
هفته وار  نشست  اشرف غنی، رییس جمهور کشور در  اطالعات روز: محمد 
تأمین  به  رابطه  در  هوانوردی  مستقل  اداره ی  قرارداد  تدارکات،  ملی  کمیسیون 
امنیت  مسئله ی  خواندن  مهم  ضمن  و  کرد  بررسی  را  هوایی  میدان های  امنیت 
میدان های هوایی، این قرارداد را تأیید کرد. این نشست شب یک شنبه با حضور 
رییس  معاون  دانش،  سرور  و  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  جمهور،  رییس 
قرارداد های  نشست  این  در  شد،  برگزار  جمهوری  ریاست  ارگ  در  جمهور 

وزارت های معادن و پترولیم، امور داخله، دفاع ملی، معارف، فواید عامه...

اخیراً  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  فرمانده  کمپل،  جنرال  روز:  اطالعات 
گفته که گروه داعش در افغانستان در حال سربازگیری اند؛ اما تاکنون عملیات 
خود را در این کشور آغاز نکرده است. خبرگزاری آسوشتید پرس به نقل از این 
افغانستان از رهبر خود  فرمانده آمریکایی نوشته است که شماری از طالبان در 
مال محمد عمر سرخورده شده و به گروه داعش پیوسته اند. آقای کمپل گفته: 
»طالبان زیادی هستند که از مالعمر ناراض شده اند. آن ها کجا می روند؟ این را 

فرصتی می بینند تا شاید به منابع بیشتری دست بیابند و این است...

مقام بازنشسته ی سیا گفت:»آنها می دانستند که هدف در کجا بود- طبقه ی سوَم، 

دروازه ی دوم به طرف راست. مستقیم به طرف او بروید. اسامه از ترس خود را در 

آتش گشودند،   و  رفتند  او  دنبال  به  تیرانداز  دو  بود.  اتاق خواب جمع گرفته  کنج 

بسیار ساده،  بسیار مستقیم و بسیار حرفه ای.« به گفته ی این مقام بازنشسته ی سیا، 

بعضی از اعضای تیم عملیات خاص از اصرار کاخ سفید...                   صفحه4

تفاهم نامه همکاری استخباراتی میان افغانستان و پاکستان، در میان هیاهوی رسانه ای 

گم شد. مانند بسیاری از مسایل جدی دیگری که چون موجی می آیند، کنش و واکنش 

خلق می کنند و بعد گم می شوند تا ملت با موج دیگری روبرو شود. 

نفمید که آن چه امضا شده دقیقًا چیست؟  امنیتی سرانجام ملت  تفاهم نامه  در مورد 

چقدر الزام آور است و آیا واقعا آن گونه که عده ای نگرانند...                         صفحه5

به دنبال استقرار حکومت وحدت ملی تحت رهبری رییس جمهور اشرف 

آینده  کشورشان  برای  افغان ها  اجرایی،  رییس  عبدالله،  عبدالله  و  غنی 

اجتماعی،  امنیت  برای  امیدواری ها  این  می کردند.  بینی  پیش  را  بهتر 

سیاسی و اقتصادی در کشوری بود که بیش از سه دهه در جنگ بوده 

است. فرض اصلی این بود که حکومت وحدت ملی قادر خواهد بود تا 

علیه  اقدامات جدی  و  تامین کرده  را  امنیت  بهبود بخشیده،  را  اقتصاد 

فسادی را روی دست بگیرد که حکومت جدید از حکومت پیشین، تحت 

ریاست جمهوری حامد کرزی، به ارث برده است. 
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سال چهارم

رییس جمهور قرارداد
 تأمین امنیت میدان های هوایی را تایید کرد

جنرال کمپل: 
گروه داعش در افغانستان در حال 

سرباز گیری است
داستان ناگفته ی

 قتل اسامه بن الدن
شفافیت 

خوردنی است یا پوشیدنی؟

عمیق تر شدن 
بن بست سیاسی در کابل
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پنج شرط امنیت  ملی 
برای امضای تفاهم نامه  استخباراتی با آی اس آی



اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نرش 
خربنامه ای اعالم کرد که این اداره، پنج رشط را برای امضای 
تفاهم نامه ای استخباراتی میان اداره ی امنیت ملی افغانستان 
و اداره ی استخبارات پاکستان در نظر گرفته است و پیش از 
عملی شدن این رشط ها، این تفاهم نامه "نهایی او اجرایی" 

