کمک زیادی برای سامان یافتن امورات حکومت
وحدت ملی انجام دادند .آنها با رای اعتماد به کابینه ،به بازی
طوالنی و خسته کنندهای که می توانست ماههای دیگر ادامه
یابد ،پایان داد و حکومت را برای تامین ثبات و تمثیل اقتدارش
کمک زیادی کرد .نمایندگان مجلس نشان داد که آنها هم از
پروسه طوالنی و خسته کننده رای اعتماد بیزار شده و خواسته
اند تا با پذیرش تمام اعضای کابینه با وجود تمام ترجیحات و
مالحظات به وضعیت کنونی خاتمه دهند.
به نظر می رسد که تایید تمام نامزد وزرا از سوی حکومت
بیشتر ناشی از خستگی و بیزاری مردم و پارلمان از وضعیت
کنونی بوده است نه شخصیت و برنامههای نامزد وزرا .وگرنه
این افراد از نظر سواد ،تعهد و برنامههای کاری ،برجستگیها
و امتیازات خاصی نسبت به نامزد وزرای ندارند .نمایندگان
مردم این بار برخالف دور قبلی اسناد و دوسیههای نامزد وزرا
با عجله بررسی کردند و به برنامههای آنها را در چند روز
گذشته چندان گوش ندادند .نمایندگان مردم به خاطر خستگی
از وضعیت کنونی و بازی رای اعتماد ،مالحظات و ترجیحات
سیاسی ،قومی و منطقهای اش را که در دور قبلی پر رنگ
بودند ،این بار کنار گذاشتند و بهخاطر ختم این پروسه ،تمام
نامزد وزرا را صرف از نظر نوعیت برنامهها و تفاوت شخصیتی
به آنها رای اعتماد دادند .در چنین وضعیتی اگر افراد قبلی در
میان نامزد وزرای جدید میبود نیز از سوی مجلس نمایندگان
رای تایید میگرفتند.
ت ماه عمر خود،
حکومت وحدت ملی در مدت بیش ازهف 
در خالء مدیریتی کالنی به سر برد .در این مدت تمام
مقامهای ارشد در وزارت خانهها و دیگر نهادهای دولتی در
کابل و والیات با تنزیل صالحیت هایش ،به عنوان سرپرست
وظیفه اجرا کردند و در درون ارگ نیز بخشی عمده انرژی و
وقت رهبران حکومت به اختالفات و کشمکشهای سیاسی
درون تیمی سپری شدند .تمامی وزرا و سرپرستان تاکنون
فاقد صالحیتهای الزم در بخشهای قراردادیها و عزل و
نصبهای مامورین بودند و این امر کارآمدی دستگاه حکومت
را عمال با رکود مواجه ساخت .تمام پروژههای مهم توسعهای
و بازسازی که میبایست در این مدت اجرا میشد ،به دلیل
نداشتن صالحیت کاری وزرا و سرپرستان به حالت تعلیق در
آمد و به دلیل نبود اقتدار محکم در ادارات ،آشفتگی و بی نظمی
بخشهای زیاد دستگاه حکومت را فرا گرفت.
این وضعیت بر تمام عرصهها تاثیرات منفی گذاشت .برنامههای
مهم حکومتی برای ماهها به تعویق افتاد ،کار و بار و زندگی
مردم با رکود مواجه شد و سرمایه گذاری و تجارت در کشور
از رونق افتاد .در عرصهی امنیتی به دلیل نبود اقتدار کافی
والیها در ادار ه های تحت امر شان و نیز وجود اختالفات
و آشفتگیهای سیاسی و اداری در سران حکومت وحدت
ملی،دامنه ناامنی روز بروز گسترش یافت و گروههای دهشت
افگن تروریستی مجال تجدید قوا و نفس کشیدن پیدا کردند.
اکنون با رای اعتماد گرفتن تمام نامزد وزرای کابینه ،انتظار
میرود که به وضعیت آشفته کنونی پایان داده شده و دستگاه
حکومت دوباره فعال ساخته شود .رییس جمهور باید هرچه زود
تر والیها ،رئیسهای مستقل ،اعضا و رییس دادگاه عالی و
دیگر مسئوالن بلند پایه دولت را نیز معرفی کرده و حکومت را
از خالء مدیریتی بیرون کند.

 33کشته و بیش از  100زخمی برجا گذاشت
اطالعات روز :برای نخستین بار گروه
دولت اسالمی یا داعش مسئولیت خونینترین
حملهی تروریستی در کشور را بر عهده گرفت.
محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور دیروز
در سفرش به والیت بدخشان گفت ،داعش
مسئولیت حملهی مرگبار در شهر جاللآباد
مرکز والیت ننگرهار را به دوش گرفته است.
روز گذشته در دو انفجار پیهم شورشیان در
شهر جاللآباد ،حدود  33تن کشته و بیش از
 100تن دیگر زخمی شدند .این مرگبارترین
حمله پس از روی کارآمدن حکومت وحدت
ملی در ننگرهار بوده است .گروه طالبان
مسئولیت حمله در ننگرهار را بر عهده نگرفته
و آن را محکوم کرد.
نجیباهلل کامهوال ،رییس صحت ننگرهار با

تأیید این رویداد به رسانهها گفت که کشته و
زخمیهای این رویداد به شفاخانه منتقل شده
است .او وضعیت زخمیها را وخیم توصیف
کرد و گفت که ممکن است با این وضعیت
آمار تلفات افزایش یابد.
پیش از این فضلاحمد شیرزاد ،فرمانده
پولیس والیت ننگرهار در محل وقوع این
رویداد به خبرنگاران گفت که فرد حملهکننده
سهچرخهی خود را که مملو از مواد انفجاری
بود ،در نزدیکی ساختمان نمایندگی کابل
بانک منفجر کرد.
او علت این رویداد را حضور مأموران دولتی
در این بانک دانست و گفت ،مأموران دولتی
برای گرفتن حقوق خود به این بانک مراجعه
کرده بودند.

به گفتهی فرمانده پولیس ننگرهار ،پیش از
این حمله ،یک انفجار دیگر در یک زیارتگاه
رخ داد که تلفاتی به دنبال نداشت و همچنان
مأموران پولیس ،مقداری مواد منفجره را در
یک محل دیگر خنثا کرده و از انفجار سومی
در این شهر جلوگیری کردند.
به گفتهی مقامهای محلی والیت ننگرهار،
اکثر کشتهشدگان این رویداد مردمان ملکی
و کودکان اند.
بحث حضور داعش در کشور دوماه پیش گرم
شد و در حال حاضر شماری از کارشناسان
مسایل سیاسی میگویند ،پروژهی طالب در
افغانستان ختم شده و اکنون داعش بدیل
آن است .به باور آنان ،داعش در افغانستان
همان طالبان اند با لباس داعش و صرف بیرق

سفیدشان را به سیاه تبدیل کردهاند.
اما شماری از کارشناسان دیگر با این نظر
مخالف هستند .ریاست جمهوری حدود یکماه
پیش حضور داعش در کشور را تأیید کرد و
گفت ،برای مبارزه با آن اقدامی روی دست
گرفته شده است .پیش از این ،دو فرمانده
داعش در دو رویداد جداگانه در والیت هلمند
در عملیاتی نظامی کشته شده بودند.
در حال حاضر از حضور افراد داعش در شماری
از والیتهای کشور ،از جمله ،فاریاب ،قندوز،
ننگرهار ،بدخشان ،هلمند ،غزنی ،زابل و
سرپل گزارش شده است .عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری پیشتر گفته
بود ،نیروهای وابسته به داعش در شماری از
والیتهای شمالی کشور حضور دارند.

اشرف غنی:

با قتل سربازان ارتش ،نظام سقوط نمیکند
اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور در
سفرش به والیت بدخشان خطاب به تروریستان گفت ،نظام
کنونی افغانستان با قتل سربازان ارتش و حمله بر پاسگاههای
امنیتی سقوط نمیکند .او افزود ،نیروهای امنیتی در برابر
هرنوع دهشتافگنی و فعالیت تروریستان مبارزه خواهند کرد.
رییس جمهور به دنبال حملهی صدها طالب و جنگجویان
خارجی بر پاسگاههای امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان ،دیروز
به این والیت سفر کرد .در این حملهی طالبان که  9روز پیش
صورت گرفت ،نزدیک به  30سرباز ارتش کشته شدند.
این حملهی تروریستان انتقادهای تندی را در کشور به
دنبال داشت و پس از آن ،رییس امنیت ملی ،وزیر داخله
و رییس ستاد مشترک ارتش برای پاسخدهی به کمیسیون
امنیتی مجلس فراخوانده شدند .همچنان چند روز پیش حزب

همبستگی ملی با راهاندازی تظاهراتی در کابل ،خواستار
استعفای غنی و عبداهلل شد.
اما رییس جمهور دیروز در سفرش به بدخشان گفت ،در جریان
چند سال گذشته ادارهی این والیت کارا نبوده است .او جنگ،
ناامنی ،غارت معادن طبیعی و قتلهای سازماندهیشده
در بدخشان را ناشی از نفوذ گروههای هراسافگن خارجی
و بیتوجهی مسئوالن محلی خواند و افزود ،برای حل این
مشکالت اقدام میشود.
اشرف غنی گفت که با آغاز کار اعضای کابینهی جدید،
به حل مشکالت بدخشان توجه جدی خواهد شد .او ثروت
بدخشان را غنی خواند و افزود ،برخی از کشورهای منطقه و
گروههای تروریستی به ثروت این والیت چشم دوخته و در
صدد ناامنکردن این والیت هستند .رییس جمهور نام کشور

خاصی را نگرفت.
بدخشان در شمالشرق کشور از والیتهای ناامن است
که دارای منابع طبیعی زیادی میباشد .شورشیان طالب و
جنگجویان خارجی در ولسوالیهای وردوج و جرم این والیت
فعالیت دارند .در  13سال گذشته تروریستان از منابع طبیعی
والیت بدخشان نفع بردهاند.
در همین حال ،رییس جمهور گفت ،مخالفان مسلح دولت
در نظر دارند تا بدخشان شرقی را به پایگاه بزرگ تربیهی
تروریسم تبدیل کنند .او از مردم افغانستان و علمای دینی
خواست که در برابر داعش و دیگر گروههای تروریستی خارجی
جهاد ملی کنند .غنی گفت ،بارها در مورد ایجاد لوا و قول اردو
در بدخشان صحبت شده ،اما اکنون بودجهی تشکیل آن را
نداریم.

مجلس به  16نامزدوزیر حکومت رای تأیید داد
اطالعت روز :مجلس نمایندگان دیروز
(شنبه) به شانزده وزیر پیشنهادی حکومت
رای تأیید داد.
آجندای نشست دیروزی مجلس نمایندگان،
رایگیری برای نامزدوزیران پیشنهادی
حکومت بود .در این رایگیری تمام این
 16وزیر پیشنهادی رای تأیید نمایندگان
مجلس را کسب کردند .علیاحمد عثمانی
نامزد وزارت آب و برق با کسب  138رای
ف با
تأیید ،اسداهلل بلخی نامزدوزیر وزارت معار 

 161رای تأیید ،اسداهلل ضمیری نامزد وزارت
ی با  192رای تأیید ،همایون
زارعت و مالدار 
رسا نامزد وزارت تجارت و صنایع با  170رای
تأیید ،عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطالعات
فرهنگ با  120رای تأیید از سوی مجلس
تأیید شدند.
فریده مومند نامزد وزارت تحصیالت عالی با
 184رای تأیید ،نسرین اوریاخیل نامزد وزارت
کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلوالن با گرفتن
 169رای تأیید ،دلبر نظری وزیر پیشنهادی

وزارت امور زنان با  131رای تأیید ،سالمت
عظیمی نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر با
 155رای تأیید ،توانستند رای اعتماد مجلس
را بگیرند.
همچنان سید سعادت منصور نادری نامزد
وزارت شهرسازی با  202رای تأیید ،محمود
بلیغ نامزد وزارت فواید عامه با  168رای تأیید،
محمداهلل بتاش نامزد وزارت ترانسپورت و
هوانوردی با  176رای تأیید ،عبدالبصیر انوری
نامزدوزیر وزارت عدلیه با  138رای تأیید،

محمدگالب منگل نامزد وزارت سرحدات و
قبایل با  188رای تأیید ،عبدالرزاق وحیدی
نامزود وزارت مخابرات با  159رای تأیید و
عبداستار مراد نامزد وزارت اقتصاد با  152رای
تأیید ،اعتماد مجلس نمایندگان را به دست
آوردند.
با اینحال ،حکومت باید باید وزیر دفاع ،رییس
دادگاه عالی ،دادستان کل و رییس بانک
مرکزی را نیز به مجلس نمایندگان برای
گرفتن رای اعتماد معرفی کند.

