به بامیان سفر کردهاید؟
با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده ،هر دو راه کابل-بامیان،
خطراتی دارد .افراد گروه طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت در
روستاهایی که از آن جاده عمومی میگذرد پناهگاه دارند و هر چند وقت
یک بار جلو عابران سبز میشوند ،در هر فصلی.
راه رفت ما راه غوربند که از ولسوالی غوربند والیت پروان در شمال
کابل میگذرد ،بود .در منطقه سیاه گرد ولسوالی ناامن غوربند و تا
فاصله  ۲۵کیلومتری بعد از آن گروه طالبان نفوذ دارد و این ولسوالی
را ناامن نگه داشته است...
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کی از بازگشت کرزی به قدرت ،هراس دارد؟
به سختی میتوان شواهدی
پیدا کرد که نشان دهند کرزی
چهرهی دلخواه روسیه یا چین
بود .روابط کرزی به حیث
رییس جمهور افغانستان،
صمیمانه اما بر اساس منافع
متقابل بنا شده بود.

28 July, 2015
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عبداهلل:
فعال شدن بند سلما تأثیر مهم
در اقتصاد و زندگی مردم خواهد گذاشت

صفحه 2

رییس جدید دادگاه عالی سوگند خورد

صفحه 2
»ﻇﻬﻮر داﻋﺶ« را ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﺎﮐﱪن  -ﺧﱪﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪی اﻧﺪﯾﭙﻨﺪﯾﻨﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ -
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﺘﺎب اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﭼﺎپ دوم رﺳﯿﺪ .ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﺎﮐﱪن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد و از  1991ﺗﺎ
ﻣﯿﺪان ﮐﺎر ﮐﺎﮐﱪن
ﮐﻨﻮن ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺨﺼﺺ و
ِ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻪ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ ﻋﺮاق اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺪه
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﺘﱪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻮرج اوروﯾﻞ ﺑﺮای ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﺟﺎﯾﺰه ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺳﺎل  2014ﻣﺠﻠﻪ
ﻓﺎرن اﻓﯿﺮز.

صفحه 2

ﻇﻬﻮ ِﺭ ﺩﺍﻋﺶ
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﺎﮐﱪن
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﻧﺎ

ﺑﻪ زودی از اﻃﻼﻋﺎت روز...

رسمقاله

آیا مدیریت گفتگوهای صلح را
از دست دادهایم؟

پاکستان اعالم کرده است که دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان
حکومت افغانستان و طالبان ،در پاکستان برگزار خواهد شد .این در حالیست
که مسئولین شورای عالی صلح پیش از این گفته بودند که دور دوم این
گفتگوها در چین برگزار میشود .این دو موضع نشان میدهد که شورای
عالی صلح ،از میز گفتگوهای صلح خارج شده و نقش پررنگ گذشتهاش
را در روند گفتگوهای صلح از دست داده است .عالوه بر آن ،برگزاری این
دور از گفتگوهای صلح در پاکستان ،نشاندهندهی مسالهی مهم دیگری نیز
میباشد و آن به حاشیهرفتن نقش حکومت افغانستان در برگزاری این...
صفحه 2
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آیا مدیریت گفتوگوهای صلح را
از دست دادهایم؟
رحمت الله ارشاد

پاکستان اعالم کرده است که دور دوم گفتوگوهای صلح میان نمایندگان
حکومت افغانستان و طالبان ،در پاکستان برگزار خواهد شد .این در حالیست
که مسئولین شورای عالی صلح پیش از این گفته بودند که دور دوم این
گفتوگوها در چین برگزار میشود .این دو موضع نشان میدهد که شورای
عالی صلح ،از میز گفتوگوهای صلح خارج شده و نقش پررنگ گذشتهاش
را در روند گفتوگوهای صلح از دست داده است .عالوه بر آن ،برگزاری این
دور از گفتوگوهای صلح در پاکستان ،نشاندهندهی مسئلهی مهم دیگری
نیز میباشد و آن به حاشی ه رفتن نقش حکومت افغانستان در برگزاری این
گفتوگوهاست .برگزاری گفتوگوهای صلح در پاکستان ،پس از آنکه
مسئوالن حکومت افغانستان گفتهاند این گفتوگوها در چین برگزار خواهد
شد ،مشخص میکند که نقش افغانها در گفتوگوهای صلح کجاست و دولت
افغانستان در پیشبرد این گفتوگوها چه جایگاهی دارد.
گفتوگوهای صلح ،پروسهای است که سالها از آغاز آن میگذرد و انجام
نامشخصی دارد .حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین ،در دوران زمامداریاش
همواره بر نقش برجستهی افغانها و مدیریت مستقیم گفتوگوهای صلح توسط
دولت افغانستان تاکید داشت .کرزی هرگز اجازه نداد که گفتوگوهای صلح
بدون هماهنگی و توافق حکومت افغانستان در بیرون از افغانستان و با میزبانی
کشورهای خارجی ،آغاز و پایان یابد .کرزی میدانست که گفتوگوهای صلح
اهمیتی حیاتی برای آیندهی افغانستان دارند .براساس اهمیت این گفتوگوها،
او همواره بر صلح تاکید داشت و پروسهی صلح و متقاعدکردن طالبان به
گفتوگو و مذاکره را به عنوان یکی از اولویتهای دولتش دنبال میکرد .با
اینحال ،او همچنین زیرکانه و با احتیاط برای خارجنشدن این پروسه از کنترل
دولت افغانستان ،مقاومت میکرد و تالش داشت تا نقش حکومت افغانستان
در گفتوگوهای صلح ،برجستهتر از هر جریان و حکومتی دیگر باشد .کرزی با
درک این مسئله که خارجشدن گفتوگوهای صلح از دست دولت ،میتواند آغاز
بازیهای خطرناک کشورهای همسایه و خارجیها در افغانستان باشد ،علیه
روندها ،گفتوگوها و تالشهایی که دولت افغانستان در آن نقشی حاشیهای
داشت ایستادگی کرد و اجازه نداد که گفتوگوهای صلح با مدیریت کشورهای
همسایه و همکاران افغانستان در جامعهی جهانی برگزار شود.
اما اکنون ،حکومت وحدت ملی شیرازهی تالشهایی که در چند سال گذشته
انجام شده بود را گم کرده و از دست داده است .شورای عالی صلح نقش فعال
گذشته را ندارد و گفتوگوها برای صلح و تالشها برای متقاعدکردن طالبان
به صلح از جانب دولت افغانستان ،منحصر به چند چهرهی نزدیک به غنی
شده است .انحصار این گفتوگوها به یاران قابل اعتماد غنی ،میزان حمایت از
گفتوگوهای صلح را کاهش داده و جریانهای مهم سیاسی افغانستان احساس
میکنند که آنچه در راستای صلح انجام میشود ،در واقع پنهانی است و بدون
درنظرگرفتن آرا و نظریات افراد قدرتمند سیاسی و قومی و گروههای سیاسی
انجام میشود.
پنهانکاریهای ارگ در گفتوگوهای صلح ،گمانهزنیهای بسیاری را ایجاد
کرده است که مبادا گفتوگوهای صلح از دست حکومت افغانستان خارج شده
باشد .واکنش دولت و رسانههای پاکستان در مقابل حرف شورای عالی صلح
مبنی بر برگزاری دور دوم گفتوگوها در چین ،این گمانهزنی را تقویت کرده
است که صلح و گفتوگوهای صلح ما را پاکستانیها مدیریت میکنند .اگر
گفتوگوهای صلح بار دیگر در پاکستان برگزار شود ،یکی از نتایج ملموس آن،
این خواهد بود که چهگونگی گفتوگوهای صلح و باید و نبایدهای توافقات و
بحث جدلها را در این مذاکرات ،پاکستانیها مدیریت میکنند.
این میتواند باخت بزرگی برای حکومت وحدت ملی و خطری جدی برای ثبات
و آیندهی افغانستان باشد .پررنگشدن نقش پاکستان در گفتوگوهای صلح و
بیرونگذاشتن سایر کشورهای همسایه و شرکای بینالمللی افغانستان ،میتواند
میزان خطای ما را در گفتوگوهای صلح افزایش داده و این فرصت را در اختیار
پاکستان قرار دهد که نمایندگان افغانستان در این گفتوگوها را فریب بدهد.
دیپلماتها و سیاستمداران پاکستان ثابت کردهاند که در فریبدادن مسئوالن
حکومت وحدت ملی ماهر و کارکشتهاند .آنان میتوانند با نشاندادن چراغ سبز
و حلوا دادن به مقامات حکومت وحدت ملی و نمایندگان ما در گفتوگوهای
صلح ،بازی دوگانهی جنگ و صلح را در افغانستان ،ماهها به تعویق انداخته و
آن را به شیوهای چندگانه به کار بیاندازد .این در حالی است که غنی هنوز
متوجه زیرکیها و نیرنگهای پاکستانیها نیست و یکجانبه بر طرفی اعتماد
کرده است که سالهاست جنگ افغانستان را مدیریت ،تجهیز و تمویل میکند.
اکنون خارجشدن مدیریت و چرخهی گفتوگوهای صلح از کنترل دولت
افغانستان ،میتواند نتایج ناگواری برای افغانستان داشته باشد .یکی از این
پیامدها میتواند تعیین قیمت و خواست طالبان توسط پاکستانیها باشد .صلح و
گفتوگویی که پاکستانیها میز آن را بچینند و مدیریت کنند ،حاصل و مصرف
آن را نیز پاکستانیها تعیین و مشخص خواهند کرد.
در روی چنین میزی و با چنین مذاکرهای ،آیا ما به صلح میرسیم؟ حاصل این
گفتوگوها چه خواهد بود؟ مگر نه اینکه دست پاکستان بازتر و دراز خواهد شد
و افغانستان را بیش از پیش به دلخواه خود مدیریت و کنترل خواهد کرد؟ از
اینرو مسئوالن حکومت وحدت ملی باید هشیار بوده و گفتوگوهای صلح را
به گونهای آگانهتر دنبال کنند .تسلیمدهی پروسهی صلح به پاکستان ،خودکشی
است .طالبان اگر گفتوگوهای صلح را مدیریت کرد ،میتواند سالها جنگ
افغانستان را نیز دوام بخشیده و مدیریت کند .در چنین وضعیتی ،عاقالنهتر و
منطقیتر این است که گفتوگوهای صلح از دایرهی نزدیکان رییس جمهور
خارج شده و تمام شهروندان افغانستان در این گفتوگوها شریک بوده و در
جریان پیشرفتها باشند .آنچه اکنون مردم افغانستان از آن وحشت دارند این
است که آنها میدانند که گفتوگوهای صلح به چند چهرهی وابسته و همفکر
با غنی منحصر شده است.

عبداهلل:
فعال شدن بند سلما تأثیر مهم در اقتصاد و زندگی
مردم خواهد گذاشت

اطالعات روز :بعد از آغاز آبگیری در
بند سلام ،عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی
حکومت میگوید که با فعال شدن اين بند
در زراعت و تهيه انرژى در هرات و حوزه
جنوب غرب کشور ،تغيري مثبت به وجود
آمده و تأثري مهم بر وضعيت اقتصادى و
زندگى مردم خواهد داشت.
دو روز پیش مقامهای محلی و قنسولگری
هند در هرات خرب دادند که آبگیری در
این بند آغاز شده است.
عبدالله روز گذشته در نشست شوراى
وزيران ،با ابراز خرسندى از آغاز آبگريى
بند سلام گفت که اين يک پروژه مىل است
که با فعال شدن آن تغییر مثبت به جود

خواهد آمد.
او افزود که با فعال سازى این بند ،قيمت
برق به مردم هرات و والیتهای همجوار
کاهش میيابد که این يکى از تقاضاهاى
مردم نيز بوده است.
همچنان علی احمد عثامنی ،وزیر انرژی
و آب کشور میگوید که زندگی مردم
در غرب کشور با فعالیت بند سلام تغییر
خواهد کرد .او افزود که این تغییرات پس
از دوازده ماه و پر شدن کامل کاسه این بند
از آب ،رشوع خواهد شد.
آقای عثامنی گفت فعال شدن سه توربین
این بند ،وابستگی کشور را به انرژی برق در
غرب افغانستان کاهش میدهد و هزاران

جریب زمین آبیاری میشود و صدها
شغل جدید ایجاد خواهد شد.
وزير انرژی و آب ،احداث اين بند را ضمن
بلند بُردن سطح اقتصاد کشاورزان ،براى
وابستگی به محصوالت کشاورزی ،ايجاد
شغل ،عدم گرایش جوانان به مواد مخدر
و از بني رفنت فقر مؤثر دانسته ،از سکتور
خصوصی خواست که در زمنيهای
کشاورزی رسمايه گذاری منايند.
بند سلام در ولسوالی چشت رشیف 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  20کیلومرت طول و 7,3

کیلومرت عرض دارد که گنجایش ذخیره
کردن 640میلیون مرت 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  ۲۰۰۴به کمک مالی و تخنیکی
کشور هند رشوع شد که روز یک شنبه
عمالً آبگیری در این بند آغاز شد.
اين بند در حال آبگريی است و پر شدن
کامل این ذخیره  ۹تا  ۱۲ماه را در بر خواهد
گرفت و بعد آن توربنيها فعال خواهد شد.