نیست.
اداره ی  با  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اخیراً 
امضا  به  را  استخباراتی  تفاهم نامه ای  پاکستان  استخبارات 
رسانده است. این موضوع واکنش های تند اعضای مجلس 
الله  امر  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی  حامد  منایندگان، 
و  ملی  امینت  پیشین  رییس های  خالد،  الله  اسد  و  صالح 

مردم را به دنبال داشت.
مرحله های  اداره،  این  که  آمده  ملی  امنیت  خربنامه ای  در 
دارد.  نظر  مد  تفاهم نامه  این  شدن  اجرایی  تا  را  مشخصی 
نهایی سازی  برای  اداره  این  امنیت ملی،  به گفته ی ریاست 

و اجرایی شدن این تفاهم نامه، با در نظرداشت منافع ملی، 
سیاست خارجی افغانستان، کسب مرشوعیت آن را نیازمند 

پنج مرحله می داند.
در مرحله ی اول باید چهار چوب، حدود و صالحیت های 
این تفاهم نامه توسط رییس جمهور تعیین شود. در مرحله ی 
دوم پیش نویس منت تفاهم نامه از سوی متخصصان دولت 
ریاست  خارجه،  وزارت  ملی،  امنیت  عمومی  )ریاست 
و  بررسی  ملی(  امنیت  شورای  دفرت  و  حکومت  اجرایی 

کارشناسی شوند.
در مرحله ی سوم باید روی مسوده ی تفاهم نامه در نشست 
یک  چهارم   مرحله ی  در  شود.  بحث  ملی  امنیت  شورای 
نشست مشورتی جهت اجامع ملی با بزرگان سیاسی، رهربان 
مرحله ی  در  و  شود  برگزار  مجلس  منایندگان  و  جهادی 

پنجم منت تفاهم نامه به دولت پاکستان سپرده می شود.
امنیت داخلی مجلس منایندگان  در همین حال کمیسیون 

دیروز) یک شنبه، ۳ جوزا( رحمت الله نبیل، رییس عمومی 
امنیت ملی  را برای توضیح در مورد موضوعات امنیتی، از 
جمله بحث روی تفاهم نامه ای استخباراتی میان افغانستان و 

پاکستان به مجلس فراخوانده بود.
آقای نبیل در مجلس خواهش کرد که نشست پشت درهای 
با  کمیسیون  اعضای  از  یکی  پایان  در  و  شود  برگزار  بسته 

رسانه ها صحبت کند.
 حکومت افغانستان به دنبال انتقادها در مورد این تفاهم نامه، 
نشستی را با حضور رسان جهادی برگزار کرد و در نشست 
که  شده  بحث  تفاهم نامه  این  مورد  در  نیز  امنیت  شورای 

جزئیات آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی گفته بود که هدف 
از این تفاهم نامه گسرتش همکاری های اطالعاتی میان دو 
از  پشتیبانی  و  سیاسی  مالی،  نظامی،  عرصه های  در  کشور 

روند همکاری اطالعاتی برای مبارزه با تروریسم است.

غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
هفته وار  نشست  در  کشور  جمهور  رییس 
کمیسیون ملی تدارکات، قرارداد اداره ی 
تأمین  به  رابطه  در  هوانوردی  مستقل 
کرد  بررسی  را  هوایی  میدان های  امنیت 
امنیت  مسئله ی  خواندن  مهم  ضمن  و 
تأیید  را  قرارداد  این  هوایی،  میدان های 

کرد.
این نشست شب یک شنبه با حضور رییس 
و  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  جمهور، 

در  جمهور  رییس  معاون  دانش،  سرور 
شد،  برگزار  جمهوری  ریاست  ارگ 
وزارت های  قرارداد های  نشست  این  در 
ملی،  دفاع  داخله،  امور  پترولیم،  و  معادن 
نیز  عامه  صحت  و  عامه  فواید  معارف، 

بررسی گردید.
بودن  قانونی  نشست،  این  در  هم چنان 
تأیید  وزارت خانه ها  تدارکات  پروسه ی 
داده  دستور  معارف  وزارت  به  و  شده 
شرکت های  از  حمایت  منظور  به  که  شد 

