
اطالعات روز: اشرف غنی، رییس جمهور کشور دیروز در نشستی که برنامه ی 

صد روزه ی وزارت مالیه را مورد بررسی قرار می داد گفت که باید این موضوع 

برای مردم روشن شود که بدون نظام مالی، کشورو نسل های آینده ی افغانستان 

به پا نمی ایستد. هم چنان رییس جمهور گفت: »تصویر وزارت مالیه باید به طور 

جدی تغییر کند و همچنان به مردم تفهیم گردد که اصالحات در سیستم مالی، 

ضروری  و  الزم  نیز  سرمایه گذاری  رشد  برای  بلکه  نه،  عواید  رشد  برای  تنها 

می باشد«. غنی افزود: »مالیه دهی فرهنگ حسابدهی را تقویت نموده...

اطالعات روز: یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 

دیروز)دوشنبه( در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت؛ انتخابات مجلس 

کمک های  قطع  و  ملی  وحدت  حکومت  آمادگی  عدم  دلیل  به  نمایندگان 

خارجی به این کمیسیون، به موقع برگزار نخواهد شد.

مجلس نمایندگان روز گذشته مسئوالن کمیسیون مستقل انتخابات را به دلیل 

تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به مجلس فراخوانده بود. این نشست به 

مخالفت برخی از اعضای مجلس مواجه شده و نشست مجلس با تنش همراه 

شد. آقای نورستانی در این نشست گفت اخیرًا برخی از کشورهای...

مدارس  بعضی  در  بنیادگرایانه  اندیشه های  تدریس  مورد  در  زیادی  گزارش های 

کشور منتشر شد. این گزارش ها، شاید یک بخش کوچک از  وضعیتی را که در 

اکثر  معلوم،  قرار  از  باشد.  داده  بازتاب  دارد  جریان  غیررسمی  و  رسمی  مدارس 

مدارس دینی و حتا مکاتب و دانشگاه های کشور تبدیل به قلمروهای مهمی برای 

تدریس و انتشار اندیشه های بنیادگرایانه شده است...                                  صفحه4

 9 شمول  به  کشته،   14 که  کابل  در  مهمانخانه ای  بر  طالبان  گستاخانه ی  حمله ی 

اشرف  جمهور  رئیس  که  می دهد  نشان  را  دشواری هایی  گذاشت،  خارجی،برجای 

غنی در زمینه ی تامین امنیت اساسی، به دنبال خروج نیروهای جنگی بین المللی از 

افغانستان، با آن مواجه است.  از زمانی که شورشیان »حمالت بهاری« ساالنه ای شان 

را علیه حکومت غنی در اواخر ماه اپریل اعالم کردند...                              صفحه3 

در  نگرانی  عوامل  از  یکی  بازنشسته ی سیا،  مقام  گفته های  براساس 
این مرحله ی نخستین، عربستان سعودی بود که از زمان افتادن بن 
الدن به چنگ پاکستانی ها هزینه ی نگهداری از او را می پرداختند. او 
گفت:»سعودی ها نمی خواستند حضور بن الدن، برای ما آشکار شود، 
چون؛ باآلخره، او یک عرب سعودی بود و به این خاطر به پاکستانی ها 
بود  این  نگهدارند. ترس سعودی ها  دید  از  را دور  او  که  بودند  گفته 
که اگر ما خبر شویم، آن گاه بر پاکستان فشار وارد خواهیم کرد که 
بگذارد اسامه بن الدن به ما بگوید که عربستان سعودی با القاعده چه 

کار می کرد. به این خاطر آن ها پول مصرف می کردند- خیلی زیاد...
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نورستانی: انتخابات مجلس نمایندگان،
 به موقع برگزار نخواهد شد
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»معاملۀ خطرناک با دشمن دیرینه«
انتقاد شدید مجلس نمایندگان از امضای تفاهمنامه ی 

همکاری های استخباراتی با  آی اس آی



اطالعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست 
دیروزی مجلس از امضای تفاهم نامه ای استخباراتی میان ریاست 
عمومی امنیت ملی افغانستان و اداره ی استخبارات پاکستان به 
شدت انتقاد کرده و امضای این تفاهم نامه را خالف منافع ملی 

دانستند.
پیش  روز  پنج  ملی   امنیت  عمومی  ریاست  که  می شود  گفته 
تفاهم نامه ای را با اداره ی استخبارات پاکستان به امضاء رسانده 
پاکستان  استخبارات  اداره ی  تفاهم نامه  این  اساس  بر  است. 
نیروهای امنیت ملی افغانستان را آموزش داده و تجهیز خواهد 

کرد.
نادرشاه بحر، نماینده ی مردم غور با انتقاد از این تفاهم نامه گفت: 
»کسانی که جنگ در کشور را جنگ استخباراتی می خواندند، حاال 

تفاهم نامه به امضاء می رساندند«.
ما  امید  »تنها  گفت:  غزنی  مردم  نماینده ی  قاسمی،  اکبر  علی 
از سوی استخابارات  نیروها  این  بود؛ حاال که  امنیتی  نیروهای 
پاکستان آموزش داده شود، گلیم این وطن را جمع شده، فکر 

کنید«.
»امضای  گفت:  تخار  مردم  نماینده ی  دانش،  حبیبه  هم چنان 

پیمان استخباراتی، خالف منافع ملی کشوراست«.
از سوی هم عبدالرحمن رحمانی، نماینده ی مردم بلخ با اشاره به 

پیمان امنیتی با ایاالت متحده ی امریکا گفت؛ این پیمان مشکل 
افغانستان را حل نکرده و افغانستان را به پایگاه جنگ شرق و 

غرب تبدیل کرد.
به  را  پاکستان  با  استخباراتی  پیمان  افزود: »حاال بی شرمانه  او 
امضاء رساند. تا دیروز داد می زدند که استخبارات پاکستان عامل 
امضاء  پاکستان  با  را  استخباراتی  پیمان  حاال  اما  است؛  جنگ 

کردند«.
هم چنان احمدشاه رمضان، نماینده ی مردم بلخ گفت: »وضعیتی 
تباهی  سوی  به  را  افغانستان  گرفته،  پیش  در  حکومت  که  را 

می برد«.
می گفتند  امنیتی  مسئوالن  این  از  پیش  این که  به  اشاره  با  او 
که استخبارات پاکستان عامل نا امنی ها در کشور است و طالب، 
داعش و انتحاری ها را به افغانستان می فرستد؛ اما حاال حکومت 
و  فکر  مغز،  استخباراتی»  تفاهم نامه ی  امضاء  با  افغانستان 

اندیشه های مردم افغانستان را به دست پاکستان داد«.
او تأکید کرد: »آیا رهبران و شورای امنیت ملی، نمی دانند که 
دست  را  افغانستان  مردم  که  است  افغانستان  دشمن  پاکستان 

بسته به استخبارات آن کشور تسلیم می دهند«.
که  گفتند  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  حال  همین  در 
عمومی  رییس  و  ملی  امنیت  مشاور  مسئله  این  به  پیوند  در 

امنیت ملی به مجلس فراخوانده شوند. مخدوم ابداهلل محمدی، 
نماینده ی مردم سمنگان در این مورد گفت: »امنیت ملی مرده 
است، رییس امنیت ملی باید فراخوانده شود، مردم افغانستان را 

دست بسته به دشمن داده است«.
حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست نشست دیروزی 
بین المللی،  امور  کمیسیون های  از  داشت،  عهده  به  را  مجلس 
دفاعی و امنیت داخلی مجلس خواست که برای روشن شدن این 
موضوع، رییس عمومی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی رییس 

جمهور را به کمیسیون مشترک فراخوانده شوند.
این در حالی است که سخنگوی رییس جمهور امضاء تفاهم نامه  
نیاز  تروریزم و هراس افگنی یک  با  مبارزه  برای  را  پاکستان  با 
رسانه ها  به  جمهور  رییس  سخنگوی  عابدی،  اجمل  می داند. 
گفته است: »تفاهم نامه ای اطالعات استخباراتی میان افغانستان 
نهاد  دو  هر  هم  گذشته  در  نیست،  تازه یی  چیزی  پاکستان  و 
استخباراتی، باهم چنین تفاهم نامه هایی داشته و اکنون هم توجه 
بیشتر این تفاهم نامه بر روی مبارزه یی مشترک هر دو کشور بر 

علیه تروریزم است.« 
بر اساس ماده ی 91 قانون اساسی افغانستان، تصدیق معاهدات و 
میثاق های بین المللی میان دولت ها و یا کنار گذاشتن افغانستان 

از آن ها، از صالحیت های مجلس نمایندگان می باشد.

اطالعات روز: اشرف غنی، رییس جمهور کشور 
دیروز در نشستی که برنامه ی صد روزه ی وزارت 
مالیه را مورد بررسی قرار می داد گفت که باید این 
نظام  بدون  که  شود  روشن  مردم  برای  موضوع 
پا  به  افغانستان  آینده ی  نسل های  کشورو  مالی، 

نمی ایستد.
هم چنان رییس جمهور گفت: »تصویر وزارت مالیه 

باید به طور جدی تغییر کند و همچنان به مردم 
تفهیم گردد که اصالحات در سیستم مالی، تنها 
برای رشد عواید نه، بلکه برای رشد سرمایه گذاری 

نیز الزم و ضروری می باشد«.
را  حسابدهی  فرهنگ  »مالیه دهی  افزود:  غنی 
کشور  مردم  به  را  مالکیت  حس  نموده،  تقویت 

می دهد«.

توسط  باید  داخلی  تولید  که  گفت  هم چنان  او 
سیاست مالی کشور حمایت گردد.

به گفته ی آقای غنی بحث خودکفایی باید به طور 
جدی، اما عام فهم و واضح مطرح گردد.

در این نشست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و شماری 
دیگر از مسئوالن آن وزارت پرنامه ی صد روزه یی 
امور  چون،  مختلف  عرصه ها  در  را  وزارت  این 

امور  گمرک ها،  عواید،  خزانه ها،  بودجه،  پالیسی، 
بیمه، منابع بشری و امور مالی و اداری ارائه کرد.

هم چنان رییس جمهور غنی در این نشست گفت 
»بودجه باید وسیله ی برای تغییر در فعالیت های 
از  باید  پروژه ها  تطبیق  روش  و  باشد  انکشافی 
پروژه های کوچک به پروژه های بزرگ زیربنایی 

تغییر یابد«

رییس  نورستانی،  یوسف  روز:  اطالعات 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مجلس  عمومی  نشست  در  دیروز)دوشنبه( 
نمایندگان گفت؛ انتخابات مجلس نمایندگان به 
دلیل عدم آمادگی حکومت وحدت ملی و قطع 
کمک های خارجی به این کمیسیون، به موقع 

برگزار نخواهد شد.
مسئوالن  گذشته  روز  نمایندگان  مجلس 
کمیسیون مستقل انتخابات را به دلیل تأخیر در 
برگزاری انتخابات پارلمانی به مجلس فراخوانده 
از اعضای  این نشست به مخالفت برخی  بود. 
مجلس مواجه شده و نشست مجلس با تنش 

همراه شد.
آقای نورستانی در این نشست گفت اخیراً برخی 
از قطع کمک های  از کشورهای کمک  کننده 
حکومت  و  داده  خبر  کمیسیون  این  به  شان 
مجلس  انتخابت  برگزاری  مالی  توانایی  هم 

نمایندگان را ندارد.
نورستانی افزود که با قطع کمک های خارجی به 
850 کارمند فنی این کمیسیون معاش پرداخت 

نشده و این کارمندان وظایف خود را از دست 
انتخابات  برگزاری  آن ها  بدون  داد که  خواهند 

شفاف دشوار خواهد بود.
برگزاری  برای  که  افزود  نورستانی  هم چنان 
انتخابات پارلمانی به 80 میلیون دالر بودجه نیاز 
باید  و کشورهای کمک کننده  دولت  که  است 
این مقدار پول را در اختیار کمیسیون انتخابات 

قرار دهند.
او گفت که حکومت وحدت ملی، اصالحات در 
نظام انتخاباتی را آغاز نکرده و با وجود اختالف 
برای  الزم  آمادگی  موضوع،هنوز  این  سر  بر 

برگزاری انتخابات را ندارد.
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری 
و  تقلب گسترده  با  و شوراهای والیتی 1393 
تأخیر چندین ماهه همراه بود که در نتیجه ی 
آن دو نامزد پیشتاز در دور دوم انتخابات، روی 
تشکیل حکومت وحت ملی توافق کردند. بعد از 
تشکیل حکومت وحدت ملی، یکی از ماده های 
افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح  توافق،  این 
تاهنوز  ماه  چندین  گذشت  از  پس  اما  بود؛ 

رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت در مورد 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  رییس  انتخاب 
انتخابات  نظام  اصالح  طرح  و  دارند  اختالف 

تهیه نشده است.
این  پیشنهاد  به  حکومت  نورستان  گفته ی  به 
کمیسیون در مورد تنظیم جدول زمانی انتخابات 
و تأمین هزینه و امنیت انتخابات مجلس پاسخ 
قوه یی  که  می دهد  نشان  این  و  است  نداده 
آمادگی  انتخابات  این  برگزاری  برای  اجرایی، 
ندارد. نورستانی افزود که کمیسیون انتخابات، 
11 میزان سال 1394 را برای برگزاری انتخابات 
عدم  با  اما  کرد؛  پیشنهاد  حکومت  به  مجلس 
پاسخ حکومت به این پیشنهاد، این تاریخ برای 

برگزاری انتخابات از دست رفته است.
در نشست دیروزی مجلس برخی از نمایندگان 
دلیل  به  مجلس  در  نورستانی  آقای  حضور  با 
مدیریت ناسالم او در انتخابات 1393 مخالفت 

کردند.
از  بخشی  به  انتخابات،  کمیسیون  رئیس  اما، 
انتخابات  مدیریت  مورد  در  خود  علیه  انتقادها 

از  واقعی  و  دقیق  آمار  بدون  که  گفت   1393
شفاف  انتخابات  برگزاری  رای دهندگان،  تعداد 

و بدون تقلب امکان پزیر نیست.
این مورد گفت، آماری که   آقای نورستان در 
ما  به  از جمعیت کشور  احصائیه  مرکزی  دفتر 
در  است،  نفر  میلیون  داده، جمعیت کشور 26 
تا  از سال 2004  انتخابات  کمیسیون  حالی که 
2013 میالدی 20 میلیون و 800 هزار کارت 

رایی دهی توزیع کرده است.
او افزود اگر جمعیت کشور 26 میلیون نفر باشد 
باید تعداد رای دهندگان بین 11 تا 12 میلیون 
که  افرادی  تعداد  به  کمیسیون  ولی  باشد؛  نفر 
کارت رای دهی گرفته اند برگه رای چاپ می کند 
را  انتخابات  در  تقلب  زمینه ی  مسئله،  این  که 

فراهم می کند.
واقعی  لیست  »زمانی که  کرد:  تأکید  او 
رای دهندگان را نداشته باشیم، این انتظار را از 
این کمیسیون نداشته باشید که تقلب از فضای 
خواهد  همیشه  تقلب  این  شود.  گم  افغانستان 

بود«.