فرماندهان جدید پولیس هفت والیت آغاز به کار کردند
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخله دیروز در یک
نشست با فرماندهان جدید پولیس هفت والیت گفت ،مبارزه
با فساد و تأمین امینت را در اولویتشان قرار دهند .او به
این فرماندهان دستور داد تا با استفاده از تجاربشان ،با
تمام توان در امر تأمین امنیت و ارتباط نزدیک با مردم
تالش کنند.
در خبرنامهی ارسالی وزارت داخله به روزنامهی اطالعات
روز آمده است ،بهتازگی احمدعلی دیدار به عنوان رییس

عمومی دفتر وزارت داخله ،رحمتاهلل روفی فرمانده عمومی
پولیس سرحدی ،عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات،
محمدحکیم انگار فرمانده پولیس غزنی و فضلمحمد
فرمانده پولیس فراه مقرر شدهاند.
همچنان میرویس نوروزی فرمانده پولیس زابل ،محمدزمان
مموزی فرمانده پولیس پروان ،عبدالکریم فایق فرمانده
پولیس کاپیسا ،غالم مصطفی محسنی فرمانده پولیس غور،
خلیلاهلل ضیایی فرمانده پولیس نورستان و عبدالرازق به

حیث آمر امنیت فرماندهی پولیس والیت بلخ مقرر شدهاند.
تمام این افراد دیروز رسم ًا به کارشان آغاز کردهاند.
وزیر داخله گفت ،تقرریهای جدید بر اساس شایستگی
صورت گرفتهاند .او در ادامه افزود ،با وجود تالشهای
دشمن در جهت ناامن ساختن کشور و هدف قراردادن افراد
ملکی ،آمادگیهای ما برای مبارزه با تروریستان بیشتر شده
است .علومی گفت ،نیروهای امنیتی دشمن را زیر هر عنوانی
با شکست مواجه میکنند.

طالبان سه فرد ملکی را در والیت غزنی اعدام کردند
اطالعات روز :به گزارش خبرگزاری
پژواک ،طالبان دیروز سه تن را در منطقهی
منگور شهر غزنی به جرم دستداشتن در قتل
یک داکتر زن و شوهرش اعدام کردند.
در ماه حوت سال گذشته یک خانم پزشک و
شوهرش از سوی افراد مسلح در خانهیشان
در منطقهی منگور به قتل رسیده بودند.

طالبان این سه تن را به جرم قتل این خانم
و شوهرش و همچنان به جرم دزدیدن طال
و نقره از خانهی آنها بازداشت کرده بودند.
به گفتهی باشندگان منطقهی منگور ،طالبان
این سه نفر را دیروز حوالی ساعت هشت
صبح در محضر عام اعدام کردند .همچنان
باشندگان این منطقه گفتند که طالبان سه روز

قبل به مردم این منطقه اطالع داده بودند که
این سه تن را به روز شنبه اعدام خواهند کرد.
سخنگوی سرپرست والیت غزنی نیز اعدام
این سه تن را توسط گروه طالبان تأیید کرد
است.
به گفتهی باشندگان محل ،صدها تن از
باشندگان منطقه به دیدن اعدام این سه تن

آمده بودند.
ذبیحاهلل مجاهد به رسانهها گفته است که
طالبان افراد متهم را بیست روز قبل بازداشت
کرده بودند .این افراد به جرم خود اعتراف
کرده که از سوی خانوادهی کشتهشدهها مورد
عفو قرار نگرفتند و از سوی طالبان اعدام
شدند.

مناسبات پرمخاطرهی افغانستان -پاکستان
طالبان تبدیل به یک ماشین خطرناک جنگی شدهاست
اما هیچ ظرفیت سیاسی ندارد.
نویسنده :افراسیاب ختک،
سناتور پیشین پاکستانی از ایالت خیبر پختونخوا

برگردان :جواد زاولستانی
منبع :روزنامهی پاکستانی نشن
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دیدید
وکال کیلو کیلو دادند؟!

بخشهای قانونگذاری و اجرایی دولت و نیز رسانههای
پاکستانی در هفتههای اخیر آنقدر زیر تأثیر فشارهای بحران
خاور میانه رفته است که ناظران سیاسی برای بحث روی
مسئلهی مهمتر که رابطهی پاکستان-افغانستان است،
فرصتی نیافتند .این موضوع برای سیاست خارجی پاکستان
از هرمسئلهی دیگری مهمتر است (به یاد داشته باشید
که وزیر پیشین خارجه ،حنا ربانی کهر میگفت که کابل
مهمترین پایتخت یک کشور خارجی برای پاکستان است).
موضوعی که قبال از آن یاد شد ،نشاندهندهی تناقض در
پاکستان کنونی است :این کشور در جنوب آسیا و در نزدیکی
آسیای میانه واقع شده،اما به ساز سیاست و ایدیولوژی خاور
میانه میرقصد.
چنانکه انتظار میرفت 2014 ،سال امیدهای بلند برای
ایجاد نقطهی عطف در روابط پاکستان-افغانستان بود.
انتخابات ماه می  2013در پاکستان حکومتی را به وجود
آورد که با صراحت خواستار عادیسازی روابط با کشورهای
همسایه بود و توجه خاص به بهبود روابط اقتصادی داشت.
منصفانه باید یک نکته را اضافه کرد که سیاست حکومت
قبلی در رابطه با افغانستان با این حکومت زیاد متفاوت
نبود ،اما امیدهای بلند برای عملیساختن چنان سیاستی
با این حکومت گره خورده بود و دلیل آن این بود که نواز
شریف از پنجاب است و تأسیسات امنیتی این کشور به این
ایالت متعلق است .مهمتر از همه ،رهبری ارتش پاکستان
نیز تغییر یافته بود و این موضوع آشکار است که نظامیان
پاکستان در ساختن و شکلدهی سیاست پاکستان در رابطه
با افغانستان نقش کلیدی دارند .پیامهای که از نهادهای
امنیتی بیرون داده میشدند و بیانیههای دفتر نخست وزیر،
به ویژه پس از رویداد اندوهبار پشاور ،حکایت از آن داشتند
که سیاست دولت در رابطه به برخورد با پیکارجویان به طور
واضح تغییر کرده و بر خالف گذشته ،تفاوتی بین طالبان
«خوب» و «بد» گذاشته نخواهد شد .این توقع ایجاد شده
بود که نظامیان پاکستانی به شکل واضح از سیاستهای
گذشتهی شان فاصله بگیرند و در برابر هر نوع افراطگرایی و
پیکارجویی سیاست واضح طرح کند .بدبختانه ،چنین اتفاقی
نیفتاد و پدیدهای به نام طالبان «خوب» همچنان به زندگی
و فعالیتش ادامه میدهد .هیچ نوع زبانبازی نمیتواند آن
را پنهان کند و عمل باالتر از حرف صدا ایجاد خواهد کرد.
در عین زمان ،در سال  2014در افغانستان انتخابات ریاست
جمهوری برگزار شد که سر انجام منجر به تشکیل حکومت
وحدت ملی گردید که اشرف غنی ریاست آن را بر عهده
دارد .اشرف غنی پیشینه و تجربهی یک رهبر سنتی را ندارد
و این نکته در هنگام مبارزات انتخاباتی از سوی رقبیبانش
علیه او استفاده میشد .جالب اینکه ،همین موضوع نقطهی
قوت او نیز بود و رییس جمهور جدید گذشتهی سیاسی
نامطلوبی نداشت .او در جنگ داخلی کشورش دست نداشت
و به این دلیل عضو هیچ گروه خشونتآفرین و فساد نبود و
نیز متهم به راهانداختن جنگهای نیابتی از سوی کشورهای
دیگر نمیشد .او دارای یک وجههی پاک برای آغاز نو با

در اواسط ماه فبروری سال جاری ،رهبری افغانستان اطمینان داده شده بود
که پاکستان زمینههای آغاز گفتوگوهای صلح را مساعد میسازد .انتظار
میرفت که این روند در اواسط ماه مارچ آغاز شود اما حتا در نیمهی
دوم ماه اپریل نشانهای از آغاز گفتوگوها به چشم نمیخورد .این وضع
در میان مردم افغانستان نگرانیهای جدی خلق کرده است .با توجه به
سپری کردن زمستان پر از جنگ که حتا با معیارهای افغانی یک مسئلهی
غیرعادی است ،این نگرانیها قابل درکاند.
ابتکارهای بزرگ بود.
یکی از این ابتکارهای دکتر غنی دیدار او از پاکستان در
ماه نومبر  2014بود .به نظر میرسید که هر دو کشور برای
رفع نگرانیهای یکدیگر آماده است .هر دو طرف نه تنها
موافقه کردند که منابع مالی و پناهگاههای دهشتافگنی را
که برای حمله بر دو سوی مرز استفاده میشوند از بین ببرند،
بلکه تصمیم گرفتند که یک نبرد هماهنگ را با تروریستها
در دو سوی خط دیورند آغاز کنند .ناظران سیاسی زیر تأثیر
فکر روشن رییس جمهور افغانستان دربارهی همکاری
کامل بین دو کشور قرار گرفته بودند .تنها چیزی که او
از پاکستان میخواست عمل متقابل و همکاری در آوردن
صلح در افغانستان بود .پاکستان به طور آماده وعدهی این
همکاریها را به او داد .برای مدتی همه چیز به خوبی
پیش رفت .رهبران ارتش از هر دو طرف تماسهای فعال
ایجاد کردند و برای شریک ساختن اطالعات استخباراتی و
مبارزهی مشترک علیه تروریستها گامهای عملی برداشتند.
در اواسط ماه فبروری سال جاری ،رهبری افغانستان اطمینان
داده شده بود که پاکستان زمینههای آغاز گفتوگوهای صلح
را مساعد میسازد .انتظار میرفت که این روند در اواسط ماه
مارچ آغاز شود اما حتا در نیمهی دوم ماه اپریل نشانهای از
آغاز گفتوگوها به چشم نمیخورد .این وضع در میان مردم
افغانستان نگرانیهای جدی خلق کرده است .با توجه به
سپری کردن زمستان پر از جنگ که حتا با معیارهای افغانی
یک مسئلهی غیرعادی است ،این نگرانیها قابل درکاند.
پیش از عملیات ضرب عذب و در جریان آن ،یک گروه
بزرگ تروریستان از مرز گذشتند و به طالبان افغان پیوستند.
در شرایط کنونی که رقیبش به خاطر آغوش باز کردنش برای
پاکستان بدون هیچ ضمانت برای صلح او را مقصر میداند،
اشرف غنی با انتقادهای فراوانی روبروست .آغاز حملههای
تابستانی نه تنها برای صلح در افغانستان فاجعهبار خواهد
بود بلکه تمام تالشهای پاکستان در شرق خط دیورند را
نقش بر آب خواهد کرد .طالبان در حملههای تازهی شان بر
شمال افغانستان تمرکز کردهاند تا این برداشت را ایجاد کنند
که آنان از مرزهای جنوبی یا شرقی وارد نشدهاند .اما پس از
چندین سال استفاده از پناهگاههای شان در پاکستان برای
حمله در افغانستان ،پنهان کردن ردپای شان نیز ناممکن
است .پیش از آنکه از یاد ما برود ،باید به این نکته توجه

کنیم که شماری از بازیگران سیاسی بینالمللی ،به ویژه
قدرتهای دوست با پاکستان مانند چین ،ترکیه و روسیه
از نزدیک این پیشرفتها و رویدادها را زیر نظر دارند.
گسترش حملههای تروریستی به آسیای میانه نگرانیهای
تازه ایجاد خواهد کرد .برای بخشهای ذیدخل پاکستانی
اکنون بهترین فرصت برای بازبینی انتقادی پالیسی این
کشور در قبال افغانستان است .آنان باید از این واقعیت
آگاه باشند که سیاست کهنهی آن کشور در برابر افغانستان
ناکام شده و تصویر پاکستان را تخریب کردهاست.
سیاستگذاران ما باید اندکی به خود اعتماد داشته باشند.
هیچ کشوری در دوستی با افغانستان نمیتواند با پاکستان
رقابت کند .اما شرط آن این است که ما باید در قبال
افغانستان یک سیاست سالم داشته باشیم .هیچ کشوری
با یک کشور دیگر ،به اندازهی این دو کشور مشابهت و
وابستگی متقابل ندارد .طالبان بدون در نظرداشت نامهای
متفاوت شان ،عین ایدیولوژی تندروانه را دارند .بسیاری از
مردم افغانستان یک سوال خیلی اصلی را مطرح میکنند.
آنان میگویند که اگر پاکستانیها طالبان را برای حکمروایی
کشور شان مناسب نمیدانند ،پس چرا باید آنان از حکومت
طالبان در کشور همسایهشان حمایت کنند؟ طالبان به طور
دایمی تبدیل به ارتش آزادی ایرلند (Irish Liberation
 )Armyبدون شاخهی سیاسی آن ( )Sien Finشده است.
طالبان تبدیل به یک ماشین خطرناک جنگی شدهاست اما
هیچ ظرفیت سیاسی ندارد .با وجود تهدیدهای طالبان مردم
افغانستان در انتخابات سال گذشته شرکت کردند .پس ما
چه کار میتوانیم؟ ما باید در قبال افغانستان یک سیاست
مالیم و بیخطر داشته باشیم ،مانند سیاست چین در قبال
پاکستان .ما باید به جای دوستی با گروههای معین ،با
دولت افغانستان دوست شویم .زمانهی جنگ سرد گذشته
است .ما به جای سیاستگذاری جغرافیایی-استراتژیک
سیاستگذاری جغرافیایی-اقتصادی را در پیش گیریم.
نکتهی آخر این که ،هرجومرج در افغانستان سبب رشد
تروریزم شده است .خدای نخواسته ،اگر هرجومرج در
افغانستان تکرار شود ،افغانستان تبدیل به مرکز زلزلههای
قومی در منطقه خواهد شد .نیاز به گفتن ندارد که طوفانها
و زلزلهها بدون روادید و گذرنامه (ویزا و پاسپورت) به چهار
طرف سرازیر خواهد شد.