چاپی داخلی و بلند بردن ظرفیت آنان  در 
نماید. قرارداد ها تالش  پروسه های 

قرارداد های  مورد  در  رییس جمهور غنی 
نشر  و  چاپ  در  ویژه  به  معارف  وزارت 
که  گفت  مکتب ها  درسی  کتاب های  
شود.  توجه  درسی  کتاب های  چاپ  به 
هم چنان آقای غنی به وزارت مالیه دستور 
کشور های  نمایندگان  با  را  نشستی  تا  داد 
بین المللی  سازمان های  و  کمک کننده 
به  مربوط  موضوعات  و  نماید  برگزار 

چاپ کتاب های درسی را نهایی سازد.
شرکت های  کار  که  است  حالی  در  این 
چاپی در افغانستان کیفیت پایین دارند. به 
از آگاهان، کتاب های درسی  برخی  باور 
استندرد  از  پایین تر  افغانستان  در  مکتب ها 
بوده و مطابق به معیار های جهانی آموزش 

و پرورش نیست.
قراردادهای  نشست  این  در  سوی هم  از 
افغانی  میلیار   7 ارزش  به  صحت  وزارت 

بررسی شده  و مورد تأیید قرار گرفت.

اطالعات روز: جنرال کمپل، فرمانده نیروهای بین المللی 
افغانستان در  افغانستان اخیراً گفته که گروه داعش در  در 
این  در  را  عملیات خود  تاکنون  اما  اند؛  سربازگیری  حال 

کشور آغاز نکرده است.
خبرگزاری آسوشتید پرس به نقل از این فرمانده آمریکایی 
نوشته است که شماری از طالبان در افغانستان از رهبر خود 
مال محمد عمر سرخورده شده و به گروه داعش پیوسته اند.
مالعمر  از  که  هستند  زیادی  »طالبان  گفته:  کمپل  آقای 
ناراض شده اند. آن ها کجا می روند؟ این را فرصتی می بینند 
با  که  است  این  و  بیابند  دست  بیشتری  منابع  به  شاید  تا 
داعش بیعت کرده اند. ما مانع گسترش بیشترشان می شویم 

تا وضعیت مانند سوریه و عراق نشود«.
داعش  گروه  سوی  از  که   ویدیویی  یک  در  هم چنان 
افغانی  طالبان  افراد  از  شماری  می دهد  نشان  شده،  منتشر 

و پاکستانی با ابوبکر بغدادی، رهبر داعش بیعت می کنند.

افغانستان از سوی مقام های کشور  وجود گروه داعش در 
حمله ی  غنی  جمهور  رییس  پیش  چندی  شده اند.  تایید 
داد.  ربط  داعش  گروه  به  را  جالل آباد  شهر  در  انتحاری 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور، چند هفته پیش در مجلس 
القاعده،  مانند  درست  داعش،  گروه  که  نمایندگان گفت 
است؛  داخلی یک خطر  و گروه های شورشی  طیبه  لشکر 
اما  حضور داعش در افغانستان با شک و تردیدهای همراه 

بوده است.
چندی پیش در یک ویدیویی که از سوی شبکه ی سی ان 
فعالیت ها و تمرینات گروه داعش را در  به نشر رسید،  ان 

نزدیکی های شهر کابل نشان می داد.
با این حال جنرال کمپل گفته که گروه طالبان و داعش با 
با یک دیگر هستند.  ندارند و درگیر جنگ  هم سازگاری 
این گفته ی کمپل در حالیست که یک ماه پیش مقام های 
که  دارند  دست  در  اسنادی  گفتند،  هلمند  والیت  محلی 

علیه یک دیگر  افغانستان  در  طالبان  و  داعش  درگروه های 
جهاد اعالم کرده و در برابر یک دیگر می جنگند.

اختالف  که  دارند  باور  نیز  افغانستان  کارشناسان  هم چنان 
میان گروه های داعش و طالبان را در افغانستان وجود دارد. 
به گفته ی کارشناسان طالبان و داعش از لحاظ ایده اولوژی 
دیگری  بردن  بین  از  پی  در  یکی  دارند،  اختالف  باهم 

هستند.
مبارزه  برای  است که  ماه  افغانستان سه  دولت  از سوی هم 
است.  گرفته  دست  روی  را  تازه ای  استراتژی  داعش  با 
نخستین عملیات علیه این گروه در والیت هلمند اجرا شد 
که در نتیجه ی آن عبدالرئوف خادم رهبر محلی  این گروه 

کشته شد.
در  داعش  گروه  نابودی  باعث  استراتژی  این  تاکنون  اما، 
افغانستان نشده است، بلکه در شش ماه گذشته فعالیت این 

شورشیان گسترده تر هم شده است.

