
هدف  به  را  گمرکی  عوارض  پرداخت  نظام  مالیه   وزارت  روز:  اطالعات 
گمرک های  در  بازی  واسطه  و  ساالری  دیوان  گسترده،  فساد  از  جلوگیری 
کشور الکترونیکی می کند. گل محمد ثابت، معاون وزارت مالیه دیروز در جمع 
عوارض گمرکی،  بهتر  کردن  بر جمع  عالوه  سیستم جدید  خبرنگاران گفت، 

باعث شفافیت و سهولت در کار تاجران و جلوگیری از فساد می شود.
آقای ثابت افزود وقتی تبادل پول در پرداخت مالیات گمرکی از صورت فیزیکی 

به پرداخت الکترونیک تبدیل شود، تا حد زیادی از فساد جلوگیری می شود...

اطالعات روز: رییس جمهور غنی به روز پنج شنبه هفته ی گذشته در نشست 
مشورتی با جمع از عالمان و رهبران جهادی  در مورد تفاهم نامه ای استخباراتی 
حذف  خواهان  پاکستان،  استخبارات  اداره  و  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  میان 

برخی از ماده های جنجالی این تفاهم نامه شده است.
در این نشست چند بند این تفاهم نامه جنجالی و مبهم خوانده شده که از سوی 
رهبران و مقامام های سیاسی به رییس جمهور پیشنهاد شده تا این موارد حذف 

شود چون به ضرر افغانستان است. محمد امین وقاد که در این نشست...

بر بنیاد گفته های این مقام بازنشسته ی سیا و یک منبع دیگر از داخل سیا، در یکی 

)رییس  پانتا  لیون  با  زمان،  آن  در  اس آی  رییس  پاشا،  شجاع  جنرال  دیدارهای  از 

سیا( یکی از مقام های بلندپایه ی سیا از او پرسیده بود که آیا او خودش را در واقع 

نماینده ی القاعده و طالبان می داند یا نه. »جواب او نه بود. اما گفت که آی اس آی 

نیاز دارد که تا حدودی بر آنها کنترل داشته باشد.« به گفته ی...               صفحه4

از قاه قاه خندیدن چندین ثانیه ای اشرف غنی به عطامحمد نور که در آن ایام، همگان را 

به حیرت فرو برد و مایه ی تعجب گشت و نقل مجالس شد، ماه ها می گذرد. خنده  های 

غنی در واکنش به حرف های عطا بلند شد. در دور دوم انتخابات عطا گفته بود در 

صورت عدم شفافیت و بررسی نشدن تقلب های گسترده دست به قیام مدنی »سبز و 

نارنجی« خواهد زد. در آن هنگام غنی نامزد ریاست جمهوری...                  صفحه5

شد،  جمهور  رییس  گذشته  سال  سپتامبر  ماه  در  غنی  اشرف  وقتی 

ایران  تمام کشورهای همسایه، عمدتا  با  را  تعهد کرد که روابط کشور 

و پاکستان، بهبود بخشد. در حالی که او تقریبا به صورت کامل روی 

بهبود روابط با پاکستان و راضی کردن چین به دخالت در گفتگوها با 

غنی  است؛  کرده  تمرکز  می دهد،  تشکیل  را  اولویت مهمش  که  طالبان، 

همسایه قدرت مند دیگر در شمال، یعنی روسیه، را از یاد برده است. 

محموله های  ترانزیت  که  کرد  اعالم  منتظره  غیر  اقدام  یک  در  روسیه 

نظامی ناتو به افغانستان از طریق قلمروش را...
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هند بزرگ ترین سرمایه گذاری اش را 
در افغانستان لغو کرد

پس لرزه های تفاهم نامه ای استخباراتی با پاکستان



هند  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  روز:  اطالعات 
در  دالر  میلیارد   11 ارزش  به  رسمایه گذاری اش  بزرگ ترین 
آهن  معدن  از  آهن  استخراج  در  بود  قرار  که  را  افغانستان 

حاجی گگ والیت بامیان به کار گیرد، لغو کرده است. 
 )Financial Express(روزنامه ی هندی فایننشال اکسپرس
گزارش داده است که علت لغو قرارداد این پروژه تنها افزایش 
ناامنی در روزهای اخیر در کابل نیست؛ بلکه نگرانی هند از 
نزدیکی روابط افغانستان و پاکستان، در  لغو این پروژه تأثیر 

داشته است.
هم چنان گفته شده که این تصمیم، نشان دهنده ی تردید در 
مورد اجرایی بودن این پروژه از لحاظ تخنیکی و اقتصادی و 

نگرانی های امنیتی می باشد.
معدن حاجی گک در بامیان از لحاظ  کیفیت و کمیت، یکی 
از بزرگ ترین ذخایر آهن در سطح جهان شمرده می شود که 
تا کنون مورد استخراج قرار نگرفته است. به گفته ی مسئوالن 
وزارت معادن، در تحقیقاتی که حدود ۵۴ سال پیش در مورد 
معدن حاجی گگ  صورت گرفته است تخمین شده است 

این معدن بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن آهن دارد.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی وزارت معادن، در ماه 
قوس سال 1۳۹۰ بعد از بررسی شش طرح پیشنهادی مربوط 
شکل  به  بیشرت  که  معدن  استخراج  بزرگ  رشکت های  به 
کنرسسیوم ارائه شده بودند، کنرسسیوم یا ائتالف رشکت های 
کانادایی  رشکت  و  هند   )SAIL/AFISCO( رهربی  به 
اعالم  حاجی گک  آهن  معدن  استخراج  پروژه ی  برنده  ی 
هامن  جدی     ماه  هفتم  در  افغانستان  دولت  کابینه  ی  شدند. 

سال، این موضوع را مورد تائید و تصویب قرار داد.
پروژه ی  برندگان  نام  اعالم  از  بعد  بین املللی  منابع  هم چنان 
کنرسسیوم  یک  است  قرار  که  گفتند  حاجی گگ  معدن 
مطالعات  روند  در  را  دالر  میلیارد  به11  نزدیک  هندی، 
تخنیکی و اکتشاف، ایجاد کارخانه ی تولید فوالد و استخراج 

سنگ آهن از این معدن رسمایه گذاری کند.
اتفاقات در افغانستان تاثیر مستقیم بر هند دارد

از سوی هم آجیت دووال، مشاور امنیت ملی نخست وزیر 
هند گفته که کشور  اش هرگز اجازه منی دهد تا افغانستان به 

پناه گاه شورشیان مبدل شود. 
آقای دووال می گوید، اتفاقاتی که در افغانستان رخ می دهند 
تأثیر مستقیم بر هند دارد. در همین حال او نگرانی اسالم آباد 
نیابتی هند در افغانستان بر ضد پاکستان را اشتباه  از جنگ 
خوانده و تأکید کرد که هند هیچ گونه جنگی را در افغانستان 

راه اندازی نکرده است.
آجیت دووال گفته است: »حکومت پاکستان خواستار مطئین 
شدن از حکومت افغانستان است که هند از خاک افغانستان 
برای جنگ نیابتی در برابر منافع پاکستان استفاده نکند. این 
یک ادعای بی بنیاد و اشتباه است که پاکستان همواره مرتکب 

می شود«.
این گفته های مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند در حالی 
ملی  امنیت  اداره ی  اخیر  روزهای  در  که  است  شده  ابراز 
افغانستان تفاهم نامه ای را با اداره ی استخبارات پاکستان را به 
امضا رسانده است. از سوی هم هند و پاکستان از دیر زمان با 
هم اختالفات شدید دارند. نزدیکی افغانستان با یکی از این 

کشورها باعث نگرانی کشور دیگر می شود.

اطالعات روز: وزارت مالیه  نظام پرداخت 
عوارض گمرکی را به هدف جلوگیری از 
واسطه  و  ساالری  دیوان  گسترده،  فساد 
الکترونیکی  کشور  گمرک های  در  بازی 

می کند.
مالیه  وزارت  معاون  ثابت،  محمد  گل 
سیستم  گفت،  خبرنگاران  جمع  در  دیروز 
عوارض  بهتر  کردن  جمع  بر  عالوه  جدید 
گمرکی، باعث شفافیت و سهولت در کار 

تاجران و جلوگیری از فساد می شود.
در  پول  تبادل  وقتی  افزود  ثابت  آقای 
صورت  از  گمرکی  مالیات  پرداخت 
تبدیل  الکترونیک  پرداخت  به  فیزیکی 
جلوگیری  فساد  از  زیادی  حد  تا  شود، 

می شود.
پیش از این تاجران افغانستان برای پرداخت 
دامن  به  دست  گمرکی  عوارض  سریع 
ثابت  آقای  اما  می بردند؛  کمیشن کاران 

الکترونیک  پرداخت  با  که   می گوید 
به  نیاز  دیگر  گمرک ها،  عوارض 

کمشین کار و واسطه نیست.
گمرک های  رییس  وردک،  نجیب 
افغانستان می گوید که پیش از این، سیستم 
گمرکی،  عوارض  پرداخت  الکترونیکی 
فرودگاه  و  کابل  گمرک  اداره ی  در  ابتدا 
صورت  به  ماه  سه  برای  کابل  بین المللی 

آزمایشی به اجراه گذاشته می شود.

در  صورتی که  در  افزود  وردک  آقای 
جریان اجرایی آزمایشی این سیستم مشکل 
پیدا نشود، این سیستم در سراسر کشور به 

اجرا گذاشته خواهد شد.
امسال  افغانستان  که  است  حالی  در  این 
حدود 48 میلیارد افغانی از طریق گمرک ها 
مقام های  هم چنان  است.  داشته  درآمد 
طریق  از  درآمد  افزایش  از  مالیه  وزارت 
گمرک ها در سال جاری نیز خبر می دهند. 

اطالعات روز: رییس جمهور غنی به روز پنج شنبه هفته ی 
رهبران  و  عالمان  از  جمع  با  مشورتی  نشست  در  گذشته 
جهادی  در مورد تفاهم نامه ای استخباراتی میان اداره امنیت 
اداره استخبارات پاکستان، خواهان حذف  افغانستان و  ملی 

برخی از ماده های جنجالی این تفاهم نامه شده است.
مبهم  و  جنجالی  تفاهم نامه  این  بند  چند  نشست  این  در 
به  سیاسی  مقامام های  و  رهبران  سوی  از  که  شده  خوانده 
رییس جمهور پیشنهاد شده تا این موارد حذف شود چون 

به ضرر افغانستان است.
محمد امین وقاد که در این نشست حضور داشته، به رسانه ها 
قبل  این نشست گفت که  گفته که رییس جمهور غنی در 
متن  در  می توانند  طرف  دو  تفاهم نامه،  این  شدن  نهایی  از 

ابتدایی آن تغییر وارد کنند.
سازمان  سوی  از  ملی  امنیت  اداره ی  مأموران  آموزش 
طلبان«  »جدایی  با  مشترک  مبارزه ی  پاکستان،  استخبارات 
بندهای  از  افغانستان  دفترهای )آی اس آی( در  بازشدن  و 

جنجالی این تفاهم نامه خوانده شده است.
نشست،  این  در  غنی  جمهور  رییس  که  می شود  گفته 
است  قرار  و  داده  تفاهم نامه  بند  سه  این  حذف  به  دستور 
در متن نهایی، این سه مورد حذف شود. در روزهای اخیر 
امنیت  عمومی  ریاست  که  بود  آن   از  حاکی  گزارش ها 
ملی، تفاهم نامه ای را با اداره ی استخبارات پاکستان به امضا 

رسانده است.

نمایندگان،حامد  مجلس  تند  واکنش های  موضوع  این 
کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان و  مردم را به دنبال 
این  زودتر  باطل شدن هرچه  داشت. حامد کرزی خواهان 
این  امضای  مجلس  نمایندگان  از  برخی  شد.  تفاهم نامه 
تفاهم نامه را خالف منافع ملی خوانده و از هیأت اداری این 
مجلس خواسته بود که هر چه زودتر برای لغو این تفاهم نامه 

اقدام کند.
 سخن گوی اداره ی امنیت ملی، به روز )دوشنبه، 28 ثور( در 
نشست خبری در کابل امضای تفاهم نامه  با اداره استخبارات 
پاکستان را تایید کرد. آقای صدیقی در این نشست خبری 
مالی،  نظامی،  این همکاری شامل عرصه های  بود که  گفته 
سیاسی و حمایت از روند همکاری اطالعاتی برای مبارزه با 

تروریزم در منطقه است.
 به باور برخی از آگاهان، پاکستان حامی تروریزم در منطقه 
است و قرار گرفتن اداره امنیت ملی افغانستان در کنار این 
سازمان، پیامدهای ناگواری را برای افغانستان بدنبال خواهد 

داشت. 
اعالم  افغانستان   ملی  امنیت  شورای  مسئوالن  هم  سوی  از 
طرح  تنها  و  نشده  امضا  تاکنون  تفاهم نامه  این  که  کردند 

پیش نویس آن مورد تایید دو کشور قرار گرفته است.
نمایندگان  مجلس  به  پاکستان  با  تفاهم نامه  متن 

فرستاده شود
از سوی هم اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروزی 

همکاری  تفاهم نامه ای  متن  که  خواستند  حکومت  از  خود 
مجلس  به  را  پاکستان  استخبارات  با  افغانستان  ملی  امنیت 

بفرستد.
مورد  این  در  باید  که  خواستند  حکومت  از  نمایندگان 

معلومات کافی بدست نمایندگان قرار گیرد.
تاکنون  که  می گویند  حکومتی  مسئوالن  چند  هر 
تفاهم نامه ای با اداره ی استخبارات پاکستان به امضا نرسیده 
قرار گرفته  تأیید هر دو کشور  پیش نویس آن مورد  تنها  و 
مورد  این  در  نگرانی  ابراز  با  مجلس  نمایندگان  اما  است؛ 
می گویند که متن این تفاهم نامه در اختیار مجلس نمایندگان 
به  آن  امضای  که  کنند  بررسی  نمایندگان  تا  گیرد  قرار 
سعادتی،  اهلل  اسد  افغانستان.  نفع  به  یا  است  افغانستان  ضرر 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  در  دایکندی  مردم  نماینده ی 
تمام معلومات نمایندگان در مورد تفاهم نامه ای استخباراتی 

با پاکستان از طریق رسانه ها بدست آمده است.
ملت  خانه ی  که  است  این  من  »پیشنهاد  گفت:  سعادتی 
آن  روی  و  بخواهند  را  تفاهم نامه  متن  رسمی  طور  به 
که  کنند  مشخص  بعدش  دهند؛  انجام  دقیق  کارشناسی 
بخش هایش  وکدام  است  ما  سود  به  بخش هایش  کدام 
به  احیاناً  اگر  کنیم؛  صادر  مصوبه ی  بعد  نیست.  ما  سود  به 
افغانستان بود به اساس مصوبه ی مجلس از  حکومت  ضرر 
را  متن  این  یا  که  شود  خواسته  افغانستان  جمهور  رییس  و 

اصالح بکند و یا هم فسخ کند«.

