با «خدادادگان» ستیزه کنید!

استفادهی سوء از دین و مذهب در محدودهی شناختهشدهی خلفا ،امیران ،سالطین
مستخدمین آنها ،وعاظالسالطین یا مالهای خدمتگذار و همچنان از طرف
دولتهای قدرتمند و نهادهای امنیتی و سیاسی به عنوان ابزار مورد نیاز ،محدود
نمیشود .به دیگر سخن ،تنها به منظور خدمت به پایههای حاکمیت به کار نرفته
و نمیرود .بخشی از افراد الیهها و اقشار تهیدست جامع ه نیز از آن به عنوان
وسیلهی آسان نانآوری و فریفتن مردم شریفی که پاکدل و ناآگاه هستند،
استفاده نمودهاند .پس الزم است آن «خدادادگانی» را نیز در نظر آوریم که از
ناهنجاریهای حاکم بر جامعه ،بهرهی سوء میگیرند .آنانی که بیسواد اند یا اندک
توان خواندن و نوشتن را دارند...
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رویارویی ارزشها و دشواریهای دورهی گذار
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«طوالنیترین سفر فضایی»
دو فضانورد آمریکایی و روس آغاز شد

صفحه 2

صفحه3

نگاهی به دیدار مقامهای حکومت وحدت ملی از ایاالت متحده
در هفتهی گذشتهی هم رییس جمهور غنی و هم رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی افغانستان از ایاالت متحده برای اظهار سپاس و جلب پشتیبانی
دوامدار آن برای افغانستان دیدن کردند .در این سفر آنان از سوی سیاستمداران
امریکایی بهخوبی پذیرایی شدند و سخنرانی غنی در نشست مشترک کانگرس
با استقبال فراوان مواجه شد.
روز پنجشنه ،من در نشست عبداهلل عبداهلل در انستیتوت بروکینگز در واشنگتن
شرکت کردم .عبداهلل عبداهلل در همنوایی با غنی ،گفت که کشورش سپاسگزار
همکاریهای ایاالت متحده است و خواستار همکاری دوامدار ایاالت متحده
در مسایل اقتصادی و امنیتی میباشد .با در نظرداشت زمینهها در منطقهی خاور
میانه-جنوب آسیا ،ابراز اینگونه احساسات فوقالعاده و غیرمعمول است .به
طور کلی ،بدیها و آسیبهای اقدامات دیگر ایاالت متحده ،به طور مثال ،در
عراق ،سوریه و لیبیا ،بیشتر از سود و خوبیهای آن بوده است .با جود آهستگی
و دردناکی ،افغانستان تنها جایی است که اقدامات امریکا به مردم آن کمک کرده
که کشورشان را جایی بهتری برای خود بسازند...

/oursafiairways

020 222 2222

صفحه6

هاجسون :هری کین میتواند
با فشارها کنار بیاید

صفحه7

یکشنبه
 9حمل
1394
سال چهارم
شماره 805

2

یادداشتروز
خون فرخنده
در دستان نهادهای
عدلی و قضایی



شهریار فرهمند

دادستانی کل اعالم کرده که پروندههای  48تن از عامالن
قتل فرخنده را دریافت کرده و برای بررسی و تحقیق آن،
هیأت ویژهای موظف کرده است .در این میان 19 ،تن از
مأموران پولیس نیز شامل اند که در قضیهی قتل فرخنده
مقصر شناخته شدهاند .سخنگوی دادستانی کل گفته است
که سربازان پولیس به بخش دادستانی نظامی دادستانی
کل فرستاده شده و پروندههای  27تن از افراد ملکی این
پرونده نیز توسط دادستانی امنیت داخلی و خارجی این نهاد
بررسی میشود.
قتل فجیع فرخنده ،لکهی ننگی بر جبین تاریخ افغانستان
است .این رویداد سهمگین ،تکان شدیدی بر پیکر جامعهی
افغانستان وارد کرد .فرخنده با مرگ خود ،دکانهای
دینفروشی و رمالهای جادوگری که در زیر پوست جامعه
با استفاده از نام دین و معتقدات مذهبی مردم جاری بود را
برمال ساخت .او نشان داد که عدهای فریبکار و دغلباز
با استفاده از نام دین و معتقدات مذهبی ،مردم را به چه
جنایتیهایی که وانمیدارند .این رویداد یک واقعیت پوشیده
و جدی را آشکار ساخت؛ اینکه امنیت جانی مردم ،خصوصا
برای زنان و اقلیتهای مذهبی ،بهشدت شکننده و متزلزل
است .تنها با یک برچسب و اتهام هرچند دروغ و با هورای
یک مال در میان مردم ،رویداد قتل میتواند بر هرکس
دیگری در این جامعه تکرار شود .احساسات کور مردم و
استفادهی خودسرانه از فتوا و ارزشهای دینی ،میتواند
هرکس ،خصوصا اقلیتهای مذهبی و زنان را تکفیر کرده
یا رویداد فرخنده را بر آنها تکرار کند.
وقوع این رویداد روان میلیونها انسان در داخل و خارج
از کشور را تخریش کرد و زخمی را بر پیکر تاریخ و
مردم افغانستان ایجاد کرد که هرگز التیام نمییابد.
مردم افغانستان این رویداد را هرگز فراموش نمیکنند
و عامالن این جنایت را هیچگاه نخواهند بخشید .دولت
اگر در محاکمهی عامالن این رویداد سریع و جدی عمل
نکند ،مردم افغانستان هیچگاه به دولت و نهادهای عدلی و
قضایی اعتماد نخواهند کرد.
دادستانی کل باید با عامالن قتل فرخنده با جدیت و
قاطعیت برخورد کند .جرایم متهمان این جنایت آشکار
است .این افراد با سنگ و چوب ،بیهیچ جرمی به جان
فرخنده افتادند .در میان مردم بیعزتش ساختند و به شکل
فجیعی او را کشتند و جسدش را در آتش سوزاندند .این
رویداد فوقالعاده مهلک و فجیع بود.
جنایت قتل فرخنده کمتر از جنایت پغمان نبود و انتظار
میرود که نهادهای عدلی و قضایی با این رویداد نیز مثل
رویداد پغمان سریع و جدی برخورد کنند.
برخورد سریع و جدی نهادهای عدلی و قضایی در پروندهی
جنایت پغمان تا حدودی اعتماد از دست رفتهی مردم
افغانستان به این نهادها را دوباره احیا کرد .اکنون پروندهی
فرخنده نیز آزمون بزرگی برای نهادهای عدلی و قضایی به
شمار میرود.
در گذشته به دلیل فساد گستردهی اداری در نهادهای عدلی
و قضایی ،اعتماد مردم به این نهادها از بین رفته بود .مردم
افغانستان بسیار اندک در امور قضاییشان از قضاوت این
نهادها راضی بودهاند .به همین دلیل ،اکنون نیز نسبت به
صداقت و قاطعیت این نهادها در بررسی پروندهی عامالن
قتل فرخنده با تردید نگاه میکنند .هرچند که نهادهای
عدلی و قضایی در دو مورد (بحران کابل بانک و عامالن
جنایت پغمان) با جدیت عمل کردند؛ اما با آنهم هنوز
اعتماد مردم افغانستان به این نهادها پخته و محکم
نگردیده است .مردم انتظار دارند ،تمامی کسانی که در قتل
فرخنده دست داشتند ،محاکمه شوند .سربازان پولیسی که
در این رویداد غفلت کردند و اجازه دادند تا این فاجعه
خلق شود و مردان غیرنظامیای که بیهیچ تأملی به پیکر
نیمجان فرخنده لگد و چوب زدند و آن را در آتش سوزاندند،
باید محاکمه شوند.

آیسا:

سرمایهگذاری در افغانستان گسترش مییابد



اطالعات روز :مسئوالن ادارهی حمایت از
سرمایهگذاری (آیسا) میگویند ،دهها شرکت
داخلی و خارجی پیشنهاد سرمایهگذاری در کشور
را کردهاند .به باور آنان ،در جریان سال روان
سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سراسر کشور
در بخشهای مختلف افزایش خواهد یافت.
وفیاهلل افتخار ،رییس آیسا دیروز در کابل گفت،
طرحهای پیشنهادی سرمایهگذاران بزرگ و
کوچک به حکومت فرستاده شدهاند .به گفتهی او،

تنها یک شرکت تجارتی ،در نظر دارد  ۳۵۰میلیون
دالر در کشور سرمایهگذاری کند و دیگر شرکتها
نیز پولهای هنگفتی را آمادهی سرمایهگذاری
کردهاند.
انتظار میرود که با سرمایهگذاری این شرکتها،
وضعیت کاروبار در کشور تا حدی بهبود یابد .در
حال حاضر بیکاری و فقر در کشور افزایش یافته
و مردم از حکومت تقاضا دارند ،برای بهبود این
وضعیت ،برنامههای مؤثری را عملی کند .رییس

جمهور در سفرش به امریکا گفت ،افغانستان را به
چهارراه آسیا تبدیل میکند.
او افزود که در  ۲۵سال آینده آسیا ثروتمندترین
قاره خواهد بود که بدون شمولیت افغانستان ،این
مهم تحقق نمییابد .اشرف غنی آب را سرمایهی
دوم و منابع طبیعی را سرمایهی سوم اقتصادی
خواند و گفت ،در ده سال آینده ،بزرگترین
تولیدکنندهی مس در جهان خواهیم بود .او افزود،
چین به افغانستان وعدهی  ۳۵۰میلیون دالر کمک

را داده است.
به گفتهی رییس جمهور ،این کمکهای چین
در پروژههای زیربنایی مصرف میشوند .چین از
کشورهای بزرگ اقتصادی جهان است که در 13
سال گذشته با حکومت در بخشهای امنیتی و
اقتصادی همکاری کرده است .با روی کارآمدن
حکومت وحدت ملی ،مقامهای این کشور
اطمینان دادند ،به همکاری خود با افغانستان ادامه
میدهند.

اقدام وزارت حج و اوقاف پس از مرگ فرخنده

اطالعات روز :پس از قتل و سوزاندن فرخنده
در پیش مسجد شاه دوشمشیرهی کابل ،اکنون
وزارت حج و اوقاف از آغاز روند جمعآوری
تعویذنویسان از مسجدهای شاه دوشمشیره،
مرادخانی ،کارتهی سخی ،شهدای صالحین و
ابوالفضل خبر میدهد .مقامهای وزارت حج و
اوقاف میگویند ،طبق یک برنامه ،تعویذنویسان
و جادوگران را از تمام مسجدها جمعآوری
میکنند.
به باور آنان ،مرگ و سوزندان فرخنده در کابل،
حکومت و مردم افغانستان را بیدار کرده است.
فیضمحمد عثمانی ،وزیر حج و اوقاف در پیوند
به قتل فرخنده دیروز به مجلس نمایندگان
فراخوانده شد و به پرسشهای نمایندگان در
این زمینه پاسخ داد .او گفت ،از این حادثهی
تلخ درسهای زیادی آموخته شدهاند.

عثمانی افزود ،در تالشیم تا مردم و خانوادهها
را از چنگ تعویذنویسان و جادوگران نجات
دهیم .فرخنده حدود دو هفته پیش به مسجد
شاه دوشمشیرهی کابل رفت تا تعویذنویسان را
از فعالیت غیراسالمیشان منع کند؛ اما به او
اتهام سوزاندن نسخههای قرآن بسته شد .سپس
فرخنده به تحریک یک مالی تعویذنویس،
توسط مردان فریبخورده کشته شد و جسدش
را سوزاندند.
این قتل فجیع در داخل و خارج اعتراضهای
گستردهای را به دنبال داشت و هنوز اعتراضها
در این زمینه ادامه دارند .دهها فعال زن،
علمای دینی و اعضاى نهادهاى مدنى دیروز
در واليتهای فارياب و نيمروز با راهاندازی
تظاهرات ،خواستار اعدام عامالن قتل فرخنده
در مقابل مسجد شاه دوشمشیرهی کابل شدند.