رییس جدید دادگاه عالی سوگند خورد
اطالعات روز :ارگ ریاست جمهوری با نرش اعالمیهای
خرب داده است که سید یوسف حلیم ،عضو جدید دادگاه
عالی ،که اخیرا ً از سوی مجلس رای اعتامد گرفته بود،
روز گذشته از سوی رییس جمهور به عنوان رییس دادگاه
عالی معرفی و سوگند خورد.
مراسم تحلیف یوسف حلیم با حضور رییس جمهور،
رییس اجرایی و معاون دوم رییس جمهور در ارگ برگزار
شد.
یوسف حلیم در دهم رسطان از سوی رییس جمهور به
حیث عضو شورای عالی دادگاه عالی کشور معرفی و او
توانست رای اعتامد مجلس را بدست بیاورد.
در مراسم تحلیف او رییس جمهور غنی گفت که وظیفهی
اول رییس جمهور مراقبت از تطبیق قانون اساسی است
و او این وظیفه را بدون یک دادگاه عالی با "صالحیت،

با درایت و با هیبت" که از اجرای قانون ناشی میشود،
تطبیق کرده منیتواند.
رییس جمهور به مسئوالن دادگاه عالی اطمینان که او و
حکومت از این دادگاه حامیت و پشتبانی میکند.
رییس جدید دادگاه عالی در این مراسم از رییس جمهور
خواست تا در زمینهی تحقق حاکمیت قانون و دسترسی
به عدالت ،وی را کمک مناید.
او افزود که در عرصهی تطبیق عدالت از هیچگونه تالشی
دریغ نکرده و وعده میدهم که در برابر فساد قضایی و
اداری صادقانه مبارزه منایم.
یوسف حلیم لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم
سیاسی از دانشگاه کابل و ماسرتی خویش را از دانشگاه
آزاد اسالمی گرفته است.
او پیش از این به مدت  ۸سال به عنوان رییس عمومی

نهاد امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت
عدلیه کار کرده و عالوه بر آن از  ۱۳۸۹الی  ۱۳۹۰معاون
اداری وزارت عدلیه بوده و از سال  ۱۳۹۰به این سو به
عنوان معاون مسلکی /فنی وزارت عدلیه فعالیت داشته
است.
پیش از یوسف حلیم ،عبدالسالم عظیمی ،رییس دادگاه
عالی بود؛ که در آغازین روزهای کار حکومت وحدت
ملی از این پست استعفا داد .پس از استعفای او ،عبدالرشید
راشد ،عضو دیگر دادگاه عالی ،به عنوان رسپرست این قوه
معرفی شد.
دادگاه عالی در مدت بیش از  9ماه عمر حکومت وحدت
ملی از سوی رسپرست اداره میشد.
در همین حال وزارت دفاع نیز تاکنون از سوی رسپرست
اداره میشود.

معصومه مرادی:
دایکندی در تمام بخشها نیاز به کار دارد
اطالت روز :معصومه مرادی ،والی جدید والیت
دایکندی ،که سه روز پیش وارد این والیت شده و رسامً
به کارش آغاز کرد ،میگوید که والیت دایکندی یکی
از والیت محروم کشور است که در همه بخشها نیاز به
کار دارد.
خانم مرادی همچنان گفته است که به متام امور این
والیت بعد از بررسی و دسته بندی با کمک دولت و
مؤسسات رسیدگی میکند.
والی جدید دایکندی در گفتوگوی خود به خربگزاری
پژواک گفته که متام کارهاى دایکندی ،در اولویت
برنامههایاش قرار دارد و او در پيرشفت اين واليت از
هيچگونه تالىش دريغ منىکند.
خانم مرادی گفته« :در پالن دارم تا ادارات را بازبینی
منوده و کارهایی را که در اولویت قرار دارد ،دسته
بندی و با کمک و همکاری دولت و مؤسسات به آنها
رسیدگی منایم».
او افزود از روزی که وارد دایکندی شده متوجه شده
است که اکرثیت ادارههای دولتی و ساختامنهای
ولسوالیها ،در تعمیرهای کرايى فعالیت دارد و این

والیت با مشکالت فراوان مواجه است.
بیشرت از یک ماه پیش خانم مرادی از طرف اداره
ارگانهای محلی به حیث والی جدید والیت دایکندی
معرفی شد .معرفی او ،واکنشهایی را از طرف شامری از
منایندگان این والیت در مجلس و باشندگان این والیت
به همراه داشت.
تعدادی از باشندگان و زنان این والیت با حضور
منایندگان این والیت در مجلس و شورای والیتی،
خیمههای تحصن را در مخالف با معرفی والی جدید در
این والیت برای چند هفته برپا کرده بودند.
اما خانم مرادی در این مورد گفته« :بعضی مخالفتها
وجود داشت؛ اما این حق یک جامعه است که در مورد
رسنوشت خود موافقت و مخالفت داشته باشند و برمبنای
یک حکومت دميوکرات ،حق مردم خواهد بود که
نظرات موافق و مخالف شان را ارائه منایند».
نرصالله صادقی زاده ،عضو مجلس منایندگان و یکی
از مخالفان مرادی به حیث والی دایکندی ،گفته است«:
مخالفت ما با والی جدید این بود که زنان در جامعهی
افغانستان منیتوانند کار منایند؛ از اینرو که دایکندی

محروم است ،باید شخصی میآمد که توانايى کاری باال
میداشت».
او حکومت را به بی توجهی در برابر خواست مردم
متهم کرده و میگوید که حکومت والی تحمیلی را به
دایکندی فرستاده است.
اما خانم مرادی میگوید که ضعف و توانايى مربوط به
جنسیت نیست و زنان موفق زیادی هستند که در سطح
باال کار کردهاند .شایستگی و توانايی افراد ،ربطى به
جنسیت ندارد.
همچنان زهرا بختيارى ،رييس شبکهی اجتامعى زنان
دايکندى گفت که زنان در همه عرصهها میتوانند سهم
فعال داشته باشند.
او افزود« :زنان دايکندى با مشکالت زيادى دست و
گريبان اندُ .مسلم است که واىل جديد ،مشکالت خانمها
را درک منوده و در حل آن خواهد کوشيد».
والیت دایکندی در مرکز کشور یکی از والیتهای
محروم است که در طول چهارده سال گذشته در زمینهی
ساخت و ساز ،اقتصاد ،ساخت جادهها و زیربناها و
بخشهای دیگر آن توجهی نشده است.

وزارت داخله:
 38دهشت افگن در عملیات نظامی کشته شدند
اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور با
نرش اعالمیهای خرب میدهد که در چندین
عملیات پاکسازی مشرتک نیروهای
امنیتی در والیتهای مختلف به روز
یک شنبه 38 ،تن از دهشت افگنان کشته
شدهاند.
به نقل از این اعالمیه 42،تن از دهشت
افگنان دیگر زخمی و مقدار جنگ افزار
نیز به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده

است.
وزارت داخله در مورد تلفات نیروهای
امنیتی در این عملیات چیزی نگفته است.
به گفتهی این وزارت ،این عملیات در
مربوطات والیتهای فاریاب ،ارزگان،
لوگر ،غزنی ،پکتیا ،هرات و هلمند راه
اندازی گردیده بود.
وزارت داخله هدف راه اندازی این
عملیات را پاکسازی و جلوگیری از وجود

شورشیان مسلح در این مناطق گفته است.
از سویی هم ،نیروهای پولیس ملی در ۲۴
ساعت گذشته ،از  ۵رویداد انفجار ماین در
مربوطات والیتهای جوزجان و قندهار
جلوگیری کردهاند.
در همین حال وزارت دفاع کشور با نرش
خربنامهای از کشته شدن  22دهشت افگن
در نتیجهی عملیات نیروهای ارتش در
والیتهای فاریاب ،فراه ،پروان ،قندهار،

قندوز و هلمند خرب داده است.
در خربنامه آمده است که در جریان
این عملیات  16تن دیگر زخمی 5 ،تن
بازداشت ،یک مقدار سالح و مهامت
بدست رسبازان ارتش افتاده و  14حلقه
ماین نیز کشف و خنثا گردیده است.
به گفتهی وزارت دفاع ،در جریان این
عملیات  5تن از رسبازان ارتش نیز کشته
شدهاند.
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به بامیان سفر کردهاید؟
کاوون خموش

بخش نخست

بیبیسی
برگردان :حمید مهدوی

سه شنبه
 6اسد
1394
سال چهارم

شماره 882

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

پروفیسور!
حاال نوبت توست

من قبال برای تهیه گزارش به بامیان سفر کردهام ،اما اینجا
چشمدیدهایم از دید یک گردشگر را مینویسم:
لباس سنتی محلی یا پیراهن و تنبان بپوشید

شمارههای تلفن مقامهای دولتی و موسسات

بینالمللی را از گوشی همراهتان پاک کنید
در مورد زمان سفرتان و راهی که از آن به بامیان

میروید به هیچ کسی چیزی نگویید
 با اتوبوسهای خط بیایید چون خطر کمتری دارد
صبح هنگام و یا وقتی حرکت کنید که قبل از عصر

به بامیان برسید
کارتهای ویزیت ،شناسایی و اعتباری خود را در

کابل بگذارید
اینها نکات اولیه امنیتی است که هنگام سفر زمینی به
بامیان از هر کسی که اطالعات بگیرید ،میشنوید .با
هر دوست و آشنایی که بخواهید مشورت کنید فهرستی از
هشدارهای امنیتی را با شما شریک میکند تا خطر سفر به
حداقل برسد .تاکید اکثریت به سفر هوایی است و به هیچ
وجه هم سفر زمینی را توصیه نمیکنند.
اما آیا واقعا راه زمینی از کابل به بامیان خطرناک است؟
با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده ،هر دو راه کابل-
بامیان ،خطراتی دارد .افراد گروه طالبان و سایر مخالفان
مسلح دولت در روستاهایی که از آن جاده عمومی میگذرد
پناهگاه دارند و هر چند وقت یک بار جلو عابران سبز
میشوند ،در هر فصلی.
راه رفت ما راه غوربند که از ولسوالی غوربند والیت پروان
در شمال کابل میگذرد ،بود .در منطقه سیاه گرد ولسوالی
ناامن غوربند و تا فاصله  ۲۵کیلومتری بعد از آن گروه طالبان
نفوذ دارد و این ولسوالی را ناامن نگه داشته است.
سفر با دعا و صلوات شروع شد ،ساعت  ۵صبح به وقت
محلی با حدود  ۳۰مسافر حرکت کردیم .خیلی از مسافران
به هم نگاههای سوال برانگیزی داشتند .در چنین راهی
که اتفاق افتاده شورشیان افرادی شناخته شده را از موتر
(خودرو) پایین کردهاند ،کسی به کسی اعتمادی ندارد.
من هم بعد از حدود ده سال برای اولین بار لباس سنتی
افغانی پوشیده بودم و با تعدادی دوستانم به راه افتادیم.
حتا کیفی با خود نبردم که کسی به ما شک نکند و لباس و
وسایل خود را در یک پاکت پالستیکی جابهجا کردم.
برخالف تصور ،پسران و مردانی با شلوار و پیرهن و بلوز
همسفر ما بود .تصور خیلی از مسافران این است که
شورشیان زمانی موترها را متوقف میکنند که از پیش گزارش
دریافت کرده باشند و یا هم فرد مورد نظر شان از راه بگذرد.
اما در شرایطی که استراتژی جنگ شورشیان چندان روشن
نیست ،هر کسی میتواند به خود شک کند که شاید فرد
مورد نظر باشد.
راه غوربند ،پر از باغهای پربار است و خانههای مردمان
محل در دو سوی جاده آسفالت شده عمومی و جویباری
که از کنار آن میگذرد ترس را از یاد میبرد .اما مسافران
میترسند که نکند شورشیان در میان همین باغها و خانههای
غیرنظامیان مخفی شده باشند و ناگهان به جاده بریزند.
شهری دیدنی و امن با آسمانی آبی
با همه ترس و هیجان و سرگرمی و گرمای راه ،سرانجام
پس از حدود پنج ساعت و نیم به بامیان رسیدیم ،من وقتی