نشست  در  نمایندگان  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 
را  سرپرستی  تنظیم  قانون  تعدیل  طرح  مجلس،  دیروزی 
تصویب کرد. بر اساس این قانون، هیچ پُست اداری دولتی 

نباید بیشتر از دو ماه از سوی سرپرست مدیریت شود.
مجلس،  مرکزی  تفتیش  سعادتی، عضو کمیسیون  اهلل  اسد 
طرح تعدیل این قانون که در ماه حوت سال گذشته از سوی 
حکومت به مجلس فرستاده شده بود را برای رای گیری به 

مجلس ارائه کرد.

بر اساس طرح تعدیل این قانون، هیچ کسی نمی توانند در 
کار  سرپرست  حیث  به  ماه  دو  از  بیشتر  دولتی   اداره های 

کنند.
بر اساس قانون اساسی وزیران، دادستان کل، رییس بانک 
احمر  هالل  جمعیت  رییس  و  ملی  امنیت  رییس  مرکزی، 
رای  باید  جمهور  رییس  سوی  از  معرفی  از  پس  افغانی، 

اعتماد مجلس را بگیرند.
قانون  است  گفته  نمایندگان  مجلس  سعادتی عضو  اسداهلل 

در  استثنایی  هیچ  و  داشت  مشکل  گذشته  در  سرپرستی 
قانون،  این  تعدیل  طرح  اساس  بر  اما  نداشت؛  وجود  آن 
باید  نمی گیرد،  را  مجلس  اعتماد  رای  نامزدوزیر  زمانی که 
این وزارت تا معرفی و کسب رای اعتماد نامزد وزیر جدید، 

از سوی سرپرست اداره شود.
طرح تعدیل این قانون که در یک فصل و هشت ماده ترتیب 
شده، با اکثریت آرا از سوی نمایندگان حاضر در مجلس 

تصویب شد.

2
پس لرزه های تفاهم نامه ای استخباراتی با پاکستان
هند بزرگ ترین سرمایه گذاری اش را

 در افغانستان لغو کرد

نظام پرداخت عوارض گمرکی الکترونیکی می شود

دستور رییس جمهور  
در مورد حذف برخی از ماده های تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان

مجلس نمایندگان 
طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را تصوب کرد

گمرکات 
شفاف می شود؟

شهریار فرهمند
وزارت مالیه اعالن کرده اند که سیستم پرداخت عواید گمرکی 

که  اند  گفته  وزارت  این  های  مقام  می کند.  الکرتونیکی  را 

از  گمرکی،  عواید  پرداخت  سیستم  ساخنت  الکرتونیکی  با 

بوروکراسی سنگین و فساد اداری کاسته می شود و شهروندان 

بدون توصل به کمیشن کاران، می توانند وجوه گمرکی خود 

به شکل  عواید گمرکی  پرداخت  تاکنون سیستم  بپردازند.  را 

به  شدن  متوصل  با  مردم  موارد  بسیاری  در  و  بود  فیزیکی 

کمیشن کاران در پرداخت عواید گمرکی، بوروکراسی سنگین 

و طوالنی را دور می زدند و بدین ترتیب بخش عمده ای از پول 

به جیب دالالن واریز می شدند. 

نقش  اقتصاد  و  تجارت  عرصه  در  کشوری  هر  در  گمرگ ها 

و  واردات  در صادرات،  ها  نقش گمرک  دارند.   را  ها  دروازه 

با اهمیت است.  با قاچاق کاال بسیار  مبارزه  و  ترانزیت کاال 

است  این  بر  اقتصادی  ریزان  برنامه  رو متامی سعی  این  از 

که گمرک ها را با برنامه ریزی درست و سامل و و سیستم های 

مطابق با نیازهای روز مجهز سازند. تا از یک طرف چرخه ی 

ورود و صدور کاال راحت، کم هزینه، رسیع و شفاف باشد و 

هم با بسنت مجراهای فساد و اختالس، عواید دولت افزوده 

شود. 

در  گذشته  جنگ های  از  که  مشکالتی  وجود  با  افغانستان 

اقتصاد و سیستم اداری خود دارد، تا حدود زیادی به گمرکات 

خود وابسته است، در حالی که متاسفانه گمرکات افغانستان 

گمرکات  اند.  دیده  مختلف  جنبه های  از  را  آسیب  بییشرتین 

افغانستان در چهار سوی آن، به عنوان مدخل ورود و خروج 

کاالهای وارداتی و صادراتی سال ها در دست افراد و اشخاص 

امر،  این  و  اند  چرخیده  می  مافیای  شبکه های  و  قدرمتند 

گمرکات کشور را به ادارات نا کارا که حجم عمده ی درآمدهای 

آن به جیب افراد و اشخاص غیرمسئول می رفت مبدل ساخته 

بود. هرچند در چند سال اخیر با تالش مداوم، بخشی از این 

جزیره های قدرت و زورمندان انحصار کننده از گمرک ها کنار 

زده شد و قسمتی از این عواید به مسیر اصلی اش قرار داده 

این  در  بود،  الزم  که  آن گونه  شفافیت  و  کارآمدی  اما  شد؛ 

بخش ها نهادینه نشد. 

از یک سو  که  عنوان کشوری  به  حال حارض  در  افغانستان 

نیازمند تورید بیشرتی از کاالی مورد نیازش از خارج است و از 

سوی دیگر برای حضور در بازارهای جهانی به گمرکات سامل 

و مطابق با نیازهای خود می باشد. افغانستان حتا اگر بخواهد 

پله های توسعه اقتصادی را طی کند نیازمند تورید مواد اولیه 

خود از خارج از کشور است. که برنامه ریزی برای کارآمدی و 

بازدهی گمرکات در این زمینه ها بسیار رضوری است. 

نیازمند توجه بیشرت برای  گمرکات افغانستان در کنار این که 

سامل بودن ادارات شان و ریشه کنی این مشکالت می باشند، از 

لحاظ ساختاری و کاری نیز نیازمند اصالحات جدی می باشد. 

سیستم کنونی پرداخت عواید گمرکی به شدت کهنه و از کار 

افتاده می باشد. از سوی دیگر، حلقه های قدرت و مافیای های 

اقتصادی و تجاری همه گمرکات را ترصف کرده و با استفاده 

و تجاری شان،  اقتصادی  آلود و رشاکت های  روابط فساد  از 

جلو اصالحات، نظارت و کارآمدی را گرفته است. 

اجناسی که باید از طریق گمرک وارد کشور شوند، از طریق 

بر  بزرگی  رضبه  که  می شوند  کشور  وارد  غیرقانونی  مجاری 

ظرفیت های  بودن  پایین  دیگر  مشکل  است.  کشور  اقتصاد 

در متام  است.  گمرکات  امکانات گمرکات کشور  و  انسانی 

نقاظ کشور باید با یک سیستم منظم و شفاف عمل کنند تا 

با ورود کاال به کشور اطالعات دقیقی از آن در اختیار همه 

کسانی که مسئول هستند قرار گیرد. 

اکرث  به حد  را  اجناس  انتقال  زمان  در  امر رصفه جویی  این 

این  کنار  در  می برد.  باال  نیز  را  تاجران  رضایت  و  می رساند 

کشور  در  گمرکی  تعرفه های  و  قانون  عامل  به  باید  مسایل، 

زمینه های  که  هستند  قوانین  این  زیرا  داشت،  را  الزم  توجه 

خواهند  فراهم  را  گمرکات  موثر  فعالیت های  برای  مناسب 

ساخت.  
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وقتی اشرف غنی در ماه سپتامبر سال گذشته رییس 

تمام  با  را  کشور  روابط  که  کرد  تعهد  شد،  جمهور 

بهبود  پاکستان،  و  ایران  عمدتا  همسایه،  کشورهای 

بخشد. در حالی که او تقریبا به صورت کامل روی 

بهبود روابط با پاکستان و راضی کردن چین به دخالت 

در گفتگوها با طالبان، که اولویت مهمش را تشکیل 

قدرت مند  است؛ غنی همسایه  کرده  تمرکز  می دهد، 

دیگر در شمال، یعنی روسیه، را از یاد برده است. 

که  کرد  اعالم  منتظره  غیر  اقدام  یک  در  روسیه 

از  افغانستان  به  ناتو  نظامی  محموله های  ترانزیت 

دیمیتری  است.  کرده  متوقف  را  قلمروش  طریق 

موافقت  تمامی  کشور،  این  وزیر  نخست  مدودف، 

نامه های قبلی با ناتو در زمینه تحویل سخت افزارها 

و تجهیزات نظامی از طریق خطوط آهن، جاده ها یا 

اخیر  پیشرفت های  کرد.  لغو  را  روسیه  هوایی  حریم 

طالبان در والیت های شمالی بدخشان و قندوز و هم 

جوزجان  و  فاریاب  بادغیس،  والیت های  در  چنین 

هشداری برای کشورهای آسیای مرکزی تاجکستان، 

ترکمنستان و ازبکستان بوده است؛ کشورهایی که با 

افغانستان 2000 کیلومتر مرز مشترک دارند.

با  و  را مرز جنوبی اش می داند  این کشورها  روسیه 

 )CSTO( امنیت جمعی  پیمان  سازمان  در  شرکایش 

و  قرقیزستان  قزاقستان،  بالروس،  ارمنستان،  که 

تاجکستان را در بر دارد، »رزمایش آمادگی جنگ« راه 

اندازی کرده است. 

آمادگی رزمی

نظامی،  افزار  تن سرباز، 200سخت  حدود 2500 

20 جت جنگی و هلیکوپتر و 30 فروند هواپیمای 

باربری در رزمایشی اعزام شده بودند که قرار است 

اضطراری  حاالت  به  ساعت  سه  اکثر  مدت  در 

پاسخ دهند. این رزمایش نظامی در والیت جنوبی 

انجام  افغانستان،  نزدیکی  در  تاجکستان،  خاتلون 

شد. روسیه نسبت به پیشرفت های اخیر طالبان در 

گروه های  که  است  داده  هشدار  افغانستان  شمال 

داعش، القاعده و برخی از گروه های افراط گرای 

را  ازبکستان  اسالمی  جنبش  مانند  مرکزی  آسیای 

شامل  است،  کرده  وفاداری  اعالم  داعش  به  که 

که  می کنند  برآورد  روسیه  امنیتی  مقام های  بود. 

کنار  در  مرکزی  آسیای  شهروند   300 حدود 

که  می گویند  چنین  هم  آن ها  می جنگند.  داعش 

دیگر گروهای  و  داعش  فزاینده ی  تماس  مورد  در 

قفقاز  مرکزی و شمال  آسیای  در  که  تروریستی ای 

فعالیت دارند، مانند گروه امارات قفقاز، معلومات 

دارند.

ویتالی چورکین، نماینده ی دائمی روسیه در سازمان 

فزاینده ای  جرات  با  »شورشیان  گفت:  متحد  ملل 

رفتار می کنند«. وی گفت: »آن ها اغلب کل والیت 

کرد  اضافه  هم چنین  وی  می گیرند«.  دست  به  را 

از  افغانستان  در  تروریستی  حمالت  تعداد  که 

سال 2014 بدینسو »تقریبا دوبرابر شده است« و 

تهدیدات »بالقوه جدی« را نشان می دهند.

مخدر  مواد  کنترول  اداره  رییس  ایوانوف،  ویکتور 

روسیه گفت: »یک برآیند هشداردهنده سیزده سال 

که  است  این  افغانستان  در  ناتو  نظامی  عملیات 

عددی  قدرت  با  حکومتی  ضد  مسلح  تشکل های 

مجموعی بیش از نیم میلیون مرد مسلح ظهور کرده 

است«.

»تشدید  نیز  رحمان  علی  امام  جمهور  رییس 

مرزهای  نزدیکی  در  طالب«  شورشیان  فعالیت های 

کشورهای مستقل مشترک المنافع را مورد انتقاد قرار 

داده است و گفته است که ظهور ستیزه جویان داعش 

گروه های  است.  جدی  تهدید  یک  تاجکستان  برای 

فعالیت  پیانژ  مرزی  مناطق  کیلومتری  در 60  مسلح 

داشته اند و اخیرا 10 سرباز تاجک ربوده شده بودند. 

عالوه بر آن، طبق گزارش ها رحمان با غنی، همتای 

افغانی اش روابط بسیار صمیمی ندارد.