اطالعات روز: حسیب صدیقی، سخنگوی اداره امنیت ملی، 
و  تجهیز  گفت،  کابل  در  خبری  نشست  در  دوشنبه(  دیروز) 
استخبارات  اداره  سوی  از  امنیت ملی  اداره  نیروهای  آموزش 

پاکستان جز تفاهم نامه ای امضاء شده با پاکستان نیست.
آقای صدیقی افزود که این هم کاری شامل عرصه های نظامی، 
مالی، سیاسی و حمایت از روند هم کاری اطالعاتی برای مبارزه 

با تروریزم در منطقه است.
خطوط  دقت،  و  به درستی  تفاهم نامه  این  »در  گفت:  صدیقی 
تروریسم،  علیه  مشترک  مبارزه ی  در  هم کاری  عمومی 
که  تاکتیکی  اطالعات  مبادله ی  حدود  مشترک،  تهدیدهای 

بتواند در این راستا به ما کمک کند، تعریف شده است«.

استخباراتی  تفاهم نامه ای  امضای  که  است  حالی  در  این 
افغانستان با پاکستان واکنش شدید اعضای مجلس نمایندگان 
تفاهم نامه ای  امضای  مجلس  اعضای  داشت.  دنبال  به  را 
و  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  میان  استخباراتی 

اداره ی استخبارات پاکستان را خالف منافع ملی دانستند.
نمایندگان در نشت دیروزی مجلس  از اعضای مجلس  برخی 
امنیت  رییس عمومی  باید  این موضوع  به  پیوند  در  گفتند که 
مجلس  این  به  جمهور  رییس  ملی  امنیت  مشاور  و  ملی 

فراخوانده شوند.
تفاهم نامه گفت: »در  این  مورد  در  ملی  امنیت  اما، سخنگوی 
کیست  ما  دشمن  که  شده  تعریف  صراحت  به  تفاهم نامه  این 

او  می شوند«.  امنیتی محسوب  تهدید  عنوان  به  منابع  کدام  و 
تهدید  که  افراطی  و  تروریستی  گروه های  تمام  »نام  افزود: 
تلقی می شوند، در نقاط مختلف کشور پناهگاه دارند، ذکر شده 

است«.
بین  ارتباطی  افسران  مبادله ی  که  کرد  تأیید  صدیقی  آقای 
ذکر  تفاهم نامه  این  در  کشور  دو  هر  استخباراتی  سازمان های 
دو  بین  موقع  به  و  سریع  هماهنگی  آن  هدف  که  است  شده 

نهاد است.
صدیقی از هم کاری پاکستان با افغانستان ابراز امیدواری کرد و 
گفت: »امیدواریم پاکستان این بار تعهدات خود را اجرا کند و با 

روحیه ی همکاری و صادقانه عمل کند«.

2
»معاملۀ خطرناک با دشمن دیرینه«

انتقاد شدید مجلس نمایندگان از امضای تفاهمنامه ی همکاری های استخباراتی
 با  آی اس آی

رییس جمهور: 
بدون نظام مالی، کشور و نسل های آینده به پا نمی ایستد

نورستانی: 
انتخابات مجلس نمایندگان، به موقع برگزار نخواهد شد

امنیت ملی: 
تجهیز و آموزش ماموران امنیت ملی جز تفاهم نامه ی امنیتی با پاکستان نیست

تفاهم نامه ی همکاری 
یا تالش آی اس آی برای متالشی 

کردن امنیت ملی افغانستان؟
شهریار فرهمند

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با سازمان استخبارات نظامی 

می شود  گفته  است.  کرده  امضا  همکاری  تفاهم نامه ی  پاکستان 

از  افغانستان  امنیت ملی  ماموران  آموزش  نیز  و  اطالعات  تبادله 

مسئوالن  اما  است؛  تفاهم نامه  این  شامل  نیز  آی  اس  آی  سوی 

سیاسی،  عرصه های  شامل  همکاری  این  که  اند  گفته  امنیت ملی 

با  مبارزه  برای  تخنیکی  اطالعات  تبادل  و  بوده  نظامی  و  مالی 

دشمن مشرتک می باشد. 

افکار  و  رسانه ها  منایندگان،  مجلس  در  تفاهم نامه  این  امضای 

مجلس  اعضای  است.  شده  مواجه  گسرتده  مخالفت  با  عمومی 

منایندگان امروز در جلسه ی عمومی این نهاد، امضای تفاهم نامه 

با ای اس آی را شدیدا مورد انتقاد قرار دادند و آن را به مثابه ی باز 

شدن مسیر مداخله های منفی بیشرت آی اس آی در امور افغانستان 

یاد کردند. 

تفاهم نامه،  این  در  که  اند  گفته  امنیت ملی  مسئوالن  که  هرچند 

تروریسم،  با  مشرتک  مبارزه  در  همکاری ها  اساسی  خطوط 

کامال  تاکتیکی  اطالعات  مبادله ی  حدود  و  مشرتک  تهدیدهای 

آن هم  با  اما  است؛  گردیده  تعریف  دشمن مشرتک  و  شده  روشن 

و  تفاهم نامه  این  جزئیات  با  ارتباط  در  گسرتده ای  نگرانی های 

شکل  تفاهم نامه  این  بربنیاد  که  همکاری های  روند  چگونگی  نیز 

خواهد گرفت، وجود دارد. نگرانی جدی از عدم صداقت پاکستان 

در تعهداتش است و این که این تفاهم نامه به جای جلب همکاری 

پاکستان در مبارزه با تروریسم، افزایش مداخله های  منفی بیشرت 

در  بازشدن دست مخرب آی اس آی  و  امور کشورما  در  پاکستان 

امور افغانستان را سبب شود. این نگرانی ناشی از تجربیات گذشته 

پاکستان،  نظامی  استخبارات  سازمان  ماهیت  از  درست  درک  و 

اهداف و سیاست های کلی این کشور می باشد، باید جدی گرفته 

شود. 

پرسش اصلی در این است؛ چگونه سازمانی که پیش از این دشمن 

منفی،  مداخله های  به  متهم  مدام  و  می شد  خوانده  افغانستان 

رشیک  امروزه  می شد؛  کشور  در  افروزی  آتش  و  افگنی  دهشت 

با  غیرمستقیم  گونه ی  به  عمال  که  سازمانی  با  و  می شود  امنیتی 

کند؟  امضا  امنیتی  همکاری های  تفاهم نامه  می کند،  مقابله  آن 

پیش  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مشخصا  و  افغانستان  حکومت 

به  متهم  را  پاکستان  نظامی  استخبارات  سازمان  همواره  این،  از 

می کردند.  افغانستان  در  تروریستان  از  حامیت  و  افگنی  دهشت 

این اداره صدها مورد قضایا و اسنادی را بدست آورده اند که نقش 

مستقیم آی اس آی را در صدور تروریسم به افغانستان و حامیت 

پای  رد  می سازد.  ثابت  کشور    در  افگنی  دهشت  و  افراطیت  از 

مختلف  نقاط  در  مسلحانه  یورش های  و  انتحاری  حمالت  اکرث 

پاکستان  نظامی  استخبارات  سازمان  به  نهایت  در  افغانستان 

می رسد. برهیچ کسی پوشیده نیست که شبکه ی حقانی بخشی از 

سازمان استخبارات نظامی پاکستان است و با دستور و برنامه های 

افغانستان دست به فعالیت های تروریستی مرگبار  این سازمان در 

می زنند. سناریوی طالبان افغانی و طالبان پاکستان عمال ساخته و 

پرداخته ی  ای اس آی پاکستان است و عمال با مدیریت و برنامه 

های این سازمان در افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند. موج 

جدید ناامنی و پروسه خطرناک تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به 

شامل، طرح کالن منطقه ای است که با مدیریت آی اس آی اجرا 

افغانستان  دولت  صلح  روند  برابر  در  عمال  سازمان  این  می شود. 

بارها  می شود.  پروسه  این  رسیدن  نتیجه  به  از  مانع  و  ایستاده 

افغانستان متایل  با دولت  در گفتگوهای صلح  رهربان طالبان که 

نشان داده اند، از سوی آی اس آی دستگیر و یا کشته شده اند. 

پرونده ای سیاه، چگونه می شود  با داشنت چنین  با سازمانی  پس؛ 

رشیک امنیتی شد؟ 

امضای این تفاهمنامه جز یک تصمیم عجوالنه و یا تسلیم شدن 

دیگری  توجیهی  هیچ  پاکستان،  نظامی  استخبارات  سازمان  به 

ندارد. دولت  افغانستان با امضای این موافقت نامه، به آی اس آی 

فرصت داده تا در درون سازمان امنیت ملی افغانستان نفوذ کرده و 

این سازمان را از درون متالشی کند. برای همکاری های مشرتک 

امنیتی و استخباراتی با دشمن مشرتک، نیاز به امضای تفاهم نامه 

این  از  پیش  نیست.  کشور  دو  استخباراتی  سازمان های  میان 

تفاهم نامه های زیادی در مورد همکاری های امنیتی و استخباراتی 

میان دو کشور در مبارزه با تروریسم میان رهربان و دیگر مسئوالن 

دو کشور امضا شده بود و در متام این تفاهم نامه ها، بر همکاری 

بنابراین؛  بود.  تاکید شده  امنیتی و استخباراتی دو کشور  مشرتک 

وجود  کافی  الزام های  و  استنادها  زمینه،  این  در  همکاری  برای 

نداشت و نیاز به امضای این تفاهمنامه نبود. سازمان استخبارات 

نظامی پاکستان به احتامل زیاد از امضای این تفاهمنامه، برنامه 

و اهداف دیگری را دنبال می کنند.

سه شنبه
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روزیادداشت



کابل  در  مهمانخانه ای  بر  طالبان  گستاخانه ی  حمله ی 

گذاشت،  خارجی،برجای   9 شمول  به  کشته،   14 که 

دشواری هایی را نشان می دهد که رئیس جمهور اشرف غنی 

نیروهای  دنبال خروج  به  امنیت اساسی،  تامین  زمینه ی  در 

جنگی بین المللی از افغانستان، با آن مواجه است. 

شان  ساالنه ای  بهاری«  »حمالت  شورشیان  زمانی که  از 

و  کردند  اعالم  اپریل  ماه  اواخر  در  غنی  حکومت  علیه  را 

را آغاز کردند، حکومت را مجبور  جنگ های شدیدی شان 

ضروری  شدیدا  اصالحات  قیمت  به  را  منابع  که  ساخت 

روی تامین امنیت متمرکز سازد، ساعت ها محاصره که در 

نخستین ساعت های روز پنجشنبه پایان یافت، مرگبارترین 

یک  بریتانیایی،  یک  امریکایی،  یک  بود.  کابل  در  حمله 

کشته  میان  در  پاکستانی  دو  و  هندی  چهار  ایتالیایی، 

شده ها بودند. پنج افغان نیز کشته شدند و هفت تن دیگر، 

به شمول یک پولیس، زخم برداشتند.

و  با ساکنان  طالبان،با هدف قرار دادن مهمان خانه ای که 

هراس  هم چنان  است،  مشهور  المللی  بین  بازدیدکنندگان 

آفریدند که استراتیژی خارجی کشی شان را از سر می گیرند؛ 

استراتیژی ای که اعتبار تالش های غنی را به منظور آوردن 

بلکه؛در  افغانستان  در  تنها  نه  شگوفایی  و  ثبات  صلح، 

منطقه تضعیف می کند. هارون میر، یک تحلیلگر سیاسی 

مستقل، گفت: »این حمله نشان می دهد که کابل بسیار 

آسیب پذیر است. افزایش حمالت بر کابل می تواند زندگی 

را در این جا فلج کند و اگر حمالت در کابل بسیار افزایش 

یابد؛ می تواند به حکومت صدمه بزند«. 

شرکت  برای  مهمانان  شنبه  چهار  روز  عصر  هنگامی که 

آمدند  گردهم  افغان  معروف  نوازنده یی  یک  کنسرت  در 

کارمندان  تاجران،  دیپلمات ها،  چون  مخاطبانی  و 

موسسات خیریه، دانشگاهیان و دیگران در آن شرکت کرده 

یورش  پاالس  پارک  خانه ی  مهمان  بر  افراد مسلح  بودند، 

بردند. 

مهمان خانه  این  اطراف   در  تیراندازی  صدای  همین که 

نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد  نو، در  در منطقه ی شهر 

پیچید؛  می شود،  اداره  خارجی ها  توسط  بیمارستانی که  و 

ساحه به سرعت توسط پولیس های مسلح و نیروهای ویژه 

با موترهای زرهی شان احاطه شد. حدود 60 نفر تا نخستین 

ساعت های بامداد روز پنجشنبه گروگان گرفته شده بودند. 

پولیس  رئیس  رحیمی،  عبدالرحمان  جنرال  این که  از  قبل 

کابل، پایان محاصره را اعالم کند، برای حدود پنج ساعت 

انفجارهای  سلسله  یک  و  پراکنده  تیراندازی های  صدای 

سرعت  به  نشان ها  آتش  می رسید.  گوش  به  کننده  خفه 

داخل رفتند تا ساختمان را تصفیه کنند و ساختمان تحت 

محاصره قرار داشت تا تمام باشنده های آن خارج شدند.

طالبان مسئولیت این حمله را با ارسال بیانیه ای از طریق 

ایمیل برعهده گرفتند و گفتند که این هوتل بخاطر حضور 

شدند.  داده  قرار  هدف  آمریکایی ها،  جمله  از  خارجی ها، 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه گفت که این حمله 

کالشینکوف،یک  اسلحه  با  مسلح  مهاجم  یک  توسط 

این حال،  با  شد.  انجام  تفنگچه  یک  و  انتحاری  واسکت 

حمله  این  در  مسلح  مرد  سه  که  گفتند  کابل  در  مقام ها 

دست داشتند و تمام شان در جریان زد و خورد با نیروهای 

امنیتی افغان کشته شدند.

به  بیانیه ای  صدور  با  و  کرد  محکوم  را  حمله  این  غنی 

روز پنجشنبه، بر طالبان تاخت و تعهد کرد که شورشیان 

ناکام  کشور  در  صلح  آوردن  برای  را  برنامه هایش 

رهبران کشورهایی که  با  او گفت که  توانست.  نخواهند 

شهروندان شان در این حمله کشته شده بودند، صحبت 

دشمنان  و  »تروریست ها  کرد:  اضافه  و  است  کرده 

افغانستان با این گونه فعالیت ها نمی توانند به روابط کشور 

ما با کشورهای دیگر صدمه بزنند«. 

به قدرت رسیده است،  ماه سپتامبر  در  زمانی که غنی  از 

زمینه ی  در  وعده هایش  به  باور  و  او  از  عمومی  حمایت 

آوردن اصالحات و صلح، به سرعت کاهش یافته است. 

کابینه ی او هنوز وزیر دفاع ندارد و او قصد دارد چرخه ی 

اقتصاد در حال احتضار را به گردش درآورد و اشتغال زایی 

از  بسیاری  و  خارجی  جنگی  نیروهای  خروج  از  پس  که 

متوقف  گذشته،  اواخر سال  در  دولتی  غیر  سازمان های 

شده است را بیشتر کند.

