کرزی از ریاست جمهوری
دست برداشته است؛ نه از قدرت

ماه گذشته در مسکو ،با کرزی بیشتر چنان رفتار شد که با رییس برحال
یک دولت رفتار میشود و او با ویالدیمرپوتین ،رییس جمهور روسیه،
دیدار کرد تا طالبان و ظهور دولت اسالمی در افغانستان را مورد بحث
قرار دهند .از زمان رسیدن به قدرت ،نه غنی و نه عبدالله از مسکو رسما
دیدار کرده اند.
مقامهای حکومت افغانستان میگویند که آنها در مورد نزدیکی کرزی
با کشورهای خارجی نگران نیستند .آنها دیدار او از روسیه به عنوان
تالش پوتین برای هدف قرار دادن ایاالت متحده...
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از فراوانی ماه
اگر قرار است شعر شربتی باشد که نه تنها کام بلکه جان ما را شیرین کند ،در " از طنین
رنگ" این گونه شعرها را بسیار میتوان یافت .در این مجموعه ،واژهها نه فقط برای
نشان دادن خانهی معنا ،بلکه برای گشودن پنجرهای به سمت حال و هوای شاعر نیز به
کار میروند .واژهها حس ،حال و خوی محمد بشیر رحیمی را ...
صفحه 4

انترنت خراب ما چند میارزد؟

صفحه 2

طالبان یازده مسافر را در والیت بغالن
ربودند

وزارت فرهنگ :استفاده از شبکههای اجتماعی
قانونمند خواهد شد

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت بغالن میگویند که افراد گروه طالبان به روز شنبه،
دست کم یازده مسافر را در منطقهی دند غوری این والیت ربودهاند.
جنرال عبدالجبار پردلی ،فرمانده پولیس بغالن گفته است که حوالی شام روز شنبه طالبان
صفحه2
این افراد را از قریه احمدزی دند غوری شهر پلخمری ربودند و ما...

اطالعات روز :مسئوالن وزارت اطالعات و فرهنگ میگویند که این وزارت در نظر
دارد تا به هدف قانونمند شدن استفاده از شبکههای اجتماعی فصل جدیدی را زیر نام
«شبکههای اجتماعی» در قانون رسانههای همگانی اضافه کند.
صفحه2
مژگان مصطوفی ،معین نشراتی این وزارت روز گذشته در مراسم...

طالبان و معمای پاکستان
به تاریخ  7ماه جاری (جوالی) میالدی ،نمایندگان حکومت وحدت ملی افغانستان و
طالبان در تپهی مری پاکستان  ،به فاصلهی  45کیلومتر به طرف شمال شرق اسالمآباد،
با هم مالقات کردند .این نخستینبار بود که نمایندگان هردو طرف به طور رسمی و در
حضور نمایندگان پاکستان ،ایاالت متحده و چین با هم دیدار میکردند...
صفحه 5

رسمقاله

فرماندهان تسلیم طالبان میشوند
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مقامهای محلی در والیت بدخشان تایید کردند که  ۱۰۷سرباز پلیس محلی و پلیس
مرزی ،که شب گذشته به نیروهای وابسته به گروه طالبان پیوسته بودند ،توسط
افراد طالبان رها شدهاند .لعل محمد احمدزی ،سخنگوی پلیس والیت بدخشان به
بیبیسی گفته که این افراد بر اساس "یک معامله" با افراد گروه طالبان در منطقه
تیرگران ولسوالی وردوج بدخشان یکجا شده بودند...
صفحه 2
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فرماندهان
تسلیم طالبان میشوند
مقامهای محلی در والیت بدخشان تایید کردند که ۱۰۷
رسباز پلیس محلی و پلیس مرزی ،که شب گذشته به
نیروهای وابسته به گروه طالبان پیوسته بودند ،توسط
افراد طالبان رها شدهاند .لعل محمد احمدزی ،سخنگوی
پلیس والیت بدخشان به بیبیسی گفته که این افراد
بر اساس "یک معامله" با افراد گروه طالبان در منطقه
تیرگران ولسوالی وردوج بدخشان یکجا شده بودند و در
ازای تحویل دادن متام امکانات نظامی شان آزاد شدند.
او گفت که  ۱۹رسباز پلیس محلی نیز به دستور فرماندهان
خود به نیروهای مخالف دولت پیوسته بودند ولی امروز
توانستند با استفاده از فرصت به همراه سالحهایشان به
نیروهای دولتی بپیوندند.
این اولین مورد از تسلیم شدن نیروهای امنیتی به گروه
طالبان نیست .اما بزرگترین تسلیم دهی به طالبان است.
 107تن از نیروهای امنیتی با متام امکانات شان تسلیم
طالبان میشوند و طالبان پس از خلع سالح کردن آنها
دوباره آنها را رها میکنند .این اتفاقی است در بدخشان
افتاده است؛ والیتی که هر از چند گاهی در این اواخر
مرکز حمالت گروهی طالبان است.
در مورد تسلیم شدن این افراد گزارشهای متناقضی
منترش شد .رییس شورای والیتی این والیت تسلیمی آنان
را ناشی از در محارصه ماندن برای چندین شبانه روز عنوان
کرد .اما فرمانده امنیت این والیت این خرب را تکذیب کرد
و این تسلیمی را معاملهی دو فرمانده با طالبان دانست.
اکنون اما منابع امنیتی میگویند که این تسلیمی بر اساس
خیانت و معاملهی فرماندهان آن بوده است .دو تن از
فرماندهان پولیس رسحدی و محلی و رسبازان اردوی ملی
با گفتوگو و میانجیگری ریش سفیدان محلی رسبازان
شان را وادار به تسلیم شدن به طالبان میکنند .این افراد
از مقامات بلند پایه نیروهای امنیتی در این والیت و دست
کم در ولسوالی وردوج بوده است .حاال برای جلوگیری از
تکرار چنین معاملهی خطرناکی چه باید کرد؟
تسلیم شدن به دشمن در سه حالت اتفاق میافتد :زمانی
که در جنگ رسبازان ما توانایی مقابله و دفاع از خود را
ندارند به امید اینکه شاید زنده مبانند خود را تسلیم دشمن
میکنند .تسلیم شدن به این دلیل در سالهای گذشته
کمتر اتفاق افتاده است .دوم ،تسلیم شدن به دلیل
باورهای ایدئولوژیک و سیاسی که در چند سال گذشته
تعدادی از نیروهای امنیتی به صورت فردی در نقاط
مختلف کشور به طالبان تسلیم شده اند؛ هر چند که تعداد
شان مشخص نیستند .سوم اینکه در چند سال گذشته
موارد زیادی وجود دارد که نفوذیهای طالبان در درون
نهادهای امنیتی فعال بوده اند و سالها به نفع طالبان
فعالیتهای اطالعاتی و استخباراتی کرده اند و رسانجام
نیز یا به طالبان پیوسته اند یا در درگیری با نیروهای امنیتی
کشته شده اند.
این درحالی است که روند جلب و جذب افراد به نیروهای
امنیتی هنوز هم شفافتر و قابل اعتامدتر از گذشته نیست
و موارد ایمنی و احتیاطی برای شناسایی نفوذیهای
طالبان در درون نهادهای امنیتی هنوز هم کم و ُسست
و قابل نفوذ است .حکومت افغانستان برای جلوگیری از
تکرار اتفاقی که در وردوج افتاد ،بایستی مکانیزمهای
جلب و جذب در درون نهادهای امنیتی را قابل اطمنانتر
و قابل اعتامدتر کنند .از مداخله افراد قدرتمند در جلب و
جذب نیروهای امنیتی خود داری ورزد و به متامی کسانی
که به واسطه مقامات بلند پایه و وکالی مجلس جذب
نیروهای امنیتی میشوند ،با احتیاطتر برخورد کنند .اگر
به چنین تسلیم شدنها توجه نشود ،رشایط حساس کنونی
با فرماندهان غیر قابل اعتامد ،میتواند آسیبهای جربان
ناپذیری را به نیروهای امنیتی کشور بزند .رسبازان را کم
روحیه و بیانگیزه کنند .رسبازی که نداند فرماندهش چه
کسی است و با کیست؟ چهطوری و با چه به جنگ کی
برود .از این رو حکومت باید تسلیم شدن گروهی در وردوج
را جدی بگیرد و خاینان این تسلیمی را شناسایی و مجازات
کنند و همزمان با آن ،مکانیزم جلب و جذب در نهادهای
امنیتی باید قابل اعتامدتر شود و از ورود افراد وابسته به
گروههای تروریستی جلوگیری شود.

انترنت خراب ما چند میارزد؟
اطالعات روز :با این که در سالهای
اخیر دسترسی مردم به انرتنت بیشرت
شده و قیمت آن اندکی پایین آمده ،اما
کیفیت انرتنت در کشور نظر به قیمت
آن کمتر عرضه میشود.
مجیب خلوتگر ،رییس دفرت نی
(حامیت کننده رسانههای آزاد
افغانستان) روز گذشته در مراسم تجلیل
از هفتهی رسانههای اجتامعی گفت:
« بر اساس اطالعات دفرت نی کیفیت
اینرتنت در افغانستان نسبت به یکی از
کشورهای اروپایی پنجاه درصد کمتر
اما نرخش صد برابر باالتر است».

آقای خلوتگر گفت که دفرت نی برای
حامیت از رسانههای اجتامعی ،بارها
خواهان فراهم ساخنت اینرتنت کمهزینه،
پررسعت و امن برای شهروندان شده
است.
همچنان او از وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی خواهان فراهم
ساخنت زمینههای بیشرت دسترسی
شهروندان به خدمات انرتنتی شد.
در همین حال مردم از پایین بودن
رسعت انرتنت و قطع شدن همه روزه آن
شکایت دارند .در دو روز گذشته فایرب
نوری افغان تلیکام حدود سی و چند

ساعت در کابل قطع بود که مشکالت
زیادی را برای مردم به بار آورده بود.
هرچند در سالهای اخیر قیمت انرتنت
در هر میگابایت بیست درصد کاهش
یافت ،اما با این هم کیفیت آن نظر به
قمیت آن قابل مقایسه نیست.
شامری از شهروندان کابل بعد از
کاهش قیمت انرتنت شکایت میکردند
که رشکتهای عرضه کننده انرتنت
کیفیت آن را نیز پایین آورده است.
همچنان شامری از شهروندان کابل از
انرتنت که توسط رشکتهای مخابراتی
عرضه میشوند نیز شکایت داشته و

میگویند که در بیشرت مواقع کیفیت
پایین آن نیازهای آنها را برآوره
منیکند.
اما خیر محمد فیضی ،رییس اداره
تنظیم خدمات مخابراتی در پاسخ به
این انتقادها در این مراسم گفت که
خدمات فایرب نوری از سوی دولت
سبب شده که نرخ اینرتنت در کشور به
ازای هر مگابایت در ثانیه ،به  ۶۷دالر
کاهش یابد.
او افزود که وزارت مخابرات در نظر
دارد که به زودی این قیمت را نیز تا سی
دالر کاهش دهد.

طالبان یازده مسافر را در والیت بغالن ربودند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت بغالن میگویند
که افراد گروه طالبان به روز شنبه ،دست کم یازده مسافر
را در منطقهی دند غوری این والیت ربودهاند.
جرنال عبدالجبار پردلی ،فرمانده پولیس بغالن گفته
است که حوالی شام روز شنبه طالبان این افراد را از قریه
احمدزی دند غوری شهر پلخمری ربودند و ما تاکنون
اطالع دقیق از رسنوشت آنها نداریم.
به نقل از خربگزاری بخدی ،آقای پردلی گفته است که
طالبان نخست شانزده مسافر را ربودند ،اما بعد چهار
خانم و یک ریش سفید را آزاد کرده و یازده نفر دیگر
را با خود بردهاند.
به گفتهی پردلی ،ربودهشدگان همه از قوم هزاره بودند و
در چند موتر جداگانه از ولسوالی دهانه غوری به طرف
شهر پلخمری در حرکت بودند.

اما تاهنوز گروه طالبان مسئولیت این آدمربایی را به
عهده نگرفته ولی مردمان محل میگویند که در محل
وقوع رویداد ،بیشرت طالبان پاکستانی فعالیت دارند.
در همین حال فرمانده پولیس لغامن گفته که تحقیقات
ابتدایی نشان میدهد که خصومتهای که در منطقه
بوده در ربودن این افراد پیوند دارد.
پردلی گفت است« :تحقیقات پولیس برای شناسایی
ربایندگان و جاییکه این مسافران منتقل شده آغاز شده
است از جانب دیگر ریش سفیدان تالش میکنند تا این
موضوع حل و فصل شود».
این در حالیست که از آغاز سال جدید خورشیدی،
موارد آدم ربایی در کشور افزایش یافته است .دو روز
پیش شش مسافر در والیت فراه در غرب کشور از سوی
افراد ناشناس ربوده شدند.

