
 اطالعات روز: در خبرنامه ای دفتر رسانه های ریاست جمهوری آمده است که 

رییس جمهور غنی در نشستی با وزیر تحصیالت عالی کشور گفته که بخش 

بزرگ سرمایه گذاری بشری افغانستان در خارج از کشور صورت می گیرد و باید 

یک مرکز برای بازگشت کارشناسان در کشور ایجاد شود.

این نشست به منظور ارائه برنامه ی شصت روزه ی وزیر تحصیالت عالی در ارگ 

ریاست جمهوری برگزار شده بود. به نقل از این خبرنامه، فریده ُمهمند، وزیر 

تحصیالت عالی کشور برنامه ی صد روزه ی این وزارت را...

به روز شنبه در والیت  را که  نظامیانی  اکثر غیر  اطالعات روز: گروه طالبان 

پکتیا ربوده بودند آزاد کرد.

در  طالبان  گروه  افراد  شنبه  روز  به  گفته اند  پکتیا  والیت  در  محلی  مسئوالن 

منطقه ای بدم کنده ی ولسوالی سیدکرم این والیت مسیر راه عمومی    را بسته بودند 

و 50 الی 60 غیر نظامی را با خود بردند، روز گذشته اکثر آن ها رها شده اند. 

زلمی اوریاخیل، فرمانده پولیس پکتیا گفته که از میان ربوده شدگان تنها چهار 

نفر آن ها، رها نشده اند. به گفته ای اوریاخیل دو تن از این افراد دانشجو و دو نفر 

دیگر کارگر هستند. تاهنوز آمار دقیق از افراد ربوده شده...

در  پاکستان،  وزیر  نخست  شریف  نواز  و  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 

جریان یک نشست دوجانبه که در هفته ی جاری در کابل برگزار شد، تعهد کردند که 

همکاری های دفاعی و امنیتی شان را عمیق تر سازند. اشرف غنی، از زمان برگزاری 

با  روابط  تا  است  کرده  تالش  سخت   2014 سپتامبر  ماه  در  تحلیف اش  مراسم 

پاکستان را بهبود ببخشید. این راهکار او بود تا یک هیات بلند...              صفحه4

در دانشگاه کابل، شنبه شب یک ماین کارگزاری شده، انفجار کرد و دو تن از استادان  

و حمله ی  انفجار  از  خبر  این سرزمین  در  روز  هر  هرچند  آن زخمی شدند.  اثر  بر 

انتحاری است و این حوادث بخشی از خبرهای معمول می باشد.اما، جاسازی ماین و 

انفجار آن در محیط دانشگاه کابل یک واقعه نادر در طول چهارده سال گذشته می باشد 

که به وقوع پیوست. این خبر از این جهت تکان دهنده است ...                   صفحه5

نخست نظامیان ایاالت متحده آن چه را می دانست از پاکستانی ها پنهان 
کرد. مقام بازنشسته ی سیا گفت:»ترس ما این بود که اگر موجودیت 
هدف آشکار شود، خود پاکستانی ها شاید بن الدن را به جای دیگر 
دلیل شمار بسیار کمی در جریان گذاشته شدند.  این  به  انتقال دهد. 
آن  توسط  شده  داده  اطالعات  کیفیت  که  بود  این  سیا  نخست  هدف 
افسر پاکستانی را بررسی کند.« مجتمع مسکونی زیر نظارت ستالیت 
قرار می گیرد. سیا یک خانه را در ایبت آباد به کرایه می گیرد تا آن را 
به مثابه مرکزی برای نظارت استفاده کند و آن را پر از شهروندان 

پاکستانی و خارجی می کند. بعدتر، از این مرکز به عنوان نقطه ی...
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وزارت زنان: حضور زنان در دولت 
سه درصد کاهش یافته است



دیروز  افغانستان  زنان  امور  وزیر  نظری،  دلبر  اطالعات روز: 
در  زنان  که حضور  گفت  کابل  در  نشست  در یک  )یک شنبه( 

اداره های دولتی سه درصد کاهش یافته است.
خانم نظری در اولین روز نشست سه روزه که زیر نام »گسترش 
پالن  اهداف  به  دسترسی  راستای  در  زنان  توانمندی  و  جندر 
سال  ده  که  گفت  است،  شده  برگزار  زنان«  برای  ملی  کاری 
قبل حضور زنان در تمام ارگان های حکومتی )ملکی و نظامی( 
به ٢٥ درصد می رسید، اما اکنون این رقم به ٢٣ درصد کاهش 

یافته است.
درصد   ١،٥ حاضر  حال  در  زنان،  وزارت  معلومات  اساس  بر 
اما قرار  را زنان تشکیل می دهند؛  امنیتی  ارگان های  کارمندان 
است که این رقم تا پنج سال آینده به ٢٠ درصد بلند برده شود.

خانم نظری در این نشست گفت، حضور زنان در تمام عرصه ها 
و به ویژه در بخش های امنیتی بی نهایت مهم است. او افزود 
که فرهنگ و عنعنات نادرست، زن ستیزی در اداره های دولتی، 
از  و...،  زنان  سواد  سطح  بودن  پایین  خانوادگی،  خشونت های 

عامل های اساسی در کم بودن زنان در اداره های دولتی  است.
شورای  مشاور  دفتر  در  امنیتی  مشاور  کاکر،  سلیمان  هم چنان 
امنیت ملی ریاست جمهوری که در این نشست صحبت می کرد، 
حضور زنان را در تأمین امنیت مهم خواند و گفت بدون حضور 

زنان در نهادهای امنیتی، تأمین امنیت ناممکن است.
و  میدان های هوایی، گمرک ها  در  در حال حاضر  افزود،  کاکر 

راه های مرزی کمبود پولیس زن احساس می شود.
او گفت: »در افغانستان طبق پالن کاری ملی، باید رقم زنان 

در بخش های امنیتی ٢٠ درصد می بود؛ اما متأسفانه اکنون این 
رقم ١،٥ درصد است و در ده سال ما نتوانستیم که این رقم را 

بلند ببریم«. 
این  در  نمایندگان،  فوزیه کوفی، عضو مجلس  در همین حال 
را  زنان  مشکالت  حل  باید  جدید  حکومت  که  گفت  نشست 
افزود  او  دهد.  جا  برنامه هایش  در  ملی  مشکل  یک  عنوان  به 
زمینه ی  و  درازمدت  در  زنان  بلند بردن ظرفیت  برنامه های  که 

کاریابی برای زنان گسترش داده شود.
قرار است در این نشست عالوه بر نقش زنان در بخش امنیت، 
ارگان های  مقننه،  قوه  رهبری،  سطح  در  زنان  حضور  درمورد 
بحث  اقتصاد  و  معارف  بخش های صحت،  و  قضایی  و  عدلی 

صورت گیرد.

 اطالعات روز: در خبرنامه ای دفتر رسانه های 
آمده است که رییس جمهور  ریاست جمهوری 
غنی در نشستی با وزیر تحصیالت عالی کشور 
بشری  سرمایه گذاری  بزرگ  بخش  که  گفته 
می گیرد  صورت  کشور  از  خارج  در  افغانستان 
و باید یک مرکز برای بازگشت کارشناسان در 

کشور ایجاد شود.
شصت  برنامه ی  ارائه  منظور  به  نشست  این 
ریاست  ارگ  در  عالی  تحصیالت  وزیر  روزه ی 

جمهوری برگزار شده بود.
وزیر  ُمهمند،  فریده  خبرنامه،  این  از  نقل  به 
روزه ی  صد  برنامه ی  کشور  عالی  تحصیالت 
جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را  وزارت  این 
تدریس  کیفیت  بهبود  کانکور،  نظام  اصالح 
درسی،  نصاب  انکشاف  تسریع  دانشگاه ها،  در 
مبارزه با فساد اداری و نهایی سازی پالیسی ملی 

تحقیقاتی و استراتیژی جندر ارائه کرد.
هم چنان آقای غنی تأکید کرد که بخش بزرگ 

از  بیرون  در  افغانستان  بشری  سرمایه ی  از 
به دانشجویانی که در  باید  و  دارد  کشور وجود 
از کشور مصروف تحصیل هستند، توجه  خارج 

شوند.
او در این مورد گفت: »باید یک مرکز مشخص 
متخصصان  برگشت  زمینه ی  تا  شود  ایجاد 

افغان را از خارج کشور مهیا سازد«. 
بورسیه های  کانکور،  امتحان  جمهور،  رییس 
سه  را  استادان  استخدام  سیستم  و  تحصیلی 

وزارت  اعتبار  باعث  که  خواند  مهم  پروسه ی 
تحصیالت عالی می شود.

آمده  جمهوری  ریاست  خبرنامه ی  در  هم چنان 
دانشگاه های  تا  خواسته  غنی  آقای  که  است 
کشور از طریق تکنالوژی معلوماتی با هم وصل 
گردد و گفته که هندوستان در نظر دارد تا یک 
عضو  کشور های  استفاده   برای  را  ماهواره ی 
آن  عضویت  نیز  افغانستان  که  سارک  سازمان 

را دارد، به فضا بفرستد.

روز  به  که  را  نظامیانی  غیر  اکثر  طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
شنبه در والیت پکتیا ربوده بودند آزاد کرد.

مسئوالن محلی در والیت پکتیا گفته اند به روز شنبه افراد گروه 
والیت  این  سیدکرم  ولسوالی  بدم کنده ی  منطقه ای  در  طالبان 
با  را  نظامی  6٠ غیر  الی   ٥٠ و  بودند  بسته  را  راه عمومی     مسیر 

خود بردند، روز گذشته اکثر آن ها رها شده اند.
میان  از  که  گفته  پکتیا  پولیس  فرمانده  اوریاخیل،  زلمی 
گفته ای  به  نشده اند.  رها  آن ها،  نفر  چهار  تنها  ربوده شدگان 
اوریاخیل دو تن از این افراد دانشجو و دو نفر دیگر کارگر هستند.
تاهنوز آمار دقیق از افراد ربوده شده به طور رسمی اعالم نشده، 
افراد  این  تعداد  که  می گویند  پکتیا  والیتی  شورای  اعضای  اما 

نزدیک به شصت تن بوده اند.
اهلل  ذبیح  است،  گرفته  عهده  به  را  حادثه  این  مسئولیت  طالبان 
مجاهد سخنگوی این گروه به رسانه ها گفته این گروه به خاطر 
با  دولتی  محلی  مقام های  که  است  زده  کاری  چنین  به  دست 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی    در روزهای شنبه به طرف 
کارشان می    روند و 8 تن از این افراد به خاطر هم کاری با دولت 

گرفتار شده اند.
تازه ترین اظهارات طالبان آمده: »افراد گرفتار شده مشکوک  در 
آزاد شدند و  از تحقیقات  بعد  در ولسوالی سیدکرم والیت پکتیا، 

تنها ٢ تن از آن ها هنوز تحت تحقیق قرار دارند«.
این  دنبال  به  که  گفته  پکتیا  پولیس  فرمانده  حال  همین  در 

کرم  سید  ولسوالی  در  را  عملیاتی  امنیتی  نیروهای  آدم ربایی، 
از  تن  دو  آن  نتیجه ی  در  که  است  انداخته  راه  به  والیت  این 

فرمانده های محلی گروه طالبان کشته شده اند.
اما، گروه طالبان ادعا کرده که در این عملیات سه سرباز ارتش 

کشته شده اند.
افراد  مورد،  چندین  در  اخیر  ماه های  در  که  است  حالی  در  این 
مسلح غیرنظامیان را از مسیر شاهراه ها ربوده اند. نزدیک به سه 
ماه پیش افراد مسلح،٣١ مسافر را از مسیر شاهراه کابل- قندهار 
از موترها پیدا کرده و با خود بردند که ١9 تن این افراد حدود یک 
آنها معلومات  از سرنوشت ١٢ تن دیگر  هفته پیش رها شدند و 

در دست نیست.

اطالعات روز: وزارت داخله  روز گذشته اعالم 
کرد که از اثر حمله ی انتحاری در نزدیکی دروازه 
ورودی میدان هوایی کابل سه تن کشته و ٢١ 

تن زخمی شده اند.
دیروز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
در نشست خبری، گفت در این حمله انتحاری دو 
زن کشته و سه زن از شهروندان خارجی و ١8 

تن از شهروندان افغانستان زخمی شده اند.
نوع  موتر  در یک  انفجاری  مواد  گفت،  صدیقی 

موتر  سه  الی  دو  که  بود  شده  جاسازی  تویوتا 
قرار  هدف  محل  این  در  را  خارجی  نیروهای 

دادند.
تأیید  خبرنامه ای  نشر  با  اروپا  پولیس  هم چنان 
بوده  نهاد  این  موتر  حمله،  این  هدف  که  کرده 
نیروها کشته و سه  این  اعضای  از  که یک تن 
نفر دیگر زخم برداشته اند. به نقل از این خبرنامه 

وضعیت زخمی ها رضایت بخش است.
این  در  است  گفته  داخله  وزارت  از  منبع  یک 

حمله، یک موتر خارجی و چند موتر غیرنظامی 
آسیب دیده است. منبع افزوده است که نیروهای 
امنیتی در جاده ی هواشناسی در نزدیکی میدان 

هوایی کابل مستقر شده اند.
طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح  اما، 
حمله ی  این  که  نوشته  تویتر اش  صفحه ی  در 
شده  انجام  گروه  این  اعضای  توسط  انتحاری 
است. او ادعا کرده که در این حمله 7 نفر کشته، 

٥ نفر زخمی و ٢ تانک منهدم شده است.

در  کشور  پایتخت  کابل،  که  حالی است  در  این 
ده روز اخیر شاهد چندین حمله ی انتحاری بوده 
کارمندان  جان  بر  جداگانه   حمله ی  دو  است. 
در  زخمی  و  کشته  چندین  کل  دادستانی 
مهمان خانه ی  در  دیگر  حمله ی  در  پی داشت. 
نفر کشته شدند و هم چنان در  پارک پالس ١4 
رویداد اخیر، حوالی ساعت هشت شب یک شنبه 
از اثر انفجار ماین در دانشگاه کابل، دو استاد این 

دانشگاه زخمی شدند.