تالش های  تحلیف اش،  مراسم  از  پس  بالفاصله  غنی، 

کشورهای  حمایت  جلب  منظور  به  را  دیپلماتیک اش 

از  افغانستان  تحول  بر  مبنی  دیدگاهش  برای  همسایه 

اقتصادی  همکاری های  مرکز  به  خطرناک  کشور  یک 

به گفتگوهایی که  آغاز کرد. کشاندن طالبان  منطقه ای 

شامل شدن  و  بیانجامد  صلح  گفتگوهای  به  سرانجام 

احتمالی آن ها در حکومت، در محراق برنامه هایش قرار 

داشت.

در اوایل ماه جاری، نمایندگان حکومت غنی و طالبان به 

شکل غیر رسمی در کشور خلیجی قطر مالقات کردند. 

در جریان بحث ها در آنجا، هردو طرف تاکید کردند که 

نیست.  برنامه ی کاری شان شامل  در  گفتگوهای صلح 

با این حال، طالبان بیانیه ای صادر کردند که بر انعطاف 

پذیری جدید این گروه در مورد مسایلی که قبال در برابر آن 

مقاومت می کردند؛ مانند حضور خارجی ها در افغانستان و 

پذیرفتن قانون اساسی،داللت داشت.

افزایش  حال  در  هم چنان  خشونت ها  زمان،  عین  در 

است.

چهار  روز  حمله ی  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر 

شنبه را محکوم کرد و آن را »وحشیانه« خواند و گفت که در 

چهار ماه نخست سال 2015، آمار بلند تلفات غیر نظامیان 

را مستند ساخته است که در این چهار ماه 974 تن کشته 

و 1963 تن زخمی شده اند که این آمار، در مقایسه با دوره 

مشابه در سال گذشته، 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

ژرژت گانگون، مسئول حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد 

در بیانیه ای گفت: »اظهارات طالبان در اجتناب از تلفات 

در  آخرین کشتارها  با  را  آن  ما  و  اند  خالی  تو  غیرنظامیان 

تضاد می دانیم«. 

این حمله هم چنین نشان می دهد که چگونه طالبان قادر 

اند با قیودات امنیتی سخت تر در پایتخت، خود را انطباق 

دهند؛ قیوداتی که در موجودیت آن قاچاق مقدار زیادی از 

اسلحه به طور فزاینده ای دشوار شده است«.

اجازه  چون  شود  فاش  نامش  نخواست  که  دیپلماتی 

صحبت با رسانه ها را نداشت، گفت: »همه انتظار داشتند 

شبیه  چیزی  کابل،  بر  کالن  حمله ی  یک  با  طالبان  که 

بمب گذاری موتر، حمالت بهاری شان را  راه اندازی کنند؛ 

اما این اتفاق نیافتاد«. »بنابراین آن ها با اسلحه کوچکتر و 

گرم حمالت شان را آغاز کردند«.

از مصروفیت  طالبان  که  میر گفت  هارون  در همین حال، 

میان  اختالفات  به شمول  داخلی،  مشغله های  با  حکومت 

انتصاب  سر  بر  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  و  غنی 

فلج  هدف  به  استراتیژی  طرح  برای  کابینه،  اعضای 

گفت  میر  هارون  کرده اند.  استفاده  اصالحی،  برنامه های 

در  حمالت  با  کشور،  سرتاسر  در  »اکنون  استراتیژی  این 

سرتاسر شرق و شمال، در حال گسترده تر شدن است و از 

یک روز به روز بعد ما نمی دانیم آن ها فردا چه کار خواهند 

حکومت  خزانه ی  که  می دانند  »طالبان  گفت:  او  کرد«. 

خالی است. هر حمله ، حکومت را وادار خواهد کرد تا روی 

امنیت، هزینه  کند. حکومت هنوز به صورتی تنظیم نشده 

دقیق  به صورت  باید  کند،  مناسب عمل  به طور  که  است 

تنظیم شود«. »این استراتیژی شورشی ها توانایی حکومت 

را در زمینه ی تنظیم دقیق عملکردهایش تضعیف می کند. 

داده  انجام  دیگری  کار  باشد.  امنیت  روی  باید  تمرکزش 

نمی تواند«.
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قرار ویدیوجاتی که از پرده ی تلویزیونات مملکتم نرش شدندی، مدیرنا مدبرنا 

از  بودندی.  کشانده  پارملان  به  را  خویش  ترشیف  نورستانی  یوسف  حرضت 

از سوی دیگر، آن حرضت  و  بودندی  از منایندگان خشم گین  یک سو عده ی 

این  به  چرا  که  بودندی  آن  از  خشم  را  منایندگان  االحرتام.  واجب  واالمقاِم 

دلقک انتخاباتی در مجلس راه داده شدندی؟ آن ها که از سیامی شان پیدا 

چون  مجلسی  صحن  در  حضور  شایسته ی  را  ما  العزیز  یوسف  حرضتنا  بود، 

با همین منایندگان خشم دار  از جانبی حق  افغانستان منی دانستندی.  پارملان 

جایی  به  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  معظم  یوسف  این  آخر  استندی. 

با انتخابات مردم و موکلین منایندگان  رساندندی که از هیچ زاویه ی، نسبتی 

مجلس نداشتندندی. از جانبی هم حق با هامن یوسف است که حاال هرچه 

یوسف  حرضتکم  می شودندی.  فکاهی  به  تبدیل  می گویدندی،  رسانه ها  به 

النورستانی شخصیت ملی، بی بدیل، متواضع و سپاس گذار استندی. او را به 

ریاست کمیسیون رساندندی، بناًء از قدیم رضب املثلی بودندی با این محتوا: 

"هرکه نان دادندی، فرمان دادندی".

سپاس  که  نیایندی  خوش  را  خدای  بخشیدندی،  ریاست  جامعتی  که  را  او 

به جا نه بکردندی. همین شد که او را عزم بر سپاس و جربان لطف آمدندی 

بیان  خویش  دراز  زبان  به  خود  را  اش  خالصه  که  شدندی  چنان  نتیجه  و 

نبودندی.  النورستانی  یوسفکم  جنابک  از  خربی  و  گذشتی  روزها  فرمودندی. 

اما به لطف خدای عز و جل، ایشان دیروز در مجلس حضور یافتندی و ایراد 

فغان  و  بودندی  ناراض  آن  از  همه  که  بداشتندیم  امروز حکومتی   " کردندی 

شان برآمدندی". 

قراین و شواهد بیداد کردندی که آمدن او نیز با تقلب همراه بودندی. آن خلق 

برنامه ریختندی که  انتخابات بشکستندی،  ایام  را در  او  الله که کمر حیثیت 

مجلس دیروز را از ناحیه رییس به غیبت مبتال بکردندی تا تدبیر امور داخله ی 

مجلس بدست الحاج عبدالظاهر قدیر بیافتندی. حرضت ایشان از جلد خویش 

فرصت  االفغانستان  الپارملانیه  منایندگان  آن که  از  قبل  و  درآمدندی  پیش 

بکنندی و احساسات عمیقاً متنفریه ی خویش را به سمع آن یوسف برسانندی، 

به  را  تدبیرش  زبان بسته ی  تعریف کردندی. سپس حیوان  را متشنج  مجلس 

سوی انتخابات داخلی بردندی و سناریوی مضحکی برای حضور یا عدم حضور 

رضب  پیچیدندی.  بودندی،  کشاندنده  قهقهرا  به  را  انتخابات  که  یوسف  آن 

دریافت  اجازه  او  و  در مجلس، سمع نواز شدندی  آن حرضت  برای حضور  آرا 

کردندی که در یکی از چوکی های مجلس نشست بکنندی. 

چشامنش  باالی  از  را  ابرو  قبالً  که  او  گذشتندی،  خیر  به  نشست  مراسم 

به جانب،  و حق  رسیده  بهشت  از  تازه  انگار  که  قیافه ی  با  بودندی،  برداشته 

گفتندی که امروز حکومتی داشتندیم که همه از ناراض بودندی و فغان شان 

نتیجه رسیدندی که رشم چیزی  این  بر  قبل  بزرگان سده ها  برآمدندی. گرچه 

خوب بودندی، اما دریغ از آن یک مثقال رشم که برای هر آدمی رضور است. 

ایشان به کلی نداشتندی. این خرب به همین جا متت باالخیر می شود تا شام را 

بیشرت نرنجاندندی. والسالم علیکم.

خرب دیگر از روی فیسبوکات اهل عامل روایت دارد. هرچند یک عده ی قلیل 

که شامر شان از تعداد انگشتان پای نورستانی هم منی گذرد، گفته که حضور 

کثیری  عده ی  اما  نامید.  افغانستان  الکالسیکوی  باید  را  پارملان  در  نورستانی 

میله ی تحلیالت خویش را سوی امضای تفاهم نامه ی همکاری میان ریاست 

امنیت ملی افغانستان و آی اس آی پاکستان نشانه رفته و از زوایای متفاوتی 

بر آن شلیک کرده اند. آن چه تا به حال از همکاری های پاکستان بر افغانستان 

معلوالن  و  بی رویه ی زخمی ها  و هجوم  تعداد مرده گان ماست  افزایش  رفته، 

همکاری های  بعد،  به  این  از  است  قرار  که  حاال  اجتامع.  و  شفاخانه ها  در 

استخباراتی دو کشور را شاهد باشیم، من یکی واقعاً منی دانم چه روزهای در 

انتظار مردم افغانستان خواهد بود. چیزی که به صورت قطع از این همکاری ها 

نصیب افغانستان خواهد شد، مصئونیت جانی مقامات بلند پایه ی هردو کشور 

است، نه امنیت هر دو کشور و مبارزه با جانیانی چون طالبان و داعش. 

تحلیل دیگری که در این زمینه از یکی از تحلیل گران صاحب نام و نشان در 

رفته است، این است که امضای تفاهم نامه، ُمد شده. حاال که آی اس آی و 

امنیت ملی افغانستان موفق شده باهم تفاهم کنند، مطمنئ باشید چند روز خرب 

نیز خواهیم  را  افغانستان  فداییان  و  پاکستان  انتحاریان  انجمن  تفاهم نامه ی 

شنید. از آن به بعد، انتحاری های هردو کشور نیز به صورت مشرتک علیه مردم 

گروه های  تفاهم نامه ی  امضای  نوبت  بعدش،  روز  چند  کرد.  خواهند  ما عمل 

داعش هر دو کشور خواهند رسید. تفاهم نامه ها یکی پی دیگر امضاء خواهد 

اما  بودم  نابغه دیده  پارملان،  از وکالی  به قول یکی  نباشید.  شد. شام نگران 

نه به حدی که تا دیروز، جنگ افغانستان را جنگ استخباراتی می خواندند اما 

حاال تفاهم نامه ی استخباراتی امضاء می کنند. واقعاً این یکی را باید نگهداشت 

و برای  سال ها و سده های آینده، توریست های زیادی را جذب خواهند کرد. 

از  یکی  افغانستان  و  بپوسد  مبادا  کرد،  نگهداری  موزیمی  در  باید  را  او  یعنی 

منابع عایداتی خویش را از دست بدهند. 

اما جای نگرانی نیست، جزئیات بیشرت را بعداً خواهیم داشت. فعالً با همین 

تشویش کنید. اال لعنته الله علی القوم الظاملین!

خبرنگار ناراضی

دو خبر داغ دارم،
 با خبر!

هادی دریابی

غنی، بالفاصله پس از مراسم تحلیف اش، تالش های دیپلماتیک اش را به 
منظور جلب حمایت کشورهای همسایه برای دیدگاهش مبنی بر تحول 

افغانستان از یک کشور خطرناک به مرکز همکاری های اقتصادی منطقه ای 
آغاز کرد. کشاندن طالبان به گفتگوهایی که سرانجام به گفتگوهای صلح 
بیانجامد و شامل شدن احتمالی آن ها در حکومت، در محراق برنامه هایش 

قرار داشت.
در اوایل ماه جاری، نمایندگان حکومت غنی و طالبان به شکل غیر رسمی در 

کشور خلیجی قطر مالقات کردند. در جریان بحث ها در آنجا، هردو طرف 
تاکید کردند که گفتگوهای صلح در برنامه ی کاری شان شامل نیست. با 
این حال، طالبان بیانیه ای صادر کردند که بر انعطاف پذیری جدید این 

گروه در مورد مسایلی که قبال در برابر آن مقاومت می کردند؛ مانند حضور 
خارجی ها در افغانستان و پذیرفتن قانون اساسی،داللت داشت.

حمله ی طالبان؛ نشانه ی دشواری های
 فراروی رئیس جمهور افغانستان

نویسنده: لین اودانل برگردان: حمید مهدویمنبع: واشنگتن پست



اندیشه های  تدریس  مورد  در  زیادی  گزارش های 

این  شد.  منتشر  کشور  مدارس  بعضی  در  بنیادگرایانه 

که  را  از  وضعیتی  گزارش ها، شاید یک بخش کوچک 

داده  بازتاب  دارد  جریان  غیررسمی  و  رسمی  مدارس  در 

باشد. از قرار معلوم، اکثر مدارس دینی و حتا مکاتب و 

برای  مهمی  قلمروهای  به  تبدیل  کشور  دانشگاه های 

تدریس و انتشار اندیشه های بنیادگرایانه شده است. 

بعضی  برای  را  زمینه  عمومی  وضعیت  و  گزارش ها  این 

آن  نقش  و  آموزشی  سیاست  مورد  در  پرسش های جدی 

در ایجاد امنیت و ثبات پایدار در کشور خلق کرده است. 

آموزش به  عنوان یک "کاالی عمومی"

در بحث های اقتصاد سیاسی، یکی از نقطه های شکست 

خدمات  و  اجناس  تولید  در  توانایی  عدم  بازار،  مکانیزم 

سرمایه  برای  انگیزه  ترین  محوری  می باشد.  عمومی 

گذاری در چارچوب بازار، بدست آوردن سود بیشتر است و 

معموال سرمایه گذاری های خصوصی برای تولید و عرضه 

این اجناس و خدمات به بن بست مواجه می شود. چون 

مکانیزم مشخص برای قیمت گذاری و جمع آوری سود از 

عرضه این اجناس و خدمات وجود ندارد. بنابراین؛ تولید 

و عرضه اجناس و خدمات عمومی، یکی از جدی ترین 

ضرورت های مداخله دولت در اقتصاد بازار می باشد. 

"نیمه  کاالی  یک  عنوان  به  آموزشی  خدمات  عرضه 

شمار  به  دولت ها  مسئولیت های جدی  از  یکی  عمومی" 

می رود. هرچند بازار آموزش های خصوصی نیز به شدت در 

حال رشد است، اما همیشه ضرورت مداخله دولت و عرضه 

چون  ماند.   خواهد  باقی  خود  قوت  به  آموزشی  خدمات 

تمامی خانواده های که در کشور زندگی می کند، توانایی 

را  خصوصی  آموزشی  خدمات  از  استفاده  برای  پرداخت 

ندارند و دولت باید در این عرصه سرمایه گذاری نماید. 