در یک نگاه کلی ،وکالی محترم پارلمان یک بار دیگر حماسه آفریدند.
همانگونه که در دور قبلی رای اعتماد دادن به نامزدوزیران پیشنهادی
حکومت ،حماسه آفریدند و افراد شایستهای این مملکت را نگذاشتند وزیر
شوند ،این بار نیز با دادن رای کیلویی ،باعث شدند بعضی از آدمهای واقع ًا
هرزه به مقام وزیری پادشاه برسند .من حیرانم این وکالی ملت چه میخورند
که اینقدر از خود حماسه بدر میکنند؟ پیشنهاد میکنم یک کمیسیون
حقیقتیاب تشکیل شود و بررسی کنند که چه چیزی باعث این همه حماسه
از سوی وکالی مردم میشود؟ مثل همان کمیسیونی که رفت و چند بوجی
کاندوم از زیارت پیدا کرد ،اموتو یک کمیسیون تشکیل شود.
گویند که همزمان با کیلو کیلو دادن وکیالن به نامزدوزیران ،جماعت معترض
دروازههای ورودی و خروجی پارلمان را به روی نمایندگان با تشکیل زنجیر
نمادین بسته بوده ،شماری از وکال که کمی دیر حاضر شده ،با ممانعت
این جماعت معترض روبرو شده ،هرچه این طرف و آن طرف پالیده و نگاه
کرده ،نتوانسته به پارلمان راه یابد .در همین حال ،تلفنهای شان مدام زنگ
میخورده ،شاید از پشت خط کسی میگفته که هله زود باش وکیلک! هله
بچیم که نوبت مه میرسه .اگه به مه رای نتی ،به قرآن که فالنی مقدار
دالر را از دهنت یا جای دیگری نکشم ...زود باش! تو که هنوز در پارلمان
نیستی .من به پارلمان زنگ زدم و فالنی وکیل صاحب گفت که فالنی وکیل
صاحبا هنوز نرسیده .این وکیالن دیرآمده ،وقتی متوجه میشود که بد رقم به
بنبست خورده ،از هر راه ممکن تالش میکند قناعت معترضان را بگیرند و
خود شان را به تاالر مجلس برسانند و رای خویش را بدهند .شماری از این
وکال ،اول میخواسته با زور از میان معترضان راه باز کرده و حضور کیلویی و
دالری خویش را به مجلس برسانند ،اما وقتی متوجه میشود که زور شان به
خلق خدا نمیرسد ،مثل یگان چیز چاالک ،از دیوار پارلمان باال میشوند تا
ادای دین نمایند .یعنی این همه تالش برای جلوگیری از افزایش مشکالت
مردم!
شدت تالش و کوشش وکال به قدری بوده که دو تن از این وکال ،کفشهای
شان را پای دیوار مجلس جا گذاشته و با سر و وضع فراریان زندان ،خود را به
محوطهی کیلو کیلو دادن به نامزدوزیران میرسانند .معترضان با چهرههای
خندان ،چوب به کفش این وکال زده و عکسهای یادگاری میاندازند .آنها
نرفته بودند که علیه کیلو کیلو دادن به نامزدوزیران اعتراض بکنند ،رفته
بودند که یقهی مجلس نمایندگان را بگیرند و بپرسند که چرا این همه
نابسامانی امنیتی عاید حال مردم و کشور شده؟ چرا هر روز انتحار و انفجار
را شاهدیم؟ چرا تیل موتر ،سالح و تجهیزات پاسگاههای امنیتی به دشمن
فروخته میشود؟ چرا شما از گلوی رییس جمهور نمیگیرید که صلح با
دشمن ،به معنای فروختن مردم به جالدان زمان هستید؟
به هر صورت ،خدا هیچ مملکتی را با یک همچون پارلمان مواجه نکند و
هیچ حکومتی را با یک همچو رییس جمهور! رییس جمهور هم و غمش این
است تا هر روز روی پارلمان را سفید کند و پارلمان در صدد شکار لحظهها
تا روی رییس جمهور را سپید کند .این وسط ،هرچه دربدری است مال مردم
است .مردم هم چنان گرفتار پیدا کردن یک لقمه نان است که هیچ فرصت
نمیکنند علیه این دو آدرس بیمار و ناتوان ،اعتراض کرده و خواهان حق
خویش شوند .کاری به اینها نداریم .اما از هر زاویه که به این پارلمان،
این خانهی دالالن و معاملهگران نگاه کنیم ،به یک چیز میرسیم .پارلمان
احساساتی و مریض!
حاال بیایید دسته جمعی در حق این نهاد مریض دعا کنیم و همه باهم بگوییم
که بار خدایا! تو را به آبروی بندگان امین ات قسم! هدایت کن این وکالی
خوب ما را! هدایت کن که اگر نمیتوانند وکالت کنند ،حد اقل مثل آدم رفتار
کنند .البته شایان ذکر خواهد بود اگر در حق رییس جمهور هم دعا بکنیم.
رییس جمهور ما خیلی آدم خوبی است ،فقط یک کم نمیتواند آدم خوب
باشد .او با نیت نیک خواهان برگرداندن طالبان به زندگی انسانی است ،اما
آنچه طالبان به او عرضه میدارد ،اجساد بدون سر ،بدون دست و پا ،تکه و
پاره و ارواح شهدای اسالم است .جمعبندی میان این نیت رییس جمهور و
عرضهی طالبان ،خود باعث میشود که وکالی پارلمان آن همه شتاب برای
کیلو کیلو دادن به نامزدوزیران به خرج بدهند.
در اخیر جا دارد که تکمیل شدن کابینه به استثنای وزارت دفاع را به تمام
ملت زخمخورده و زجردیدهای افغانستان تبریک بگویم و احتما ًال جا دارد
فصل جدید از معامله و تبانی در وزارتخانهها را نیز از همین حاال برای یک
تعداد خاص تبریک بگویم که به برکت وزیر شدن بعضیها ،از این به بعد
لوی لوی خواهند گشت و سر فلک هم رای نخواهند زد .از همین حاال اگر
چاالک هستید ،خود را با وزیران شیفت زده و پروژهها را از آن خود کنید .بقیه
حرفها بماند برای روز بعد...
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مهمانان مراسم عروسی در افغانستان؛
بستگان عروس و داماد و  600مهمان ناخوانده

منبع :نیویارک تایمز

برگردان :حمید مهدوی

نویسنده:جوزف گلدشتین

زمانی که شفیقاهلل به جشن عروسیاش رفت 600 ،ناخوانده را آنجا
دید و هیچکدامشان را نشناخت ،شگفتزده شده بود .با اینحال ،او
هلل موترفروش خوشمشرب سیویک
الزامش را میدانست .شفیقا 
ساله گفت« :اگر آنها را خدمت نمیکردم ،آبرویم میرفت و تمام
خوشیهای روز عروسی را از من میگرفت» .بنابراین ،به خدمههای
سالن عروسیای که در کابل اجاره کرده بود ،گفت که سفارش
غذا را دوبرابر کنند و هزینهی عروسی او نزدیک به سی هزار دالر
رسید که [تأمین مالی این هزینه] ،اقبالیست که در این کشور فقیر
نصیب آدمهای اندکی میشود .در افغانستان ،این روایت ،روایت
آشنایی است؛ جایی که عروسیها دلیل دو ارزشی اند که شدیدا
رعایت میشوند :تعهد به مهماننوازی و از خودگذشتگی در برابر
خانواده و جامعه.
اما فشار میزبانی از مهمانیای به بزرگی یک روستای کوچک،
یا به بزرگی دو روستای کوچک (در صورتی که ناخواندهها هم
حاضر شوند که اغلب حاضر میشوند) ،برای بسیاری از مردان جوان
افغانستان ویرانگر است؛ جوانانی که برای ازدواج مجبور میشوند
وام بگیرند که بازپرداخت آن سالها زمان میبرد.
پارلمان افغانستان بهتازگی مجتمعهای عروسی-صنعتی کابل را
هدف قرار داده است؛ مجتمعهایی که نمونهی آن سالنهای کالن
و زرقوبرقداری اند که در یک دههی گذشته به طور فزایندهای
بر تعداد آنها همراه با چراغهای نیونشان در آسمان شب
پایتخت افزوده شده است .با حمایت پرشور باشندگان جوان کابل،
قانونگذاران الیحهای را به منظور جلوگیری از تعدد مهمانها در
چنین محافل بیش از  500تن ،تصویب کردند .این الیحه هنوز
منتظر تصویب نهایی است.
در بسیاری کشورها ،احتماال زوجهای جوان به سختی میتوانند
 500مهمان در جشن عروسیشان بیابند .افغانها ،چنین مشکلی را
ندارند .فهرست اصلی مهمانان شفیقاهلل در جشن عروسیاش در
شش ماه قبل را در نظر بگیرید .عالوه بر مهمانهای طرف عروس،
شفیقاهلل میگوید« :بچههای کاکایم ،بچههای کاکای بچههای
کاکایم ،همسایههایم ،کسانی در آن ماحول زندگی میکنند ،و البته
افرادی از قریهام ،قریهای که قبال از آنجا به کابل آمدم و 100
تا  150تن از همکارانم و دیگر موترفروشان» را دعوت کردم .اما
در میان  1300تنی که گردهم آمده بودند ،او بهسختی آنها را از
ناخواندهها تفکیک کرد .او گفت« :در بخش مردانه ،بیش از نیم
مهمانان را نشناختم« ».شگفتانگیز بود؛ اما چون آنها کسانی
بودند که قبال در تمام زندگیام ندیده بودم ،ناراحتکننده نیز بود».
او در ماه جاری با تأسف گفت که حتا با آنهم «هنوز برخی از
دوستانم شکایت دارند که در جشن عروسیام دعوتشان نکردهام».
جماعتی که هرشب در سالنهای عروسی در کابل سرازیر میشوند،
خردهفرهنگ «طویپال» -ناخواندههای جشن عروسی -به وجود
آوردهاند .آنها مردان دعوتناشدهای اند که در امتداد جادهی میدان

مالکان سالنهای عروسی استدالل خودشان را دارند .آنها میگویند که وادارکردن
خانوادهها به حذف نامها از فهرست مهمانانشان نه تنها توهینی به ارزشهای افغانی
است؛ بلکه میان خانوادهها اختالف ایجاد میکند و روابط اجتماعی و قبیلهای را که
زیربنای زندگی افغانی را تشکیل میدهند ،تضعیف میکند .حاجی غالم صدیق،
مالک سالن عروسی اورانوس ،گفت که عکسالعمل بسیاری از افغانها ،در صورتی
که به عروسی دعوت نشوند ،این است که «اگر ما را به عروسی ات دعوت نکنی،
لطفا انتظار نداشته باش تابوتت را برشانه حمل کنیم».
هوایی که به دلیل داشتن چراغهای روشن نیون و سالنهای
عروسی شیشهای به «الس ویگاس» معروف شده است ،ولگردی
میکنند .آنها به شکل گلهای در سالنهایی حضور مییابند که به
نامهای کرستال ،شام پاریس ،که با یک برج ایفل کوچک تکمیل
شده است ،سالن ستارهی شهر که یک هالل درخشان چندین
طبقهای دارد ،یاد میشوند.
از آنجایی که جشنهای عروسی به طور عموم بر اساس جنسیت
و معموال توسط یک حد فاصل کالن مجزا اند ،این جشن فرصتی
برای دیدار با زنان نیست ،بلکه بیشتر ضیافت صرف گوشت بره،
مرغ ،قابلی پلو ،ماست ،میوه و فرنی است .اکثر مردان جوان در
کابل ظاهرا با این گفته آشنا اند« ،وقتی هرشب عروسی باشد،
چرا گرسنه باشیم» .مردم در سراسر کابل هنوز از عروسی چند
سال قبل کوچکترین پسر معاون رییس جمهور سخن میگویند.
نظر به روایتی که در میان مالکان سالنهای عروسی وجود دارد،
دو سالن عروسی غول پیکر پایتخت و هم چنین دو قشنگترین