جایی که فرخنده سوزانده شد.
علمای دینی در کابل نیز چند روز پیش با
راهاندازی تظاهراتی ،قتل فرخنده را عملی
غیراسالمی خواندند؛ اما علیه نهادهای مدنی
هم شعار دادند .آنان نهادهای مدنی را متهم به
دینستیزی کردند و گفتند ،فعالیت این نهادها
باید متوقف شود ،ولی مسئوالن نهادهای مدنی
تأکید دارند ،آنان خالف شریعت اسالمی عمل
نکرده و خواستار تأمین عدالت هستند.
نهادهای مدنی تأکید دارند ،باید جلو دادگاههای
صحرایی در کشور گرفته شود و مجرمان توسط
دولت محاکمه شوند .قرار بود علمای دینی
بار دیگر پس از نماز جمعهی هفتهی گذشته
تظاهراتی را در کابل راهاندازی کنند؛ اما وزیر
حج و اوقاف دیروز در مجلس نمایندگان گفت،
از این تظاهرات جلوگیری کرده است.

او افزود که در یک هفتهی گذشته تالش کردیم
تا جلو تحرکات احساساتی مالها را بگیریم .بر
اساس آمار وزارت حج و اوقاف ،اکنون 160
هزار مسجد در سراسر کشور فعالیت دارند و از
این میان ،تنها  3700مسجد آن در این وزارت
ثبت اند .نحوهی تبلیغات در شماری از مسجدها،
همواره انتقادهایی را به دنبال داشته است.
نمایندگان مجلس دیروز از وزارت حج و اوقاف
خواستند تا از عملکرد مساجد و مالها نظارت
کند .شماری از نمایندگان مجلس گفتند،
تعدادی از مالها در مساجد علیه نظام کنونی
تبلیغ دارند .شینکی کروخیل ،عضو مجلس
گفت ،بر اساس معلومات او ،در شماری از
مسجدهای ولسوالیها ،مالها مردم را تشویق
میکنند تا برای آموزش نظامی به پاکستان
بروند.

قاچاق چوب چهارتراش کشور به پاکستان
اطالعات روز :قاچاق چوب چهارتراش افغانستان به
پاکستان همچنان ادامه دارد و این مسئله ،نگرانی شهروندان
را بیشتر کرده است .مسئوالن انجمن صحى شرق ،دیروز به
مناسبت روز جهانی جنگالت در کابل گفتند ،اکثر جنگالت،
از جمله چوب چهارتراش والیتهای کنر ،نورستان ،خوست،
پکتيا و پکتيکا توسط زورمندان قطع و به پاکستان انتقال
داده میشوند.
به گفتهی آنان ،این جنگالت توسط فرماندهان محلی و
زورمندان به پاکستان قاچاق میشوند .عزتاهلل صديقى ،عضو
این انجمن گفت ،اين جنگالت به دستور روزمندان از بيخ زده

اطالعات روز :در عملیات مشترک نیروهای
امنیتی کشور در  ۲۴ساعت گذشته۳۳ ،
هراسافگن طالب کشته شدند .این عملیات در
مربوطات والیتهای ننگرهار ،پروان ،بدخشان،
قندهار ،میدانوردک ،لوگر ،غزنی ،هرات ،فراه و

میشوند و دوباره احيا نمیشوند .او از سران حکومت وحدت
ملی خواست تا قوانين پیشین در مورد جنگالت را تعديل و
مقررهی جديدی را در این مورد طرح نمایند.
جنگالت افغانستان ،بهشمول چوب چهارتراش ،در سالهای
گذشته از سوی روزمندان به پاکستان قاچاق شده؛ اما حکومت
هنوز از آن جلوگیری نتوانسته است .برای جلوگیری از قاچاق
جنگالت به پاکستان ،یک مصوبه ترتیب شده ،ولی به دلیل
ناامنی و فساد اداری ،این مصوبه به طور درست تطبیق نشده
است.
بر اساس معلومات ارائهشده ،سه درصد زمينهاى زراعتى را

جنگالت تشکيل میدهند و در بيش از سه دههی گذشته،
بیش از  60درصد جنگالت از بين رفتهاند .در همین حال،
مسئوالن انجمن صحی شرق از حکومت خواستند تا از تجارت
غيرقانونى چوب جنگالت جلوگيرى کند.
عزتاهلل صديقى ،عضو این انجمن گفت ،موضوع قطع
جنگالت به یک معضل بزرگ تبدیل شده است .او افزود،
اگر این روند ادامه یابد ،دولت و مردم از جنگالت هیچ نفعی
نمیبرند و صرف تعدادی از قاچاقچيان از آن نفع خواهند برد.
صديقى در اخیر گفت ،جنگالت واليتهای مرکزى ،از جمله
غور و بادغيس نیز زیر تهديد زورمندان قرار دارند.

کشتهشدن  33شورشی در عملیات نظامی
هلمند از سوی نیروهای امنیتی کشور راهاندازی
شده است.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت داخله
به روزنامهی اطالعات روز آمده است ،در این
علمیات  ۱۴هراسافگن زخمی و ۹تن دیگر آنان

بازداشت شدهاند .بر اساس این خبرنامه ،در این
عملیات مقداری جنگافزار سبک و سنگین نیز به
دست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
در ادامهی این خبرنامه آمده است ،نیروهای پولیس
ملی  ۵حلقه ماین را از مربوطات والیتهای

قندهار ،خوست ،پکتیکا و هرات کشف و خنثا
کردهاند .این ماینها بهتازگی توسط شورشیان به
منظور اعمال تخریبی و تروریستی جاسازی شده
بودند .با خنثاسازی این ماینها ،از چندین حملهی
تروریستی در کشور جلوگیری شده است.

مقامهای محلی دایکندی :طالبان  20گروگان را رها کردند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت دایکندی در مرکز کشور
اعالم کردند ،طالبان  20گروگان ربودهشده از ولسوالی کجران این
والیت را رها کردند .به گفتهی آنان ،برای رهایی این افراد یک
جرگهی  15نفری تشکیل شده بود و این افراد پس از مالقات
اعضای این جرگه با طالبان ،رها شدند .اکنون این مسافران با
خانوادههایشان یکجا شدهاند.
این مسافران به تاریخ  5حمل از سوی طالبان ربوده شده بودند.
اما با گذشت بیش از یکماه ،هنوز  31مسافر ربودهشده از شاهراه
کابل-قندهار رها نشدهاند .محمد محقق ،معاون دوم ریاست

اجرایی چند روز پیش گفت ،این مسافران در روزهای آینده رها
میشوند.
او افزود که تالشها برای رهایی این افراد بهشدت جریان دارند؛
اما شهروندان و فعاالن مدنی در این زمینه از حکومت انتقاد دارند.
برای رهایی این افراد تالشهای بزرگان قومی و عملیات نظامی
نیز نتیجه نداد .چند روز پیش جنرال مرادعلی مراد ،معاون ستاد
مشترک ارتش گفت ،وقتی عملیات را آغاز کردیم ،ربایندگان
موقعیت گروگانان را تغییر دادند.
برای رهایی این افراد تظاهراتی در کابل راهاندازی شد و از سویی

هم ،خانوادههای آنان مراسم قرآنخوانی را برگزار کردند .همچنان
اعضای حزب کار و توسعه از چند روز بدینسو در مقابل شورای
ملی برای رهایی  31مسافر هزاره تحصن کردهاند .اعضای این
حزب حکومت را در این زمینه به سهلانگاری متهم کردهاند.
ذوالفقار امید ،رییس حزب کار و توسعه دو روز پیش گفت ،رفتار
رهبران حکومت وحدت ملی در مقابل رویدادهای مختلف ،از جمله
گروگانگیری ،نگرانکننده است .او هشدار داد ،کاسهی صبر
مردم لبریز شده و اگر سران حکومت وحدت ملی جلو ربودهشدن
شهروندان را نگیرند ،با خشم جدی مردم مواجه میشوند.

بیکاری ،فارغان دانشگاهها را به جادهها کشاند

اطالعات روز :صدها فارغ تحصیل دانشگاهها
دیروز به دلیل بیکاری و عدم برنامهریزی
حکومت برای حل این مشکل ،تظاهرات کردند.
آنان هشدار دادند ،اگر حکومت وحدت ملی برای
این مشکل راهکارهای اساسی پیدا نکند ،جوانان
از روی مجبوری به صفوف طالبان میپیوندند ،یا
هم دست به قاچاق مواد مخدر میزنند.
ساالنه بیش از  20هزار تن از مؤسسات
تحصیالت عالی دولتی و خصوصی کشور فارغ
میشوند؛ اما برای اکثر آنان شغلی وجود ندارد.
تظاهراتکنندگان دیروز در والیت غور گفتند،
زمینهی جذب جوانان تحصیلکرده در ادارههای
دولتی و خصوصی اندک است .جذب افراد در

ادارههای دولتی بر اساس واسطه ،از مشکالت
عمدهی دیگر در کشور است.
شما ر زیادی از فارغان صنف دوازده و پایینتر از
آن ،به دلیل پیوند حزبی ،سیاسی یا نزدیکی با
مقامهای بلندرتبهی دولتی ،در ادارههای دولتی
جذب شدهاند .با اینحال ،معترضان میگویند،
آنان حقوق جوانان تحصیلکرده و شایسته را
پامال کردهاند.
جوانانی هستند که دو-سه سال پیش از
دانشگاههای دولتی خصوصی فارغ شدهاند؛ اما
هنوز کاری را برای آنان یافت نشده است .یکی
از دانشجویان در تظاهرات دیروز گفت ،بیشتر
کارمندان دولتی افراد مسلکی و تحصیلکرده

نیستند و شماری از آنان ،حتا صنف دوازدهم را
نیز نخواندهاند؛ اما در ادارههای دولتی استخدام
شدهاند.
این جوانان معترض میگویند ،وقتی چند پست
دولتی اعالم میشوند ،افراد وابسته به احزاب و
مقامات بلندپایهی دولتی در آن جذب میشوند.
جذب افراد کمتجربه و غیرمسلکی بر اساس
واسطه در ادارههای دولتی ،در امور کاری
مشکالتی را خلق کرده است .کارشناسان باور
دارند ،یکی از عوامل افزایش فساد اداری ،جذب
افراد کمتجربه و بیسواد در ادارههای دولتی
است.
اما آنان تأکید دارند ،برای حل معضل بیکاری

در کشور ،باید به زیربناها توجه شود .به گفتهی
کارشناسان ،تا زمانی که به بخشهای زیربنايی
توجه نشود ،امکان محو بيکارى وجود ندارد.
حکومت باید در بخشهای ایجاد فابریکه،
استخراج معادن و ایجاد بندهای برق تالش کند.
بر اساس آمارهای ارائهشده ،در حال حاضر 36
درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند.
اتحادیهی ملی کارگران پیشتر اعالم کرد ،حدود
 ١٦میلیون افراد واجد شرایط کار در کشور وجود
دارند و از این میان ،تنها سه میلیونشان مصروف
کار و  ١٣ميليون ديگر آنان بيکار هستند .اما
وزارت کار و امور اجتماعی کشور مجموع افراد
بيکار را حدود چهار ميليون تن اعالم کرده است.