وارد بامیان شدم ،حس کردم در امنترین جای افغانستان
هستم ،جایی خارج از افغانستان که امنیت دارد ،هوای
خوب دارد ،ارزانی است ،هتلهای شیک دارد و بازار و
زندگی که هیچ چیزی تهدیدش نمیکند.
این دومین اما نخستین سفر زمینیام به بامیان بود ،شهری
که بتهای زخمی حک شده در دل تپههایش از هر سویی
خودنمایی میکند ،شهری با آسمان آبی آبی و مردمانی فقیر
اما مشغول به کار و زندگی.
میدان هوایی بامیان که دو سال پیش میان خانههای
مسکونی بود و خط پروازش آسفالت نشده بود و در مواقع
غیر پرواز میدان فوتبال و والیبال بچهها بود ،حاال ساخته
شده اما همچنان تعداد پروازها کم است.
تنها یک شرکت هواپیمایی ،آنهم با پروازهای نامنظم در
فضای کابل-بامیان پرواز میکند که بلیط رفت و برگشتش
حدود  ۱۱هزار افغانی ( ۱۸۰دالر) است .این برای خیلی از
خانوادههای افغان مناسب نیست و ترجیح میدهند هر نوع
خطری را قبول کنند و با پرداخت چیزی حدود  ۴۰۰تا ۱۰۰۰
افغانی به بامیان بروند .پروازهای ادارههای سازمان ملل
و موسسات بینالمللی هم از طریق همین میدان هوایی
صورت میگیرد.
ما به محض ورود به بامیان با تعدادی از جوانان بامیان با
چند موتر شیک با شادی و مستی رفتیم بند امیر که نخستین
پارک ملی افغانستان است.
بند امیر در روزهای عید محل تجمع بامیانیها،
توریستهای افغان و خارجی بود .بند امیر هفت بند دارد
که از دیدنیترین جاهای افغانستان به شمار میرود.
رستورآنها و مهمانخانههای زیادی در اطراف آن ساخته
شده که برای اقامت گردشگران با هم رقابت میکنند.
هزینه یک شب اقامت در بند امیر بین  ۵۰۰تا  ۲۰۰۰افغانی
است .در بند امیر تنوع غذایی کم اما تنوع گردشگری و
سیاحت زیاد است.
بامیان چندین جای دیدنی دارد .شهر ضحاک ،دره اژدر
(اژدها) ،شهر غلغله ،دره فوالدی ،چهل دختران ،غار یخی،
بتهای بزرگ بودا ،مغارهها ،کوه بابا … ،از دیدنیترین
جاهای این شهر مرکزی افغانستان است که اخیرا نامزد
شهرهای خالق جهان شده است.
هتلهای لوکس و ساختمآنهای سمنتی و شیشهای
برخالف تبلیغات گستردهای که برای بامیان شده ،امکانات
گردشگری و تسهیالت کافی برای معرفی محالت دیدنی
آن از سوی دولت و نهادهای بین المللی فراهم نشده است.
بتهای بزرگ بودا که جزء میراثهای فرهنگی جهان است
و از سوی یونسکو به رسمیت شناخته شده ،حتا راهنماهایی
ندارد که به گردشگران در مورد قدمت و تاریخ آن معلومات
بدهد.
این بتها دست کم در ظاهر درست حفاظت نمیشوند و در
مغارههای آن کسی نیست که بر رفت و آمد بازدیدکنندگان
نظارت کند .جعبههای خوراکی و پالستیک و بقایای اشیا و
خوراکیها در سوراخهای صلصال و شمامه دیده میشود و
تمام مغارهها که هر کدام بیش از  ۱۲سده قدمت دارند ،پر
از نوشتههای یادگاری افراد است .حتا همان روزی که ما
رفتیم تعدادی از بازدیدکنندگان بر جدارهای شمامه با خط
سرخ یادگاری نوشته بودند و تاریخ روز قبل زیر آن درج شده

بند امیر در روزهای عید محل تجمع
بامیانیها ،توریستهای افغان و
خارجی بود .بند امیر هفت بند دارد
که از دیدنیترین جاهای افغانستان
به شمار میرود .رستورآنها و
مهمانخانههای زیادی در اطراف
آن ساخته شده که برای اقامت
گردشگران با هم رقابت میکنند.
هزینه یک شب اقامت در بند امیر بین
 ۵۰۰تا  ۲۰۰۰افغانی است .در بند امیر
تنوع غذایی کم اما تنوع گردشگری و
سیاحت زیاد است.
بامیان چندین جای دیدنی دارد .شهر
ضحاک ،دره اژدر (اژدها) ،شهر غلغله،
دره فوالدی ،چهل دختران ،غار یخی،
بتهای بزرگ بودا ،مغارهها ،کوه بابا،
 ...از دیدنیترین جاهای این شهر
مرکزی افغانستان است که اخیرا نامزد
شهرهای خالق جهان شده است.
بود.
حصاری نیست که بوداها را از شهر جدا کند و افراد میتوانند
بدون خرید بلیط هم پای بتها برسند.
همین طور شهر غلغله که از جاذبههای تاریخی دیگر این
شهر است ،درست مراقبت و حفاظت نمیشود و تعدادی
سرباز پلیس پای آن در ساختمانی سمنتی (بتونی) و رنگی
که از زیبایی این تپه کاسته است ،از آن پاسپانی میکنند اما
جاهای آسیبپذیر و حساس شهر غلغله که برفراز تپه قرار
گرفته است فاقد هر نوع نکات رهنمودی ،راهنما ،هشدار،
خطکشی و عالمتگذاری است.
بامیان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سازمان
همکاریهای جنوب آسیا (سارک) شده و همهساله میزبان
جشنوارههای زیادی مثل راه ابریشم و مسابقات اسکی و
شبی با بودا است.
چند هتل لوکس در مرکز بامیان است که بسیاری از آنها
هم در برابر بتهای بامیان قرار گرفتهاند ،با ظاهر امروزی
و شیشه و سمنت و رنگ روغن که در میان خانههای خاکی
و بتهای قدیمی خودنمایی میکنند ،به سیمای قدیمی
شهری با تاریخی کهن صدمه زدهاند.
حتا اداره شهرداری بامیان که روبروی بت صلصال است از
سمنت و سنگ ساخته شده و شبیه قارچ سفیدی در وسط
جنگلی سبز بیرون زده است.
در جای دیگر اما دولت اجازه ساخت خانههای شیک و
سمنتی نمیدهد .در اطراف بند امیر که هنگام بازدید ما
دهها نفر به آنجا آمده بودند ،یک رستوران مجهز هم نیست
و برخی از اهالی محل میگویند افرادی هم که خواستند
ابتکاری بکنند جلوشان گرفته شده است.

وجدان :نیروی خفته که اجازه منیدهد فراموش کنیم کانکور دایکندی
را روی برف برگزار کردند و در والیت دیگری ،کلید جوابات را توزیع
کردند.
حافظه :هر آنچیزیکه سخنرانی والی اسبق غزنی آقای موسی خان
اکربزاده را در ذهنها زنده نگهدارد ،حافظه گفته میشود .اینکه حتی
یک کلمهی ارزشمند در آن سخنرانی گفته نشد ،مباند رسجایش اما
اینکه عمالً بر شانس داوطلبین بیدفاع کانکور مواذ مذابی کز روده
رسچشمه میگیرد را ریخت ،مهم بود.
دامنه :هشت خوان رستم بعد از کانکور را دامنه میگوید .یا به عبارت
دیگر ،هشت سمسرت و هشت نوبت امتحان در دانشگاه! فرصت بسیار
مناسب است برای تصفیهی سندیافتهگان دانشگاه.
تحصیل :آرزوی بیفایده را تحصیل گویند .بیخی که الیقتر از
استاد خویش فارغ شوی ،نه استاد مقرر میشوی و نه هم جای برای
استخدام شدن وجود دارد.
واسطه :نعمتی است که فقط به طبقهی حاکم تعلق دارد .طبق
گزارشات ،لویترین استاد ثقافت اسالمی ،محصلی را که از حل
سوال  5منره اخذ کرده ،پنجاه منره میدهد .بعد خودش در صنف
اعرتاف میکند که کل کابل را رسم واسطه کرده بود.
سوال :اولین حربهی بعضی از استادان الیق که در صنف نتوانسته
پاسخ سوال محصلش را بدهد برای انتقام گیری .هرچه قانون است
در این زمینه فریاد میزند که زنده باد استاد! زنده باد استاد!
میخانیک 95 :درصد محصلین باید به آن ایامن بیاورد .دشمن فهم
و تحلیل است .طعم میخانیک برای بعضی از استادان ،شبیه طعم
بوالنی برای روزهداران است .فقط طعمش!
سیستم درسی :والگاهای روسی را که میبینید ،در حقش صلوات
بفرستید!
استاد :دو نوع است .یکی که فقط درس برایش مهم است .درس
میدهد و در حد توان برای فهم آن تالش میکند و گفته میشود
نسل این استادان در حال انقراض است .دیگری که بعضاً هم درس
میدهد و گاهی هم خودش منیفهمد چه میگوید ،اما حساب
محصلینش را دانه دانه دارد .خدا سگت را گرفتار این تیپش نکند!
دمار از روزگار آدم در میآورد.
مدیر تدریسی :همیشه کریدت کم دارد.
شورای علمی :تنها چیزی که نزد این شورا مهم نیست ،علم است.
منره :در اکرث موارد ،ارتباط مستقیم به قوم ،مذهب ،لسان ومنطقه
دارد .البته مطلق نیست .بعضیجاها ،بعضی فاکولتهها ،بعضی
استادان استثناء است که ربطی مستقیم به داشتههای کله و مغز
محصلین ارتباط میگیرد.
نقل :دو نوع است .حالل و حرام! حاللش از آن کسی است که
حتی اگر پارچه را سفید تحویل دهد ،عیبی نیست و آخر رس کدر فارغ
میشود .حرامش از آن کسی است که از باال گفته شده "اینها نباید
فارغ شوند".
بچهبازی :این ظاهرا ً ربطی به دانشگاه ندارد .اخیرا ً در بغالن بهخاطر
رقابت در بچهبازی در یک محفل عروسی 21 ،نفر کشته شده .خوب
وقتی وضع و حال تحصیالت عالی از کانکور تا آخرین روز امتحان در
سمسرت هشتم ،اینگونه باشد ،نباید توقعی غیر از این داشت.
حقوق برش :چون میزان تلفات انسانی خیلی باالست ،این نهاد فرصت
رسیدن به حقتلفیها در دانشگاهها را ندارد.
رسانهها :من که گوشزد کردم .یک هزار و چهلوهشت درصد
مطمئنم که وزیر تحصیالت عالی تا روزی که دورهی کاریاش رس
برسد ،این نوشته را منیخواند .اما اگر خاطرات مالقات خویش با او
را بنویسم ،فردایش در فیسبوک نرش میکند .مخصوصاً که تعریفش
کرده باشم.
پروفیسور! :حاال نوبت توست! برو و محصلین را چلوصاف کن! نشاید
که بیرون از قبیلهات کسی بدرخشد!
رسچشمه :فکر نکنید زور تان به استادان دانشگاه میرسد .یکبار
که چهلتایش به تقاعد سوق داده شده بود ،فردایش با حکم
مافوقدرجهی حامد کرزی دوباره رس وظیفه حارض شدند .وزیر هاج و
واج مانده بود که اینجا کجاست؟
تریاک :در گوشهی خودش گل کرده و شیره میدهد ،اما عطرش حتی
در منرات و لیاقت بعضی ازکدر فارغشدههای دانشگاه رمه رمه میشود
مثل ابر بهاری.
عقل... :
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زبان و جایگاه زنان

کی از بازگشت

کرزی به قدرت

نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی
بخش دوازدهم و پایانی

هراس دارد؟

یقینا هند در مورد چرخش غنی به طرف
اسالمآباد و راجع به اعتمادی که او نسبت
به ارتش پاکستان و آیاسآی از خود
نشاندادهاست و آغاز گفتوگوهای صلح با طالبان که
منجر به کشانیدن طالبان بر میز مذاکره شود،عمیقا
نگران است.
اما ناگفته نماند که هند از تخریب غنی ،بیش از حد
خودداری کرده و به جای آن ،تنها به اظهار حسن نیت
اکتفا کرده است .این خودداری از این باور -راست یا
غلط ــ ریشه میگیرد که رییس جمهور افغانستان
با گذر زمان از نتیجهی تعامالتش با پاکستان آگاه و
سرانجام ،ناامید خواهد شد.