داخله  کشور می گوید  وزیر  علومی،  نورالحق  روز:  اطالعات 
و  آموزش  زمینه ی  در  را  افغانستان  که  سپرده  تعهد  چین  که 

تجهیز نیروهای پولیس کمک می کند.
دیروز  است،  برگشته  چین  سفر  از  تازگی  به  که  علومی  آقای 
هیأت  سفر  گزارش  کابل،  در  خبری  نشست  در  )یک شنبه( 
که  گفت  و  کرد  ارائه  خبرنگاران  به  چین  به  را  داخله  وزارت 
قرار است به زودی 6٠ پولیس افغان برای گذراندن دوره های 
خواهد  ادامه  نیز  آینده  در  روند  این  و  بروند  چین  به  آموزشی 

یافت.
برای  افغانستان  مرزی  پولیس  فرمانده  که  گفت  علومی 
پیمان  چین،  مرزی  نیروهای  با  بیشتر  هماهنگی  و  هم کاری 

امنیتی را امضا کرده است.
مرزی  نیروهای  است  قرار  پیمان،  این  اساس  بر  که  گفت  او 
سوی  از  بیشتر  امکانات  و  شوند  تجهیز  بیشتر  افغانستان 

نیروهای چینی در اختیار آن ها قرار داده شود.

در  را  افغانستان  پولیس  چین  است  قرار  که  افزود  داخله  وزیر 
زمینه های، تجهیز و خنثی سازی ماین ها، لباس های ضد گلوله 
برای سربازان، زره پوش ساختن موترها وتانک های پولیس و 

دستگاه های تشخیص موترها کمک کند.
دنبال  به  چین  به  داخله  وزارت  هیأت  سفر  که  گفت  علومی 
تغییر سیاست خارجی افغانستان برای جلب هم کاری های بیشتر 
منطقه  پس از سفر رییس جمهور غنی به این کشور صورت 

گرفته است.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رییس جمهور غنی برای 
جلب هم کاری ها و تقویت روند صلح به کشورهای منطقه، از 

جمله چین و پاکستان سفر کرد.
به باور آگاهان، دولت افغانستان در تالش است تا از نفوذ چین 
باالی پاکستان و از نفوذ پاکستان برای قانع ساختن مخالفان 
مسلح در روند گفتگوهای صلح و کشاندن گروه طالبان روی 

میز مذاکره استفاده کند.

»تمام  گفت:  خبری  نشست  این  در  داخله  وزیر  هم چنان 
کشورهای منطقه از دهشت افکنی آسیب دیده اند و برای مبارزه 

با آن، باید یک جا کار کنند«.
علومی این سفر را پر دستاورد خواند و گفت که چین در بخش 
تامین امنیت منطقه ای و جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر 
با افغانستان هم کاری خواند کرد. او هم چنان از امضای پیمان 
برای هم کاری های مرزی میان دو کشور با هدف جلوگیری از 

هر نوع قاچاق خبر داد.
چین از متحدان اصلی افغانستان به شمار می رود و در جریان 
در  مختلف  بخش های  در  دالر  میلیون ها  گذشته  سال  چند 

افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
این کشور حمایت خود را از روند گفتگوهای صلح به رهبری 
افغانستان اعالم کرده است. این در حالی است که در سیزده 
امنیتی  نیروهای  آموزش  و  تجهیزات  ناتو  بیشتر  گذشته  سال 

افغانستان را به عهده داشت.

2
وزارت زنان:

حضور زنان در دولت سه درصد کاهش یافته است

رییس جمهور غنی: 
مرکزمشخص برای هم آهنگی بازگشت متخصصان کشور ایجاد شود

طالبان بیشتر ربوده شدگان در پکتیا را آزاد کردند

حمله ی انتحاری 
در کابل سه کشته و 21 زخمی برجا گذاشت

علومی: 
چین افغانستان را در زمینه ی آموزش و تجهیز نیروهای پولیس کمک می کند

زمینه های همکاری های 
مشترک امنیتی

 چین  و افغانستان
شهریار فرهمند

وزیر امور داخله از تعهدات همکاری های جدید چین در عرصه 

نظامی و خصوصا همکاری با نیروهای پولیس افغانستان خرب 

راس  در  که  داخله  امور  وزیر  علومی  نورالحق  است.  داده 

یک هیئت به چین رفته بود، روز گذشته به رسانه ها گفت که 

دولت چین وعده داده که با پولیس مرزی افغانستان همکاری 

کند. در این دیدار تفاهمنامه ی همکاری های مشرتک میان 

پولیس مرزی افغانستان و هند امضا شده و قرار است پس از 

این پولیس افغانستان با پولیس چین دیدارها و گفتگوهای 

مداوم و برنامه های مشرتک داشته باشند. همچنان قرار شده 

کنرتل  و  پولیس  بخش  در  موثر  تکنولوژی های  برخی  چین 

مرزی را نیز در اختیار پولیس مرزی افغانستان قرار دهند. 

در  افغانستان  با  چین  امنیتی  همکاری  تعهد  نخستین  این 

سال های  طول   در  هرچند  می باشد.  گذشته  سال  سیزده 

در  و  بود  افغانستان  عمده  متحدین  از  یکی  چین  گذشته 

کمک های  افغانستان  با  فرهنگی  و  اقتصادی  بخش های 

امنیتی  و  نظامی  عرصه  در  تاکنون  اما  است؛  کرده  زیادی 

افغانستان  دولت  هرچند  است.  نکرده  کمک  افغانستان  با 

پیش از این همواره از کمبود تجهیزات و تسلیحات نظامی 

شکایت کرده است؛ اما هیچگاه برای تامین این تجهیزات و 

نیازمندی ها به رساغ چین نرفته است. هند، پاکستان، روسیه، 

ترکیه به عنوان همسایه ها و بازیگران عمده منطقه ای و رقیب 

در  افغانستان  با  امنیتی  و  نظامی  عرصه  در  هرکدام  چین، 

سطوح و میزان های مختلف کمک کرده اند؛ اما پای چین به 

عنوان همسایه و یکی از بازیگران مهم منطقه در این عرصه 

وارد نشده است. 

چینی ها پیش از این بیشرت در عرصه اقتصادی مترکز کرده 

مس  معادن  روی  هنگفتی  گذاری های  رسمایه  آن ها  بود. 

عینک والیت لوگر و معدن آهن و ذغال سنگ کرده بودند و 

نیز عالقمند است که در پروژه های بزرگ اقتصادی نظیر راه 

ابریشم، خط لوله تاپی و خطوط انتقال نفت که از افغانستان 

می گذرد، رسمایه  گذاری کنند. 

چین و افغانستان با توجه به چالش مواد مخدر و تهدیدات 

افراط گرایی و تروریسم نیازمند همکاری های جدی امنیتی 

ترانزیت و تجارت سیاه  از مسیرهای  می باشند. چین، یکی 

مواد مخدر افغانستان است. همچنان افراط گرایی و تروریسم 

در افغانستان و ایالت سینکیانگ چین و تالش این گروه ها 

برای نفوذ به قلمرو چین، مساله مهمرت دیگر می باشد. مواد 

مخدر افغانستان و تجارت آن از مسیر چین یک چالش جدی 

برای دولت چین است. افزون برآن، حضور گروه های افراطی 

و تروریسم در افغانستان و کانون های مساعد افراط گرایی و 

دهشت افگنی در خاک چین، امنیت چین را به گونه ی جدی 

تهدید می کند. گذشته از آن، پروژه داعش و انتقال ناامنی از 

جنوب به شامل – آسیای میانه و چین – یک تهدید جدی و 

نگرانی بزرگ چین می باشد. برای مقابله با این همه تهدیدات، 

دو کشور نیازمند همکاری های امنیتی و استخباراتی گسرتده 

و نزدیک می باشد. 

و  هستند  مواجه  واحد  چالش  با  عمال  افغانستان  و  چین 

هیچکدام منی توانند این چالش ها را نادیده بگیرند. به این 

خاطر دو کشور باید بیش از این، همکاری های امنیتی شان را 

گسرتش دهد. چین می تواند نیروهای امنیتی افغانستان را در 

بخش های مختلف همکاری کند. نیازمندی های تسلیحاتی و 

فنی پولیس مرزی افغانستان را چین می تواند حل کند و این 

امر برای امنیت چین نیز مفید و موثر است. با تجهیز و تقویت 

هرچه بیشرت نیروهای پولیس رسحدی افغانستان، چالش ها 

حارض،  حال  در  می شود.  تضعیف  نیز  چین  رسهای  درد  و 

افغانستان خط مقدم تروریسم و افراط گرایی است. اگر این 

خط شکسته و یا تضعیف گردد، چین و روسیه ناامن می شود. 

با توجه به نوع شکل گیری معادالت امنیتی منطقه، داعش، 

به  رسیدن  در تالش  تروریستی  گروه های  و متامی  القاعده 

چین و روسیه هستند و از این رو، افغانستان خط نخست این 

جبهه خواهد بود. 

دوشنبه
28 ثور
1394
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روزیادداشت



داستان با یک دیدار شروع شد. در ماه آگست 2010 

نزد  پاکستان  استخبارات  پیشین  بلندپایه ی  افسر  یک 

آن  در  که  رفت   )Jonathan Bank( بنک  جانتان 

امریکا  مرکزی  استخبارات  سازمان  دفتر  رییس  زمان 

)CIa( در سفارت ایاالت متحده در پاکستان بود. افسر 

پاکستانی به او پیشنهاد کرد که در بدل دریافت جایزه ی 

پیدا کردن بن الدن که در سال 2001 اعالم شده بود، 

بن  اسامه  می توانند  کجا  از  که  گفت  خواهد  آن ها  به 

او را  الدن را پیدا کنند. سیا این دیدارها و حرف های 

غیرقابل اعتماد می پندارد و پاسخ اداره ی مرکزی سیا، 

فرستادن تیمی برای بررسی راست یا دروغ بودن حرف 

امتحان  او،  گزارش  این  است.  پاکستانی  افسر  این 

اکنون  که  سیا  بلندپایه ی  مقام  می کند.  سپری  را  سیا 

سیا  تشویش  آن گاه  که  گفت  من  به  است  بازنشسته 

این بود: »اکنون سرنخی به دست آورده ایم که نشان 

می دهد هدف مهمی در یک متجمع در ایبت آباد زندگی 

می کند، اما چطور بدانیم که او واقعا بن الدن است؟«

می دانست  را  آن چه  متحده  ایاالت  نظامیان  نخست 

سیا  بازنشسته ی  مقام  کرد.  پنهان  پاکستانی ها  از 

گفت:»ترس ما این بود که اگر موجودیت هدف آشکار 

شود، خود پاکستانی ها شاید بن الدن را به جای دیگر 

انتقال دهد. به این دلیل شمار بسیار کمی در جریان 

کیفیت  که  بود  این  گذاشته شدند. هدف نخست سیا 

اطالعات داده شده توسط آن افسر پاکستانی را بررسی 

قرار  ستالیت  نظارت  زیر  مسکونی  مجتمع  کند.« 

می گیرد. سیا یک خانه را در ایبت آباد به کرایه می گیرد 

تا آن را به مثابه مرکزی برای نظارت استفاده کند و آن 

را پر از شهروندان پاکستانی و خارجی می کند. بعدتر، 

آی اس ای  با  تماس  نقطه ی  عنوان  به  مرکز  این  از 

استفاده می شود. این کار سیا توجه مردم را خیلی کم 

کردن  سپری  برای  مکانی  ایبت آباد  چون؛  کرد،  جلب 

خیلی  قراردادهای  با  خانه ها  و  رخصتی ست  روزهای 

منبع  داده می شود. یک  اجاره  و  کرایه  به  مدت  کوتاه 

معلومات از حالت روانی اطالع دهنده )افسر پاکستانی( 

به  خانواده اش  و  اطالع دهنده  )این  می شود.  تهیه 

شکل قاچاقی از پاکستان بیرون و در واشنگتن اقامت 

داده می شود. اکنون او برای سیا به عنوان مشاور کار 

می کند.( 

و  نظامیان  اکتوبر،   ماه  گفت:»تا  سیا  بازنشسته  مقام 

استخباراتی ها درباره ی گزینه های نظامی ممکن بحث 

سنگر  ضد  بمب  بن الدن  مجمتع  باالی  آیا  می کردند. 

او  بر  بدون سرنشین  توسط هواپیمای  یا  انداخته شود 

حمله کرد؟ یا کسی را برای کشتن او به داخل متجمع 

بود  که  او  این که  از  ثبوتی  هیچ  وقت  آن  اما  فرستاد؟ 

در  کسی  که  ببینیم  می توانستیم  ما  داشت.  نخواهیم 

نفوذی در سیستم  اما، ما هیچ  آنجا قدم می زند،  شب 

بین  ارتباطی  نوع  هیچ  چون؛   نداشتیم،  او  ارتباطات 

مجتمع و دنیای بیرون وجود نداشت.« 

در  اوباما  با  استخباراتی  اطالعات  اکتوبر،  ماه  در 

که  گفت  بازنشسته  مقام  می شود.  گذاشته  جریان 

پاسخ او محتاطانه بود. »این که بن الدن در ایبت آباد 

مفت  حرف  خیلی  نبود.  کردنی  باور  می کند،  زندگی 

»دیگر  بود:  صریح  خیلی  جمهور  رییس  پاسخ  بود. 