بازیگران روسیه

به  غنی،  با  فکری  هم  موجودیت  عدم  در  روسیه 

عطا  می آورد.  رو  افغانستان  در  دیگر  بازی گران 

آن ها  از  یکی  بلخ،  والیت  سرپرست  نور،  محمد 

به مناسبت هفتادمین سالروز پیروزی  است. نور که 

مزار  در  روسیه  قنسول گری  در  نازی ها  بر  روسیه 

سخن می گفت، موافقت نامه ی دوجانبه امنیتی بین 

واشنگتن و کابل را »به بی فایده گی« متهم کرد. او هم 

بدترشدن  برابر  در  انفعال  بخاطر  را  حکومت  چنین 

و  کرد  در والیت های شمال سرزنش  امنیتی  اوضاع 

این خراب شود،  از  بیشتر  اگر وضع  که  داد  هشدار 

اقدام به پیوستن به یک خیزش خواهد کرد. 

هم چنین نمایندگان پارلمان و تحلیل گران نظامی در 

بهبود  راستای  در  بی  پیشینه  تالش  از  که  افغانستان 

عمل کرد  اند،  آمده  خشم  به  پاکستان  با  همکاری ها 

ضعیف غنی در زمینه ی رفع چالش های امنیتی را به 

طور گسترده مورد انتقاد قرار داده اند. 

پاکستان  با  دفاعی  همکاری  پیمان  اخیرا  نیز  روسیه 

تشریک  به  می تواند  که  چیزی  است؛  امضاکرده 

و  مشترک  رزمایش های  استخباراتی،  اطالعات 

فروش اسلحه منجر شود.

با این حال، در طول تاریخ روسیه به پاکستان اعتماد 

نداشته و به این باور بوده است که پاکستان در مورد 

افغانستان و آسیای مرکزی طرح هایی دارد. بنا براین، 

روسیه از طریق این پیمان اخیر قصد دارد با جریان 

ایاالت  با  افغانستان  روابط  و  طالبان  با  گفتگوها 

متحده و پاکستان در تماس باقی بماند.

در جریان چهارده سال گذشته، روسیه به  طور منطقی 

بی طرف باقی مانده است و سقوط افغانستان تحت 

سلطه ی ایاالت متحده را نظاره کرده است و مرزهای 

افراط گرایی  توسط  فزاینده ی  طور  به  اش  جنوبی 

قضیه  از  پس  چند،  هر  می شود.  تهدید  اسالمی 

تحریم های  غربی  کشورهای  که  زمانی  اوکراین، 

چندین الیه را علیه روسیه وضع کردند که هدف آن ها 

نهادهای مالی ورسیه و صنعت نفت  رهبری پوتین، 

و گاز این کشور است؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که 

گرایان  افراط  اگر  یافت.  خواهد  ادامه  بی طرفی  این 

تاز  و  تاخت  تاجکستان  با  مرز  امتداد  در  اسالم گرا 

را  متعارف  غیر  رویکرد  یک  روسیه  احتماال  کنند، 

انتخاب خواهد کرد. 
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کم  بسیار  افغانستان  در  عقل  از  استفاده  میزان  چرا  که  کردید  فکر  گاهی 

مثال  چند  ترشیح  از  قبل  بدهید  اجازه  البته  می کنم.  ترشیح  خودم  است؟ 

بیاورم. ناقابل 

در  باخربیم.  افغانستان  ملی  امنیت  وجودی  فلسفه ی  از  بیش  و  کم  همه 

افغانستان مکلف است تا شب  ساده ترین و کلیشه ی ترین نگاه، امنیت ملی 

افغانستان و مردم این رسزمین وجود  برای  و روز دنبال کشف خطرهای که 

کند.  جلوگیری  خطر  وقوع  از  تا  بکند  را  شان  تالش  حداکرث  باشد.  دارند، 

حاال بیایید فرض کنیم که رییس جمهور و شورای امنیت ملی ما عالقه دارد 

امنیت ملی، برنامه ها، طرز فکر و تاکتیک های عملیاتی اش را با آی اس آی 

پاکستان در میان بگذارد. از یک طرف از ظرفیت رسپوشیده خویش رومنایی 

می کنیم و به استخبارات کشوری مثل پاکستان اجازه می دهیم از تشکیالت 

و قوت سازمانی آگاهی حاصل کند که نباید بکند. از طرف دیگر، فرض کنید 

در  فعال  تروریستان  علیه  مشرتکاً  هردو  پاکستان  و  افغانستان  ملی  امنیت 

این کار  افغانستان و پاکستان وارد عمل شوند. سوال این است که کجای 

بد است؟ جواب این است که فرض می کنیم نیروهای امنیت ملی افغانستان 

کمین  وردک  میدان  والیت  جلریز  ولسوالی  در  را  طالبان  گروه  دارد  تصمیم 

باشند.  باخرب  این کمین  از  باید  تفاهم نامه  مامورین آی اس آی طبق  بزنند. 

نیروهای امنیت ملی افغانستان آماده می شوند که در جای مورد نظر، جابجا 

شده و منتظر آمدن یا عبور طالبان باشند. یک دفعه خرب می رسد که نیروهای 

طالبان  کمین  با  خود  بودند،  رفته  طالبان  زدن  کمین  برای  که  ملی  امنیت 

و  است  شده  مواجه  باشکست  درگیری،  ساعت  چند  از  بعد  و  شده  مواجه 
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متاسفانه. مگر این که عقل آدم تعطیل باشد و باالی مامورین و استخبارات 

کند.  اعتامد  پاکستانی 

از سوی دیگر، آدمی که عقل نداشت نباید رییس جمهور یک مملکت شود. 

می آورم.  کوچک  مثال  یک  باشد،  بیاورم؟  مثال  باید  هم  حرف  این  برای 

ریاست  که  فکر می کند  او  ندارد.  افغانستان عقل  رییس جمهور  کنید  فرض 

و  دولتی  ادارات  در  خودش  مهره های  کردن  جابجا  از  عبارت  جمهوری 

سلیقه ی  و  عالیق  به  را  منطقوی  بازی های  می باشد.  سیاسی  پست های 

آن  از  حاکی  خربها  حاال،  همین  مثالً  می کند.  خالصه  خودش  شخصی 

امنیتی  تفاهم نامه ی  افغانستان  حکومت  که  آن  از  بعد  هند  دولت  که  است 

رسمایه گذاری  دالر  میلیارد  ده  حدود  کرده،  امضاء  پاکستان  آی  اس  آی  با 

تعویق  به  بامیان  والیت  مربوطات  در  حاجیگگ  آهن  معدن  روی  را  اش 

آمده  امنیتی  تفاهم نامه ی  این  بندهای  از  یکی  در  آن جایی که  از  انداخته. 

نگران  هند  بجنگند،  مشرتکاً  دشمن  استخبارات  علیه  باید  کشور  هردو  که 

باید،  که  آن گونه  را  شان  مثبت  و  اقتصادی  کارهای  نتواند  که  است  این 

انجام بدهد. نگران ناامنی و خشونت از سوی حلقات خاص علیه کارگزاران 

دشمن  را  هند  که  پاکستانی  است.  افغانستان  در  هندی  رسمایه گذاران  و 

موفق  وقتی  منی کند؛  دریغ  آن ها  علیه  عملی  هیچ  از  و  می کند  تلقی  خود 

باالقوه   باشد، می تواند خطر  باخود داشته  را  افغانستان  امنیتی  نبض  می شود 

علیه متامی فعالیت ها و همکاری های هند در افغانستان باشد. بناًء تعویق یا 

تعطیل رسمایه گذاری های هند در افغانستان موجه و عقالنی است. این تازه 

رشوع دل رسدی هند از افغانستان است. ممکن این دل رسدی به حدی شود 

بازی های  در  به حیث یک کشور همکار  افغانستان  به  را  اعتامدش  هند  که 

منطقوی از دست بدهد. در این صورت، آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که 

پاکستان، معطل شدن 10 میلیارد رسمایه گذاری هند را جربان کند؟ نه واقعاً 

کدام آدم عاقل این انتظار را از پاکستان دارد که ما داشته باشیم؟! حامقت 

نگفتم.  چیزی  هند  دیگر  هم کاری های  از  من  تازه  ندارد.  ُدم  و  شاخ  که 

کمکی که هند در بخش صحت و تداوی مریضان ما می کند، کمکی که در 

عرصه ی آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی ما می کند، کمکی که در عرصه ی 

آیا  روز،  آن  متوقف خواهد شد.  روزی  و همه  ما می کند همه  به  تحصیالت 

پاکستان حارض خواهد بود که یک دهم این همکاری ها را با ما بکند؟ گیریم 

آیا  کند،  جربان  نحوی  به  را  کمک ها  این  متام  باشد  حارض  پاکستان  که 

رضور است ما این قدر عجول و بی عقل باشیم که یکی از قدرت های بزرگ 

اقتصادی  معادالت  در  هند  وضعیت  بدهیم؟  دست  از  را  منطقه  اقتصادی 

منطقه نیکوست. حاال چه چیزی کارگزاران امنیتی کشور ما را مجبور می کند 

ببندند؟ منی دانم. البد  پاکستان دل  به  و  بشویند  از همکاری هند  که دست 

این ها هم از نعمت استفاده نکردن از عقل برخوردار است و دوست ندارد در 

تعامالت منطقه ی، عاقالنه برخورد کنند. 

و سیاسیون  از سوی مردم، مجلس منایندگان  امید که فشارها  حاال هرچه، 

به حدی باشد که مانع اجرای این تفاهم نامه ی کذایی شود. گرچند موافقان 

این تفاهم نامه ادعا دارند که امضای این تفاهم نامه چیزی جدیدی نیست و 

از  با کشورهای مختلفی این تفاهم نامه را امضاء کردیم. این ها غیر  ما قبالً 

این چه دارند که بگویند؟ امید که بی عقلی ها و حامقت های خویش را به نام 

بازی های سیاسی جا نزنیم. این بازی نیست، خودترقانی است.

حاال فهمیدید که چرا میزان استفاده از عقل در افغانستان بسیار کم است؟ 

خبرنگار ناراضی

چرا عقل در افغانستان 
بازار ندارد؟

هادی دریابی

روسیه نیز اخیرا پیمان همکاری دفاعی با پاکستان امضاکرده است؛ 
چیزی که می تواند به تشریک اطالعات استخباراتی، رزمایش های 

مشترک و فروش اسلحه منجر شود.
با این حال، در طول تاریخ روسیه به پاکستان اعتماد نداشته و به 

این باور بوده است که پاکستان در مورد افغانستان و آسیای مرکزی 
طرح هایی دارد. بنا براین، روسیه از طریق این پیمان اخیر قصد 

دارد با جریان گفتگوها با طالبان و روابط افغانستان با ایاالت متحده 
و پاکستان در تماس باقی بماند.

در جریان چهارده سال گذشته، روسیه به  طور منطقی بی طرف 
باقی مانده است و سقوط افغانستان تحت سلطه ی ایاالت متحده 

را نظاره کرده است و مرزهای جنوبی اش به طور فزاینده ی 
توسط افراط گرایی اسالمی تهدید می شود. هر چند، پس از قضیه 

اوکراین، زمانی که کشورهای غربی تحریم های چندین الیه را علیه 
روسیه وضع کردند که هدف آن ها رهبری پوتین، نهادهای مالی 
ورسیه و صنعت نفت و گاز این کشور است؛ هیچ تضمینی وجود 

ندارد که این بی طرفی ادامه خواهد یافت. اگر افراط گرایان 
اسالم گرا در امتداد مرز با تاجکستان تاخت و تاز کنند، احتماال 

روسیه یک رویکرد غیر متعارف را انتخاب خواهد کرد. 

تذکری به افغانستان:
 روسیه را فراموش نکنید

نویسنده: معصومه تورفا برگردان: حمید مهدویمنبع: الجزیره



یک  و  سیا  بازنشسته ی  مقام  این  گفته های  بنیاد  بر 
منبع دیگر از داخل سیا، در یکی از دیدارهای جنرال 
پانتا  لیون  با  زمان،  آن  در  اس آی  رییس  پاشا،  شجاع 
او  از  سیا  بلندپایه ی  مقام های  از  یکی  سیا(  )رییس 
نماینده ی  واقع  در  را  خودش  او  آیا  که  بود  پرسیده 
اما  بود.  نه  او  نه. »جواب  یا  القاعده و طالبان می داند 
آنها  بر  حدودی  تا  که  دارد  نیاز  آی اس آی  که  گفت 
کنترل داشته باشد.« به گفته ی این مقام بازنشسته، پیام 
به  این بود که کیانی و پاشا  به زعم سیا  او  این حرف 
بن الدن به >مثابه یک منبع می بینند و بیشتر عالقه مند 

بقای [خود] هستند تا {دوستی با{ ایاالت متحده.« 
یک پاکستانی که با رهبری آی اس آی روابط نزدیک 
دارد به من گفت که »با افراد بلندپایه ی شما معامله ای 
این  اما  بودیم،  بی تمایل  خیلی  ما  بود.  شده  انجام 
}معامله} باید انجام می شد، نه به خاطر ثروت اندوزی 
کمک  برنامه های  تمام  که  خاطر  این  به  بل  شخصی 
اگر  که  گفتند  شما  افراد  می شد.  قطع  متحده  ایاالت 
گرسنگی  از  مردن  مرز  تا  را  شما  نکنید،  را  کار  این 
خواهیم رساند و جواب مثبت زمانی داده شد که پاشا 
شیر های  که  بود  این  تنها  نه  معامله  بود.  واشنگتن  در 
آب )کمک ها( باز بمانند، بلکه به پاشا گفته شده بود 
که انعام های دیگری نیز به شما داده خواهد شد.« این 
دیار  این  نتایج دیگر  از  پاکستانی گفت که یکی  فرد 
با  که  سپردند  تعهد  پاشا  به  امریکایی ها  که  بود  این 
آغاز خروج نظامیانش، به پاکستان در امور افغانستان 
سگ های  >بنابراین  بدهد.  مناسب<  >جایگاه 
بلندپایه ی ما )مقام های بلندپایه ی پاکستان( این معامله 