صحبت کردن از زنان6 -
بنابراین ،یک بار دیگر میبینیم که زنان همواره
در نوع رابطهشان با مردانی که با آنها در تماس
هستند تعریف میشوند؛ پس بدترین وضعیتی
که ممکن است برای یک زن پیش بیاید این
است که با هیچ مردی در ارتباط نباشد (دختری
ترشیده ،پیردختر ،زنی که نه شوهری دارد و نه
معشوقی ،چه زنده و چه مرده).
ارائهی تمام این حقایق ،بار دیگر ،تنها یک
نکته را برای ما بیان میدارند :جایگاه مردان
به گونهای درنظر گرفته شده است که بتوانند
درمورد این مساله که آیا میخواهند ازدواج کنند
یا خیر ،انتخاب کنند؛ بنابراین مجردبودن مردان
مانع از لذتها و خوشیهای آنها نمیشود .اما
اگر زنی ازدواج نکرده باشد ،به این معنا خواهد
بود که هیچکسی او را به اندازهی کافی فریبنده و
دلخواه نیافته است .بااینحال ،اگر یک زنی در
سن مناسب ازدواج نکند ،به نظر میآید آدمی
سختگیر ،سرد و بهانهگیر است .به نظر میآید
دلیل چنین تمایزی در نکتهای باشد که پیشتر
ذکر شد :اینکه جامعه به زنان با نوع روابطی که
با مردان دارند هویت بخشیده است ،نه برعکس.
(میتوان این بحث را درمورد واژههای مرد/
همسر و زن/همسر نیز پیش برد).
همترازنبودن عنوانهای زنان و مردان با این
مثالها بیشتر روشن شده است .در زبان
انگلیسی ،استفاده از عنوان «آقا ،»Mr /برای
مردان ،اشارهای به وضعیت تاهل او ندارد اما
عنوانهایی که درمورد زنان استفاده میشوند
این ابهام در آنها وجود ندارد بلکه باید مشخص
شود که زن مجرد است یا متاهل تا در مورد
عنوان او تصمیم گرفته شود .در این مورد یکی
از پیشنهادات این بوده است که واژههای «Mrs,
 »Missکه نشاندهندهی وضعیت تاهل هستند
حذف شوند و تنها از « »Msاستفاده شود که
مانند « »Mrنامشخص است.
سواالت متعددی ممکن است در اینجا مطرح
شوند :چرا از ابتدا باید چنین نابرابریهایی وجود
داشته باشند (که حاال مجبور باشیم برای حل
آن چارهاندیشی کنیم؟)؛ چرا احساس میکنیم
اگر واژهای معادل پیشنهاد شود که وضعیت
تاهل مردان را نشان بدهد ،نباید این پیشنهاد
جدی گرفته شود؟؛ و آیا اگر در زبان انگلیسی
ما پیشنهاد کنیم که دیگر واژهها حذف شده و
تنها یک واژه ( )Msبرای زنان استفاده شود،
میتوانیم آن را وارد زبان محاورهای کنیم؟
نابرابریهای زبانشناسانه بدون شک ارزش
مطالعه و بررسی دارند؛ چراکه آنها نابرابریهای
جهان واقعی را به زیر ذرهبین دقیقتری قرار
میدهند .آنها نشانی از ضرورت وضعیت
خارجی (نابرابر) به تغییر هستند .ما نیازی
نداریم به دنبال موارد خاصی برای تغییردادن
بگردیم .یک پزشک باکفایت تالش میکند
ویروسهای عامل بیماری سرخک را نابود کند
نه اینکه سرخی دانه را با پراکسید ک مرنگ کند.
گاهی به نظر میرسد که اکنون ظاهرا مد شده که
در مقابله با این بیماری (نابرابریهای جنسی)،

ابتدا با تالش برای زدودن و محو نشانههای
خارجی به آن حمله میشود؛ به جای انتخاب
نمونههایی از نابرابری جنسی زبانشناسانه که نه
تنها ناهمترازی گرامری بلکه تمایز و نابرابری
واقعی را در رفتارهای اجتماعی نشان میدهند،
به سراغ هر نمونهای از نابرابریهای زبانی می
روند .ما باید تالش کنیم استفادههای زبانی که
به گونهای ضمنی ،اعضای یک گروه را در مقام
پایینتر و پستتری قرار میدهند برگزینیم و
سخنگویان به یک زبان را از صدمات روانی
که چنین گونههایی از استفادههای زبانی به بار
میآورند ،آگاه کنیم .مشکل اصلی البته در این
است که چگونه میتوانیم انتخاب کنیم کدام فرم
واقعا به ضمیر انسان آسیب وارد میکند و سپس
در تصمیم گیری در این زمینه که چه فرمی را
میتوانیم جایگزین آن کنیم.
مثال مناسبی در این زمینه ،که در حال حاضر
برای من آزاردهنده است ،خنثیسازی ضمایر
است .در انگلیسی ،همچنان که در اکثر
زبانهای جهان ،زمانی که به گروهی مختلط از
لحاظ جنسی اشاره میشود ،اولین راهکرد برای
تصمیمگیری درمورد انتخاب ضمیر مناسب،
به نفع مردان است .پس ،مردانه «بینشانه» یا
«خنثی» تصور میشود و بنابراین میتوان آن
را در هرجایی که به گروهی از زنان و مردان
در جملهای اشاره میشود به کار برد .اگرچه
این جمالت از لحاظ معناشناسی در گروهی
که به آن اشاره شده است ،هر دو جنس مرد
و زن را شامل میشوند ،با ضمیری که در این
جمله استفاده شده است (او/مرد) ،در واقع تنها
مردان قابل تصور هستند .موقعیت متشابه دیگر
که در بسیاری از زبانها اتفاق میافتد ،اشاره
به نوع بشر است .در انگلیسی از واژهی «مرد
( »)manبرای اشاره به «انسان» استفاده میشود،
که عالوه بر نوع نر ،به نوع مادهی انسان نیز
اطالق میشود( .مثالی در زبان فارسی :سعدیا،
مرد نکونام نمیرد هرگز!).
به باور من ،تاکید بر این نکته ،بر خارج
نگهداشتن نکتههای زبانشناسانه ،توسط
نویسندگان درون جنبش زنان به بیراهه رفته
است .در حالیکه خنثیسازی گرامری و
واژگانی مربوط به این حقیقت است که مردان
همیشه عامالن و نویسندگان بودهاند ،من گمان
نمیکنم این مساله به تنهایی مشخصکنندهی
نقش و جایگاهی خاص و پاییندست برای
زنان بوده باشد( .چنانکه مثالهایی که درمورد
استفادههای خاص از واژههای « »mistressو
« »masterدر تعیین این جایگاه تاثیرگذارند).
چنین باوری به همان اندازه گمراهکننده است
و این حقیقت را نشان نمیدهد که چگونه از
دختران کوچک انتظار میرود رفتار ویژهای
داشته باشند .در بررسیهای زبانشناختانه از
نابرابریها ،باید تمام جنبههای نابرابری مورد
توجه و مطالعه قرار بگیرند.

در ماههای اخیر یک کارزار سیستماتیک علیه
فعالیتهای سیاسی کرزی در رسانههای غربی
در حالی به راه افتاده است که این دولتمرد
کهنهکار در واقع ،دورهی بازنشستگی کاریاش
را در کابل سپری میکند.
گزارش یک روزنامه حکایت از این دارد
که حامد کرزی توسط « دوستان قدرتمند
خارجی»اش که عالقهمند براندازی حکومت
غنی هستند ،پشتیبانی میشود.
چیزی که در آغاز کار ،تلویحا به آن اشاره
میشد ،حاال به اتهاماتی بدل شدهاند که
سیلآسا ،مستقیما به آدرس کرزی وارد میشوند.
اتهام این است که کرزی در پشت پرده ،به شدت
روی پالنی کار میکند که بتواند برای سومینبار
از آن طریق در راس قدرت قرار بگیرد؛ کاریکه
آشکارا در تقابل با قانون اساسی افغانستان قرار
دارد.
فرضیهی اصلی اتهامات این است که کرزی
به طور سیستماتیک با متشنج کردن اوضاع
کابل دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی
را بیاعتبار و تخریب کرده است .سپس با
بازگرداندن محاسبات قدرت ،خودش را به عنوان
نجاتدهندهی افغانستان از طریق یک جرگهی
بزرگ در راس قدرت قرار بدهد.
انکارها و تکذیبهای قاطعانهی خود کرزی
بر اتهامات جاری علیه او در روزنامههای غربی
تاثیری نداشته است .هفتهی گذشته این کارزار با
پرشدن هشت ستون روزنامه وال استریت ژورنال
به طور قابل مالحظهیی اوج گرفت .گزارشگری
از کابل نوشت :حامد کرزی و مقامهای ارشد
همقطار او که به طور مداوم و منظم جلسه برگزار
میکنند ،با استفاده از نارضایتی عمومی همزمان
با پیشرفت طالبان و قطع شدن کمکهای
خارجی ،یک مرکز قدرت موازی را ایجاد کرده
اند .مجلهی دیپلومات میگوید که این حلقه به
گونهی فزایندهیی قدرتمندان محلی را جذب
کرده و بقای حکومت فعلی را با تهدید مواجه
کرده است .بعضی از این سیاستمداران آشکارا
از عزل غنی سخن میگویند...
« فعال ،رییس جمهور قبلی و فعلی به یک متارکه
شکننده موافقت کردهاند ...تمویلکنندگان غربی
افغانستان به رهبری ایاالت متحدهی آمریکا،
این دسیسهبازیها را با نگرانی روز افزون دنبال
میکنند».
این گزارش ادعا میکند که کرزی توسط
«دوستان قدرتمند خارجی»اش که عالقهمند
براندازی حکومت غنی هستند ،پشتیبانی میشود

نویسندهM. K. BHADRAKUMAR :
برگردان :جواد زاولستانی و مختار یاسا
منبع:آسیاتایمز

و مشخصا به مسکو  ،تهران ،دهلی جدید و
بیجینگ اشاره میکند ،پایتختهای قدرتهای
منطقهای که کرزی با آنها «ارتباطات» خود را
برقرار کردهاست.
چه چیزی میتواند در پشت چنین کارزار
پرآوازهی رسانههای غربی علیه کرزی نهفته
باشد؟ در نخستین نگاه ،قرار دادن روسیه ،ایران،
هند و چین در ردیف هم ،نهایت یاوهسراییاست.
هرکسی که راجع به سیاستهای منطقه و
افغانستان میداند ،این را نیز درک میکند که
هرکدام این کشورها دارای منافع مشخصی
هستند که در هندوکش دنبال میکنند و الزاما
این منافع مشترک نیستند ،درحالیکه ،نگاه آنها
به سازکار قدرت در آسیای میانه به طور قابل
مالحظهیی ناهمگون است.
چرا این چهار قدرت منطقهای کرزی را به غصب
قدرت در کابل تشویق کنند؟ از جملهی چهار
کشور نامبردهشده ،کرزی روابط بسیار خوبش
را با هند حفظ کردهاست .او آشکارا گفت که
هند وطن دومش است ،جاییکه جوانیش را
در آنجا زیست ،تحصیالت دانشگاهیاش را
به پایان رسانید و دوستان زیادی برای خود پیدا
کرد.
بدون شک ،زمانیکه ر ییس جمهور کرزی
گام دیگری را برای تقویت و توسعه روابط با
هندوستان برداشت ،فصل بازنشستگیاش از
قدرت فرا رسید و سیاستهای افغانستان و هند را
تحت الشعاع قرار داد .تمام سیاستهای کرزی
برای حفظ روابط با هند بیاثر شدند .غنی هرگز
به صورت واقعی با هند عالقهمندی نشان نداد و
بر بنیاد گزارشی ،پایش را از همکاری نزدیک
امنیتی میان دو کشور که در زمان کرزی آغاز
شدهبود ،پس کشید.
یقینا هند در مورد چرخش غنی به طرف
اسال مآباد و راجع به اعتمادی که او نسبت
به ارتش پاکستان و آیاسآی از خود
نشاندادهاست و آغاز گفتوگوهای صلح با
طالبان که منجر به کشانیدن طالبان بر میز مذاکره
شود،عمیقا نگران است.
اما ناگفته نماند که هند از تخریب غنی ،بیش از
حد خودداری کرده و به جای آن ،تنها به اظهار
حسن نیت اکتفا کرده است .این خودداری
از این باور -راست یا غلط ــ ریشه میگیرد که
رییس جمهور افغانستان با گذر زمان از نتیجهی
تعامالتش با پاکستان آگاه و سرانجام ،ناامید
خواهد شد.
دو چیز هند را مجبور میسازد که حوصلهمندانه