آموزش و آثار خارجی مثبت 

به همین منوال، یکی از بحث های دیگری که در اقتصاد 

سیاسی مطرح است بحث پیامدهای خارجی فعالیت های 

اقتصادی و اجتماعی می باشد. مکانیزم بازار در سنجش 

و  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  منفی  پیامدهای 

می شود.  مواجه  شکست  به  متضررین  باالی  آن  انتقال 

به عنوان نمونه، فابریکه  ای را در نظر بگیرید که در شهر 

فعالیت می کند و دود ناشی از آن محیط زیست را خراب 

تر می سازد. تمام سود حاصل از فعالیت این فابریکه به 

صاحب اش انتقال می یابد، اما دود ناشی از آن افرادی 

زیادی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین؛ ضرورت 

است تا دولت در اقتصاد مداخله کرده و مکانیزم مشخصی 

فعالیت های  منفی  خارجی  پیامدهای  کنترول  برای  را 

اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. 

می باشد.  مثبت  خارجی  پیامدهای  دارای  اما،آموزش 

بیشتر  مرتبه  چندین  آموزش  در  گذاری  سرمایه  بازده 

به  می شود.  خلق  که  مثبت  پیامدهای  دلیل  به  است 

عنوان مثال هرگاه یک فرد آموزش می بیند و متخصص 

زندگی  باالی  مثبت  تأثیرات  این که  از  جدای  می شود، 

شخصی و خانوادگی اش می گذارد، جامعه نیز از دانش و 

تخصص اش مستفید می شود. 

آموزش و برابری

نظریه سرمایه  تنودروشولتز،  و  بیکر  آن که  گری  از  پس 

انسانی را ارایه کردند، تحوالت بنیادین در مباحث مرتبط 

با نابرابری های اجتماعی ایجاد شد، به گونه ای که امروز 

سرمایه گذاری در آموزش به عنوان یکی از استراتژی های 

موفق در راستای خلق برابرهای اقتصادی قلمداد می شود. 

آموزش بیشتر افراد منجر به بهره  وری بیشتر شده و میزان 

درآمد افراد را افزایش می دهد. بنابراین؛ به هر میزان که 

رسی  دست  آموزشی  برابر  امکانات  و  فرصت ها  به  افراد 

داشته باشند، تفاوت در درآمد نیز کاهش می یابد. 

خوب  شاخص  درآمد  باشیم،  داشته  نظر  در  باید  البته 

آموزش  نیست.  افراد  بین  برابری  میزان  ارزیابی  برای 

از  فراتر  شاخص  این  که  می شود  افراد  توانمندی  باعث 

توزیع  و  آموزش  شاخص درآمد است. سرمایه گذاری در 

برای  خصوص  به  آموزشی  فرصت های  و  امکانات  برابر 

قومی  اقلیت های  زنان،  مانند  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار 

در  سیاست  ترین  بنیادی  نشین،  فقیر  مناطق  و  محروم 

راستای کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی قلمداد 

می شود. 

بنابراین؛ توزیع برابر فرصت ها و امکانات آموزشی باید در 

اولویت سیاست گذاری های توسعه قرار گیرد. اما، ظاهرا 

به نظر می رسد که دولت و بعضی جریان های بیرونی قصدا 

درپی محروم کردن بعضی از اقلیت های قومی از دسترسی 

به آموزش می باشد.

آموزش و خلق ارزشهای مشترک

در کنار دالیل باالیی که ضرورت سرمایه گذاری دولت در 

امور آموزشی را تبیین می کند، سرمایه گذاری در آموزش، 

به لحاظ دست یافتن به توسعه و ثبات پایدار نیز از اهمیت 

نه چندان  مبنای محاسبات  بر  برخوردار می باشد.  حیاتی 

سخت گیرانه، می         توان رشد آموزش در سیزده سال گذشته 

کشور  دستاوردهای  ترین  بنیادی  از  یکی  عنوان  به  را 

و  آموزشی  مدیریت  آموزشی،  نظام  دانست.اما،کیفیت 

سیاست گذاری های آموزشی در کشور با سوال های بسیار 

جدی مواجه است. 

یکی از موارد بی نهایت عمده در عرصه سیاست گذاری 

محتوای  از  تا  کند  تالش  دولت  که  است  این  آموزشی 

کند  نظارت  شدت  به  خصوصی  دانشگاه های  درسی 

وحدت،  مانند  مشترک  ارزشهایی  خلق  آن  بدون  چون 

همدیگر پذیری و همبستگی و نهادینه کردن ارزش های 

مدارا که الزمه های  و  مانند تسامح  و مدرن  دموکراتیک 

جدی برای ثبات اجتماعی پایدار تلقی می شود، ناممکن 

است. اگر دولت نظارت جدی تر بر سیستم آموزشی و مواد 

درسی نهادهای خصوصی آموزشی نداشته باشد، احتمال 

تدریس  طریق  از  کشور  در  ثبات  و  ملی  امنیت  این که 

نظریات و اندیشه های تندروانه به خطر مواجه شود خیلی 

باالست. این مورد به خصوص در مورد مدرسه های مذهبی 

و دانشگاه های خصوصی که توسط رهبران مذهبی اداره 

می شود دارای اهمیت می باشد. چون ممکن است در این 

مدارس و دانشگاه ها ارزش های تدریس شود که به مثابه 

فکتوری برای تفرقه عمل کند نه نیروی وحدت بخش در 

درون جامعه. 

به خصوص اگر این مسئله را به صورت تطبیقی در نقاط 

مختلف افغانستان در نظر بگیریم، عدم دسترسی مردم در 

یک تعداد زیاد از والیت های کشور بنا به هر دلیلی، فقط 

یک انتخاب را در مقابل کسانی قرار می دهد که عالقه مند 

آموزش اند؛ ثبت نام کردن در مدارس مذهبی که به لحاظ 

اجتماعی و مذهبی از مقبولیت عام نیز برخوردار می باشد. 

از آنجایی که دسترسی دولت در این مناطق محدود است 

و امکان کنترول کیفیت و مواد درسی وجود ندارد، ممکن 

افرادی زیاد قربانی اندیشه های افراط گرایی شود. 

ایجاد قوانین سخت گیرانه تر در مورد مواد درسی آموزشی، 

ثبت و راجستر تمامی مدارس دینی و کنترول جدی بر مواد 

و  ارزشهای مشترک  برای خلق  آن  درسی و جهت دهی 

به  حیاتی  بسیار  ضرورت  یک  مدرن  ارزشهای  تقویت 

پایدار تلقی می شود. نکته ی  خصوص برای ایجاد ثبات 

قابل تأمل اما این است که نه تنها در مدارس دینی بلکه 

در یک تعداد زیاد از دانشگاه های دولتی نیز مواد درسی و 

استادان بدون هیچ مشکلی به تدریس اندیشه های افراط 

گرایانه مبادرت می ورزند. به عنوان نمونه می توان از رشد 

نگران کننده ای تضادهای اتنیکی – مذهبی در دانشگاه 

کابل به خصوص در چند سال اخیر نام برد. 

افغانستان از یک طرف، یکی از آسیب پذیرترین کشورهای 

جهان از ناحیه تدریس اندیشه های افراط گرایانه می باشد 

و از طرف دیگر، دست یافتن به ثبات و امنیت پایدار یکی 

از جدی ترین نیازمندی ها نیز به شمار می رود. متاسفانه، 

نتوانسته است کنترول  وزارت معارف و تحصیالت عالی 

دانشگاه های  و  مکاتب  مدارس،  باالی  درصدی  صدر 

نامتناسب  و  ناسالم  آموزشی  سیاست  کند.  اعمال  کشور 

با نیازمندی های جامعه و فقدان یک نگاه استراتژیک در 

مورد آموزش و کارکرد آن در تقویت روند توسعه و ثبات و 

حاکم شدن حلقه مافیایی در معارف و تحصیالت عالی 

سیزده  در  دولت  جدی  ضعف های  نقطه  از  یکی  کشور، 

آموزشی  گزاران  سیاست  می رود.  شمار  به  گذشته  سال 

کشور باید متوجه این نکته باشند که هدف بنیادی آموزش 

در کشورهای پسا منازعه مثل افغانستان ایجاد بسترهای 

تقویت  و  پذیری  همدیگر  تقویت  برای  فرهنگی  مناسب 

اندیشه های مدرن و دموکراتیک می باشد. 

بدون هیچ تردید، یکی از فکتورهای بنیادی که تهدید جدی 

پایدار در کشور می سازد،فقدان  ثبات  و  امنیت  را متوجه 

سیاست آموزشی سالم است که بتواند زمینه را برای شکل 

گیری ارزش های مشترک ملی و تقویت ارزشهای مدرن و 

دموکراتیک خلق کند. به بیانی دیگر، مهم ترین رسالت 

نظام آموزشی افغانستان حداقل در دهه تحول باید تالش 

در راستای خلق ارزش های مشترک ملی و محدود کردن 

روند رو به رشد افراط گرایی، باشد. در غیر آن دست یافتن 

به امنیت، ثبات و توسعه پایدار اگر ناممکن نه، حداقل به 

شدت زمان گیر و هزینه بر خواهد بود. 

اوایل قرن نوزدهم میالدی:

 زنان اصالح گر-3

سرانجام،او احساس می کند باید در نوشته هایش 

نکته ای مثبت برای مردان هم داشته باشد:

»همان گونه که زنجیر بندگی تو مردان را در بند 

نادانی و استبداد انداخته است، رهایی تو نیز به 

آنان دانایی، آزادی و شادی خواهد بخشید«

را  زنان«  استوارت میل، »انقیاد  در 1896 جان 

رتبه  پایین  می کند،  بحث  آن  در  که  کرد  منتشر 

بودن و فرمانبرداری زنان نه تنها اشتباه است بلکه 

»یکی از مهمترین موانع در برابر پیشرفت نسل 

است  میل  پسر جیمز  او  قضا،  )از  است.  بشر« 

که دیدگاه های محافظه کارانه اش در مورد زنان 

تامپسون  ویلیام  جمله  از  بسیاری  خشم  باعث 

قرار  تیلور  هریت  تحت  عمیقا  میل  بود(.  شده 

هریت  بود.  کرده  مالقات   1830 در  که  داشت 

در آن زمان ازدواج کرده بود و دو پسر خردسال 

دوستی  سال   20 حدود  هریت  و  میل  داشت. 

نهایت،دو سال  در  و  داشتند  یکدیگر  با  نزدیکی 

بعد از مرگ همسر هریت در 1851، توانستند با 

هم ازدواج کنند. 

مدنی  »حقوق  مورد  در  کوتاه  مقاله ای  هریت 

همچنین  کرد.او  منتشر   1851 در  زنان« 

و  ازدواج  قوانین  به  انتقاد  در  دیگری  مقاالت 

و  حقوق  مورد  در  زنان  مدنی  و  حقوقی  جایگاه 

مسئولیت های شان بر فرزندان شان نوشته بود که 

نهایت  در  میل  و  او  زمانی که  اند.  نشده  منتشر 

ازدواج کردند، میل بیان می کند که او »اعتراض 

وظیفه ی  را  ازدواج«  فعلی  قوانین  علیه  رسمی 

خود می داند چرا که این قوانین به مردان »قدرت 

عمل،  دارایی،آزادی  فردیت،  بر  سلطه  قانونی 

زنان»  گیری های  تصمیم  و  اراده  استقالل 

می دهد. میل تایید می کند که:

»این دیدگاه در ذهن من تنها به عنوان ایده ای 

انتزاعی وجود داشت... درکی از واقعیت دشوار 

ناتوانی  نتیجه  ی  که  گسترده ای  عملی  نتایج  و 

زنان  انقیاد  کتاب  در  و  است  زنان  محرومیت  و 

مطرح شده، به طور عمده از طریق آموزش های 

هریت حاصل شده است«.

میل بحث خود در »انقیاد زنان« را بر بنیاد عقیدۀ 

غیرمنصفانه ی موجود در آن زمان مطرح کرده بود 

و تاکید می کرد رابطه ای که در حال حاضر میان 

دو جنس وجود دارد هرگز نمی تواند طبیعی باشد. 

وجود  قدرتی  رابطه ی  حال  به  »تا  می پرسد:  او 

داشته که برای طرف صاحب سلطه، طبیعی به 

او به شیوه ای اشاره می کند  نیامده باشد؟«  نظر 

که صاحبان تجارت برده در آمریکا که از آن سود 

از آن دفاع می کردند. اواخر  تا همین  می بردند، 

باور دارد آن چه ما زنانگی می نامیم مساله ای  او 

ساختگی و »نتیجه ی سرکوب اجباری از راه های 

به  است.  طبیعی«  غیر  انگیزش های  و  مختلف 

تاثیر  تحت  احتماال  و  تدریج  به  او  می آید  نظر 

 ،1832 در  باشد.  رسیده  عقیده  این  به  هریت 

به  نامه ای  در  از مالقات شان،  کوتاه پس  مدت 

هریت نوشته بود »مهمترین مصروفیت زنان باید 

افشاندن  و  انتشار  باشد؛  زندگی شان  زیباکردن 

زیبایی، لطافت، ظرافت و خوبی ها در همه جا«

را  مساله  این  زنان«  »انقیاد  کتابش،  در  اما،او 

رد می کند که:

»هر کسی طبیعت میان دو جنس را تا زمانی که 

می کند،  درک  دارد،  حضور  موجود  روابط  در 

و  اخالقی،  اصول  تمام  کند.  درک  می تواند  یا 

منطق قابل قبول در آن زنان، به آن ها می گوید 

دیگران  برای  که  است  زنان  در طبیعت  این  که 

زندگی کنند«.

او استدالل می کند با توجه به فقر تحصیالت و 

آموزش و نیز محدودیت های زندگی زنان، چندان 

تعجب آور نیست که آن ها تا به حال هیچ »ایدۀ 

او  اند.  نکرده  خلق  نابی«  و  درخشان  بزرگ، 

همچنین ادعا می کند که زنان هنوز نتوانسته اند 

کنند. ظاهرا  را خلق  »ادبیات خاص« خودشان 

جین  بورنی،  فانی  رادکلیف،  آنا  چون  زنانی  او 

آستین، سوزان فریر و خواهران برونته را نادیده 

گرفته است.

میل باور دارد در جهانی ایده آل، دو جنس به هم 

شبیه هستند: مردان کمتر خودخواه هستند و زنان 

انتظار  از آن ها  آمیز« که  اغراق  از »انکار نفس 

آن قدر  هرگز  میل  البته  بود.  خواهند  رها  میرود 

پیش نمی رود که از احتمال طالق صحبت کند.

با این حال او تاکید می کند هیچ توجیهی وجود 

ندارد که به زنان، فورا، و دقیقا با همان شرایط 

بیان می کند که  مردان، حق رای داده نشود.او 

در حقیقت لیاقت زنان به مراتب بیشتر از بسیاری 

از مردانی هست که فعال حق رای دارند.

در 1866 میل اولین دادخواست زنان برای حق 

نفع  به  اصالحاتی   1876 در  و  داد  ارائه  را  رای 

زنان در قانون را به پارلمان پیشنهاد کرد.