نگاهی به دیدار مقامهای
حکومت وحدت ملی از ایاالت متحده

آیا مشکل افغانستان با تغییر شیوهی حکومتداری به نظام پارلمانی حل خواهد شد؟
نویسندهAkhilesh Pillalamarri :
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :مجلهی دیپلمات

در هفتهی گذشتهی هم رییس جمهور غنی و هم
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از
ایاالت متحده برای اظهار سپاس و جلب پشتیبانی
دوامدار آن برای افغانستان دیدن کردند .در
این سفر آنان از سوی سیاستمداران امریکایی
بهخوبی پذیرایی شدند و سخنرانی غنی در نشست
مشترک کانگرس با استقبال فراوان مواجه شد.
روز پنجشنه ،من در نشست عبداهلل عبداهلل در
انستیتوت بروکینگز در واشنگتن شرکت کردم.
عبداهلل عبداهلل در همنوایی با غنی ،گفت که
کشورش سپاسگزار همکاریهای ایاالت
متحده است و خواستار همکاری دوامدار ایاالت
متحده در مسایل اقتصادی و امنیتی میباشد .با
در نظرداشت زمینهها در منطقهی خاور میانه-
جنوب آسیا ،ابراز اینگونه احساسات فوقالعاده
و غیرمعمول است .به طور کلی ،بدیها و
آسیبهای اقدامات دیگر ایاالت متحده ،به
طور مثال ،در عراق ،سوریه و لیبیا ،بیشتر از سود
و خوبیهای آن بوده است .با جود آهستگی و
دردناکی ،افغانستان تنها جایی است که اقدامات
امریکا به مردم آن کمک کرده که کشورشان را
جایی بهتری برای خود بسازند.
حضور دوامدار ایاالت متحده در افغانستان به
این کشور کمک خواهد کرد که آهسته آهسته
به سوی ثبات گام بردارد و این حضور باید از
سوی تمام طرفها در منطقه استقبال گردد تا مبادا
در قلب آسیا فضایی به میان آید که در آن هیچ
حکومتی وجود ندارد .تصمیم رییس جمهور اوباما
برای نگهداشتن  9800سرباز در افغانستان تا پایان
سال ،بر اساس در خواست حکومت افغانستان،
باید پیشرفت مثبتی دانسته شود ،چون این حضور
توسط اکثر مردم افغانستان حمایت میشود و
میتواند پیامدهای مثبتی داشته باشد .دخالت
باید به ندرت و حسابشده صورت گیرد ،اما
وقتی مسیر موفقانه طی میشود ،فقط به این دلیل
نباید از آن صرف نگردد که دخالتهای درست
محاسبهنشده در جاهای دیگر مؤثر نبودهاند .پس
از سرنگونی طالبان در سال  ،2001اوضاع در
افغانستان به شکل چشمگیری تغییر کرده ،فعالیت
جنگساالران در حال زوال قرار دارد ،آموزش و
پرورش در حال گسترش است و رعایت حقوق
زنان ،گرچند ،آهسته آهسته ،بهبود یافته است.
نکتهای که عبداهلل به تکرار به آن اشاره کرد
این بود که افغانستان به جای متمرکز ساختن

به صورت عموم ،تمام اقوام
غیرپشتون در افغانستان نسبت به
پشتونها بیشتر خواهان تمرکززدایی
از قدرت هستند .اما تمرکز قدرت،
نفوذ پشتونها را در سراسر کشور
گسترش میدهد .رییس جمهور
پیشین افغانستان با تمرکززدایی از
قدرت با همان دلیلی مخالفت کرد
که دیگران به آن خاطر خواهان
تمرکززدایی از حکومت هستند .و آن
دلیل ،این است که افغانستان کشوری
عمیقا چندپارچه و کوهستانیست و
تمرکززدایی از قدرت باعث تجزیهی
آن میشود.
قدرت در دستان رییس جمهور که فقط بعد
از پنج سال امکان تغییرش وجود دارد ،باید به
سوی تمرکززدایی از نظام سیاسی گام بردارد.
همچنان ،تمام  34والی در سراسر افغانستان را
رییس جمهور تعیین میکند .این بدان معناست
که باشندگان یک والیت هیچ نقشی در انتخاب
مسئول درجه اول در والیتشان ندارند .در
کشوری به گوناگونی ،کوهستانی بودن و از نگاه
قومی چندپارچه مانند افغانستان ،تمرکز قدرت تا
این سطح بیش از اندازه مفرط به نظر میرسد.
نظام ریاستی که در آن رییس جمهور همهچیز
را در اختیار میگیرد ،در کشوری به گوناگونی
افغانستان ،گروههای زیادی را از سهم گرفتن
در قدرت که حقشان است ،محروم میسازد.
اکثر همسایگان افغانستان در جنوب آسیا ،مانند
پاکستان ،هند و نیپال ،دموکراسیهای پارلمانی
اند و از طریق توزیع قدرت تنشهای سیاسی را
تا حدودی مهار کردهاند.
عبداهلل با اشاره به ناکارآمدی حکومت و
جنجالهای پس از هر انتخابات ریاست جمهوری،
استدالل میکند که یک نظام پارلمانی بخش
زیادی از این مشکالت را حل خواهد کرد .به
صورت عموم ،تمام اقوام غیرپشتون در افغانستان
نسبت به پشتونها بیشتر خواهان تمرکززدایی از
قدرت هستند .اما تمرکز قدرت ،نفوذ پشتونها
را در سراسر کشور گسترش میدهد .رییس
جمهور پیشین افغانستان با تمرکززدایی از قدرت
با همان دلیلی مخالفت کرد که دیگران به آن

خاطر خواهان تمرکززدایی از حکومت هستند .و
آن دلیل ،این است که افغانستان کشوری عمیقا
چندپارچه و کوهستانیست و تمرکززدایی از
قدرت باعث تجزیهی آن میشود.
با این وجود ،به مثابهی بخشی از توافقی که منجر
به تشکیل حکومت وحدت ملی بین غنی و عبداهلل
گردید ،افغانستان به تدریج به سوی یک نظام تا
حدودی پارلمانی گام خواهد برداشت .اما باز هم
روشن نیست که غنی تا چه اندازه اجازه میدهد
که این اتفاق بیفتد و بر سر راه آن سد ایجاد
نمیکند .این موضوع نیز تا کنون روشن نیست
که در آن صورت ،رییس دولت چه کسی خواهد
بود :رییس جمهور -مانند هند -یا شاید مانند
گذشته ،یک شاه رییس دولت باشد .شمار زیادی
از مقامهای امریکایی نیز حمایتشان را از آوردن
تغییر در قانون اساسی افغانستان ابراز کردهاند.
آنان استدالل میکنند که نظام سیاسی افغانستان
باید طوری سامان داده شود که بیشتر فراگیر و
آیینهی تمامنمای مردم ساکن در آن کشور باشد.
طنز تلخ تاریخ در این رابطه این است که ایاالت
متحده در روزهای نخست و در سال  2004که
پیشنویس قانون اساسی افغانستان تهیه میشد ،بر
حمایت از رییس جمهور قدرتمند تأکید میکرد
که میتوانست نمونهبرداریشده از نظام امریکایی
باشد .این تصمیم امریکا از آن جهت عجیب بود
که دو کشور اشغال شده توسط امریکا -عراق و
جاپان ،هردو سر انجام ،نظام پارلمانی را برگزیدند.
دانشمندان علوم سیاسی و مطالعات متعدد واضح
ساختهاند که نظامهای پارلمانی منجر به ایجاد
کشورهای آزادتر و بنبست حکومتی کمتر
میشود ،چون ،وظایف اجرایی و قانونگذاری
کامال در تقابل با هم قرار ندارند .نظامهای ریاستی
در کشورهای در حال توسعه ،به تدریج سبب
تمرکز قدرت در دفتر رییس جمهور میگردد.
راهی را که افغانستان در پیش دارد تا حدود
زیادی به چگونگی سازش غنی و عبداهلل و توافق
آن دو بر سر مسایل اصلی شکل/ساختار حکومت
بستگی دارد .در حالی که احتمال دارد افغانستان
برای کاهش مشکالت سیاسی در آیندهی نزدیک
گامهایی در این راستا بردارد ،اما برای تغییرات
بزرگتر باید تا زمانی انتظار کشید که مسایل
جدیتر کنونی -اقتصاد و امنیت -حل گردد.
حکومت افغانستان مجبور است که نخست به این
دو مسئله رسیدگی کند.
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طالبانا!
ای فدایتان خون و سرگین او
فطرت و چارچوب بنیادین او
اینجا واشنگتن است .صدای ما را از دهن اشرف غنی روی موج لبیک یا طالبان
میشنوید .طالبان ،موجودات مظلومی اند که از روی مظلومیت ،در افغانستان به بازی
گرفته شده و خواهند شد .ما آدمها ،اگر فکرمان نباشد ،خطرناکترین موجودات روی
زمین هستیم ،به قدری که اگر مصروف شویم و سر ما هم کمی گرم باشد ،حتا در
حق طالبان هم ظلم میکنیم .در این اواخر ،شدت و حدت ظلم ما بر انواع موجودات،
از جمله آمریکاییها و طالبان به قدری شده که آهنگ دل ما رنگ خون به خود گرفته
است .البته این کار طبیعی است .ما این روزها در حالت (اول جانان ،ثم جنون ،ثم
چیز) به سر میبریم.
بلی ،همانگونه که همه شاهدیم ،طالبان شب نگفتند ،روز نگفتند ،رمضان نگفتند،
عید و برات نگفتند ،تفریح و تعطیالت نگفتند ،خوب نگفتند ،بد نگفتند ،ملکی نگفتند،
دولتی نگفتند ،بر هم ه با لولهی تفنگ منت گذاشتند و چه لطفهایی که در حق ما
نکردند .طالبان انواع ماین را فرش راهمان کردند .خودشان زحمت کشیدند ،از کمر و
کاله گرفته تا مقعد که بعضیها به آن دهن معده نیز گویند ،بستند و آوردند تا سفارش
ما را اجرا کنند .از مادرانمان گرفته تا نوعروسان و خواهران ما را به رنگ شقایق
مزین نمودند .اجسادشان را همانگونه که باید نیکی کنیم و در دجله اندازیم ،در بیابان
پسمان دادند .اطفال ما را یا کشتند ،یا برای همیشه یک پایشان را نزد خود به
یادگاری گرفتند؛ البته از خیلیها یک دست به یادگاری گرفتهاند .خود ما را که سوراخ
سمبه کردند .چه کارشیوههای قشنگی به کار بستند تا ما سرمستان هیچوقت فارغ از
ماتم نباشیم .همین چند روز پیش ،بندههای خدا میخواستند حوزهی دوم امنیتی را
کمی بلندتر از زمین قرار بدهند تا ترصد این حوزه خوبتر شود؛ اما ما بدجنسها اجازه
ندادیم و نتیجه چیزی فراتر از یک قتل چهار نفری و جراحت ده نفری نشد.
بلی ،ما خیلی بدجنسیم ،فراتر از آنکه بتوانیم با چهار یا پنج قرآنخوانی آن را از
زندگی خویش بزداییم .اص ً
ال بعضی وقتها من شک میکنم که بدجنسی ما ،ذاتی
است .طالبان را بان ،ما حتا بر خود هم رحم نمیکنیم .همین دیروز از کنار یک
دکان میگذشتم ،گرسنه بودم در حد تیم ملی کریکت بعد از آن همه شکست ،دکان
هم مملو از کیله و انار و کینو ،آنقدر بیوجدانی کردم که خودم را تا خانه گرسنه
نگهداشتم .با آنکه میدانستم دکاندار هم کیله و کینو را برای بیبی یازدهمش نگه
نداشته ،اما باز هم بر خودم جفا روا داشتم و چیزی به زور از آن دکاندار نگرفتم .در
حق طالبان هم ما بدجنسهای روزگار ،مخصوص ًا در دوران حکومت آن رییس جمهور
پیشین که مدام بر سایهی خویش میشاشید ،ظلم کردیم .ظلم چه که ظلمها کردیم.
گاهی آنها را برادر ناراضی خواندیم .آوردهاند که اگر کسی را برادر ناراضی بخوانیم ،به
این معناست که ما آبروی چهارپایان را در مجموع و از بعضی چهارپایان را بهخصوص
بردهایم .خوب ما این کار را کردیم .کرزی رییس جمهور چیزی بود ،جدا از اینکه بر
کریم خرم زیاد ظلم میکرد و او را نمیگذاشت هر ماه سه تریلی کتاب را برای ماهیان
هلمند بفرستد ،بر طالبان هم ظلم بسیار میکرد ،دیگر آدمها و اقوام سرجایشان!
شاید تنها کسی که از ظلم آقای کرزی جان به سالمت برده بود ،فاروق وردک بود.
به هر صورت! خدا را شکر که کرزی رفت و غنی آمد .آن ظالم به تمام معنا ،یعنی
کرزی ،ضمن اینکه در حق طالبان ظلم میکرد ،یعنی اول آنها را دستگیر نموده
بعداً با بستههای صدهزار افغانیگی دوباره برای دستگیرشدن آزاد میکرد ،بلکه تا
آخرین قطرهی خون خود حاضر نشد از این ظلمها جلوگیری نماید .حاال که اشرف
غنی آمده جای او نشسته ،هنوز نشستنش فیکس نشده ،یعنی موارد اصطکاکآفرین
دو سطح الزم در نشستن ،هنوز به توافق نرسیده که نوید پایان این نوع ظلمها را به
ما میدهد .ببخشید ،به طالبان میدهد.
غنی گفته که در حق طالبان هم بعض ًا ظلم شده و ما باید از طالبان معذرت بخواهیم.
راست گفته! هر آدمی که ظلم میکند ،خر است .چه در حق طالبان باشد ،چه در حق
 31مسافر در بند! چه رییس جمهور باشد ،چه خبرنگار ناراضی! چه وزیر تحصیالت
عالی باشد ،چه مولوی نیازی .خالصه ،ظالم خر است .من نمیخواهم راجع به زندان
مرکزی چیزی بگویم .از برخوردهای آپارتایدگون ه در استخدام و برکناری مقامهای
دولتی هم سخنی نخواهم گفت .کم کم تصمیم دارم کاری به آن  31مسافر در
بند هم نداشته باشم .از این همه بیبرقی در کابل و ناامنی در مسیر شاهراهها گفتن
هم فایدهای نخواهد داشت .تنها چیزی که فع ً
ال به نظر من معقول ،آلوده به نبوغ،
چارچوبیست و بنیادیک میآید ،عذرخواهی از طالبان است .ما چهگونه میتوانیم از
طالبان عذر بخواهیم؟ خیلی ساده! در تمام خبرگزاریهای دولتی اعالم میکنیم که 7
والیت را به طالبان به عنوان جبران خساره میدهیم 6 .وزارت هم فدای لنگی سفید
ناشستهیشان! ایستهای بررسی ،یا