را به نفع کشور توجیه کردند. 
امریکایی ها  به  که  داشتند  مسئولیت  کیانی  و  پاشا 
دفاع  نیروی  فرماندهی  و  ارتش  که  بدهند  اطمینان 
هوایی پاکستان هواپیما هایی را که برای این مأموریت 
آنها  به  کاری  هیچ  و  نکنند  دنبال  می شوند،  استفاده 
برای  امریکایی ها  هماهنگی  دفتر  باشند.  نداشته 
هماهنگی  مسئولیت  غازی،  تربله  در  مأموریت  این 
مرکز  در  ارشد  افسران  بین  آی اس آی،  ارتباطات 
سیاه  عقاب  هلیکوپتر  دو  و  افغانستان  در  فرماندهی 
)Black Hawk( را به عهده داشت؛ هدف آن این بود 
که مطمئن باشند که هیچ  هواپیمای جنگی گشت زنی 
پاکستان در مرز، آن دو هلیکوپتر را شناسایی نکنند و 
برنامه ریزی  برابر آنها از خود بروز ندهند.  اقدامی در 
نخستین این بود که خبر حمله  نباید فورا اعالن شود. 
عملیات های  مشترک  فرماندهی   واحدهای  تمام 
ویژه، با محرمیت شدید کار کنند و رهبری فرماندهی  
این  به  پاشا  و  کیانی  نیز  و  ویژه  عملیات های  مشترک 
شدن  سپری  از  پیش  الدن  بن  کشتن  که  بودند  فکر 
هفت روز یا حتا بیشتر از آن اعالن نشود. سپس یک 
داستان ساختگی برای پوشاندن ماجرا با احتیاط تمام 
بیرون داده شود: اوباما اعالن کند که تحلیل دی ان اِ 
)DNA( تأیید می کند که بن الدن بر اثر یک حمله ی 
در  هندوکش  کوه های  در  سرنشین  بدون  هواپیمای 
داخل افغانستان کشته شده است. امریکایی ها که این 
پاشا  و  کیانی  به  بودند  کرده  برنامه ریزی  را  عملیات 
اطمینان داده بودند که هم دستی آنان در این مأموریت 
هیچ گاهی علنی نخواهد شد. همه می دانستند که اگر 

خشونت بار  اعتراض های  گردد،  علنی  پاکستان  نقش 
این کشور را فراخواهد گرفت. بسیاری از پاکستانی ها 
بن الدن را یک قهرمان می دانستند و پاشا و کیانی و 
آب روی  و  افتاد  خواهند  خطر  در  آنان  خانواده های 

ارتش پاکستان خواهد رفت. 
همه  برای  جا  این  تا  که  گفت  سیا  بازنشسته ی  مقام 
برد:  نخواهد  بدر  سالم  جان  الدن  بن  که  بود  آشکار 
که  گفت  ما  به  پاشا  اپریل،  ماه  در  نشست  یک  »در 
در  مجتمع  یک  در  الدن  بن  می دانید  شما  که  حاال 
پاکستان زندگی می کند، او نمی تواند خطر نگهداشتن 
او  را بپذیرد. او و کیانی باید تمام داستان را به رییسان 
نیروهای  فرمانده  تا  سه  دو-  و  هوایی  دفاع  فرماندهی 

محلی بیان می کردند. 
نیروی  عملیات های خاص  پیشین  فرماندهان  از  یکی 
دریایی ایاالت متحده که رهبری ده ها مأموریت از این 
نوع را در یک دهه ی گذشته به عهده داشته و یا در آن 
شرکت کرده بود، با اطمینان به من گفت که »قرار نبود 
فرصت  تروریست  به  نگهداریم-  زنده  را  الدن  بن  ما 
زندگی بدهیم. از نگاه قانونی، ما می دانستیم که آنچه 
با  انجام می دهیم،  قتل است. ما  ما در داخل پاکستان 
این گونه  وقتی  ما  از  یک  هر  برخورده ایم.  چیزها  این 
می گوییم،   خود  به  می دهیم،  انجام  را  مأموریت ها 
خواهیم  قتل  مرتکب  ما  شویم.  روبرو  آن  با  >بیایید 
شد.<« در گزارش نخست کاخ سفید ادعا شده بود که 
بن الدن در حال پاک کردن و آماده سازی یک سالح 
بود؛ این داستان به این هدف ساخته شده بود تا توجه 
کسانی را که قانونی بودن برنامه ی ایاالت متحده برای 
منحرف  می بردند،  پرسش  زیر  را  هدف مندانه  کشتن 
سازد. با وجود گزارش های فراوان، کسانی که در این 
این  از  ایاالت متحده همواره  بودند،   مأموریت دخیل 
روایت حمایت کرده است که اگر بن الدن فورا تسلیم 

می شد، او را زنده می گرفتیم. 
ایبت آباد  در  الدن  بن  مجتمع  اطراف  در  آی اس آی 
و  همسران  الدن،   بن  حرکات  تا  بود  گماشته  نگهبان 
به آنها دستورداده  باشد.  نظر داشته  را زیر  کودکانش 
شده بود که به محض شنیدن صدای هلیکوپتر، ساحه 
را ترک کنند. شهر تاریک بود. در ساعت های پیش 
شده  قطع  آی اس آی  دستور  به  برق  حمله،  آغاز  از 
بود. یکی از هلیکوپترها، در داخل دیوارهای مجتمع 
سرنشینانش  از  زیادی  شمار  و  کرد  برخورد  الدن  بن 

افراد  گفت:»این  سیا  بازنشسته ی  مقام  شد.  زخمی 
محدود  بسیار  هدف  سر  بر  کار  زمان  که  می دانستند 
بیدار  را  ایبت آباد  باشندگان  تمام  چون  باشد،  باید 
می کرد.« اتاق خلبان هواپیمای تصادم کرده و اسباب 
ارتباطات و راهبری آن توسط نارنجک منفجر می شد 
انفجارها و روشن  از  این سبب رخ دادن سلسله ای  و 
دید  قابل  دور  فاصله های  از  که  می شد  آتشی  شدن 
افغانستان به یکی  باشد. دو هلیکوپتر نوع چینوک از 
بودند  کرده  پرواز  پاکستان  استخبارات  پایگاه های  از 
تا برای این عملیات پشتیبانی لوجیستیکی فراهم کنند 
و یکی از آنها فورا به ایبت آباد فرستاده شده بود. اما 
از آنجاییکه بر این هلیکوپتر یک بشکه ی نفت برای 
بود،  شده  بارگذاری  سیاه  عقاب  نوع  هلیکوپتر  دو 
تصادم  می شد.  آماده  سربازان  انتقال  برای  باید  اول 
پرواز  ضرورت  و  سیاه  عقاب  نوع  هلیکوپتر  یکی 
اعصاب ُخردکننده  آن،  جای  به  دیگر  هلیکوپتر  یک 
و زمان گیر بود. اما نیروهای عملیات ویژه به کار شان 
وارد  مجتمع  داخل  به  آنان  که  زمانی  دادند.  ادامه 
شدند، هیچ گونه تبادل آتش صورت نگرفت؛ نگهبانان 
گفته  ترک  را  آنجا  آی اس آی  سوی  از  شده  گماشته 
گفت:  موضوع  این  به  اشاره  با  بازنشسته  مقام  بودند. 
افراد  اما  و  دارد  تفنگ  یک  کس  همه  پاکستان  »در 
زندگی  ایبت آباد  در  که  ثروت مندانی  و  بلندپایه 
اگر  اما  دارد.«  مسلح  نگهبانان  یک  هر  می کنند، 
مخالفتی صورت می گرفت، تیم )عملیات ویژه( بسیار 
فرد  سیا،  بازنشسته ی  مقام  گفته ی  به  بود.  آسیب پذیر 
با  که  آی اس آی  سوی  از  ارتباطات  برقراری  مسئول 
در  را  آنان  بود،  کرده  پرواز  یکجا  ویژه  عملیات  تیم 
از  باالرفتن  در  و  الدن(  بن  )مجتمع  تاریک  خانه ی 
می کرد،  زندگی  آن  در  الدن  بن  که  بخشی  تا  راه پله 
رهنمایی کرد. پاکستانی ها به تیم عملیات ویژه هشدار 
راهرو  پوالدین،  سنگین  دروازه های  که  بودند  داده 
طبقه ی اول و دوم را مسدود کرده اند و اتاق بن الدن 
برای  ویژه  عملیات  تیم  داشت.  قرار  سوم  طبقه ی  در 
باز کردن این دروازه ها از مواد انفجاری استفاده کرد، 
بدون آنکه کسی را زخمی سازد. یکی از همسران بن 
الدن به شکل وحشتناکی فریاد می زد و یک گلوله ی 
گلوله های  بدون  خورد.  زانویش  به  سرگردان  احتماال 
شلیک  گلوله ای  هیچ  کردند،  اصابت  الدن  بن  به  که 

نشد. )روایت اداره ی اوباما اما چیزی دیگر است.( 

اوایل قرن نوزدهم میالدی: 

زنان اصالح گر-6

او  از  مانده  به جا  نامه های  بعضی  حال،  این  با 

و غیر منتظره،  تاثیرگذار  به گونه ای  به مادرش، 

اشتیاق و رضایت او را نسبت به انتخاب خودش 

برای داشتن زندگی مستقل نشان میدهد:

هر  گاهی  که  است  انتظار  قابل  برایم  »کامالً 

به عنوان  را  ام  دو احساس کنیم که من وظیفه 

هم  به  دو  هر  می دانم  اما  نکرده  ادا  دخترت 

همان  به  اکنون  من  که  کرد  خواهیم  یادآوری 

ات  تحصیل کرده  پسران  از  کدام  هر  اندازه ی 

کامل  و  واقعی  شهروند  یک  مناسب،  شغلی  با 

هستم«.

که  است  درک  قابل  حدی  تا  گفت  بتوان  شاید 

آرمان هایش  میان  با تضاد  هرگز  احتماالً  مارتینو 

کنار  زمان،  آن  در  زنانه  مناسب  رفتار  ایده ی  و 

سردبیری  پیشنهاد  او  به  سالگی   35 در  نیامد. 

پذیرش  که  شد  داده  اقتصادی  گاه نامه ی  یک 

به  و  اعتبار  و  نفوذ  پول،  معنای  به  موقعیت  این 

یک معنا، نقطه ی اوج بلندپروازی های خودش و 

آرزوهایش برای زنان بود. او برای تصمیم گیری 

مبنی  نامه ای  رسیدن  اما  بود  مردد  مورد  این  در 

باعث شد –شاید  برادرش  از  بر مخالفت خانواده 

با آرامش خیال- این فرصت را رد کند.  تا حدی 

پس از آن مارتینو شروع به نوشتن رمانی ارزش مند 

کرد که به گونه ای غیر مستقیم، نه تنها ترس ها، 

و  مشکالت  بلکه  خودش  تردیدهای  و  امیدها 

سردرگمی هایی که هنوز بسیاری از معاصران زن 

او را درگیر می کرد در آن کتاب به تحلیل گرفته 

بود. 

در سال های میانی دهه 19 میالدی، گروه های 

متعددی از زنان به آهستگی اما تاثیرگذار، برای 

جمله  از  مشخص  مسایلی  در  اصالحات  آوردن 

کار  دیگر،  زنان  برای  جدید  زمینه هایی  گشودن 

پاورکوب،  فرانسس  مثال،  عنوان  به  می کردند. 

با خشم از روزهایی که در مدرسه ی گران قیمت 

خوانده  درس  آن  در  که  بریتون  در  روزی  شبانه 

مدرسه،  آن  که  می کند  ادعا  او  می کند.  یاد  بود 

با سر و صدا دور  بود: شاگردان  نامناسب  کامالً 

در  پیانویی  میشدند؛  جمع  اتاق  یک  در  میزها 

پایین  طبقه ی  در  و  میشد  نواخته  باال  طبقه ی 

درس  اتاق  یک  در  دختران  از  زیادی  تعداد 

که  خود  معلم های  سوال های  به  و  می خواندند 

همه زن بودند جواب می دادند. او می پذیرفت که 

تجربه ی او کامالً در آن زمان معمولی بود و باور 

داشت که مدارس احتماالً در دوران مادربزرگش 

تا حد زیادی بهتر از مدارس در دوران او بودند و 

به اصالحات اساسی  نیاز فوری  آموزش دختران 

و پیشرفت داشت. با این حال، او برخالف آغاز 

ادامه  تالش  به  مدرسه،  آن  در  اش  ناامیدکننده 

نویسنده ای  به  تبدیل  توانست  نهایت  در  تا  داد 

شود.  اندیش مندانه  و  تاثیرگذار  زنده،  متن های 

نوشته های او نه تنها در مورد تحصیالت دختران 

بر  در  نیز  را  دیگری  دشواری های  بلکه  بود، 

با  زنان مجرد  متاهل هم  زنان  می گرفت که هم 

آن روبرو بودند. 

او یک سخنور خوب بود و گفته های او در مورد 

دام  به  ناکامی  ازدواج های  در  که  زنانی  جایگاه 

افتاده بودند را می توان به عنوان نمونه ای در نظر 

گردن  برای جمع کردن  ما  »از  نوشت  او  گرفت. 

به  میخانه  از  خوران  تلو  تلو  که  مستی  کلفتان 

سمت خانه های شان می آیند استفاده می شود«؛ 

همان کسانی که به همسران تیره روز خود تجاوز 

می تواند  حتی  »چه کسی  اما  می کنند.  توهین  و 

تصور کند که ممکن است یک مرد تحصیل کرده 

نیز در چنین  آبرومند  با شغلی  با اصل و نصب  و 

خشونت و رفتارهای وحشیانه ای گناه کار باشد؟«. 