همچنان بیست راننده و مسافر چند ماه قبل در والیت
دایکندی در مرکز کشور ربوده و دوباره رها شدند،
سپس یازده مسافر در شامل کشور ربوده شدند.
بیشرت از یک ماه پیش در دو مورد ،افراد ناشناس
چهار تن به شمول یک زن و یک کودک از باشندگان
ولسوالی جاغوری والیت غزنی را در ولسوالی گیالن
ربودند .چند روز بعد هم چهار تن دیگر از باشندگان
این ولسوالی را در ولسوالی قره باغ ربودند که تاکنون
از رسنوشت افراد ربوده شده در هر دو مورد معلومات
در دست نیست.
پنج ماه پیش ،سی و یک مسافر نیز در شاهراه کابل–
قندهار در والیت زابل ربوده شدند که تاکنون از
رسنوشت دستکم دوازده تن آنها خربی در دست
نیست.

وزارت فرهنگ:
استفاده از شبکههای اجتماعی قانونمند خواهد شد
اطالعات روز :مسئوالن وزارت اطالعات
و فرهنگ میگویند که این وزارت در نظر
دارد تا به هدف قانونمند شدن استفاده
از شبکههای اجتامعی فصل جدیدی را
زیر نام «شبکههای اجتامعی» در قانون
رسانههای همگانی اضافه کند.
مژگان مصطوفی ،معین نرشاتی این
وزارت روز گذشته در مراسم تجلیل از
هفتهی رسانههای اجتامعی گفت یکی
از دستاوردهای دههی نوین و دموکراسی
بحث انرتنت ،شبکههای اجتامعی و
رسانههای آزاد در کشور است؛ اما نیاز
است این موضوع قانونمند شود.
خانم مصطفوی افزود که وزارت اطالعات
و فرهنگ در نظر دارد تا فصل جدیدی
زیر نام «شبکههای اجتامعی» در قانون
رسانههای همگانی به هدف قانونمند

شدن استفاده از این شبکهها اضافه کند.
مصطفوفی ضمن این که افزود شبکههای
اجتامعی در کشور رشد رسیع و چشم
گیری داشته اند ،گفت « :شبکههای
اجتامعی در افغانستان مثل سایر کشورها
رشد رسیع و چشم گیری داشته؛ ولی
خوب است ما با توجه به ارزشهای یک
جامعهی انسانی و سنتی که داریم بحث
قانونمند شدن شبکههای اجتامعی را
داشته باشیم».
با این حال معین نرشاتی وزارت اطالعات
و فرهنگ گفت که بحث وضع قوانین به
هدف قانونمند شدن استفاده از شبکههای
اجتامعی ،هرگز به مفهوم وضع محدودیت
برای آزادی بیان نیست.
او در این مورد گفت« :وقتی که ما از قوانین
و مقررات صحبت میکنیم به هیچ عنوان

به معنای این نیست که ما آزادی بیان را
محدود کنیم یا محدودیتهای وضع
کنیم؛ بلکه به منظور این است که به حقوق
سایر افراد صدمه وارد نشود».
مصطفوی در بخشی از سخنانش افزود:
«امروز متأسفانه در بحث و بعد اخالقی،
کارکرد ما در شبکههای اجتامعی یک
مقدار سوال برانگیز است؛ ما وارد حریم
خصوصی افراد میشویم ،ما از طریق
شبکههای اجتامعی هتک حرمت میکنیم
و ما اخالق را زیر پا میگذاریم».
او در مورد نرش تصاویر وحشتناک از
سوی کاربران شبکههای اجتامعی گفت
که تصاویری از جنگ و خشونت به نحوی
روح افراد جامعه را خدشه دار میسازد.
در همین حال مجیب خلوتگر ،رییس
اجرایی اداره «نی» ضمن استقبال از این

اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ گفت
که رسانههای اجتامعی امروز در کشور
جایگاه خود را یافته اند.
همچنان آقای خلوتگر از وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خواهان
فراهم ساخنت زمینههای بیشرت دسترسی
شهروندان به خدمات انرتنتی شد.
در سالهای اخیر استفاده از شبکههای
اجتامعی به ویژه فیسبوک در میان
شهروندان کشور بیشرت شده است .بر
اساس آمار غیررسمی ،حدود سه میلیون
نفر به خدمات انرتنتی دسترسی دارند.
هرچند کمیت کاربران شبکههای اجتامعی
بیشرت شده ،اما در بعضی موارد استفاده
نادرست از این شبکهها ،نرش و پخش
تصاویر وحشتناک و آزار دهنده ،شامری
دیگر از کاربران را ناراحت میکند.

گروه طالبان سربازان اسیر شده در والیت بدخشان را
رها کرد
اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت بدخشان تایید
کردند که  ۱۰۷رسباز پلیس محلی و پلیس مرزی افغانستان
که شب گذشته به نیروهای وابسته به گروه طالبان پیوسته
بودند ،توسط افراد طالبان رها شدهاند.
به نقل از بی بی سی ،لعل محمد احمدزی ،سخنگوی
پولیس بدخشان گفته است که این افراد بر اساس "یک
معامله" با افراد گروه طالبان در منطقهی تیرگران ولسوالی
وردوج بدخشان یکجا شده بودند و در مقابل تحویل دادن
متام امکانات نظامی شان به طالبان آزاد شدند.
آقای احمدزی افزوده که  ۱۹رسباز پلیس محلی نیز به
دستور فرماندهان خود به نیروهای مخالف دولت پیوسته
بودند ولی امروز توانستند با استفاده از فرصت همراه با
سالحهایشان به نیروهای دولتی بپیوندند.
ذبیح الله مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان هم در صفحه

توییرت خود نوشته است که این رسبازان روز شنبه به
نیروهای وابسته به این گروه تسلیم شده بودند و امروز با
وساطت بزرگان قومی و گرفنت ضامنت آزاد شدهاند.
این در حالیست که رسانههای کشور گزارش داده بودند
که نزدیک به  ۱۲۰رسباز پولیس محلی و مرزی در ولسوالی
وردوج والیت بدخشان در محارصه افراد گروه طالبان قرار
گرفت ه و یک مرکز نظامی نیز به دست افراد این گروه سقوط
کرده است.
پس از گزارش رسانهها مبنی بر سقوط یک مرکز نظامی
در بدخشان ،سخنگویان وزارتهای داخله و دفاع به روز
شنبه در نشست خربی در کابل ،این گزارشها را رد کردند
و گفتند که نیروهای امنیتی در بدخشان در محارصه نیستند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله گفته بود که
خربهای مبنی بر محارصه شدن نیروهای امنیتی افغان در

ولسوالی وردوج والیت بدخشان واقعیت ندارد.
صدیقی گفته بود که هیچ پایگاه و پاسگاه نظامی در هیچ
نطقهی کشور در محارصه شورشیان مسلح نیست.
اما شاه ولی الله ادیب ،رسپرست والیت بدخشان به روز
شنبه در محارصه ماندن این افراد را تایید کرده و گفته بود
که او در مورد وضعیت منطقه تیرگران والیت بدخشان با
رییس جمهوری ،رییس اجرایی و وزیران داخله و دفاع
صحبت کرده ،ولی برای حامیت از این نیروها اقدام الزم
صورت نگرفته است.
با این حال ژنرال بابه جان ،فرمانده پلیس بدخشان دلیل
سقوط این پایگاهها روحیه ضعیف رسبازان دانسته نه کم
بودن مهامت جنگی.
بابه جان گفته که در این پاسگاهها برای سه ماه مهامت
جنگی و آذوقه برای رسبازان وجود داشته است.

کرزی از ریاست جمهوری
دست برداشته است؛ نه از قدرت

منبع :واشنگنت پست

نویسنده :سودارسن رگوان

برگردان :حمید مهدوی
برگردان :حمید مهدوی
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کدام نیمهی ُپر او بیادر!

بخش دوم و پایانی:

ماه گذشته در مسکو ،با کرزی بیشتر چنان رفتار شد که با
رییس برحال یک دولت رفتار میشود و او با ویالدیمرپوتین،
رییس جمهور روسیه ،دیدار کرد تا طالبان و ظهور دولت
اسالمی در افغانستان را مورد بحث قرار دهند .از زمان رسیدن
به قدرت ،نه غنی و نه عبدالله از مسکو رسما دیدار کرده اند.
مقامهای حکومت افغانستان میگویند که آنها در مورد
نزدیکی کرزی با کشورهای خارجی نگران نیستند .آنها
دیدار او از روسیه به عنوان تالش پوتین برای هدف قرار
دادن ایاالت متحده؛ که کرزی با آن دشمن بوده است ،را رد
میکنند .اما این مقامها در مورد آنچه که آنها آن را دخالت
کرزی در انتصابها و سیاستهای حکومت توصیف میکنند،
نگرانند .کرزی در پارلمان حامی دارد؛ منتقدانش میگویند که
در زمینهی رای اعتماد نگرفتن برخی از نامزد وزیران کابینه
غنی و هم چنین در پستهای والیتی اعمال نفوذ کرد.
یک دستیار عبدالله ،که نخواست نامش فاش شود تا بتواند
آزادانه در مورد تشویق حکومت از ناحیه کرزی صحبت کند،
گفت« :او مخفیانه ،پشت پرده ،کارهای زیادی انجام داده
است« ».افرادی وجود دارند که به او وفادارند و برطرف کردن
همه آنها از پستهای حکومتی زمانبر خواهد بود».
خُرم تمام ادعاها را رد کرد .هرچند به صورت علنی هیچ بحثی
وجود ندارد که کرزی حکومت را هدف قرار میدهد .کرزی و
معاونانش با غوغای زیاد بر سیاستهای غنی ،از قبیل امضای
موافقت نامه دوجانبه امنیتی با واشنگتن ،حمله کرده اند .داوود
سلطانزوی ،نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ،2014
گفت« :او سیاست خارجی ما را حدس و قیاس میکند .او
مسیر صلح را حدس و قیاس میکند .او تحوالت اقتصادی
جاری را حدس و قیاس میکند».
در ماه می ،کرزی خواهان لغو موافقت نامه میان سازمانهای
استخباراتی افغانستان و پاکستان شد و آنرا خالف منافع ملی
کشور خواند .ایمل فیضی ،یکی از دستیاران کلیدی او،
این موافقت نامه را «خوابیدن با دشمن» توصیف کرد .ماه
گذشته ،کرزی یک حمله هواپیماهای بدون سرنشین را ،که
طبق ادعاها ملکیها را کشت ،محکوم کرد .در حالیکه غنی از
اظهار نظر در مورد چنین حمالت خودداری کرده است.
احمد سعیدی ،تحلیلگر سیاسی در کابل ،گفت« :کرزی یک
سیاستمدار هوشیار است« ».او میداند که موقفهای ضد
امریکایی و ضد پاکستانی در افغانستان خریدار دارد».
عالوه بر انفعال سیاسی و سرخوردگی جمعی از نبود اشتغال و
افزایش قیمت ،محبوبیت کرزی بیشتر شده است .او نظر به
غنی ،مقام پیشین بانک جهانی ،که با رفتار خشناش معروف

است ،جاذبه بیشتری دارد .برخی از افغانها در مصاحبههای
شان ابراز امیدواری میکنند که او باردیگر نامزد انتخابات
ریاست جمهوری خواهد شد.
مصطفی حیدری ،که در اوایل دهه دوم زندگیاش به سر
میبرد و در غرفه کنار سرک رخت میفروشد ،گفت« :کار و بار
من در دوران کرزی بسیار بهتر بود« ».از زمانی که عبدالله و
غنی به قدرت رسیده اند ،مصروف اختالفات داخلی خود شان
هستند» .عبدالقادر ،یک بزرگ قومی از والیت سمنگان گفت:
«کرزی صد فیصد نظر به این حکومت وحدت ملی بهتر بود».
«یک حکومت موقت تحت رهبری کرزی باید شکل بگیرد،
همه از او حمایت خواهند کرد».
حامیان غنی و عبدالله به افزایش محبوبیت کرزی اذغان
میکنند .اما آنها هم چنین شکایت دارند که فساد و نهادهای
حکومتی با مدیریت ضعیف را در کشوری به ارث برده اند
که بسیاری از نیروهای بین المللی آن را ترک کرده اند و
کمکهای خارجی در حال کاهش است.
یک دستیار عبدالله گفت« :در زمان کرزی ،آنها وظیفه
داشتند و نیروهای بیشتری در روستاها وجود داشت؛ اما اکنون
این وضعیف در حال تغییر است« ».این چیزی است که باعث
میشود مردم کرزی را باور کنند».
دیپلماتهای غربی میگویند که حکومت نیز در رشد محبوبیت
کرزی مسئول است .حکومتی که در اختالفات داخلی گیر
مانده است ،نتوانسته است اصالحات قابل مالحظهای بیاورد
و کارجویان بانفوذی که با کرزی پیوند دارند را نیز رانده است.
دیپلمات غربی گفت« :تعداد بسیار زیاد [این کارجویان]
مدیران توانا بودند .تعداد بسیار اندک از لحاظ ایدیولوژی یا
قومی با کرزی پیوند داشتند« ».مایه تاسف است که آنها
تعداد زیادی از شخصیتهای قدرتمند را از حکومت رانده اند
 ...عجیب خواهد بود اگر کرزی از آن بهره برداری نکند».
عبدالله و غنی مبارزه میکنند .عبدالله در یک گردهمآیی
رهبران مجاهدین در فصل بهار علنا از کرزی خواست دخالت
در امور سیاسی افغانستان را متوقف سازد .هفته گذشته،
عبدالله حکومت کرزی را بخاطر مشکالت اقتصادی کشور
سرزنش کرد.
غنی ،که در حکومت کرزی به عنوان وزیر مالیه خدمت کرده
است ،عمیقا به کرزی احترام گذاشته است .افراد نزدیک به
وی میگویند که او اکنون معتقد است این کارش اشتباه بوده
است .نظر به گفته دیپلماتهای غربی و دستیاران غنی ،از
زمانی که کرزی امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان
را شدیدا انتقاد کرده است ،تنش میان غنی و کرزی تا حدی