هوتلهای آن ،برای میزبانی از  4000تا  7000مهمان رزرو شده
بودند .مردان جوانی که پدرانشان معاون رییس جمهور نیستند؛
حامیان آتشین الیحهی جدیدند .جواد ،جوان بیستوچهار سالهای
که در یک غرفهی کوچک در یک مرکز خرید در زیرزمینی رخت
میفروشد ،گفت« :تقاضا دارم رییس جمهور این قانون را امضا
کند»« .از او خواهش میکنم که هرچه زودتر این قانون را امضا
کند تا افرادی مانند من بتوانند زودتر عروسی کنند».
در برخی موارد ،هزینهی بلند عروسی ،ازدواج را سالها به تأخیر
انداخته است .احمدولی سلطانی که مالک یک قرطاسیهفروشی
است ،گفت که امیدوار است روزی برای عروسی خود دعوتنامه
چاپ کند؛ نه اینکه فقط برای عروسی مشتریانش کارت عروسی
چاپ کند .او چندین سال نامزد بوده است ،در حالی که «برای
تمام هزینههای گزافی که در عروسی نیاز است» پول پسانداز
کرده است.
او ،مانند بسیاری از مردان جوان در کابل ،نگران است خانوادهی

نامزدش که بر اساس سنت هزینهی عروسی را نمیپردازد ،باالتر
از توان مالی او ،انتظار یک محفل کالن و پرهزینه را از او خواهد
داشت .او دلیل خوبی دارد :وقتی پسرکاکای نامزدش اخیرا نامزد
کرد ،بچههای خسر آیندهاش  1500تن را دعوت کردند .او گفت:
«میدانم که برادران زنم در عروسی بار بزرگی بر دوشم خواهند
گذاشت».
در حالی که آقای سلطانی قبال نامزد شده است ،بسیاری از مردان
جوان پیش از اینکه در جستوجوی عروس باشند ،در مورد یافتن
راهی برای پرداخت هزینههای عروسی نگرانند .فیاض ،جوان نوزده
سالهای که کاپیهای غیرقانونی دیویدیها را در یک چهارراه
ترافیکی میفروشد ،گفت« :قبل از اینکه با کسی ازدواج کنم ،باید
برای یک مدت طوالنی سخت کار کنم» .او حدس زد که عروسی
او نزدیک به  8500دالر هزینه بر خواهد داشت.
مردان جوان در کابل ،برای اینکه هزینهی اینگونه عروسیها
را پرداخت بتوانند ،به دنبال وام از بانکها ،اقارب و یک شبکهی
گسترده از بستگانشان میبرآیند .آنها داستانهای ازدواجهای
محکوم به فنا را رد و بدل میکنند که در آن دامادهای جوان،
اندکی پس از عروسی شان ،به عنوان کارگران مهاجر به ایران
یا دبی میروند تا بدهیهایشان بازپرداخت کنند .در مشهورترین
نسخههای این افسانههای شهری شوهرانی وجود دارند که سالها
بعد معتاد بر میگردند یا اصال بر نمیگردند.
رزرو کردن سالن عروسی و غذا دادن به مهمانان ،صرف بخشی از
هزینه را تشکیل میدهد .هم چنین دامادها باید برای عروس طال
و جواهرات بخرند و باید «طویانه» پرداخت کنند.
الیحهی کنونی از هردو مجلس پارلمان افغانستان گذشته است،
هرچند میان آنها اختالفاتی وجود دارد .شورای ملی تعداد مهمانان
را به  400تن محدود کرد ،در حالی که مجلس سنا این حد را 500
تن تعیین کرد و قبل از این که این الیحه روی میز رییس جمهور
برسد ،باید این تفاوت اصالح شود.
این قانون با مخالفت رهبران حقوق زنان ،مالکان سالنهای
عروسی و اتحادیهی کارگران هوتلها مواجه است که قصد دارند
برای رای مخالف رییس جمهور اشرف غنی به این قانون البی
کنند .شکریه بارکزی ،عضو پارلمان ،گفت که در مورد الزامات این
الیحه که سالنهای عروسی محافل را بر اساس جنسیت مجزا
بسازند و عفت لباس عروس تفتیش شود ،اعتراض کرده است .وی
گفت« :این امر حریم خصوصی زندگی و حقوق بنیادین شهروندان
را شامل میشود».
مالکان سالنهای عروسی استدالل خودشان را دارند .آنها
میگویند که وادارکردن خانوادهها به حذف نامها از فهرست
مهمانانشان نه تنها توهینی به ارزشهای افغانی است؛ بلکه میان
خانوادهها اختالف ایجاد میکند و روابط اجتماعی و قبیلهای را که
زیربنای زندگی افغانی را تشکیل میدهند ،تضعیف میکند .حاجی
غالم صدیق ،مالک سالن عروسی اورانوس ،گفت که عکسالعمل
بسیاری از افغانها ،در صورتی که به عروسی دعوت نشوند ،این
است که «اگر ما را به عروسی ات دعوت نکنی ،لطفا انتظار نداشته
باش تابوتت را برشانه حمل کنیم».
پایین جاده ،در سالن عروسی سلطان شهر ،یکی از مدیرانی که
پیراهن سیاه و کت شلوار قهوهای فشرده پوشیده است ،گفت که
قانون جدید کاروبار سالنهای عروسی ،به عنوان یکی از معدود
صنایعی که در اقتصاد بیمار افغانستان رونق دارند ،را فلج خواهد
کرد .این مدیر ،با اشاره به هزاران پیشخدمت و کارگران سالن
عروسی گفت« :آنها اگر کارشان را از دست بدهند ،چه کار خواهند
کرد؟» «بروند و به طالبان بپوندند؟»



دستمزد دالری،
هشتاد هزار پاکستانی را به افغانستان کشانده است
هارون رشید  -بی بی سی فارسی ،صفحه افغانستان

شعیب خان (اسم مستعار) شهروند پیشاور پاکستان سه سال است که در یک رستوران
در کابل به عنوان پیشخدمت کار میکند.
مانند او هزاران شهروند پاکستانی اکنون در افغانستان مشغول کار هستند .حقوقی که
کارگران پاکستانی در افغانستان دریافت میکنند ،آنهم به دالر آمریکایی ،به مراتب
باالتر از حقوقیست که به آنها در پاکستان داده میشود.
اما کار همه این کارگران در این کشور قانونی نیست .نظر به دالیل امنیتی گذرنامههای
طوالنی مدت به کارگران پاکستانی داده نمیشود .بار بار به پاکستان سفر کردن به
منظور تجدید گذرنامه ،پرهزینه و زمانگیر است .به همین دلیل شماری از کارگران با
وجود اتمام دوره گذرنامه شان ،به شکل غیرقانونی در افغانستان باقی میمانند.
شعیب میگوید" :خیلی از رستوران بیرون نمیروم به همین دلیل تا به حال به مشکل
جدی برخورد نکردهام .آنهایی که از سوی ماموران امنیتی افغان به دلیل نداشتن گذرنامه
اذیت میشوند هم یک راه حل پیدا میکنند".
نقش پاکستانیها در سالهای گذشته در بخشهای ساختمانی در افغانستان پررنگ

بوده است .شمار زیادی از آنها به خصوص در نمایندگی شرکت های ساختمانی در
افغانستان به شکل قانونی کار میکنند.
نظر به آمار رسمی دولتی  ،نزدیک به  ۸۰هزار پاکستانی در بخشهای مختلف در
افغانستان کار میکنند .حضور آنها جدا از کابل در شهرهایی مانند قندهار ،غزنی و حتی
هلمند هم ملموس است.
اما از این  ۸۰هزار نفر چه تعداد قانونی و چه تعداد غیر قانونی کار میکنند ،روشن
نیست.
آصف رشید ،کارمند پاکستانی سازمان ملل متحد در افغانستان
آصف رشید ،کارمند پاکستانی سازمان ملل متحد ،در هفت سال گذشته در کابل کار
کرده است .او میگوید" :با خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان ،نسبت به گذشته
زمینههای کاری برای پاکستانیها کم شده است".
نظر به گفتههای مقامهای پاکستانی ،زمانی تنها در کابل هفتاد هزار پاکستانی در

بخشهای مختلف کار میکردند در حالی که این شمار اکنون در سراسر افغانستان به
هشتاد هزار رسیده است.
شعار "ملی سازی" نیروی کار در دوران حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهوری پیشین
افغانستان یکی دیگر از دالیل کاهش شمار کارگران پاکستانی خوانده می شود.
مقامهای وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در گفتوگو با بخش اردو بیبیسی
کاهش شمار کارگران پاکستانی را تایید کردند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته که آنها باید شمار کارمندان پاکستانی را در
این کشور در حد مناسب کاهش میدادند اما این کار به این معنا نیست که تمام کارگران
پاکستانی از افغانستان بیرون می شوند.
با این همه محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری جدید افغانستان گفته است که در
صورت ایجاد صلح پایدار در کشورش ،افغانستان میتواند زمینه کار را برای صدها هزار
پاکستانی ایجاد کند .تالشهای جدید برای بهبود روابط میان دو کشور ،امیدواریها را
در این زمینه افزایش داده است.
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چه کسی پیشتاز انتخابات
ریاست جمهوری قزاقستان خواهد شد؟
مهدی زرتشت

یادداشتهایسخیدادهاتف

بچیش
ترجمیش کو

بیش از دو هفته به زمان برگزاری انتخابات زودهنگام جمهوری
قزاقستان باقی نمانده است .چندی قبل ،باحیت ملدشوف ،دبیر
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعالم کرد ،انتخابات
ریاست جمهوری که قرار بود در دسامبر  2016برگزار شود ،اما
به دلیل همزمانبودن آن با انتخابات پارلمانی و اجرای برنامهی
توسعهای «راه روشن» ،یک سال جلو افتاده است .طبق اعالم
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان ،به تاریخ  26آپریل ماه
جاری ،انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و « 9میلیون
و  610هزار» شهروند واجد شرایط رایدهی شناخته شدهاند .در
این انتخابات ،سه نامزد به رقابت خواهند پرداخت :نورسلطان
نظربایف (رییس جمهور فعلی و رهبر حزب نور اوتان) ،تورگن
سیزدیقف (دبیر کمیتهی مرکزی حزب کمونیست) و ابیلغازی
کوسینوف (رییس اتحادیهی کارگری قزاقستان).
در حالی که کمتر از دو هفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری قزاقستان باقی مانده است ،نامزدان ریاست جمهوری
به تشریح برنامههای کاریشان آغاز کردهاند .اما برآورد کلی
حاکی از آن است که نورسلطان نظربایف ،رییس جمهور فعلی
کشور با اطمینان و اعتماد بهنفس بیشتری ظاهر شده شده
است .کینژیگالی ساگادییف ،آکادمیسین و دانشمند معروف
قزاقستان هنگام سخنرانی در کنگره از طرف حزب «نور اوتان»
اعالم کرد که «نظربایف یگانه نامزد شایسته است».
نظربایف نیز دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری
را اینگونه بیان کرد« :برگزاری انتخابات در  26آپریل،
پاسخیست به ابتکار ملت که توسط مجمع اقوام قزاقستان
اعالم شده است .هدف کاری حکومت قزاقستان ،جلوگیری از
تأثیرات منفی عوامل خارجی بر رشد و توسعهی کشور میباشد».
او اضافه کرد که «دورهی تاریخی و سرنوشتساز منتظر کشور
ماست .در حال حاضر وضعیت در جهان سخت و دشوار میشود.
خطرات اقتصادی سریعاً افزایش یافته ،به علت کاهش قیمتها
در جهان ،درآمدهای بودجهی ما کم شده است .نه فقط ما ،بلکه
تقریباً تمام کشورها این مشکالت را تجربه میکنند».
نورسلطان نظربایف برنامهی توسعهی همگانی «راه روشن» را
پاسخی اثربخش برای چالشهای اقتصادی و مقابله با تهدیدها
و همینطور حفظ سیاست اجتماعی قبلی دولت و اجرای تمام
تعهدات اجتماعی نامید .همچنان رییس جمهور نظربایف متعهد
است تا خط مشی قبلی خود را ادامه دهد.
ظاهرا ً دالیل تکراری و پیش پا افتادهای انتخابات زودهنگام
قزاقستان را همزمانی آن با انتخابات پارلمانی مینامند؛ اما در
اینجا سوالی مطرح میشود مبنی بر اینکه چرا این تصمیم از