اطالعات روز: برخی از اعضای مجلس 
از  مجلس  این  دیروزی  نشست  در  سنا 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  در  تأخیر 
مجلس  گویند  می  و  کرده  نگرانی  ابراز 
سرطان  ماه  دوم  از  پس  نمایندگان 

مشروعیت قانونی ندارد.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا، با 
ابراز نگرانی از این موضوع و انتقاد شدید 
در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  عدم  از 
وقت معین آن گفت که حکومت حداقل 

چند ماه بعد این انتخابات را برگزار کند.
کاری  وقت  که  افزود  مسلم یار  آقای 
سرطان  دوم  تاریخ  به  نمایندگان  مجلس 
امسال پایان می یابد و پس از آن، تصویب 
غیر  مجلس،  این  در  قانون  نوع  هر  طرح 

قانونی خواهد بود.

سنا  مجلس  اعضای  از  شماری  هم چنان 
سرطان  ماه  در  حکومت  اگر  که  گفتند 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  نمی تواند 
آمادگی  باید  کند،  برگزار  را  ولسوالی 
یا  سنبله  ماه  در  را   انتخابات  برگزاری 

میزان داشته باشد.
از سوی هم اعضای این مجلس، حکومت 
وحدت ملی را در عرصه های دیگر نیز به 
هاشمی  اهلل  متهم کردند. صفی  ُکندکاری 
یک عضو مجلس سنا گفت که اگر شیوه 
همین  به  ملی  وحدت  حکومت  کاری 
زمانی  هر  از  بیش  مردم  یابد،  ادامه  روند 
ناامید خواهند شد. آقای هاشمی اجراآت 
سرطان  دوم  از  پس  را  نمایندگان  مجلس 
انتظار  افزود، ما  امسال غیرقانونی خواند و 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  با  داشتم 

شوراهای ولسوالی، جای خالی یک سوم 
به  توجه  با  اما  شود،  پر  مجلس  اعضای 
وضعیت موجود، چین چیزی امکان ندارد.
این گفته های اعضای مجلس سنا در حالی 
ابراز می شود که یوسف نورستانی، رییس 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
عمومی  نشست  در  پیش  هفته  یک  حدود 
انتخابات  گفت؛  نمایندگان  مجلس 
حکومت  آمادگی  عدم  دلیل  به  پارلمانی 
خارجی  کمک های  قطع  و  ملی  وحدت 
نخواهد  برگزار  موقع  به  این کمیسیون،  به 

شد.
برگزاری  برای  که  بود  گفته  نورستانی 
دالر  میلیون   ۸۰ به  پارلمانی  انتخابات 
کشورهای  و  دولت  که  است  نیاز  بودجه 
در  را  پول  مقدار  این  باید  کننده  کمک  

اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهند.
گفته  انتخابات  کمیسیون  رییس  هم چنان 
بود که این کمیسیون  11 میزان سال جاری 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  روز  را 
با عدم  اما  بود؛  پیشنهاد کرده  به حکومت 
این  پیشنهاد،  این  به  حکومت  دهی  پاسخ 
دست  از  انتخابات  برگزاری  برای  تاریخ 

رفته است.
حکومت  تشکیل  سر  بر  توافق  از  بعد 
این  اصلی  ماده های  از  ملی، یکی  وحدت 
توافق نامه، اصالح نظام انتخاباتی افغانستان 
بود؛ اما پس از گذشت چندین ماه تاهنوز 
حکومت  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
کمیسیون  رییس  انتخاب  مورد  در 
اصالحات انتخاباتی اختالف دارند و طرح 

اصالح نظام انتخابات تهیه نشده است.