رسانههای خبری محلی گزارش دادند
که غنی ماه گذشته با اشاره غیر مستقیم
به نفوذ کرزی به رهبران جامعه مدنی
در قندهار ،در سنگر قبیلهای کرزی،
گفت که «هیچ حکومت موازی» وجود
نخواهد داشت .با این حال ،غنی در
هفتههای اخیر تالش کرده است از افراد
با نفوذی که از خودبیگانه کرده است
دلجویی کند .او به پسران فرماندهان
پیشین مجاهدین و هم چنین برخی از
وفاداران کرزی پستهایی را پیشنهاد
کرده است .یکی از مقامهای پیشین،
در یک گردهمآیی دیپلماتیک اخیر گفت
که پیشنهادی دریافت کرده است .او با
تبسم گفت« :میخواهم این موضوع را
با کرزی در میان بگذارم».
افزایش یافته است که آنها با هم صحبت نمیکنند .در
روزهای اخیر ،هردو طرف تالش کرده اند اختالفات را کاهش
بدهند.
حشمت غنی ،برادر کوچکتر رییس جمهور گفت که غنی
«سرانجام فهمیده است که کرزی احترام او نسبت به خودش
به عنوان رییس جمهور پیشین را نشانهای پنداشته است
که میتواند در سیاستهای فعلی حکومت به رییس جمهور
هدایت بدهد».
رسانههای خبری محلی گزارش دادند که غنی ماه گذشته با
اشاره غیر مستقیم به نفوذ کرزی به رهبران جامعه مدنی در
قندهار ،در سنگر قبیلهای کرزی ،گفت که «هیچ حکومت
موازی» وجود نخواهد داشت .با این حال ،غنی در هفتههای
اخیر تالش کرده است از افراد با نفوذی که از خودبیگانه کرده
است دلجویی کند .او به پسران فرماندهان پیشین مجاهدین
و هم چنین برخی از وفاداران کرزی پستهایی را پیشنهاد کرده
است .یکی از مقامهای پیشین ،در یک گردهمآیی دیپلماتیک
اخیر گفت که پیشنهادی دریافت کرده است .او با تبسم گفت:
«میخواهم این موضوع را با کرزی در میان بگذارم».

بگذارید از شام یک سوال کنم .چند والیت را رساغ دارید که حد اقل
یکی از ولسوالیهایش از زمان به حکومت رسیدن ارشف غنی و عبدالله
عبدالله به دست طالبان سقوط کرده باشد؟ چه؟ پانزده والیت؟ بابا شام
بیخی از حد گذشتاندید! معلوم است که اصالً علمالوالیت شام رشد
نکرده .بیانصاف بگو بیست و پنج والیت که دل ما رسخ شود.
روانشناسی یکی از قبیحترین رشتههای علمی است که تعدادی از
نیروهای برشی خود را مرصوف آن کرده است .توهین منیکنم،
بگذارید ثابت کنم .از تاریخ رشوع کنم ،افغانستان چند سال است
صاحب استقالل شده؟ ببین دقیق یادت نیست ،مجبوری از  1919تا
حاال حساب کنی .اینجا روانشناسی تو را محکوم منیکند .میگوید
حساب کن ،حتی برای اطمینان خاطرت میتوانی پنج مرتبه بشامری.
اما اگر خدا به کمرت بزند و از خود بپرسی که خُب! ما از روز استقالل
تا حاال چند میلیون نفر را از دست دادیم؟ اینجاست که رس و کلهی
روانشناسی پیدا شده و میگوید که این سوالت درست نیست .بعد
توصیه میکند که نیمهی پر گیالس را ببین!
حاال در سلسلهی همین سوالها ،اگر بپرسیم که تا حاال چند ولسوالی
سقوط کرده ،نیمهی پر گیالس را ندیدهایم .باید سوال میکردیم که
در مجموع چند ولسوالی سقوط نکرده؟ اگر بگوییم که  120رسباز در
محارصهی طالبان درآمده و هر آن ممکن است بدست طالبان اسیر و
شهید شوند ،باز در حق روانشناسی جفا کردهایم .باید میگفتیم که
متام فرماندهان بلندرتبهی وزارت داخله و دفاع سامل و رسحال اند .تعداد
شان دیروز در جبلالفراخ ،فامیلی چکر رفته بودند .جای تان خالی خیلی
خوش گذشت! همینطور اگر یادتان باشد طالبان (البته باید شک کرد
که طالب باشند) ماهها قبل  31نفر را گروگان گرفت که بعدها ارشف
غنی شش میلیون دالر مرصف کرد تا  19نفرش را آزاد کند .در ادامه10 ،
نفر دیگر را گرفتند 5 ،نفر دیگر را گرفتند ،باز  5نفر ،چهار نفر 11 ،نفر،
 16نفر را گرفتند و بهانه آوردند که فالن چیز ما را آزاد کنید ،گروگانها را
آزاد میکنیم .حال اگر بگوییم که عجب رییس جمهور فرشتهی داریم!
نصف نفوس را طالبان گروگان گرفت و این آقا عین خیالش هم نیست،
باز روانشناسی در محرض آدم لشکر میکشد .سند ارایه میکند که
نصف دیگرش را گروگان نگرفته ،چرا این قسمتش را منیبینی؟
خالصه این روانشناسی دست از رس ما بر منیدارد .منیدانم رساغ
طالبان هم میرود یا نه مثل مقامات دولتی فقط مخالفین غیر مسلح
را پیدا کرده و هر روز علیه شان لشکرکشی میکند؟ یا بگذارید از
خودم بپرسم که اگر این علم پیش طالبان برود به طالبان چه پیشنهاد
خواهد کرد؟ مثالً خواهد گفت که شام میتوانید! شام میتوانید! کابل
از شامست! مزار از شامست! غزنی از شامست! نیمهی پر همینگونه
است دیگه!
البته من هنوز نپرسیدهام که آن یک میلیون شغلی که آقای ارشف غنی
وعدهاش را داده بود ،کجا شد؟ اصالً دمل منیشود بپرسم چون فورا ً
یک عده اجیر علم روانشناسی از راه میرسد و از من میپرسد که
چرا نیمهی پر گیالس را منیبینم؟! اصالً برپدر نیمهی پرش را لعنت!
گیالس را نیمه از زهر پر کرده دست مردم میدهید .بعد شکایت میکنید
که چرا نیمهی پرش را منیبینیم .درست مثل هر رشتهی دیگر از علم،
بر روانشناسی هم رفع حاجت کردیم! کی قرار است بفهمیم که این
جهان ،جهانی برای زندگی است و زندگی تنها به رفاه و رسمستی قبیله
خالصه منیشود .کنار قبیلهی تو ،قبیلهها وجود دارد .اگر این مسئله را
منیفهمی ،به یقین که گوشهایت دراز است.
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زبان و جایگاه زنان
نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی

از فراوانی ماه
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نگاهی به " از طنین رنگ" مجموعهی شعر محمد بشیر رحیمی

بخش یازدهم

میرحسینمهدوی

صحبت کردن از زنان5-
برخالف آنچه گفته میشود ،مردان جنس
مغرور هستند .مردان میتوانند از نتیجهی
کارهای خود لذت ببرند .مردان هر کاری را تنها
برای رضایت خود انجام میدهند و هیچ اهمیتی
به این مسئله نمیدهند که چهگونه در نظر
دیگران دیده میشوند .به طور قطع خودخواهی
اصلی این است .مرد تنها به خود و لذت خود
اهمیت میدهد؛ او خود را با نگرانی درمورد
این مسئله درگیر نمیکند که چهگونه رفتارهایی
او روی دیگران تاثیر میگذراد یا دیگران چه
دیدگاهی نسبت به رفتارهایش دارند .خیرهسری،
بهمراتب در مردان نسبت به زنان رایجتر بوده و
قابل تحمل است .یک شخصیت قدرتمند،
در کل نشانهای از خودمحوری است ،که در
مردان بیشتر از زنان ارزش داده میشود .به
این دالیل ،زنان در سیاست یا تجارت قدرت
چندانی ندارند ،چرا که در هر دوی این حوزهها،
نامتعارف و بیقاعدهبودن و تکبر از نشانههای
برجستهای هستند که شخص را متمایز میکنند.
در موردی دیگر از تفاوتهای واژگانی در
زبان انگلیسی ،میتوان به معنای ضمنی (در
برابر معنای صریح) واژههای «دختر مجرد
( »)spinsterو «پسر مجرد ( »)bachelorاشاره
کرد .در معنای صریح ،هر دوی این واژهها
وضعیتی مشابه را میرسانند :یکی برای مردان
و دیگری برای زنان استفاده میشود و معنای
هر دوی آنها این است« :شخصی که ازدواج
نکرده است» .اما این تنها تشابه این واژههاست.
«پسر مجرد ( ،»)bachelorاصطالحی خنثا است
که اغلب با داللت مثبت استفاده میشود .اما به
نظر میآید «دختر مجرد ( »)spinsterغالبا با
باری منفی استفاده شده و داللت بر بهانهگیری،
دیرپسند بودن ،خردهگیر بودن ،بداخالق و
مانند این دارد (در افغانستان :پیردختر) .بعضی
از تفاوتها میان این واژهها در جملههای زیر
خالصه شدهاند:
الف) ماری امیدوار است که پسر مجرد
( )bachelorشایستهای را مالقات کند.
ب) فرید امیدوار است که دختر مجرد
( )spinsterشایستهای را مالقات کند.
در اینجا ،مفهوم «دختر مجرد شایسته» است
که نامناسب به نظر میآید .اگر کسی یک
«دختر مجرد ( »)spinsterباشد داللت بر این
است که مناسب (ازدواج) نیست؛ آن دختر
شانس خود برای ازدواج را داشته اما از دست
داده است .بنابراین در واقع یک دختر بیست
ساله ،نمیتواند ( )spinsterشناخته شود :او
هنوز شانس ازدواج دارد .اما یک پسر ،همینکه
به سن ازدواج میرسد به عنوان «پسر مجرد
( »)spinsterدر نظر گرفته میشود« :پسر مجرد
(»)spinsterبودن چنین میرساند که شخص
حق انتخاب را دارد که ازدواج کند یا خیر و
این همان چیزی است که خود ایدهی وجود
او را در ادبیات عامهپسند جذاب میکند .او
خاطرخواهانی داشته است اما با موفقیت از آنها
عبور کرده است .اما «دختر مجرد (»)spinster

کسی است که یا کسی او را نخواسته یا اگر
خواسته به شکل جدی نبوده است .او یک
موجود پیر غیرخواستنی است .با اینحال
متعجبکننده نیست وقتی با استعارهای دیگر
که البته امروزه چندان استفادهای ندارد درمورد
«دختر مجرد» مقابل میشویم« :دختر مجرد
 »bachelor girlکه تالش میکند بار معنایی
«پسر مجرد  »bachelorرا به همان مفهومی
که برای مردان به کار برده میشود ،برای زنان
کسب کند .اما این واژه تنها برای نویسندگانی
کاربرد دارد که تالش میکنند به نوشتههایشان
در مجالتی مد روز ،ظاهری شیک بدهند .اما
«پسر مجرد» نیاز به هیچ استعارهای دیگر ندارد.
از طرف دیگر ،مفهوم استعاری «پسر مجرد»
معموال داللت بر نوعی رهایی دارد؛ اما «دختر
مجرد» اشاره به پاکدامنی یا امتناع از ازدواج
دارد.
میتوان موارد این چنینی فراوانی را ذکر کرد.
در برخی جوامع ،بنابر ساختار پیشفرضهای
آن جامعه در مورد نقش و جایگاه زنان ،تبریک
گفتن به زنان برای نامزدی یا ازدواج تقریبا به این
معناست که به او بگویی «خدا را شکر! شانس
آوردی که موقعیت مناسبی برای ازدواج برایت
فراهم شد» .اما در مقابل ،برای مردان خطر چنین
برداشتی وجود ندارد .انتخابی که یک مرد برای
ازدواج میکند ،به عنوان امری شایسته و خوب،
اما نه ضروری ،دیده میشود .بنابراین احتماال
تبریکگفتن به او به این دلیل خواهد بود که
تصمیمی عاقالنه گرفته است.
پس از مثالهایی درمورد دوران مجردی و
ازدواج پسران و دختران ،میتوان در مورد
«بیوهگی» نیز صحبت کرد .زن یا مردی که
شریک زندگیشان را از دست دادهاند ،هر دو
شرایطی یکسان دارند :هر دو سوگوار غم
همسر و همراه زندگیشان هستند .اما درحقیقت،
باید گفت که حداقل از لحاظ زبانشناسی هرگز
این مسئله درست نیست .عبارتی کامال هممعنا
و با بار معنایی برابر با «بیوه» که برای زنان
استفاده میشود برای مردان وجود ندارد .از زنان
«بیوه» رفتارهای ویژهای برای سوگواری انتظار
میرود .انتظاری جدی وجود دارد که زنان برای
مدتی طوالنیتر از مردان در سوگ همسرشان
بنشینند.
از طرف دیگر« ،بیوه» را میتوان در چنین
جملهای استفاده کرد« :ماری بیوهی جان است»
و بازهم نام مردی که همسر از دست رفتهی آن
زن بوده است در مقابل نام او قرار میگیرد.
با وجود اینکه آن مرد دیگر زنده نیست اما
هنوز زن را در رابطهاش با او تعریف میکنند.
اما مردی که همسرش را از دست داده باشد
دیگر در رابطه با او تعریف نمیشود .برای
مثال ،در زمان حیات همسرش میتوان گفت
«جان ،همسر ماری است» (البته که این عبارت
کاربردی کمتر از این دارد که بگوییم «ماری
همسر جان است») .اما همینکه آن زن از دنیا
رفت ،کارکرد او برای جان حداقل از لحاظ
زبانشناختی تمام شده است.