سوی ریاست جمهوری گرفته شد و نه پارلمان قزاقستان؟ رییس
جمهور نظربایف در پاسخ به این سوال ،تصریح میکند که «نیاز
است تا تجربهی پاسخگویی مقامهای ارگانهای دولتی تقویت
شود .نقش شوراهای اجتماعی در نهادهای دولتی باید تقویت
شود و این کار ،برای تمثیل ارادهی مردم در سازوکار دولت،
مؤثر خواهد بود ».عالوتاً ،به گفتهی رییس جمهور ،کشور نیاز
به معمولساختن بودجهی مدنی دارد که طبق آن نمایندگان
جامعهی مدنی فرصت تقسیم بودجه را در مناطق مختلف کشور
خواهند داشت .رییس جمهور اعالم کرد که «از طریق قانون
باید امکانات شهروندان به خاطر استیناف عملکرد کارمندان
دولتی گسترش یابد» .هدف اصلی «اصالحات» در این برنامه
«تسریع روند خودمختاری و آزادی در اجتماع خواهد بود» که
کاهش مسئولیت نهادهای دولتی از طریق انتقال صالحیتها
به سازمانیهای جامعهی مدنی ،جزو مهمترین بخش این برنامه
است .نظربایف نتیجهی منطقی این استراتژی را چنین اعالم
کرد« :قانون اساسی باید به تدریج اصالح شود که مبنای آن،
تقسیم قدرت را از رییس جمهور به پارلمان و حکومت با در
نظرداشت سنتهای ما پیشبینی میکند».
به تعقیب این اظهارات در رسانهها نسخههای زیادی در رابطه
به پیشرفت تحوالت به نشر رسیدند .بهویژه در رابطه به انتقال
نظام از ریاست جمهوری به ریاست جمهوری-پارلمانی یا هم
صرفاً پارلمانی .به نظر میرسد این نظام در پارلمان جدید
آزمایش خواهد شد ،تا در سال  2020وقتی رییس جمهور جدید
انتخاب شود ،این میکانیزم به طور خودکار نتیجه بدهد.
به عقیدهی کارشناسان قزاقستان« ،تقسیم» انتخابات فقط
تأثیر مثبت باالی اقتصاد دولت خواهد داشت .این نقطه نظر
را ایسینژول علیاروف ،دکتر علوم اقتصادی انستیتوت اقتصاد
وزارت معارف و علوم جمهوری قزاقستان در برنامهی «زمان
کاری» اظهار داشت.
او اشاره کرد که «فعالً در قزاقستان مهمترین رویداد مورد
بحث ،انتخاب زودهنگام رییس جمهور میباشد .این اقدام در
قانون اساسی پیشبینی شده است .در قانون اساسی آمده است
که انتخابات را میتوان جلوتر از زمان تعیینشدهی آن برگزار
کرد؛ اما انتخاب در دست مردم است .رییس جمهور صرفاً با
در نظرداشت رای مردم انتخاب میشود .در سال آینده نیاز به
برگزاری انتخابات پارلمانی است و هر قدر که فاصلهی زمانی
کمتری بین این دو انتخابات باشد ،همانقدر به ضرر اقتصاد و
بودجهی کشور تمام خواهد شد».
در همین ارتباط ،اندری کازانتسیف ،رییس مرکز تحلیلی
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انستیتوت دولتی روابط بینالمللی مسکو و دکتر علوم سیاسی
در تحلیلش میگوید« :واضح است که در انتخابات ریاست
جمهوری زودهنگام قزاقستان ،نورسلطان نظربایف اشتراک
میکند و همچنان واضح است که وی پیروز میشود .هیچ
جاگزین واقعیای تا فعالً برای رهبر ملی وجود ندارد .تنها
نظربایف بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
سنگبنای دولت مدرن قزاقستان را گذاشت».
باید عالوه کرد که صالحیت نظربایف تمدید خواهد شد .در اصل
این یگانه سناریوی واقعی برای تکامل حوادث است .در اینجا،
نکتهی کلیدی دقیقاً همان چیزی است که نزد نظرباییف برگ
برندهی قوی برای عملیساختن سیاستهای داخلی و خارجی
در قالب سند جدید برای اعتماد مردم ،تلقی میشود .بر اساس
پیشبینیهای اولیه ،واضح است که درصدی آرای نظربایف بلند
خواهد بود (در حدود  ،)%90-75و هیچگونه دستکاریای نیاز
نخواهد بود؛ چرا که هیچکس شک ندارد که مردم به نظربایف
اعتماد دارند و کسی هم کارهای ارزندهی او را برای توسعهی
همگانی کشور دستکم نمیگیرد.
در میان لیبرالها معموالً از رایدهندگان به خاطر وفاداری
بیش از حد به رییس جمهور فعلی ،انتقاد صورت میگیرد .در
سال  2011تعداد آرای تأیید به رهبر قزاقستان  95درصد از
کل رایدهندگان را تشکیل میداد .اپوزیسیون به طور سنتی
دلیل آرای بلند را به تقلب یا فشار منابع اداری ربط میدهد که
این کار در نظر بسیاری از حامیان رییس جمهور نظربایف ،به
معنای توجیه «نبود بلوغ سیاسی» از طرف اپوزیسیون است .با
اینحال ،اگر در آغاز قرن جاری ،مردم در قلمرو شوروی سابق
با خوشحالی از «انقالبهای رنگی» استقبال میکردند ،در
سالهای اخیر اما این شور و شوق ،خاموش شده است .زیرا
تجربهی سیاسی مردم به آنها نشان داده که پشت ارادهی
آزاد شهروندان مشتاق به دموکراسی ،همیشه دستهایی کار
کردهاند که همهچیز را به نفع خود چرخاندهاند و آزادی وعده
دادهشده به سقوط فاجعهبار ثبات و زندگی و حتا به جنگهای
داخلی انجامیده است .به عبارت دیگر ،جامعهی قزاقستان
امروز به این باور رسیده که حمایت و همسویی با برنامههای
توسعهطلبانهی رییس جمهور فعلی ،راه مطمئنتری برای
آیندهی بهتر است .بدون شک ،رییس جمهور نظربایف از
محبوبیت باالی میان شهروندان جمهوری قزاقستان برخوردار
است .بنابراین ،نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری
 26آپریل ،فقط نظربایف خواهد بود.

یکی از راههای رشد فرهنگی هر کشوری
که اسمش افغانستان باشد ،ترجمهی متون از
زبانهای خارجی به زبانهای داخلی است.
متأسفانه دولتهای گذشتهی افغانستان در این
زمینه همواره کوتاهی مبذول داشتهاند .مخصوصا
در حوزهی ترجمهی آثار از زبان فارسی به
زبان دری ،کار چندانی نشده است .البته بعضی
از دانشمندان محترم و کثیف استدالل میکنند
که چون زبان فارسی و دری یکی هستند ،نیازی
به ترجمه نیست .اما سوال این است که اگر
این دو زبان واقعا یکی هستند ،پس چرا دو تا
هستند؟ پس اثبات گردید که تا زمانی که یک
عده معلومالحال نتوانند یکیبودن این دو زبان
را با دالیل قناحتبخش اثبات کنن د و حتا پس
از آن ،ما نیاز به ترجمه میان این دو زبان را یک
اصل انسانی میدانیم.
در اینجا چند نمونه از جمالت ترجمهشدهی
فارسی به دری را میآوریم تا بر هر کس که
شما باشید ،مبرهن گردد که چهقدر نیاز به
ترجمه داریم:
فارسی:
خداوند محبت فرزند را در دل پدر و مادر نهاده
است.
ترجمه به دری:
او خودیش هیشق اوالدها را در دل والدین
درونجایکردگی است.
فارسی:
نرخ تورم در کشور باال رفته و باعث نگرانی
مردم شده.
ترجمه به دری:
اندازهی پندیدگی پیسه ایقه آماس کرده که یا
خدا و مردم از وارخطایی هوهو وووی اال.
فارسی:
تحرکات نظامی عربستان در یمن ممکن است
آتش جنگ داخلی در آن کشور را بیشتر
شعلهور کند.
ترجمه به دری:
خیزخیزکهای عساکر شبههالجزیره به قرآن
که گدودی یمن را از این کرده هم گدودتر
خواهید کردند.
مالحظه میکنید که نیاز به ترجمه تا کجاست.
راستی یک سوال :شما این مقالهی غرای بنده
را ،همینی را که حاال در ماتحت نظر خود
گرفتهاید ،به کدام زبان میخوانید؟ فارسی یا
دری؟ خواهش من این است که تا حد امکان
آن را به دری بخوانید.
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بگو مگو از
Shakor Akhlaqy
گفته میشود روال غنی که حاال شده بیبیگل ،به عنوان
یکی از صد چهرهی تأثیرگذار جهان از سوی مجلهی
تایمز برگزیده شده است!!! از همه شگفتانگیزتر اینکه
وی پس از ملکه ثریا نخستین بانوی اول افغانستان است
که در محرض عمومی ظاهر میشود!
آدم واقعا به معیارهای جهانی هم باید از این به بعد شک کند .همهچیز در حال
مسخشدن و تغییر ماهیت است .معلوم نیست که اثرگذاری روال غنی حداقل در
جامعهی افغانی چیست که او را به عنوان چهرهی اثرگذار برگزیدهاند ،جز اینکه همرس
رییس جمهور است!؟
حال آنکه در همین جامعهی فالکتزده و بدبخت ما هم اکنون زنانی هستند که
در عرصهی فعالیتهای اجتامعی و انسانی و فرهنگی به مراتب مؤثرتر و خالقتر
و شجاعتر از روال جان تالش منودهاند و با سختیها و نامالیامت دست و پنجه نرم
میمنایند .اما مشکلشان فقط این است یا به قوم خانهای دورسه تعلق ندارند ،یا با
سازمانهای خارجی زدوبند ندارند و از همه بدتر اینکه به مردم فقیر و ستمدیده تعلق
دارند و صادقانه فعالیت منودهاند.
واقعا چنین گزینیشهایی فاقد معیارهای اساسی از سوی برخی رسانههای چاپی و
غیرچاپی غرب ،چیزی جز به متسخر گرفنت شاخصههای انسانی نیست ،وگرنه واقعا
ظاهرشدن در مالی عام چه هرن و شگفتیای است که بتواند معیاری به عنوان گزینش
یکی از صد چهرهی برتر زنان جهان تعیین گردد.


Hazrat Wahriz
پسازظهرها پرسهای جوان خانواده مینشستند و میان
گپشان وقتی سخن از جاللآباد میآمد ،همه هیجانی
میشدند .چشمهایشان میدرخشیدند و با نگاه به توافق
میرسیدند .بعد میپرسیدند :همی حالی بریم یا صبا؟
گاه هامن «حاال» میرفتند و گاه فردا ،ولی همیشه در صحبت از جاللآباد ،آن شور و
هیجان در کالم و در سیامیشان آشکار بود.
نوساالنم روی بام بنشینم و با آنها به این
آرزو میکردم ،من هم بزرگ شوم .با همس 
بیاندیشم که «حاال» به جاللآباد بروم یا فردا...
اما دشمنی با شور و شعور و شکوه جاللآباد نتیجه داده و آن رسزمین هرن و هیجان
ی دیگر نیست .مرده است .دشمنی با آرامش صبحگاهی کودکان آن
و شادی و زیبای 
دیار نیز در حال حاصلدادن است .و روزهای ما شبیه هر روز دیگر آغاز میشوند :شبیه
روزی در کابل ،در راه زابل ،در قرهباغ غزنی ،در خوست ،در مالستان ،در جرم بدخشان
و امروز در جاللآباد .در این میان ،حکومتی هست که نه توانایی تبدیلکردن ارادهی
طالبستیزی مردم را به نیرویی کارساز دارد و نه اهمیت این هیجان را میداند .و این
ارادهی بزرگ مانند آبهای افغانستان در مسیرهای بیسودی برای خود این رسزمین
آوارهاند...
حرکت هوشمن ِد معطوف به منافع ملی ،هرگز اینقدر دردآور نبوده است که
ِ
فقدان یک
امروز...


ماما وردگ
ترجمهی شعری از فروغ فرخزاد از فارسی به دری مورد
نظر وزیر جدید فرهنگ که یک خوارزاده فرستاده است:
سوغاتی
ما از آخرای شو گف میزنیم

و از آخرای تاریکی
و از آخرای شو گف میزنیم
اگه طرفای ما دور خوردی اندیوال
بر ما یک دانه الکین بیار
و یک دانه کلکین که پشتش ایستاد شویم و از تیر و بیر شدن مردمای خوشی خوشال
دیدن به عمل آوریم.
---اصل شعر برای جوانها
هدیه
من از نهایت شب حرف میزنم
و از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به کلبهی من آمدی
برای من ای مهربان چراغ بیار
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچهی خوشبخت بنگرم...