انتظار بکشد و گذر زمان را نشانی کند .نخست،
حقیقت روشن این است که هند دیگر با
گروههای ائتالف شمال که در دههی 1990
مقاومت ضد طالبان را رهبری میکردند ،ارتباط
خاصی ندارد.
عبدالله عبدالله ،رییس اجرائیهی حکومت
اشرف غنی و رهبر سرشناس امروز ائتالف
شمال ،به خاطر آیندهی سیاسیاش بیشتر به
طرف آمریکاییها تمایل دارد تا هند و یا کدام
کشور دیگر در منطقه.
در حقیقت ،با نام گرفتن هر یک از رهبران
ائتالف شمال ،داستان آنها ماهیت کار شان را
نیز افشا میکند ـ اکثر آنها توسط استخبارات
خارجی در مقاطع مختلف در بازار کابل خرید
و فروش شدهاند ـ و احتماال بعضی از آنها
خودشان را همزمان به بیش از یک خریدار
فروختهاند .خالصه ،هند امروز در میدان شطرنج
افغانستان « گروه نیابتی تضمینی» ندارد.
دوم ،هند از اینکه سال گذشته آمریکا در باال
بردن غنی به سکوی قدرت تا چه اندازه نقش
داشت ،آگاهی نسبتا خوبی دارد .و هرکسی که
چیزی در مورد جهتگیری سیاست خارجی
حکومت فعلی هند میداند ،خواهد پذیرفت
که نارندرا مودی ،نخست وزیر هند ،هرگز
استراتژیهای منطقهیی ایاالت متحده را در آسیا
به چالش نمیگیرد.
کاری را که مودی در طول سال گذشته برای
معتدلکردن پالیسیهای غیر متعهدانهی هند
انجام داده است تا کشور را با استراتژیهای
ایاالت متحده در آسیا آشنا بسازد ،کامال
نفسگیر بودهاند و نمیتوان گامهایی را که او در
این راستا برداشته فراموش کرد .هیچ کسی تصور
نخواهد کرد که این سیاستمدار ملیگرا با چنان
اعتباری ،بخواهد مخفیانه بر تمایالت مشخص
آمریکاییها بتازد.
باوجود آن ،چرا مودی عامالن هندی را علیه
غنی تحریک کند و حکومت کابل را که توسط
واشنگتن و با زحمت شخص جان کری ،وزیر
خارجه آمریکا ،به میان آمد ه تخریب کند؟ این
توهینی به بارک اوباما خواهد بود و مودی هرگز
اجازهی چنین کاری را نخواهد داد .صاف و
ساده ،اصال با منطق جور نمیآید که هند کرزی
را برای قبضهکردن قدرت تحریک کند.
درست است که غنی با پاکستان تعامالتی دارد
و به معادله افغانستان -پاکستان گرمی و رونق
بیشتری بخشیده است .اما از طرف دیگر ،آمریکا
نیز با پاکستان تعامالتی دارد .ولی هرگز باعث

5

 سه شنبه 6اسد1394 ،سال چهارم شماره 882

یادداشتهایسخیدادهاتف

دخرت است

نمیشود که حکومت مودی از همکاری نزدیک در
استراتژی محدودکنندهی آمریکا علیه چین ،پرهیز کند.
اگر این داستان واقعی معمای کرزی با هند است ،با
روسیه ،ایران و چین نیز تفاوت بسیاری ندارد .روسیه و
چین احتماال در رابطه به حضور بیپایان نظامی آمریکا و
ناتو بدگمان هستند .اما ناگفته نماند که هیچ یک راضی به
خروج آمریکا از افغانستان هم نیست.
در واقع ،مسکو و بیجینگ از اوضاع در کشوری که
خودشان ادعا میکنند در ساختن آیندهی آن مسئولیت
اصلی را به عهده دارند  ،به شدت هراساناند .به عبارت
واضحتر ،آنها میخواهند که ایاالت متحده درگیر
افغانستان بماند.
یک چیز نادر و مشترک در سیاستهای خارجی چین و
روسیه این است که هر دو به صورت آشکارا میخواهند
تا حد ممکن در سیاستهای منطقهای و مسایل امنیت
بینالمللی در کنار ایاالت متحد نقش سازنده بازی کنند.
چنین کاری ،تنها در سیاستهای امروز قدرتهای بزرگ
ممکن است که به دور از گرایشهای ایدیولوژیک شکل
گرفتهاست.
بنا بر این ،باوجود استراتژیهای محدودکنندهی ایاالت
متحده علیه آنها و تنش بر سر اوکراین و دریای جنوبی
چین ،هم روسیه و هم چین اخیرا در مذاکرات ایاالت
متحده با ایران ،گذشته را از یاد بردندو نقش سازندهای
بازی کردند .رییس جمهور اوباما حتا به همتایان روسی
و چینیاش برای قدردانی از همکاری شان در رسیدن
توافق هستهیی ایران ،با آنها تلفنی صحبت کرد.
از طرف دیگر ،این عامل نیز مؤثر پنداشته میشود
که نه هند و نه چین بیشتر از یک مبلغ ناچیز ،از زمان
مداخلهی نظامی در سال  2001تا کنون ،به اندازه آمریکا
در افغانستان مصرف نکردهاند .آنها به شکل زیرکانهای
از پالیسی هزینهکاه در افغانستان که بدون کدام تعهد
سنگین مالی سود فراوانی کسب نمایند ،آگاه هستند( .
تا به حال هند و ایران در ارائهی کمکهای اقتصادی
بیش از روسیه و چین در افغانستان هزینه کرده است).

خالصه ،مسکو و بیجینگ نمیخواهند به جای آمریکا
تمویلکنندهی اصلی افغانستان شوند و بار هزینهی
چندملیارد دالری را بر دوش بگیرند.
درنهایت ،مسئلهی اصلی در افغانستان تروریزم است و
چین و روسیه ،هردو ،عالقهمندی همیشگی شان را در
کار با جامعهی جهانی و مبارزه علیه تروریزم اعالم کرده
و همواره بر آن تأکید ورزیدهاند .آنها شاید این سؤظن
را داشته باشند که ایاالت متحده گروههای افراطی را به
حیث اجیر و ابزارهای جیوپولیتیکی استفاده میکند و
یقینا در برابر این گونه اقدامات منفی از خود حراست
خواهند کرد .اما با این وجود،اکنون اولویت این است که
برای شکست دادن گروههای تروریستی با ایاالت متحده
یکجا کار شود -چه در سوریه ،عراق یا افغانستان.
مهمتر از همه  ،به سختی میتوان شواهدی پیدا کرد که
نشان دهند که کرزی چهرهی دلخواه روسیه یا چین بود.
روابط کرزی به حیث رییس جمهور افغانستان ،صمیمانه
اما بر اساس منافع متقابل بنا شده بود ( .روابط کرزی به
طور خاص با مسکو اکثر وقتها گرم بود).
همینطور  ،نمیتوان تصور کرد که این دو قدرت بزرگ
واقعا گاهی فراموش کردند که کرزی به حیث فرد قابل
اعتماد امریکاییها به قدرت دست یافت .از این بگذریم
که امریکاییها به دفتر کرزی پول میپرداخت ،آيا آنان
نمیدانستند که حتا برای حفظ جان خودش نیز کرزی
عمدتا به امریکاییها وابسته بود؟ البته که میدانستند.
بنابراین  ،انتقاد صریح و تند کرزی از سیاستهای امریکا
در افغانستان شاید برای تبلیغات ضدامریکایی خیلی
کارآمد بود  ،اما نه مسکو و نه بیجینگ هیچگاهی در این
مورد دچار توهم نشدند .اساسا این انتقادهای کرزی شبیه
یک مشاجرهی خانوادگی بود که بعضی وقتها از کنترل
بیرون و ناپسند میشد و برای ناظران بیرونی ،شرمآور
معلوم میشد.
سرانجام  ،هیچ منطقی ندارد که روسیه یا چین حکومت
غنی را در زمانی بیثبات سازند که وضعیت امنیت در
این کشور به نقطهی حساسی رسیدهاست .مانند هند (یا
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همیشه این سوال در خاطر همهی ما هست که مملکت به
کجا میرود .وقتی که این پرسش را به پرسشهای خردتر
میشکنیم ،باز دنبال یافتن نشانههایی هستیم که از روی آنها
بتوان چشم انداز آیندهی کشور را حدس زد .مثال نمیدانیم
آیا داعش بر افغانستان مسلط خواهد شد یا نه .نمیدانیم که
مثال در بیست سال پیشرو وطن مان به وضعیتی بهتر از
این خواهد رسید یا عقب گردی تند خواهد کرد و روزگار ما
سیاهتر از این خواهد شد .برای فهمیدن آنچه «ممکن است»
فراروی ما باشد ،باید بتوانیم نشانههای موجود و زیگنالهای
فعال در حیات جمعی امروزین مان را درست بخوانیم.
به نظر من ،مطمئنترین نشانه برای کشف آنچه در آیندهی
نزدیک و دور با آن رو به رو خواهیم شد ،نوع برخورد امروزین
ما با «زن» است .رشد و توسعهی اجتماعی افسانهیی دل
شکن و دست نیافتنی خواهد ماند ،اگر نوع رفتار و طرز
اندیشیدن ما در بارهی زن همینی بماند که اکنون هست.
منطقاش هم ساده است:
وقتی که نیمی از جمعیت کشور (یعنی مردان) بخش مهمی
از ظرفیتهای ذهنی و روانی خود را صرف مقابله با نیمی
دیگر از همین جمعیت (یعنی زنان) بکند ،و وقتی که این نیم
دوم جمعیت ،یعنی زنان ،تمام توان خود را برای آسیب ندیدن
از نیم دیگر جمعیت ،یعنی مردان ،بکند ،آنگاه نیروی ذهنی
و ظرفیت روانی بسیار ناچیزی برای توسعه و رشد اجتماعی
برجا خواهد ماند .زنان افغانستان نه فقط خود از مشارکت در
اعمار یک جامعهی توسعه یافته محروم اند ،که صرف حضور
شان در حیات جمعی بهانهیی برای به صفر رسیدن تفکر
خالق مردان هم شده است.
سابق ،هنگامی که زمان به دنیا آمدن کودکی فرا میرسید،
همه منتظر میماندند که ببینند آن که چشم بر جهان میگشاید
دختر است یا پسر .جملهی «دختر است» آب سردی بود که
بر آتش اشتیاق منتظران میریخت .یا بهتر است بگویم پتک
سنگینی بود که بر مغز مردان خانواده فرود میآمد و آن را
برای یک عمر آسیب میزد .مردان افغان عادت داشتند ،زن
را به صورتی خودکار تهدیدی به شمار آورند و در وجود او
هیچ فرصتی نبینند.
امروز بسیاری گواهی میدهند که وضع ما از این جهت بهتر
شده است .اما این ارزیابی مشکوکی است .چرا که همین
امروز هم وقتی میشنویم که دختر تازه به دنیا آمدهیی را
بر سر سرک گذاشته اند تا کسی بردارد (چون پدر و مادر
شان او را نمیخواسته اند) ،واکنش ما در برابر این جنایت
همان «افسوس مالیم» جامعهیی است که در این کار چیز
وحشتناکی نمیخواند .وقتی که میشنویم گوش و بینی زنی
بریده شده ،تکان میخوریم .اما این تکان خوردن مان هرگز
به آنجا نمیرسد که برخیزیم و برای تغییر این وضعیت وقت
و نیرو صرف کنیم .بدتر از این ،آن عده از ما که بینی نمیبریم
و گوش قطع نمیکنیم ،خود را ناگزیر مییابیم که راههای
مدنیتری برای مقابله با زنان پیدا کنیم و این یعنی تالش
سختتر و انرژی خوارتر ،که مستقیما ارتباط دارد با کاهش
توان و فرصتی که برای تمرکز بر رشد و توسعهی اجتماعی
الزم است.
تقریبا با اطمینان میتوان گفت که در پاسخ به هر سوال
معطوف به توسعهی اجتماعی افغانستان ،تعیین کنندهترین
پاسخ پاسخی خواهد بود که به مسئلهی «جنگ با زنان»
میدهیم.

ایران) ،روسیه و چین نیز در ثبات افغانستان «شریک»اند
و آنان نیز از شبح دولت اسالمی (داعش) که در افغانستان
رفت و آمد دارد ،شدیدا نگراناند.
تمام چهار قدرت منطقهای -روسیه ،چین ،هند و ایران-
میدانند که وقتی حاکمیت قانونی در افغانستان از
هم بپاشد ،عمر نسلها را وقت خواهد گرفت تا آن
حاکمیت باز گردانده شود و یکی از اتفاقات میتواند از
همپاشیدگی افغانستان باشد.
اگر چنین است ،دلیل ساختن داستانهای اغراقآمیز
که قدرتهای خارجی با اصرار از کرزی میخواهند با
ایجاد خالی قدرت ،قدرت را در دست بگیرد چیست؟
به عبارت دیگر ،سود پخش شایعههای سیاه که کرزی در
حال روشن کردن آتش یک کودتا است  ،به کی میرسد؟
در واقع ،به تحقیق و کاوش بیشتر نیاز است.