و چرکین و تنبانهای کشال سه سال میشود
بهتر است بگویم دروازههای کابل را هم به عنوان هدیهی ورودشان به کابل میدهیم.
اگر بازهم قبول نشد ،از اوباما خواهش میکنیم مقام شهرداری پوهنتون کلمبیا را هم
به طالبان بدهد .امیدوارم طالبان این قلیل را به کرم خویش از ما بپذیرند و از این به
بعد ،با کالشینکوفهای خویش ما را سر بوالنیخوردن دستگیر نمایند.
طالبانا!
ای فدایتان خون و سرگین او
فطرت و چارچوب بنیادین او
گرچند از ما خیلی بیزارید ولی
خونفشان باد ملت سنگین او
ای که تا این دم نفهمیدید خرید
جای ُسم پاکتان جبین او
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با «خدادادگان» ستیزه کنید!

تغذیه از خرافات (اندکی پیرامون فالبینی ،جادوگری
و تعویذنگاریها )

نصیر مهرین

این نمونهها را بخوانیم:
«مدتی است که شوهرم از خانه دلسرد شده است .نظر به
گذشته رفتارش تغییر کرده .سابق رفتار خوبی با من داشت؛
اما حاال به کلی رفتارش فرق کرده است .فکر میکنم پای
کدام زن دیگر در میان باشد که شوهرم این چنین نسبت به
من بیعالقه شده است)4( ».
یاسین رو به زن کرده و میگوید« :ممکن در گذشته
رفتاری از شما سر زده باشد که شیاطین بین شما و شوهرتان
دلسردی را انداخته باشند؟!» .زن میگوید ،چه رفتاری؟
یاسین فکر میکند و بعد ادامه میدهد« :ممکن در شب
آب جوش روی زمین انداخته باشی ،یا از روی خاکستر
عبور کرده باشی! این چیزها باعث خشم شیاطین میشوند!
تا جایی که من فهمیدم ،پای کدام زن دیگر در میان نیست!
همین مسایلی را که گفتم ،ممکن است بر روابط شما تأثیر
گذاشته باشند ،وگرنه کدام تاریکی بین شما و شوهرتان به
نظر نمیآید».
یاسین آنگاه کتاب دیگری را به زن نشان میدهد و
میگوید« :هیچ تشویش نداشته باشی .کاری میکنم که
مثل روز اول نامزدیتان در دلش شیرین شوی! مگم باید
چند روز به من وقت بدهی تا روز و ساعت معین برسه؛
چون اوضاع ستارگان قسمی است که امروز نمیشود .من
منتظر میمانم تا هر زمانی که وضع ستارگان تغییر کند ،باز
اینطور چیزی نوشته کنم که یک دقیقه هم از پهلویتان
شور نخورد».
در آغاز گفتم که متأسفانه این رویکرد مردم و رونقیابی
دکانهای خرافهگستری و استفادهجوییهای سوء
طی سالیان پسین بیشتر شدهاند .تصور میشود که
ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی ،ناتوانی دولت در
حل مسایل مهم مردم ،گسترش فرهنگ استفاده از دین و
مذهب ،نبود برنامههای افشاگرانه ،جز موارد استثنایی (،)5
بیبرنامگی و بیتوجهی دولت به ضرورت از میان برداشتن
چنین دکانداران دغلباز ،آنها را آشکارا موقع داده که از
راه فریب مردم ،پول کمایی کنند.
در زمینهی دریافت ریشهی بیشتر عوامل ،میتوانیم
بپذیریم ،هنگامی که جامعهای تحول شایسته نبیند و
رشد ذهنی افرادش همچنان در بند اسارت خرافهپرستی،
خردستیزی و علمناباوری باشد و افزون بر آن ،امکانات مراجعهی بیشتر مردم به آنها ،افزون بر موجودیت
مادی الزم برای حل مشکالت در اختیار نیازمندان نباشند ،خاستگاههای ناشی از دشواریهای اقتصادی ،از چالشها
بستر مساعدی از سوء استفادهجوییها پهن میباشد .مردم و نارساییهای فرهنگی نیز خبر میدهد .دردآمیزتر از همه
نیازمند که همزمان با محدودیتهای ذهنی و مادی برای اینکه نقد آنها بار عواقب طاقتسوز را بر دوش دارد.
حل مشکالت خویش ،به جادو ،تعویذ و چفوپف باور ( )6زیرا مدافعان چنین دعانویسان و بهرهگیران از باورها و
میکنند ،ره به سوی کسانی میبرند که خود از دروغگویی خرافات ،دارندگان پایگاه قوی در جامعه میباشند.
و دغلکاری خویش آگاهی الزم دارند .اشخاصی را در  -1این بیت از صاحبداد کوهستانی است .مقاالت
نظر آوریم که سالهاست از درد سر رنج میبرند .اما توان محمود طرزی ،ص  ،740به کوشش جناب روان فرهادی،
انجام معاینات الزم و اساسی را برای دریافت علت درد انتشارات بیهقی ،کابل 1355 ،خورشیدی.
 -2سید عباس کوثری ،گزارشی مستند در صفحهی
دویچه ویله.2012-2-28 ،
 -3به «خرافه» در فرهنگ دهخدا نگاه کنید .از شهربراز
(تارنمای زبان و ادبیات فارسی) ،ادیب آریا
 -4منبع شماره 2
 -5در بارهی سهم و نقش افشاگرانهی چنین سوء
استفادهها ،جناب فهیم کوهستانی در برنامههای مستند
تلویزیونی که در یوتیوپ نیز منتشر شده ،گامهای
ارزشمندی برداشتهاند.
خویش ندارند ،یا اینکه به دلیل نبودن وسایل طبی ،نبود  -6در دیدار کوتاهی که در انجمن قلم ،به تاریخ دوم
شفاخانه و داکتر و دوا ،طبق معمول و مروج ،رو به سوی اکتبر  2014با آقای فهیم کوهستانی در کابل داشتم ،گفت
مالها میبرند .احیاناً اگر باری به گونهی استثنایی و ناشی که به خاطر انتشار برنامههای انتقادی و افشاگرانهی چنین
از تلقین یا تصادف ،بیماری صحتیاب شد ،گاو مال یا فریبکاران ،از سوی «شورای علما» طرف بازخواست و
پیر و سید شیر میدهد و دکانش رونق مییابد .در نتیجه ،سرزنش قرار گرفتم.
او میشود شهرهی منطقه .در واقع اوضاع بیسروسامان به
آنها مدد رسانیده و به اصطالح «خدا برایشان داده است».
«تعویذنویسان در کنار سرکهای کابل نشستهاند
و منتظر اند مشتری گیر بیاورند»
(تبصرهی گزارشگر دویچه ویله ،سید عباس
کوثر)
ایجاد و تشدید فاصلههای اجتماعی ،تداوم اوضاع اذیتبار
برای اکثریت مردم ،تبارز ناهنجاریهای ناشی از «بازار
آزاد» بیبندوباری و مهارنشدنی ،سبب شده که صاحبان
امتیاز ،با دیدن اندک ناراحتی صحی ،به دهلی ،دبی یا
کشورهای اروپایی بروند( .نمونهاش مسافرت امرخیل،
نماد تقلب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که پس
از آن رسوایی ،سفری به دبی کرد و گفت ،برای تداوی
رفته بودم و شاید هم برای شستوشوی گناهان بیشمار
حج نیز رفته باشد!) ولی مردم نادار و محروم از حداقل
امکانات که توان رفتن پیش دکترهای عادی را نیز ندارند،
مظلومانه در چارچوب محدودیتهای دلآزار ،ره به سوی
دعانویسان میبرند.

گر سرت درد کند ،خیل مال نگذارم
به رخت چـُـف ،پفکدنی ،کفکدنی ()1
استفادهی سوء از دین و مذهب در محدودهی
شناختهشدهی خلفا ،امیران ،سالطین مستخدمین آنها،
وعاظالسالطین یا مالهای خدمتگذار و همچنان از طرف
دولتهای قدرتمند و نهادهای امنیتی و سیاسی به عنوان
ابزار مورد نیاز ،محدود نمیشود .به دیگر سخن ،تنها به
منظور خدمت به پایههای حاکمیت به کار نرفته و نمیرود.
بخشی از افراد الیهها و اقشار تهیدست جامعه نیز از آن به
عنوان وسیلهی آسان نانآوری و فریفتن مردم شریفی که
پاکدل و ناآگاه هستند ،استفاده نمودهاند .پس الزم است
آن «خدادادگانی» را نیز در نظر آوریم که از ناهنجاریهای
حاکم بر جامعه ،بهرهی سوء میگیرند .آنانی که بیسواد
اند یا اندک توان خواندن و نوشتن را دارند؛ اما بیکارند
و نانجوی .کار توسل به دروغ و نیرنگ و مشاهدهی
باورمندیهای خرافهپرستانه ،رشتهای از زمینهها را برای
آنها فراهم میآورد .در واقع آنها را «خدا داده است»
که مردم خرافهزدهاند و در بند ناهنجاریهای اجتماعی و
اقتصادی.
به این ترتیب ،بر یکی از مظاهر دردناک و دیرینهی دیگر،
یا توسل به خرافات و بهرهگیری سوء از دین از طرف آن
مفتخواران انگشت مینهیم که سوگمندانه تا قلمرو
زمان کنونی نه تنها دامن کشیده ،بلکه از چند سال بدینسو
گسترش نیز یافته است.
به قول یکی از دعانویسان فالبین« ،بیشتر از ده نفر نانخور
در خانه دارم .به هر کاری که دست زدم ،نتوانستم مخارج
زندگیام را تأمین کنم ،تا اینکه این راه به نظرم رسید.
البته از یکی از دوستانم کمک گرفتم تا راه و چارهی کار
را به من نشان داد)2( ».
توسل به «جادو» و رفتن به سوی فالبینان به منظور دریافت
سرنوشت خود یا نزدیکان ،مراجعه به مالها برای پایاندادن
به امراض با نوشتن «تعویذ» و کاربرد «چفوپف» ،ادعای
حل تنشهای خانوادگی یا تحقق خواستگاریها و
ازدواجها ،از آن جمله اند.
چنین رویکردی برای به اصطالح حل مسایل اجتماعی و
مشکالت صحی که بخشهایی از مردم جامعه را همچنان
میآزارد ،از مقولهی خرافهگرایی و خرافهپرستی تأثیر
پذیرفته است؛ یعنی مردمانی طرف شکار و سوء استفاده
قرار میگیرند که نسل اندر نسل به خرافهها باورمند اند.
پیش از بازکردن بیشتر موضوع ،توضیحی را در همین جا

پیرامون خرافه میآورم:
گفته شده است که «خرافه نام شخص عربی بوده است
که ادعا میکرد ،جنیان و پریان او را دزدیده و به میان
خود بردهاند و او زمانی در میان آنان زندگی کرده است.
اما مردم داستانهای او را باور نمیکردند و از آن پس به
هرچه که باورنکردنی بود ،میگفتند« ،هذا حدیثالخرافه»؛
یعنی این از داستانهای خرافه است .از آن پس ،خرافه به
باورهای سست و بیبنیان گفته میشود»)3( .