تمرکز  برای  را  میل  مدرن،  فمنیست های  برخی 

نادیده  و  متاهل  زنان  بر  جانبه  همه  تقریبا 

می کنند. انتقاد  مجرد،  زنان  یا  دختران  گرفتن 

رید  که  –همانطور  متاهل  حقیقت،زنان  در  اما 

براساس  حداقل  کردند-  بیان  قبال  تامپسون  و 

بودند.  پذیرتر  آسیب  خاص  طور  به  قانون، 

مشکالتی که زنان متاهل ممکن بود با آن روبرو 

شوند به روشنی در قضیه ی بدنام کردن کارولین 

و  سرزنده  زیبا،  دختری  است.او  آشکار  نورتون 

نمایشنامه  شریدن  ریچارد  نوۀ  و  تحصیلکرده 

هرگز  و  آمد  دنیا  به   1808 در  بود.او  نویس 

برنامه ای برای این که قهرمان حقوق زنان باشد 

»هرگز  که  می کند  ادعا  حقیقت،او  در  نداشت. 

تظاهر به دکترین احمقانه و خشونت آمیز برابری 

ازدواج  که  بود  کرده  تاکید  یکبار  او  نکرده ام«. 

زندگی  دورنمای  از  نتیجه ی »ترس  در  بیشتر  او 

کردن و مردن مانند خدمتکاری پیر« بود.اما، او 

خیلی  که  یافت  مردی  گرفتار  را  خود   1826 در 

زود متوجه شد هیچ سازگاری باهم ندارند. روابط 

آن ها به تدریج از هم پاشید و به صحنه هایی از 

خشونت آشکار تبدیل شد.در نهایت، شوهرش نه 

تنها دسترسی نورتون به دارایی اش )تمام میراث 

و درآمد شخصی که بعد از ازدواج به دست آورده 

با  او  مانع هرگونه تماس  بلکه  انکار کرد  را  بود( 

سه فرزندش شد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش هفدهم

راشد صبور

آموزش، توسعه و ثبات پایدار

یکی از موارد بی نهایت عمده در عرصه 
که  است  این  آموزشی  گذاری  سیاست 
درسی  محتوای  از  تا  کند  تالش  دولت 
دانشگاه های خصوصی به شدت نظارت 
کند چون بدون آن خلق ارزشهایی مشترک 
مانند وحدت، همدیگر پذیری و همبستگی 
و نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک و 
مدرن مانند تسامح و مدارا که الزمه های 
تلقی  پایدار  اجتماعی  ثبات  برای  جدی 
می شود، ناممکن است. اگر دولت نظارت 
مواد  و  آموزشی  سیستم  بر  تر  جدی 
آموزشی  خصوصی  نهادهای  درسی 
امنیت ملی  این که  نداشته باشد، احتمال 
تدریس  طریق  از  کشور  در  ثبات  و 
به  تندروانه  اندیشه های  و  نظریات 
این  باالست.  خیلی  شود  مواجه  خطر 
مورد به خصوص در مورد مدرسه های 
که  خصوصی  دانشگاه های  و  مذهبی 
می شود  اداره  مذهبی  رهبران  توسط 
دارای اهمیت می باشد. چون ممکن است 
ارزش های  دانشگاه ها  و  مدارس  این  در 
تدریس شود که به مثابه فکتوری برای 
تفرقه عمل کند نه نیروی وحدت بخش 

در درون جامعه. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

یک  با  بد  خبر  هر  فغانستان،  شیران،  میهن  در 
خبر خوش همراه است. ممکن نیست شما چیز 
خبر  یک  از  نسیمی  بالفاصله  و  بشنوید  بدی 
مثال  ننوازد.  را  تان  قلب  زیبای  چهره ی  دلنواز 
در  را  ابوسیاف  امریکایی ها  که  می شنوید  وقتی 
سوریه به قتل رسانده اند، فورا خبر می رسد که 
سیاف  استاد  ترور  توطئه ی  کشور  ملی  امنیت 
در افغانستان را خنثا کرده. یا اگر می شنوید که 
برادران مسلمان بمبی را در داخل دانشگاه کابل 
منفجر کرده اند، چیزی نمی گذرد که می شنوید 
منفجر  دیگر  دانشگاه  یک  در  دیگر  بمب  یک 
افغان،  تاجر  نشده. خبر می شوید که شش صد 
که  اند  نشده  موفق  شان  کدام  هیچ  تصادفا  که 
اما  اند.  شده  اخراج  امارات  از  نباشند،  هزاره 
خراب  را  تان  روز  بد  خبر  این  آن که  از  پیش 
نفر  مژده می رسد که طالبان هفتاد و هفت  کند 
شهر  میدان  از  گذشته  هفته ی  که  را  هزاره یی 
ربوده بودند هنوز نکشته اند و از فضل خداوند 

فقط قبرغه های شان را شکسته اند. 
جفت  ما  خوشی   و  غم  هم  طبیعی  نظر  از  حتا 
می آیند. تا می شنویم که در پنجشیر چهارصد نفر 
زیر برف کوچ شده اند، فورا گزارش می شود که 
اند.  نشده  برف کوچ  زیر  دیگر  نفر  هشت صد 
یعنی این جهان، مخصوصا بخش افغانستان اش، 
بر اساس یک نظم و حکمت متعالیه می چرخد. 
گاه ما افغان ها در خوش حالی افراط می کنیم و 
مان بخورد  بر فرق  الزم می آید که سنگ غمی 
زیاده  گاه  شوند.  خاشع  اندکی  مان  دل های  تا 
غم درون و افسرده می شویم و در آن هنگام به 
همه  گذشته  ماه  همین  داریم.  نیاز  خبر خوشی 
ماتم گرفته بودند که طالبان به هفت کیلومتری 
مرکز قندز رسیده اند. همه جگرخون بودند. دو 
ساعت نگذشته بود که والی این خبر را به شدت 
کیلومتری  به هشت  طالبان  که  و گفت  کرد  رد 
شهر رسیده اند و نه به هفت کیلومتری اش. آن 
سریال  رفتند  و  شدند  جمع  خاطر  همه  وقت 

فریحه ی خود را تماشا کردند. 
می شنیدیم  روزها  همین  دیگر.  است  طور  این 
تاخیر  یعنی  گوسفند،  گوسفند  گوسفند  که 
بودیم.  غمگین  همه  پارلمانی.  انتخابات  در 
شدیم  خبر  امروز  است.  کفر  برادر  ناامیدی  اما 
اطالعات  سازمان  با  افغانستان  ملی  امنیت  که 
پاکستان، آی اس آی، توافق نامه ی امنیتی امضا 
جمع  گوسفند  طرف  از  ما  دل  اگر  یعنی  کرده. 
مان شده  که گرگ صاحاب دوست  نبود، حاال 

یک صلوات شادیانه ختم بفرمایید.

میری ساتی 
گرگ صاحاب

سیا،  بازنشسته ی  مقام  گفته های  براساس 
مرحله ی  این  در  نگرانی  عوامل  از  یکی 
از  که  بود  سعودی  عربستان  نخستین، 
زمان افتادن بن الدن به چنگ پاکستانی ها 
می پرداختند.  را  او  از  نگهداری  هزینه ی 
او گفت:»سعودی ها نمی خواستند حضور 
چون؛  شود،  آشکار  ما  برای  الدن،  بن 
به  و  بود  سعودی  عرب  یک  او  باآلخره، 
بودند  گفته  پاکستانی ها  به  خاطر  این 
ترس  نگهدارند.  دید  از  دور  را  او  که 
سعودی ها این بود که اگر ما خبر شویم، 
آن گاه بر پاکستان فشار وارد خواهیم کرد 
بگوید  ما  به  الدن  بن  اسامه  بگذارد  که 
کار  چه  القاعده  با  سعودی  عربستان  که 
مصرف  پول  آن ها  خاطر  این  به  می کرد. 
به  پاکستانی ها  زیاد.  خیلی  می کردند- 
این داشتند که مبادا  از  نوبه ی خود ترس 
بن  نگهداری  داستان  سعودی،  عربستان 
بود  این  پاکستان  ترس  کند.  افشا  را  الدن 
که اگر ایاالت متحده درباره ی بن الدن از 
طرف ریاض اطالع به دست آورد، آن گاه 
شدن  خبر  شد.  خواهد  خراب  چیز  همه 
امریکایی ها از داستان نگهداری بن الدن 
پاکستان،  استخبارات  افسر  یک  توسط 

برای آن ها بدترین اتفاق نبود.«
حضور  در  آن ها  نزاع  و  جنجال  وجود  با 
ایاالت  استخبارات  و  نظامیان  مردم، 
هم  با  دهه ها  برای  پاکستان  و  متحده 
آسیا  جنوب  در  تروریزم  با  مبارزه  در 
بازنشسته   مقام  کرده اند.  کار  نزدیک  از 
پاکستان  استخبارات  که  می گوید 
برای  وقت ها  اکثر  متحده  ایاالت  و 
جنجال  به  شان«  بدکاری های  »پوشانیدن 
نفع شان  به  این  نزاع متوسل می شوند و  و 

شریک  به  زمان،  این  در  است.اما 
انجام  برای  استخباراتی  ساختن اطالعات 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله های 
عملیات های  انجام  در  و  می دهند  ادامه 
عین  در  می کنند.  همکاری  هم  با  پنهان 
می فهمند  واشنگتن  در  مقام ها  زمان، 
این  به  آی اس آی  از  عناصری  که 
در  طالبان  با  مناسبات  حفظ  که  باورند 
آن ها  امنیت ملی  برای  افغانستان  داخل 
استراتژیک  هدف  ضروری ا ست. 
پاکستان این است که نفوذ هند را در کابل 
محدود کند؛ در پاکستان به طالبان نیز به 
دیده  جهادی  تهاجمی  نیروی  یک  مثابه 
پاکستان  برخورد  صورت  در  که  می شود 
با هند بر سر مسئله ی کشمیر، از پاکستان 

حمایت خواهد کرد. 
تنش آلود  از همه  بیش تر  را  مسئله  آن چه 
پاکستان  هسته ای  زرادخانه ی  می کرد، 
بود که در رسانه های غرب اغلبا با عنوان 
که  می شد  داده  بازتاب  اسالمی«  »بمب  
بحران  بروز  صورت  در  دارد  احتمال 
از  یکی  به  پاکستان  توسط  اسرائیل،  با 
داده  شود.  انتقال  میانه  خاور  کشورهای 
زمانی که پاکستان در دهه ی 1970 ساختن 
بمب هسته ای را آغاز کرد، ایاالت متحده 
بی توجهی کرد. اکنون عموما باور بر این 
است که این کشور بیشتر از صد کالهک 
درک  را  این  واشنگتن  دارد.  هسته ای 
می کند که امنیت ایاالت متحده وابسته به 
حفظ ارتباطات قوی نظامی و استخباراتی 
با پاکستان است. در پاکستان نیز این باور 

وجود دارد. 
گفت:»ارتش  سیا  بازنشسته ی  مقام 
خانواده  یک  مانند  را  خود  پاکستان 

خطاب  پسر  را  سربازان  افسران  می بیند. 
برادرند.اما  هم  با  افسران  تمام  و  می کنند 
می کند.  فرق  برخورد  امریکا  ارتش  در 
افسران بلندرتبه ی پاکستان خود را نخبه و 
برابر  در  مردم  تمام  از  مراقبت  به  مؤظف 
می دانند.  اسالمی  بنیادگرایی  شعله های 
نیز می دانند که کارت  این را  پاکستانی ها 
برنده ی آن ها در برابر حمله ی هند داشتن 
است.  متحده  ایاالت  با  قوی  مناسبات 
نزدیک  و  ارتباطات شخصی  هرگز  آن ها 

خود را با ما قطع نخواهند کرد.« 
در  سیا  رییسان  تمام  مانند  بنک  جانتان 
مخفی  صورت  به  دیگر،  کشور  یک 
ماه  در  او  پنهانی  کار  اما،  می کرد.  کار 
که  یافت  پایان  آن  از  بعد   2010 دسمبر 
پاکستانی  خبرنگار  یک  توسط  آشکارا 
گردید.  قتل  در  داشتن  دست  به  متهم 
کریم خان که پسر و برادرش بر اثر یک 
ایاالت  سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله ی 
متحده کشته شده بودند ) بر بنیاد گزارش 
علیه  اسالم آباد  در  محلی(،  رسانه های 
جانتان  نام  افشای  کرد.  ثبت  شکایت  او 
سوی  از  دپلماتیک  پروتکل  نقض  بنک 
برخاستن  بود و سبب  پاکستانی  مقام های 

موجی از سروصداهای ناخواسته شد. سیا 
پاکستان  که  داد  دستور  بنک  به   )CIA(
آن  از  پس  سیا  مقام های  کند.  ترک  را 
به  را  بنک  که  گفتند  پرس  اسوشیتید  به 
بیرون  پاکستان  از  جانش  حفظ  خاطر 
که  داد  گزارش  تایمز  نیویورک  کردند. 
»ظن قوی« بر آن است که آی اس آی نام 
بنک را به کریم خان داده بود. حدس و 
کار  این  آی اس آی  که  بود  این  گمان ها 
رهبران آی اس آی  نام  افشای  به خاطر  را 
)یک ماه قبل از آن( در رابطه به حمله ی 
در   2008 سال  در  مومبای  بر  تروریستی 
یک دادگاه در نیویورک انجام داده بود. 
مقام بازنشسته گفت اما، سیا برای فرستادن 
امریکا یک دلیل مستحکم  به  بنک پس 
پاکستان  همکاری  صورتی که  در  داشت. 
خالص  برای  تالش  در  متحده  ایاالت  با 
می شد،  آشکار  الدن  بن  شر  از  شدن 
پوشش  یک  به  نیاز  پاکستانی ها  آن گاه، 
پاکستانی ها  داشتند.  [کارهای شان]  برای 
ما  درباره ی  بگویند:»شما  می توانستند 
ما  تازگی ها  همین  در  می کنید؟  صحبت 
کشور  از  را  تان  استخبارات  دفتر  رییس 

اخراج کردیم.« 

ارتش پاکستان خود را مانند یک 
خانواده می بیند. افسران سربازان 
را پسر خطاب می کنند و تمام 
افسران با هم برادرند.اما در ارتش 
امریکا برخورد فرق می کند. افسران 
بلندرتبه ی پاکستان خود را نخبه و 
مؤظف به مراقبت از تمام مردم در 
برابر شعله های بنیادگرایی اسالمی 
می دانند. پاکستانی ها این را نیز 
می دانند که کارت برنده ی آن ها در 
برابر حمله ی هند داشتن مناسبات 
قوی با ایاالت متحده است. آن ها هرگز 
ارتباطات شخصی و نزدیک خود را با 
ما قطع نخواهند کرد.« 

داستان ناگفته ی
قتل اسامه بن الدن

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

بخش سوم



ورزشمیکنید
ورزش منظم برای سالمتی شما مفید است. بهتر است به 
دنبال ورزشی باشید که به آن عالقه دارید و برای سن و 