درباره ی این موضوع با من صحبت نکنید مگر این که 

ثبوت داشته باشید که آن فرد واقعا بن الدن است.« 

هدف نخست سیا و فرماندهی مشترک عملیات  های 

خاص این بود که حمایت اوباما را جلب کند. آن ها 

هدف  این  به  می توانند  زمانی  که  بودند  باور  این  به 

به   )Dna( دی.ان.اِ  شواهد  بتوانند  که  یابند  دست 

دست بیاورند و بتوانند به اوباما اطمینان دهند که یک 

نخواهد  پی  در  خطری  هیچ  مجتمع  بر  شبانه  حمله 

داشت.« به گفته ی مقام بازنشسته ی سیا، »تنها راه 

رسیدن به این دو هدف، همنوا ساختن پاکستانی ها 

با خود بود.« 

ایاالت   ،2010 سال  خزان  آخر  روزهای  جریان  در 

افسر  که  اطالعاتی  درباره ی  هم چنان  متحده 

چیزی  بود  داده  آن ها  به  پاکستانی  بلندرتبه ی 

نمی گفت و کیانی و پاشا همواره با تأکید به هم تایان 

معلوماتی  هیچ  آن ها  که  می گفتند  خود  امریکایی  

گفته ی  به  ندارند.  الدن  بن  بودوباش  محل  درباره ی 

راهی  کردن  پیدا  بعدی،  »گام  سیا،  بازنشسته ی  مقام 

و  بود  موضع شان  از  پاشا  و  کیانی  آوردن  پایین  برای 

گفتن این که ما اطالعات استخباراتی در دست داریم 

با  هدف  یک  مجتمع  این  داخل  در  می هد  نشان  که 

ارزش خیلی باال وجود دارد و از آن ها پرسیده شود که 

درباره ی این هدف چه معلومات دارند. این مجتمع زیر 

محاصره ی مسلحانه قرار نداشت، در آن جا هیچ تفنگی 

افسر  بود.  آی اس آی  کنترل  زیر  چون  نداشت،  وجود 

پاکستانی به سیا گفته بود که بن الدن از سال 2001 

در  کودکانش  و  همسران  از  شماری  با   2006 سال  تا 

کوه های هندوکش زندگی می کرد و آی اس ای از محل 

بودوباش او اطالعی نداشت، اما »آی اس آی با دادن 

پول به مردمان محلی قبیله آنان را وادار به فاش کردن 

)گزارش های  یافت.«  دست  او  به  و  کرد  او  موقعیت 

جایی  در  دوره،  این  در  او  که  می گفت  حمله،  از  بعد 

به  پاکستانی  افسر  می کرده.(  زندگی  پاکستان  در 

رییس دفتر سیا در پاکستان نیز گفته بود که بن الدن 

بسیار مریض بود و در روزهای نخست زندانی شدنش 

در ایبت آباد، آی اس آی به امیر عزیز دستور داد که او 

امیر  ببرد.  تداوی  به  نزدیکی ها  در همان   در جایی  را 

عزیز در آن زمان، در ارتش پاکستان به عنوان داکتر 

بازنشسته  مقام  بود.   )MaJor( جگرن  و  می کرد  کار 

بود،  بی ارزش  الدن  بن  که  است  این  گفت:»واقعیت 

اما، ما نمی توانیم این را بگوییم.« [اگر این را بگوییم، 

به ما خواهند گفت] »شما یک فرد زمین گیر و فلج را به 

گلوله بستید؟ [و یا این که  ] آن که نزدیک بود تفنگش 

را بگیرد و...؟« 

همکاری های  گفت:»جلب  سیا  بازنشسته ی  مقام 

پاکستانی ها  چون  نگرفت،  بر  در  را  زیادی  زمان  الزم 

می خواستند که سرازیرشدن کمک های نظامی امریکا 

برای  آن  بزرگ  درصدی  که  کمک های  یابد،  ادامه 

اشخاص  محافظت  برای  که  بود  تروریزم  با  مبارزه 

ضدگلوله،  لیموزین های  مانند،  می شود  استفاده 

آی اس آی.«  رهبران  برای  اقامت  و  امنیتی  محافظان 

او افزود که »انگیزه ها«ی شخصی نیز در کار بود که 

تمویل  پنتاگون  ثبت  بدون  عملیاتی  پول های  توسط 

می گردید. »اهل استخبارات می دانستند که برای جلب 

نیاز دارند- و آن زردک [مشوق  توافق پاکستان به چه 

پولی] بود. آن ها پول را انتخاب کردند. این بازی برنده-

برنده بود. ما کمی تهدید هم کردیم. ما به آن ها گفتیم 

که ما این واقعیت را که شما بن الدن را در حیاط خانه 

تان پنهان کرده بودید، افشا خواهیم کرد. ما دوستان 

جهادی  گروه های  می شناختیم-  را  آن ها  دشمنان  و 

شان  خوش  داستان  این  از  افغانستان  و  پاکستان  در 

نمی آمد.« 
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یکی از خصوصیات مردم افغانستان این است که هیچ وقت دروغ نمی گویند. حتی 
مردمان قبل از دوران جهاد و مقاومت، بر این باور بودند که راستی پیشه کنند. 
آن ها معتقد بودند که راستی، یکی از خصلت های انسان در کل و خصلت مردم 
افغانستان به خصوص اند. از همین رو، شما اگر هزار بار تاریخ این مملکت را ورق 
بزنید، چیزی جز راستی در آن نخواهید یافت. مثاًل در دهه ٥4 میالدی، پادشاه 
افغانستان خیلی عالقه  به شکار داشت. یک روز رفت به شکار خرس، یک روباه 
از پیش روی شان تیر شد، یکی از خادمان پادشاه گفت: یا اناالپادشاه! چرا این 

خرس روباه صفت را نزدی؟ 
پادشاه برای چند لحظه دور و برش را نگاه کرد. او بخا طری چند لحظه دور و 
برش را نگاه کرد که آن زمان ساعت نبود، ورنه مطمئنم پادشاه چند ثانیه یا 
چند دقیقه دور و برش را نگاه می کرد. سپس کمانش را گرفت، ناوک را در زه 
کمانش گذاشت. به همان خادم خود که روباه را خرس خوانده بود، دستور داد که 
مثل روباه از پیش روی پادشاه بگذرد. خادم مجبور بود بدود، اما در محضر پادشاه 
عرض نمود که من ُدم ندارم. لطفاً یک دم به من قرض بده، آن وقت خود خواهی 
دید که چه روباهی مکاری هستم من. در تاریخ آمده که پادشاه برای خادمش ُدم 
فراهم کرد، اما این که چه گونه؟ در تاریخ مشخص نشده. سپس خادمش شروع 
به دویدن کرد و پادشاه یک تیر رها کرد که باالی ُدم خادمش تیر شد. تیر بعدی 
را دقیقاً از زیر ُدمش رد کرد. تیر سومی را دقیقاً به جایی زد که سلسله ی ستون 
فقرات آن خادم رو به انقراض بود. وقتی خادم افتاد و از درد به خودش می پیچید، 
راستی  راستی کنید،  نمود و گفت:  بقیه ی خادمان و لشکریانش  به  پادشاه رو 

رستگاری می آورد. من این مرد را با تیر زدم، چون او روباه را خرس می خواند.
همین طور پادشاهان یکی پی دیگر آمدند و رفتند. همه راست بودند و هیچ گاهی 
و  راست کاری  به  تنها  مردم  که  فرارسید  زمان  یک  نکردند.  تجاوز  راستی  از 
راست گویی اکتفا نداشتند. آن ها طی چند سال به این نتیجه دست یافتند که 
ملت افغانستان، ملت باهم برادر و باهم برابر اند. روزها، سال ها و دهه ها گذشت. 
جنگ ها اتفاق افتاد. شهرها ویران شد. خانه ها سرنگون و بخت ها نگون تر. این 
وضع حتی در عصر کنونی ادامه دارد. هر روز یک اتفاق وحشت ناک در گوشه 
یا گوشه های از این مملکت می افتد. ولی ما حاضر نیستیم ذره ی هم از ایمان 
راسخ خود به راستی و صداقت بکاهیم. ما هم چنان برادر هم تشریف داریم و 

خیلی هم برابر هستیم. 
یکی از مواردی که راستی، برادری و برابری ما را ثابت می کند، دانشگاه کابل 
برای  است  مکانی  پیداست،  نامش  از  که  همان طوری  کابل،  دانشگاه  است. 
اجباری  به صورت  هم  علم ها  بقیه  صداقت.  و  برابری  برادری،  درس  آموختن 
تدریس می شود که ما چندان به آن ها عالقه نداریم. مثاًل ما در دانشکده اقتصاد، 
مضامین برادری افزا و برابری مند را می خوانیم. خیلی هم به آن عالقه داریم. 
اما استادان اقتصاد بعضی از مضامین مانند اقتصاد کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد 
صنعتی، اقتصاد زراعتی، تیوری های اقتصادی، بودجه، مالیه، مدیریت مالی را به 
جبر باالی دانشجویان تدریس می کنند. این جبر باعث می شود که آدم خیلی 
عالقه به سیستم در کل و مضامین یاد شده به صورت خاص نداشته باشد. همین 
دو شب قبل خبر آمد که ماینی در دانشگاه کابل انفجار نموده، دو استاد را زخمی 
کرده و دیگر هیچ! نتیجه همان است که قباًل گفتم. آخر ماینی که دو نفر را 
زخمی کند هم ماین است؟ سابق ماین ها که انفجار می کرد، حتماً ده-پانزده نفر 

را می کشد و چهل و هفتاد نفر دیگر را هم زخمی می کرد. 
به نظر من، دست های از بیرون کار می کند که نمی خواهند ما مثل سابق باهم 
را  این دست ها  پیشنهاد می کنم هرچه زودتر  باشیم. من  برابر و صادق  برادر، 
عده  یک  که  است  بار  اولین  ما  تاریخ  در  )چون  ببوسیم  اول  کرده،  شناسایی 
می خواهند ما باهم برادر نباشیم(. بلی اول این دست ها را ببوسیم، سپس قطع 
کنیم. سپس از هم دیگر خواهش کنیم که از این دست ها را نگذاریم وارد دانشگاه 
شوند. اگر هم حی و حاضر در دانشگاه هستند، شناسایی کرده توقیف شان کنیم. 
دانشگاه یگانه محلی است که هر روز در آن برادری ما موج می زند، گل می کند 

و گل را هم معمواًل باد می برد. مگر این که دستی پیدا شود و گل را بچیند. 
من که شخصاً حرفی برای گفتن ندارم. فقط صدقه ی راستی مردم افغانستان 
شوم. از بس غیور و باجرئت اند، روز روشن با هم راستی می کنند. شب، نیمه شب، 
خالصه همیشه مزین به راستی اند و هیچ گاه دست از راستی بر نمی دارند. ما 
هنوز هم باهم برادریم و از این بابت، هیچ فریبی هم نخورده ایم. دست ما درد 
نکند با این عقل منور و متین ما! آیا کشوری است که از لحاظ عقل با ما مسابقه 
بدهد؟ اگر است، داعشاً خواهش می کنم آن ها را به چلنج دعوت کنید. بگذارید 
یک مدتی روی کشورهای دیگر را سیاه کنیم. روسیاهی یادم آمد یک قصه 

کنم برای تان.
افغان خواهش  از یک  مناسبت کریسمس  به  آمریکایی  قبل، یک  چهار سال 
می کند که رویش را سیاه کند. اما افغان )برادر ما( به او می گوید نه تشکر! زنده 
باشی. ما زیاد روی خود را سیاه کرده ایم. شما راحت باشید و روی خود را سیاه 

کنید. 

خبرنگار ناراضی

داعشاً 
خواهش می کنم

هادی دریابی

افسر پاکستانی به سیا گفته بود که 
بن الدن از سال 2001 تا سال 2006 

با شماری از همسران و کودکانش در 
کوه های هندوکش زندگی می کرد و 

آی اس ای از محل بودوباش او اطالعی 
نداشت، اما »آی اس آی با دادن پول 

به مردمان محلی قبیله آنان را وادار 
به فاش کردن موقعیت او کرد و به 
او دست یافت.« )گزارش های بعد از 
حمله، می گفت که او در این دوره، در 
جایی در پاکستان زندگی می کرده.( 
افسر پاکستانی به رییس دفتر سیا 

در پاکستان نیز گفته بود که بن الدن 
بسیار مریض بود و در روزهای 

نخست زندانی شدنش در ایبت آباد، 
آی اس آی به امیر عزیز دستور داد که 
او را در جایی در همان  نزدیکی ها به 
تداوی ببرد. امیر عزیز در آن زمان، 
در ارتش پاکستان به عنوان داکتر 

کار می کرد و جگرن )MMMMM( بود. مقام 
بازنشسته گفت:»واقعیت این است که 

بن الدن بی ارزش بود، اما، ما نمی توانیم 
این را بگوییم.« [اگر این را بگوییم، به 

ما خواهند گفت] »شما یک فرد زمین گیر 
و فلج را به گلوله بستید؟ [و یا این که  
] آن که نزدیک بود تفنگش را بگیرد 

و...؟« 

داستان ناگفته ی
قتل اسامه بن الدن

سیمور هرش  London Review of Books  :برگردان: جواد زاولستانی منبع

بخش دوم



نواز  و  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
یک  جریان  در  پاکستان،  وزیر  نخست  شریف 
کابل  در  جاری  هفته ی  در  که  دوجانبه  نشست 
برگزار شد، تعهد کردند که همکاری های دفاعی و 
امنیتی شان را عمیق تر سازند. اشرف غنی، از زمان 
برگزاری مراسم تحلیف اش در ماه سپتامبر 2014 
را  پاکستان  با  تا روابط  سخت تالش کرده است 
بهبود ببخشید. این راهکار او بود تا یک هیات بلند 
پایه ی پاکستانی را به کابل دعوت کند؛ هیاتی که 
غیر از نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، جنرال 
راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان و جنرال 
رضوان اختر، رییس سازمان استخبارات این کشور 

)آی.اس.آی( را نیز شامل بودند. 
احتمال  بررسی  آن ها  بحث  اصلی  موضوع 
و  طالب  شورشیان  علیه  مشترک  عملیات های 
همکاری های عمیق تر در زمینه ی مبارزه با تروریزم 
منطقه ای بود. نخست وزیر پاکستان تاکید می کرد 
که هر دو کشور علیه دشمن مشترک می جنگند. 
نظر به گزارش گاردین، او در جریان یک کنفرانس 
مطبوعاتی در کابل به خبرنگاران گفت: »اقای رییس 
اطمینان می دهم که دشمنان  به شما  جمهور، من 
»با  باشند.«  پاکستان  دوستان  نمی توانند  افغانستان 
را  افغانستان  کند  یا گروهی که تالش  ملیشه  هر 
عناصری غیر قانونی بوده و شکار خواهند شد«. بی ثبات سازد برخورد جدی خواهد شد و چنین 

هم آهنگ  »عملیات های  گفت:  برآن،او  عالوه 
اجرا  و  ریزی  برنامه  دوجانبه  توافقات  اساس  بر 
امتداد  در  شورشیان  پناهگاه های  تا  شد  خواهد 
مرز هدف قرار داده شود«. وی گفت که این امر 
برای عمیق تر ساختن همکاری  پاکستان  »تصمیم 
طریق  از  افغانستان،  با  پاکستان  امنیتی  و  دفاعی 
باالبردن همکاری ها در امتداد مرز و توسعه ی منابع 

بشری« را نشان می دهد. 
و  بارها  غنی  اشرف  گذشته،  ماه  چند  جریان  در 
بارها به اسالم آباد به طور ضمنی گفته است که 
راضی است با هند، دشمن منطقه ای پاکستان، قطع 
رابطه کند. در میان اقدامات دیگر، او در یک اقدام 
دانشجویان  از  گروه  یک  هند،  جای  به  نمادین، 
ارتش ملی افغانستان را برای آموزش به پاکستان 
فرستاد و هم چنین معامله ی اسلحه با دهلی جدید 
محاسبه  این حال،  با  درآورد.  تعلیق  به حالت  را 
اصلی غنی و تالش او برای ایجاد روابط حسنه با 

پاکستان، زیاد ماهیت نظامی ندارد؛ بلکه انگیزه ی 
آباد شورشیان  اعتقادی است که اسالم  اصلی آن 
طالب را به میز گفتگوها خواهد آورد. نشانه هایی 
قایل  تفاوت  پاکستان  حکومت  که  دارند  وجود 
شدن میان طالبان »خوب« و »بد« را رها کرده است.