درنهایت ،مسئلهی اصلی در
افغانستان تروریزم است و چین و
روسیه ،هردو ،عالقهمندی همیشگی
شان را در کار با جامعهی جهانی
و مبارزه علیه تروریزم اعالم کرده
و همواره بر آن تأکید ورزیدهاند.
آنها شاید این سؤظن را داشته
باشند که ایاالت متحده گروههای
افراطی را به حیث اجیر و ابزارهای
جیوپولیتیکی استفاده میکند و یقینا
در برابر این گونه اقدامات منفی
از خود حراست خواهند کرد .اما با
این وجود،اکنون اولویت این است
که برای شکست دادن گروههای
تروریستی با ایاالت متحده یکجا
کار شود -چه در سوریه ،عراق یا
افغانستان.

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.

 سه شنبه 6اسد1394 ،سال چهارم شماره 882
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قسمت دوم و پایانی
Abdullah Watandar
زندگی های قارونی ،مدافعان بی مزد
من به کسانی که در افغانستان زندگی می کنند ،و با نام
واقعی شان می نویسند ،و بی باکانه هم می نویسند احرتام
بسیار دارم .در کشوری که هر مامور کوچک دولت برای
خودش حاکمیتی دارد ،و می تواند کام آدم را هزارگونه تلخ
کند ،نوشنت و نقد کردن می تواند خیلی خطرناک باشد .نوشنت با نام مستعار اما داستان
دیگری دارد.
به نظر من کسی که می خواهد بنویسد ،و نوشته اش هم در مورد افراد است قبل از همه
باید برای خودش جواب سوالی را بدهد .سوال هم این است که آیا حارض است ،پای
آنچه می خواهد بنویسد استاد شود یا نه .اگر چنین آدمی با خودش به این نتیجه می
رسد که آمادگی استادن پای نوشته هایش را ندارد ،الزم نیست موضوعی را انتخاب کند
که نوشنت در موردش ،می تواند آرامشش را به هم بزند .این بودن دوگانه ،چیز خیلی
مفیدی نیست ،و منی تواند بر نگاه و شخصیت آدم بی تاثیر باشد .البته کسی که حرف
خیلی جدی برای گفنت دارد ولی امکان گفنت ندارد ،حسابش جدا است ،اما واقعا،
مستعار نویسان افغانی چه حرف جدی برای گفنت دارند که نیاز به تاریکی نام مستعار
داشته باشند؟
از این طرف هم یک چیز نگران کننده است ،و آن ،حساسیت ما مدافعان روشنفکر است
که قدرت تحمل یکی دو نوشته در مورد اشخاص محبوب مان را از ما گرفته است،
آن هم اشخاصی که تا حدودی زیادی از گزند روزگار در امان اند ،زندگی های قارونی
دارند ،و تنها یک تکه فرشی که در راهروی یکی از قرصهای شان می اندازند و با بوت
بر آن قدم می زنند ،برابر با کل دارایی یک مسعتار نویس بیچاره است .واضح است که
درست کردن چنان زندگی ها ،مخصوصا در کشور فقیری مثل افغانستان و آن هم در
طول زندگی فقط یک فرد ،بدون پرداخنت به شیوه های ویژ ِه زورمندان کشورهای جهان
سومی ،ممکن نیست.
حاال ،اگر یک کسی به هر دلیلی می آید و با نام مستعار در مورد صاحبان چنان زندگی
های هوشپرک کننده و سوال بر انگیز ،چیزی می نویسد ،چه مشکل جدی در کار ملت
می افتد؟ چرا منی گذاریم که صاحبان آن زندگی های مشکوک ،خود جواب مستعار
نویسان ترسیده و شاید درد دیده را بدهند؟ باور کنید ،آن زندگی ها پابرجاتر از آن هستند
که نیاز به سینه سپر کردن های بی مزد ما داشته باشند.


Mehdi Saqib
وقتی آمار تلفات مراسم بچه بازی در بغالن به مراتب باالتر
از آمار کشته شده گان جنگ در وردوج و قندوز و هلمند و
کرن است باید کمی در این مورد با احتیاط تر نوشته کنم.
یعنی اینطور بنویسم که چند بزرگوار لطف کردند و در یک
مراسم عروسی بچه بازی کردند ،رس بچه بازی با هم درگیر
شدند و سپس زحمت کشیدند و دست به سالح و فیرکانی کردند و با رشادت کامل سی
چهل نفری از برادران شجاع بچه باز را آنطرف دنیا شوت کردند تا با غُ لامن های بهشتی
کمی مرصوف شوند .حاال یک عدد بچه ای که رسش کُ شت و کشتار به راه افتاده بود
معلوم نیست کجاست و چی میکند و با کدام قوماندان مرصوف است اما در هر صورت
فعال تبدیل شده به بچۀ فلمهای سال خالییوود از آثار گرانبهای بچه بازان افغانستان.
اگر وزیر اطالعات و فرهنگ را بگویند که چرا جلوی این بساط بچه بازی را منیگیری؛
به احتامل زیاد خواهد گفت که :بچه بازی یکی از فرهنگ های کهن و ریشه دار این
رسزمین است که فیروز قندوزی نام و نوای دیگری در ریشه دار ساخنت این فرهنگ
داشته است.
برای وزیر دفاع و وزیر داخله هم این کشتار یک زنگ تفریح شده و برای طالبان و داعش
و یک لشکر تروریست دیگر هم تبدیل شده به فکاهی های روز سیاست.
سازمان حقوق برش افغانستان هم که قبال از توسعۀ بچه بازی در افغانستان هشدار
داده بود ولی از آنجایی که برخی مقامات محلی خودشان بچه باز بودند این اطالعیه
و اعالمیه و هشدار نامه را پاره کردند و حتی بدرد سازمان حقوق برش هم نخورد و هیچ
جایی را هم نگرفت.
حاال من از هموطنان عزیز  ،شجاع و بچه پرور و بچه باز و بچه دوست و بچه یار کشور
خواهشمندم که لطف کنند در زمان رشد و انکشاف این گونه فعالیت ها و استعدادهایشان
دست به خشونت نزنند و سعی کنند در کنار هم با صمیمت و همدلی بیشرت در آغوش هم
بلولند تا اینقدر حرضت عزرائیل را در هر مرگ و میری زحمت ندهند؛ با تاسف فراوان از
دست شام که دیواری هم در این کشور منانده که بر اساس حکم الهی رس شام دیوار
را چپه کنند.

اما رس انسان نیز در استفاده طوالنی مدت از
گوشی م وبایل رس ناسازگاری دارد .رس به عن وان
سنگی نترین عضو بدن روی تکیه گاهی به
نام گردن ق رار گرفته که با ظ رافت خاصی وزن
آن را تحمل کرده و امکان چرخش آن را در
جهات مختلف ف راهم م یکند .اما در زمان
استفاده از م وبایل رس به جلو متامیل م یشود
و این کار در طوالنی مدت باعث بروز فشار در
مهرههای گردن م یشود.
تحقیقات نشان م یدهد که تا زمانی که رس
به صورت قایم روی گردن ق رار گرفته وزنی
معادل  4.5تا  5.5کیلوگرم دارد اما اگر ب رای
خ واندن صفحه منایش و یا بازی با م وبایل
رس پانزده درجه به جلو متامیل شود وزن آن به
دو ب رابر اف زایش م ییابد .با شیب  30درصدی
وزن رس روی گردن به  18کیلوگرم و با شیب
 60درصدی به  27کیلوگرم م یرسد .این ارقام
حاکی از فشاری عظیم بر مهرههای گردن
است.
دان شمندان در تحقیق از اف رادی که بین دو تا
چهار ساعت در روز از گوشی هوشمند خود
استفاده م یکردند این می زان فشار را در کل
سال محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده اند
که مهرههای گردن این اف راد در طول سال به
اندازه  1400ساعت تحت فشار هستند که به
فرسودگی هرچه بیشرت آنها م یانجامد.
متامیل شدن رس به سمت جلو در حین کار
با م وبایل ،نه تنها به مهرههای گردن آسیب
م یرساند بلکه ستون فق رات را نیز از حالت
عادی خارج کرده و باعث ایجاد قوس در آن
م یشود .با این تغیی ر ،گردن متامیل به جلو و
پشت گرد از دیگر شاخص ههای برش آینده
است.
ب رای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در حین
استفاده از م وبایل به جای پایین نگاه داشنت
رس ،بهرت است گوشی را تا مقابل صورت باال
آورده و رس به حالت قایم باقی مباند.
متایل رس به سمت جلو در زمان طوالنی
باعث بروز بیامری «گردن پیامکی» م یشود
که با احساس درد در شان هها ،مهرههای گردن
و ستون فق رات ه مراه است .ب رای اجتناب از

این بیامری بهرت است در فاصل ههای زمانی
مشخص و به طور متناوب رس را باال آورده آن
را به سمت راست بچرخانید .سپس آن را به
جای اولیه برگردانید و این بار آن را به سمت
چپ بگردانید.
توجه به همین مترین ساده کافی است تا از
بروز بیامری و درد و از همه مه متر از تغییر
شکل مهرهها جلوگیری شود ،لطفا این حرکت
ساده را جدی بگیرید.
در هنگام تایپ و یا ارسال پیامک ،گوشی
خود را در زاویه  30درجه ق رار دهید و در
هنگام خ واندن آن را عمودی در دست نگاه
دارید تا حتا االمکان گردن شام به متایل شدن
به سمت جلو عادت نکند.
اندازه چش مها تغییر م یکند
اما چش مها نیز جزو اعضای آسیب پذیری
هستند که به سختی م یت وان از آنها در مقابل
صفحات منایش محافظت کرد ،نور ساطع
شده از صفحات منایش گوش یها از نوع HEV
بوده که حتا م یت واند باعث بروز مشکل در
باف تهای چشم شود .این هامن نوری است که
در خورشید و الم پهای فلورسنت نیز وجود
دارد اما کسی به مدت چند ساعت مداوم به
آنها خیره من یشود ،خیره شدن طوالنی مدت
به منای شگر گوشی باعث ایجاد نارسای یهایی
در بینایی شده و بروز تاری دید و سیاهی رفنت
چشم از ع وارض آن است.
تحقیقات نشان م یدهد اف رادی که با گوشی
خود بازی م یکنند بیش از آنکه در خ واب
باشند با چشامنی باز به گوشی خود خیره
شده اند .نور ساطع شده از منای شگر و هیجان
ناشی از بازی باعث م یشود تا کاربر بدون
آنکه بداند حالت چشامن خود را تغییر دهد.
مثال آنها را بازتر کرده و یا ب رای جلوگیری از
ورود نور ،آنها را جمع کند.
در هر دو حال این عکس العم لها م یت واند
حالت چشم را تغییر دهید و بر ظاهر نسل
آینده تغیی راتی را به وجود آورد .اما در مورد این
که مترکز طوالنی بر صفحه منایش م یت واند
باعث ایجاد صدمات دایمی به چشم شود یا
نه ،ش واهدی در دست نیست.