شخصیت شما مناسب است. 
بهمقدارکافیاستراحتمیکنید

تحقیقات  می بریم.  لذت  خوابیدن  از  ما  همه ی  مطمئنا 
است.  ضروری  افراد  سالمت  برای  خواب  که  داده  نشان 
بزرگساالن به حدود 8 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج 

دارند.
غذایسالممیخورید

همه ی ما به تغذیه مناسب احتیاج داریم. آن چه ما مصرف 
می کنیم بر ظاهر بیرونی و احساس درونی مان تاثیرگذار 
است. تحقیقات ثابت کرده برخی مواد غذایی بر طول عمر 
بیشتر و شادی افراد موثر است. بنابراین؛ در انتخاب مواد 

غذایی خود محتاط باشید.
متعادلغذامیخورید

پرخوری مشکل بسیاری از افراد است. بشقاب های بزرگ 
باعث می شوند که شما غذای بیشتری برای خود بریزید 
و آن  را تا انتها بخورید. پرخوری به بدن شما آسیب می 
رساند و منجر به اضافه وزن نیز می شود. به محض این که 
احساس سیری کردید، از غذا خوردن دست بکشید تا بدن 

تان نیز از شما ممنون باشد. 
بااسترسخودمبارزهمیکنید

تقریبا  استرس  از  فرار  امروزی،  مشغله  پر  زندگی  در 
استرس  موجب  نفس  به  اعتماد  عدم  است.  غیرممکن 
می شود.  گوناگون  بیماری های  به  منجر  نیز  استرس  و 
زندگی شادتری  برای کارهای خود،  ریزی دقیق  برنامه  با 

خواهید داشت.
مراقبهمیکنید

شادی  و  آرامش  احساس  شما  به  مراقبه  و  استراحت 
و...  گرفتن  دوش  خواندن،  کتاب  زدن،  چرت  می دهد. 
عصبانیت، افسردگی، درد و استرس را از شما دور می کند. 
اگر در زندگی احساس آرامش داشته باشید، زندگی طوالنی 

و شادتری خواهید داشت.
میخندید

برای  بسیاری  فواید  اما،  است  شادی  نشانه ی  خنده 
سالمتی شما نیز دارد. خندیدن از افسردگی و بیماری های 
اندورفین  کردن  آزاد  موجب  و  می کند  جلوگیری  قلبی 
)مسکن های طبیعی بدن( می شود. بنابراین؛ زیاد بخندید 

تا زندگی طوالنی و شادتری داشته باشید.
روابطنزدیکیبادیگرانبرقرارمیکنید

ازدواج موفق بر سالمت و طول عمر شما تاثیر مثبتی دارد. 
بر  زناشویی  رابطه ی  داشتن  انجام شده،  تحقیقات  طبق 
تعداد سال های زندگی شما می افزاید. اگر ازدواج نکرده اید، 
در گروه های اجتماعی شرکت کنید. هر رابطه نزدیکی که 
با دیگران برقرار می کنید در بهبود حال شما موثر خواهد 

بود.
بچهدارشدن

می کنند  فکر  هستند،  فرزند  صاحب  که  افرادی  معموال 
طول عمر کمتری خواهند داشت اما، برعکس این موضوع 
صحت دارد. مطالعات نشان داده که این افراد طول عمر 
بیشتری نسبت به دیگران دارند. هر چه تعداد فرزند بیشتر 
باشند، تعداد سال های اضافه شده به سن شما نیز بیشتر 

می شود.
رفتارخوبیدارید

شاید این مورد به ظاهر، ضروری به نظر نرسد اما، در واقع 
اگر در زندگی روزمره خود مثبت باشید، طول عمر بیشتری 
خواهید داشت. رفتارهای خوب مانند بخشش و قدردانی 7 

سال به طول عمر شما خواهد افزود.
بهبهداشتفردیخوداهمیتمیدهید

راه های زیادی برای مراقبت از خود، مانند شستن دست ها، 
مسواک زدن، کشیدن نخ دندان و حمام منظم، وجود دارد. 
با رعایت کردن آن ها خطر ابتال به بیماری های گوناگون را 

در خود کاهش دهید.
بهدیگرانکمکمیکنید

کمک کردن به افراد، یکی از راه های رسیدن به طول عمر 
و شادی بیشتر است.

هرصبحباانگیزهازخواببیدارمیشوید
افرادی که هر صبح با دلیل از خواب بیدار می شوند، برای 
زندگی خود انگیزه دارند. هدفمندی زندگی به افزایش طول 

عمر و شادی بیشتر افراد کمک می کند.
چایوقهوهمینوشید

میان  نوشیدنی  ترین  رایج  قهوه  و  چای  آب،  از  پس 
آنتی  و  کافئین  از  منبع خوبی  قهوه  و  است. چای  افراد 
نشان می دهد که مصرف  مطالعات  اکسیدان ها هستند. 
متعادل این نوشیدنی ها طول عمر را افزایش می دهد، به 
مفید  بسیار  شما  برای سالمت  که  سبز  چای  خصوص 

است.
منبع: مجله انترنتی بهترین ها

دانشمندان برزیلی مجموعه ای از ورزش های زبان، 

که  می گویند  و  کرده اند  طراحی  را  دهان  و  حلق 

برای  ورزش ها  این  که  داده  نشان  آن ها  پژوهش 

متوقف کردن یا کاهش شدت خروپف مؤثر بوده اند.

رنج  آن  از  هرکس  که  است  بی درمانی  درد  خروپف 

باشد.  کرده  مراجعه  پزشک  به  بارها  شاید  می برد، 

علم پزشکی نتوانسته برنامه درمانی خاصی را برای 

برطرف کردن مشکل خروپف ارائه کند.

ا این حال کارشناسان مطالعه اختالل های خواب در  ب

برزیل می گویند که یک رسی راه حل ساده به شکل 

ورزش های زبان، حلق، دهان و صورت می توانند به 

آن ها کمک  نزدیکان  و  شدیدترین خروپف کننده ها 

کند.

ورزش زبان از چسب بینی موثرتر است

جرالدو لورنزو فیلهو، رسپرست گروه پزشکی برزیلی 

اختالالت  مورد  در  خود  پژوهش  نتیجه  که  است 

ژورنال  در  را  دهانی  ورزش های  و  خروپف  خواب، 

منترش  سینه،  قفسه  پزشکی  ژورنال  »چست«، 

کرده اند.

در این پژوهش فرض بر این بوده است که خروپف به 

وقفه تنفسی در خواب یا آن چه به آن در زبان پزشکی 

»آپنه خواب« )Sleep ApneA( می گویند مرتبط است.

ورزش های  که  است  داده  نشان  پژوهش  نتیجه 

افرادی  در  را  خروپف  شدت  گروه،  این  پیشنهادی 

که به انواع خفیف و متوسط وقفه تنفسی در خواب 

دچاراند تا میزان ۵۶ درصد کمرت کرده است.

انواع  به  را که  نفر داوطلب  برزیلی ۳۹  پژوهشگران 

مبتال  خروپف  و  خواب«  »آپنه  متوسط  یا  خفیف 

هیچ  اول  گروه  کردند.  تقسیم  گروه  سه  به  بودند 

درمانی دریافت نکردند. گروه دوم تنها از چسب بینی 

برای بازتر کردن مجاری تنفسی در خواب استفاده 

کردند. گروه سوم اما، زبان و دهان شان را بر اساس 

ماه  سه  مدت  به  روز  هر  پزشکان  این  توصیه های 

ورزش دادند.

ورزش های  از  تعدادی  پیشنهادی،  مترین های 

مشخص و مورد استفاده گفتاردرمان ها هستند که 

لینگوال«  اوروفارنکس-  ورزشی  »مترین  آن ها  به 

این اسم پیچیده چیزی نیست جز  اما،  می گویند. 

مجموعه ای از مترین های ورزشی که ماهیچه ها و 

را  زبان، حلق، دهان، و صورت  نرم،  بافت های کام 

هدف قرار می دهند.

بیامران به مدت سه ماه تحت نظر بودند. آن ها در 

ابتدای این پژوهش یک پرسش نامه در مورد وضعیت 

برای  را  شب  یک  همچنین  کردند.  پر  خود  خواب 

آزمایش پلی سومنوگرافی در آزمایشگاه خوابیدند.

در  تست  متداول ترین   pSG یا  سومنوگرافی  پلی 

تست  این  در  است.  خواب  اختالل  کلنیک های 

بیامر شب را در کلینیک در حالی که به بدن او انواع 

پارامرت وصل هستند،  برای ثبت چندین  الکرتودها 

می خوابد.

بدن  سیستم های  و  ارگان ها  عملکرد  تست   این 

ا استفاده از  انسان را در خواب ثبت می کند. از جمله ب

نوار مغز، نوار قلب، نوار عضله، نوار چشم و چندین 

درصد  و  تنفسی  جریان  ثبت  برای  مختلف  نوار 

حد  چه  تا  بیامر  که  می دهد  نشان  خون،  اکسیژن 

خواب مناسبی داشته است. مجموعه این پارامرتها 

نیز  را  بیامر  در  خواب  اختالل های  وخامت  میزان 

مشخص می کنند.

در پایان سه ماه دوره آزمایش، هر سه گروه مجدد 

در  را  دیگر  شب  یک  و  کردند  پر  را  پرسش نامه ای 

آزمایشگاه برای انجام پلی سومنوگرافی خوابیدند.

فیلهو می گوید مترینات ورزشی به طور قابل توجهی 

میزان خروپف را در گروه سوم کاهش داده است.

در گروه سوم که ورزش ها را به مدت سه ماه انجام 

 ۳۶ میزان  به  انه  شب خروپف های  تعداد  داده اند، 

درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین شدت هر 

بار خروپف نیز ۵۹ درصد کمرت شده است. همچنین 

وضعیت گروهی که ورزش زبان و دهان کرده اند، از 

بوده  بهرت  مراتب  به  بینی«  »چسب  گروه  وضعیت 

است.

مترینات پیشنهادی برای مدیریت خروپف

نوک زبان تان را به سقف دهان تان فشار دهید و در 

حین متاس نوک زبان و سقف دهان، زبان را به عقب 

بکشید.

آب دهانتان را قورت دهید و در همین حین زبان تان 

را به داخل بکشید به گونه ای که به سقف دهان تان 

بچسبد. این کار را این قدر محکم انجام دهید که 

کل زبان تان به سقف دهانتان بچسبد.

انتان را به زیر دهان فشار دهید در همین حین  زیر زب

که این کار را می کنید نوک زبان تان متام مدت در 

ا انتهای دندان های پایین پیرشو باشد. حال متاس ب

سقف  که  گونه ای  به  گرد  شکل  به  را  دهانتان 

از باشند  دهان تان و زبان کوچک زیر حلق تان کامالً ب

باز کنید و سپس حروف صدادار مانند »آ« را بخوانید.

درخواب  تنفسی  وقفه  ا  ب مرتبط  همیشه  خروپف 

نیست اما، بیشرت خروپف هایی که در دسته خفیف 

ا نوع  یا دسته »اولیه« تقسیم بندی می شوند مرتبط ب

خفیفی از »آپنه خوابی«اند که در آن ارتعاشات بافت 

نرم انتهای حلق در طی خواب موجب انسداد تنفس 

برای لحظاتی کوتاه می شود.

گسرته خروپف در جمعیت جهان چیزی بین ۱۵ تا 

۵۴ درصد است و بیشرت مطالعات انجام شده تا به 

یا  بیامر  خود  توضیحات  و  پرسش نامه ها  به  امروز 

اطرافیان بیامر تکیه کرده اند.

خروپف  برای  »درمانی«  برزیلی  تیم  این  این که  ا  ب

ارائه نکرده است اما، پژوهش آن ها این امید را ایجاد 

می کند که ورزش های حلق، زبان و دهان می تواند به 

مدیریت بیامری خروپف کمک کند.

منبع: رادیو زمانه 

زندگی سختی های زیادی دارد و همه ی ما برای داشتن یک زندگی شاد تالش می کنیم. اما، شاد بودن یک طرف آن است. برای این که شاد بودن را در 
کنار طول عمر زیاد داشته باشیم، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ به 14 نشانه ای که ما در این جا برای تان آورده ایم توجه کنید، اگر این نشانه ها را دارید، 

شما طول عمر زیاد و زندگی شادی خواهید داشت.
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بگو مگو از

وزارت خارجه 4142 پاسپورت سیاسی را برای اشخاصی 
که مستحق نیستند، توزیع کرده است . به نقل از نثار 
حارث عضو کمیسیون امور بین المللی مجلس سنا این 
پاسپورت ها حتی برای محافظان و روسای دفاتر توزیع 

شده و این گونه توزیعات هم اکنون نیز ادامه دارد . 
بست های  در  که  مسئوالنی  که  است  حالی  در  این 
سیاسی اجرایی وظیفه می نمایند و مستحق اند برای اخذ پاسپورت سیاسی در هزار توی 
دربند های اداری وزارت خارجه گیر می مانند و بسیاری از سفرهای شان که حکم رئیس 
جمهور را نیز دارد و برای کشور مهم تلقی می شود به دلیل سر وقت اجرا نشدن و یا 

عدم توزیع پاسپورت های سیاسی برای شان لغو می گردد.

اشرفغنیخشتمالاستنهخانهساز
با جمالت واضح و چارگوش و حساب  اشرف غنی 
شده گپ می زند. چنان حساب شده که دست هایش 
تصویر  را  فکراش  بریدگی های  قیچی  به شکل  نیز 
بریده  بریده  و  قیچی  قیچی  هم  لحن اش  می کند. 

است.
در عمل هم برای من کم کم روشن می شود که اشرف غنی مرد ریزه کاری هاست. 
کله اش در تهیه خشت های چارگوش و منظم و پخته کار می کند. همیشه مصروف 
و  وقت  کل  ندارد.  بسازد  است  قرار  که  خانه ای  از  واضحی  تصویر  خشت هاست. 

توان اش صرف ساختن خشت می شود.
پالن صد روزه برای او مهم است، فرقی نمی کند این صد روز در اول، نیمه ها یا آخر 
دوره کاری اش باشد. برای او مهم است که هر وزیر کتابچه داشته باشد، امروز و چند 
روز پیش روی اش را به روشنی ببیند، اما در مورد این که کل حکومت و همه دستگاه 

دولت چگونه باهم و درست کار کنند چیز مهمی از او نمی شنویم.
او خشت مال است، خانه ساز نیست

چه چیزی انسان را به تفکر فرامیخواند؟

چه  کرد:  تعبیر  نیز  چنین  می توان  را  پرسش  این 

فلسفه  ظهور  موجب  و  می کند  بیدار  را  عقل  چیزی 

می گردد؟ در قبال این پرسش دو پاسخ تاریخی وجود 

دارد: یونان و روم. یونان کنجکاوی عقل، یا هامن 

رسشت پویای عقل را آرخه ی ظهور فلسفه و بیداریی 

عقل می داند. اما، روم منشا رخداد فلسفه و آغاز تفکر را نوعی تجربه ی انضاممی 

و اگزیستانسیال می داند. از حیث تاریخی، فروپاشی روم هامن تجربه ی دردناک و 

اگزیستانسیال است که از بطن آن فلسفه پدید می آید. طبق تجربه ای یونانی، این 

اما طبق تجربه ای  اجازه ی ظهور می دهد؛  به عقل و تفکر  رانه ی درونی است که 

تفکر  ظهور  اولی،  در  وامی دارد.  فکر  به  را  عقل  که  است  تباهی  و  ویرانی  رومی، 

تابع شاکله ی ذاتی و منطق درونی ی عقل می باشد؛ اما در دومی تفکر از قرارگرفنت 

انسان در برابر ویرانیی یک جهان آغاز می شود. این دو متضاد نیستند؛ اما تفاوت 

دو رسچشمه را بیان می کند. 