عبدالقادر بلوچ، یکی از استراتیژیست های نظامی 
در  پاکستان  مرزی  مناطق  و  ایاالت  برحال  وزیر 
مصاحبه ای با گاردین بر تغییر نگرش حکومت در 
»پرسش  دیگر  که  گفت  و  کرد  تاکید  آباد  اسالم 
خوب و بد« طالبان وجود ندارد. آن ها هرجایی که 
هستند باید دستگیر شده و کشته شوند. این طرف 
آن ها را خواهند کشد، آن طرف آن ها را خواهد 
کشت. طالبان باید درک کنند که روزهای سختی 
در پیش رو دارند. فشاری در راه است و آن ها هیچ 
کسی را نخواهند داشت که از آن ها کمک بجوید. 
»ما ]طالبان[ خوب نداریم و آن ها ]طالبان[ خوب 
ندارند. ما ]طالبان[ بد داریم و آن ها ]طالبان[ بد 

دارند. ما این را حاال درک کرده ایم.
آیا  که  این است  است  مطرح  هنوز  که  پرسشی 
طالبان  مختلف  جناح های  روی  آن قدر  پاکستان 
نفوذ دارد که غنی به این همسایه کالنش نسبت 
با  حسنه  روابط  ایجاد  کشور،  داخل  در  می دهد. 
بوده  منفور  به طور گسترده  غنی  توسط  پاکستان 
است و تا کنون نشانه های اندکی وجود دارند که 
تغییر در سیاست  دلیل  به  بهاری طالبان  حمالت 
به روابط  باتوجه  است.  آباد تضعیف شده  اسالم 
نفوذ  دیگر  تاریخی آی.اس.آی و طالبان، پرسش 
آی.اس. بر  پاکستان،  وزیر  نخست  شریف،  نواز 

آی است و این که آیا نواز شریف می تواند ماموران 
از  را  آن ها  و  کند  مهار  را  استخباراتی  »سرکش« 
هم چنین،  دارد.  باز  صلح  روند  کردن  تضعیف 
 2015 فبروری  ماه  در  گزارشش  در  »بروکینگز« 
هشدار داد که »احتماال نقش پاکستان برای توافق 
با طالبان ضروری است،اما کافی نیست«. در این 
گزارش آمده است که احتماال کابل تنها می تواند 
از اسالم آباد انتظار داشته باشد که طالبان را به میز 
گفتگوها بیاورد اما، نه این که در روند واقعی صلح 
کمک کند و همین گونه یک کارشناس خالصه کرد 
که »رییس آی.اس.آی به کرزی گفت که ما طالبان 
را به میز صلح خواهیم آورد؛ اما آتش بس وجود 

نخواهد داشت«. 
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و  محدود  »وضعیتی  در  -که  متاهل،  زن  یک 

دارایی  بر  حقی  هیچ  می کند-  زندگی  پایبند« 

باشد،  خودش  مستقیم  درآمد  اگر  حتی  خود، 

قرار  اختیار شوهرش  در  او  تمام سرمایۀ  ندارد. 

می گیرد و او در صورتی که بخواهد می تواند همه 

خوشگذرانی هایش  و  عیاشی  خرج  و  اتالف  را 

سرمایه  مانند  »کودکانش،  براین  عالوه  کند. 

اش، جزو دارایی شوهرش به حساب می آیند«. 

بحث ش،  رادیکالترین  و  مهمترین  در  بارها  او 

دادن  رای  با  کامال  بیان می کند که »زنانگی« 

در انتخابات سازگار است. در هر صورت، زنان 

نیز همانند مردان »مخلوقات باهوش، منطقی، 

اخالقی و مسئولیت  پذیر« هستند. او با احتیاط 

دیدن  به  خاصی  میل  هیچ  می کند  اضافه 

تنها تعداد کمی  ندارد و احتماال  نمایندگان زن 

تعداد  و  زنان »موافق کاندید شدن« هستند  از 

را  انتخاب کنندگان ممکن است آن ها  از  کمی 

چرا  که  نمی بیند  دلیلی  او  اما،  کنند.  انتخاب 

زنان، اگر »قادر یا خواهان گذشتن از مرزهای 

طبیعی هستند« نتوانند در این جایگاه بایستند. 

ترین  شده  شناخته  و  مهمترین  از  تا  دو 

حقوق  برای  میالدی  نوزدهم  قرن  بحث های 

اگرچه  است؛  شده  نوشته  مردان  توسط  زنان، 

ویلیام  بحث ها،  این  دوی  هر  نویسندگان 

الهام  و  تاثیر  میل،  استوارت  جان  و  تامپسون 

مسایل  این  طرح  در  را  همسران شان  بخشی 

که  است  توجه  جالب  اما،  می کنند.  تصدیق 

چرا این زنان، که هر دو تحصیلکرده و سخنور 

بودند، انتخاب کردند که خودشان از این مسایل 

صحبت نکنند. آیا این نگرانی از شکستن عرف 

و سنتها و صحبت کردن با منطق خودشان بود یا 

به سادگی یک تشخیص تاکتیکی که بحث های 

مردان، ممکن است بیشتر جدی گرفته شود؟

در 1825، ویلیام تامپسون که متولد ایرلند بود، 

بشر،زنان،علیه  جمعیت  از  نیمی  »دادخواست 

ادعای نیم دیگر، مردان، برای مهار زنان در قید 

بردگی سیاسی،مدنی و خانگی« را منتشر کرد. 

او این کتاب را به عنوان »اعتراض حداقل یک 

مرد و یک زن« علیه »تحقیر نیمی از جمعیت 

کتاب  این  می کند.  توصیف  بشر«  نسل  بالغ 

برای  او  بخشی  الهام  و  شده  آناویلر  به  تقدیم 

نوشته شدن این کتاب نیز در آن بیان شده است.

آنا ویلر تنها زمانی که 15 سال داشت مجبور شد 

داشتند  فرزند  و همسرش شش  او  کند.  ازدواج 

اما زمانی که همسرش آغاز به شراب خواری کرد 

و همیشه مست بود، آنا شهامت ترک او را پیدا 

گذراند،  فرانسه  در  را  مدتی   1818 در  کرد.او 

جایی که او با گروه سوسیالیستهای سن سیمون 

آشنا شد و دو سال بعد، پس از مرگ همسرش 

و  عالقه  برای  او  که  جایی  بازگشت؛  لندن  به 

شناخته  اصالح گری  جنبشهای  از  حمایت اش 

بنجامین  مثل  شخصیت هایی  طرف  از  او  شد. 

و  طعنه  با  که  گرفت  قرار  حمله  مورد  دیزرایلی 

کنایه اظهار می کردند که آنا »چیزی میان جرمی 

بنتام و مگ مریلیز« است، »خیلی باهوش اما 

به طرز مهیبی انقالبی«.

کرد  بیان  را  ویلر  آنا  رادیکال  دیدگاه  تامپسون 

آنا  به  نامه ای  در  او  گذاشت.  اشتراک  به  و 

مزیت  خشم  با  تو  که  می فهمم  »من  نوشت: 

برابری با مخلوقاتی مثل مردان را رد می کنی«؛ 

درجه  یک  به  را  جنس  دو  هر  می توانم  تو  »با 

زنان  بر وضعیت  متمرکز  کتاب  این  ببرم«.  باال 

قابل حمل  عنوان »جنسی  به  که  است  متاهل 

مرد  برای  جاودان  و  مطیع  خدمتکار  و  نقل  و 

زن  یک  برای  شده اند.  داده  تنزیل  خریدار« 

متاهل، خانه به »زندانی شبیه به خانه« تبدیل 

در  که  دیگری  چیز  هر  با  خانه،  خود  می شود. 

آن است، به شوهر تعلق دارد و او همسرش را در 

حد یک »ماشین تولید« نسل بی ارزش می  داند.

که  هستند  برده هایی  حقیقت  در  متاهل  زنان 

پوست  سیاه  »برده های  از  بهتر  موقعیتی  هرگز 

در غرب هند« ندارند. مادرانی که حقوق شان بر 

فرزندان شان و دارایی خانوادگی انکار می شود و 

با بیشتر آن ها مانند »هر سر خدمتکار دیگری« 

رفتار می شود.

غیر  گونه ای  به  تامپسون  »دادخواست«  کتاب 

از  دولت«  بر  »رساله ای  به  پاسخ  در  مستقیم 

زمان  آن  در  که  است  شده  نوشته  میل  جیمز 

بود. میل بحث می کرد که  کامال شناخته شده 

زنان هیچ حقوق سیاسی نیاز ندارند چرا که آن ها 

به خوبی توسط پدران و همسران شان نمایندگی 

می شوند. تامپسون می پرسد: »چه اتفاقی برای 

در  می افتد؟«.او  ندارند  همسر  یا  پدر  زنانی که 

غیرقابل  فرض  بر  به شدت  و  تفصیل  به  ادامه 

یکسان  و شوهر همیشه  زن  منافع  که  تصوری 

و  نابرابر  موقعیت  این  و  می  کند  حمله  است 

غیرمنصفانه را به تندی مورد انتقاد قرار می دهد.

که  می گوید  سخن  آینده ای  از  هم چنان  او 

و  اجتماعی، هم دختران  تمام طبقات  کودکان 

هم پسران، تحت آموزش مناسبی قرار بگیرند.

آن ویلر در سال های بعد به نویسنده و سخنران 

شد.  تبدیل  زنان  حقوق  زمینۀ  در  تاثیرگذار 

متاسفانه دخترش به شدت با موضع او مخالفت 

می کرد و ادعا می کرد مادرش،

»متاسفانه شدیدا تحت نفوذ و تاثیر سفسطه های 

گرفته  قرار  فرانسه  انقالب  آور  زیان  و  مهلک 

است که رد پای خود را در سراسر اروپا جستجو 

می کند، و ... او همچنان به شدت آلوده به زهر 

واژه های کتاب خانم ولستانکرافت شده است«. 

ویلیام  که  است  این  توجه  قابل  نکته ای 

انتقاد  مورد  را  ولستانکرافت  ماری  نیز  تامپسون 

قرار می دهد اما دالیل او کامال متفاوت است: 

»دیدگاه های کوته فکرانه«، ناتوانی و ترس در 

انتقادهای او  از  نتیجه گیری«.)احتماال بخشی 

است(.اما  او  تاریخی  آگاهی  کمبود  از  ناشی 

خودشان  تا  می کند  تشویق  را  زنان  تامپسون 

و  بهتر،  آموزش  برای  درخواست شان  مورد  در 

ادعای شان برای حقوق سیاسی و مدنی مبارزه 

کنند.
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نشست دوجانبه ی اخیر مقام های بلند پایه نشان می دهد که اسالم آباد و کابل اختالف های 
پیشین  شان را کنار گذاشته اند

مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش شانزدهم
برگردان: حمید مهدوینویسنده: fRanz-stefan Gadyمنبع: دیپلمات

آیا افغانستان و پاکستان به طور مشترک
 با طالبان خواهند جنگید؟

اشرف  گذشته،  ماه  چند  جریان  در 
آباد  اسالم  به  بارها  و  بارها  غنی 
که  است  گفته  ضمنی  طور  به 
راضی است با هند، دشمن منطقه ای 
میان  در  کند.  رابطه  قطع  پاکستان، 
اقدام  یک  در  او  دیگر،  اقدامات 
از  گروه  یک  هند،  جای  به  نمادین، 
دانشجویان ارتش ملی افغانستان را 
فرستاد  پاکستان  به  آموزش  برای 
و هم چنین معامله ی اسلحه با دهلی 
درآورد.  تعلیق  حالت  به  را  جدید 
و  غنی  اصلی  محاسبه  حال،  این  با 
تالش او برای ایجاد روابط حسنه با 
پاکستان، زیاد ماهیت نظامی ندارد؛ 
اعتقادی  آن  اصلی  انگیزه ی  بلکه 
است که اسالم آباد شورشیان طالب 
آورد.  خواهد  گفتگوها  میز  به  را 
نشانه هایی وجود دارند که حکومت 
میان  شدن  قایل  تفاوت  پاکستان 
طالبان »خوب« و »بد« را رها کرده 

است.