2
پنج شرط امنیت  ملی 

برای امضای تفاهم نامه  استخباراتی با آی اس آی

رییس جمهور 
قرارداد تأمین امنیت میدان های هوایی را تایید کرد

جنرال کمپل:
 گروه داعش در افغانستان در حال سرباز گیری است

مجلس سنا: 
مجلس نمایندگان پس از ماه سرطان مشروعیت ندارد

حضور داعش در افغانستان
 نباید دست کم گرفته شود

شهریار فرهمند
است  گفته  افغانستان  در  آمریکایی  نیروهای  عمومی  فرمانده 

که گروه تروریستی داعش در افغانستان به گونه فعال و منظم 

را  آن ها  جلو  باید  که  داده  هشدار  و  است  مشغول رسبازگیری 

نشود.  بدل  دیگری  سوریه ی  و  عراق  به  افغانستان  تا  گرفت 

آمریکایی  نیروهای  فرمانده عمومی  که  است  بار  نخستین  این 

داعش  سازمان یافته  و  هامهنگ  فعالیت  از  افغانستان  در 

از  متحد  ملل  سازمان  این  از  پیش  می کند.  یاد  افغانستان  در 

افزایش تحرکات و فعالیت های گروه داعش در افغانستان ابراز 

نگرانی کرده بود. 

توجه  کم  کم  کشور  در  امنیتی  وضعیت  و  اخیر  رویدادهای 

جلب  را  افغانستان  در  داعش  حضور  واقعیت  به  را  جهانیان 

گرفته  نادیده  تاکنون  که  داعش  رویدادها حضور  این  می کند. 

بدل  نگرانی جدی  و  ناپذیر  انکار  واقعیت  به  را کم کم  می شد 

می کند. 

با توجه به آن چه که در شامل افغانستان در جریان است و نیز 

اکنون  گروه،  این  فعالیت  مورد  در  امنیتی  مقام های  اظهارات 

ورود داعش در افغانستان از حد نشانه ها و گامنه  زنی ها گذشته 

و تبدیل به یک واقعیت عینی شده است.

هم اکنون در والیت فراه در غرب کشور، والیت های بدخشان، 

قندوز، تخار و بغالن در شامل و بعضی والیت های جنوبی عمالً 

نیروهای امنیتی با دشمن با نام و هویت داعش دست  و  پنجه 

گروه های  نقاب های  زیر  دشمن  این  که  هرچند  می کنند  نرم 

تروریستی ناشناخته و یا مخالفین مسلح دولت مخفی می باشند. 

بود  شده  آشکار  پیش  ماه ها  افغانستان  در  داعش  نشانه های 

به عنوان چالشی سازمان    یافته   و جدی در  این گروه  اکنون  و 

از  گروه  این  افراد  می کند.  اندام  افغانستان عرض  دولت  برابر 

یا  پاکستانی  بی    جاشده های  و  مهاجران  قالب  در  پیش  چندماه 

دیگر گروه های مسلح غیر مسئول در افغانستان رشوع به فعالیت 

کرده بودند. در این مدت عوامل داعش در میان اقشار سنتی و 

مذهبی، خصوصاً گروه طالبان، تبلیغ کرده و افراد زیادی را به 

صفوف خود جلب کرده    اند. با این    که این  فعالیت ها در ابتداء 

پنهان و در پوشش گروه های مسلح غیر مسئول  یا بی   جاشده  های 

با بروز نشانه های  پاکستانی صورت گرفتند؛ اما در مواردی نیز 

بازتاب  رسانه ها  سوی  از  داعش  سازمان    یافته  ی  فعالیت های 

اعتنایی  واقعیت ها  این  به  افغانستان  حکومت  اما  شدند.  داده 

نکرد. نهادهای امنیتی و استخباراتی نیز به خربها در مورد روند 

اعتنایی  افغانستان  در  داعش  جنگ    جویان  آموزش  و  تجهیز 

به  پیوسته  را  این گروه  فعالیت های دهشت   افگنانه ی  و  نکردند 

طالبان و دیگر گروه  های مخالف مسلح دولت نسبت دادند.

بسرت  گروه  این  برای  می تواند  مختلف  دالیل  به  افغانستان 

خوبی برای رسبازگیری و تبلیغات مذهبی باشد. ساختار شدیداً 

در  مذهبی  تندروانه  ی  نگرش های  و  بی   سوادی  جامعه،  سنتی 

تکفیری  و  افراطی  تفکر  نفوذ  برای  خوبی  زمینه  ی  افغانستان، 

است و گروه های تروریستی همواره و در همه   جا همین نقطه 

را نشانه گرفته    اند. متامی گروه های تروریستی   ای که تا کنون 

در افغانستان و منطقه تجربه شده، از همین   جا رشوع کرده و با 

برنامه  های سیاسی  آموزه  های دینی و مذهبی،  از  سوء   استفاده 

خطر  این  نیز  اکنون  برده    اند.  پیش  به  را  خود  استخباراتی  و 

داعش  تروریستی  دارد که عوامل گروه  به  صورت جدی وجود 

آن   ها  مذهبی  و  باورهای سنتی  از  و  کرده  نفوذ  مردم  میان  در 

سوء   استفاده کنند و از آن   برای اهداف و برنامه   های سیاسی و 

تروریستی    شان سود بربند.