اما، در افغانستان کوچک ما قضیه از چه قرار هست؟ این وطن غریب_ که بیشرت 

مسکون انتحارگران، قاتالن، دزدان و قاچاقربان و... بوده و نه انسان بی محمول/ 

ژنریک، که تنها نام انسان را به دوش می کشد و نه هیچ نامی دیگری را_ چگونه به 

عقل و خرد و گفت وگو سکونت بخشد؟ این جا عقل بی آنکه متولد شود، برشانه های 

بی خردی تشییع می شود، و فلسفه بی آنکه ظهور کند، نابود می شود، و همچون یک 

غروب ازلی-ابدی هر لحظه تکرار می شود. اینجا نه عقل به اقتضای منطق درونی 

اش آنقدر قدرت دارد که تحریک گردیده و وارد میدان شود، و نه تباهی و ویرانی 

آنقدر انسان به درد می آورد تا به فکر افتد. هر چه هست عادت به لودگی است و 

بس!!

تفاهم نامه ای تبادل اطالعات با پاکستان معنی اش 

چیست ؟

کشور های دوست ، همکار و مطمین از یکدیگر معموال 

تفاهم نامه و قرارداد تبادل اطالعات با همدیگر امضا 

می کنند. به یقین می توان گفت که پاکستان از چنین 

جای گاهی در روابط اش با افغانستان برخوردار نیست و در آینده نزدیک نخواهد بود. 

این تفاهم نامه ها گاهی شامل رشیک سازی تجربه های کامیاب و ناکام ، تعلیامت 

مشرتک ، تبادل اطالعات موردی و قابل اقدام ، تبادل تحلیل های اسرتاتیژیک بخاطر 

نزدیک سازی بیشرت دو دولت در مسایل بزرگ و نهایتا عملیات های مشرتک اطالعاتی 

را شامل می شود. افغانها دولت پاکستان را حامی تروریزم ، همسایه نیت بد و متخاصم 

می پندارند . با این نوع دولت تفاهم نامه تبادل اطالعات نه بلکه "خط داغ متاس" 

ایجاد می گردد تا در مرحله اول یعنی در مرحله ساخنت اعتامد از فاجعه بیشرت، آسیب 

بیشرت، تخریب بیشرت و سو تفاهم بیشرت اگر شود جلوگیری منود. اگر افغانستان به 

اساس تفاهم نامه ای که با سازمان استخبارات نظامی پاکستان امضا کرده است قسام 

یا کال عمل مناید در واقع پرده از توانایی های کوچک خودش بر می دارد و دشمن را 

افغانستان آن هم بصورت رسمی  توانایی می بخشد. رخنه اطالعاتی در دولت  بیشرت 

تسلط  دید همکاری می منایند  از هر  را  طالبان  هنوز  که  پاکستانی ها  برای  ونهادینه 

بی سابقه اطالعاتی می بخشد. این نوع تسلط یکی از رویا های دیرین و شیرین آی اس 

آی بوده است. امضای این تفاهم نامه با هر توجیه و دلیلی که باشد هیچ نوع قناعت و 

حامیت مردم افغانستان را به همراه نخواهد داشت زیرا؛ مردم هر روز از دهشت صادر 

شده از پاکستان رنج می برند ، قربانی می دهند و خواهان آن اند که از احساسات و 

منافع شان مناینده گی شود نه معامله.

Mohammad Qasim Wafayezada

Younus Negah

Spiritgod Qoqnous

Amrullah Saleh
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نویل: باید از دخیا 
برای خرید بیل استفاده کنیم

پالتینی: 
پوگبا ستاره نیست

مارسلو: 
امیدوارم آنچلوتی بماند

آلبا: همه فکر می کردند
 بارسا تمام شده

که  کرد  عنوان  ایتد  منچسرتیون سابق  کاپیتان  نویل،  گری 

برای خرید  دخیا  دیوید  به جذب  ریال  از عالقه  اید  ب تیمش 

گرث بیل استفاده کند.

و  است  ایتد  یون از  دخیا  جذب  دنبال  به  مدت هاست  ریال 

لوئیس فان خال نیز با مصاحبه های اخیرش، تلویحا اعالم 

ایتد به دنبال  ا قطعی است و یون کرده که جدایی دخیا تقریب

اید از  ایتد ب جانشینی برای اوست. حال نویل عنوان کرد که یون

فرصت به وجود آمده به بهرتین شکلی استفاده کند.

او گفت: ریال در نقل و انتقاالت تیمی هجومی است. آن ها 

ایتد،  منچسرتیون در  وقتی  و  اند  داده  نشان  قبال هم  را  این 

بازی کنی تنها یک سال از قراردادش باقی مانده باشد و ریال به 

رساغش بیاید، به نظر انتقال رخ خواهد داد. منچسرتسیتی، 

ابراین  ن چلسی، آرسنال و لیورپول به دنبال گرث بیل هستند. ب

اگر منچسرت قصد فروش دخیا به ریال را دارد، منطقی است 

که گرت بیل را وارد این معامله کند. 

دیدار  در  آن ها  دیدید.  را  هواداران  گفت:  دخیا  درباره  نویل 

مقابل آرسنال، نام او را صدا می کردند. نامش را می خواندند تا 

از عمل کردش در این فصل تشکر کنند. او بهرتین بازی کن 

ایتد بوده و هواداران از او می خواستند که مباند.  منچسرتیون

ا  ا فرمی که در آن قرار دارد، همیشه امیدوارم که مباند ولی ب ب

موج شایعات و صحبت هایی که در رسانه ها منترش می شود، 

ار آمدن با جدایی او هستیم.  به نظر ناگزیر به کن

یوونتوس  و  فرانسه  ملی  تیم  اسطوره  پالتینی،  میشل 

مدعی شد که پل پوگبا، ستاره نیست و در سطح لیونل 

الدو قرار ندارد زیرا به اندازه این دو ستاره گول  مسی و رون

منی زند.

از بهرتین استعدادهای فوتبال  ا که به عنوان یکی  پوگب

جهان شناخته شده است، از عوامل اصلی موفقیت یووه 

پالتینی  حال،  این  ا  ب است.  بوده  جاری  فصل  طول  در 

الدو هنوز خیلی  معتقد است که مقایسه او با مسی و رون

زود است.

او گفت: سوپراستار فوتبال، بازی کنی است که گل های 

ا  پوگب نیست. منی دانم  سوپراستار  پوگبا  و  می زند  زیادی 

هر  آن ها  برسد.  الدو  رون و  مسی  دستاوردهای  به  بتواند 

فصل بیش از ۵0 گول می زنند. 

ا در ۳8 بازی برای یوونتوس در طول این فصل، ۱0  پوگب

گول به مثر رسانده است.

کارلو  که  است  امیدوار  مادرید  ریال  مدافع  مارسلو، 

آنچلوتی، فصل آینده در جمع سپیدپوشان مباند.

شایعات زیادی مبنی بر احتامل جدایی آنچلوتی از ریال 

ا این حال، بازی کنان آنچلوتی از جمله  شنیده می شود. ب

مارسلو، ابراز امیدواری کردند که او در ریال مباند.

مارسلو در جمع خربنگاران گفت: ضعف ما هیچ ربطی به 

جام جهانی نداشت. ما تا پایان جنگیدیم ولی این فوتبال 

اید به فکر فصل آینده باشیم. امیدوارم آنچلوتی  است و ب

مباند. او مربی فوق العاده ای است و باعث تحوالت بزرگی 

در تیم ما شده است. جامی کسب نکردیم ولی باید برای 

فصل آینده آماده شویم. 

ا عنوان کرد که تیمش در طول  با، مدافع بارسلون یوردی آل

فصل جاری، عمل کردی کامال بر خالف انتظارات داشت.

مقابل   0-۱ پیروزی  ا  ب گذشته  شب  یک شنبه  کاتاالن ها 

اتلتیکو، به قهرمانی رقابت های این فصل اللیگا دست 

و  ری  دل  کوپا  فینال  در  هم چنین  آن ها  کردند.  پیدا 

چمپیونزلیگ نیز حضور دارند و در صورت کسب این دو 

جام، سه گانه را تکمیل خواهند کرد.

ا بارسا تی وی گفت: همه فکر می کردند  ا در مصاحبه ب ب آل

داشتیم.  فوق العاده ای  فصل  ما  ولی  شده  متام  بارسا 

جو،  این  خوشحامل.  خیلی  من  که  است  این  واقعیت 

بهرتین جوی است که به خاطر داشته ام و امیدوارم رشوع 

یک دوره باشد. روز بسیار خوبی بود. این جام را به سختی 

منی توان  و  خوشحامل  خیلی  ابراین  ن ب آوردیم  دست  به 

داشت  خواهیم  خاطر  به  را  امروز  خواست.  این  از  بیش 

ولی منی دانیم که در فینال چمپیونزلیگ و کوپا دل ری 

چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

آنچلوتی: 
چمپیونزلیگ مهم ترین جام برای ما بود

سیمئونه: 
به نبوغ مسی باختیم

 انریکه : 
امیدوارم این آغاز عصر تازه بارسلونا باشد

بوتراگنیو:
درمورد آینده آنچلوتی بعداتصمیم میگیریم

براوو ؛ باالتر از بوفون،
 بهترین دروازه بان اروپا

برتری آشکار بارسلونا 
بر ریال در 15 سال اخیر

پیگرینی:
 بونی نقش مهمی در آینده سیتی دارد

هندرسون:
 باید بدون جرارد هم رو به جلو برویم

مادرید  ریال  رسمربی  آنچلوتی،  کارلو 

عنوان کرد که مهم ترین جام برایش در این 

فصل، چمپیونزلیگ بوده است.

ا وجود پیروزی  سپیدپوشان یک شنبه شب ب

اللیگا  قهرمانی  جام  اسپانیول،  مقابل 

 0-۱ پیروزی  ا  ب بارسا  دادند.  دست  از  را 

قهرمانی  کسب  به  موفق  اتلتیکو،  مقابل 

عنوان  آنچلوتی  و  شد  رقابت ها  این  در 

کرد که هدفش در این فصل، قهرمانی در 

چمپیونزلیگ بوده است.

جام  مهم ترین  داشتم  دوست  گفت:  او 

این  ا  ب کنیم.  را کسب  یعنی چمپیونزلیگ 

این  بود.  مهم  برای مان  هم  اللیگا  حال، 

سال  ولی  بودیم  شده  نزدیک  خیلی  فصل 

بعد تالش مان را خواهیم کرد. 

مقابل  تیمش  پیروزی  اره  درب آنچلوتی 

خوبی  خیلی  واکنش  تیم  گفت:  اسپانیول 

از  پس  داد.  نشان  باالیی  روحیه  و  داشت 

روحیه  داد،  رخ  چهارشنبه  که  اتفاقاتی 

الدو  رون بود.  خست  خیلی  تیم  به  دادن 

بازی  اید برای  ب خیلی خوب کار کرد. حاال 

اید  آخر تا دقایق پایانی اش آماده باشیم. ب

ا این که قهرمان  رسمان را باال نگه داریم. ب

ارزیابی  مجموع،  جنگیدیم.در  ولی  نشدیم 

ریال  زیرا  نیست  مثبت  فصل  این  برای  ما 

ان  به  ما  و  می کند  بازی  قهرمانی  برای 

خوب  اول  فصل  نیم  نکردیم.  پیدا  دست 

سخت  کارمان  دوم  فصل  نیم  ولی  بودیم 

برای قهرمانی  انریکه  لوئیس  به  اید  ب شد. 

بارسا تربیک بگویم. 

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید مدعی شد 
که تیمش به نبوغ و حرکت انفرادی مسی باخت.

و  بارسلونا  تیم  دو  گذشت،  که  شبی  یک شنبه 
مصاف  به  کالدرون  ورزشگاه  در  اتلتیکومادرید 
یکدیگر رفتند که در نهایت، بارسا با نتیجه 0-1 
و با تک گول مسی موفق به کسب پیروزی شد. 
سیمئونه به تمجید از بارسلونا پرداخت و آن ها را 

شایسته قهرمانی نیز دانست.
او گفت: پیش از هر چیز می خواهم به قهرمان 
بودند.  قهرمانی  شایسته  آن ها  بگویم.  تبریک 

این  پارسال  این که  از  پس  آن ها  برای  مسلما 
جام را از دست دادند، به دست آوردن دوباره آن 
لذت بخش بوده است. ما بازی را به نبوغ مسی 
باختیم. در 50 سال اخیر، ما دو بار قهرمان لیگ 
در  دهیم.  انجام  بیشتری  تالش  باید  ایم.  شده 
حال حاضر برای رده ی سوم می جنگیم. تا پایان 
با  داریم  است. سعی  پیچیده  اوضاع کمی  لیگ 
سالح هایی که در اختیار داریم بجنگیم و رقابت 
در  هنوز  کرد.  نگاه  واقع گرایانه  باید  ولی  کنیم 

رقابتی داخلی با سویا و والنسیا قرار داریم. 

برای بیست  اتلتیکو،  بر  برتری 0-1  با  بارسلونا 
حاال چشم  و  اللیگا شد  قهرمان  بار  و سومین 

به دو جام دیگر فصل دوخته است.
تک گول دقیقه 65 مسی حکم قهرمانی بارسا 
ریال   1-4 برتری  تا  کرد  امضا  امتیاز   90 با  را 
لوئیس  باشد.  حاصل  بی  اسپانیول  زمین  در 
انریکه سرمربی بارسلونا در نشست خبری پس 
از بازی گفت: کارمان را به بهترین شکل ممکن 
و  باقیمانده  بردیم. هنوز دو جام دیگر  پایان  به 
با  ایم؛  کرده  را جزم  عزم مان  آن ها  برای کسب 
این وجود بسیار خوشحالم. خوشحالی ما وقتی 
بیشتر می شود که بدانیم، ریال در این فصل در 

سطح بسیار باالیی قرار داشت.  

انریکه در مورد جشن قهرمانی گفت: نمی دانم. 
باشگاه در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. 
یکی دو روز استراحت می کنیم و سپس خودمان 
آماده خواهیم کرد.  فینال کوپا دل ری  برای  را 
این جام برای ما بسیار خاص است؛ چرا که در 
بهترین  ما  برای  که  شد  خواهد  برگزار  نوکمپ 
این  در  قهرمانی  با  گانه  دو  دنیاست.  ورزشگاه 

جام محقق خواهد شد.  
تازه ای  عصر  آغاز  مورد  در  انریکه  لوئیس 
امیدوارم  نمی دانم.  گفت:  چنین  بارسلونا  در 
دیگر  جام  دو  باشد.  چنین  که  دارم  دوست  و 
تیم  بهترین  که  دهیم  نشان  باید  و  باقی مانده 

دنیا هستیم. 