پرسشی که هنوز مطرح است این است که 
آیا پاکستان آن قدر روی جناح های مختلف 
طالبان نفوذ دارد که غنی به این همسایه 

کالنش نسبت می دهد. در داخل کشور، ایجاد 
روابط حسنه با پاکستان توسط غنی به 

طور گسترده منفور بوده است و تا کنون 
نشانه های اندکی وجود دارند که حمالت 
بهاری طالبان به دلیل تغییر در سیاست 
اسالم آباد تضعیف شده است. باتوجه 
به روابط تاریخی آی.اس.آی و طالبان، 

پرسش دیگر نفوذ نواز شریف، نخست وزیر 
پاکستان، بر آی.اس.آی است و این که آیا 
نواز شریف می تواند ماموران »سرکش« 

استخباراتی را مهار کند و آن ها را از 
تضعیف کردن روند صلح باز دارد. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

منتظر  و  کنم  سوال  که  نیستم  تلویزیون  خبرنگار  من 
پاسخ نمانم و باز سوال کنم. چند تا سوال دارم که اگر 
کسی می تواند جواب بدهد، من حاضرم منتظر بمانم و 

جواب سوال خود را بگیرم. 
یکی از سوال های من این است: یکی از برادران اهل 
شود  جمهور  رئیس  وقتی  که  بود  گفته  هنر  و  فضل 
دروازه یا دیوار زندان ِطبیعی افغانستان مرکزی را- که 
نمی دانم کجاست؟- می شکند. شکست، نشکست، چه 

شد؟ 
گونه  همان  دارد،  جا  بنده  ذهن  در  که  دیگری  سوال 
دارد،  جا  ذهن اش  در  نیز  ما  قریه ی  واعظ  که سخنان 

این است:
یک نفر دیگر، که هم می خواست رئیس جمهور شود 
کشمش های  که  بود  گفته  شد،  جمهور  رئیس  هم  و 
کرد،  صادر  کرد.  خواهد  صادر  اروپا  به  را  افغانستان 

صادر نکرد، چه شد؟ شما اطالعی دارید؟
این هم سوال دیگری است که در ذهن من جا ندارد، 

اما گاه گاه از پیش چشم ام مثل برق می گذرد:
بر هیچ  افغان  او هیچ  نظر  از  که  بود  کرده  ادعا  کسی 
افغان برتر نیست و هیچ افغان از هیچ افغان دیگر کمتر 
نیست. حاال شما می گویید که خوب، این که یک سخن 
متعالی است، سوال اش در کجایش بود؟ سوال اش این 
است که چه شد، این همین طور شد، نشد، چه شد؟ 
از یک سو شش  اگر مثال  این  است که  یعنی منظورم 
صد تاجر افغان از کدام کشور اخراج شوند و از سوی 
دیگر شش صد خانواده ی داعش افغانی خیمه و پتو و 
دوصد هزار دالر کار داشته باشند، آیا دولت افغانستان 
و  همدلی  گروه  دو  هر  با  تعصب  و  تبعیض  بدون 
همراهی می کند و سعی می ورزد مشکالت  شان را حل 
کند؟ البته این را هم عرض کنم که اگر پاسخ تان این 
باشد که بلی، دولت افغانستان در هر دو مورد واکنش 
ناراحت خواهم  خیلی  من  داد،  نشان خواهد  مشابهی 
شد. چرا؟ برای این که ببینید برادران، ما از نظر اخالقی 
به  شان  کدام  هر  که  داریم  بحث  تا  این جا هفت  در 
شانزده شعبه ی فرعی تقسیم می شود. اما اگر از جزئیات 
مساله بگذریم، هر آدم منصفی می داند که برآورده کردن 
نیازهای یک خانواده ی مضطر و بدبخت و آواره شده ی 
داعش ِهم وطن اخالقا اولویت دارد. تاجر تاجر است 
تو چه  »تاجر  بگویید  تند  تند  دفعه  بیست  دیگر. شما 
تجارت می کنی؟« زبان تان رگ می شود. یعنی اگر تاجر 
بد نمی بود، زبان آدم رگ نمی شد. این ها سال ها خون 
مردم فقیر دوبی و امارات را مکیدند، حاال که اخراج 
هم شدند به ما چه؟ یک رقم می گویید که شش صد 
تاجر افغان از فالن کشور اخراج شده اند که آدم فکر 
می کند چه کار شده. یک نفر نیست که بپرسد آیا این 
انصاف است که یک برادر زخمی ِطالب را با هلیکوپتر 
تا  می آورند  کابل  به  قندوز  از  دفاع  وزارت  قراضه ی 
تداوی شود؟ یعنی می خواهید بگویید که سازمان مللی، 
برادر  آن  اختیار  در  بهتر  که یک طیاره ی  نبود  چیزی، 
می توانید جواب  و  نیستند  سوال  )این ها  می داد؟  قرار 
نمی  مشاهده  نه،  که...  می کنید  مشاهده  ندهید(.  شان 
کنید. اگر مشاهده می کردید که تا حاال جواب مرا صد 

بار داده بودید.

اجازه هست سوال کنم؟ 

فرهاد خراسانی

ماین  یک  شب  شنبه  کابل،  دانشگاه  در 

از  تن  دو  و  کرد  انفجار  شده،  کارگزاری 

هرچند  شدند.  زخمی  آن  اثر  بر  استادان  

و  انفجار  از  خبر  سرزمین  این  در  روز  هر 

حوادث  این  و  است  انتحاری  حمله ی 

می باشد.اما،  معمول  خبرهای  از  بخشی 

محیط  در  آن  انفجار  و  ماین  جاسازی 

طول  در  نادر  واقعه  یک  کابل  دانشگاه 

به وقوع  چهارده سال گذشته می باشد که 

تکان  جهت  این  از  خبر  این  پیوست. 

تروریستی  فعالیت های  که  است  دهنده 

اکادمیک  و  علمی  نهادهای  از  سر  دارد 

آن  در  باید  که  جایی  می کند.  بلند  کشور 

و  باشد  داشته  جریان  علمی  فعالیت های 

مدنیت  الگوی  هستند  آن  عضو  کسانی که 

نه  باشند  گرایی  روشن  و  اندیشی  دیگر  و 

بانی  آفرینی، خود  و وحشت  ترور  عامالن 

و عامل تحجر می شوند. 

دانشگاه  ترین  بزرگ  کابل  دانشگاه 

افغانستان است که از نظر امکانات و تدابیر 

دانشگاه های  سایر  به  مقایسه  در  امنیتی 

آن  اطراف  دارد.  خوبتری  وضعیت  کشور 

بلند وکتاره دار احاطه شده  با دیوار بزرگ، 

از  دروازه عمومی  دانشگاه سه  این  است. 

در  که  دارد  جنوب  و  شرق  شمال،  جانب 

شبانه  امنیتی  ماموران  آن  دروازه ای  هر 

به  و  امنیت می باشند  تامین  روزی مسئول 

عضویت  و  دانشجویی  کارت  بدون  کسی 

راه  دانشگاه  این  داخل  در  دانشگاه،  در 

انفجاری  مواد  آن  باوجود  اما،  نمی دهند. 

قصد  به  برده شده  دانشگاه  این  داخل  در 

عملیات تروریستی استفاده می گردد.

از  نشانی  تنها  شب  شنبه  ماین  انفجار 

گرایانه  افراط  و  تروریستی  فعالیت های 

در  پار  سال  نیست.  کابل  دانشگاه  در 

باد  »زنده  شعار  دانشگا  این  های  دیواره 

از  دانشجویانی  و  شد  نوشته   » داعش! 

این دانشگاه در اعتراض به نشر مطلبی در 

در  و  کردند  تظاهرات  اکسپرس  روزنامه ی 

جریان  افراطی ترین  پرچم  تظاهرات  این 

مذهبی )حزب التحریر( را بلند کردند. اما، 

دولت در برابر این تحرکات افراط گرایی از 

اقدام  کدام  دانشجویان  و  دانشگاه  میان 

جدی  نکرد و در پی بازداشت عامالن آن 

نشدند.

دارد  وجود  مورد  این  در   سوالی که    

دانشگاه  محیط  چگونه  و  چرا  این است 

افراط  و  تروریستی  فعالیت های  برای 

مواد  که  است  شده  آماده  مذهبی  گرایانه 

تدابیر  البالی  از  سادگی  به  انفجاری 

امنیتی آن به داخل دانشگاه برده می شود؟ 

نسبت  افغانستان  دولت  این است  واقعیت 

درون  از  افراطی  مذهب گرایی  خطر  به 

کرده  غفلت  تحصیلی  و  آموزشی  مراکز 

نسبت  را  گرایانه  سنجش  رویکرد  و  است 

حلقات  از  مذهبی  فشارهای  اعمال  به 

افراط گرای مذهبی در طول چهارده سال 

افراط گرایی  نداشته است. جریان  گذشته 

نهادها  سایر  و  پارلمان  درون  از  مذهبی 

افراط گرایانه  آموزشی  نظام  کوشیدکه 

و  ها  دانشگاه  درسی  متون  جز  را  مذهبی 

به  سازند  تحصیالت عالی  آموزش  مراکز 

فعالیت  مرکز  به  را  دانشگاه   صورت،  این 

در  که  آوردند  در  مذهبی  افراط گرایان 

کسانی  شرعیات  دانشکده های  تمامی 

نسبت  که  اند  شده  استاد جذب  عنوان  به 

متون  و  هستند  بدبین  جدید  ارزشهای  به 

درسی را که این استادان تدریس می کنند 

مراکز  صورت  این  به  نیستند.  روز  به 

فعالیت های  مرکز  به  عالی  تحصیالت 

جمله  از  مذهبی  افراط گرایان  فرهنگی 

افراطی  های  گروه  سایر  و  التحریر  حزب 

ـ مذهبی در آماده است.

با آن که رییس جمهور کرزی شعار می داد 

که دانشگاه ها نباید سیاسی شود اما، خود 

خویش  محافظه کارانه  های  باسیاست 

شدن  مذهبی  برای  را  زمینه  بیشترین 

ماهیت  از  دانشگاه  تهی شدن  و  دانشگاه 

علم پروری و روشنگرایی آماده کرد. رویکرد 

دنبال  کرزی  آقای  که  را  کاری  محافظ 

نشانه های  دارد،  ادامه  هم  هنوز  می کرد 

هم  غنی  سیاست  در  رویکرد  این  تغییر  از 

دیده نمی شود. مشکل دیگر این است که 

به  و  سنتی  جامعه  یک  افغانستان  جامعه 

نفوذ  تحت  در  و   می باشد  مذهبی  شدت 

و  دارد  قرار  مذهبی  افراط گرایانه  تفکر 

دانشجویان  این جامعه تکه های جدا بافته 

باوری غیر عقالنی  از آن نیستند، افکار و 

فرهنگ  و  آموزشی  مراکز  از  که  را  دین  از 

باخود  دانشگاه  دوره  در  می گیرند  جامعه 

فعالیت های  خاطر  به  دانشگاه  در  و  دارند 

افراط گرایان مذهبی تشدید  یافته  سازمان 

می شود. انفجار ماین در محوطه دانشگاه 

نیست  تروریستی  فعالیت  از  نشانه ای  تنها 

مذهبی  گرایی  افراط  گرفتن  پایگاه  بلکه، 

تهی  و  می باشد  دانشگاهی ما  مراکز  در 

پروری،  مدنیت  ظرفیت  از  دانشگاه  شدن 

برای  بزرگ  خطر  این  و  روشنگرایی است 

آینده جامعه است. 

تدابیر  باید  است  نیاز  این که  برعالوه 

امنیتی و پیش گیرانه در دانشگاه ها از بروز 

عملیات تروریستی اتخاذ شود، دولت باید 

محدود  برای  را  روشنی  سیاست  و  برنامه 

مذهبی  افراط گرایانه  فعالیت های  کردن 

بیشتر  باشد.  داشته  دانشگاه  درون  در 

باشد  کور  مذهب گرایی  گیر  در  این که  از 

خطر رشد تفکر افراط گرایانه مذهبی را در 

مراکز آموزشی و دانشگاهی جدی بگیرد. 

سیاست مذهبی گرایی کور
 حاصل جز این ندارد

ترین  بزرگ  کابل  دانشگاه 
از  که  است  افغانستان  دانشگاه 
نظر امکانات و تدابیر امنیتی در 
دانشگاه های  سایر  به  مقایسه 
دارد.  خوبتری  وضعیت  کشور 
بلند  بزرگ،  دیوار  با  آن  اطراف 
وکتاره دار احاطه شده است. این 
از  عمومی  دروازه  سه  دانشگاه 
جانب شمال، شرق و جنوب دارد 
ماموران  آن  در هر دروازه ای  که 
مسئول  روزی  شبانه  امنیتی 
به  و  می باشند  امنیت  تامین 
و  دانشجویی  کارت  بدون  کسی 
داخل  در  دانشگاه،  در  عضویت 
اما،  نمی دهند.  راه  دانشگاه  این 
در  انفجاری  مواد  آن  باوجود 
شده  برده  دانشگاه  این  داخل 
تروریستی  عملیات  قصد  به 

استفاده می گردد.



برخی از نشانه های سرطان
را  سرطان  بروز  عالئم  نخستین  مطلب  این  در 
این عالیم  از  البته وجود هر یک  ذکر می کنیم. 
این  به  ابتال  صددرصد  احتمال  دهنده  نشان 
بروز  برای  ساده ای  دالیل  گاهی  نیست.  بیماری 
با  کنیم  می  توصیه  اما  دارد.  وجود  عالئم  این 
مشاهده ی عالئم ذکر شده، مشکل تان را با یک 
راحت  خیالتان  تا  بگذارید  میان  در  متخصص 

شود.
زندگی  یک  چنبره ی  در  را  خودش  امروز  بشر 
ماشینی و پر از ترکیبات شیمیایی گرفتار کرده 
و  امواج  سنگین،  فلزات  هوا،  آالینده های  است. 
هزار  هزاران  و  آفت کش ها  و  سموم  پارازیت ها، 
ترکیب و مواد دیگری که هم به محیط زیست 

آسیب می زنند و هم به سالمت انسان.
از  برگی  نخواهد  خداوند  تا  که  است  درست 
درختی نمی افتد و مرضی حاصل نمی شود، اما 
استرس و  زا و  بیماری  این همه عامل  با وجود 
از  دور  بدن  آوردن  کم  غیره،  و  روحی  فشارهای 

انتظار نیست.
به  ابتال  از  جدید  مورد  روز صدها  هر  متاسفانه 
در  بدخیم  تومورهای  یا  مختلف  سرطان های 

سرتاسر جهان گزارش می شود.
رشد  صدا  و  سر  بی  بدخیم  تومورهای  معموال 
به  که  می شوند  داده  تشخیص  زمانی  و  کرده 
اند و درمان آن ها  پیشرفته ای رسیده  مرحله ی 

سخت تر است.
اگر بدون گرفتن رژیم الغری و به طور ناگهانی 
وزن  بیشتر  یا  کیلوگرم  پنج  کوتاهی  مدت  طی 
کم کرده باشید، می تواند نشان دهنده ی احتمال 

ابتال به سرطان باشد.
برخی از نشانه های سرطان

این  زودهنگام  و  موقع  به  تشخیص  همیشه  اما 
به  می کند.  درمان  روند  به  زیادی  کمک  بیماری 
همین دلیل است که باید نسبت به عالئم چنین 

بیماری خطرناکی هوشیار بود.
ترس  ایجاد  مطالبی  چنین  نگارش  از  ما  قصد 
عالئم  افراد  اکثر  اما  نیست،  شما  در  نگرانی  و 
آن  به  نسبت  و  می بینند  را  بیماری  این  اولیه ی 

بی توجهی می کنند.
را  سرطان  بروز  عالئم  نخستین  مطلب  این  در 
این عالئم  از  البته وجود هر یک  ذکر می کنیم. 
ابتال به این  نشان دهنده ی احتمال صد در صد 
بروز  برای  ساده ای  دالیل  گاهی  نیست.  بیماری 

این عالئم وجود دارد.
ذکر  عالئم  مشاهده ی  با  می کنیم  توصیه  اما، 
میان  در  متخصص  یک  با  را  تان  مشکل  شده، 

بگذارید تا خیالتان راحت شود.
احساس خفگی

می شوند،  ریه  سرطان  دچار  که  افرادی  اکثر 
از  شان  بیماری  تشخیص  از  قبل  که  می گویند 

مشکالت تنفسی در عذاب بوده اند.