حضور هرچند ضعیف و اندک داعش، خطر ی جدی برای امنیت 

به  صورت جدی  این مسئله  با  باید  است. حکومت  ملی کشور 

افغانستان  در  نباید حضور گروه داعش  برخورد کند.  و عاقالنه 

دست کم گرفته شود و نسبت به خطر و زمینه های رسبازگیری و 

فعالیت های آن ها بی اعتنایی شود. 

داعش یک گروه تروریستی خطرناک و ویران   گر است. دهشت، 

وحشت  به  را  جهان  متام  گروه  این  جنایت های  و  بی  رحمی 

انداخته و برای نابودی آن، متام کشورهای جهان کمر بسته   اند. 

قصاوت و جنایت های این گروه در عراق و سوریه به جهانیان 

ثابت ساخته که برای رسکوب و نابودی آن  ها هیچ مصلحت و 

و  هواخواهان  با  نباید  نیز  افغانستان  و  ندارد  وجود  مالحظه  ای 

اعضای این گروه با نرمی و سستی برخورد کند.
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رهبری  تحت  ملی  وحدت  حکومت  استقرار  دنبال  به 
رییس  عبدالله،  عبدالله  و  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
پیش  را  بهتر  آینده  کشورشان  برای  افغان ها  اجرایی، 
بینی می کردند. این امیدواری ها برای امنیت اجتماعی، 
سه  از  بیش  که  بود  کشوری  در  اقتصادی  و  سیاسی 
که  بود  این  اصلی  فرض  است.  بوده  جنگ  در  دهه 
را  اقتصاد  تا  بود  خواهد  قادر  ملی  وحدت  حکومت 
بهبود بخشیده، امنیت را تامین کرده و اقدامات جدی 
علیه فسادی را روی دست بگیرد که حکومت جدید 
حامد  جمهوری  ریاست  تحت  پیشین،  حکومت  از 

کرزی، به ارث برده است. 
در جریان دو دوره ریاست جمهوری کرزی، با وجود 
امنیت،  از  المللی  بین  و  گسترده ملی  حمایت های 
و  فساد  قانون؛  حاکمیت  و  خوب  داری  حکومت 
ناامنی فراگیر باقی ماندند و حتا در باالترین مقام های 
استراتیژی  که  آنجایی  از  بود.  یافته  ریشه  حکومتی 
بیانداز و حکومت کن«  حکومت داری کرزی »تفرقه 
با فساد  اعتمادش روی مبارزه  او و دوستان مورد  بود، 
و ایجاد نهادهای دولتی که بتواند از عهده چالش های 

بی شمار افغانستان برآیند، تمرکز نکردند. 
عالوه برآن، دموکراسی نوپای افغانستان در چارچوب 
تغییر پویایی منطقه ای برای اتصال و شگوفایی از نظر 
به  منحصر  فرصت  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  رشد 
فردی را با حمایت فراوان بین المللی فراهم کرد که در 
دالیل،  این  به  شد.  ضایع  تاریخی  برهه ی  این  جریان 
حکومت  که  بودند  بین  خوش  حد  از  بیش  افغان ها 
در  ویژه  به  آن ها،  برای  بهتری  خدمت  مصدر  جدید 
اقتصادی خواهد شد که هردو  امنیت و رشد  ساحات 
افغان ها را تشکیل می دهند. از  اولیه  مورد نگرانی های 
آنجایی که قرار بود انتخابات سال گذشته چشم انداز 
بدهد،  تغییر  را  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
نیاز به ثبات سیاسی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 
انتظارات  این  از  یک  هیچ  متاسفانه،  بود.  نیاز  کشور 
تحقق  قطبی  دو  و  ضعیف  ملی  وحدت  حکومت  از 
طوالنی  انتخابات  یک  از  پس  که  حکومتی  نیافتند؛ 
برنده ای  هیچ  واقع  در  که  گرفت  شکل  پرجنجال  و 