ب رای کاهش صدمات بهرت است با درنظر
گرفنت فاصله  30سانت یمرتی از منای شگر از
آسیب بیشرت چشم جلوگیر شود .ضمن این
که در فاصل ههای زمانی  20دقیق های ،با چشم
برداشنت از صفحه منایش و خیره شدن به
دوردس تها اندکی به چشم اس رتاحت داد.
پوست ،شل و چروک م یشود
پوست نیز به عن وان بزرگترین عضو بدن از
تاثی رات منفی منای شگرها در امان نیست.
برخی تحقیقات در ده سال گذشته نشان
م یدهد اشع ههای ساطع شده از منای شگرها
بر پوست انسان تاثیر گذاشته و آن را مستعد
افتادگی زودهنگام کرده اند .در حالت عادی
افتادگی و چین و چروک پوست در اواخر
میانسالی اتفاق م یافتد اما در  10سال گذشته
این روند تغییر کرده و با گسرتش استفاده از
دستگاههای هوشمند دام نگیر ج وانان نیز
شده است.
اشع ههای ناشی از منای شگرها ،باعث ایجاد
چین و چروک در گردن نیز اف زایش م ییابد.
کاهش زمان استفاده از صفحه منایش و
ه مچنین استفاده از صفحه منایش و ه مچنین
استفاده از کرمهای ضدآفتاب تنها راه ح لهای
مقابله با این مشکالت هستند.
تغییر شکل دست و انگشتان ،خم شدن
گردن و متامیل شدن آن به سمت جلو ،تغییر
حالت و ضعیفی چش مها و در نهایت ایجاد
لک و چین و چروک در پوست ،تنها بخشی
از مشکالتی است که به دلیل عدم استفاده
صحیح از گوش یهای هوشمند ،اف راد زیادی را
گرفتار خود کرده است.
حال باید دید کدام یک با رسعت بیشرتی
پیش م یروند ،تغییر شکل بدن و یا پیرشفت
کمپان یها در ت ولید گوش یهای مناسب
ب رای کارب ران! آنچه مسلم است استفاده از
گوش یهای هوشمند و نیاز اعتیادگ ونه به آنها
منتظر تکن ولوژی ب رای اصالح این کاست یها
نخ واهد ماند .بناب راین به رتین راه اطالع رسانی
و اصالح روش استفاده از گوش یهای هوشمند
امروزی است تا عالوه بر کاهش آسی بهای
جسمی ،ع وارض روانی آن نیز کنرتل شود.
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ایکاردی:
رئال سعی کرد من را بخرد

مائورو ایکاردی ،مهاجم اینرت عنوان کرد
که رئال مادرید خواهان جذب اوست.
با جدایی خاویر هرناندس از رئال ،خط
حمل هی این تیم به جز بنزما ،مهاجم
تخصصی دیگری ندارد .ایکاردی فصل
گذشته آقای گل لیگ ایتالیا شد و حاال
مدعی شد که رئال سعی کرده او را به
خدمت بگیرد ولی او م یخواهد در اینرت

مباند.
او گفت :رئال مادرید تالش کرد من را به
خدمت بگیرد ولی من خوشحامل که با اینرت
متدید کرده ام .فصل بعد م یخواهیم به
چمپیونزلیگ برگردیم.
ایکاردی از تی مهای پایه بارسلونا رشد کرد
ولی بارسا را به مقصد سمپدوریا ترک کرد و
در نهایت سال  2013به اینرت پیوست.

دیبروین :به پیشنهاد سیتی
و  psgفکر میکنم
کوین دیبروین ،ستاره ولفسبورگ عنوان کرد که به
پیشنهاد منچسرتسیتی و پاری سن ژرمن فکر م یکند.
هافبک بلزیکی که به عنوان بهرتین بازیکن بوندس لیگا
انتخاب شد ،قصد جدایی از ولفسبورگ را دارد .سیتی
قصد دارد برای خرید او  72میلیون یورو هزینه کند در
حالی که پاری سن ژرمن نیز رشایط او را تحت نظر دارد.
دی بروین در مصاحبه با کیکر گفت :من یدانم فصل
بعد در کدام تیم بازی خواهم کرد .تنها باید مترین کنم
و مطمنئ باشم که آماده خواهم بود .باید ببینیم که چه
اتفاقی رخ خواهد داد .وقتی باشگاههای بزرگ به دنبال
شام هستند ،خیلی لذتبخش و ویژه است .البته که به
پیشنهاد آنها فکر م یکنم.


مارتینز :اتلتیکو با رئال و بارسا
رقابت خواهد کرد



گواردیوال؛ سرمربی سیتی
از تابستان آینده
پپ گواردیوال ،رسمربی بایرن با
منچسرتسیتی برای حضور در این تیم از
تابستان آینده به توافق رسیده است.
گواردیوال با امتام قراردادش با بایرن،
این تیم را به مقصد منچسرتسیتی ترک
خواهد کرد .با نتایج متوسطی که رسمربی
اسپانیایی در بایرن کسب کرده و ه مچنین
رابطه نه چندان خوبی که با هواداران و

مدیران باشگاه دارد ،تقریبا م یتوان جدایی
او از این باشگاه در پایان قراردادش را
قطعی دانست .سیتی که پیش از پیوسنت
پپ به بایرن ،خواهان جذب او بود ،از تالش
خود دست نکشیده و حاال بی اِن اسپورت
گزارش داد که آنها با رسمربی اسپانیایی
برای حضورش روی نیمکت این تیم از
تابستان آینده به توافق رسیده اند.



تری:
آمادگی نیمکتنشینی را دارم
جان تری ،کاپیتان چلسی عنوان کرد که
آمادگی نیمک تنشینی در فصل آینده را
دارد.
مدافع سابق تیم ملی انگلیس که وارد 35
سالگی خواهد شد ،برای دومین قهرمانی
پیاپی در لیگ برتر تالش خواهد کرد و با
حضور کورت زوما و گری کیهیل ،احتامل
نیمک تنشینی اش وجود دارد .با این حال،
او عنوان کرد که مشکلی با این قضیه
نخواهد داشت.
او گفت :هر تابستان ،بیشرتین تالشم
را م یکنم تا شانس خوبی برای حضور
در ترکیب اصلی داشته باشم .اگر به
نقط های برسیم که نیمک تنشین شوم،

م یدانم تقصیر چیزی نیست .به خودم در
آینه و خانواده ام نگاه م یکنم .م یتوانم
نیمک تنشینی را تحمل کنم و شکی در
این نیست .مردمی که من و استیون را
دوست دارند ،م یخواهند که بازی کنیم
که البته این طبیعت انسان است .وقتی
شام متام طول فوتبالتان فیکس بوده
اید ،نیمک تنشینی سخت است .پرت چک
فصل گذشته مثل یک حرف های عمل کرد و
دلیل انتقالش هم همین بود که رفتار خیلی
خوبی در حین نیمک تنشینی داشت .خیلی
از بازیکنان را دیدم که مسیرشان از ما جدا
شده است .واقعا دوست داشتم پرت در تیم
مباند و تالشش را برای چلسی انجام دهد.



سرخیو رومرو ،جانشین والدس
یا دخیا؟
منچسرتیونایتد که در بازار نقل و انتقاالت
تابستانی هزینه زیادی کرده ،رسانجام یک
دروازهبان جدید هم به خدمت گرفت.
آنها دوشنبه شب توانستند رسخیو رومرو،
دروازهبان تیم ملی آرژانتین را به انتقالی
آزاد به خدمت بگیرند .رومرو زمانی در
آلکامر زیر نظر لوئیس فان خال کار کرد و
حتی قهرمانی در لیگ هلند را با هم تجربه
کردند.
رسان ههای انگلیسی از رومرو به عنوان
جانشین ویکتور والدس ،دروازهبان دوم
فصل گذشته یونایتدها ،نام برده اند اما بعید
نیست که ورود این ملی پوش آرژانتینی،
روند جدایی داوید دخیا از منچسرتیونایتد
را ترسیع کند .دخیا تنها تا تابستان آینده
با شیاطین رسخ قرارداد دارد و ماندن او در
الدترافورد در فصل پیش رو ،به این معنی
است که این باشگاه از جدایی او در تابستان

آینده هیچ درآمدی نخواهد داشت.
صحب تهای فان خال در مراسم معارفه
رومرو هم نشان م یدهد که او به این
دروازهبان آرژانتینی تنها به عنوان دروازهبان
دوم فکر من یکند :چه دخیا برود و چه نه،
این تهدید همیشه وجود دارد و ما باید
مراقب باشیم .باید مطمنئ باشیم که آماده
هستیم و به همین دلیل ،فکر م یکنم
خیلی خوب است که رسخیو رومرو را به
خدمت گرفتیم.
دخیا سخت مورد توجه رئال مادرید است و
این باشگاه ،او را به عنوان دروازهبان اول
آینده شان در نظر دارند؛ هرچند مخالفت
منچسرتیونایتد باعث شد تا آنها به تازگی
کیکو کاسیا را به خدمت بگیرند اما بعید
است در صورت موافقت منچسرتیونایتد،
فلورنتینو پرز تردیدی در خرید دخیا به خود
راه بدهد.

جکسون مارتینز ،مهاجم اتلتیکو مادرید عنوان کرد که
تیمش م یتواند با رئال و بارسا برای قهرمانی اللیگا رقابت
کند.
مهاجم کلمبیایی ماه گذشته از پورتو به اتلتیکو پیوست
تا جای خالی ماریو مانژوکیچ در خط حمل هی این تیم را پر
کند .او که به تازگی به مترینات اتلتیکو اضافه شده ،عنوان
کرد که تیمش قابلیت رقابت با رئال و بارسا را دارد.
او گفت :مسی و رونالدو تفاوتها را رقم م یزنند ولی
م یتوانیم با بارسا و رئال رقابت کنیم .احساس م یکنم
به یک تیم متعهد منتقل شده ام ،تیمی که خیلی انگیزه
دارد و جاه طلب است و مربی فوقالعادهای دارد .اتلتیکو
در سالهای اخیر خیلی خوب کار کرده و من سعی دارم
بهرتین بازیهایم را برای این تیم انجام دهم .م یخواهم
پاسخ متام اعتامدی که به من شده را بدهم .م یدانم که
اتلتیکو چگونه تیمی است و م یخواهم بهرتین باشم .با
کار تیمی گولزنی هم رشوع خواهد شد و اتلتیکو یک تیم
برنده است.


لوئیز :دیماریا  psgرا وارد یک
سطح جدید میکند
داوید لوئیز ،مدافع پاری سن ژرمن عنوان کرد که عالقه
خاصی به دیماریا دارد و او پاری سن ژرمن را وارد یک سطح
دیگر خواهد کرد.
هافبک  27ساله یونایتد روز دوشنبه به اردوی این تیم در
آمریکا اضافه نشد و رسان هها مدعی شدند که او قصد دارد
راهی پاری سن ژرمن شود .داوید لوئیز از حضور احتاملی
دیماریا استقبال کرد و گفت که مطمنئ است این هافبک
آرژانتینی PSG ،را وارد یک سطح جدید م یکند.
او گفت :ما م یخواهیم قهرمان چمپیونزلیگ شویم و البته
دیماریا م یتواند به ما کمک کند یک قدم به این هدف
نزدی کتر شویم .دیماریا یکی از سه هافبک هجومی برتر
جهان است .او رسیع و تکنیکی است و در اختیار تیم بازی
م یکند .م یداند چگونه انفرادی بازی کند ،چگونه پاس
بدهد و چگونه گول بزند .گاهی در تیمی خوش شانس
نیستید ولی هنوز بازیکن بزرگی محسوب م یشوید .من او
را از بنفیکا م یشناسم و وقتی خیلی جوان بودیم با هم بازی
کردیم .او عاشق بازی کردن در لیگ فرانسه خواهد شد،
مثل من .او دوست من است و من او را خیلی دوست دارم.

میخیتاریان:
با کمال میل در دورتموند میمانم

هرنیک میخیتاریان ،ستاره ارمنی
دورمتوند سوگند خورد به این باشگاه
وفادار م یماند.
میخیتاریان دوران درخشانی در بروسیا
دورمتوند نداشته و از همین رو گ هگاه
شایعاتی درمورد جدایی پیش از موعد
وی از این باشگاه منترش م یشد .با این
حال این بازیکن عقیده دارد آیندهاش را
در دورمتوند م یبیند.
او به "بیلد آم زونتاگ" گفت :اصال دوست
ندارم درمورد شایعات صحبت کنم .فقط
م یخواهم به جلو نگاه کنم .من از بودن
در ای نجا راضی هستم و همین ارزشمند
است .هی چگاه این احساس را نداشتم
که آمدنم به ای نجا اشتباه بوده است و
هی چگاه ای نجا ناراحت نبودهام .دورمتوند
یک تیم عالی و هامهنگ است؛ اما
طبیعتا از نظر ورزشی روزهای سختی هم
بودند و من تالش کردهام هر کاری الزم
باشد بکنم تا در رسی عترین زمان ممکن
از این وضعیت خارج شوم.
او سپس با رد شایعاتی مبنی بر ای نکه او
بعد از اعالم خداحافظی کلوپ بازیکن
بهرتی شد افزود :خوشحامل که این
شانس را داشتم تحت هدایت کلوپ

بازی کنم و قدردان زحامتش هستم .در
طول تعطیالت بعد از پایان فصل هم
ب اهم متاسهایی داشتیم.
با این حال علت ماندن میخیتاریان در
دورمتوند اعالم حامیت توماس توخل از
وی بوده است :حقیقت دارد که او روی
من تاثیر مثبت گذاشت .اما در نهایت
این تصمیم شخصی من بود که در
دورمتوند مبانم .او فوتبال را م یفهمد،
بهرت بگویم فوتبال را زندگی م یکند و
م یداند چطور بازی را بسازد ،چطور در
مقابل حریفان دفاع کند .اینها را که در
او دیدم به خودم گفتم شاید بهرت باشد
مبانم و از او هم چیزهایی یاد بگیرم.
من ای نجا اهداف زیادی دارم که باید
محقق شوند و همه کار خواهم کرد تا
به مردم ثابت کنم فوتبالیست خوبی
هستم .م یخواهم هواداران دورمتوند
را خوشحال کنم ،و خودم را هم نیز.
دورمتوند باشگاه بزرگی است و من اینجا
احساس راحتی م یکنم .هنوز در سنی
نیستم که مجبور باشم راهی امارات یا
قطر شوم .اگر مسئوالن باشگاهم سال
 2016صالح بدانند من را نگه دارند ،با
کامل میل م یمانم.