اگر احساس می کنید که به درستی نمی توانید 
هستید،  مواجه  هوا  کمبود  با  و  بکشید  نفس 

حتما به داکتر )پزشک( مراجعه کنید.
و  نمی دهند  مشکل  این  به  اهمیتی  افراد  اکثر 
یا  به زودی برطرف می شود  تصور می کنند که 

ناشی از بیماری آسم است.
تغییرات غیرعادی در اجابت مزاج

افراد مختلف  عادت های دفع و اجابت مزاج در 
بدون  و  راحتی  به  افراد  برخی  است.  متفاوت 
مشکلی به طور مرتب ضایعات بدن را از طریق 
مدفوع دفع می کنند، در صورتی که برخی دیگر 
از یبوست رنج می برند و برای اجابت مزاج دچار 

مشکل هستند.
طور  به  که  است  زمانی  مشکل  حال  این  با 
ناگهانی تغییراتی در وضعیت دفع خود مشاهده 

کنید.
یاخون در  با مشاهده ی مدفوع سیاه رنگ و  لذا 
نیاز بیش  ، اسهال مداوم، یبوست مزمن،  مدفوع 
از اندازه برای رفتن به دستشویی و یا دل درد بی 
تا  کنید  مراجعه  )داکتر(  پزشک  به   حتما  دلیل، 

مشکل تان مورد بررسی قرارگیرد.
سرفه های متوالی و خشن

دهنده  نشان  امان  بی  موارد،سرفه های  اکثر  در 
احتقاق  چون  است،  ریوی  مشکالت  وجود  ی 
سرفه  باعث  عفونی  بیماری های  دیگر  یا  ریوی 

می شوند.
بهبود  مدتی  از  بعد  تان  اگر سرفه  این حال،  با 
با خون  یا  بروز کرد و  متوالی  به طور  نیافت و 
همراه بود، حتما به پزشک  )داکتر( مراجعه کنید، 
چون امکان دارد این سرفه های متوالی و خشن 
تنفسی  دستگاه  سرطان  عالئم  نخستین  جزو 

باشند.
ابتال به بیماری های عفونی

عفونی  بیماری های  به  زیاد  و  رایج  طور  به  اگر 
چون  باشید،  هوشیارتر  کمی  می شوید،  مبتال 
یا  لوسمی  به  ابتال  دهنده ی  نشان  می تواند 

سرطان خون باشد.
سفید  گلبول های  غیرعادی  تولید  با  لوسمی 
با  مقابله  در  را  قدرت خود  بدن  و  می کند  بروز 

عفونت ها و ویروس ها از دست می دهد.
مانند  با عالئمی  افراد بزرگسال،سرطان خون  در 
قابل  آنفلوانزا  به  شبیه  عالئمی  یا  و  مکرر  تب 

تشخیص است.
تغییرات ادراری

ادرار  بوی  و  تغییر رنگ  نوع  به هر  نسبت  باید 
خود حساس بود.

اگر رنگ ادرارتان تیره تر از زمان عادی شد و یا 
بوی تند و زننده ای داشت، کمی هوشیار باشید، 
بدن  از  عضوی  می دهد  نشان  مشکل  این  چون 

دچار مشکل شده است.
باعث بروز  ادراری  معموال وجود سرطان دستگاه 

چنین تغییراتی می شوند.

بهتر است با مشاهده چنین تغییراتی به پزشک 
)داکتر( مراجعه کنید تا خیال تان راحت شود.

البته امکان هم دارد پای عفونت دستگاه ادراری 
در میان باشد و ربطی به سرطان نداشته باشد.

دردهای بی دلیل
اگر بدون دلیل خاصی در ناحیه ی کمر، گردن 
و یا پاها احساس درد مداوم می کنید، به پزشک 
میان  در  را  تان  مشکل  و  کرده  مراجعه  )داکتر( 

بگذارید.
امکان دارد تمام این مشکالت به خاطر مشکالت 
با عالئم  دردها  این  که  زمانی  اما  باشد.  عصبی 
دیگر اشاره شده در متن همراه باشد، الزم است 

کمی هوشیارتر بوده و به داکتر مراجعه کنید.
خونریزی های غیرعادی

دوره ی  از  خارج  عادی  غیر  های  خونریزی 
برای  قاعدگی در خانم ها می تواند زنگ خطری 

سرطان گردن رحم باشد.
مقعد  ناحیه ی  از  این خونریزی غیرطبیعی  اگر 
باشد، باید نسبت به سرطان کولون ) روده بزرگ 

( مشکوک بود.
در هر حال، هر نوع خونریزی غیرعادی را جدی 

بگیرید و به پزشک )داکتر( مراجعه کنید.
درد طوالنی در ناحیه باسن

معموال نمی شود دردهای لگنی را نادیده گرفت، 
چون غالبا بسیار ناراحت کننده بوده و با التهاب 

همراه هستند.
این عالئم می توانند نشان دهنده ی بیماری هایی 
مانندکیست تخمدان و یا سرطان های مربوط به 

دستگاه تناسلی باشند.
کاهش وزن بی دلیل

خود  وزن  کاهش  از  افراد  اکثر  این که  وجود  با 
و  ناگهانی  طور  به  اگر  اما  می شوند،  خوشحال 
بدون دلیل خاصی وزن کم کرده اید بیشتر دقت 

کنید.
اگر بدون گرفتن رژیم الغری به طور ناگهانی و 
وزن  بیشتر  یا  کیلوگرم  پنج  کوتاهی  مدت  طی 
کم کرده باشید، می تواند نشان دهنده ی احتمال 
سرطان  )لوزالمعده(،  پانقراس  سرطان  به  ابتال 

معده، سرطان مری یا سرطان ریه باشد.
مشکل قورت دادن غذا

مشکل  و  درد  دچار  بلع  و  غذا خوردن  اگرحین 
مراجعه  پزشک(  داکتر)  به  است  بهتر  می شوید، 
کنید، چون مشکل بلع ممکن است در اثر ابتال 

به سرطان مری،معده و یا حنجره باشد.
مشکالت پوستی و خال ها

هر نوع تغییری در وضعیت پوست تان به عنوان 
یا  جدید  ایجادخال های  پوستی،  لکه های  مثال 
تغییرات قابل مشاهده در خال های قدیمی باید 
مورد بررسی پزشکی قرار بگیرد، چون امکان دارد 

که این تغییرات ناشی ازسرطان پوست باشد.
منبع: مجله انترنتی بهترین ها

در این مطلب نخستین عالئم به روز سرطان را ذکر می کنیم. البته وجود هر یک از این عالئم نشان دهنده احتمال صددرصد ابتال به این بیماری نیست. 
گاهی دالیل ساده ای برای بروز این عالیم وجود دارد. اما توصیه می کنیم با مشاهده ی عالیم ذکر شده، مشکل تان را با یک متخصص در میان بگذارید 

تا خیالتان راحت شود.
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بگو مگو از

گرایي  خشونت  و  ستیزي  مدنیت  عینِي  جلوه هاي 
است.  جریان  در  روز  روشني  به  کابل،  دانشگاه  در 
دانشکده ي شرعیات، به عنوان بزرگ ترین مرکز صدور 
بنیادگرایي و ستیز با رفاه و آرامش، عماًل در آموزش و 
دیکته ي بنیادگرایي به دانشجویان اش فعالیت مي کند.
دانشکده ها  سمسترهاي  تمام  در  آن  خواندن  که  ثقافت  رسمي  آموزشي  هاي  جزوه 
اجباري ست، عمال گفتمان خشونت را تبلیغ مي کند. خوابگاه هاي دانشگاه ها، مسجدها 
و حلقه هاي گفت و گوهاي سري دانشجویان بنیادگرا، بسیار فعال تر از جریان عادي 
آموزش دانشگاه دارند جریان را به نفع خودشان اداره مي کنند. دانشگاه، به معناي واقعي 
کلمه، در بحراِن افتادن در کام بنیادگرایي قرار دارد اما، کمتر کسي متوجه این جریان 
خطرناك است.دانشجویان بنیادگرا، با خودسري و لجام گسیختگي، هرنوع راهپیمایِي 
را که دوست داشته باشند، تحت هر شرایطي که بخواهند در دانشگاه برگزار مي کنند. 
و  رسانه ها  چشمان  برابر  در  را  طالب  و  القاعده  داعش،  پرچم  و  مي بندند  را  دانشگاه 
حکومت بلند مي کنند. بروشورهاي تبلیغي بنیادگرایانه را با تحکم وبه زور بر دهلیزها 
دشمنِي  اعالم  که  اسالمي  خالفت  گفتمان  مي کنند.  نصب  ها  دانشکده  دیوارهاي  و 
صریح و مستقیم با دمکراسي و حقوق مدني است را به فعال ترین گفتمان جاري میان 
کام  در  دارد عمال  مرور  به  کابل  دانشگاه  در یک کالم،  اند.  تبدیل کرده  دانشجویان 
بحران خطرناك بنیادگرایي سقوط مي کند اما به تازگي انفجار خفیف دو بمب جاسازي 
شده در دانشگاه، خاطر نازك و بیدار ملت را رنجانده است و از دیروز به این سو، زنگ 
خطر ملت به صدا در آمده است. مدت هاست که نظام آموزش و خردورزي دانشگاه از 
انفجار هاي مهیب بنیادگرایي زخمي مي شود اما نگاه ها همیشه به سطح بوده است تا 
به عمق. نگران آن دو بمب نباشید. یک کاِر عملي کوتاه و کوچک دانشجویان شرعیات 
بود که بخیر گذشت! بترسید از موج زخمي و خطرناکي که به ریه هاي مسموم دانشگاه 

جاري ست و جز به کشتن و خشونت و خون، سیر نمي شود.

افغان ها و نوستالوژیای گذشته 
شکل  زود  ندارد.  ثبات  هیچگاهی  عمومی  افکار 
بر  مشروط  اّما  می شود،  داده  تغییر  زود  و  می گیرد 
این که کار مؤثری در جهِت انتظار آن ها انجام شود. 
شده  گفته  تحقیقی،  تحلیلی-  نوشتۀ  ترین  تازه  در 
از کارنامه حکومت وحدت ملی نوستالوژیای  که اکثریت مردم به خاطر نارضایتی 
عصر حامد کرزی را در سر دارند و آرزو می کنند که کاش کرزی هنوز هم حکومت 

می کرد. 
اکثریت  ریشه  داکتر،  دو  و کم کاری های  نارسایی ها  با وجود  اّما،  باور شخِص من 
چالش ها و مشکالت موجود به حکومتداری ناکام رییس جمهور کرزی بر می گردد. 
یکی از این چالش ها، همین سازماندهی گسترده تقلبات بود که بحران آفرید و کشور 
را تا لبه پرتگاه سقوط کشانید. خویش خوری گسترده، نبود استراتیژی واضح برای 
جنگ و صلح، گسترش نفوذ و سیطره حلقات مافیایی در منابع اقتصادی-تجاری، 
مسایل  ده ها  و  دولتی  تدارکات  و  قراردادها  در  گسترده  فساد  و  گسیختگی  لجام 
دیگر، مستقیمًا با دوره کرزی ارتباط دارد. اّما این به معنای ِ تأیید همه کارکردهای 
حکومت جدید نیست. این حکومت هم از چالش های بزرگی در عرصه دولتداری و 

سیاستگذاری و اجرآت مؤثر رنج می برد: 
- ناهماهنگی و در برخی موارد انحصار تصمیم گیری ها در سطح کالن؛ 

- برجستگی خطوط و منافع قومی، زبانی و گروهی در تعیینات و تقرری ها؛ 
- عدم توافق رهبران حکومت حکومت وحدت ملی روی یک برنامه مشترك در 

سیاست داخلی و خارجی؛ 
- تأخیر و تعلل در اجرایی کردن طرح های اصالحات؛ 

- تراکم و تداخالت وظیفوی در سطوح مختلف؛ به ویژه، در سطح رهبری حکومت؛ 
چالش های  با  پاسخگویی  برای  نظامی  امنیتی-  واضح  استراتیژی  یک  کمبود   -

امنیتی روز افزون و محیط متّحول منطقه ای؛ 
- تأخیر بیش از حد تکمیل ساختارهای ملی و محلی حکومت و ده ها مشکل دیگر..