Saiff Safari
يىك از هامن يازده وكيلِ «گمشده»ى واليت غزىن را
جمعهها در «ختم قرآن صبحگاهى» مىبينم .او كىس
هست كه بهندرت در پارملان مايكش روشن مىشود و
حضورش در رسانهها به عنوان صدا و تريبون مردم غزىن،
ى اما جاى بلندتر از
اتفاقات خيىل نادر است .در مجالس و محافل عموم 
ِ
از جملهی
او را كىس ندارد.
در سخنگفنت و نظرپردازى در امور سياست و مسایل افغانستان و جهان به ديگران
نوبت منىدهد ،وىل بزرگترين دغدغه و نگراىن خودش ،تزیني و مناى مسجدىست
كه در چندقدمى خانهاش در شهرىك كه به نام او مسامست ،موقعيت دارد .اين بزرگوار
به جاى اينكه به مشكالت مردم غزىن كه او منايندهى آنهاست ،بپردازد ،در كابل اما
از مردم محل براى اعامر و اكامل مسجد پول جمع مىكند ،تا ساختامن مسجد را از
حيث رويت و منا جذاب و ديدىن سازد.
ِ
من منىدانم كه اين وكيل صاحبها ،براى مردم غزىن چه دستآوردی خواهند داشت،
غري از بدبختى و رشمسارى و رسافكندگى .مگر مشكالت و مسایىل كه مردم غزىن
توپنجه نرم مىكنند را مىتوان از طريق چنني منايندهها با دولت رشيك
با آن دس 
ساخت و توقع داشت بخشی از نارسايىها و نابهساماينها از ميان برداشته شده يا
كاهش يابند!؟
اميد مىرود اينبار در تظاهراتی كه در خصوص رسبريدن هموطنان مالستاىن ما
راهاندازى مىشود ،شهكارىها و مؤثريت چنني منايندهها نیز به نحوى به تصوير
كشيده شود ،تا حداقل پيامى باشد به مردم و شهروندان غزىن كه در آيندهها در انتخاب
وكيل احتياط و تجديد نظر داشته باشند.

زندگی جالب جوانترین میلیاردر دنیا
زندگی برای ایوان اشپیگل  Evan Spiegelخوب
است .رشکتی که او مدیریت آن را به عهده دارد،
یعنی  Snapchatاخیرا شاهد رسمای هگذاری ۲۰۰
میلیون دالری از طرف غول تجارت الکرتونیک
دنیا ،یعنی عل یبابا بوده است و با این اوصاف،
انتظار م یرود ارزش رشکتش به حدود  ۱۹میلیارد
دالر برسد.
حاال طبق اعالم مجل هی فوربس ،اشپیگل ۲۴
ساله با دارایی خالص  ۱ /۵میلیارد دالر ،جوانترین
میلیاردر جهان است .اشپیگل زندگی شاد و
راحتی دارد؛ خودش هم این موضوع را م یداند و
گفته است« :من یک مرد جوان و تحصی لکرده
هستم .من واقعا بسیار خوششانسم و زندگی
معموال منصفانه نیست».
مجل هی بیزنیس اینسایدر به بررسی اتفاقات و
مسایل جالب زندگی ایوان اشپیگل ،مدیرعامل
 Snapchatو جوانترین میلیاردر جهان پرداخته
است.
اشپیگل در منطق هی «پاسیفیک پالیسایدز» که
س آنجلس است ،بزرگ
بخشی زیبا و شیک از ل 
شده است .او بزرگترین پرس خانواده است .پدر و
مادرش هردو وکیل هستند و زمانی که او نوجوان
بود ،از ی کدیگر جدا شدند .وقتی ایوان ۱۶
ساله شد و گواه ینام هی رانندگ یاش را گرفت،
یک موتر کادیالک  Escaladeمدل  ۲۰۰۶هدیه
گرفت .او کادیالکش را در پارکینگ ادیسون
در کالیفرنیای جنوبی و در نزدیکی دبیرستانش
پارک م یکرد؛ جایی که پدرش مدیریت آن را
ب هعهده داشت.
با ای نحال ،اشپیگل نوجوان به دنبال یک موتر
ک ممرصفتر بود؛ چون معموال زمان زیادی را به
رانندگی در سطح شهر م یگذراند .به این ترتیب،
در سال  ۲۰۰۸نام های به پدر و مادرش نوشت و از
آنها خواست تا یک  550i BMWبرای او اجاره
کنند .این موتر در آن زمان قیمتی برابر  ۷۵هزار
دالر داشت .اشپیگل در این نامه نوشته بود:
«موترها لذت و هیجان خاصی به من م یدهند.
من واقعا از شام قدردانی م یکنم اگر به خاطر
متام کارهای خوبم یک  BMWکرایه کنید».
خانوادهی اشپیگل عضو کلوپهای مختلف
ورزشهای آبی و تنیس بودند .آنها اغلب به اروپا
سفر م یکردند و حتا برای اسکی با اسنوبورد ،با
هل یکوپرت به ارتفاعات کانادا م یرفتند .ایوان
معتقد است که آنها در یک حباب شاد و زیبا
زندگی م یکردند.

اشپیگل در نهایت به دانشگاه استنفورد رفت و در
آنجا با «ریجی براون» و «بابی مورفی» آشنا شد؛
دوستانی که بعدها با کمک ی کدیگر Snapchat
را تأسیس کردند .مورفی در این زمینه به مجل هی
فوربس گفته است« :ما چندان بازیگوش
نبودیم .بنابراین سعی کردیم تا چیزهایی را
بسازیم که جالب باشند ».آنها انجمن دوستی
 K appa Sigmaرا راهانداختند.
اشپیگل با فاصل هی بسیار کمی از
فارغالتحصیلی ،از استنفورد بیرون آمد تا به
صورت متاموقت روی  Snapchatکار کند .این سه
نفر اپلیکیشن اولی هی  Snapchatرا در سال ۲۰۱۲
توسعه دادند؛ زمانی که دفرت کارشان در خان هی
پدری اشپیگل در پالیسایدز بود .اگرچه دفرت کار
 Snapchatبعدها به منطق هی  Veniceمنتقل شد،
اما اشپیگل ه مچنان در خان هی پدری زندگی و
کار م یکرد؛ چون بابت آن اجارهای من یپرداخت.
باالخره در ماه نوامرب سال  ۲۰۱۴اشپیگل خان هی
خودش را با قیمت  3.3میلیون دالر در منطق هی
برن توود خرید .این خانه سه اتاق خواب و یک
تراس بزرگ دارد و مساحت آن به بیش از ۲۸۰۰
فوت مربع م یرسد .بعد از آنکه استارتاپ
 Snapchatتوانست رسمای هگذاریهای خوبی
کسب کند ،اشپیگل در ماه جون سال گذشته
برای خودش یک موتر فراری خرید.
اودر ماه دسامرب سال  ۲۰۱۳برای اولین بار ستارهی
پاپ «تیلور سویفت» را مالقات کرد .بعد از این
مالقات ،آنها چند بار دیگر هم ی کدیگر را
دیدند .در نهایت اشپیگل اعالم کرد ،م یخواهد
رشکت نارش محصوالت صوتی و تصویری Big
 Machineرا بخرد که آثار سویفت را هم منترش
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م یکرد .با ای نحال ،هرگز این معامله انجام
نشد.
اشپیگل بارها گفته است که دوست دارد
استارتاپ  Snapchatبی شتر در حوزهی موسیقی
درگیر شده و حضور پررن گتری در این حوزه داشته
باشد ،تا جایی که بسیاری پی شبینی کردهاند،
 Snapchatب هزودی بخش انتشار محصوالت
صوتی و تصویری خودش را راهاندازی م یکند.
اشپیگل اصوالً عالق هی زیادی به موسیقی دارد و
حتا اغلب آهن گهایی را که گوش م یدهد ،تویت
م یکند .او آثار هرنمندان مختلف در سب کهای
متفاوت را گوش م یدهد.
«اسن پچت» ( )snapchatیک برنام هی ارسال
و دریافت تصاویر مخصوص پلتفرم موبایل
م یباشد که توسط دانشجویان دانشگاه استنفورد
توسعه داده شده است .با استفاده از این برنامه،
کاربران م یتوانند عکس گرفته یا ویدیو ضبط
کنند و سپس به آنها متون یا نقاشی اضافه
منایند .پس از آن م یتوانند آنها را به فهرستی
از دریاف تکنندگان مشخص شده ارسال کنند.
این تصاویر و ویدیوها اصطالح اً « » Snapsنامیده
م یشوند .کاربران م یتوانند یک محدودهی
زمانی را مشخص کنند که فقط در طی آن،
دریاف تکنندگان م یتوانند تصاویر را مشاهده
کنند .پس از به پایان رسیدن این محدودهی
زمانی ،این تصاویر از دید دریاف تکنندگان مخفی
شده و از رسورهای اسن پچت نیز حذف م یشوند.
از ماه نوامرب  ۲۰۱۳این محدودهی زمانی م یتواند
بین  ۱تا  ۱۰ثانیه انتخاب شود .اسن بچت از
سوی سیستم عام لهای اندروید و آیاواس
پشتیبانی م یش ود( .برتری نها)



عینک شگفتانگیز بیامدبلیو رونمایی شد
در سالهای اخیر ،گجت و ف نآوریهای
متنوعی برای تسهیل رانندگی تولید و عرضه
شدهاند؛ اما اکنون رشکت  BMWاز ف نآوری
جدیدی برای رانندگی و کاهش تصادفها
خرب داده است .ساالنه انسانهای بسیاری
در تصادفهای رانندگی جان خود را از دست
م یدهند و اعامل قوانین و هشدارهای
نیروهای انتظامی نیز تأثیری نداشته و بازهم
آمار مرگومیر در رانندگی با خیز قابل توجهی
روب هرو است.
رشک تهای موترسازی برای کاهش آمار
تصادفها و مرگومیر به نجات جان مشرتیان
خود شتافته و ف نآوریهای جدیدی مانند
سیست مهایی که اجازهی افزایش رسعت به
راننده را نداده یا در حالت خوابآلودگی به
رانندگان هشدار م یدهد را در سیست مهای
داخلی محصوالتشان نصب م یکنند.
اکنون رشکت  BMWبا همکاری چند رشکت
ف نآوری از ساخت و رومنایی محصول جدیدی
با نام « »Miniخرب داده که م یتواند یکی
از گج تهای متفاوتی باشد که به کمک
رانندگان در رانندگی م یشتابد تا به حفظ
جان آنها و ه مچنان کاهش خطر تصادفها
بپردازد.