کشیده  سنتی  احساسات  سمت  به  گاهی  او 

میشود:

»ما می خواهیم درک زنان از قانون عشق، درک 

می خواهیم  ما  کند.  تکمیل  را  عدالت  از  مردان 

درونی  برانگیختگی  و  زنان  الهام بخش  فضیلت 

شان، قوانین اخالق مردان را تکمیل کند... ما 

جزئیات،  به  پرداختن  برای  او  نبوغ  می خواهیم 

نازکی او نسبت به رنج و سال خوردگی، درک او از 

دوران کودکی...«

به عنوان روزنامه نگاری خوش نام و تاثیرگذار، او 

از ایده ی آموزش همگانی و جامع برای دختران 

زنان«  دارایی  از »قانون  دفاع  در  و  حمایت کرد 

بیش  تاکیدی  با  او  حال  این  با  می کرد.  تبلیغ 

هیچ  او  برای  فمینیسم  که  می کرد  بیان  حد  از 

در  »اگر  است:  نبوده  شخصی  مساله ای  وقت 

میان سالی من یک زن فعال حقوق زنان باشم، 

به این دلیل نیست که من شخصاً دشواری های 

زندگی زنان را تجربه کرده ام«. 

فصل پنجم

اواخر قرن نوزدهم: زنان مبارز-1

بود  میالدی  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ی  در  تنها 

که چیزی شبیه به »جنبش واقعی« زنان آغاز به 

طور  به  جنبش  این  کرد.  انگلستان  در  پیدایش 

گروهی  و  اسمیت  لی  بارابارا  اطراف  در  خاص، 

یکی  برگزاری  از  –پس  بعدها  که  دوستانش  از 

میدان  »زنان  عنوان  به  شان-  اولیه  جلسات  از 

بود.  گرفته  شکل  می شدند،  شناخته  النگهام« 

مورد  در  در  یافته تر  سازمان  مبارزات  گروه،  این 

مسایلی که پیش از آن به خوبی تعریف شده بودند 

آغاز کرد: نیاز فوری و اساسی زنان به تحصیالت 

بهتر، افزایش فرصت های زنان برای اشتغال، و 

هم چنان بهبود جایگاه قانونی زنان متاهل. 

علیه  واکنش  در  بیشتر  زنان  این  می آمد  نظر  به 

نظریه ی  و  بود  زنانگی  از  محدود  تعریفی  آن چه 

تعیین  برای  فشارها  و  زمینه  این  در  عرفی 

»محدوده ی مناسب فعالیت زنان« گرد هم آمده 

بودند. یک زن با فضیلت و با نجابتی قابل ستایش 

برابر  انفعال کامل  با  اغلب  ویکتوریا،  در دوره ی 

دانسته می شد. زنی از طبقه ی متوسط که مجبور 

کند،  درآمد  کسب  اش  زندگی  برای  خودش  بود 

ممکن بود آن قدر خوش شانس باشد که موقعیتی 

با دست مزد خیلی کم به عنوان یک معلم خانگی 

چندانی  بهره ی  خودش  اگرچه  بیاورد،  دست  به 

زنان  برای  باشد.  نبرده  آموزش  و  تحصیالت  از 

موقعیت های شغلی اندکی وجود داشت. 
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش بیستم

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

داستان ناگفته ی
 قتل اسامه بن الدن

یکی از فرماندهان پیشین عملیات های خاص نیروی دریایی ایاالت متحده که 

رهربی ده ها مأموریت از این نوع را در یک دهه ی گذشته به عهده داشته و یا 

در آن رشکت کرده بود، با اطمینان به من گفت که »قرار نبود ما بن الدن را زنده 

نگهداریم- به تروریست فرصت زندگی بدهیم. از نگاه قانونی، ما می دانستیم 

که آنچه ما در داخل پاکستان انجام می دهیم،  قتل است. ما با این چیزها 

برخورده ایم. هر یک از ما وقتی این گونه مأموریت ها را انجام می دهیم، به خود 

می گوییم،  >بیایید با آن روبرو شویم. ما مرتکب قتل خواهیم شد.<« در گزارش 

نخست کاخ سفید ادعا شده بود که بن الدن در حال پاک کردن و آماده سازی 

یک سالح بود؛ این داستان به این هدف ساخته شده بود تا توجه کسانی را که 

قانونی بودن برنامه ی ایاالت متحده برای کشنت هدف مندانه را زیر پرسش 

می بردند، منحرف سازد. با وجود گزارش های فراوان، کسانی که در این مأموریت 

دخیل بودند،  ایاالت متحده همواره از این روایت حامیت کرده است که اگر بن 

الدن فورا تسلیم می شد، او را زنده می گرفتیم. 

بخش پنجم
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یادداشت های سخیداد هاتف

بدان اسعدک اهلل تعالی فی الدارین که تقرر بر سه نوع 
است: تقرر بجا، تقرر بی جا و تقرر معلق. 

تقرر بجا:
شما  و  شده  مقرر  سمنگان  والی  ایبکی  کثیر  احمد 
همان  ولی  نمی کنید،  که  کار  می کنید.  کار  کابل  در 
فعال  را  دولتی  ساختمان  به  روزه  هر  آمد  و  رفت 
زنده گی  سمنگان  در  تان  محترم  فامیل  بنامیم.  کار 
خریده  کاالشویی  ماشین  یک  پیش  ماه  سه  می کند. 
اید که می خواهید به سمنگان بفرستیدش. چهار سیر 
قروت اعالی غزنی هم گرفته اید و گذاشته اید درون 
همین ماشین. به هر موتروان که گفته اید این اشیای 
ارجمند را ببرد به خانواده ی شما تحویل بدهد، بهانه 
آورده. پریروز که با والی جدید، آقای ایبکی، صحبت 
لباس  ماشین  از  حرف  در ضمن صحبت  و  کردید 
شویی و قروت و این چیزها شد، ایشان به یکی از 
موتروان ها دستور داد که برود و ماشین و قروت شما 
را از سرای پلخمری بردارد و به صورت رایگان به 
فامیل محترم شما در سمنگان برساند. حاال اگر این 
تقرر بجا و شایسته نیست، پس تقرر عمه ی پیر من 
به حیث مسئول تیم خواستگاری از دختر پوهنتونی 

بجا و شایسته است؟
تقرر بی جا:

وزارت  سخن گوی  عنوان  به  باغی  سلیمان  محمد 
درصد  صد  تقرر  این  شده.  مقرر  صنایع  و  معادن 
بی جاست. چرا که اوال آقای باغی از قریه ی شماست 
کس  هر  خدا  برای  از  یعنی  بی کارید.  فعاًل  شما  و 
حیثیت دارد. ثانیًا، حتا اگر ایشان از قریه ی شما نباشد 
و مساله ی سیال داری و تعلق به زیر چشمه و پشت 
باشد،  اثر  چشمه بودن در جغرافیای قریه کاماًل بی 
کاری  هیچ  شما  که  است  این  اصلی  مساله ی  هنوز 
به وزارت معادن و صنایع ندارید. خوب، اگر آقای 
می شد  عالی  تحصیالت  وزارت  سخن گوی  باغی 
مساله فرق می کرد. آن وقت می شد بجا و بی جا بودن 
تقرر او را با این محک سنجید که حاضر هست برای 
نواسه ی عمه ی پدر تان بدود یا حاضر نیست. ولی 
حاال که در وزارت معادن و صنایع کار مقرر شده، 

مرده باد این تقرر بی جا. 
تقرر معلق:

تقرری  یعنی  تقرر معلق  ندارد.  این دیگر شرح کار 
و  بجا  تقرر  به عنوان یک  را  آن  نمی دانید  که هنوز 
شایسته به صاحب اش تبریک بگویید یا نه. درست 
عزت  با  مردم  از  تن  ده ها  دیروز  همین  که  است 
ناحیه ی ششم با حضور در منزل ایشان تقرر بجای 
او را تبریک گفته و حمایت »قاطع و بی دریغ« خود 
را از او اعالم کردند. اما شما هنوز تصویر روشنی از 
اوضاع ندارید و مثاًل نمی دانید که آیا روزی کار تان 
به ایشان »بند« خواهد شد یا نه. این است که ارزیابی 

تان هنوز معلق است.  
بداند. علوم سیاسی هم شد  باید  را  این چیزها  آدم 

رشته؟ علم آن است که به درد بخورد.

در باب تقرر شناسی

کیانوش رضوانی

از قاه قاه خندیدن چندین ثانیه ای اشرف 

ایام،  آن  در  که  نور  عطامحمد  به  غنی 

مایه ی  و  برد  فرو  حیرت  به  را  همگان 

تعجب گشت و نقل مجالس شد، ماه ها 

به  واکنش  در  غنی  خنده  های  می گذرد. 

دوم  دور  در  شد.  بلند  عطا  حرف های 

انتخابات عطا گفته بود در صورت عدم 

تقلب های  نشدن  بررسی  و  شفافیت 

و  »سبز  مدنی  قیام  به  دست  گسترده 

غنی  هنگام  آن  در  زد.  خواهد  نارنجی« 

به  معروف  و  جمهوری  ریاست  نامزد 

»متفکر دوم جهان« بود و عطامحمد نور 

عطا  بلخ«.  قدرت مند  »والی  به  مشهور 

ناشی  را »غیر طبیعی« و  خنده های غنی 

از »تن بیمار« او خواند اما غنی لب فرو 

مورد عطا  در  را  او  بست، کسی خنده ی 

نشنید و این غایله پایان یافت.

در  نور  عطامحمد  مورد،  تازه ترین  در 

به  استانکزی  معصوم  معرفی  به  واکنش 

عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع  از جانب 

اشرف غنی، معصوم استانکزی را »قاتل 

خوانده  اسالمی«  جمعیت  فرزانه  رهبر 

حکومت  سران  »چگونه  است:  گفته  و 

با  و  می دهند  حق  خود  به  ملی  وحدت 

ربانی(  )برهان الدین  شهید  استاد  خون 

که  است  این  پرسش  می کنند؟«.  بازی 

و  تند  هشدار  به  نسبت  غنی  اشرف  چرا 

واکنش  آن  به  و  نخندید  عطا  بی پرده ی 

نشان نداد؟ این در حالی است که اشرف 

انتخاباتی  زارهای  و  کار  دوران  در  غنی 

گذاشت  بی جواب  را  عطا  سخن  کم تر 

نشان  عکس العمل  آن   به  موقع  به  و 

غنی  گفت  نمی توان  سادگی  به  داد. 

است  گذاشته  بی جواب  را  عطا  هشدار 

به رغم مخالفت عطا معصوم  بلکه غنی 

استانکزی را معرفی کرد و در عمل پاسخ 

ضمنی به عطا داد. در دو دور انتخابات 

عبدالله رقیب سرسخت غنی بود اما این 

عطامحمد نور بود که شانه  به شانه اشرف 

غنی راه رفت. 

پایان زورگویی ها

منظور  به  انتخاباتی  مبارزات  در  غنی 

توجه  جلب  و  رقیب  جبهه  بر  حمله 

پیروزی  در صورت  بود  گفته  هوادارانش 

اجازه  نور  عطامحمد  مانند  والیان  به 

خود  صالحیت  حیطه  از  داد  نخواهد 

بیشتر عمل کنند. غنی گفته بود دوره زور 

و زورگویی چنین افرادی به پایان رسیده 

است. به راستی چنین است؟ آیا با رییس 

جمهور شدن غنی دوران زورگویی ها به 

پایان رسیده است و مشخصاً ستاره اقبال 

عطا از آسمان بلخ در شرف زوال است؟ 

یا فصل تازه ای از قدرت نمایی افراد آغاز 

شده است؟

بر  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  با 

اساس توافق نامه سیاسی، گمان می رفت 

شد  خواهد  کابینه  وارد  نور  عطامحمد 

وعده هایش؛  کردن  عملی  برای  غنی  و 

به سادگی  بلخ  از  نور  زدن  کنار  بر  مبنی 

تن به وزارت او خواهد داد اما با معرفی 

وزارت  خالی  صندلی  هیچ  استانکزی 

معرفی  با  هم زمان  است.  نمانده  باقی 

آغاز شد  نیز  کابینه، روند معرفی والی ها 

است.  گرفته  بیشتر  شدت  روزها  این  و 

قندهار،  )هرات،  مهم  والیت  چهار  از 

والیت  سرنوشت  تنها  بلخ(  و  ننگرهار 

بلخ نا معلوم است. 

دوره آزمون

اعضای  معرفی  و  کابینه  جنجال های  از 

که  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 

بگذریم به نظر می رسد زمان برای آزمون 

و  غنی  توسط  عطا  برکناری  وعده های 

رسیده  فرار  عطا  زور  آزمایش  چگونگی 

را  کارت سرخش  آخرین  غنی  آیا  است. 