از حکومت  بهتر  به هیچ وجه،احساس نمی کنم که حکومت کرزی  این ها  با همه 
وحدت ملی بوده است.برداشت من امروز هم این است که کرزی یک تکنوکرات و 
مدیر موفق نبود، اّما یک رهبر سّنتی موفقی بود که می توانست خواست ها و مطالبات 
متضاد و گوناگون را بهتر از غنی و عبداهلل مدیریت کند. این واقعیت را نیز نباید 
بود. منابع مالی و تخنیکی  فراموش کنیم که دوره کرزی دوره طالیی فرصت ها 
فراوان بین المللی در افغانستان سرازیر می شد و نیروهای امنیتی وسیعی این جا برای 

تأمین امنیت حضور داشتند.

از فکاهی آن روز تا واقعیت امروز :
برگشت پشت دستانش  به زمین  افغان  وقتی فضانورد 
او  از  بود.  شده  سرخ  دستان اش  پوست  و  بود  دار  آبله 
پرسیدند چرا ؟ چه شده ؟ پاسخ داد : هدف روسها این 
که  بدهند  نشان  و  ببرند  فضا  به  نمایشی  مرا  که  بود 
افغانستان پیش رفت کرده است. در هر سویچ که دست میزدم به پشت دستم سخت 
می کوبیدند که این سویچ باال و سرخ است . دست نزن. غرض نگیر. خدا را شکر که 

برگشتم و شکر که قصه با همین آبله و دست دردی خالص شد. 
متوجه  که  ملی  وحدت  درحکومت  را  مقامات  بعضی  روحی  وضعیت   : امروز  واقعیت 
می شوم می بینم که این فکاهی چقدر به حالت این ها مصداق دارد. خوب شاید دستان 
شان آبله دار نباشد اما دل های شان به یقین پر از آبله است. این ها درون کوب شده 
باالیی و  اند. در هر چیز که می خواهند مداخله کنند منع می شوند. تعداد سویچ های 
سرخ بسیار زیاد شده است. یک بخش روان درمانی در یکی از شفاخانه های کابل برای 

مقامات نیاز است. این مسئله جدی است. 
تبصره : برداشت خودتان را ازین شمار مقامات شریک سازید.

خادم كريمي

Yasin Samim

amrullah Saleh
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گواردیوال با نیمار،
 برزیل را قهرمان جهان می کرد

جرارد: در مربی گری، مثل ونگر
 و فرگی خواهم  شد

ونگر: قصد بازنشسته شدن
 مثل فرگی را ندارم

از  آملان  مقابل   1-7 شکست  با   ،2014 جهانی  جام  در  برزیل 

تاریخ  در  تاریخی  ناکامی  یک  تا  ازماند  ب فینال  به  راهیابی 

فوتبال این کشور به ثبت برسد.

گواردیوالی 44 ساله ، سال 2012 وقتی منزس از سمت خود در 

تیم ملی برزیل برکنار شد، یکی از کاندیداهای رسمربی گری 

تیم ملی برزیل بود اما فدراسیون فوتبال این کشور ترجیح 

ار دیگر به تیم ملی بازگرداند و برای  داد تا اسکوالری را یک ب

اولین بار، یک مربی خارجی روی نیمکت برزیل ننشیند.

را  سانتوس  و  رم  برای  دروازه بانی  سابقه  که  رسجیو  ژولیو 

کالس های  گذراندن  حال  در  روزها  این  و  دارد  کارنامه  در 

مربی گری است، چندی پیش در مترینات بایرن مونیخ حارض 

شد و مترینات گواردیوال را زیر نظر گرفت. 

ا ESPN ادعای جالبی را از قول گواردیوال مطرح  او در مصاحبه ب

ا گواردیوال  کرد و گفت: در مترینات بایرن فرصت خوبی شد تا ب

صحبت کنم. او به من گفت که اگر فدراسیون فوتبال برزیل 

پیشنهاد مربی گری تیم برزیل را به من می داد، بی درنگ آن را 

ا وجود نیامر من می توانستم برزیل را قهرمان  قبول می کردم. ب

جهان کنم و مقابل آملان هم شکست منی خوردید. 

آخرین  شنبه  روز  که  لیورپول  کاپیتان  جرارد،  استیون 

اگر  که  کرد  عنوان  کرد،  تجربه  را  آنفیلد  در  حضورش 

مربی گری را رشوع کند، ترکیبی از فرگوسن و ونگر خواهد 

بود.

در  حضورش  آخرین  در  شب  شنبه  رسخ پوشان  کاپیتان 

او  خورد.  شکست  پاالس  کریستال  مقابل   1-3 آنفیلد، 

فصل آینده راهی لوس آنجلس گلکسی خواهد شد و حاال 

عنوان کرد که اگر مربی گری را رشوع کند، ترکیبی از دو 

ایتد و آرسنال خواهد بود. مربی افسانه ای یون

را قطع  لیورپول  باشگاه  ا  ب ارتباطم  او گفت: منی خواهم 

مهم  برایم  بگذارم.  از  ب کامال  را  آینده  می خواهم  و  کنم 

دو  هر  زیرا  باشم  هردو  یا  ونگر  یا  فرگی  مثل  نیست 

این  بین  بودند. فکر می کنم جایی  بسیار خوبی  مربیان 

دو بهرتین نقطه است. کاری که سعی کردم در متام طول 

ا  آن ها کار کرده ام انجام دهم  ا مربیانی که ب این سال ها ب

این است که از صحبت ها و تاکتیک های شان یادداشت 

بردارم. بازی کنانی که از سبک بازی شان خوشم می آمد را 

به دقت زیر نظر داشتم و همیشه سعی کردم توصیه های 

اندازه یک کتاب  به  یاد داشته باشم. شاید  به  را  مربیان 

نباشد ولی اطالعات مهمی در اختیار دارم که در آینده به 

کمک من خواهند آمد. 

ندارد  قصد  که  کرد  عنوان  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 

مثل فرگوسن، به زودی از فوتبال خداحافظی کند.

به  تا  شد،  ساله   66 اکترب،  ماه  در  که  فرانسوی  رسمربی 

حذفی  جام  قهرمانی   5 و  برتر  لیگ  قهرمانی   3 حال 

برای آرسنال کسب کرده است. حال در آستانه تقابل با 

منچسرت، ونگر عنوان کرد که قصد ندارد تصمیم دو سال 

پیش فرگوسن برای بازنشستگی را تکرار کند.

که  است  این  می کنم  فکر  آن  به  که  چیزی  گفت:   او 

از  پس  نظر  به  ولی  می کند؟  چه  روز  طول  در  فرگوسن 

زیرا  او خوش شانس است  بازنشستگی خوشحال است. 

به اسب ها هم عالقه مند است. وقتی صبح بیدار می شود، 

اسب سواری می کند. من هم به اسب ها عالقه مندم ولی 

به مسابقه ی آن ها منی روم. در کل اسب را دوست دارم. 

می کردم،  سواری  اسب  قبال  و  هستم  کشاورز  یک  من 

البته در دوران کودکی. حاال نه. کمرم دیگر کشش اسب 

سواری ندارد. 

فان خال:
 دی ماریا باید تغییر کند

دی ماریا:
 از عمل کرد این فصلم راضی نیستم

بالن:
 قهرمانی این فصل لذت بخش تر بود

بعد از 17 سال؛ سه شکست پیاپی بایرن
 در بوندسلیگا

پرداختی پایین ریال مادرید
 برای جذب دخیا

عالقه ژوزه مورینیو به جذب یحیی توره

دعوت بارسلونا
 از گواردیوال برای فینال برلین

فان خال: 
من تعیین می کنم چه بازی کنی خریداری شود

ایتد  منچسرتیون خال، رسمربی  فان  لوئیس 

عنوان کرد که اگر آنخل دی ماریا می خواهد 

تغییر  اید  ب باشد،  داشته  جایی  ایتد  یون در 

کند.

انگلیس،  برتر  لیگ  تاریخ  گران ترین خرید 

ایتد بود  از ضعیف ترین بازی کنان فصل یون

در  او  کند.  برآورده  را  انتظارها  نتوانست  و 

8 بازی اخیر نیز فیکس نبوده و معموال به 

صورت یار جای گزین به میدان رفته است. 

فان خال نیز به او هشدار داد که اگر تغییر 

داشته  تیم  در  جایگاهی  منی تواند  نکند، 

باشد.

فلسفه ی  ا  ب اید  ب بازی کنان  گفت:   او 

است  کاری  این  و  شوند  هامهنگ  باشگاه 

او هنوز  بته  ال انجام دهد.  اید  ب که دی ماریا 

می تواند زیرا هر بازی کنی این قابلیت را دارد 

ولی مهم ترین چیز این است که چه چیزی 

در رس دارد. وقتی به کادر فنی ایامن داشته 

باشید، می توانید تغییر کنید ولی تغییر در 

رفتار بسیار سخت است. اشتباهات گذشته 

علت،  همین  به  و  هستند  شام  در  همیشه 

این  منظورم  نیست.  آسان  رفتار  تغییر 

ندارد.  باالیی  کیفیت  دی ماریا  که  نیست 

او باید طوری که ما می خواهیم عمل کند. 

نه طوری که من می خواهم بلکه طوری که 

باشگاه از او می خواهد.

منچستریونایتد  هافبک  ماریا،  دی  آنخل 
عنوان کرد که از فصل بسیار ضعیفی که در 
منچستریونایتد سپری کرده بسیار ناراحت است.

هافبک آرژانتینی با انتقال 82 میلیون یورویی 
اش، رکورد نقل و انتقاالت لیگ برتر را جا به جا 
کرد ولی عمل کرد بسیار ضعیفی در فصل اول 
حضورش در این تیم داشت و نتوانست نقش 
کلیدی در تیم فان خال ایفا کند. او 10 پاس 
گول برای هم تیمی هایش ارسال کرده که تنها 
فابرگاس آمار بهتری از او دارد ولی خودش نیز 
معتقد است که فصل خوبی سپری نکرده است.
انگلیس خوشحال  اولم در  از فصل  او گفت:  

نیستم. من از ریال مادرید با جام به این جا آمدم 
و این فصل برای من خیلی بد بود. ناراحتم زیرا 
می خواستم بهتر کار کنم. هواداران در انگلیس، 
که  می دانم  اند.  ندیده  را  واقعی  ی  دی ماریا 
کنم.  نقش  ایفای  بهتر  سطحی  در  می توانم 
هماهنگ  نبودم.  خوب  کافی  اندازه  به  امسال 
همه  نیست.  آسان  انگلیس  فوتبال  با  شدن 
به من می گفتند که فصل اول برای خارجی ها 
سخت خواهد بود و این حقیقت دارد. چالش من 
برای یک سال نیست بلکه می خواهم به تاریخ 
منچستریونایتد بپیوندم. رویای من قهرمانی در 

لیگ برتر و چمپیونزلیگ است.

از  پس  ژرمن  سن  پاری  سرمربی  بالن،  لورن 
قهرمانی تیمش در لیگ فرانسه عنوان کرد که 
این قهرمانی نسبت به قهرمانی سال اولش لذت 

بخش تر بوده است.
پاری سن ژرمن شنبه شب با پیروزی مقابل مون 
در  اش  پیاپی  قهرمانی  موفق شد سومین  پلیه 
لیگ فرانسه را به دست آورد. این دومین فصل 
پیاپی است که بالن موفق به قهرمانی به همراه 
قهرمانی  که  کرد  عنوان  و  شده  جی  اس  پی 

امسال برایش لذت بخش تر بوده است.

او گفت:  باید تا اواخر این فصل برای قهرمانی 
قهرمانی  از  قهرمانی،  این  ولی  می کردیم.  صبر 
گذشته  فصل  بود.  لذت بخش تر  پیش  فصل 
همه چیز، در اواسط فصل مشخص بود.از دیدن 
بسیار  و رختکن،  زمین  در  بازی کنان  خوشحالی 
را  بودند که قهرمانی  بازی کنان  خوشحال شدم. 
بدست آوردند.کار مربی نبود که خودش را عامل 
اصلی بداند. من هنوز عاشق مربی گری هستم. 
هیچ  مربی،  زیرا  کنم  تشکر  ام  کادرفنی  از  باید 

کس نیست. 

شکست  سومین  شب  شنبه  مونیخ  بایرن 

را  بوندسلیگا  جاری  فصل  در  خود  پیاپی 

باواریایی ها  باری که  متحمل شد. آخرین 

سه بازی پشت رس هم باخته بودند، بهار 

سال 1998 بود.

اگرچه سه هفته از مسجل شدن قهرمانی 

می گذرد  بوندسلیگا  در  بایرن  زودهنگام 

دیگر  "فصل  گواردیوال  پپ  عقیده  به  و 

برای ما متام شده است"، اما پذیرفنت سه 

شکست پیاپی چیزی نیست که بتوان به 

ار آن گذشت. بایرن در حالی  آسانی از کن

واگذار  فرایبورگ  به   1 بر   2 را  نتیجه  این 

کرد که چهار سال بود بعد از جلو افتادن در 

بازی، نتیجه نهایی را به حریف منی باخت. 

از این گذشته هفده سال بود که بایرن در 

نخورده  شکست  هم  رس  پشت  بازی  سه 

جووانی   1998 سال  یعنی  زمان  آن  بود. 

تراپاتونی سکان هدایت بایرن را در دست 

بازی  سه  در  فربوری  اواسط  از  و  داشت 

و  کلن  برلین،  هرتا  مقابل  هم  رس  پشت 

شالکه نتیجه را واگذار کرد. او در نشست 

خربی بعد از بازی سوم که در یادها ماندگار 

شد با عصبانیت به رسزنش های منتقدان 

واکنش نشان داد و گفت:  یک مربی یک 

ا این حال در بازی چهارم  احمق نیست.  ب

برابر  و  نگرفت  نتیجه  بهرت  بایرن  هم 

بوخوم به تساوی بدون گول دست یافت.

بایرن برای عدم تکرار آن دوران تنها یک 

هفته  بازی  هم  آن  و  دارد  دیگر  فرصت 

آینده مقابل ماینس است.

که  بود  کرده  ادعا  مارکا  نرشیه  شنبه  روز 

دخیا،  داوید  و  مادرید  ریال  باشگاه  بین 

تنها  و  گرفته  صورت  کامل  توافقات 

ایتد  منچسرتیون ا  ب ریال  نهایی  مذاکرات 

باقی مانده است.