از گجت جدید  BMWبه عنوان عینک واقعیت
افزوده « »Mini Augmented Visionیاد م یشود
که در منایشگاه شانگهای رومنایی م یشود.
رشک تهای موترسازی دنیا در این منایشگاه
به برترین دس تآوردهای خود در عرص هی
موتر یا گج تهای هوشمند مرتبط با رانندگی
م یپردازند.
این عینک دید هوشمند و بی شتری از محیط
اطراف را در اختیار کاربران قرار م یدهد تا نه
تنها آمار تصادفها را کاهش دهد ،بلکه به
حفظ جان راننده نیز بپردازد .از قابلی تهای این
عینک م یتوان به مواردی مانند منایش رسعت
موتر ،رسعت مجاز ،هشدارهای نص بشده در
جادهها و ...را نام برد که روی صفح هی منایش
اسامرتفون یا تبلت ظاهر م یشوند.
در زمانی که پیامی برای راننده ارسال م یشود،

این عینک به صورت شفاهی پیام را برای
راننده م یخواند تا مبادا راننده برای لحظ های
چشامنش از مسیر منحرف شود .اما از
ویژگ یهای منح رصب هفردی که برای اولین
بار در این گجت استفاده شدهاند ،م یتوان به
سیستم متفاوتی برای پارک موتر اشاره کرد.
این سیستم جدید شامل دوربی نهایی است که
روی آیین ههای موتر نصب شده و به رانندگان
اجازه م یدهند تا در زمانی که عین کها را به
چشم دارند ،پارکی سادهتر و راح تتر داشته
باشند.
گزارشهای منترششده از ف نآوری متفاوتی
با نام « »X-R ay Viewدر این عینک نیز خرب
دادهاند که به راننده اجازه م یدهد ،موانع
یا عابرین پیادهای که شاید دیده نشوند را
مشاهده کند( .جام جم آنالین)
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پیروزی دشوار بارسا بر والنسیا
با درخشش براوو

بارسلونا که بازي رفت را با گول دقيقه
 93بوسکتس به نفع خود پايان داده بود
در بازي برگشت با گول دقيقه  1سوارز و
دقيقه  93ميس برابر والنسيا به برتري
دست يافت.
بارسلونا برای حفظ صدرنشینی و والنسیا
برای امیدوار ماندن برای راهیابی به لیگ
قهرمانان فصل بعد ،در ورزشگاه نوکمپ
به مصاف هم آمده بودند .والنسیا فصل
گذشته درنوکمپ  2-3پیروز شده بود و
بارسا نیز انتقام آن شکست را با برتری
 0-1در بازی رفت این فصل از حریف
سخ تکوش خود گرفت.
هنوز دقیقه  1بازی را پشت رس نگذاشته
بودیم که بارسا روی یک ضد حمله به
گول رسید .در حالیکه والنسیا روی
دروازه بارسا خطرساز شده بود ،مدافعان
بارسا هوشیارانه ضمن دفع این خطر،
پاس خوبی را برای مسی در میانه زمین
فراهم کردند .حرکت رو به جلوی مسی و
پاس عالی او به سوارز ،با رضبه رسرضب
او همراه شد تا بارسا به گول اول دست
یابد.
یک دقیقه بعد ،والنسیا فرصت جربان
گول خورده را به دست آورد .رودریگو
پس از یک حرکت انفرادی و جا گذاشنت
پیکه در گوشه چپ محوطه جریمه بارسا
صاحب موقعیت خوبی برای گولزنی شد
اما رضبه کات دار او با اختالف اندکی به
بیرون رفت.
از این لحظه ،والنسیا بازی را در دست
گرفت و یکی دو موقعیت خوب گولزنی
ب هدست آورد که مثری برای این تیم
نداشت تا ای نکه در دقیقه  ،9این تیم
به یک رضبه پنالتی دست یافت .خطای
پیکه روی رودریگو که البته مشکوک هم
ب هنظر م یرسید را گونزالس گونزالس
پنالتی اعالم کرد اما رضبه پاره خو را
کلودیو براوو مهار کرد تا نوکمپ منفجر
شود.
والنسیا دست از تالش بر نداشت و بارها
روی دروازه بارسا خطرساز شد و بخصوص
آلکارس در دو موقعیت م یتوانست گول
تساوی را به مثر برساند اما درخشش
براوو و یک بار هم تیر دروازه مانع از این
امر شد .ضمن ای نکه بارسا نیز در دقیقه

 40توسط مسی بهرتین بخت برای زدن
گول دوم را از دست داد تا این نیمه با
برتری یک گوله بارسا به امتام برسد.
والنسیا در  45دقیقه اول ،شایستگی
زدن حداقل یک گول به بارسلونا را
داشت.
نیمه دوم را بارسلونا با یک تغییر
تاکتیکی آغاز کرد .آدریانو که در نیمه
اول بازی ضعیفی از خود به منایش
گذاشته بود ،جای خود را به راکیتیچ داد
و بدین ترتیب ،ماسکرانو به مرکز دفاع
و متئو نیز به دفاع چپ منتقل شد .در
بیشرت دقایق این نیمه ،بارسلونا حاکم
توپ و زمین بود و فشار شدیدی از میانه
زمین به روی بازیکنان والنسیا وارد
کرده بود.
اولین خطر جدی را نیز نیامر در دقیقه
 54روی سانرت آلوس به وجود آورد اما
رضبه رس او کم جان بود و دروازهبان
والنسیا به راحتی آن را مهار کرد.
در دقیقه  ،65بارسا توسط مسی
م یتوانست به گول دوم نیز دست یابد
اما رضبه آزاد متاشایی مسی به تیر
برخورد کرد .در این صحنه دروازهبان
والنسیا تنها نظارهگر توپ بود.
نونو سانتو مربی والنسیا ،آلکارس را
بیرون کشید و آلوارو نگردو را وارد زمین
کرد تا بلکه تغییری در وضعیت تهاجمی
این تیم ایجاد شود .همین بازیکن چند
دقیقه پس از ورودش به زمین خالق یک
موقعیت گول شد که مثری نداشت.
در دقیقه  75بازی ،والنسیا بهرتین بخت
برای زدن گول مساوی را از دست داد.
رضبه رودریگو از بیرون محوطه جریمه را
براوو به سختی برگشت داد تا حساب کار
همچنان  0-1باقی مباند.
در حالیکه بازی در حال امتام بود و
سومین دقیقه از وق تهای اضافه را
پشت رس م یگذاشتیم ،روی یک ضد
حمله ،مسی با دروازهبان والنسیا تک به
تک شد .او که نای دویدن نداشت ،ابتدا
توپ را به بدن دیگو آلوس کوبید اما در
برگشت ،خودش کار را متام کرد تا خیال
بارسا از پیروزی راحت شود.
مسی هم گول شامره  35خود را در اللیگا
به مثر رساند.



شقیری:
اینتر باید بازیکنان بزرگتری جذب کند
ژردان شقريي ،مهاجم سوئييس باشگاه
اينرت که بصورت قريض از بايرن به اين تيم
پيوسته ،معتقد است که تنها راه بازگشت
اينرت به جمع بزرگان ،انجام خريدهاي بزرگ
در نقل و انتقاالت تابستاين است.
شقیری از زمان پیوستنش به اینرت در ماه
جنوری ،هنوز نتوانسته منایش درخشانی
ارائه دهد و در  10دیداری که برای اینرت در
رسی  Aبه میدان رفته ،تنها یک گول به
مثر رسانده است .اینرت هم وضعیت خوبی
در جدول ندارد.
او در آستانه دیدار حساس تیمش مقابل
 ACمیالن به خربنگاران گفت :فوتبال
ایتالیا متفاوت از فوتبال آملان است اما هیچ
مشکلی برای وفق دادن خودم با این فوتبال

نداشته ام .مانچینی از من انتظار دارد تا در
اینرت منایش متفاوت و درخشانی داشته
باشم و برای این کار باید کمک خوبی برای
ه متیم یهایم باشم .این یک مساله حیاتی
است.
فصل جاری فصل خوبی برای اینرت نیست.
از آن دسته فص لهایی است که کسی
آن را به یاد نخواهد آورد .ما باید به لیگ
قهرمانان صعود کنیم چرا که اینرت بصورت
طبیعی باید همیشه در این تورمننت حارض
باشد .اگر م یخواهیم به جمع بزرگان
بازگردیم ،باید در فصل تابستان ،چندین
خرید بزرگ انجام دهیم .با آمدن بازیکنان
رسشناس ،مانچینی این قدرت را دارد تا بار
دیگر اینرت را به جاده قهرمانی برگرداند.

تکذیب جدایی ته وز
از یوونتوس در پایان فصل

کارلوس ته وز بارها از متايل خود براي بازگشت به
بوکاجونيورز خرب داده و برخي شايعات حاکي از آنند که او در
پايان همني فصل ،يوونتوس را ترک خواهد کرد.
ته وز دومین فصل حضورش در یوونتوس را پس از جدایی
از سیتی تجربه م یکند و تا بدینجای فصل نیز با زدن 17
گول ،بهرتین گولزن رسی  Aبه حساب م یآید.
پس از قوت گرفنت شایعه جدایی این بازیکن از یووه در
پایان فصل ،آدریان روکو به رادیو دال رد گفت :کافی است!
شایع هپردازان با این کار خود ،با احساسات هواداران بوکا
و یوونتوس بازی م یکنند .تنها چیزی که ته وز بدان فکر
م یکند ،احرتام گذاشنت به قراردادی است که با یوونتوس
دارد .یوونتوس در مقطع حساسی از فصل قرار دارد و ما
نباید با این شایعات ،روی ته وز و باشگاه یوونتوس فشار
مضاعفی ایجاد کنیم.
همه م یدانند که ته وز دوست دارد فوتبالش را در بوکا
متام کند اما نه به این زودی .کمی دیرتر این امکان میرس
خواهد بود .در این مورد شکی نداشته باشید .او در حال
ساخنت خان های در آرژانتین است و دوست دارد به خانواده
و دوستانش نزدی کتر باشد .او تا سال  2016با یووه قرارداد
دارد و بازگشت او به آرژانتین پیش از آن امکان ندارد.

بارسلونا
در کمین ستاره ماالگایی ریال مادرید

بازگشت به نيمکت ریال مادريد ،روابط
ايسکو و آنچلويت را پرتنش کرده است.
منابع اسپانيايي ادعا م يکنند که در صورت
ادامه اين روند ،اين ستاره جوان به جدايي
از باشگاه در تابستان پي شرو فکر خواهد
کرد.
ایسکو پس از مصدومیت لوکا مودریچ در
ماه نوامرب ،وارد ترکیب اصلی ریال مادرید
شد .مودریچ در اوایل ماه مارچ ،با بهبود
مصدومیتش به ترکیب ریال اضافه شد
اما به دلیل مصدومیت خامس در اوایل
فربوری ،حضور ایسکو در ترکیب اصلی،
ه مچنان تثبیت شده بود.
او تا پیش از بازگشت خامس از مصدومیت
در اوایل اپریل نیز این جایگاه را حفظ کرد.
منای شهای ایسکو در ترکیب ریال نیز به
قدری درخشان بود که تحسین هواداران و
نیز کارلو آنچلوتی را در پی داشت.
بسیاری گامن م یکردند که حتی پس از
بازگشت خامس نیز ایسکو در ترکیب ریال
بصورت ثابت به میدان خواهد رفت اما در
حساسترین مقطع فصل و در روزهایی که

ریال مصافهای دشوار پیش رو دارد ،این
خامس بود که به صالحدید آنچلوتی جای
ایسکو را در ترکیب اصلی گرفت.
روز جمعه ،مارکا در گزارشی ادعا کرد که
روابط ایسکو و آنچلوتی پس از اتفاقات
اخیر به تیرگی گرائیده و ستاره جوان
ماالگایی ،از وضعیت جدید خود در ریال
ابراز نگرانی کرده است .مسال های که
کارلتو را واداشت تا در نشست خربی روز
جمعه خود بار دیگر به متجید از ایسکو
بپردازد؛ هرچند که بازهم حارض نشد
در مورد حضور ثابت اودر ترکیب ریال
اظهارنظری قطعی کند.
نرشیه موندودپورتیوو نزدیک به باشگاه
بارسلونا ،دیروز ادعا کرد که مدیران بارسا،
وضعیت ایسکو در ریال را به دقت زیرنظر
دارند تا در صورت تصمیم قطعی ایسکو به
جدایی ،برای جذب او اقدام کنند .الزم به
ذکر است که ایسکو تا پیش از پیوسنت به
ریال ،در چندین مصاحبه ادعا کرده بود که
از کودکی پس از ماالگا ،بارسلونا را دوست
داشته است.



کروس:
 0-0مقابل اتلتیکو خطرناک است

مورینیو :تداوم و ثبات،
هازارد را متمایز کرده است

درخشش ادن هازارد در ترکيب چليس باعث شده که او
ه مزمان ،نامزد دريافت بهرتين بازيکن سال انگلیس و نيز
بهرتين بازيکن جوان سال بشود.
این ستاره جوان بلژیکی ،در این فصل نقش مهمی در
موفقی تهای چلسی ایفا کرده است .او  17گول در متام
رقاب تها برای آب یهای لندنی زده و  15پاس گول نیز داده
است.
ژوزه مورینیو در نشست خربی خود در متجید از هازارد گفت:
ای نکه یک بازیکن استعداد داشته باشد یک طرف قضیه
است و ای نکه بتواند ثبات و تداوم داشته باشد ،سوی دیگر
قضیه .هازارد مدتهاست که روند موفقی را طی م یکند و
افتی نداشته است.
همین مساله باعث شده که او از دیگران متامیز شود و
فکر م یکنم او شایسته کسب عنوان بهرتین بازیکن سال
باشد .نقش هازارد در بازی تیمی چلسی را م یتوانید در هر
بازی حس کنید.