برای اخراج فرد مهاجم تیم اصالحات از 

یا  میدان بازی سیاست نشان خواهد داد 

تا اخر بازی با عطا خواهد دوید و نفس 

خواهد زد؟ 

قهر و خنده

عنوان  به  غنی  را  پرسش  این  جواب 

رییس جمهور و دارنده 50 فیصد قدرت 

خواهد داد ولی آن چه اکنون معلوم است 

تعین تکلیف عطا  با  این مسأله است که 

نیز  ملی  وحدت  حکومت  سرنوشت 

هم چنان  عطا  اگر  شد.  خواهد  معلوم 

هشدارهای  به  غنی  و  بماند  بلخ  والی 

آینده  که  نیست  معلوم  بخندد  قاه  قاه  او 

خنده  و  قهر  با  ملی  وحدت  حکومت 

را  دیگری  سرنوشت  یا  گذشت  خواهد 

تجربه خواهد کرد؟

غنی در مبارزات انتخاباتی به منظور حمله بر جبهه رقیب و جلب 
مانند  والیان  به  پیروزی  صورت  در  بود  گفته  هوادارانش  توجه 
عطامحمد نور اجازه نخواهد داد از حیطه صالحیت خود بیشتر عمل 
پایان  به  افرادی  بود دوره زور و زورگویی چنین  گفته  کنند. غنی 
رسیده است. به راستی چنین است؟ آیا با رییس جمهور شدن غنی 
دوران زورگویی ها به پایان رسیده است و مشخصاً ستاره اقبال عطا 
از آسمان بلخ در شرف زوال است؟ یا فصل تازه ای از قدرت نمایی 

افراد آغاز شده است؟
گمان  توافق نامه سیاسی،  اساس  بر  ملی  با تشکیل حکومت وحدت 
می رفت عطامحمد نور وارد کابینه خواهد شد و غنی برای عملی کردن 
وعده هایش؛ مبنی بر کنار زدن نور از بلخ به سادگی تن به وزارت 
او خواهد داد اما با معرفی استانکزی هیچ صندلی خالی وزارت باقی 
نمانده است. هم زمان با معرفی کابینه، روند معرفی والی ها نیز آغاز 
شد و این روزها شدت بیشتر گرفته است. از چهار والیت مهم )هرات، 

قندهار، ننگرهار و بلخ( تنها سرنوشت والیت بلخ نا معلوم است. 

چرا غنی به هشدار عطا  خندید؟



زنده  موجودات  همه  ناپذیر  اجتناب  گونه ای  به 

دقیقا  آن که  بدون  می رویم  شدن  پیر  سمت  به 

کیست؟  ما  بدن  در  مسیر  این  راننده  بدانیم 

 Salk InStItute تحقیقاتی   موسسه  دانشمندان 

در  مقاله که  در  علوم چین  آکادمی  و  امریکا  در 

می رسد  نظر  به  اند  کرده  منترش  علم  فصل نامه 

برای کشف  را  اثباتی  قابل  و  قدم های مشخص 

راننده مسیر  اند که  برداشته   Dna از  مجموعه  

پیری در بدن ما هستند.

تحقیقات  به  می گردد  بر  البته  ماجرا  همه 

دقیق تری که در باره بیامری پیری زودرس صورت 

اختالل  نوع  یک  فوق  بیامری  است.  پذیرفته 

یک  نفر  هزار   ۵۰ حدود  هر  در  که  است  ژنتیک 

نفر به آن مبتال می شود. در بررسی ها مشخص 

در سن    WRn ژن  از  نوع خاصی  که  است  شده 

بلوغ رشوع به ناسازگاری می کند و جهشی در آن 

صورت می گیرد.

اش  اصلی  وظیفه  ژن،  این  به  مربوط  پروتئین 

شبیه کار انجنیر کنرتل در خط تولید سلول های 

کل  نظر،  مورد  ژن  شدن  معیوب  با  است.  بدن 

مجموعه از هم می پاشد و بدن قابلیت ترمیم و 

یا انهدام سلول های رسطانی  و سایر ضایعات را 

از دست می دهد.

همه  است  شده  زودرس  پیری  دچار  که  فردی 

نشانه های فرسوده شدن اعضا و اندام بدن انسان 

میان سالگی،  در  و عمالً  می دهد  بروز  از خود  را 

توسط رسطان یا بیامری قلبی فوت می کند.

دانشمندان انستیتو سالک که گرداورنده تالش 

بر  هستند  تحقیق   ۶۰ و  دانش مند   ۸۰۰ از  بیش 

زودرس،  پیری  بیامری  از  اولیه  شناخت  اساس 

جدید،  علمی  دستاورد  دو  کمک  ا   ب توانستند 

دالیل پیری زودرس را در آزمایشگاه با دقت متام 

راز  از  به قدم  این طریق قدم  از  و  مشاهده کنند 

پیری رس در بیاورند.

ا استفاده از تکنیک حذف  محققین در درجه اول ب

و دست کاری در ساختامن ژنتیک، توانستند ژن 

بیامری پیری زودرس را از کل بدن خارج کنند. در 

انسان مبتال  بنیادی  با رشد سلول  بعدی  مرحله 

به پیری زودرس به نظارت بر روی رشته کوچکی 

ا نام  heteRochRomatIn متمرکز شدند. از Dna ب

و  اختالل  ا  ب مستیقم  ارتباط  پیری  کشف  راز 

مجموعه  دارد.   heteRochRomatIn بی نظمی 

کوچک ژنتیک که به نظر می رسد راننده اصلی 

در مسیر ترمیم و بازسازی و پیر سازی ها در درون 

سلول های بدن است.

 heteRochRomatIn اهمیت  باره  در  که  کشفی  با 

راننده  شناسایی  برای  اول  قدم  گرفت  صورت 

اصلی مسیر پیر شدن برداشته شد. دانش مندان 

پیرسازی  مسیر  از   بعدی  قدم  در  امیدوارند 

سلول ها بخواهند که از رسعت خود بکاهد و بعد 

از مدتی بایستد و در ادامه  قادر باشند مسیر پیر 

شدن را وارونه سازند و راه جدید به سمت جوان 

شدن را در دستور تحقیقات خود قرار دهند.

منبع: مجله مرد روز 

هنگام  که  داده اند  هشدار  زنان  به  دانش مندان 

بارداری در مورد مرصف استامینوفن احتیاط کنند 

توان  روی  بر  است  ممکن  رایج  مسکن  این  زیرا 

باروری کودکان پرس، تاثیر منفی بگذارد.

انجام  ا  ب ادینبورگ  دانشگاه  در  پژوهش گران 

رسیدند  نتیجه  این  به  موش ها  روی  بر  آزمایش 

تولید  استامینوفن  مرصف  هفته  یک  از  بعد  که 

هورمون تستوسرتون متوقف می شود.

در  مثل  تولید  اعضای  تشکیل  در  هورمون  این 

جنین پرس و توان باروری آن ها نقش اساسی دارد.

بریتانیا  در  داکرتی  دستورالعمل های  اساس  بر 

آن  لزوم،  صورت  در  تنها  استامینوفن  مسکن 

هم برای مدتی کوتاه می تواند توسط زنان باردار 

مرصف شود و آن دسته از زنان باردار که برای دراز 

مدت نیاز به استفاده از مسکن دارند باید به داکرت 

مراجعه کنند.

بریتانیا  در  دارویی  بر محصوالت  نظارت  سازمان 

مسکن هایی  از  یکی  استامینوفن  که  می گوید 

باردار امن  است که مرصف آن عموما برای زنان 

تلقی می  شود.

تحقیقاتی  جمله  از  گذشته،  پژوهش های  اما 

که در دامنارک انجام شده، هم نشان داده اند که 

مرصف استامینوفن توسط زنان باردار ممکن است 

توان باروری کودکان پرس را با مشکل مواجه کند.

دکرت راد میچل، رسپرست گروه پژوهش دانشگاه 

ادینبورگ گفت: "نتیجه تحقیقات اخیر اضافه بر 

شواهد موجود نشان می دهد که استفاده دراز مدت 

از استامینوفن ممکن است در جنین پرس باعث 

اختالالتی در توان باروری شود."

استامینوفن یا پاراستامول یکی از پرفروش ترین 

ا در همه جای دنیا بدون  داروهایی است که تقریب

نسخه داکرت در اختیار مردم قرار می گیرد.

استامینوفن نامی است که برای داروی پاراستامول 

و  است  شده  انتخاب  جاپان  و  کانادا  آمریکا،  در 

ا نام های تجاری مختلفی مانند پنادول  هم چنین ب

به  زبان  انگلیسی  دیگر  کشورهای  در  تایلنول  و 

فروش می رسد. پاراستامول عموما به عنوان یک 

و تب بر مرصف  مسکن ضعیف دردهای جسمی 

می شود.

برای  هنوز  می دهند  هشدار  پژوهش گران  البته 

حد  چه  تا  اخیر  تحقیقات  نتیجه  بدانیم  آن که 

است،  زود  بسیار  می کند  صدق  انسان  مورد  در 

زیرا انجام تحقیقاتی مشابه روی زنان باردار غیر 

اخالقی و نتیجتا غیر ممکن است.

کودکان  طبی  سلطنتی  کالج  دیگر  سوی  از 

برای  مفید  مسکنی  استامینوفن  که  می گوید 

به طور کلی  باید  ن و  از دردهاست  درمان بسیاری 

کنار گذاشته شود.

کالج  این  سخنگوی  وارد-پالت،  مارتین  دکرت 

می گوید: "تب در دوران بارداری می تواند به جنین 

ابر این  ن در حال رشد آسیب  های زیادی برساند. ب

مواقع  از  بعضی  در  استامینوفن  مقداری  مرصف 

رضوری است."

منبع: بی بی سی 
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بگو مگو از

که  می کردند  پاره  گلو  کامپاین  وقت  در  عده  یک 

رییس  که  وقت  است.  جهان  متفکر  دومین  غنی 

جمهور شود افغانستان را بهشت روی زمین می سازد 

این حرضت  متفکران جهان.  استاد متام  و می شود 

بی تفکر ظاهر شده  از کرزی  تر  ناکام  تاهنوز  متفکر 

کمدیک  تژایک-  کارهای  از  یکی  دفاع  وزیر  عنوان  به  استانکزی  معرفی  است. 

امنیت هروز  توسعه.  برای  نه ظرفیت  و  دارد  کار  برای  اراده  نه  عبدالله که  اوست. 

بدتر می شود. در سیاست های خارجی رسدرگم هستند. منونه اش همین بازی های 

کودکانه با پاکستان و هندوستان است. کرزی حد اقل هند را داشت. غنی با این 

کارهایش شاید هند را هم دلرسد کند. هیچ گامی برای شغل زایی برداشته نشد. مردم 

از فقر و نبود کار رنج می برند. هرروز غنی و عبدالله رصف به رس و کله هم می زنند.

تبرصه :

خربی  کدام  استخباراتی  نامه ی  تفاهم  از  هنوز 

از  هندی  کنرسسیوم  متاسفانه  نشده  نرش  عملی 

رس مایه گذاری ده ملیارد دالری در معدن اجگگ 

اعالم انرصاف داد.

این اول فلم است ومنتظر باشیم که متام کشورهای متاثر از تروریسم از کمک 

به افغانستان چه می کنند؟.

بود که  برداشت همین خواهد  امضا کند  را  داد  قرار  تو هر  زور  با  زور  آدم کم 

هندوستان کرد ،پس باید مطابق زور سیاست کرد تا همه را داشته باشیم.

مه دیشب مصاحبه زملی خلیل زاد را از تلویزون راجع به این موضوع می شنویدم 

همین گپا را مطرح می کرد یعنی موافق معلوم منی شد.

کم زورها به نظرم گپ موازی زده منیتانه بناء مناسب با توان ونفوذ خویش در 

منطقه و.........بدور از احساسات وخوش بینی وضعیت را مدیریت کنیم.

گپ مفت موازی کشور فقیررا کس منی پذیرد ولو با صدای خشن اظهار قوت 

کنیم. 

دوست  كشور  كه  سفرى  در  غنى  جمهور  رييس 

هندى  تاجران  به  خطاب  داشت،  هندوستان 

مى گفت، شام بياييد در افغانستان رسمايه گذارى 

كنيد، ما امنيت شام را به هر نحوى ممكن تأمني 

قبال  در  غنى  موضع  اين  از  ديرى  مى كنيم. 

رسمايه گذاران خارجى و خصوصًا هندى ها نپاييد 

از  در كشور،  "ناامنى"  دليل  به  هندى"  "كانرس سيوم  تازگى ها رشكت  به  كه 

فسخ قرارداد پروژه ده مليارد دالرى "معدن حاجى گگ"، خرب مى دهند.

گفتگو؟  چرا 

----------

گروهي  يا  َنَفر  چند  ميان  بداهه  ارتباطي  گفتگو 

فرهنگ  و  عنعنات  و  رسوم  راستاي  در  مردم  از 

مطالعه ي  به  َتر  عميق  نگاهي  با  است.  موجود 

آفرينش معني  راه گفتگو مي توان رسيد.  از  تنها  انساين  بافت و ساختار رفتار 

در پرتو گفتگو كه رفيق دوست من سميع دره اي، سقراط بر آن تأكيد مي كرد، 

بدون مكامله و شنيدن حاصل مني شود. شالوده ي مكاملات بايد به فهم و تفهم 

بدون  مي سازد،  ميرس  را  كامل  دانايي  كه  فهميدن  براي  راهي  يب انجامد. 

گفتگو حاصل مني شود. 

صالح،  عمل  "اميان،  شود،  رعايت  بايد  گفتگو  در  اما  اسايس  رشط  چهار 

آيه  اين  در  را  سامل  گفتگوي  رشايط  خدا  صرب"  به  توصيه  و  حق  به  توصيه 

تأكيد مي كند: "والعرص اناالنسان لفي خرس، ايل الذين آمنو و عملو صالحات 

كه  مي كند  ياد  قسم  زمان  به  خداوند  باالصرب."  تواصو  و  باالحق  تواصو  و 

انسان ها زيان كارند ايل اين كه، اميان داشته باشند، عمل خوب انجام دهند 

و به حق و صرب توصيه كنند.

دو سده مي شود كه هويت هزاره هاي سني كتامن شده است. تاريخ ستيز و 

استبداد "خود باوري" را از اين مردم گرفته و آنها را از "حق" به دور داشته 

بود. "اميان" قوي و محكم اين مردم آنها را مجبور به "صرب" در برابر ساير 

هرگز  مبانند،  كار"  "نيكو  همواره  كه  اين  براي  از  گونه  اين  و  ساخته  اقوام 

و  و علام  اما اصيل كه مذهبيون  نبودند،  زياده خواهي  و  مرج  و  پي هرج  در 

روشنفكران آن را فراموش كرده بودند، "توصيه به حق" و هدايت اين مردم 

اقوام  ساير  مهري  يب  مورد  تنها  نه  سني  هزاره هاي  بود.  "حقيقت"  سوي  به 

روا  مردم  اين  حق  در  مذهبيون  و  علام  را  جفا  بيشرتين  بلكه  گرفتند،  قرار 

داشتند و آن نگه داشنت اين مردم در "بحران هويت" و جهل و جعل هويتي 

بوده است. 