اگر قرار است شعر شربتی باشد که نه تنها کام بلکه جان ما
را شیرین کند ،در " از طنین رنگ" این گونه شعرها را بسیار
میتوان یافت .در این مجموعه ،واژهها نه فقط برای نشان
دادن خانهی معنا ،بلکه برای گشودن پنجرهای به سمت حال و
هوای شاعر نیز به کار میروند .واژهها حس ،حال و خوی محمد
ِ
کلمات خوب
بشیر رحیمی را به خود گرفته اند .گویا همهی این
و شیوا ،سالها در کورهی جان شاعر زیسته و نفس کشیده
اند و چنین است که همه به رنگ شاعر در آمده اند .خواننده
در همان صفحات نخست این کتاب به رابطهی ویژهی میان
شاعر و واژهها پی میبرد .گویا میان کلماتی که در دل کتاب "
از طنین رنگ" نشسته و جهان زیبای این کتاب را رقم زده اند،
با محمد بشیر رحیمی رابطهی بسیار صادقانه و شفافی برقرار
است .گاه میتوان تصور کرد که شاعر در گوشهای از کتابش
نشسته و دست بر گردن واژههای یکی از غزلهایش انداخته و
باهم قصه میکنند و حال هم را میپرسند .شاید بتوان با کمی
گذشت گفت که هر کلمهی این کتاب مساوی محمد بشیر
رحیمی است و محمد بشیر رحیمی مساوی هر کدام از این
کلمات .گویا شاعر برای توصیف جهان از خشت خشت جان
خویش مایه میگذارد .این کلمات نامهای دیگر رحیمی اند که
کنار هم نشسته اند و جهان دیگری را آفریده اند.
کتاب در  128صفحه و به همت انتشارات دُر دری به نشر
رسیده است .از مقدمهی خواندنی استاد ابوطالب مظفری که
بگذریم ،شعرهای این کتاب در حوزههای مختلفی چشم به
جهان گشوده و با همدیگر جهان این کتاب را رقم زده اند.
شعرهای سیاسی ،شعرهایی که حاصل نگاه شاعر به خداوند و
دین اند ،عاشقانههای شاعر و  ...در وسعت این کتاب به شاعر
فرصت شاعری داده اند .طبیعی است که در شعرهای سیاسی-
اجتماعی زبان شعر گاه بیش از آنکه شاعرانه باشد سیاسی
است و این نشان میدهد که شاعر زمانی که با هدف گفتن
سخن خاصی رو به شعر میآورد گویا شعر در برابر این کار شاعر
دست به مقاومت م یزند و نمیگذارد که به عنوان وسیلهای در
دست شاعر مورد بهره برده داری قرار گیرد و چنین است که
زبان شعر به اندازه ی کافی به اوج نمیرسد .اما زمانی که شاعر
از عشق و مذهب ( که آنهم عشق شاعر است) سخن میگوید
زبان شعر مثل کبوترانِ سفید بال رو به اوج میگذارد.
خدای من به که منجر شویم غیر از تو
که جمله شان شروع توایم از هر سو
به جز حضور تو چیزی نمیتوان بودن
به هر طرف که کنم رو تو م یزنی سوسو
از اتهام تو کس تبرئت نخواهد شد
که منتهی نشود جز به متن دریا قو
ببین تنفس موزون و نبض اشیا را
همیشه در جریان اند هو هو هو
و یا
سر تا به پا شکفتهام اما چه میشود
پلکی اگر دوباره بگیری فرا مرا
قد کردهام به قدر فراوانی قدت
تمدید کرده است برایت خدا مرا
تامینم آن قدر که فراسوتر از ابد
داغت نموده متهم مومیا مرا
 ...این لوحه ماند و ماند  ...و دیگر چه فایده
دنیا بگیرد از سر و پا در طال مرا
دنیا ادامهایست از آن گیسوان تند
این رودباد میبردآیا کجا مرا
که از این نمونههای ارجمند در این کتاب مستطاب فراوانند.
در زمانهای که شعر تا سر حد نظم و نثرهای فیسبوکی نزول
کرده است ،نشر کتاب " از طنین رنگ" یک رخداد گرامی و
امید بخش است؛ رخدادی که نشان میدهد هنوز میتوان شعر
سرود و هنوز هم میتوان شعر شنید .در خصوص این کتاب
عزیز عالوه بر خوبیها و زیباییهایش دو نکته به ذهنم میرسد

خدای من به که منجر شویم غیر از تو
که جمله شان شروع توایم از هر سو
به جز حضور تو چیزی نمیتوان بودن
به هر طرف که کنم رو تو میزنی
سوسو
از اتهام تو کس تبرئت نخواهد شد
که منتهی نشود جز به متن دریا قو
ببین تنفس موزون و نبض اشیا را
همیشه در جریان اند هو هو هو
و یا
سر تا به پا شکفتهام اما چه میشود
پلکی اگر دوباره بگیری فرا مرا
قد کردهام به قدر فراوانی قدت
تمدید کرده است برایت خدا مرا
تامینم آن قدر که فراسوتر از ابد
داغت نموده متهم مومیا مرا
 ...این لوحه ماند و ماند  ...و دیگر چه
فایده
دنیا بگیرد از سر و پا در طال مرا
دنیا ادامهایست از آن گیسوان تند
این رودباد میبردآیا کجا مرا
که آنها را با شما و شاعر عزیز در میان میگذارم:
 -1کسانی که با شعر و زندگی بشیر رحیمی آشنایند میدانند
که سبک هندی و به ویژه بیدل جایگاه ارجمندی در شعر
ایشان دارد .هر چند تاثیر پذیری شاعر از سبک هندی در
مجموعههای نخستینتش بسیار بیشتر مشهود است اما رد
پای سبک هندی در مجموعهی جدید شاعر نیز به خوبی و
رسایی قابل دیدن است .نکتهی جالب این است که شاعر قصد
پنهان کردن این مسئله را نیز دارد و با جسارت و صراحت نشان
میدهد که میتوان در سایهسار شعر حضرت بیدل نشست و
دست به ابتکارات تازه زد و در هوای حریم شعری بیدل بود و
شعر امروزی سرود ..در "از طنین رنگ" ترکیبهای بیدالنه،
تصویرهای بیدلوار و تعبیرهایی که حکایت از توجه عمیق
شاعر به این شیوهی شعر و شاعری دارد ،بسیار زیاد است.
بگذارید به چند نمونه از آنها اشاره کنم.
گل به روز است پر و بال فراوان در دست
چاک در چاک و پریشان و گریبان در دست
هجرت از غنچگیاش در به دری داده به کف
یکسر آوار خود و النهی ویران در دست
پرده برداشته از پنجرهای رو به بهشت
فاش کرده است خودش را همه دامان در دست
در این نمونه " پر و بال فراوان در دست داشتن ،گریبان در
دست داشتن ،تعبیر " هجرت از غنچگی" ،آوار خود و النهی
ویران در دست داشتن و ...تعبیرهایی با خصلتهای سبک
هندی اند.
از اتهام تو کس تبرئت نخواهد شد
که منتهی نشود جز به متن دریا قو
از اتهام کسی تبرئه شدن و یا متهم به کسی بودن نیز از این
دست تعبیرات به حساب میآیند.

سر تا به پا شکفتهام اما چه میشود
پلکی اگر دوباره بگیری فرا مرا
نمونههای زیادی از این دست میتوان ارائه کرد و به نظر
میرسد که همهی این نمونهها داللت بر تاثیر سبک هندی بر
ذهن و زبان شاعر دارد.
تا جایی که من میدانم بشیر رحیمی از معدود شاعرانی است
که با شیفتگی به سمت سبک هندی روی آورد و مقیم خانهی
آیینهای این سبک شد .البته در بسیاری از ترکیبات و تعبیرات
بیدالنهی بشیر میتوان رد پای نو آوری و "بشیرانه" را دید
اما گاه ترکیبات بیدالنه فقط متعلق به بیدل میماند و این
باعث فراز و فرودهایی در زبان شاعر میشود .گاه چنین به
نظر میرسد که شاعر در ساخت و ساز تصویرهای تازه دستگاه
تصویر سازی سبک هندی را ترجیح میدهد .چنین است که
این نوع ساخت و ساز بیشتر به چشم میخورد و گاه تا سر حد
تکرار و تقلید نیز پیش میرود.
 -2زبان ِ" از طنین رنگ" هرچند بسیار روان ،شاعرانه و بشیرانه
است اما گاه دچار پرشهای ناخوشایندی میشود .به این
نمونه نگاهی بیاندازید:
یک نفر داشت ادای غم او را میکرد
دخترش بود که میخواست پدر شاد شود
به نظر میرسد که در مصرع نخست منظور شاعر روشن باشد.
کسی در حال اداء در آوردن کس دیگری بوده است .اما این
مصرع دو مشکل زبانی دارد .نخست اینکه تعبیر " ادای غم"
بسیار کلی و مهبم است .ادای کسی را در آوردن سخنی است
و ادای غم کسی را در آوردن سخن دیگر .به درستی روشن
نیست که " ادای غم" کسی را در آوردن یعنی چه؟ مشکل
دوم نیز این است که " ادای غم کسی را کردن" یعنی چه؟
اگر منظور شاعر تقلید کردن و تکرار حرکات یک نفر باشد ( که
مصرع دوم داللت برآن میکند) تقلید کردن را با تعبیر "اداء در
آوردن" معادل دانند نه " اداء کردن" .اداء کردن به معنای به
جا آوردن است.
من و تو چون دو عدد دل ،ضریب همدیگریم
که عشق میشود از ضرب هردو مان حاصل
این بیت در دل یک غزل عاشقانهی قوی و قشنگ نشسته
است اما خود بیت از دشواریهای زبانی زیادی رنج میبرد.
مسئلهی اول ترکیب " عدد دل" است .به راستی عدد دل یعنی
چه؟ عدد دل چهگونه عددی است و عدد با دل چه نسبتی
دارد؟ به نظر میرسد که ابهام " عدد دل" همچنان الینحل
مانده است .حال شاعر میگوید که این دو عدد دل ( که
معنایش همچنان نا روشن است) ضریب یکدیگرند .این یعنی
چه؟ منظور شاعر اما اینست که " عشق حاصلضرب من و
توست" .در این صورت ضریب یکدیگر بودن بی معنا است.
و یا این نمونه که بیتهایی از این غزل را در باال نیز آوردهام:
دست پرواز قنوت است سراپاست دعا
شبلیای شعلهور از آتش ایمان در دست
من در فهم این بیت و یافتن رابطهی تصویری آن واقعا
مشکل دارم .باید بتوانیم رابطهای بین دست ،پرواز ،قنوت و
دعا بیابیم .شاید منظور شاعر این بوده که دعا پرواز کردن
دست در حالت قنوت است .اگر چنین باشد ،مصرع دچار زبان
پریشی است و و نمیتواند خودش را به صورت شفافی شرح
دهد .عالوه براین چهگونه میتوان " شبلیای شعلهور از آتش
ایمان" بر دست و یا روی دست تصور کرد؟
و به عنوان آخرین نمونه از زبان پریشیهای این مجموعه به
بیت زیر دقت فرمایید:
کنار خاطر خود زار م یزنم هر روز
که رفته است همانا ز دست دنیایم
در مصرع نخست شاید منظور شاعر این باشد که هر روز کنار
"خاطرات" خود زار م یزند .وگرنه "خاطر" (یاد) کناری ندارد
که بتوان آنجا زار زد و حتا اگر هم داشته باشد کنار آن زار زده
نمیتواند الزاما به دلیل از دست رفتن دنیای شاعر باشد.
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طالبان و معمای پاکستان

پاکستان باید بفهمد که حکومت وحدت ملی بهترین همکار
برای شکست دادن طالبان است.