اما درمندانه باید افزود که حال جامعهی ما و برخی جوامع
دیگر چنان زار و تأثربار اند که به «خرافه»های محیل و
مکار ،باورمند شدهاند.
لوحهای را که در صدر نبشته آوردهام ،طی چند سال
چند بار تغییر کرده و همواره از آنها عکسی گرفته شده
است .به گونهی مثال ،با تراکم نفوس در شهر کابل و با
مشاهدهی مشکالتی که در مناسبات خانم و آقا ،مادر و
فرزند ،یا مادر و دختر و داماد و« ...خرافهگرا»های وطنی
ما در لوحهی دکان فریبکارانهی خویش جملهی «بندش
زبان خشو به گرنتی» را افزوده است.
لوحهی تبلیغی پیشین
همچنان مراجعهی برخی مردم برای گرفتن نبشتهها در
کاغذها ،یا گرفتن خوردنیهایی که از طرف جادوگر
دعاهایی بر آن چفوپف شده تا آن را به شخص مورد
نظر بخورانند یا اینکه کاغذی را دود کنند ،دکا ِن این
«خدادادگان» را رونق بخشیده است.
ناتوانیهای مادی برای تحقق آرزوها ،برخی مردم را
وامیدارد که به سوی فالبینان بروند .این فالبینان،
جادوگران و دعانویسان ،جمالتی را از بر میکنند که یا
روی کاغذ مینشانند که برای مراجعهکنندگان مأنوس
نیستند؛ اما مراجعهکنندگان را خوب میقاپند و میچاپند.
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رویارویی ارزشها
و دشواریهای دورهی گذار

یادداشتهایسخیدادهاتف

عرفان مهران

روز محشر
که جانگداز بود

حادثهی فجیع قتل فرخنده در کابل ،جامعه را ناآرام کرد.
موج برخاسته از این حادثه ،محرک اقدامات جمعی زیادی
در کابل پایتخت و شهرهای دیگر کشور گردید .بخشی از
جامعه با محوریت جامعهی مدنی در حمایت از فرخنده و ذم
و تقبیح جنایت و عامالن آن ،اعتراضات و راهپیماییهای
گستردهای را به راه انداختند .نسل جوان و تحصیلکرده که
اغلب عضویت نهادها و باشگاههای مدنی را دارند ،در قامت
اصالحطلبان هنجارها و ارزشهای اجتماعی قد برافراشتند
و علیه آنچه به نام دین و آیین بر فرخنده جاری شد و حتا
فراتر از آن ،در کلیت جامعه جاری است ،اعتراض کردند.
در سوی دیگر ماجرا ،برخی از چهرههای شاخص مذهبی و
همچنین شماری از افراد در درون حکومت از آنچه جانیان
علیه فرخنده انجام داده بودند ،حمایت کردند .در سطح
وسیعتر ،بخشی از روحانیون پا به میدان اعتراض گذاشتند و
علیه حرکت مدنیای که نسل جوان و دیگرخواه کشور به راه
انداخته ،قیام کردند.
حضور دو جریان مخالف و ناموزون در صحنهی اعتراضهای
اجتماعی ،نشانهی انقطاب ارزشی و هنجاری در جامعه
میباشد .این دو جریانی که به میدان آمدهاند ،نمایندهی
دو طیف وسیع از جامعه میباشند که یکی خواستار تغییر
و دگرگونی ارزشها و هنجارها و دیگری در صدد حفظ
و تحکیم وضع موجود میباشد .در واقع میتوان گفت
که جامعه تجربهی جدیدی را به آزمون گرفته و فراتر از
شکافهای قومی و مذهبی ،اینک وارد مرحلهی جدیدی
شده و موضعگیریها اندک اندک حول محور ارزشهای
اجتماعی و سنتهای فرهنگی شکل میگیرند .دو جریانی
که اکنون در صحنهی اعتراضها مقابل هم قرار گرفتهاند،
خواستهای مشخص و مطالبات روشنی دارند .نسل جوان
و فعاالن مدنی به دنبال تغییرات بنیادین در نظام ارزشها
و باورهای اجتماعی است .فرض این جریان این است که
حاکمیت این ارزشها و متولیان آن راه ورود ارزشهای

حضور دو جریان مخالف و ناموزون در صحنهی اعتراضهای اجتماعی ،نشانهی انقطاب ارزشی و
هنجاری در جامعه میباشد .این دو جریانی که به میدان آمدهاند ،نمایندهی دو طیف وسیع از جامعه
میباشند که یکی خواستار تغییر و دگرگونی ارزشها و هنجارها و دیگری در صدد حفظ و تحکیم
وضع موجود میباشد .در واقع میتوان گفت که جامعه تجربهی جدیدی را به آزمون گرفته و فراتر از
شکافهای قومی و مذهبی ،اینک وارد مرحلهی جدیدی شده و موضعگیریها اندک اندک حول محور
ارزشهای اجتماعی و سنتهای فرهنگی شکل میگیرند .دو جریانی که اکنون در صحنهی اعتراضها
مقابل هم قرار گرفتهاند ،خواستهای مشخص و مطالبات روشنی دارند .نسل جوان و فعاالن مدنی به
دنبال تغییرات بنیادین در نظام ارزشها و باورهای اجتماعی است.
جدید و انسانی را در جامعه مسدود ساخته و فرایند نوسازی و
مدرنیزاسیون را به چالش کشیده است .اما جریان محافظهکار
مخالف ،این حرکتها را نشانهی شومی برای جامعه میدانند
که ستون ایمان و اعتقادات مردم و تهداب فضیلت و معنویت
جامعه را تخریب میکنند.
چنین تقابل و تصادم اجتماعی شاید امری عادی باشد و
تمامی جوامع در شرایط گذار از سنت به مدرنیسم آن را
تجربه کردهاند .در جامعهی ما هرچند امواج نوسازی و تحول
بر کلیت بدنهی جامعه نرسیده؛ اما بخشهایی از این جامعه
در شرایط تحول قرار گرفتهاند .نیروهای هواخواه تغییر در
شهرها ،بهویژه کابل ،به شکل چشمگیری افزایش یافته
و افکار عمومی نیز وفاداری شدید و سنتی خود نسبت به
ارزشها و باورهای قدیمی را از دست داده است .بنابراین،
جامعه در شرایط گذار قرار دارد و چنین رویاروییها به دلیل
تمایل شدید محافظهکاران و قشرهای سنتی جامعه برای
حفظ وضع موجود ،طبیعی و عادی به نظر میرسند .آنچه
در این فرایند مهم است ،چگونگی غلبهی این نیروها بر
یکدیگر و مسیر محتملی است که جامعه در پیش دارد.
شاید پیشبینی وضع آینده دشوار باشد؛ اما انقطاب موجود
میتواند نقطهی آغازی برای تحولی بنیادین در جامعه گردد.
در حال حاضر هرچند نیروهای محافظهکار در جامعه

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

ریشهدارتر میباشند؛ اما پرسشهایی جدی و اساسی
شالودههای فکری و سیاسی آنان را هدف قرار دادهاند.
ناکارآمدیها ،اشتباهات ،رفتارهای ناشیانه و غیرمقبول
باعث شده تا مردم دیگر وفاداری الزم را به قشر محافظهکار
جامعه ،بهویژه طیف روحانیت ،را از دست داده و نسبت به
مرجعیت آنان برای هدایت معنوی و اخالقی جامعه شک و
تردید کنند .نسل تغییر و تحول که خواستار رهایی از انحصار
سنتها و باورهای موجود جامعه میباشد ،در شرایط بهتری
قرار دارد و نگاه مردم اکنون بیشتر به این جریان دوخته
شده است .ارزشهایی که این جریان برای تودهها تعریف
میکند ،مقبولتر اند و این نسل چشمانداز آینده را بهتر به
تصویر میکشد .با این وجود ،هنوز این جریان دستخوش
حرکتهای مقطعی و غیرپیوسته است و گسست و پراکندگی
در اقدامات و عملکردهای آن وجود دارد .دسترسی به یک
گذار کامل دشوار و زمانبر است و ایجاب میکند تا مقاومت
و پافشاری بیشتری صورت گیرد .آنچه در این شرایط
اهمیت دارد ،تیوریزهکردن اهداف و آرمانها و ترسیم خط
روشنی از آینده است تا از این طریق از گسست و انقطاعی
که در جریان حرکتهای جمعی اتفاق میافتد ،جلوگیری
شود و از سوی دیگر ،حمایت بیشتر تودهها برای تحول
اساسی در جامعه ،فراهم شود.

رییس جمهور ما صفات برجسته زیاد دارد .اما در میان
همهی این صفات ،آنچه واقعا ِ
اشک شوق از چشم آدم
اخراج میکند ،قاطعیت ایشان است .یادتان هست که مردم
هرات شکایت کرده بودند که یکی از مسئوالن دولتیشان
خوب کار نمیکند؟ عدهای با خود میگفتند که حاال رییس
جمهور نامهای مینویسد و آن مسئول بیکاره را توبیخ
میکند .غافل از آنکه رییس جمهور توبیخ نمیکند ،از بیخ
ی َکنَد .این است که ایشان توشهی سفر برداشت و شخصا
م
به هرات رفت و هفده نفر را به گردش حدقهای از کار
برکنار کرد .یادتان هست چهطور نیمهشب به آشپزخانههای
اردو میرفت و ِ
دل روغنهای جامدی را که آشپز سر
آتش گذاشته بود ،از هیبت خود آب میکرد؟ دیدید که
چهگونه عسلِ ارگنشینان را قطع کرد و والدههای محترم
عسلخواران بیاحساس را به عزای فرزندان نازدانهیشان
نشاند؟ حتما به یاد میآورید که وقتی عطامحمد نور ،والی
بلخ ،از حرکتهای ماورای بنفش و موجهای کوانتوم سخن
میگفت و همه ترسیده بودند ،رییس جمهور با چه قاطعیتی
قاه قاه میخندید؟
اینها نشان قاطعیت یک دولتمرد اند .اما سخنی که رییس
جمهور اخیرا گفته (در کنگرهی امریکا) ،بسی جدیتر از
اینهاست .ایشان گفت که دولت افغانستان از موضع قدرت
حرف میزند .به طالبان هشدار داد که باید تصمیم خود را
بگیرند که از این پس میخواهند القاعده باشند یا افغان .یکی
از فعاالن مدنی طالبان (نه ،نه ،ایازی نه .طالبان میگویم
برادر من) گفت:
«وی ای چه کسم گپ اس؟ ما افغان میباشیم و القاعده
هم استیم».
اما فارغ از آنچه طالبان میگویند ،این سخن رییس جمهور
ما آنان را در موقعیت دشواری میگذارد .طالبان به عنوان
شهروندان افغانستان نمیتوانند بهراحتی این سخن رییس
جمهور کشور را نادیده بگیرند .ممکن است مهلت بخواهند
و ماجرا را کش بدهند و در فرصتی که برای خود میخرند،
مذبوحانه تالش کنند که چندهزار افغان دیگر را هم به کام
مرگ بفرستند .اما میدانیم که در نهایت روزی فراخواهد
رسید ،در بهاری روشن از امواج نور ،که باید به رییس
جمهور گزارش بدهند که باالخره تصمیمشان چه شد.
آن روز دیگر نخواهند توانست نیات درون خود را مخفی
نگهدارند و بهانه بیاورند و عذر بتراشند .چرا که در روایت
است که در روز قیامت حتا دستها و پاها و چشمهای خود
آدم به زبان میآیند و علیه آدم شهادت میدهند .آن روز
طالبان باید تصمیم بگیرند که با افغانها محشور شوند یا با
القاعده و با روی سیاه در محضر عدالت خداوندی حضور
یابند یا با روی سبز و نارنجی .آن روز دور نیست .قیامت
حق است.