شود.  جربان  جدا  نقيصه  اين  تا  است  رسيده  فرا  آن  زمان  حاال  من،  باور  به 

عنوان  تحت  را  ي  برنامه  افغانستان  سنت  اهل  هاي  هزاره  رسارسي  شوراي 

"گفتگو و همگرايي" به زودي راه خواهد انداخت و از اهل خربه و نخبه گان و 

روشنفكران و علام دعوت خواهد شد تا در اين برنامه موضوع فوق را واكاوي 

كنند و راه حل هاي مناسب پيشنهاد منايند. با در نظر داشت، چهار اصل فوق 

)اميان، عمل صالحه، توصيه به حق و صرب( اشرتاك كننده ها فضاي گفتگو 

و تعامل را آهسته آهسته همه گاين و تقويت خواهند منود.

عظیم بشرمل

سعادت غزنوی

Saiff Safari

Rahman Rahmani
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عالقه زالتان برای حضور
 در ریال مادرید

خدیرا: به من گفتند دیگر
 اجازه بازی نداری

فان خال پیشنهاد ریال را رد کرد 
تا به بارسا برود

ار دیگر شایعات جدایی زالتان از پاری سن ژرمن و پیوسنت  ب

این مهاجم سوئدی به ریال مادرید قوت گرفته اند. 

چندان  ژرمن  پاری سن  در  ابراهیموویچ  زالتان  برای  اوضاع 

خوب پیش منی رود. پس از اظهارنظر تند او علیه فرانسه در 

از اعتامد و عالقه رئیس  او بخش قابل توجهی  اپریل،  ماه 

باشگاه پاریسی را از دست داده و از سوی دیگر، بخاطر اخالق 

ا کاوانی و چند بازی کن دیگر  خاص و منحرص به فرد خود، ب

اهل آمریکای جنوبی پی اس جی نیز به مشکل برخورد کرده 

است. 

ابع نزدیک به زالتان ادعا کرده  موندو دپورتیوو به نقل از من

است که در پایان فصل جاری، زالتان پس از سه سال حضور 

ریال  در  و حضور  را ترک کرده  تیم  این  ژرمن،  پاری سن  در 

مادرید را در اولویت خواسته های خود قرار داده است. 

ا را در کارنامه دارد  زالتان سابقه یک فصل بازی برای بارسلون

و حتی چندی پیش فاش کرده بود که پس از جدایی از بارسا 

قصد داشت به ریال مادرید بپیوندد اما در نهایت راهی میالن 

شد. زالتان این روزها مصدوم است و آخرین بازی فصل پی 

اس جی مقابل باستیا را نیز از دست خواهد داد. 

سامی خدیرا ستاره آملانی ریال، پس از ۵ سال حضور در این 

تیم، در انتهای فصل از جمع کهکشانی ها جدا خواهد شد. 

ا ریال قرارداد دارد، تابستان گذشته  خدیرا که تا جون 2۰1۵ ب

از  جدایی  آستانه  تا  قراردادش،  متدید  پیشنهاد  رد  از  پس 

این باشگاه نیز پیش رفت اما به دالیلی نامعلوم ترجیح داد 

مدیران  حالیکه  در  ریال مباند.  در  قراردادش  مدت  پایان  تا 

باشگاه می دانستند که در این صورت، با جدایی این بازی کن، 

سودی به ریال نخواهد رسید و او به عنوان بازی کن آزاد راهی 

تیمی دیگر خواهد شد. 

ا دو مصدومیت بد مواجه شد اما  خدیرا در طول فصل جاری، ب

در حالیکه از ماه اپریل آماده بازی شده بود، دیگر در ترکیب 

ا مارکا مصاحبه می کرد، در این  ریال قرار نگرفت. خدیرا که ب

رابطه گفت: چندی پیش به من اطالع دادند که دیگر اجازه 

بازی برای ریال را ندارم و در لیست 1۸ نفره هم نام من قرار 

بخاطر  نرسید  بازی  من  به  اواخر  این  اگر  گرفت.  نخواهد 

مصدومیت نبود. مصدوم نبوده و نیستم و هیچ مشکلی هم 

برای بازی کردن ندارم. 

باشگاه  این  بود.  من  زندگی  اتفاق  بهرتین  ریال،  در  حضور 

و  می کردم  را  تصورش  که  بود  چیزی  آن  از  بزرگ تر  بسیار 

جدایی از آن بسیار سخت است.  

آژاکس  در  فان خال  لوئیس  دستیار سابق  درمل،  جرارد ون 

بارسا،  به  پیوستنش  از  پیش  خال،  فان  که  شد  مدعی 

پیشنهاد ریال را رد کرده است. 

همراه  به  اروپا  قهرمانی  از کسب  پس  سال  یک  خال  فان 

که  درمل  فان  پیوست.  ا  بارسلون به   1997 سال  در  آژاکس، 

در زمان حضور او در آژاکس، دستیارش بود، مدعی شد که 

رسمربی هلندی، پیشنهاد ریال را رد کرد. 

ا، هر دو در سال 1997 فان  او گفت: ریال مادرید و بارسلون

خال را می خواستند. او از من پرسید: نظر تو چیست؟ من 

گفتم بارسا را ترجیح می دهم. مادرید در میانه های اسپانیا 

زمستان ها  در  و  گرم  خیلی  تابستان ها  در  همیشه  و  است 

شهر  و  دارد  بهرتی  هوای  و  آب  ا  بارسلون است.  خیلی رسد 

بهرتی به نظر می رسد. لوئیس بعدا به من گفت که مذاکره 

ا بارسا را رشوع کرده است.  ب

آلگری:
 مراسم خداحافظی ژاوی را خراب می کنیم

راجرز:
 150 درصد مطمئنم در لیورپول می مانم

مورینیو:
 پس از چلسی در لیگ برتر خواهم ماند

 psg پیشنهاد 125 میلیون یورویی
برای رونالدو

منچسترسیتی؛
 آماده به خدمت گرفتن استرلینگ

کیتا: 
بارسلونا با مسی 12 نفره بازی می کند

چلسی برای انتقام، 
دی بروین را به ما نداد

کاسیاس: ریال باید دخیا را بخرد

یوونتوس  رسمربی  آلگری،  ماسیمیانو 

مدعی شد که او و تیمش قصد دارند جشن 

فینال  در  ا  بارسلون ا  ب ژاوی  خداحافظی 

چمپیونزلیگ را خراب کنند. 

دو تیم در حالی به مصاف یک دیگر می روند 

دارند.  گانه  سه  کسب  شانس  دو  هر  که 

ا قهرمانی در رسی آ و کوپا ایتالیا،  یوونتوس ب

تنها چمپیونزلیگ را پیش روی خود می بیند 

کوپا  در  اید  ب در اللیگا،  قهرمانی  ا  ب بارسا  و 

ا  رقب مصاف  به  نیز  چمپیونزلیگ  و  ری  دل 

برود. ژاوی روز پنجشنبه اعالم کرد که این 

آخرین فصل حضورش در بارسا خواهد بود و 

در نتیجه، دیدار فینال چمپیونزلیگ، آخرین 

حضورش در پیراهن بارسا خواهد بود. آلگری 

مراسم  دارد  قصد  تیمش  که  است  معتقد 

ا پیروزی بر بارسا خراب  خداحافظی ژاوی را ب

کند. 

ژاوی  دیدار  آخرین  فینال،  دیدار  گفت:  او 

خواهد بود، یک بازی کن فوق العاده در تاریخ 

یا ولی امیدواریم که  ا و تیم ملی اسپان بارسلون

بتوانیم مراسم شان را خراب کنیم. 

پرداخت  بوفون  از  متجید  به  سپس  آلگری 

ا بوفون  ب و گفت: همیشه از صحبت کردن 

است  استثنایی  بازی کنی  او  می بردم.  لذت 

ا در نظر  که ارزش های حرفه ای باالیی دارد. ب

گرفنت کارنامه فوتبالی اش و بدون توجه به 

طال  توپ  کسب  شایسته  او  فینال،  نتیجه 

است. 

شد  مدعی  لیورپول  رسمربی  راجرز،  برندن 

در  بعد  فصل  است  درصد مطمنئ   1۵۰ که 

لیورپول خواهد بود. 

به  پنجم  رده ی  در  را  فصل  که  رسخ پوشان 

جام های  در  نشدند  موفق  رساندند،  پایان 

در  شایعات  کنند.  کسب  موفقیتی  دیگر 

حضور  احتامل  از  حاکی  اخیر،  روز  چند 

بود ولی راجرز  لیورپول  نیمکت  کلوپ روی 

معتقد استک ه مدیران باشگاه به او ایامن 

دارند.  او در پاسخ به این که آیا فصل بعد در 

لیورپول خواهد بود، گفت: بله. 1۵۰ درصد 

ا  ب رشایط  بررسی  حال  در  دایام  مطمئنم. 

جلسه ی  چندین  مسلام  هستیم.  مالکان 

دیگر با یک دیگر خواهیم داشت و پیش تر 

رابطه ی  فصل  طول  در  ایم.  داشته  هم 

پایان  در  ام.  داشته  آن ها  ا  ب خوبی  خیلی 

صحبت  آن ها  ا  ب پیش  فصل  مثل  فصل 

مشخص  خیلی  این جا  کار  روش  می کنم. 

است و تغییری نکرده است. سواالتی از من 

اید  درباره اسرتاتژی و برنامه هایم می شود. ب

موفقیت های  مالکان،  که  داشت  خاطر  به 

به  همه  اند.  داشته  گذشته  در  بزرگی 

ایامن  باشگاه  برای  آن ها  دستاوردهای 

دارند. 

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی عنوان کرد که 

پس از دوران حضورش در این تیم، باز هم در 

لیگ برتر خواهد ماند و هدایت تیم دیگری 

را بر عهده خواهد گرفت. 

رسمربی پرتگالی که به تازگی، سومین جام 

قهرمانی را برای چلسی به دست آورد، بارها 

آبراموویچ،  رون  وقتی  تا  که  کرده  عنوان 

تیم  این  در  بخواهد،  را  او  چلسی  مالک 

خواهد ماند. 

سی  بی  بی  ا  ب مصاحبه  در  خاص  آقای 

کند  فکر  آبراموویچ  آقای  که  روزی  گفت: 

نیستم،  خوب  چلسی  برای  دیگر  من  که 

تیم  به  احتامال  و  می شوم  جدا  تیم  این  از 

دیگری در لیگ برتر خواهم رفت. تا وقتی 

آقای آبراموویچ این طور نگوید، دلیلی برای 

من  به  می تواند  تیمی  هر  منی بینم.  رفنت 

دو  بدهد،  را  فوق العاده  پروژه  یک  پیشنهاد 

برابر حقوقم در چلسی یا . . . ولی شانسی 

برای جدایی ام وجود ندارد. می توانم خود را 

مربی دیگر تیم ها فرض کنم ولی من عاشق 

چلسی هستم و رسنوشت من در دستان آقای 

ابراین این جا می مانم.  ن آبراموویچ است ب

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی عنوان کرد که 

پس از دوران حضورش در این تیم، باز هم در 

لیگ برتر خواهد ماند و هدایت تیم دیگری 

را بر عهده خواهد گرفت. 

رسمربی پرتگالی که به تازگی، سومین جام 

قهرمانی را برای چلسی به دست آورد، بارها 

آبراموویچ،  رون  وقتی  تا  که  کرده  عنوان 

تیم  این  در  بخواهد،  را  او  چلسی  مالک 

خواهد ماند. 

سی  بی  بی  ا  ب مصاحبه  در  خاص  آقای 

کند  فکر  آبراموویچ  آقای  که  روزی  گفت: 

نیستم،  خوب  چلسی  برای  دیگر  من  که 

تیم  به  احتامال  و  می شوم  جدا  تیم  این  از 

دیگری در لیگ برتر خواهم رفت. تا وقتی 

آقای آبراموویچ این طور نگوید، دلیلی برای 

من  به  می تواند  تیمی  هر  منی بینم.  رفنت 

دو  بدهد،  را  فوق العاده  پروژه  یک  پیشنهاد 

برابر حقوقم در چلسی یا . . . ولی شانسی 

برای جدایی ام وجود ندارد. می توانم خود را 

مربی دیگر تیم ها فرض کنم ولی من عاشق 

چلسی هستم و رسنوشت من در دستان آقای 

ابراین این جا می مانم.  ن آبراموویچ است ب

از  را  اسرتلینگ  رحیم  که  احتامل  این 

بینیم  ا پیراهن لیورپول ن فصل بعد دیگر ب

به  را  مساله  این  او  و  است  زیاد  بسیار 

اطالع مدیران باشگاه نیز رسانده است. 