یادداشتهایسخیدادهاتف

نویسنده :مؤید یوسف ،اصال پاکستانی که
اکنون به حیث کارشناس ارشد سیاست
خارجی در واشنگتن کار میکند.
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :الجزیره

به تاریخ  7ماه جاری (جوالی) میالدی ،نمایندگان حکومت
وحدت ملی افغانستان و طالبان در تپهی مری پاکستان  ،به
فاصلهی  45کیلومتر به طرف شمال شرق اسال مآباد ،با هم
مالقات کردند.
این نخستینبار بود که نمایندگان هردو طرف به طور رسمی و در
حضور نمایندگان پاکستان ،ایاالت متحده و چین با هم دیدار
میکردند.
مال عمر ،رهبر غایب طالبان  ،از این گفتوگوها پشتیبانی کرده
است .این گفتوگوها اکنون به مثابه نقطهی عطفی نگریسته
میشود.
خبر اصلی تا اکنون این است که پاکستان با بازی کردن یک
نقش سازنده طالبان را وادار کرد که خواستهای جدیشان را
روی میز مذاکره مطرح سازند.
کسانی که در جریان صحبتها قرار دارند  ،گفتهاند که طالبان
در حین گفتوگوها تالش میکردند نیت نیک نشان دهند و
پاکستان تالش میکرد از نیت نیک طالبان اطمینان دهند.
با توجه به این برداشت عمیق در افغانستان و اکثر پایتختهای
کشورهای غربی که پاکستان در رابطه به صلح در افغانستان
صادق نیست ،این موضوع میتواند مهم دانسته شود.
باور بر این است که اگر پاکستان واقعا میخواست ،میتوانست
طالبان را وادار به مصالحه با حکومت افغانستان سازد.
امید تازه
از  11سپتامبر به بعد پاکستان همواره مخالف پیروزی ائتالف
به رهبری امریکا در برابر طالبان بود .پاکستان نمیخواست
تالشهای ائتالف منجر به پیروزی نظامی و سرکوب طالبان شود.
پاکستان از هر گونه تالش برای گفتوگو با طالبان که این کشور
در حاشیه قرار داشته باشد ،دوری میجوید.
تا زمان دیدار در مری پاکستان ،این کشور به تالشهای غنی
که از پاکستان عاجزانه میخواست در آوردن طالبان بر سر میز
مذاکره نقش مرکزی را بازی کند ،هیچگاهی پاسخ معناداری
نداده بود.
کسانی که به نیت پاکستان شک دارند ،این را نشان ه و گواهی
بر بیعالقگی پاکستان در برقراری ثبات در افغانستان عنوان
میکردند.
نشست مری ،اما ،امیدهای تازهای خلق کردهاست .کسانی که
پاکستان را صادق نمیدانستند و میگفتند این کشور ارادهای
برای آوردن ثبات در افغانستان ندارد ،اکنون ،شگفتزدهشدهاند
و به این فکراند که آیا این میتواند نشانهای از یک تغییر واقعی
باشد یا نه.
در واقع چنین است و امید تازهای خلق شدهاست ،اما نه تا آن حد

که بسیاری فکر میکردند.
مشکل کنونی عدم تمایل پاکستان نیست ،بلکه ،مشکل این است
که پاکستان نمیتواند اعضای برجستهی طالبان را برای پشتیبانی
از صلح با یکدیگر متحد سازد .واقعیت ساده که به پیچیدگی
روند صلح میانجامد ،این است که طالبان دیگر یک گروه واحد
نیست.
شکافهای درونی نه تنها سبب پیوستن اعضای طالبان به گروه
دولت اسالمی (داعش) شده است ،بلکه ،شواهد زیادی در
دست است که نشان میدهند که فرماندهان طالبان در میدان نبرد
مستقالنه عمل میکنند و از رهبری این گروه در پاکستان فرمان
نمیبرند .این نکتهایست که هنوز هم اکثر وقتها نادیده گرفته
میشود.
بهترین شریک ممکن
وعدهی غنی برای رفع نگرانیهای پاکستان پس از رسیدن به
قدرت ،سبب فکر مجدد در میان تصمیمگیرندگان پاکستانی شد.
مسئلهی «خواست/اراده»ی پاکستان پس از آن بر طرف گردید
که اعضای بلندرتبهی نظامی پاکستان پیبردند که غنی بهترین
شریک ممکن در افغانستان است و فهمیدند که سرنگونی او
سبب سقوط افغانستان در جنگ داخلی خواهد شد .پاکستان
دیگر نمیتواند به سادگی ضایعات اضافی امنیتی و مشکالت
انسانی چنین سناریویی را مدیریت کند.
پس از سفر غنی به پاکستان در ماه نومبر سال  ،2014رهبری
نظامی پاکستان تالش کرده است که اعضای شورای رهبری
طالبان را وادار به آغاز گفتوگوهای رسمی با کابل سازد.
این تالشهای پاکستان زمانی افزایش یافت که نیروهای امنیتی
افغانستان علیه پناهگاههای تحریک طالبان پاکستان به دنبال
حملهی آن گروه بر یک مکتب در پشاور در ماه دسامبر ،وارد
عمل شدند .حملهی طالبان پاکستانی بر مکتب فرزندان نظامیان
پاکستان ،باعث کشتهشدن  130کودک دانشآموز گردید.
اما تالشهای پاکستان آن طوری که انتظار میرفت ،نتیجه
ندادهاند .دلیل اصلی آن ،این است که شکافهای داخلی
در میان طالبان گسترهی نفوذ پاکستان را تضعیف کردهاست.
پاکستان بر چهرههای معتدل بلندپایهی این گروه نفوذ دارد.
نخستین نشانهی عدم تأثیر پاکستان بر کسانی که میدان جنگ را
در اختیار دارند ،زمانی آشکار شد که نتوانست به وعدهی خود به
غنی برای جلوگیری از آغاز «حملهی بهاری» طالبان عمل کند.
برای راهاندازی وحشیانهترین تهاجمها ،این جنگجویان طالبان
نه تنها از پاکستان و رهبران میانهرو این گروه سرپیچی کردهاند،
ِ
برداشت پذیرفتهشده و غالب را که طالبان دیگر
بلکه  ،این
نمیتوانند مانند دههی  1990کابل را تسخیر کند  ،نیز به چالش
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بر اساس گزارشها ،بعضی از
فرماندهان طالبان که رهبری میدان
نبرد را به عهده دارند ،احساس
میکنند که پیروزی کامل نزدیک
است .این برداشت عموم در سراسر
افغانستان که حکومت غنی در
آستانهی فروپاشی قرار دارد ،طالبان
را بیشتر از پیش تشویق میکند.
اعضای طالبان که در گفتوگوهای
مری در پاکستان شرکت کرده بودند،
همیشه بازیگران جدی در درون گروه
طالبان بودهاند .اما تا زمانی که آنان
ثابت نسازند که بر همقطاران شان
که تهاجم بهاری را رهبری میکنند
مؤثر هستند ،ارزششان برای برای
روند مصالحه همچنان زیر سوال قرار
خواهد داشت.
کشیدهاند.
در آستانهی فروپاشی
بر اساس گزارشها ،بعضی از فرماندهان طالبان که رهبری میدان
نبرد را به عهده دارند ،احساس میکنند که پیروزی کامل نزدیک
است .این برداشت عموم در سراسر افغانستان که حکومت غنی
در آستانهی فروپاشی قرار دارد ،طالبان را بیشتر از پیش تشویق
میکند.
اعضای طالبان که در گفتوگوهای مری در پاکستان شرکت
کرده بودند ،همیشه بازیگران جدی در درون گروه طالبان
بودهاند .اما تا زمانی که آنان ثابت نسازند که بر همقطاران شان
که تهاجم بهاری را رهبری میکنن د مؤثر هستند ،ارزششان برای
برای روند مصالحه همچنان زیر سوال قرار خواهد داشت.
سطح خشونتهای طالبان در روزهای آینده آشکارا نشان
خواهد داد که آنان با فرماندهان طالبان در میدان جنگ ارتباطی
دارند یا نه.
همچنان مانند گذشته ،برای موفقیت گفتوگو ،باید به
آشکارترین شکل ممکن به تمام گروههای طالبان فهمانده شود
که پیروزی نظامی آنان غیرممکن است.
معنای این حرف این است که حکومت افغانستان و نیروهای
امنیتی آن ،در تمام مدت این فصل جنگ ،در برابر تهاجم طالبان
با جدیت تمام بایستند و نگذارند که درمیدان جنگ پیروزیای
نصیب آنان شود و کنترل یک منطقه به دست آنان بیفتد.
پاکستان با رویدست گرفتن اقدامات سختگیرانه ،به ویژه
علیه آن عده از اعضای طالبان که با گفتوگو مخالف هستند،
میتواند در این روند کمک کند.
همزمان با آن ،جامعهی بینالمللی باید این برداشت را که
افغانستان بار دیگر تنها گذاشته میشود ،بر طرف سازد.
مهمتر از همه ،غنی باید کارکرد حکومتش را بهبود بخشد تا
فضایی برای نفس کشیدن در داخل افغانستان مهیا گردد.

مغز متکرب
در این باب که آیا دانشمند میتواند و میباید
سیاستمدار شود ،بسیار سخن گفته اند .حد اقل یک
چیز در رابطهی دانش آکادمیک و شناخت سیاسی روشن
است و آن این است:
کسی که در محیط آکادمیک کار میکند ،ناگزیر نیست
دایما در بارهی افکار عمومی و قضاوتهای اجتماعی
در مورد کار خود بیندیشد .اما کسی که در عالم سیاست
فعال است باید پیوسته در این مورد نگران باشد .اساسا
کار سیاسی یعنی در میانهی افکار عمومی و قضاوتهای
اجتماعی ایستادن.
از این منظر که به ریاست جمهوری حامدکرزی و محمد
اشرف غنی احمدزی نگاه کنیم ،به یک تفاوت خیره
کننده میرسیم که یک چهرهی سیاسی را از یک چهرهی
آکادمیک جدا میکند .وقتی که اشرف غنی به قدرت
رسید ،بسیاری از این رویداد خوش حال شدند .تصور
این بود که آدمی که شهرت آکادمیک خوبی دارد و یک
چهرهی علمی شناخته شده در محیطهای علمی است،
حتما بهتر میداند که چهگونه کشتی شکستهی سیاست
و حکومت و اقتصاد و امنیت افغانستان را به لنگرگاهی
امن برساند .او را در برابر کرزی که مینشاندند ،کرزی
کمرنگ میشد.
اما اشرف غنی نمونهی روشنی شد از این که چهرههای
آکادمیک لزوما رفتار سیاسی بهتری ندارند و ای بسا که
به خاطر غرور آکادمیک خود و زیستن طوالنی در حباب
غفلت سیاسی ،مدیران سیاسی بسیار ناکارآمد و ناکامی
هم بشوند .یک نمونه بدهم:
حامد کرزی تقریبا چهارده سال حکومت کرد .او با تمام
کژیهایی که داشت ،در یک مورد بسیار کامیاب بود؛ در
دورهی او این تصور عمومی که او رییس جمهور «همه»
است و دولت افغانستان دولتی است برای همهی مردم
افغانستان ،هرگز خدشه برنداشت .در قضاوتهای
جمعی و در افکار عمومی ،حامد کرزی هرچه بود رییس
جمهور یک قبیله پنداشته نمیشد .این تصور هرگز پدید
نیامد که کشور در زیر مدیریت او به سوی فروپاشی قومی
میرود .کرزی در چهارده سال توانست از شکل گرفتن
این تصور جلوگیری کند.
اما اشرف غنی در کمتر از یک سال خود را به عنوان یک
چهرهی سیاسی قبیلهیی جا انداخت و افکار عمومی را
متقاعد کرد که افغانستان در تحت مدیریت سیاسی او
به سرعت به سوی فروپاشی قوم-محور میرود .غرور
درمان ناپذیر او ،به حیث یک متفکر و برنامه ریز ،به او
اجازه نداد و نمیدهد که دمی از حباب ارگ بیرون بیاید
و ببیند که کشور را با چه فاجعهی وحشت آوری رو به
رو کرده است .خیال میکند که کشورداری یک پروژهی
کوچک است که تمام اجزای آن را میتوان یک تنه برنامه
ریزی کرد و بی اعتنا به ادراک عمومی و قضاوتهای
اجتماعی این برنامه را با لجاجت عملی کرد .نتیجه آن
شده که امروز بسیاری از شهروندان او را نه در قامت یک
رییس جمهور که در هیئت یک بزرگ قبیلهیی میبینند و
از او قطع امید کرده اند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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موبایلها جسم انسان را تغییر میدهند