رویای نیمار برای توپ طالی 2015
نیامر ،ستاره بارسا ،تایید کرد که از قرار
گرفنت در فهرست سه نامزد نهایی توپ
طال هم راضی خواهد بود.
این ستاره برزیلی نقش زیادی در
قهرمانی س هگانه بارسا داشت و یکی از
مدعیان کسب توپ طالی  2015است
اما او معتقد است لیونل مسی و کریس
رونالدو ه مچنان از بیشرتین شانس برای
رسیدن به این جایزه برخوردارند. او به
خربنگاران گفت :قرار گرفنت در جمع
سه نامزد نهایی یک دستاورد بزرگ برای
من خواهد بود .این یک رویاست که در
کنار مسی و رونالدو قرار بگیرم .این یک
افتخار بزرگ است .
نیامر ه مچنین تایید کرد که مسی
تاثیر زیادی در جا افتادنش در نوکمپ

داشت :م یگفتند که ما با هم مشکل
پیدا م یکنیم و او به من پاس نخواهد
داد .اما او به شکل فوقالعادهای از من
استقبال کرد و تا همی نجا هم بیش
از هر بازیکنی به من پاس گول داده
است .برای من ،لئو یک دوست و یک
الگوست .
ماجرای انتقال نیامر ه مچنان موضوع
بح ثهای زیادی است اما او تاکید کرد
که این مسئله تاثیری روی کار او ندارد:
پدرم بارها در این مورد صحبت کرده اما
به نظر م یرسد بعض یها درک من یکنند و
م یخواهند این موضوع را ادامه بدهند .
این موضوع تاثیری روی کار من در زمین
ندارد .امیدوارم هرچه زودتر دست از رس
پدرم هم برداشته شود .



فان خال :قدرت خرید رونالدو را
نداریم
لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد عنوان کرد که
تیمش یک بازیکن کالس جهانی خالق خواهد خرید که
رونالدو نخواهد بود.
شایعات زیادی مبنی بر بازگشت احتاملی سوپراستار رئال
مادرید به منچسرتیونایتد شنیده م یشد .فان خال نیز در
طول هفت هی اخیر عنوان کرده بود که قصد دارد با خریدی
بزرگ ،هواداران یونایتد را سورپرایز کند .با این حال ،او
تایید کرد که خرید سورپرایزش ،رونالدو نخواهد بود.
او گفت :م یتوانیم از خالقیت یک بازیکن جدید بهره
بربیم .ما وین رونی ،ماتا ،دیپای ،یانگ ،یانوزای ،ویلسون
و هررا را در اختیار داریم .یانگ فصل بسیار خوبی داشت
ولی او نیامر نیست و ما باید با چنین کیفیتی رقابت
کنیم .وقتی امکان خرید وجود داشته باشد ،با یک قیمت
منطقی و بازیکنانی با کیفیت باال ،ما خریدهایی خواهیم
داشت تا تیم را تقویت کنیم .رونالدو؟ شاید بیاید ولی
امکانش وجود ندارد .چرا نه؟ زیرا در رئال مادرید بازی
م یکند .رونالدو در رئال است و باید توان مالی منچسرت
را در نظر گرفت.



په په:
کسی در رئال به جدایی راموس فکر نمیکند
په په ،مدافع پرتگالی رئال مادرید،
تاکید کرد که در این باشگاه هیچ کسی
به احتامل جدایی رسخیو راموس فکر
من یکند .
به تازگی شایعاتی در مورد اختالف
راموس با فلورنتینو پرز و احتامل جدایی
او از رئال منترش شد .عالق همندی باشگاه
منچسرتیونایتد برای به خدمت گرفنت این
مدافع ملی پوش اسپانیایی هم این شایعه
را تقویت کرد.
اما په په مطمنئ است که کاپیتان اول
جدید رئال مطمئنا در مقابل وسوسه رفنت
به لیگ برتر مقاومت خواهد کرد.
او به خربنگاران گفت :از نظر من رشایط
او خوب است .از ذهن کسی هم خطور
من یکند که رسخیو ای نجا با ما نباشد .او

اکنون کاپیتان ماست .مطمئنم او با ما
خواهد بود زیرا او عاشق ما و باشگاه است.
په په ه مچنین در مورد شایعه جدایی
خودش از رئال ،در آخرین فصل حضورش
در این باشگاه ،گفت :من از بودن در
رئال مادرید بسیار خوشحال هستم.
متدید قرارداد من به رئیس باشگاه و
مدیر برنام ههایم بستگی دارد .البته من
م یخواهم برای سالهای بیشرتی در رئال
مبانم .امیدوارم فصل خوبی داشته باشم.
کار کردن با بنیتس؟ هر مرب یای ذهنیت
خاص خودش را دارد .تیم سخت تالش
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وزارت داخله علت تسلیم شدن سربازان به گروه
طالبان در بدخشان را بررسی میکند
اطالعات روز :وزارت داخله اعالم کرده که یک
هیئت مؤظف شده تا رویداد در مرکز نظامی
تیرگران در ولسوالی بدخشان ،که در آن بیش از
 100رسباز پولیس مرزی و محلی به گروه طالبان
تسلیم شده بودند ،را بررسی کند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله اعالم کرد
که تحقیقات در مورد علت تسلیمی این رسبازان
آغاز شده و این رویداد همه جانبه بررسی خواهد
شد.
به روز یک شنبه مسئوالن امنیتی بدخشان گفتند
که بعد از حمله افراد وابسته به گروه طالبان باالی
یک مرکز نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج،
شامگاه روز شنبه این مرکز سقوط و دست کم 125
رسباز به گروه طالبان تسلیم شدهاند.
اما گروه طبان بعد از چند ساعت این رسبازان را
رها کرد.
گل محمد بیدار ،معاون والی بدخشان گفته است
که روابط فامیلی میان دو طرف باعث این رهایی
شده است هر چند او پذیرفت که ممکن در این
میان معاملهای نیز صورت گرفته باشد.
لعل محمد احمدزی ،سخنگوی پولیس بدخشان
گفته بود .که این رسبازان بر اساس "یک معامله"
با افراد گروه طالبان در منطقهی تیرگران یکجا شده
بودند و در مقابل تحویل دادن متام امکانات نظامی
شان به طالبان آزاد شدند.
اما عبدالله ناجی نظری ،رییس شورای والیتی
بدخشان ،گفته بود که رسبازان این پایگاه پس از
چهار روز جنگ و محارصه ،زمانیکه مهامت شان

متام شد ،به طالبان تسلیم شدند.
جرنال بابه جان ،فرمانده پولیس بدخشان نیز
موجودیت معامله در تسلیمی این رسبازان را تایید
کرده و میگوید که در سقوط تیرگران و تسلیم
شدن رسبازان به طالبان ،معاملهای در کار است.
بابه جان افزود که در این پاسگاهها برای سه ماه
مهامت جنگی و آذوقه برای رسبازان موجود بود.
در نامهای منترش شده از سوی بابه جان آمده است:
«پوليس محىل و رسحدى با يک معاملهای رشم
آور ،مرکز نظامى تريگران ولسواىل وردوج را به
طالبان تسليم منوده و بی مورد پوليس را متهم به
سهل انگارى میکنند».
عبدالله ناجی نظری کمبود مهامت را علت تسلیم
شدن این رسبازان گفته بود؛ اما جرنال بابه جان
میگوید« :این پایگاه هیچ مشکل از بابت مهامت،
جنگ افزار و اعاشه نداشته و برای چندین هفته
آنها اکامل بودند و حاال باید تحقیق شوند که چرا
 ١٠٧نیروی تا به دندان مسلح ،بدون مقاومت،
جنگ و درگیری به طالبان تسلیم میشوند».
به نقل از خربگزاری بخدی ،بابه جان از افراد که با
طالبان ارتباط دارند نام برده است؛ از جمله عبدالله
ناجی نظری ،رییس شورای والیتی بدخشان،
نذيرالله شاه ،رييس ارکان كندک هفتم زون
رسحدى شامل و فرمانده جالل ،فرمانده پولیس
محلی پایگاه تیرگران.
او رییس شورای والیتی بدخشان را متهم کرده که
بر خالف منافع کشور و به حامیت طالبان تبلیغات
میکند.
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هشت پولیس محلی در سرپل به طالبان پیوستند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت سرپل
در شمال کشور میگویند که هفت سرباز و یک
فرمانده پولیس محلی در ولسوالی کوهستانات این
والیت به گروه طالبان پیوستهاند.
به نقل از بی بی سی ،امان الدین امان ،مسئول
رسانههای فرماندهی پولیس سرپل با تأیید این
رویداد گفته است که این فرمانده و افرادش ،که
در روستای قلعه شهر ولسوالی کوهستانات مستقر
بودند ،از گذشته با طالبان ارتباط داشتهاند و به
کمک آنها نیروهای گروه طالبان وارد این روستا
شدند .امان افزوده است که تعداد دیگر از نیروهای
پولیس محلی که در این منطقه مستقر بودند ،بعد
از ورود گروه طالبان به این روستا ،عقب نشینی

کرده و اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و
افراد طالبان در منطقه ادامه دارد.
مقامهای محلی در این والیت میگویند که بیشتر
مناطق ولسوالی کوهستانات والیت سرپل در
اختیار افراد مسلح مخالف دولت میباشد.
آقای امان میگوید که نیروهای کمکی به محل
اعزام شده تا این ولسوالی را از وجود شورشیان
مسلح پاکسازی شود.
اما ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان
در صفحه تویتر خود نوشته که  100سرباز
پولیس محلی در ولسوالی کوهستانات به این
گروه پیوستهاند .ولسوالی کوهستانات یکی
از ولسوالیهای مهم برای گروه طالبان در

سرپل است .به گفتهی حاجی مهدوی ،فرمانده
خیزشهای مردمی در این والیت ،تمام مرکزهای
فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستانات موقعیت
دارد.
او یک ماه پیش به اطالعات روز گفته بود که اگر
این ولسوالی از وجود شورشیان طالب پاکسازی
شود والیت سرپل امن خواهد شد.
از سویی هم از آغاز سال جاری ناامنیها در
والیتهای شمالی کشور ،به ویژه فاریاب ،سرپل،
بدخشان و قندوز افزایش یافته است .سه روز پیش
رسانهها گزارش دادند که بیش از 100سرباز در
ولسوالی وردوج والیت بدخشان به گروه طالبان
تسلیم شدهاند.

درگیری میان افراد مسلح غیرمسئول در بغالن
 21کشته برجا گذاشت
اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت بغالن
در شمال کشور میگویند که درگیری میان افراد
مسلح غیرمسئول در یک محفل عروسی ،در
ولسوالی ده صالح این والیت 21 ،نفر کشته و
هشت نفر دیگر زخمی شدهاند.
عبدالجبار پردلی ،فرمانده پولیس بغالن گفت که
این افراد از افراد مسلح غیرمسئول و مهمانان این
محفل عروسی بودند که در پی تنش لفظی با هم
درگیر شدند.
به گفتهی پردلی ،دو طرف درگیر از دو خانوادهی

بودند که قب ً
ال با هم خصومت شخصی داشتند .او
افزود که قربانیان هم از افراد مسلح غیرمسئول و
هم از مهانان بودند که دو جوان نیز در میان آنان
میباشند .به داماد و عروس در این درگیری آسیبی
نرسیده است .اما سلطانمحمد عبادی ،والی بغالن
گفته که دو گروه مسلح غیرمسئول بر سر «یک
بچه مقبول» باهم درگیر شدهاند.
به گفتهی او ،درگیری مسلحانه بین این دو گروه
پس از حدود یک ساعت پایان یافته است.
فرمانده پولیس بغالن گفت پولیس به محل

درگیری اعزام و تحقیقات در این مورد آغاز شده
است؛ ولی تاکنون کسی بازداشت نشده است.
این نخستین بار است که چنین درگیری در یک
محل عروسی در این والیت رخ داده است .شماری
از باشندگان بغالن از موجودیت افراد مسلح
غیرمسئول در این والیت میگویند و شاید هم
دلیل وقوع چنین درگیریها موجودیت این گونه
افراد باشد .آنان باورد دارند که برای جلوگیری از
وقوع این گونه رویداد در آینده ،باید دولت افراد
مسلح غیرمسئول را خلع سالح کند.