از  خرب  انگلیسی،  نرشیات  گذشته  ماه 

انتهای  در  لیورپول  از  اسرتلینگ  جدایی 

ملی پوش  مهاجم  این  دادند.  فصل  این 

2۰ ساله، پس از سه فصل حضور در تیم 

کرده  کوک  را  جدایی  ساز  باشگاه،  اول 

ا  ب حتی  برنامه هایش،  مدیر  گفته  به  و 

حقوق هفتگی 1 میلیون پوند هم راضی 

به ماندن نخواهد شد. مذاکرات دو طرف 

ا این اظهارنظر متوقف شد.  نیز ب

رسمربی  راجرز  برندان  گذشته  روز 

گفت  خود  خربی  نشست  در  لیورپول، 

قرارداد  دیگر  فصل  دو  اسرتلینگ  که 

اما  ماند  خواهد  باشگاه  این  در  و  دارد 

شد  مدعی  گزارشی  در  دیروز  میل  دیلی 

ارائه پیشنهادی 4۵  ا  ب که منچسرتسیتی 

میلیون یورویی، از بیشرتین شانس برای 

خوش آتیه  و  ارزش مند  مهاجم  این  جذب 

با  منبع،  این  ادعای  به  است.  برخودار 

پایان یافنت فصل جاری که امروز خواهد 

انتقاالت،  و  نقل  پنجره  شدن  باز  و  بود 

اسرتلینگ قرارداد رسمی خود را با سیتی 

منعقد خواهد کرد. 

سابق  مالی  اهل  هافبک  کیتا،  سیدو 

بازی  رم  برای  جاری  فصل  در  که  ا  بارسلون

می کند، معتقد است که اگر روز خوب مسی 

باشد، بارسا می تواند یوونتوس را در فینال 

لیگ قهرمانان مغلوب کند. 

کیتا جزو آن دسته بازی کنانی بود که سال 

ا را برای  2۰۰9، اولین سه گانه تاریخ بارسلون

دو فصل  او که  آوردند.  ارمغان  به  تیم  این 

گذشته  تابستان  شد،  والنسیا  راهی  پیش 

آستانه  تیم در  این  ا  ب پیوست و حاال  به رم 

اره به لیگ قهرمانان قرار دارد.  بازگشت دوب

موندودپورتیوو  ا  ب مصاحبه  در  که  کیتا 

در  بارسا  رشایط  مورد  در  بود،  کرده  رشکت 

فینال لیگ قهرمانان گفت: »بارسا را مثل 

می بینم.  متحد  و  جدی  تیمی  همیشه 

منی کند  تغییر  هرگز  باشگاه  این  فلسفه 

زمین  وارد  شدن  پیروز  برای  همیشه  و 

فصل  این  در  یوونتوس  ا  ب ار  ب دو  می شود. 

بازی کرده ام و موفق نشدیم همراه رم این 

بسیار  تیمی  یووه  دهیم.  شکست  را  تیم 

خوب از لحاظ دفاعی است و در ضد حمالت 

ا ته وز، بسیار خطرناک جلوه می کند.  نیز ب

ا  ا این حال به شخصه معتقدم که بارسلون ب

قدرت مند تر از این تیم است. همیشه گفته 

ام که اگر مسی خوب و در اوج باشد، بارسا 

12 به 11 مقابل حریفانش بازی می کند. اگر 

روز بازی فینال، مسی در ۵ دقیقه اول بازی 

بازی کنان اعتامد  باقی  را خوب رشوع کند، 

به نفس دو چندانی می گیرند. کلید برتری 

اگر  است.  مسی  یوونتوس،  برابر  ا  بارسلون

روز خوب لئو باشد، بارسا بی تردید قهرمان 

خواهد شد«. 

بازی کن   2۰14 سال  تا  که  بروین  دی  کوین 

عالقه  وجود  ا  ب می شد  محسوب  چلسی 

بصورت  گذشته  سال  نهایت  در  دورمتوند، 

قطعی به ولفسبورگ واگذار شد. 

دی بروین سال 2۰12 به عضویت چلسی در 

اما دو فصل به خنک و وردبرمن قرض  آمد 

داده شد. این هافبک ارزش مند، هرگز مورد 

ا  ب  2۰14 سال  و  نگرفت  قرار  مورینیو  توجه 

پیوست.  ولفسبورگ  به  رسمی  قراردادی 

هانس یواخیم واتسکه، نایب رئیس باشگاه 

ا بیلد فاش  دورمتوند، روز جمعه در مصاحبه ب

از ولفسبورگ، این باشگاه  ساخت که پیش 

از  بروین  دی  قصد جذب  که  بوده  دورمتوند 

چلسی را داشته است. 

بسیار  ما  گفت:  رابطه  همین  در  واتسکه 

خدمت  به  را  بروین  دی  تا  داشتیم  عالقه 

توافق  به  چلسی  با  نهایت  در  اما  بگیریم 

انیت  عصب هم  مساله  این  علت  نرسیدیم. 

خواهان  آن ها  بود.  لواندوفسکی  از  چلسی 

جذب لواندوفسکی بودند اما این بازی کن در 

ا رد این پیشنهاد، به درخواست  سال 2۰13 ب

بایرن مونیخ پاسخ مثبت داد. همین مساله 

باعث شد تا چلسی به ما برای دی بروین پاسخ 

منفی بدهد و او بدین ترتیب به ولفسبورگ 

احتامل جدایی  مورد  در  واتسکه  پیوست.   

توانایی های  ایلکای  گفت:  نیز  گوندوگان 

منحرص به فردی دارد. پیشنهادات مختلفی 

برای او رسیده و این طبیعی است. اگر خود 

از دورمتوند  به غیر  باشگاهی  من هم مدیر 

بودم،  برای جذب گوندوگان اقدام می کردم. 

ایکر کاسیاس، کاپیتان ریال مادرید عنوان 

تیم،  این  در  دخیا  دیوید  حضور  از  که  کرد 

استقبال خواهد کرد. 

ا انتقادات  کاسیاس در طول دو فصل اخیر ب

که  معتقدند  بسیاری  و  روبروست  شدیدی 

است.  داده  دست  از  را  خود  خوب  فرم  او 

چند  طول  در  ددخیا  دیوی  خرید  از  صحبت 

ماه اخیر مطرح شده، دروازه بانی که بسیاری 

او را جانشین کاسیاس می دانند و حاال خود 

کاسیاس نیز از خرید او استقبال کرد. 

بته که از حضور دخیا خوشحال  ال او گفت: 

می شوم. 

اره این که فصل بعد در چه تیمی  او سپس درب

ریال  در  هم  بعد  فصل  گفت:  بود  خواهد 

هستم. 

مصاحبه ای  در  خال  فان  گذشته،  هفته ی 

جانشینی  دنبال  به  ایتد  یون که  کرد  اعالم 

برای دخیا می گردد و همین موضوع، احتامل 

به  را  ریال  به  اسپانیایی  دروازه بان  پیوسنت 

 2۰13 سال  کاسیاس  داد.  افزایش  شدت 

توسط مورینیو نیمکت نشین شد و از آن پس 

نتوانست به فرم قبلی خود بازگردد. 
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با  اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی 

نرش خربنامه ای از بازداشت 23 تن تروریست 

طی عملیات جداگانه ی مأموران امنیت ملی از 

افغانستان  رشق  در  ننگرهار  والیت  مربوطات 

خرب داده است.

افراد  این  که  آمده  ملی  امنیت  در خربنامه ای 

تهاجمی،  انتحاری،  حمالت  انجام  اتهام  به 

ماین گذاری  و  قومی  بزرگان  ترور  تخریبی، 

خوگیانی،  بهسود،  ولسوالی های  مربوطات  از 

شهر  و  دره  مهمند  خیل،  غنی  رسخ رود، 

جالل آباد والیت ننگرهار بازداشته شده اند.

به نقل از این خربنامه در میان افراد بازداشته 

اسم  به  عبدالباری  بنام  انتحاری  فرد  شده 

انجام حمله ی  مستعار »احمد شاه« که قصد 

شهر  جمعیت  پر  نقاط  از  یکی  در  انتحاری 

هدف  به  رسیدن  از  قبل  داشت،  را  جالل آباد 

شده  بازداشت  همراهش  منفجره ای  مواد  با 

این  بازداشت  با  امنیت ملی  است. به گفته ی 

انتحاری  بزرگ  حمله ی  چندین  از  و  افراد 

جلوگیری شده است.

امنیت  عمومی  ریاست  مأموران  هم  سوی  از 

تروریست  تن  دو  دیگر  اقدام  یک  در  ملی 

در  کرده اند.  بازداشت  قندهار  والیت  در  را 

خربنامه ای که از سوی اداره ی امنیت ملی به 

نام های  به  تن  دو  این  که  آمده  رسیده،  نرش 

حزب  و  ژیری  ولسوالی  باشنده ی  عبدالحی 

الله باشنده ی ولسوالی ارغنداب والیت قندهار 

پیش از این در چندین حمله ی تروریستی در 

قندهار دست داشته اند.

هم چنان این دو تن قصد داشتند که به دستور 

را  تخریبی  و  تروریستی  گروه طالبان حمالت 

در والیت قندهار راه اندازی کنند. از نزد این 

مهامت  و  سالح  مقدار  و  ماین  حلقه   3 افراد 

دیگر نیز بدست آمده است.

به نقل از این خربنامه، این دو تن در تحقیقات 

ابتدایی به جرم خود اعرتاف کرده اند.

روز  دفاع   وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
گذشته از اصابت يک راكت بر مركز نظامی قرغه 
در كابل  خبر داد؛ اما به گفته ی مسئوالن در اين 

رويداد به كسی آسيب نرسيده است.
نشر  به  دفاع  وزارت  سوی  از  كه  خبرنامه ای  در 
صبح  شش  ساعت  حوالی  كه  است  آمده  رسيده، 
ديروز يک مرمی )بی ام يک( از سمت كوه چهل 

دختران بر اين مركز شليک شده است.
در اين خبرنامه آمده كه اين مرمی راكت به مركز 
نظامی قرغه  اصابت كرده اما تلفاتی در پی نداشته 
پوليس  منسوبان  خبرنامه،  اين  از  نقل  به  است. 
كرده  رديابی  را  راكت  شليک  فرقه ی111محل 
ديگر  راكت  مرمی  فير  چهار  تحقيقات،  از  بعد  و 
بود كشف و خنثی  آماده شده  برای شليک  را كه 

اين رويداد يک  به  پيوند  كرده اند. وزارت دفاع در 
فرد مشکوک را بازداشت كرده است. 

عهده  به  را  رويداد  اين  مسئوليت  گروهی  تاكنون 
نگرفته است. از آن جای كه طالبان با آغاز حمالت 
بهاری شان هشدار داده بود كه مركزهای نظامی 
اين  عامل  كه  نيست  بعيد  قرار می دهند،  را هدف 

رويداد گروه طالبان باشد.

اطالعات روز: مقام های محلی از واليت ارزگان 
ولسوالی شهيد حساس،  ولسوال  كه  می دهند  خبر 
حوالی ساعت هشت صبح ديروز در اثر انفجار ماين 

كنار جاده ای كشته شده است.
ارزگان  واليت  سخنگوی  ناياب،  محمد  دوست 
محمد  حامل  موتر  كه  گفته  رويداد   اين  تأييد  با 
اسماعيل خان، ولسوال شهيد حساس حوالی ساعت 
جاده ای  كنار  ماين  با  زمانی  ديروز  صبح  هشت 
در  كارش  دفتر  به سوی  خانه  از  كه  كرد  برخورد 

حركت بود.

آقای ناياب گفته كه در اين انفجار يکی از همراهان 
در  فعال  كه  شده  زخمی  خان  اسماعيل  محمد 

شفاخانه تحت درمان قرار گرفته است.
اين در حالی است كه در روزهای اخير طالبان بر 
اين  مركز  ترينکوت،  شهر  در  پوليس  پاسگاه های 
شهيد  خاص،  ارزگان  ولسوالی های  در  و  واليت 

حساس و دهراوود  حمله كرده اند. 
دفتر رسانه های واليت ارزگان به روز جمعه با نشر 
چندين  اين حمالت  در  كه  كرد  اعالم  خبرنامه ای 
كشته  طالب  شورشيان  و  امنيتی  نيروهای  از  تن 

شده اند. هم چنان باشندگان ولسوالی دهراوود گفته  
كه نبرد ميان نيروهای امنيتی و شورشيان طالب در 
اين منطقه جريان دارد و هر دو طرف از سالح های 

سبک و سنگين عليه يک ديگر استفاده می كنند.
مسئوليت اين حمالت را شورشيان طالب بر عهده 
گرفته و ادعا كرده بود كه در چند روز اخير چندين 
پاسگاه پوليس را در واليت ارزگان به تصرف خود 

درآورده و ده ها تن از نيروهای امنيتی را كشته اند.
اما تاكنون شخصی يا گروه مسئوليت كشتن محمد 

اسماعيل خان را به عهده نگرفته است.

همبستگی  برنامه ی  مسئول  روز:  اطالعات 
اتمام  كار  از  دهات  انکشاف  و  احيا  وزارت  ملی 
10 پروژه ی انکشافی در واليت پنجشير خبر داده 

است.
پروژه ها  اين  ساخت  كار  در  اداره  اين  گفته ی  به 
بيش از 16 ميليون و 820 هزار افغانی هزينه شده 

است.  رياست رسانه های برنامه ی همبستگی ملی 
خبرنامه ای  نشر  با  دهات،  انکشاف  احيا  وزارت 
نوشته است كه به روز جمعه 10 پروژه ی برنامه ی 
دره،  ولسوالی های  در  وزارت  اين  ملی  همبستگی 
عنابه، حصه اول و مركز واليت پنجشير تکميل و 

مورد استفاده ی مردم قرار گرفت.

به نقل از اين خبرنامه، اين پروژه ها شامل ساخت 
بند  زراعتی،  آب  كانال  آشاميدنی،  آب  ذخيره های 
 285 طول  به  اندازی سرک  جغل  و  احداث  برق، 

متر می باشند.
در خبرنامه آمده كه از امکانات اين پروژه ها حدود 

2487 خانواده استفاده خواهند كرد.

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

امنیت ملی:
 23 تروریست در ننگرهار بازداشت شدند

اصابت یک راکت بر مرکز نظامی در کابل

ولسوال "شهید حساس" والیت ارزگان کشته شد

10 پروژه ی انکشافی در والیت پنجشیر مورد استفاده قرار گرفت