بگو مگو از
Partaw Naderi
آنها  180تن بودند و به روایت دیگر اضافه از  200تن.
چهار روز رزم در برابر داعش و طالبان یا هر نام دیگری
که برای شان بدهیم .در کوهستانهای خشن در وردوج در
محارصۀ دشمن لربیز از تعصب و تشنه به خون با همه جنگ
افزارهای رزمی .چهار روز جنگ نه نانی برای خوردن ،نه
آبی برای نوشیدن و نه گلولهیی برای آتش کردن .صدای شان را ارگ نشینان و وزارات
بی رسپوش دفاع منیشنود .سخنگویان در کنار هم مینشینند و گزافه میبافند .حال
این شامر بزرگ به دست دشمن اسیر شده اند .چه رسنوشتی خواهند داشت؟ چیزی
منیدانیم! پیش از این رس بریدن سی تن در همین منطقه! وجدانی تکان منیخورد!
چند روز پیش حادثۀ هامنند در جلزیر ،در چند کیلومرتی پایتخت .میرزمند و در دو
شبانه روز در محارصۀ دشمن ،همه از پای میافتند .این حادثههای جانسوز بگونهی
رخ میدهد .از قدیم گفته اند که از یک سوراخ مار دوبار کسی را نیش منیزند ،اما این
سوراخهای توطئه را چه کسانی به فرزندان این رسزمین ایجاد میکند که این ماران سیاه
این همه سپاهیان جوان ما را نیش میزند.
این داعش چه میخواهد ،متفکران ارگ چیزی منیگویند ،وقتی به این همه بی اعتنایی
دولت نگاه میکنیم این شک در ما ایجاد میشود که شاید این دولت خود بخشی از
هامن پروژۀ سیاه داعش است که میخواهد راه این اژدهای سیاه را به آن سوی جیحون
بگشاید!
در لوکر نیروهای خارجی بر پاسگاههای ارتشیان مببارد میکند و میکشد و بعد خاموشی
و متام!
از قدیم گفته اند وقتی در دولتی ارزشهای انسانی فرو میپاشد ،وقتی دولتی منیتواند
از شهروندان خود دفاع کند ،وقتی دولتی به شهروندان خود دروغ میگوید ،آن دولت به
جامعت دزدان بدل میشود ،مگر ما چنین نشدهایم!
آیا این همه حادثههای خونین تنها نتیجۀ بیکارهگیهای دولت است و یا هم زمینه
سازی برای یک برنامۀ سیاه در چنین وضعی مگر کجاست خرد مدنی این همه نهاد
مقاطعه کار مدنی ،کجاست خرد سیاسی این همه احزاب سیاسی تا خرد خود را روی هم
بگذارند و راهی به این مردم نشان دهند و در کنار مردم بیاستند.


Jawad Zawulistani
ویران شود این شهر که شاشخانه ندارد
در کابل چه باید کرد؟
باید قانون ساختامن «بلدینگ کود» و قانون کار در کابل
همه رشکتها و ادارات دولتی را مجبور کند که تشنابهای
مجهز برای کارمندانشان در هر منزل یک ساختامن
بسازند .سپس ،رشکتها برای جلب مشرتی یک نوع رقابتی بین شان ایجاد خواهد
شد و خود دروازه تشنابها را به روی عموم باز خواهند کرد .مسئله ساده است اگر من
برای خرید لباس عید قرار است به «فروشگاه بزرگ افغان» بروم حداقل  2ساعت وقتم
را آنجا خواهم گذراند .در این دو ساعت من نیاز دارم که یک بار تشناب بروم .اگر از
پیش بدانم که در آن فروشگاه  4منزله تشناب وجود ندارد ،به فروشگاه دیگری خواهم
رفت که تشناب دارد.
مساجد نیز باید از سوی دولت موظف شوند که دروازه تشنابهایشان را به روی عموم باز
نگهدارند و در عوض شهرداری به صورت مجانی فاضالب آنها را تخلیه کند.
خالصه گپ اینکه نبود تشناب (و در کل خدمات مشرتیان) در اماکن تجاری کابل نشان
میدهد که روح کاپیتالیزم در این شهر وجود ندارد—فقط شبحی از آن بر فراز کابل حس
میشود .با اینکه طی سالهای گذشته ساختامنهای دراز و بل بلی زیاد ساختهایم،
ولی تجار ما همچنان ذهینیت یک حاجی بازاری را دارند و از منطق رقابت و تجارت به
خوبی آگاه نیستند.


Shahhussain Murtazawi
واكنش جرنال
يك ماه قبل در برنامه به روايت ديگر ،من و اقاي تينج در باره
رويداد شامل حضور داشتيم .در آن بحث من گفتم :جرنال
بني سنگ دو آسياب قرار دارد ،از يك طرف تركيه از طرف
ديگر ازبكستان .امشب جرنال دوستم در مصاحبه با طلوع
نيوز به آن گفتهها واكنش نشان داده گفت« :يك كته نفر كه عضو نهادهاي مدين است،
ناماش يادم رفته به من ميگويد كه جرنال بني سنگ آسياب است ،اين گب تو نه ده قوطي
است نه ده عطار».
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قسمت اول

تحقیقات نشان م یدهد نحوه زندگی دنیای مدرن
تاثیر مستقیمی بر جسم انسان م یگذارد .سیر
تغیی راتی که انسان اولیه را به شکل امروزی درآورده
وابستگی زیادی به رشایط زندگی او در هر برهه از
زمان داشته است.
هامن قدر که استفاده از اب زار اولیه بر بدن انسان تاثیر
گذاشته ،اب زار هوشمند نیز آرام آرام تغیی راتی را در
جسم انسان ایجاد م یکنند .ب رای مثال زمانی برش
ب رای جویدن شکار و خوراک یهای سخت به 34
دندان احتیاج داشت اما رفته رفته و با کشف آتش
و تغییر در نوع خوراک یها ،این تعداد به  32دندان
رسید و با تکامل مغز ،فک انسان به گ ون های تغییر
یافت که حتا فضای کافی ب رای  32دندان نیز در
دهان وجود ندارد ،چ را که استفاده از اب زار بر عم لکرد
مغز تاثیر م یگذارد و آن را به گرفنت تصمیامت
متناسب با رشایط اط راف وا م یدارد.
اگر استفاده از اب زار ابتدایی ت وانسته شکل رس ،بدن
و دستان انسان را تغییر دهد اب زار هوشمند نیز
م یت وانند چنین تغیی راتی در انسانها ایجاد کنند.
با این تفاوت که اب زار هوشمند به دلیل گسرتدگی
استفاده با رسعت بیشرتی شکل بدن انسان را
دگرگون خ واهندکرد.
بررس یها حاکی از آن است که حدود پنج میلیارد
نفر روی کره زمین از تلفن هم راه استفاده م یکنند
که این می زان تا سال  2017هفتاد درصد جمعیت
جهان را در بر خ واهدگرفت .در حال حارض بالغ
بر دو میلیارد نفر از جمعیت کره زمین از گوشی
هوشمند استفاده م یکنند که تعداد آنها روز به روز
در حال اف زایش است به طوری که پیش بینی شده تا
پایان سال جاری میالدی 50 ،درصد از کارب ران گوشی
هم راه به استفاده از گوشی هوشمند روی آورند.
کشور ما نیز از این وضعیت مستثنا نبوده و گفته
م یشود بیش از  20میلیون نفر از گوشی هوشمند
استفاده م یکنند .رواج استفاده از گوش یهای
هوشمند به حدی است که م یشود حضور آن را
همه جا حس کرد و این موضوع زمانی جدیتر
م یشود که بدانیم هر فرد ماهانه به طور متوسط
سی و هفت ساعت و نیم از وقت خود را با گوشی
هوشمندش م یگذارند .با این می زان استفاده از یک
وسیله من یت وان از نقش مهم آن در زندگی انسانها
غافل شد.
تا به حال مطالب گ وناگ ونی در رابطه با م زایا و
معایب استفاده از گوش یهای هوشمند گفته شده
که در ای نجا از تک رار آنها خودداری م یکنیم
اما م یخ واهیم بدانیم که آیا استفاده مستمر از

گوش یهای هوشمند ،مغز را ب رای ایجاد تغیی رات
فیزیکی در بدن متقاعد خ واهدکرد؟ در صورت
مثبت بودن پاسخ این س وال ،کدام یک از اعضا
بیشرت از بقیه ب رای تطبیق با اب زار هوشمند در معرض
تغییر شکل ق رار خ واهندگرفت؟
انگشت شست بزرگتر م یشود
بزرگتر شدن اندازه صفحه منایش در گوش یهای
هوشمند و استقبال کارب ران از این اتفاق ،کمپان یها
را واداشت تا در ط راح یهای خود به نحوه ق رارگیری
گوشی در دست کاربر نیز توجه کنند .جا به جایی
کلیدهای کنرتل صدا و پاور ،قوص دار کردن
گوش هها ،ایجاد انحنا در قاب پشتی ،سبک کردن
گوش یها و کاهش ضخامت آنها بخشی از تالش
کمپان یها ب رای جلب رضایت مش رتیان است.
اما با وجود همه این تالشها ،هنوز مشکالتی در
این بین وجود دارد .نگهداری گوش یهای بزرگ با
یک دست کار آسانی نیست .این مشکل در هنگام
تایپ ،استفاده از اپلیکیش نها و به خصوص بازی دو
چندان م یشود.
در این میان ،انگشت شست بیش از سایر انگشتان به
کار گرفته م یشود .کم یا زیاد کردن صدای موسیقی،
قفل کردن گوشی و حتا حرکت بین صفحات با
استفاده از این انگشت صورت م یگیرد .بناب راین
در استفاده طوالنی مدت از گوشی هوشمند ،این
انگشت بیش از سایرین در معرض آسیب ق رار
م یگیرد.
کسانی که به تازگی گوشی قدیمی خود را با یک
گوشی هوشمند با صفحه منایش بزرگ جایگزین
کرده اند ممکن است تا مدتی دردی را در بند دوم
انگشت شست خود تج ربه کنند ،که شدت آن بسته
به می زان استفاده از گوشی هوشمند ،متفاوت خ واهد
بود .در استفاده معم ولی این درد پس از مدتی ناپدید
م یشود و به نظر م یرسد که شست به گوشی جدید
عادت کرده ،اما در واقع این طور نیست.
کسانی که زمان زیادی را به کار یا بازی با گوشی
اختصاص م یدهند این درد را به صورت حادتری
تج ربه م یکنند و ممکن است گرفتار بیامری به
نام «انگشت ماش های» ش وند که در آن بند انتهای
انگشت دردناک م یشود.
این مسئله به دلیل بروز اشکال در تاندون خم کننده
انگشت و یا غالف آن روی م یدهد و م یت واند
باعث قفل شدن انگشت و یا ایجاد محدودیت
در کارکرد آن شود .بررس یها نشان م یدهد که اگر
کارب ران ب رای دستیابی به یک و یا دو کلید با سختی
م واجه ش وند احتامل بروز این مشکل بیشرت م یشود.

تالش کارب ران ب رای نگهداری و استفاده از صفحه
منایش با یک دست م یت واند مغز انسان را ب رای
داشنت شست بلندتر قانع کند .بناب راین انتظار م یرود
که شست انسانها در آینده بلندتر شود تا امکان
دسرتسی آن به جای جای صفحه منایش اف زایش
یابد .اما اگر شام توفیق مالقات نس لهای آینده با
شس تهای بلندتر را داشتید ،خ واهید دید که مشکل
آنها به طور کامل برطرف نشده است!
چ را که تج ربه ثابت کرده اف رادی که شس تهای
بلندتری دارند در استفاده از بخشی از صفحه
منایش که در کف دست ق رار دارد با مشکل م واجه
خ واهند شد ،مثال فرشدن کلید  3 ،6و  9آنها را
دچار مشکل م یکند در حالی که با اندازه فعلی
انگشت شست شاید دسرتسی به کلیدهای  4 ،1و
 7مشک لتر باشد.
مراه با خم
تغییر شکل مچ دست و چرخش آن ه 
شدن سایر انگشتان در برش آینده نیز چندان دور از
ذهن نیست .اگر روش استفاده از این اب زار هوشمند
تغییر نکند ممکن است انسان نیز مانند شامپانزهها
ت وانایی مشت کردن دست خود را از دست بدهد.
اما چاره کار در کجاست؟ آیا یافنت راهی ب رای
جلوگیری از آسیب تن سپردن به این تغیی رات
ناخوشایند آسانتر نیست؟
ب رای به حداقل رساندن آسیب ،بهرت است وقتی
تصمیم قطعی خود را ب رای خرید گوشی یا صفحه
منایش بزرگ گرفتید ،اندازه صفحه منایش خود
را مشخص کنید ،در این مرحله به حدس و گامن
اکتفا نکنید و توجه داشته باشید که حتا تفاوت
یک اینچی در اندازه صفحه منای شها ،م یت واند
تاثیر زیادی در نحوه ق رارگیری آن در دست بگذارد.
ب رای تعیین اندازه مناسب صفحه منایش ،گوشی
مورد نظر را با دست غالب خود در دست بگیرید و
شست خود را به صورت نیم دایرهای ،چیزی شبیه به
عم لکرد برف پاک کن ماشین روی صفحه حرکت
دهید.
این تعیین کننده حداکرث فضای جوالن انگشت
شست در صفحه منایش است .بناب راین اگر دامنه
حرکت انگشت شست شام به قدری است که ب رای
دسرتسی به بعضی از قسم تهای صفحه به زحمت
م یافتید بهرت است در انتخاب این سایز از صفحه
منایش تجدید نظر کنید و یا حداقل از دو دست
ب رای نگهداری و کار با گوشی استفاده کنید .مسلام
سطح دسرتسی دو برف پاک کن بیشرت از یک برف
پاک کن است و با دو انگشت راح تتر م یت وان
صفحه منایش را پوشش داد.
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باشگاه اینتر انتقال یووتیچ
از سیتی را تایید کرد