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.

6

یکشنبه 9حمل1394 ،سال چهارم شماره 805

بگو مگو از
عظیم بشرمل
مالی کور نمیتواند مالی لنگ شود
جامعهی ما از نظر زمانی در عصر اماناهلل قرار ندارد .از
نظر فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی تغییرات بزرگی شکل
گرفتهاند .نهغنی اماناهلل است ،نه مردم میگویند «ما
قرآن میخواهیم ،نه قانون اساسی» .نه نصراهلل خان است که بگوید مکتب و
مدرسه طرف مقابل مشروطه قرار میگیرند ،پس مسدود شوند و نه مال عمر و
نیازی مالی لنگ شده میتوانند .اگر نیازیها و هادیها نیز بهمال عمر بپیوندند،
آب از آب تکان نمیخورد 90 .درصد خاک افغانستان را در اختیار داشتند؛ اما حفظ
نتوانستند.
مالهایی که دیروز رجزخوانی میکردند ،از نظر فکری همگی مال عمر اند.
اما حوصلهی جنگ و جبهه را ندارند .به همین خاطر ،جای نگرانی نیست.
اما روشنفکران ما با بزرگنمایی مالها ،رجزخوانی آنان را چند برابر کرده و
امتیازخواهیشان را بیشتر میکنند .دولت و ملت را نیز نگران میکنند.
نباید هیاهوی مالها را جدی گرفت .نیروهای مرتجع ،آخرین ظرفیت تخریبشان
را طی کردهاند .مال عمر نمایندهی همینهاست .همهروزه دهها نفر را میکشند
و خودشان کشته میشوند .اما به جز جنگهای چریکی که کمهزینه و آسان
است ،هرگز توان یک جنگ جبههای را ندارند .حمالت انتحاری و جنگهای
پارتیزانی مشکلساز اند؛ اما خطر کالن را نمیتوانند خلق کنند .جنگهای چریکی
در کشورهای زیاد ،از جمله در آمریکای التین ،تجربه شد .یک گروه سی نفری
میتواند برای یک کشور مشکل خلق کند؛ اما هرگز نمیتواند دولت را نابود کند.
نمونهاش در بولیویا تجربه شد .در جنگهای جبههای بارها نیروهای مرتجع بخت
آزمودهاند؛ اما موفق نشدهاند .تمام افغانستان دست همینها بود؛ اما هیچکاری
نتوانستند و به «تورابورا» پناه بردند .اکنون که یک نیروی امنیتی چهارصدوپنجاه
هزار نفری داریم ،هیچ کاری نمیتوانند .خصوص ًا که بنیادگرایان کشورهای
اسالمی در کشورهای مختلف جبهه باز کردهاند .مگر اینکه سیاستهای جهانی
قدرتهای بزرگ تغییر کند .بنابراین ،بگذارید ایاز نیازی و هادی از دولت حمایت
نکنند و به مال عمر بپیوندند .بیش از آنکه نگران پیوستن هادی و نیازی بهمال
عمر باشیم ،نگران کمکاری عبداهلل و غنی باشیم؛ زیرا دولتهای ناکام ،کشور را
نابود میکند .به صورت کلی ،اگر مردم نان داشته باشند ،هرگز به ساز ایازی و
هادی نمیرقصند.


Jafar Rasouli

تقابل با مال به نفع آزادیهای بیشتر نیست .یک
حادثهی شوم ،حادثهی شوم دیگری را در پی آورد.
قتل بیرحمانهی خانم فرخنده به دست اوباشان که در
هنگام حمله به این «مظلوم تاریخ» ،شعار اهلل اکبر سر
میدادند ،همه را تکان داد .تقابلی را عیان کرد که بیش از صد سال است در این
مُلک جریان دارد .میتوان گفت که همه بازنده بودند؛ اما بازندهتر در این مبارزهی
بیپایان ،نهضت اصالحطلبی بود.
نباید روشهای شکستخورده را بار دیگر تکرار کرد .حمله به روحانیون در گذشته
تجربه شد؛ اما نتیجه نداد .به جای انتقاد از افراد و ایجاد تقابل با اشخاص ،باید
به سیاستها ،قوانین و اندیشهها نظر کرد .طلب عدالت ،کار درستی است .تدوین
قوانین نیاز است که استفادهی ابزاری از دین و عقاید مذهبی را منع کند.

«طوالنیترین سفر فضایی»

دو فضانورد آمریکایی و روس آغاز شد
اسکات کلی ،فضانورد آمریکایی و میخاییل
کورن یانکو ،همتای روسی او سفر  ۱۲ماههی
خود به فضا ب رای استق رار در ایستگاه فضایی
بی نالمللی را آغاز کردند .این سفر یکساله،
طوالن یترین مدت اقامت پیوستهی فضانوردان
در فاصلهی  ۴۰۰کیلومتری مدار زمین خواهد بود.
دانشمندان امیدوارند که با این سفر بتوانند شناخت
بهتری در بارهی زندگی طوالن یمدت در مدار زمین
و تأثی رات کاهش جاذبه بر بدن انسان به دست
آورند .همزمان با آمادهشدن طرحهایی ب رای سفر
به کرهی مریخ ،دانشمندان م یگویند ،اطالعات و
شناختی که از این سفر یکساله به دست م یآید،
بسیار با ارزش خواهد بود.
آقایان کلی و کورن یانکو همراه با یک فضانورد
روس دیگر به نام گنادی پادالکا در نخستین دقایق
بامداد شنبه از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان
به فضا پرتاب شدند .آقای پادالکا قرار است پس از
ششماه اقامت در ایستگاه فضایی بی نالمللی به
زمین باز گردد.
فضانوردان به طور معمول شش ساعت پس از
پرتاب از زمین به ایستگاه فضایی بی نالمللی
م یرسند .گرچه این ب رای نخستین بار است که
ایستگاه فضایی بی نالمللی اقامتگاه یکساله دو
فضانورد م یشود؛ اما پی شتر فضانوردانی دیگر
ب رای مدت زمانی بیش از یکسال در ایستگاه
فضایی میر روسیه بسر بردهاند.
پی شتر ایستگاه فضایی میر روسیه در مقاطع
مختلف میزبان چهار فضانورد بوده که بیش از
یکسال را در آنجا گذراندهاند .در سالهای ۱۹۹۴
و  ،۱۹۹۵والری پولیاکوف ،فضانورد روسی با سفری
 ۴۳۷روزه به ایستگاه فضایی میر ،طوالن یترین
زمان اقامت در مدار زمین را به خود اختصاص داد.

آقای کورن یانکو در آستانهی پرتاب به ایستگاه
فضایی بی نالمللی گفته است« :آخرین بار که
سفری طوالنی به فضا انجام شد ،حدود ۲۰
سال پیش بود و از آن زمان تا کنون جهان علم
پیشرفتهای زیادی کرده است» .آقای کلی نیز
با اشاره به این سفر طوالنی گفته است« :این
بار یکی از تفاوتها این است که چنین کاری
به عنوان پروژهای بی نالمللی صورت م یگیرد و
اگر قرار باشد ب رای سفرهای آینده به نقاطی فراتر
از مدار زمین خود را آماده کنیم ،شاید ب رای مریخ،
احتماال باید ب رای مأموریتی بی نالمللی آماده باشیم.
در نتیجه این سفر ،سنگبنای مأموریتهای آینده
است».
دوقلوهای فضایی
فعالیت ایستگاه فضایی میر در سال  ۲۰۰۱متوقف
شد و از آن زمان تا کنون آگاهی بی شتری در
بارهی کاهش تأثی رات زیانبار زندگی در فضای
ب یجاذبه به دست آمده است .انتظار م یرود که
این دو فضانورد روسی و آمریکایی یکسال بعد



Samay Hamed

کسانی که  31هموطن هزارهی ما را گروگان
گرفتهاند ،اعتراض و درخواست « مدنی» را نمیدانند...
اینها همانهایی هستند که هزارهها را قتل عام
کردند ...همانهایی هستند که در قلمروشان فقط
همباوران مذهبی آنها حق زیستن دارند ...از مذهب خودشان هم باالتر برای
آنها گرایشهای قبیلهای است و از آن باالتر منافع شخصی ...اینها نمیتوانند
«مخاطب» درخواستهای مدنی باشند.
باید از یکسو بر دولت افغانستان بیشتر از این «فشار» آورد تا تالشها را برای
رهایی آن عزیزان بیشتر کند و از سوی دیگر ،برای پاکسازی ذهنها از نفرت
قومی و خشونت مذهبی کوشید ...ما در مجال کنونی مجبوریم که این فاجعه را به
یک « پرونده» تقلیل دهیم؛ زیرا جان آنها در خطر است؛ اما اگر میخواهیم چنین
جنایتها تکرار نشوند ،باید هر لحظه روشنگری کنیم ...با هم در زمینهی نابودی
انگیزهها کار کنیم.
تحلیل من این است که پاکستانی ها اینها را «گروگان» گرفتهاند و هدفشان این
است که نشان دهند« ،داعش» (طالبانی را که «داعش» ساختهاند) در افغانستان
هزارهها را قتل عام خواهد کرد ...آنها (هزارهها) نباید با «داعش» بجنگند؛ زیرا
سپاهیان بیشتری از افغانستان به دلیل ضدهزارهبودن و تعصب مذهبی بر ضد
آنها به «داعش» خواهند پیوست .با «داعش» باید «طالبان» و «حزب اسالمی»
بجنگند؛ زیرا خطر پیوستن جنگجویان بیشتر به «داعش» کمتر است .با این
مانور میخواهند «طالبان» و «حزب اسالمی» را در نقاط مرکزی و شمال
افغانستان جابهجا کنند( ...خانوادههای داعش را نیز به همین سبب در سرحدات
دولت افغانستان را از بینِ
جابهجا کردهاند) .در آن صورت است که پاکستان میتواند ِ
دولت کنترول کند .حکومت افغانستان هواپیمایی خواهد بود با دو «پیلوت»؛ یکی
پاکستانی و دیگری از افغانستان .پاکستان مثل همیشه به نیابت از قدرتهای کالن
جهانی کار خواهد کرد ...در جنگی تازه برای نفوذ بیشتر سرمایهساالری در منطقه.
مهمترین پیشنهاد پاکستان برای همکاری در روند نامنهاد «صلح» ،نفوذ در
هزارهجات و شمال است و برای این کار ،اول باید با رهبران سیاسی بازی کند.
آنها را قناعت دهد که در کنار «طالبان» میتوانند از خطر داعش در امان باشند...
شاید هم رشوت دهند.
موضوع  31گروگان به همین دلیل بسیار «حساس» است ...بازی خطرناکی در
راه است.
باید هوشیارانه مبارزه کنیم.