ریال  ورزشی  مدیر  بوتراگنیو،  امیلیو 

بدون  از قطعی شدن فصل  مادرید، پس 

جام این باشگاه، از صحبت در  مورد آینده 

کارلو آنچلوتی خودداری کرد. 

خانه  در  گذشت  که  شبی  یک شنبه  ریال 

اسپانیول ۴-۱ پیروز شد اما پیروزی بارسا 

و  آبی  قهرمانی  اتلتیکو  مادرید،  مقابل 

اللیگا  فصل  این  رقابت های  در  اناری ها 

را قطعی کرد. شاگردان آنچلوتی پیش از 

 این، کوپا دل ری و چمپیونزلیگ را نیز از 

دست داده بودند. 

بارسا  به  گفت:  خربنگاران  به  بوتراگنیو 

تربیک می گویم. آن ها در نیم فصل دوم 

انجام  را  ما  کارمان  بودند.  فوق العاده 

کسب  را  بود  الزم  که  نتیجه ای  و  دادیم 

کردیم. 

و  هستیم  پیروزی  دنبال  به  همیشه  ما 

این  ما  نیستیم.  راضی  منی بریم،  وقتی 

هفته باید والنسیا و یوونتوس را  شکست 

تالش  ما  نداشتیم.  شانس  اما  می دادیم 

ما  نرسیدیم.  گول  به  اما  کردیم  زیادی 

داشتیم  مصدومین  مهمی  فصل  این  در 

زیرا  گذاشت  تاثیر  ما  فصل  روی  این  و 

بازی کنان کلیدی مان آسیب دیدند.  

مناسبی  زمان  اکنون  آنچلوتی؟  آینده 

هنوز  نیست.  مورد  این  در  صحبت  برای 

اید  ب آن  پس  از  و  داریم  دیگر  بازی  یک 

بینیم چه خواهد شد.   ب

بدین جا  تا  آماری،  لحاظ  از  براوو  کلودیو 

لیگ های  بین  در  اروپا  دروازه بان  بهرتین 

معترب این قاره بوده است.

تابستان  که  ا  بارسلون موفق  دروازه بان 

تیم  این  به  سوسیداد  ریال  از  گذشته 

پیوست، تا پایان هفته ۳7 اللیگا، تنها ۱۹ 

گول دریافت کرده است. متوسط 0.۵۱ گول 

در هر بازی. او رکورد بهرتین رشوع در تاریخ 

دقیقه   700 از  بیش  ا  ب را  ا  بارسلون باشگاه 

ابتدای  در  خود  دروازه  داشنت  نگاه  بسته 

فصل نیز در اختیار دارد. 

اروپا،  قاره  معترب  لیگ های  به  نگاهی  ا  ب

ا متوسط  تنها بوفون از یوونتوس است که ب

دریافت 0.۵۵ گول در هر بازی، نزدیک ترین 

می شود.  محسوب  براوو  کننده  تعقیب 

دروازه بان شیلیایی اگر در بازی هفته آخر 

بارسا مقابل دپورتیوو نیز کلین شیت کند، 

موفق ترین دروازه بان سال اروپا خواهد شد.

برتری  ا  ب شد  موفق  شب  یک شنبه  بارسلونا 

پایان  به  مانده  هفته  یک  اتلتیکو،  بر   0-۱

رقابت های اللیگا، بیست و سومین قهرمانی 

خود را جشن بگیرد.

پیش صدرنشین  ماه  تا سه  که  مادرید  ریال 

کم تر  و  می شد  محسوب  اللیگا  بالمنازع 

صدر  بتواند  ا  بارسلون می کرد  تصور  کسی 

ار دیگر  جدول را از این تیم پس بگیرد، یک ب

تا  باخت  را  قافیه  فصل  پایانی  ماه های  در 

قرن  در  خود  قهرمانی  هفتمین  به  ا  بارسلون

جدید دست یابد. 

و  مادرید  ریال  تیم  دو  عمل کرد  بررسی 

در  که  می دهد  نشان   2۱ قرن  در  ا  بارسلون

است،  گذشته  جدید  هزاره  از  که  سالی   ۱۵

رقیب  به  نسبت  موفقرتی  بیالنس  ا  بارسلون

دیرینه دارد. اگر ریال به عنوان تیم برتر قرن 

اید تیم  ا را ب یا معرفی شد، بارسلون بیستم دن

برتر قرن جدید تا بدین جا بدانیم. 

کاتاالن ها 7 عنوان قهرمانی اللیگا و ۳ عنوان 

قهرمانی لیگ قهرمانان را در ۱۵ سال اخیر 

به ویرتین افتخارات خود اضافه کرده اند و در 

یوونتوس،  بر  برلین  فینال  برتری در  صورت 

را  در چمپیونزلیگ  قهرمانی خود  چهارمین 

نیز جشن خواهند گرفت. 

ریال مادرید در عوض ۵ قهرمانی اللیگا و 2 

عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ را کسب کرده 

است. این در رشایطی است که ریال مادرید 

برای  اخیر  سال   ۱۵ در  یورو  میلیون   ۱۴۴۹

بارسلونا ۱0۴۹  و  کرده  هزینه  بازی کن  خرید 

میلیون یورو.

منچسرتسیتی  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 

عنوان کرد که ویلفرد بونی، نقش مهمی در 

آینده سیتی خواهد داشت.

بونی گول چهارم سیتی مقابل تیم سابقش، 

سوانسی را به مثر رساند تا شاگردان پیگرینی 

در آستانه کسب نایب قهرمانی قرار بگیرند. 

از  فصل  نیم  در  پوند  میلیون   28 ا  ب بونی 

سوانسی به سیتی منقتل شد ولی نتوانست 

در این نیم فصل، عمل کرد خوبی از خود به 

منایش بگذارد.

پیگرینی در جمع خربنگاران گفت: هواداران 

سوانسی بونی را تشویق کردند زیرا او این جا 

از  پس  شاید  بود.  مهمی  بسیار  بازی کن 

بود  بدشانس  خیلی  خریدیم  را  او  ما  این که 

زیرا به جام ملت های آفریقا رفت و با خستگی 

مصدومیت  آن،  از  پس  شد.  اضافه  تیم  به 

شدیدی داشت و نتوانست سه یا چهار هفته 

پیروز  پیاپی  بازی   ۵ آن،  از  پس  کند.  بازی 

را  تیم  ترکیب  در  تغییر  قصد  من  و  شدیم 

بازی کنی که الزم  نداشتم ولی مطمئنم که 

داشتیم را خریدیم. مطمئنم که بونی نقش 

مهمی در آینده سیتی خواهد داشت. 

عنوان  لیورپول  هافبک  هندرسون،  جردن 

به  رو  بدون جرارد هم  اید  ب تیمش  که  کرد 

جلو پیش برود.

در  را  آنفیلد  در  حضورش  آخرین  جرارد 

شکست ۳-۱ مقابل کریستال پاالس تجربه 

لیورپول  اصلی  تیم  برای   ۱۹۹8 از  او  کرد. 

پایان فصل، راهی  به میدان می رفت و در 

جرارد  شد.  خواهد  گلکسی  آنجلس  لوس 

همواره به عنوان یکی از بهرتین بازی کنان 

تاریخ لیورپول شناخته شده و نقش مهمی 

ایفا  لیورپول  در  سال  چندین  این  طول  در 

می کرد.

بعد  فصل  احتاملی  کاپیتان  که  هندرسون 

جرارد  جدایی  درباره  بود،  خواهد  لیورپول 

عنوان  به  او  جدایی  می کنم  فکر  گفت: 

ولی  زد  ما خواهد  به  بزرگی  بازی کن رضبه 

داشت.  خواهد  تیم حضور  ار  کن او همیشه 

پذیر  مسئولیت  که  است  تیم  نوبت  ولی 

هیچ گاه  نباشد.  وابسته  شخص  به  و  باشد 

بازی کنی مثل او از لحاظ ایستادن به پای 

ظهور  داشتند،  دوست شان  که  چیز هایی 

بازی کنان  نظرم  به  ولی  کرد.  نخواهد 

توانایی های  می توانند  که  داریم  بزرگی 

منایش  به  آینده  فصل  را  لیورپول  واقعی 

انگیزه  و  عطش  با  بازی کنانی  بگذارند، 

برای پیرشفت. 
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اعالم  دفاع  وزارت  مقام های  اطالعات روز: 

را  شان  حمالت  بخاطری  طالبان  که  کردند 

در نقاط مختلف کشور افزایش داده اند تا در 

گفتگوهای صلح امتیاز بگیرند.

دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع 

کابل گفت  در  در نشست خربی  روز گذشته 

که طالبان در بهار امسال با افزایش حمالت 

کشور،  ساخنت  ناامن  و  مختلف  نقاط  در 

متام توان شان را به کار گرفته اند تا در این 

گفت وگوها امتیاز بیشرتی بگیرند.

آقای وزیری گفت، جنگ نیروهای امنیتی در 

ادامه خواهد  برابر شورشیان مسلح هم چنان 

که  دارند  تصمیم  امنیتی  نیروهای  و  داشت 

رسکوب  کشور  در  را  تروریستی  گروه های 

کنند.

از  حمالت  این  در  طالبان  که  افزود  وزیری 

به  توجه  با  و  کرده  استفاده  توان شان  متام 

تلفات شدیدی که بر آن ها وارد شده اند، کمر 

که:  کرد  تأکید  او  است.  شکسته  گروه  این 

»متام قدرت طالبان در همین یک یا دو ماه 

آینده است. ما انشالله به صلح می رسیم«. 

در  که  کرد  اعالم  دفاع  وزارت  هم  سوی  از 

از  بیش  طالب  شورشیان  گذشته  ماه  چهار 

1600 حمله را به راه انداخته است که رهربی 

بر  خارجی  شورشیان  را  حمالت  این  بیشرت 

عهده داشته اند.

دفاع  وزارت  اوپراسیون  رییس  امان،  افضل 

در  گفت،  گذشته  روز  خربی  نشست  در 

چچنی،  شورشیان  از  شامری  حارض  حال 

صف های  در  تاجیکستانی  و  ازبکستانی 

رهربی  که  هستند  جنگ  مرصوف  طالبان 

عهده  به  شورشیان  همین  را  حمالت  بیشرت 

دارند.

اخیر  هفته های  در  که  است  حالی  در  این 

مختلف  نقاط  در  طالب  شورشیان  حمالت 

کشور و به ویژه در شهر کابل افزایش یافته 

است. در تازه ترین مورد، مهاجامن انتحاری 

جاده ی  در  را  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر 

هواشناسی کابل منفجر کرد که در نتیجه ای 

آن 3 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. 

عملیات  نیز  امنیتی  نیروهای  مقابل  در 

راه  به  کشور  مختلف  نقاط  در  را  گسرتده یی 

عملیات ها  این  نتیجه  ی  در  که  انداخته اند 

طالب  شورشیان  از  زیادی  شامری  روزانه 

کشته می شوند. 

دفاع  وزارت  مسئوالن  مورد  همین  در 

ناامن  می گویند که طالبان در بیشرت مناطق 

کشور شکست خورده و عقب نشینی کرده اند. 

از  خبرهایی  اخیر  روزهای  در  روز:  اطالعات 
پاکستان می رسد که ارتش این کشور حدود 4 
هزار پناه جوی افغانستان را بازداشت کرده اند.

در خبرنامه ای که از سوی ارتش پاکستان به 
تاکنون  که  می دهد  نشان  است،  رسیده  نشر 
صورت  به  که  افغانستان  پناه جوی   4690
غیرقانونی در این کشور زندگی می کردند، از 

سوی ارتش این کشور بازداشت شده اند.
ارتش  خبرنامه،  این  از  نقل  به  هم چنان 
شهروندان  که  را  دیگر  نفر  هزار   4 پاکستان 
دست  اتهام  به  را  می باشند  دیگر  کشورهای 
بازداشت  تروریستی  فعالیت های  به  داشتن 

کرده اند.
این در حالی است که پس از حمله ی تروریستی 
پاکستان،  پیشاور  شهر  در  نظامی  مکتب  بر 
قیودات و فشارها بر مهاجران افغانستان بیشتر 
شده و تاکنون شماری زیادی از مهاجران از 

نقاط مختلف این کشور اخراج شده اند.
در سال های اخیر شهرهای مختلف پاکستان 
از جمله پیشاور، کویته، اسالم آباد و شهرهای 
مهاجران  زیادی  تعداد  کشور  این  دیگر 
افغانستان را در خود جا داده است. بر اساس 
آمارهای ارائه شده بیش از دو میلیون مهاجر 
کشور  این  مختلف  شهرهای  در  افغانستان 

زندگی می کنند.
این در حالی است که در ماه های اخیر و بعد از 
تشکیل حکومت وحدت ملی روابط افغانستان 
از  کشور  دو  این  و  یافته  بهبود  پاکستان  با 
مختلف  بخش های  در  دوجانه  هم کاری های 
اخیر  روزهای  در  کرده اند.  هم کاری  اعالم 
هم کاری   اعالم  برای  پاکستان  وزیر  نخست 

با افغانستان به کابل آمد.
پیش از این، رییس جمهور غنی اعالم کرده 
مهاجران  برای  را  بهتر  زندگی  شرایط  بود، 
افغانستان در وزیرستان شمالی و والیت های 

شرقی پاکستان فراهم می کند.

والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
حمله ی  یک  وقوع  از  گذشته  روز  قندهار 
تن  هفت  آن  در  که  می دهند  خبر  انتحاری 

زخمی شده اند.
انتحاری،  حمله ی  این  مقام ها  این  گفته ی  به 
اول  حوزه ی  در  ظهر  از  بعد   2 ساعت  حوالی 

شهر قندهار دخ داده است.
گفته  قندهار  والی  سخنگوی  خپلواک،  صمیم 
در  را  منفجره  مواد  انتحاری  مهاجم  یک  که 

موتر  یک  که  بود  کرده  جاسازی  خود  لباس 
به  داد.  قرار  هدف  محل  در  را  مرزی  پولیس 
گفته ی خپلواک در این حمله ی انتحاری 7 نفر 

به شمول دو پولیس زخمی شده اند.
در همین حال منابع امنیتی می گویند که هدف 
مهاجم انتحاری عصمت اهلل، فرمانده نیروهای 
پولیس مرزی در قندهار بود که در این حمله، 

به او آسیبی نرسیده است.
تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را 

به عهده نگرفته است.
از سوی هم روز گذشته در یک رویداد دیگر 
والیت  ناوه ی  ولسوال  هلمند،  والیت  در 
شورشیان  کمین  در  خان  عبدالمناف  هلمند 
محلی  مقام های  شد.  کشته  و  برخورد  مسلح 
از  هلمند می گویند؛ عبدالمناف خان، زمانی که 
قندهار  والیت  طرف  به  غزنی  مقر  ولسوالی 
سفر می کرد در کمین شورشیان مسلح کشته 

شد. 
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