اینرتمیالن دیروز در صفحه توئیرت رسمی
خود تایید کرد که با منچسرتسیتی بر رس
انتقال قرضی یووتیچ به توافق رسیده
است.
پس از جذب بازیکنانی چون کندوگبیا،
میراندا ،موریو و مونتویا ،یووتیچ پنجمین
خرید فصل اینرت لقب خواهد گرفت .این
البته اولین خرید اینرتیها در فاز تهاجمی
است .یووتیچ که سابقه بازی برای فیورنتینا
را نیز در کارنامه دارد ،نتوانست در سیتی
بازیهای درخشانی ارائه دهد و حتی از
سوی پیگرینی نامش از فهرست بازیکنان

سیتی در لیگ قهرمانان فصل گذشته نیز
خط خورده بود.
یووتیچ بصورت قرضی با قراردادی به ارزش
 2.1میلیون پوند به اینرت خواهد پیوست و
این باشگاه م یتواند تابستان آینده با رقم
 8.5میلیون پوند ،او را بصورت قطعی
جذب کند .در صورت راهیابی اینرت به لیگ
قهرمانان 2 ،میلیون پوند نیز به این مبلغ
افزوده خواهد شد.
یووتیچ امروز وارد میالن خواهد شد و روز
سه شنبه ،پس از انجام تس تهای پزشکی،
قراردادش را رسام امضا خواهد کرد.



هازارد:
آماده نباشم مدافعان مرا خواهند کشت

ادن هازارد ،ستاره بلژیکی باشگاه چلسی،
به دلیل شکل خاص بازی اش ،در هر
مسابق های هدف اصلی مدافعان حریف
است.
هازارد از ای نکه یک فصل دیگر در چلسی
حضور خواهد داشت راضی و خوشحال
است و امیدوارانه به کسب دومین عنوان
قهرمانی متوالی با چلسی نگاه م یکند.
بهرتین بازیکن فصل گذشته لیگ برتر
انگلیس ،در مورد چگونگی مواجهه با
مدافعان حریف به آبزرور گفت :برخی
مواقع پس از امتام بازی ،احساس درد
م یکنم و مجبور م یشوم از داروهای ضد
التهاب استفاده کنم .من دوست دارم
توپ را بین پاهایم حفظ کرده و بازیکنان

حریف را دریبل بزنم .این شیوه بازی من
است و طبیعی است که در هر مسابقه،
بارها روی من خطا شود .در هر مسابقه
مدافعان حریف به من لگد م یزنند تا
جلوی پی شرویام را بگیرند اما این ذات
فوتبال است.
البته که دوست دارم داوران از من حامیت
کنند .بازیکنانی مثل من به حامیت
داوران نیاز دارند .این یک حقیقت است که
اگر در مترینات سخت کار نکنم و آمادگی
بدنی باالیی نداشته باشم ،مدافعان حریف
مرا خواهند کشت .هر بار که به من رضبه
م یزنند و احساس درد م یکنم ،لبخند
م یزنم تا آرامش روانی خودم را بدین طریق
حفظ کنم.



گواردیوال و یک شکار دیگر از الماسیا

پپ گواردیوال ،رسمربی بایرن مونیخ در اندیشه
جذب یک بازیکن پرورش یافته دیگر در
آکادمی فوتبال بارسلونا ،المسیاست.
"آداما" ،ستاره سیه چرده تیم دوم بارسلونا که
محصول آکادمی فوتبال الماسیاست ،مورد
توجه گواردیوال قرار گرفته و رسمربی سابق
بارسا قصد دارد برای جذب او اقدام کند.
مشابه دو سال پیش که بایرن با پرداخت 25
میلیون یورو رقم فسخ قرارداد تیاگو آلکانتارا،
این بازیکن را از چنگ بارسا خارج کرد.
در قرارداد تیاگو بندی وجود داشت که به این
بازیکن اجازه م یداد در صورت یکه کمرت از
 25بازی در طول فصل برای بارسا انجام

دهد ،با باشگاه هایی که حارض بودند رقم
فسخ قراردادش را بپردازند وارد مذاکره شود.
بایرن یها در این زمینه پی شدستی کرده و
تیاگو را به خدمت گرفتند.
رقم فسخ قرارداد آداما 15 ،میلیون یورو است
و این بازیکن مورد توجه لوئیس انریکه هم
قرار ندارد .انریکه برای تور آمریکا ،تنها 4
بازیکن از تیم دوم باشگاه انتخاب کرد و نام
آداما در میان آنها دیده من یشد .به ادعای
 ،RAC1آداما خود متایل زیادی برای پیوسنت
به بایرن دارد و بارسلونا خطر از دست دادن
یکی دیگر از محصوالت خود را بصورت
کامال جدی حس م یکند.



فانخال:
امیدوارم دخیا در یونایتد بماند
لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد
عنوان کرد که امیدوار است دیوید دخیا در
یونایتد مباند ولی من یتواند تضمینی در این
مورد بدهد.
پروسه انتقال دخیا به رئال مادرید ،بسیار
طوالنی شده و به نظر م یرسد که در روزهای
اخیر این انتقال متوقف شده است .دخیا روز
شنبه مقابل بارسلونا به میدان رفت و یک
موقعیت تک به تک از رسجی روبرتو گرفت.

فان خال نیز پس از بازی عنوان کرد که
امیدوار است دخیا در یونایتد مباند.
او گفت :در مورد مصدومیت دخیا ،او یک
هفته مترین نکرد ولی نشان داد که چه
کیفیتی دارد .اولین موقعیت برای بارسا بود
و وقتی شام اولین موقعیت را مهار کنید،
بازی عوض خواهد شد .امیدوارم که دخیا
در منچسرت مباند ولی در دنیای فوتبال هیچ
چیز مشخص نیست.

اظهارنظر فان خال در مورد
برتری مقابل بارسا
رسمربی تیم فوتبال منچسرتیوینایتد در پی پیروزی مقابل
بارسلونا با متجید از عم لکرد تیمش در مورد دیماریا،
دخ هآ ،شوای ناشتایگر و رونی هم اظهارنظر کرد.
لوئیس فان خال در پی پیروزی  3بر یک دیروز شاگردانش
مقابل بارسلونا ،قهرمان اروپا گفت :به تعادل رسیدن تیم
مه مترین چیز است .سال گذشته ما در همین مقطع
مقابل رئال مادرید ،قهرمان گذشته لیگ قهرمانان اروپا
به برتری رسیدیم و حاال هم مقابل قهرمانی کنونی لیگ
قهرمانان به پیروزی دست یافتیم ،ولی برای دس تیابی
به این پیروزی کمی هم خوششانس بودیم .بارسلونا
سه بار تیر دروازه ما را به لرزه در آورد ،ولی در مجموع از
عم لکرد خویش رضایت دارم .ه مچنین در نیمه دوم که
بازیکنان جوانتری را به زمین فرستادیم ،روحیه باالی
تیم را دیدید .ما به اندازه بارسلونا موقعیت گول داشتیم و
عم لکردمان خیلی خوب بود.
وی در خصوص دروازهبان اسپانیایی تیمش که برای
نخستین بار در تور پی شفصل در چارچوب دروازه
منچسرتیونایتد ایستاد ،اظهار داشت :با وجود ای نکه
دخ هآ مصدومیتی جزئی داشت ،دیدید که حدود  60دقیقه
درون دروازه ایستاد .او یک هفت های بود که مترین نکرده
بود ،اما با این وجود کیفی تهای خود را در این بازی نشان
داد .داوید کیفیت واقعی خود را نشان داد ،چون موقعیت
اول بازی از آن بارسلونا شد ،اما او به خوبی مهارش کرد و
وقتی اولین فرصت را از حریف م یگیرید ،این شام هستید
که م یتوانید به گول نخست برسید .این چیزهاست که
تفاوتها را رقم م یزند .امیدوارم دخ هآ در منچسرتیونایتد
مباند ،اما در دنیای فوتبال هرگز من یدانید که چه اتفاقی
خواهد افتاد.
رسمربی هلندی شیاطین رسخ در خصوص دو مهاجم
تیمش هم عنوان کرد :به نظرم رونی و دپای در این بازی
تالش فراوانی به خرج داده و ی کدیگر را به خوبی پیدا
کردند .در حرکات عمقی آنها بهرت عمل کردند ،اما به
نظرم این دو در جریان این بازی همیشه تهدیدی برای
بارسلونا بودند و این خیلی مهم است .به نظرم بارسلونا
تنها از جانب وین و ممفیس مورد تهدید قرار نگرفت و
باید بگویم که ادنان یانوزای هم در  30دقیق های که به
عنوان مهاجم ایفای نقش کرد ،تهدیدی جدی برای بارسا
بود .دیدن چنین عم لکردی از او خوب بود .ادنان گول
فوقالعادهای به مثر رساند و در تقابل با دو مدافع حریف
عالی کار کرد .او مقابل خط دفاعی که جرارد پیکه را
نداشت ،بهرت کار کرد.
وی با متجید از بازیکنان جوان تیمش که با تالش خود
دو گول از سه گول شیاطین رسخ را به مثر رساندند ،در
خصوص هواداران منچسرتیونایتد در آمریکا هم گفت:
سال گذشته در طول دو هفته که ما پنج بازی در آمریکا
انجام دادیم ،حدود  300هزار متاشاگر را دیدیم .وقتی
این همه هوادار مقابل هتل خود م یبینیم که یک روز
متام منتظر بازیکنان محبوبشان م یمانند تا از آنها
امضا بگیرند ،سعی م یکنیم تا جای ممکن با آنها
عکس یادگاری بگیریم و امضا بدهیم ،ولی من یتوانیم
پاسخگوی همه آنها باشیم ،چون ما برنام های فرشده
برای مترینات ،غذا خوردن ،خوابیدن ،مالقات و  ...داریم.
از این رو بازیکنان حرف های به این سادگی من یتوانند
پاسخگوی متام این هواداران شگف تانگیز باشند.
بارسلونا قهرمان اروپاست ،اما در این بازی پیراه نهای
رسخ منچسرت بیشرت به چشم م یخورد تا پیراهن بارسلونا.
ف نخال در مورد حضور احتاملی هافبک آملانی تیمش
در بازی با تاتنهام در هفته اول لیگ برتر هم عنوان
کرد :من یدانم که شوای ناشتایگر در بازی مقابل تاتنهام
در ترکیب خواهد بود یا خیر ،چون او باید خودش را به
اثبات برساند .باستین هم باید هامنند متامی بازیکنان
دیگر خودش را به اثبات برساند .فکر م یکنم او مقابل
پاریس نژرمن بازی کند .امیدوارم شواینی با بازیاش مرا
متقاعد کند.
رسمربی هلندی منچسرت در پایان در خصوص هافبک
آرژانتینی تیمش اظهار داشت :شنیدم که دیماریا در
هواپیام نبوده ،پس من یتوانم نظری بدهم .آنخل در
هواپیام نبوده و من یدانم که دلیل نیامدن او چیست.
مارکوس روخو هم به دلیل مشکل گذرنام هاش نتوانسته
به ای نجا بیاید ،اما چیچاریتو همی نجاست.

مورینیو:
چند بازی چلسی را در آمریکا برگزار کنید!

رسمربی پرتگالی تیم فوتبال چلسی
م یگوید از طرح برگزاری چند بازی
تیمش در لیگ برتر در آمریکا به جای
انگلیس استقبال م یکند.
برنام ه چلسی برای مرمت و نوسازی
ورزشگاه استمفوردبریج ،این تیم را برای
مدتی مجبور به بازی در استادیومی
دیگر خواهد کرد و ژوزه مورینیو م یگوید
دوست دارد که تیمش تعدادی از این
بازیها را در آمریکا انجام دهد ،به
خصوص که اشتیاق رو به افزایش مردم
این کشور نسبت به فوتبال فضای
دوست داشتنی را برای مردان او به وجود
خواهد آورد.
بازی دوستانه دیروز (یکشنبه) تی مهای
فوتبال چلسی و پاریس نژرمن در
کارولینای شاملی ،دیداری که آب یهای
لندن آن را در رضبات پنالتی با نتیجه
 6بر  5بردند ،بیش از  61هزار متاشاگر
داشت که حضور این تعداد متاشاگر
مورینیو را تح تتأثیر قرار داده است.
او که تیمش طی سه فصل آینده باید به
دنبال خان های جدید باشد ،گفت :شاید
تا چند سال دیگر که ما استمفوردبریج
را نداریم ،بتوانیم به آمریکا بیاییم و چند
بازیمان در لیگ برتر را اینجا برگزار
کنیم .م یدانیم که حامیت هواداران در
ای نجا فوقالعاده است.