ایکر  که  اند  شده  متقاعد  ریالی ها 

دروازه بان  منی تواند  دیگر  کاسیاس 

داوید  جذب  و  باشد  برای شان  مطمئنی 

ایتد  منچسرتیون موفق  دروازه بان  دخیا، 

قرار  بعد خود  راس خریدهای فصل  در  را 

داده اند. کاسیاس در این فصل بارها مورد 

است.  گرفته  قرار  ریال  هواداران  انتقاد 

ا مدیران ریال به  طبق ادعای مارکا، دخیا ب

توافق کامل نیز رسیده است. 

ا  ب که  ساخت  فاش  دیروز  میرور  نرشیه 

پیشنهاد  ار  ب دو  دخیا  این که  به  توجه 

از  و  کرده  رد  را  ایتد  یون قرارداد  متدید 

ا این تیم قرارداد  طرفی تنها تا سال 2016 ب

از 20  بیشرت  نیستند  ریالی ها حارض  دارد، 

دروازه بان  این  جذب  برای  یورو  میلیون 

در  این  کنند.  هزینه  ارزش مند  اسپانیایی 

برای خرید  حالی است که شیاطین رسخ 

این بازی کن از اتلتیکو، 25 میلیون یورو 

به باشگاه اسپانیایی پرداخت کرده بودند.

شایعات زیادی در مورد احتامل جدایی یحیی 

توره از منچسرتسیتی و پیوستنش به تیمی 

دیگر به گوش می رسد.

سیتی  در  توره  حضور  فصل  چهارمین  این 

لیگ  قهرمانی  دو  باشگاه  این  ا  ب او  و  است 

برتر و یک قهرمانی جام اتحادیه را در کارنامه 

آستانه  در  نیز  گذشته  تابستان  توره  دارد. 

جدایی از این باشگاه قرار داشت اما پیگرینی 

او را متقاعد کرد تا به کارش در سیتی ادامه 

ستاره  این  که  منی رسد  نظر  به  ولی  دهد 

ا را فصل آینده هم  ساحل عاجی سابق بارسلون

بینیم. سیتی قصد دارد یک  در ترکب آبی ها ب

بازی کن جوان را جای گزین توره کند.

 30 قیمت  ا  ب او  که  آنند  از  حاکی  شایعات 

میلیون یورو راهی اینرت خواهد شد اما ساندی 

ژوزه  که  است  کرده  ادعا  دیروز  اکسپرس 

مورینیو که عالقه بسیاری به سبک بازی توره 

دارد، به مدیران چلسی توصیه کرده تا رشایط 

به خدمت گرفنت این بازی کن را بررسی کنند. 

این احتامل وجود دارد که توره در چرخشی 

چلسی  راهی  یا  ایتال بجای  درجه ای،   180

شود.

در  تیم  این  که هدایت  مربیانی  تمام  از  بارسلونا 
لیگ  و  اروپا  باشگاه های  جام  فینال  بازی های 
به  اند، دعوت  داشته  بر عهده  را  فعلی  قهرمانان 
عمل آورده تا در برلین حاضر شده و بازی فینال 

بارسلونا-یوونتوس را از نزدیک به تماشا بنشینند.
بارسلونا هفته گذشته با برتری 5-3 بر بایرن مونیخ 
در مجموع دو بازی رفت و برگشت، برای هشتمین 
بار به فینال لیگ قهرمانان صعود کرد و باید برای 
کسب عنوان قهرمانی با یوونتوس روبرو شود. در 
اسپورت  با  بارسلونا  باشگاه  رئیس  نایب  مصاحبه 
3 فاش شد که این باشگاه از تری ونبلز، یوهان 
کرایف، فرانک رایکارد و پپ گواردیوال، مربیانی که 
کرده  هدایت  قبل  دوره های  فینال  به  را  بارسلونا 
بودند، دعوت به عمل آورده تا فینال برلین مقابل 

یووه را از نزدیک تماشا کنند. 

ونبلز سال 1986 بارسا را به فینال رساند اما این 
تیم در زمین خود و در ضربات پنالتی بازی را به 
استوا بخارست رومانی واگذار کرد. کرایف نیز دو بار 
بارسا را به فینال رسانده بود. سال 1992 این تیم با 
غلبه بر سامپدوریا قهرمان شد که در واقع اولین 
تورنمنت محسوب  این  بارسا در  عنوان قهرمانی 
می شد اما سال 1994، بارسای کرایف با شکست 

4-0 مقابل میالن، جام را از دست داد. 
رایکارد سال 2006، بارسا را در فینال مقابل آرسنال 
هدایت کرد و کاتاالن ها برای دومین بار قهرمان 
اروپا شدند. گواردیوال نیز در سال های 2009 و 2011 
بارسا را به دو عنوان قهرمانی دیگر رساند. انریکه 
اوریزائوال، اولین مربی ای که بارسا را به فینال جام 
دو  بنفیکا(  مقابل   1961( رساند  اروپا  باشگاه های 

سال پیش از دنیا رفت.

در  ایتد  منچسرتیون که  می شود  بینی  پیش 

ازار نقل و  فصل جاری نیز حضوری فعال در ب

انتقاالت داشته باشد.

 208 مبلغ  گذشته  تابستان  ایتدی ها  یون

نظیر  بازی کنانی  جذب  برای  یورو  میلیون 

هزینه  هررا  و  شاو  لیند،  ب روخو،  ماریا،  دی 

 8 نیز  فالکائو  قرضی  خرید  برای  کردند. 

ا این حال شیاطین  میلیون یورو هزینه شد. ب

رسخ نتوانستند قهرمان لیگ برتر شوند. 

خربی  نشستی  در  که  خال  فان  لوئیس 

و  نقل  فصل  مورد  در  بود،  کرده  رشکت 

این  گفت:   ایتد  یون برنامه های  و  انتقاالت 

من هستم که تعیین می کنم چه بازی کنی 

را  مذاکرات  ولی  بیاید  ایتد  منچسرتیون به 

جذب  روند  داد.  خواهد  انجام  وودوارد"  "اد 

در  من  و  است  خارج  من  دست  از  بازی کن 

جریان مذاکرات قرار ندارم. من پولی برای 

خرید بازی کن خرج منی کنم.

مدیران  برای  که  است  این  من  وظیفه 

چه  به  و  بازی کنان  کدام  دهم  توضیح 

من  شوند.  خریداری  تیم  برای  اید  ب دالیلی 

هم چنین پالن های B و C را هم به مدیران 

موفقیت  عدم  صورت  در  که  می کنم  اعالم 

در جذب بازی کن اول، بازی کنان جای گزین 

خریداری شوند. 

من نه مذاکره می کنم و نه خرید. برای من 

یک  خرید  رصف  پول  چقدر  نیست  مهم 

بازی کن می شود. برای من مهم نیست که 

یک بازی کن چقدر قیمت دارد. او وقتی به 

اید در خدمت تیم باشد.  ایتد می آید، ب یون
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از اعضای  شامری  اطالعاتروز:

افزایش  به  پیوند  در  سنا  مجلس 

اخیر  آدم ربایی های  و  ناامنی ها 

و  کردند  نگرانی  ابراز  کشور  در 

امینت  که  خواستند  حکومت  از 

شاهراه ها را تأمین کند.

دولت  که  می گویند  سناتوران  این 

در  ویژه  به  را  امنیتی  تدابیر  باید 

دیگر  تا  کند  بیشرت  شاهراه ها 

گروگان  را  مردم  نتوانند  شورشیان 

بگیرند.

فرهاد سخی یک عضو مجلس سنا 

مجلس  این  دیروزی  نشست  در 

باید  ملی  وحدت  »حکومت  گفت: 

تا  کند  تأمین  را  شاهراه ها  امنیت 

مردم از گروگان گیری های طالب و 

داعش نجات یابد؛ زمانی که دولت 

پس  می گیرد  محصول  و  حق عبور 

چرا امنیت شاهراه ها را منی گیرد«.

آقای سخی افزود که دولت به جای 

رهایی  برای  پول  کردن  مرصف 

را  شاهراه ها  امنیت  ربوده شده ها، 

بگیرد.

صادقی پروانی عضو دیگر مجلس 

ویژه  به  »شاهراه ها  گفت:  سنا 

کابل،  قندهار-  تورخم،  راه  شاه 

مزاررشیف – کابل و بامیان – کابل 

از  منی توانند  مردم  و  ندارند  امنیت 

و  با خیال راحت رفت  این مسیرها 

آمد کنند«.

شورشیان  شنبه  روز  به  تازگی  به 

مسلح از مسیر شاهراه کابل- پکتیا، 

حدود 60 تن غیرنظامی را ربودند.

ازاعضای  برخی  حال  همین  در 

مجلس سنا به این باور اند که خود 

حکومت در ناآرامی ها دست دارد.

صفی الله هاشمی یک عضو مجلس 

همه  امنیتی  »اوضاع  گفت:  سنا 

روزه بدتر می شود، در کابل حمالت 

و رسقت های مسلحانه به اوج خود 

رسیده و در برخی والیت های دیگر 

خود  دولت  که  می شود  تصور  نیز 

منی خواهد امنیت را تأمین کند«.

اعضای مجلس سنا هشدار می دهند 

امنیتی  وضعیت  به  دولت  اگر  که 

با  افغانستان  نکند،  توجه  کشور 

چالش های جدی روبرو می شود.

از  سناتوران  این  حال  همین  در 

خط  در  امنیتی  نیروهای  کارکرد 

اما  می کنند؛  ستایش  جبهه  مقدم 

مشکالت را در سطح مدیریتی این 

نیروها می دانند.

رییس  مسلم یار  هادی  فضل 

مجلس سنا گفت: »در مورد کارکرد 

داریم؛  مالحظه  امنیتی  مسئوالن 

و  ماست  اصلی  وظیفه ی  نظارت 

انتقاد ما به معنی تضعیف روحیه ی 

بر  نظارت  باب  از  ما  نیست.  آنان 

که  می کنیم  وارد  فشار  مسئووالن 

کنند؛  تقویت  سنگر  در  را  نیروها 

برای  رسبازانی که  و  افرسان  اما 

می کنند  مبارزه  امنیت  برقراری 

قابل ستایش اند و از آنان حامیت 

می کنیم«.

از  سناتوران  برخی  هم  سویی  از 

ولسوالی  در  شب نامه ها  پخش 

نگرانی  ابراز  کابل  والیت  پغامن 

کردند.

کمیسیون  به  سنا  مجلس  رییس 

وظیفه  مجلس  این  دفاعی  امور 

سپرد که با هم کاری سناتوران کابل 

در مجلس سنا موضوع را از نزدیک 

گزارش  مجلس  به  و  کرده  بررسی 

دهند.

گذشته  شب  که  می شود  گفته 

در  طالبان  سوی  از  شب نامه هایی 

ولسوالی پغامن والیت کابل پخش 

شده اند.

اطالعات روز: مقام های محلی در غزنی می گویند که از اثر 
این  زنخان  ولسوالی  مربوطات  در  شده  جاسازی  ماین  انفجار 

والیت دو پولیس کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.
شفیق ننگ، سخنگوی سرپرست والیت غزنی گفته که از اثر 
انفجار ماین بر تانک پولیس در ولسوالی زنخان این والیت دو 
تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند که زخمی ها به شفاخانه 

منتقل شده و وضعیت صحی آن ها وخیم به نظر می رسد.
هم چنان احمد ضیا یعقوبی، ولسوال زنخان با تأیید این رویداد، 

گفته است، طالبان مسلح ماین را در زیر یک پل جاسازی کرده 
بودند که در زمان عبور تانک پولیس از روی پل انفجار داده شد.

او نیز تأیید کرد که در این رویداد دو پولیس کشته و سه تن 
دیگر زخمی شده اند.

سه  که  گفته  غزنی  والیتی  شفاخانه ی  داکتران  از  تن  یک 
زخمی ها به شفاخانه آورده شده اند به گفته ی او وضعیت صحی 

زخمی ها خوب می باشند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. 

والیت  قیصار  ولسوالی  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
با  )یک شنبه(،  دیروز  پولیس  افسر  یک  که  می گویند  فاریاب 
دختر خردسال اش  و یک  را کشت  خانم اش  گلوله ی  شکلیک 

را زخمی کرد.
عبدالجمیل صدیقی، ولسوال قیصار گفته که عبدالغنی ساتنمن، 
اختالف  خاطر  به  دیروز  صبح  ولسوالی،  این  پولیس  فرمانده 

خانوادگی، با شلیک گلوله خانم اش را کشته است.
پنج  دختر  یک  پولیس  افسر  این  است،  افزده  صدیقی  آقای 
به  فعال  و  کرده  زخمی  گلوله  ضرب  با  نیز  را  خود  ساله ی 

شفاخانه ی شهر میمنه مرکز فاریاب منتقل شده است.
پولیس تسلیم  به  را  این کار، خود  افسر پس  این  افزود که  او 

کرده است.
ولسوال قیصار گفته که علت اختالف خانوادگی تاهنوز مشخص 

نیست، اما پولیس بررسی هایش را در این زمینه آغاز کرده است.
هم چنان احمد فرهاد، رییس شورای مردمی قیصار گفته است، 
این خانم ٢٥ سال سن داشت و علت قتل او این بود که افسر 
پولیس )شوهر این خانم( صدای خانم اش را زمانی شنیده که با 

کسی دیگر صحبت های مشکوک می کرده است.
این در حالی است که پیش از این در آغاز ماه ثور، یک طفل ١6 
ساله توسط یک فرد مسلح که یکی از فرماندهان محلی بوده در 
ولسوالی پشتون کوت فاریاب کشته شد و یک دختر ١٣ ساله در 
ولسوالی خواجه سبزپوش این والیت خودش را حلق آویز کرد.

 آمار ارائه شده از سوی کمیسیون ساحوی حقوق بشر فاریاب 
این چهارمین قضیه ی مرگ  نشان می دهد که در سال جدید 
زنان بوده و هم چنان چهار زن دیگر نیز به علت خشونت های 

خانوادگی کشته شده اند.

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی

0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس: کوته سنگی، سرک سه سیلو،

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

اعضای مجلس سنا: 
امنیت شاه راه ها تأمین گردد

از اثر انفجار ماین 
در غزنی دو پولیس کشته و سه تن زخمی شدند

یک افسر پولیس
 در فاریاب خانم اش را به قتل رساند