در شرایطی سالمتر از همتایان پیشین خود به
زمین بازگردند.
برنامههای مربوط به تغذیه و نرمشهای روزانهی
فضانوردان ب رای پی شگیری از پوکی استخوان و
ضعف عضالت آنها به مراتب پیشرفتهتر از دو
دهه قبل است.
با اینحال ،همچنان مشکالتی ب رای فضانوردان
به وجود م یآیند که پزشکان مایل به مطالعه
و درک آنها هستند .از جملهی مشکالتی که
ب رای فضانوردانی با اقامت طوالنی در فضا پیش
م یآیند ،ضعف سیستم ایمنی و بینایی آنهاست.
این پدیده اخی را تشخیص داده شده است و اغلب
فضانوردانی که به زمین باز م یگردند ،از ضعف
بینایی خود شکایت دارند.
با سفر یکسالهی آقای کلی و آقای کورن یانکو،
دانشمندان م یتوانند اثر زندگی فضایی بر بدن
انسان را در حالتی فراتر از اقامت ششماههی
معمول بررسی کنند .موقعیت شخصی و خانوادگی
فضانورد آمریکایی ،اسکات کلی ،در این سفر توجه
رسانهها را به خود جلب کرده است.
آقای کلی ب رادر دوقلوی مارک کلی ،فضانورد
بازنشستهی آمریکایی است که او نیز در یکسال
آینده در زمین مورد بررسی دانشمندان قرار خواهد
گرفت .دانشمندان در این مطالع هی تطبیقی،
وضعیت سالمتی این دو ب رادر دوقلو ،یکی در فضا
و دیگری در زمی ن را بررسی م یکنند.
محققان بر اساس نظریهی نسبیت پی شبینی
م یکنند که اسکات کلی به دلیل قرار گرفتن در
مدار زمین و حرکت سریع به دور این سیاره ،اندکی
کندتر از ب رادرش که روی زمین است ،پیر شود.
هرچند که این تفاوت در می زان پی رشدن در طول
یک سال ،تنها در حد چند میلی ثانیه خواهد بود.
(ب یب یسی)



چارجری ب ه اندازهی یک کلید
بسیاری از افراد با مشکل جاگذاشتن چارجر دستگاههای
همراه خود روبهرو هستند و در این میان ،راهکارهای
متفاوتی ب رای رفع این مشکل ارائه م یشوند که یکی
از آنها ،ساخت یک چارجر در ابعاد یک کلید است که
ب ه صورت اختصاصی ب رای ساعتهای هوشمند قابل
استفاده خواهد بود.
ساعتهای هوشمند عل یرغم اینکه چند سالی از
حضور در بازار را تجربه م یکنند ،نتوانستهاند آنطور که
باید و شاید به توفیق دست پیدا کنند ،ولی این موضوع
باعث نشده است که شرکتهای سازندهی محصوالت
جانبی به فکر عرضهی ابزارهای ویژهی این ساعتها
نیفتند.
در این میان ،یکی از مشکالتی که ساعتهای هوشمند
با آن روبهرو هستند را م یتوان ساختار چارجشدن
آنها دانست ،چارجرهای مورد استفاده ب رای بسیاری
از ساعتهای هوشمند ،با چارجرهای دیگر دستگاهها
متفاوت هستند و در صورتی که آنها را جا بگذاریم،
دیگر شانس کمی ب رای امکان چارج ساعت هوشمند
خود خواهیم داشت.
بر اساس موارد یادشده ،یک چارجر ویژه ب رای ساعتهای

هوشمند شرکت پیبل عرضه شده است که مشکل
کارب ران را کامال در این زمینه حل م یکند .این چارجر
تنها به اندازهی یک کلید است و ساختار آن طوری است
که م یتوانید آن را در دستهکلید خود و در کنار سایر
کلیدها آویزان کنید.
این چارجر که  NomadKeyنام دارد را م یتوان به هر
درگاه یو.اس.بی متصل نمود و به این ترتیب ،با کمک
نربای موجود در آن ،ساعت هوشمند بر روی
سیستم آه 

آن قرار گرفته و عملیات چارج دستگاه آغاز م یشود .البته
این چارجر عاری از ای راد نیست و نخستین محدودیت
آن این است که تنها ب رای ساعت هوشمند پیبل قابل
استفاده خواهد بود و دومین مورد نیز به این امر بر
م یگردد که این چارجر تنها م یتواند مدل استاندارد این
ساعت را چارج نماید .البته در کنار ط راحی منحصربهفرد
و ویژه ،قیمت  20دالری این چارجر را باید از نقاط قوت
اصلی آن به حساب آورد( .جام جم آنالین)
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شکایت روسیه از مونته نگرو به یوفا
اتحادیه فوتبال روسیه به دلیل اتفاقات جمعهشب
در دیدار مقابل م ونته نگرو که به نیم هکاره ماندن
بازیمنجر شد ،به یوفا شکایت کرد.
در دیدار جمعهشب که به می زبانی م ونته نگرو
برگزار شد ،تنها  20ثانیه از بازیسپری شده بود
که پ رتاب یک فشفشه ،باعث مصدومیت ایگور
آکینفیف ،دروازهبان روسیه شد .بازی بعداز 20
دقیقه و با تعویض دروازهبان مصدوم روسها
دنبال شد اما در نیمه دوم ،بار دیگر پ رتاب یک
فشفشه دیگر ،این بار باعث مصدومیت دیمیتری
کومباروف شد .پس از این اتفاق ،داور بازی را

متوقفکرد.
نیکالی ت ولستوی ،رئیس اتحادیه فوتبال روسیه،
به سایت رسمی این نهاد گفت :ما از اینکه رفتار
زشته واداران باعث شد دیدار جذاب و تماشایی
م ونته نگرو -روسیه ناتمام بماند ،متاسف هستیم.

بعد از جلسه دیروز ،اتحادیه فوتبال روسیه
یک نامه اعت راضی به یوفا ارسال کرد .ما از
یوفا م یخ واهیم که س ریعا در مورد این دیدار
تصمی مگیری کند .ما معتقدیم می زبانی باید از
م ونته نگرو گرفته شد.

رینا :دخیا باید
در منچستریونایتد بماند
پهپه رینا ،دروازهبان بایرن م ونیخ عنوان کرد که دیوید دخیا باید
در منچست ری ونایتد بماند.
دخیا عم لکرد بسیار خ وبی در طی فصل جاری داشته و بسیاری
او را جانشین ایکر کاسیاس در ب رنابئو م یدانند .دروازهبان جوان
اسپانیایی هنوز ق راردادش با شیاطین سرخ را تمدید نکرده و این
در حالیست که تنها یک سال و نیم از آن باقی مانده است.
رینا در مصاحبه با تاک اسپورت گفت :دخیا یکی از بهت رین
دروازهبانهای اروپاست و امسال فوقالعاده بوده است .ریال مادرید
به دنبال دروازهبان است و دخیا یکی از بهت رین گزینههاست ولی
فکر م یکنم که او باید از حضور در ی ونایتد خوشحال باشد.



هاجسون:
هری کین میتواند با فشارها کنار بیاید

روی هاجسون ،سرم ربی انگلیس ،با اب راز
خوشحالی از گو لزنی هری کین در اولین بازی
ملی اش ،تاکیدکرد که این ستاره ج وان م یت واند
با فشارها کنار بیاید .این مهاجم ج وان جمعهشب
گذشته در دقیقه  71به جای وین رونی به میدان
رفت و کمتر از دو دقیقه بعد ،ت وانست دروازه
لیتوانی را باز کند؛ درخششی که باعث شد
هاجسون از همین حاال او را یکی از ستارههای
آینده سه شیرها توصیف کند .او به خب رنگاران
گفت :من از نمایش هری کین در این دیدار
بسیار راضی هستم .صحب تهای زیادی درمورد
او مطرح شده بود .او کار فوقالعاده انجام داد .ما
خوشحالیم که او را در اختیار داریم و امیدواریم
که این آغاز یک دوره ط والنی ب رای او باشد.
فکر م یکنم او خودش را تحت فشار م یگذارد
زی را او یک بازیکن حرفهای است .فکر نم یکنم

او زیر فشار دچار مشکل شود .توجه رسآنهای
به او بسیار زیادی بود و او باید آن را بپذیرد
تا بتواند پیشرفت کند .بسیار مهم است که
آنقدر مسئ ولیت روی شآنهاش نگذاریم که مانع
پیشرفتش شود .باید آنقدر روی اوحساب کنیم
تا بتواند بخشی مهم از آینده تیم باشد.
هاجسون همچنین تایید کرد که ب رای دیدار
دوستانه مقابل ایتالیا ،رحیم است رلینگ و دنی
ولبک حضور نخ واهند داشت و به این ت رتیب،
هری کین م یت واند در ترکیب اصلی ق رار بگیرد:
واضح است که شانس او ب رای ق رار گرفتن در
ترکیب اصلی دیدار مقابل ایتالیا خیلی زیاد
است .ما همه بازیکنان مان در این پست را
از دست دادیم .من نم یت وانم از کالهم بازیکن
تهاجمی پیدا کنم .باید منتظر ماند و دید چه رخ
میدهد.



جدایی فن در فارت از هامبورگ
در پایان فصل
دتمار بایرسدورفر ،نایب رئیس باشگاه هامبورگ،
فاش کرد که رافائل فن در فارت ،کاپیتان این
تیم ،در پایان فصل این باشگاه را ترک خ واهد
کرد.
ق رارداد این مل یپوش هلندی با هامبورگ در
تابستان پی شرو به پایان م یرسدو گفته م یشود
احتماال راهی  MLSخ واهد شد .بایرسدورفر هم
تایید کرد که فن در فارت قصد تمدیدق راردادش
را ندارد.
مارسل یانسن دیگر بازیکنی است که در
تابستان از هامبورگ جدا م یشود اما این باشگاه
هنوز در موردآینده هایکو وسترمن و اسل وبودان
رایکوویچ تصمیم نگرفته اند.
او به خب رنگاران گفت :ما با فن درفارت ،یانسن،

وسترمن و رایکوویچ در مورد ب رنامهمان صحبت
کردیم .رافائل و مارسل م یدانند که قصد نداریم
مذاکرهای ب رای تمدید ق رارداد با آنها داشته
باشیم.
در مورد هایکو و اسل وبودان ،ما تصمی مگیری را
به بعد موکول کردیم و در مورد سایر بازیکنان
همش رایط به همین ت رتیب است.
فن در فارت که گفته م یشود ممکن است روزی
به عنوان م ربی به هامبورگ برگردد ،بعد از سپری
کردندورهای در ریال و تاتنهام ،در آگست 2012
بار دیگر به هامبورگ برگشت .باشگاه آم ریکایی
کانزاس سیتی ب رای به خدمت گرفتن او اب راز
عالقه کرده است؛ ضمن اینکه صحب تهایی در
مورد بازگشت او بهآژاکس هم شنیده م یشود.



اشمایکل :زالتان برای یونایتد ساخته شده
پتر اشماکیل ،دروازهبان افسانهای
منچست ری ونایتد عنوان کرد که زالتان
اب راهیموویچ ،ستاره سوئدی کامال مناسب
منچست ری ونایتد است و او را به یاد اریک
کانتونا م یاندازد.
مهاجم فعلی پاریس سنت ژرمن ،بارها احتمال
حضورش در لیگ ب رتر را رد کرده است .با
این حال ،اشمایکل معتقد است که او ب رای
منچست ری ونایتد ساخته شده است.
او گفت :کاری که زالتان در پاریس سنت ژرمن
انجام م یدهد استثنایی است .او به پاریس
سنت ژرمن اعتبار م یدهد .شایعاتی فصل
گذشته مبنی بر عالقه ی ونایتد به جذب او

شنیده م یشد ،آن موقع من گفتم که او ب رای
منچستر ساخته شده است.
اشمایکل درباره ه متیمی سابقش گفت :چ را
کانتونا آنقدر در منچستر خوب بود و در لیدز
و ف رانسه درخششی نداشت؟ دلیلش مشخصا
ی ونایتد است .در ی ونایتد آزادی عمل زیادی
به بازیکنان داده م یشود ولی در کنار آن،
مسئ ولیت زیادی بر دوش آنها ق رار م یگیرد.
ب رای ما مهم نیست که شما چه دوست دارید یا
چه کسی هستید ،به این اهمیت م یدهیم که
چه کاری م یتوانید انجام بدهید و چه تاثیری
در زمین دارید .اگر به این احت رام نگذارید ،از
تیم خارج خواهید شد.

بوسکتس :ژاوی بهترین بازیکن
تاریخ اسپانیا است

سرخیو بوسکتس ،هافبک تیم ملی اسپانیا عنوان کرد که ژاوی
ه رناندز ،بهت رین بازیکن تاریخ اسپانیاست.
هافبک سابق تیم ملی اسپانیا که در سالهای  2008و 2012
قهرمان یورو و  2010قهرمان جام جهانی شده بود ،در سال  2014و
پس از ناکامی در جام جهانی ،از تیم ملی خداحافظی کرد.
بوسکتس درباره او در جمع خب رنگاران گفت :از وقتی فوتبالم را
شروع کردم ،همیشه رابطه نزدیکی با ژاوی داشتم .همیشه در کنار
هم موفق بودیم و او همیشه یک الگو ب رای ما بوده است .به نظر
من ،او بهت رین بازیکن تاریخ اسپانیا است .ما بازیکنان خ وبی
داریم و امیدواریم دوباره بتوانیم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.
بوسکتس درباره پوشیدن شماره پویول گفت :من رابطه خ وبی با
پویول دارم ،او از من خواست که اگر م یخواهم ،شماره او را به تن
کنم .به نظر من ،اینکه بازیکنی با سطح فوتبال و شخصیت او
چنین چیزی را از من خواست ،فوقالعاده بود.