مورینیو در ادامه درباره جمعیت هوادارانی
که برای متاشای بازی تیمش و  PSGبه
ورزشگاه آمده بودند ،نیز اظهار داشت:
من فکر من یکنم که رفنت  60هزار نفر
به ورزشگاه برای متاشای یک بازی
دوستانه عادی باشد ،اما این مردم برای
بازی ما فضای ساختند که در ک متر بازی
دوستان های م یبینید .این بازی ،از آن
بازیهایی بود که شام دغدغه نتیج هاش
را ندارید و هدفتان فقط کسب آمادگی
و مترین است .با این حال متاشاگرانی
که به ورزشگاه آمدند فضای فوقالعاده را
برای این بازی ساختند و ما از این بابت
از آنها واقع اً متشکریم.
آقای خاص ادامه داد :من شور و اشتیاق
را ای نجا در میان متاشاگران م یبینم و
تفاوت را نسبت به سفرهایی قبلی که
به آمریکا داشت هایم ،احساس م یکنم.
 10سال پیش ای نجا بهشت بود ،از این
بابت که ما و بازیکنانمان به آسانی
و بدون ای نکه توجه کسی جلب شود
م یتوانستند در خیابانها قدم بزنند ،اما
حاال فکر م یکنم که مردم بازیکنان و
مربیان تیم ما را م یشناسند و اشتیاقی
که نسبت به آنها نشان م یدهند ،بیشرت
شده است .هر سال که من برای برگزاری
اردوی پی شفصل به آمریکا م یآیم،
متوجه ی ک سلسله تغییرات م یشوم.



انریکه:منچستریونایتداینفصلمیتواند
سهگانه را ببرد
رسمربی تیم فوتبال بارسلونا پس از
متاشای شیاطین رسخ برابر شاگردانش،
قدرت حریف را در حدی دانست که متام
جامهای داخلی و اروپایی را درو کند.
لوئیس انریکه پس از بازی دوستانه
بارسلونا برابر منچسرتیونایتد که در آن
شاگردانش با نتیجه  3بر یک برابر مردان
لوئیس ف نخال تن به شکست دادند،
اعرتاف کرد که پتانسیل کسب عنوان
قهرمانی سه جام (لیگ برتر ،جام حذفی
انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا) را در
شیاطین رسخ م یبیند.
انریکه  45ساله که در دوران بازیگریاش
در بارسلونا زیرنظر ف نخال ،رسمربی حال
حارض منچسرتیونایتد کار کرده و شناخت
خوبی از او دارد ،م یگوید این مربی
هلندی م یتواند افتخاراتی که در اسپانیا،
آملان و هلند کسب کرد را در انگلیس هم
تکرار کند.
انریکه به خربنگاران گفت :با داشنت مربی
مانند ف نخال و بازیکنانی نظیر آنچه
منچسرتیونایتد دارد ،این تیم م یتواند
همه جامها را درو کند .در یک سال آینده
برای این تیم هر اتفاقی ممکن است رخ

دهد .ما پس از سپری کردن یک فصل
بدون جام ،فصل گذشته همه جامها را
بردیم .منچسرتیونایتد هم که تیم بزرگی
است م یتواند همین کار را تکرار کند.
انریکه در ادامه به نارضایتی از وضعیت
استادیوم لِ ویس شهر سانتاکالرا پرداخت
و زمین نامناسب آن را در عم لکرد
نه چندان خوب شاگردانش تأثیرگذار
دانست.
او اظهار داشت :باعث تأسف است که این
زمین آن قدر خشک بود .چنین وضعیتی
به هر دو تیم رضبه م یزند.
بارسلونا سه بار تیر دروازه منچسرتیونایتد
به لرزه درآورد و لوئیز سوارز و منیرالحدادی
بازیکنانی بودند که بدشانسی آوردند
و نتوانستند گولزنی کنند .با این حال
انریکه از بدشانسی تیمش گالیه نداشت.
رسمربی کاتاالنها در این خصوص
عنوان کرد :برخورد توپ با تیر دروازه
هم بخشی از بازی است .در این بازی ما
به اندازه همیشه در رضبات پایانی خود
دقیق نبودیم .جدا از رضبه زدن به تیرک
دروازه ما موقعی تهای فراوان دیگری هم
داشتیم.



قرعه کشی انتخابی جام جهانی؛ گروه مرگ و
گروه زندگی

قرعه کشی رقاب تهای انتخابی جام
جهانی  2018روسیه برگزار شد و تی مهای
اروپایی در  9گروه قرار گرفتند و رقبای خود
را شناختند
هلند ،فرانسه و سوئد در گروه مرگ این
مسابقات قرار دارند .از هر گروه یک تیم
مستقیام به جام جهانی صعود م یکند
و هشت تیم دوم برتر هم به مرحله پلی
آف م یروند .تی مهای بریتانیایی انگلیس
و اسکاتلند در یک گروه و ایرلند و ولز در
گروه دیگر در کنار ی کدیگر قرار گرفتند.
اسپانیا و ایتالیا در گروه  Gباید رو در
روی ی کدیگر قرار بگیرند .آملان قهرمان
جام جهانی اما در گروهی نسبتا آسان
با جهوری چک ،ایرلند شاملی ،ناروی،
آذربایجان و سن مارینو همگروه است.
گروه :Aهلند ،فرانسه ،سوئد ،بلغارستان،

بالروس ،لوکزامبورگ
گروه :Bپرتغال ،سوئیس ،مجارستان،
جزایر فارو ،لتونی ،آندورا
گروه :Cآملان ،جمهوری چک ،ایرلند
شاملی ،نروژ ،آذربایجان ،سن مارینو
گروه :Dولز ،اتریش ،رصبستان ،جمهوری
ایرلند ،مولداوی ،گرجستان
گروه :Eرومانی ،دامنارک ،لهستان ،مونته
نگرو ،ارمنستان ،قزاقستان
گروه :Fانگلیس ،اسلواکی ،اسکاتلند،
اسلوونی ،لیتوانی ،مالت
گروه :Gاسپانیا ،ایتالیا ،آلبانی ،ارساییل،
مقدونیه ،لیخنت اشتاین
گروه :Hبلژیک ،بوسنی ،یونان ،استونی،
قربس
گروه  :Iکرواسی ،ایسلند ،اوکراین ،ترکیه،
فنالند

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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 سال چهارم  شماره 881

پنج شورشی در حملهی هواپیمای بدون
سرنشین نیروهای خارجی در ننگرهار
کشته شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
ننگرهار در رشق کشور میگویند که در
نتیجهی حملهی هواپیامی بدون رسنشین
نیروهای خارجی در این والیت پنج
شورشی کشته شدند.
حرضت حسین مرشقی وال ،سخنگوی
پولیس ننگرهار گفته است که این
هراسافگنان هنگامی در ولسوالی لعل
پور این والیت آماج هدف هواپیامی بدون
رسنشین نیروهای خارجی قرار گرفتند که
از یک بخش این ولسوالی به بخش دیگر
آن میرفتند.
مرشقی وال افزوده است که در این حمله
به غیرنظامیان آسیب نرسیده است.
او گفته تاکنون در مورد هویت این

شورشیان که مربوط کدام گروه میباشند
جزئیاتی در دست نیست.
ولسوالی لعل پور یکی از ولسوالیهای
ناامن ننگرهار به شامر میرود که
شورشیان در آن فعالیت گسرتده داشت و
همواره پاسگاههای نیروهای امنیتی هدف
حمله قرار میدهند.
در یک ماه اخیر حملههای هوایی
نیروهای آمریکایی بر مواضع گروههای
تروریستی به ویژه داعش در والیتهای
رشقی کشور افزایش یافته است.
در چند هفتهی اخیر در چندین حمله
هوایی نیروهای آمریکایی در والیت
ننگرهار چند عضو ارشد گروه داعش کشته
شدند.
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پاکستان :دور دوم گفتوگوهای صلح در چین برگزار نمیشود
اطالعات روز :پس از گفتههای یک عضو
شورای عالی صلح مبنی بر این که دور دوم
گفتوگوهای صلح دولت افغانستان و گروه طالبان
در چین برگزار میشود ،به تازگی یک مقام بلند
پایه امنیتی پاکستان گفته است که دور دوم این
گفتوگوها در چین نه بلکه در پاکستان برگزار
میشود.
این مقام پاکستانی که نخواسته نامش فاش شود
به رسانههای این کشور گفته است که این دور
گفتوگوها در  31ماه روان میالدی برگزار نمیشود
و معلوم نیست که چه زمان این گفتوگوها برگزار
خواهد شد.

محمد اسماعیل قاسمیار ،یک عضو شورای عالی
صلح ،به روز جمعه هفتهی گذشته گفته بود که دور
دوم این گفتوگوها پنج شنبه آینده 31 ،ماه جاری
میالدی در ارومچی چین برگزار میشود.
این مقام پاکستانی همچنان گفته است که انتظار
میرود در این دور گفتوگوها پیشرفتهای تازهی
به میان بیاید.
منبع گزارشها در باره این که دور بعدی
گفتوگوهای صلح در چین و یا هم در قطر برگزار
خواهد شد را رد کرده است.
در همین حال ،سید ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی
ریاست جمهوری به صدای امریکا گفته است که

تاکنون روی محل ،زمان و ترکیب هیئت شامل در
دور دوم گفتوگوها مشخص نشده است.
اسداهلل سعادتی ،نماینده مجلس و یک تن از
شرکت کنندگان در دور اول این گفتوگوها نیز
محل برگزاری دور دوم این گفتوگوها را در
پاکستان تایید کرده است.
دور اول گفتوگوهای صلح به صورت رسمی و
مستقیم با حضور نمایندگان از دولت افغانستان و
گروه طالبان در  19ماه سرطان در پاکستان برگزار
شد .هیئتی که به نمایندگی از افغانستان در این
نشست شرکت کرده بود ،از نتیجهی دور اول
گفتوگوها خوشبین به نظر میرسید.

پس از سالها انتظار آبگیری در بند سلما آغاز شد

اطالعات روز :پس از سالها انتظار آبگیری در
بزرگترین بند برق آبی کشور (بند سلما) روز گذشته
آغاز شد.
محمد آصف رحیمی ،والی هرات از آغاز آبگیری بند
سلما در این والیت خبر داد و گفت که این روند نه الی
دوازده ماه را در بر خواهد گرفت.
همچنان قنسولگری هند در هرات ،آغاز آبگیری در
این بند را تایید و اعالم کرده است که دروازه تونلهای
انحرافی برای ذخیره کردن آب این بند روز گذشته بسته
شد .بند سلما در ولسوالی چشت شریف والیت هرات
موقیت دارد که به ارزش  ۳۰۰میلیون دالر از کمکهای
هند ساخته شده است و ظرفیت تولید  ۴۲میگاوات برق
را دارد.
همچنان این بند  20کیلومتر طول و  7,3کیلومتر عرض
دارد که گنجایش ذخیره کردن 640میلیون متر مکعب

آب را دارا است.
این بند از مهمترین پروژههای ملی کشور است که در
زمان حکومت محمد داوود خان آغاز گردید و در پی
مشکالت داخلی در سال  1357کار ساخت آن متوقف
گردید .کارساخت مرحلهی دوم این بند درسال ۲۰۰۴
به کمک مالی و تخنیکی کشور هند شروع شد که روز
گذشته عم ً
ال آب گیری در این بند آغاز شد.
انتظار میرود با فعالیت این بند ،مشکل برق در هرات
و والیتهای اطراف آن حل شود .دولت قب ً
ال اعالم
کرده بود که تمدید پایههای برق از این بند تا مرکز
شهر هرات که حدود  ۱۷۰کیلومتر فاصله است ،تکمیل
شده است.
هندوستان ساخت بند برق آبی سلما را از پروژههای
مهم و زیربنایی در افغانستان خوانده است که هزینه
ساخت آن از طریق برنامه کمکهای توسعهای این

کشور پرداخت میشود .کار این پروژه چندین بار با
محدودیتهای لوژستیکی وچالشهای امنیتی مواجه
شد که باعث به تعویق افتادن روند کار برای چندین
سال شد.
حدود هفت سال پیش ،در اثر حمله افراد مسلح به
محافظان امنیتی این بند ،یازده تن آنها کشته و دو تن
دیگر زخمی شدند .قب ً
ال فرمانده محافظان امنیتی آن
نیز از سوی افراد مسلح کشته شد .چالشهای امنیتی به
ویژه در سالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸یکی از موانعی خوانده
شد که پایان کار این پروژه را به تأخیر انداخت .دولت
پس از آن تدابیر امنیتی را در اطراف این بند بیشتر کرد.
هند پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال  ،۱۳۸۰بیش
از دو میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرد.
از این پول برای ساخت بند برق آبی سلما و ساختمان
جدید پارلمان استفاده میشود.