ریال مادرید:
واران غیرقابل فروش است

منايش فوقالعاده خوب واران در هفت ههاي اخري ،بخصوص
مقابل اتلتيکو در ويسنته کالدرون ،سبب شده تا مديران
ریال مادريد متقاعد شوند که م يتوان روي او براي آينده خط
دفاعي اين باشگاه حساب باز کرد.
ستاره  21ساله و فرانسوی ریال مادرید 3 ،فصل است که
برای این تیم بازی م یکند و بخصوص در زمان حضور
مورینیو ،جایگاه مستحک متری در ریال داشت .منای شهای
او تا ماه فربوری فصل جاری چندان متقاعد کننده نبود و در
زمان غیبت په په ،او تردیدهایی از خود به جای گذاشت.
بایرن مونیخ ،چلسی و منچسرتسیتی ،از مه مترین
باشگاههای خواهان واران هستند و حتی متاسهای برای
پیگیری وضعیت فروش او با مدیران ریال نیز داشتند .مارکا
دیروز در گزارشی ادعا کرده است که پاسخ نهایی مدیران
ریال به متام این پیشنهادات که تا  50میلیون یورو هم باال
رفته بود ،منفی بوده است.
ریال مادرید به خود بازیکن و نیز باشگاههای خواهانش،
رصاحتا اعالم کرده است که او غیرقابل فروش است و روی
او حساب ویژهای باز کرده اند .گویا منایش استثنایی واران
در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل
اتلتیکو ،تاثیر زیادی در تغییر نگرش مدیران باشگاه داشته
است .واران تا جون  2020با ریال مادرید قرارداد دارد.

توين کروس ستاره املاين ریال مادريد
معتقد است که تساوي بدون گول در
ويسنته کالدرون ،براي ریال مادريد يک
نتيجه خطرناک است.
ریال مادرید در بازی رفت از مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل
اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنته
کالدرون بدون گول متوقف شد تا رسنوشت
صعود به ورزشگاه برنابئو کشیده شود.
تونی کروس ،هافبک ارزشمند ریال در
مصاحبه با  ASدر رابطه با این مساله
گفت :م یتوانستیم اتلتیکو را در خان هاش
شکست دهیم .اگر ای نچنین م یشد،
غیرمنصفانه نبود .نتیجه  ،0-0نتیجه
خوبی برای ما نبود .این نتیجه خطرناک

است .باید حداقل یک گول در ویسنته
کالدرون م یزدیم.
کروس در مورد وضعیت خود در ریال
مادرید نیز گفت :با ریال قراردادی  5ساله
دارم و از حضور در ای نجا لذت م یبرم.
آرزوهای بسیار بزرگی در ریال دارم .زندگی
در مادرید راحت است .از ای نکه مجبور
نیستم روزی سه مصاحبه داشته باشم
راضی هستم .وقتی به مرکز شهر م یروم
و مردم مرا م یشناسند ،اگر اوضاع شلوغ
شود ،م یتوانم به راحتی به خانه برگردم.
در اسپانیا فاصل هها به اندازه آملان زیاد
نیست .معموال اهل میهامنی رفنت هم
نیستم و بودن کنار خانواده را ترجیح
م یدهم.



تهوز سال  2016راهی بوکا خواهد شد

مديربرنام ههاي کارلوس ت هوز ،مهاجم
يوونتوس عنوان کرد که او در تابستان سال
بعد راهي بوکاجونيورز خواهد شد.
مهاجم آرژانتینی بارها اعالم کرده که
قصد دارد در بوکا جونیورز ،باشگاهی که
در آن فوتبالش را رشوع کرده ،از میادین
خداحافظی کند .مدیر باشگاه بوکا روز
جمعه اعالم کرده بود که بیش از هر
زمانی به جذب ت هوز نزدیک هستند ولی
مدیربرنام ههای ت هوز ،تایید کرد که او قصد
دارد تا پایان قراردادش در یووه مباند و دو
فصل بعد راهی بوکا شود.
او گفت :او با عشق به هواداران بازی
م یکند ،هامنقدر که هواداران بوکا او را

دوست دارند ،هواداران یووه هم دوستش
دارند .ت هوز به قراردادش با یووه احرتام
م یگذارد و م یخواهد تا پایان آن در یووه
مباند .م یخواهیم از هرگونه فشار بر ت هوز
و باشگاه یووه در پایان این فصل جلوگیری
کنیم .هامنطور که همه م یدانند ،ته وز
م یخواهد فوتبالش را در بوکا به پایان
برساند .شکی در این نیست .او یک خانه
آنجا ساخته ،م یخواهد در کشورش رسمایه
گذاری کند و در کنار خانواده و دوستانش
باشد .با این حال ،کمی دیر بازخواهد گشت
و باید ببینیم که زمان آن کی خواهد بود .او
تا سال  2016قرارداد دارد و پس از آن در این
باره تصمی مگیری خواهیم کرد.



آرتتا:
برای توافق با آرسنال  5دقیقه زمان الزم است

ميکل آرتتا ،هافبک آرسنال که از ماه نوامرب
ميالدي به دليل مصدوميت دور از ميادين
است ،عنوان کرد که هيچ مشکيل براي
متديد قرارداد با باشگاه ندارد.
هافبک اسپانیایی به دلیل مصدومیت از
ناحیه مچ پا نیمکت نشین است و گزارشها
حاکی از آن است که ونگر خواهان متدید
قرارداد با هافبک  33ساله خود است .آرتتا
عنوان کرد که برای بازگشت به میادین،
کامال متمرکز است و وقتی مذاکرات با
باشگاه را رشوع کند ،رسیعا به توافق خواهد
رسید.
او گفت :تنها هدف من این است که به فرم
خوبم بازگردم و در زمین عم لکرد خوبی

داشته باشم .تا وقتی ای نطور باشد ،م یدانم
که م یتوانم عم لکرد خوبی برای باشگاه
داشتم .روابط خوبی با افراد حارض در باشگاه
دارم و برای همه احرتام قائلم .اگر نتوانم
عم لکرد خوبی داشته باشم ،در این باشگاه
نخواهم ماند زیرا من یخواهم در تیمی باشم
که نتوانم بهرتین عم لکرد را برایش داشته
باشم .در ماه می ،وقتی همه چیز خوب
پیش م یرود ،مذاکرات برای متدید را رشوع
خواهیم کرد و فکر م یکنم تنها  5دقیقه
برای توافق زمان الزم داشته باشیم.
آرتتا درباره زمان بازگشتش به زمین گفت:
خیلی دور نیست .در  5یا  6جلسه مترینی
اخر خوب کار کرده ام و احساس خوبی دارم.
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خانوادههای مسافران ربودهشده
درهای پارلمان را برای سه ساعت بستند
اطالعات روز :صبج دیروز (شنبه)
خانوادههای  31تن مسافر ربودهشده
ی به خاطر
با تعدادی از فعاالن مدن 
بیتوجهی حکومت در قبال سرنوشت
این  31مسافر ،درهای وروی پارلمان
را بستند.
آنان که برای  3ساعت  8دروازهی
ورودی پارلمان را بسته کرده بودند،
خواستار در اولویت قراردادن مسئلهی
رهایی این مسافران شدند.
این حرکت فعاالن مدنی نه تنها
از سوی حکومت مورد توجه قرار
نگرفت ،بلکه تعدادی از وکیلها از
دیوار ساختمان پارلمان داخل رفتند و
حتا یکی از وکیلها به محافضانش
اجازهی شلیک داد.
در عین حال ،رضا خوشک ،محمدعلی
اخالقی و بکتاش سیاوش نمایندگانی
بودند که به جمع معترضان در این
اعتراض پیوستن د و از دولت خواستند
که رهایی این مسافران را در اولویت
کاری خود قرار دهد.
آنان گفتند که اگر حکومت نتواند
برای رهایی  31ربودهشده کاری کند،
فرهنگ گروگانگیری روزبهروز در
کشور نهادینه خواهد شد.

این در حالیست که دو روز پیش
طالبان چهار تن از باشندگان ولسوالی
مالستان را سر بریدند .آنان که از
ولسوالی مالستان برای خریدن مواشی
به ولسوالی اجرستان این والیت رفته
بودند ،ابتدا توسط طالبان این ولسوالی
ربوده میشود و سپس سر بریده
میشوند.
همچنان شماری از شهروندان و
فعاالن مدنی دیگر در اعتراض
به بیتفاوتی حکومت نسبت به
سرنوشت  31شهروند ربودهشده،
تلفات سنگین نیروهای امنیتی در
بدخشان و وضعیت آشفتهی امنیتی و
اقتصادی در کشور در برابر د ِر پارلمان
دیگهای خالی را به صدا درآوردند.
آنان افزودند ،در صورتی که
حکومت به سکوت خود ادامه دهد
و امنیت شهروندان را تأمین نکند ،به
اعتراضهای بزرگتر و حرکتهای
کالنتر مردمی دست خواهند زد که
پیامدهای ناگوار آن به دوش حکومت
خواهد بود.
به باور این معترضان ،حکومت وحدت
ملی در مدت زمانی که از عمرش
گذشته ،امنیت شهروندان را بهدرستی

تأمین نتوانسته است.
در اعالمیهی این معترضان آمده
است ،در حالی که تأمین امنیت
شهروندان از مکلفیتهای اساسی
حکومت میباشد ،دولت امنیت
شهروندان ربودهشده را تضمین نکرده
است .آنان از سکوت نمایندگان مردم
در پارلمان نیز انتقاد کرده و گفتند،
دیگهای خالی را به عنوان زنگ
خطر بر گوشهای ناشنوای سران
حکومت وحدت ملی و وکیالن به
صدا درآوردهاند.
این معترضان از دولت خواستند ،در
راستای آزادی  31شهروند ربودهشده
تالشهای جدی به خرج داده و به
خانوادههای آنان توجه کند .معترضان
همچنان خواستار تأمین امنیت
شهروندان افغانستان ،تأمین امنیت
شاهراههای مواصالتی کشور و
حمایت مادی و معنوی از خانوادههای
قربانیان بدخشان شدند.
«ع و غ حیا کنید 31 ،مسافر را رها
کنید؛ دیگ ملت ،مغز ملت ،هردو
خالی و بدخشانم» از شعارهایی
بودند که این معترضان با خود حمل
میکردند.
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سکوتتان ننگین است
«واکنش شبکهی نسل نو مالستان
به قتل فجیعانهی چهار باشندهی این ولسوالی»
شبکهی نسل نو مالستان در واکنش به قتل فجیعانهی چهار
باشندهی این ولسوالی توسط طالبان ،حکومت را متهم به
سکوت ننگین کرد و از دولت خواست که به بیتوجهیاش
در قبال مسافرانی که ربوده میشوند ،پایان ببخشد.
چندی پیش چهار تن از باشندگان ولسوالی مالستان که برای
خرید مواشی به ولسوالی اجرستان رفته بودند ،توسط طالبان
دستگیر و پس از  3روز سر بریده شدند.
این شبکه از دولت خواست تا عامالن اصلی این قضیه را
شناسایی و محاکمه کند .آنان همچنان گفتند که دولت باید
نیروهای امنیتیاش را در ولسوالیهای آسیبپذیر والیت
غزنی افزایش دهد تا از وقوع مجدد اینگونه حوادث در
آینده جلوگیری شود.
در خبرنامهی این شبکه آمده است ،در صورتی که دولت
به خواستههایشان توجه نکند ،به اعتراضهای مدنی
گستردهتری دست خواهند زد.
در این خبرنامه همچنان آمده است ،با توجه به پیشینهی
روابط مسالمتآمیزی که میان این دو ولسوالی (اجرستان
و مالستان) برقرار بوده است ،امیدوارند اهالی و بزرگان
ولسوالی اجرستان برای دستگیری قاتالن و اجرای عدالت
با دولت همکاری نموده و نگذارند اجرستان مبدل به النهی
ترور و وحشت گردد.
غالمحضرت صادقی ،سخنگوی شبکهی نسل نو میگوید،

به دنبال ربودهشدن چهار تن از باشندگان ولسوالی مالستان،
متنفذان و روحانیون این ولسوالی در راستای رهایی
ربودهشدههایشان بارها با بزرگان ولسوالی اجرستان
مالقات کردند؛ اما این مالقاتها هیچ نتیجهی عملیای
را در پی نداشتند.
آقای صادقی افزود ،اگر وضعیت به همین منوال ادامه
یابد ،مردم ولسوالی مالستان در مسیر عبور و مرور به دیگر
ولسوالیها و والیتها در معرض آسیبهای بیشتر قرار
خواهند گرفت .او میگوید ،در صورتی که حکومت وحدت
ملی از عهدهی تأمین امنیت شهروندان برآمده نمیتواند،
بهتر آن است تا به ضعف خود اعتراف کند.
شازیه اشرفی ،یکی از اعضای شبکهی نسل نو میگوید که
سکوت حکومت در قبال قربانیشدن شهروندان ،خود یک
فاجعه است که هیچ توجیهی را برنمیتابد.
به باور اشرفی ،اگر دولت به صورت جدی به تأمین امنیت
شهروندان نپردازد ،مخالفان مسلح با افزایش ناامنیها
نیرومندتر میشود و آنگاه دولت قادر به مبارزه با آنها
نخواهد بود.
اعضای این شبکه از حکومت خواستند که سکوت ننگین و
بیتوجهی سنگین خود در قبال  31مسافر ربودهشده از زابل
را بشکند و تالش کند که آن  31نفر نیز به چنین سرنوشتی
دچار نشود.