رونی:
هر تیمی از تقابل با انگلیس میترسد
وین رونی ،کاپیتان انگلیس پس از پیروزی
 0-4تیمش مقابل لیتوانی عنوان کرد که
دیگر تی مهای اروپایی کم کم روی انگلیس
حساب دیگری خ واهند کرد و از این تیم
خواهند ترسید.
مهاجم منچست ری ونایتد جمعهشب موفق شد
گول اول بازی را به ثمر برساند و سپس با
گولهای ولبک ،است رلینگ و هری کین،
انگلیس پیروزی پرگولی کسب کرد .شاگردان
هاجسون هر  7بازی خود را با پیروزی پشت
سر گذاشتند و رونی معتقد است که هر تیمی
از تقابل با آنها م یترسد.

او گفت :فکر م یکنم پس از جام جهانی
عالی بودیم .پیروزیهای عالی کسب کردیم،
خوب گول زدهایم و تیم پ رانرژی هستیم،
بازیکنان دوندهی خ وبی داریم و فکر م یکنم
هر تیم اروپایی دیگر از تقابل با ما م یترسد.
رونی سپس درباره هری کین که در اولین
بازی مل یاش گولزنی کرد گفت :فوقالعاده
بود .فوتبال ملی کامال متفاوت است،
بناب راین گو لزنی ب رای هری وقتی  80ثانیه از
حضورش در زمین گذشته بود فوقالعاده است.
از حضورش خیلی خوشحالیم و امیدواریم این
روند ادامه داشته باشد.



هازارد :نمیتوانم در گولزنی
مثل مسی و رونالدو باشم

ادن هازارد ،ستاره چلسي ،معتقد است انتظار ژوزه
مورينيو از او ب راي گو لزنی در اندازههاي لي ونل
مسي و ک ريس رونالدو ،ف راتر از ت واناي يهايش
است.
مسی و رونالدو که در  7سال اخیر تنها ب رندههای
توپ طال بودند ،در این فصلتاکنون  31گول به
ثمر رسانده اند؛ در حالی که هازارد تنها  11بار
دروازه ح ریفان را باز کرده است.
هازارد ماه گذشته فاش کرد که مورینیو انتظار دارد
که او در هر دیدار  2-3گول بزند اما این ستاره
بلژیکیتاکید کرد که رسیدن به رکورد مسی و

رونالدو تق ریبا غیرممکن است.
او به خب رنگاران گفت :من از فصلی که در چلسی
دارم ،خیلی راضی هستم؛ مانند فصل گذشته .من
ه مچنان در حال پیشرفت هستم .بعض یها مانند
مورینیو انتظار دارند من مثل مسی و رونالدو ،هر
فصل 30-40گول بزنم اما من مثل آنها نیستم.
اگر یک جنبه باشد که من باید در آن بهتر شوم،
این است که باید م وث رتر کار کنم؛ بیشتر ب رای
خودم بازیکنم و بیشتر گول بزنم اما من فصل
فوقالعادهای داشتم که م یت واند با دو جام به پایان
برسد و این فوقالعاده خ واهد بود.

کازورال :اینیستا و ایسکو
کنار هم میدرخشند

سانتی کازورال ،هافبک اسپانیا عنوان کرد که ایسکو و آندرس
اینیستا م یتوانند کنار یکدیگر در ترکیب الروخا بازی کنند.
ستارههای بارسل ونا و ریال مادرید ،جمعهشب گذشته عم لکرد
خ وبی در پیروزی  0-1اسپانیا مقابل اوک راین داشتند.کازورال که
بازی را از روی نیمکت شروع کرد و به جای اینیستا به میدان
آمد ،عنوان کرد که دو ستارهی ریال و بارسا م یتوانند در کنار
یکدیگر بازی کنند.
او در مصاحبه با گول گفت :نم یدانم چه کسی گفته که اینیستا
و ایسکو نم یتوانند کنار هم بازی کنند .درباره دو بازیکن با
استعداد صحبت م یکنیم ،ما باید از هم هی آنها استفاده کنیم
و این همیشه بهت رین گزینه است .آنها بازیکنانی فوقالعاده
هستند .اینکه م یبینیم در کنار یکدیگر بازی م یکنند اتفاق
خیلی خ وبی است.
کازورال درباره گولزنی موراتا گفت :اعتماد به نفس موراتا باالتر
م یرود .انتظارات از بازیکنانی جوان مثل او همیشه باالست.
گول اولش خیلی به کمکش خواهد آمد.

اودگارد :مودریچ یکی از
بهترینهای جهان است

مارتین اودگارد ،ستاره جوان ریال مادرید به تمجید از لوکا مودریچ،
هافبک بازیساز ریال مادرید پرداخت.
مودریچ تاثیر بسیاری در خط هافبک ریال مادرید داشته و در
غیاب او ،ریال با افت محسوسی روبرو بود.
اودگارد درباره او گفت :او یکی از بهت رین بازیکنان جهان است.
او م یتواند تحت هر فشاری بازی کند و پاس را درست در موقع
یزند و ب رای ه متیم یهایش
مناسب بدهد .او ح ریفان را دریبل م 
فضا ایجاد م یکند ،پا به توپ او عالی است.
اودگارد درباره ش رایطش در ریال مادرید گفت :همه چیز خوب
پیش رفته است .بیشتر به انگلیسی با دیگر بازیکنان صحبت
م یکنم زی را اسپانیایی بلد نیستم .آنها به من توضیح م یدهند
که چار کنم و چه کار نکنم ،چیزهای ساده.



بارتومئو:ابهامانتقالنیمار،
ارتباطی به تیتو نداشت
جوزپ ماریا بارتومئو ،رئیس باشگاه بارسل ونا،
این ادعا را که تقصیر خ ریدن نیمار را به گردن
تیتوویالنووا ،سرم ربی فقید این باشگاه انداخته،
به شدت رد کرد.
بارتومئو متهم است در ماج رای انتقال نیمار
م رتکب تخلف مالی شده؛ اتهامی کهاگر اثبات
شود ،ممکن است به زندانی شدن او بیانجامد.
گفته م یشد رئیس فعلی باشگاه کاتاالنی قصد
داردتقصیر انجام این انتقال را به کردن ویالنووا
بیندازد اما او به شدت این موضوع را رد کرد.
او در ویدئویی که دیروز خطاب به بازپرس پرونده
منتشر کرد ،گفت :تفسیر اشتباهی از حرفهای
منشده که گفته م یشود این تقصیر تیتو است.
من اجازه نم یدهم کسی با نام تیتو بازی کند.
من ناراحتم و درمقابل کسانی که بخ واهند نام
او را لکهدار کنند ،م یایستم.

ساندرو روسل این انتقال را انجام داد زی را او
در برزیل بسیار شناخته شده است .تیتو از ما
خ واست این انتقال هرچه زودتر انجام شود و به
همین خاطر ما نیمار را یک فصل زودتر خ ریدیم.
تیتو مسئول هیچ چیز نیست؛ او تنها
م یخ واست نیمار به بارسا بیاید و خوشحالیم
که او اینجاست .ما میخ واهیم یک فوتبالیست
سرشناس که بتواند اسپانسرهای زیادی را
جذب کند ،به خدمت بگی ریم .نیمار تنها یک
فوتبالیست نیست؛ یک سوپ راستار جهانی
است .ما پیش از این هرگز بازیکنی در این
اندازهها بهخدمت نگرفته بودیم.
ما م یخ واستیم بازیکنی را بخ ریم که از نظر
بازاریابی در اندازههای بکام باشد .من تا به حال
ندیده بودمکسی از نظر توجه رسانهای بتواند با
بکام رقابت کند.



ماسکرانو :بارسلونا مشکل داخلی داشت
خاوير ماسک رانو ،مدافع -هافبک آرژانتيني
بارسا ،تاييد کرد که تيمش در ابتداي سال
 ،2015دچار مشکالت داخلي بود و از اين
موضوع ض ربه خورد.
بارسا در اولین دیدار سال  2015مقابل ریال
سوسیداد شکست خورد؛ دیداری کهدر آن لی ونل
مسی روی نیمکت نشست و پس از آن اعالم
شد که این ستاره آرژانتینی با ل وئیس ان ریکه،
سرم ربی تیم ،در تم رینات مشکل پیدا کرده بود.
با این وجود ،بارسا پس از آن توانست به
پیروزیهای پیاپی برسد و با برد این هفته ب رابر
ریال ،اکنون با  4امتیاز ب رتری ،در صدر جدول
اللیگا ق رار دارد.
ماسک رانو به خب رنگاران گفت :ما سال را با
دشواری آغاز کردیم؛ با شکست در آن وئتا
که باعث شد  4امتیاز از ریال عقب بیفتیم.

ش رایط پشت صحنه چندان خوب نبود .در تیم
تردیدهایی وجود داشت.
اما آن ش رایط اکنون از بین رفته است .این
ش رایطی است که ما در آن زندگی م یکنیم.
انتظارات از بارسا بسیار زیاد است و برآورده
کردن آنها آسان نیست.
ماسک رانو همچنین تاکید کرد که علی رغم
فاصله  4امتیازی با ریال ،نمی توان آنها را از
رقابت قهرمانیخارج دانست :ما اکنون  4امتیاز
بیشتر از ریال داریم اما در ذهنمان هست که
این ش رایط م یتواند عوض شود .بهت رین کار
تمرکز روی بازی بعدی است .الکالسیکوها
همیشه دیدارهای دشواری هستند؛مقابل ح ریفی
که شما را در محدودیت ق رار م یدهد .در هر
دقیقه از این دیدار باید بهت رین بازی تان راارایه
بدهید.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
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2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
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Address.
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پروندهی  46متهم قتل فرخنده را بررسی میکنیم
نظامی دادستانی کل بررسی خواهد شد .این افراد
متهم اند که هنگام رویداد در انجام وظایفشان
کوتاهی کردهاند .سخنگوی دادستانی کل گفت که
پروندهی  27غیرنظامی در پیوند به قتل فرخنده توسط
«دادستانی امنیت داخلی و خارجی» بررسی میشود.
او افزود ،بررسی پروندههای این افراد مطابق قانون
پیش برده میشود و نتایج آن در روزهای آینده با
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
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Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

دادستانی کل:

اطالعات روز :مسئوالن دادستانی کل اعالم کردند،
 46تن ،بهشمول  19مأمور پولیس ،در پیوند به قتل
فرخنده بازداشت شدهاند .بصیر عزیزی ،سخنگوی
این دادستانی دیروز در کابل گفت ،وزارت داخله
پروندههای این افراد را پیشازظهر روز شنبه 8 ،حمل
به دادستانی کل فرستاده است.
او افزود که پروندهی  ۱۹مأمور پولیس توسط بخش
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مردم شریک میشود .عزیزی در ادامه تأکید کرد،
دادستانی بعد از تحقیق و تکمیل این پروندهها ،آن
را به دادگاه تحویل میدهد .حدود دو هفته پیش
شماری از افراد خشمگین فرخندهی  27ساله را در
پیش مسجد شاه دوشمشیرهی کابل به شکل فجیعی
کشتند.
قتل و سوزندان فرخنده اعتراضهای گستردهای را
در داخل و خارج به دنبال داشت .در حال حاضر،
نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی ،شهروندان و
نهادهای مدنی خواستار مجازات عامالن قتل فرخنده
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هستند .فرخنده به اتهام سوزاندن نسخههای قرآن به
قتل رسید؛ اما وزارتهای داخله و حج و اوقاف این
ادعا را رد کردهاند.
مقامهای این وزارتها گفتهاند ،فرخنده بیگناه کشته
و سوزانده شده است .فیضمحمد عثمانی ،وزیر حج
و اوقاف دیروز در پاسخ به نمایندگان مجلس گفت،
فرخنده قربانی دعوت و مبارزه با منکرات شده است
و سوزاندن قرآن توسط او ،دروغ است .او افزود،
فرخنده پس از مشاجره با تعویذنویسان گفته بود،
اعمال آنان مشروع نیست.