نداشت. 
از سوی دیگر، حکومت وحدت ملی از همان ابتدا به 
دلیل گرایش های سیاسی متفاوت میان دو تیم سیاسی 
عمده با مشکل مواجه بود. این گونه اختالف نظر میان 
رهبران حکومت وحدت ملی هم چنان وجود دارد و 
اختالفات  در  که  را  کابل  شکننده ی  حکومت  بقای 
می کشد.  چالش  به  است،  مانده  گیر  آشکار  سیاسی 
وحدت  حکومت  فراوان،  داخلی  مشکالت  بر  عالوه 
شومی  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  چالش های  با  ملی 
نیروهای  از  بزرگ  بخش  خروج  با  که  است  مواجه 
امریکایی و شرکای این کشور و تنها ماندن افغانستان 

بدون حمایت نظامی و اقتصادی کافی، تشدید یافته 
است.

ملی  اند حکومت وحدت  باعث شده  این تحوالت 
نتواند کابین اش را به صورت کامل شکل دهد و دیگر 
موقف های کلیدی، به شمول وزیر دفاع که نقش اش 
در راهبردی کردن تالش های ضد ستیزه جویی علیه 
طالبان حیاتی است، را پر کند. عالوه بر آن، انتصاب 
نگرفته است وظیفه ی مهم  والی ها که هنوز صورت 
دیگری است که رهبران حکومت وحدت ملی باید 
اساسی  خدمات  بتواند  تا  کند  رسیدگی  آن  به  فورا 
با بدترشدن  را در سرتاسر کشور ارائه دهد. همزمان 
وضع امنیت و افزایش حمالت طالبان در والیت های 
مختلف، مردم امیدواری و انتظارات شان از عملکرد 
حکومت جدید را از دست داده اند. مردم افغانستان 
به درستی به این واقعیت اشاره می کنند که حکومت 
ساختارهای  که  اند  نبوده  قادر  حتا  ملی  وحدت 
را  کابینه  کلیدی  اعضای  و  بدهد  شکل  را  خودش 
پوچ  وعده های  به  که  این  به  رسد  چه  کند،  تعیین 

مبارزات انتخاباتی شان عمل کنند.
بست سیاسی خطرناک  بن  کابل در یک  نتیجه،  در 
میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گیر مانده 
است. این دو ساختار قدرت که در حکومت وحدت 
کالن  مسایل  تمام  مورد  در  تقریبا  اند،  مسئول  ملی 
تفاوت های  کشور،  سیاسی  انداز  چشم  به  مربوط 
یک  است  نگذاشته  آن ها  که  دارند  کالنی  سیاسی 
مردم  آرمان های  به  بتواند  که  بسازند  موثر  حکومت 
افغانستان که بی صبرانه صلح و امنیت در کشورشان 
می خواهند، بپردازد. اما تقریبا نه ماه پس از استقرار 
حکومت جدید، به نظر می رسد که سیاست در کابل 
برای  نیست  قادر  نتیجه  در  و  است  ناکارآمد  کامال 
آوردن اصالحات اقدامات جدی روی دست بگیرد، 
عملیات  یک  و  کند  ایجاد  اقتصادی  فرصت های 
موفق نظامی را علیه طالبان راه اندازی کند؛ طالبانی 

که مصمم اند افغانستان را بی ثبات سازند. 
نظام  در  اصالحات  دیگر،  اصالحات  از  تر  مهم 
دفتر  شمول  به  افرادی  که  است  کشور  انتخاباتی 
پیشرفت  عدم  مورد  در  پیوسته  اجرایی  ریاست 
انتخاباتی  اصالحات  آوردن  زمینه ی  در  حکومت 
نگرانی های عمیق ابراز کرده اند. این مسئله هم چنین 
تخطی شرایط موافقت نامه ی سیاسی ای خوانده شده 
است که آقای غنی و آقای عبدالله برای بنیان گذاری 

حکومت وحدت ملی امضا کردند. 
از سوی دیگر، بن بست اصالحات انتخاباتی باعث 
شده است برگزاری انتخابات پارلمان که نظر به قانون 
می شد،  برگزار   2015 جون  ماه  از  قبل  باید  اساسی 
برگزاری  برای  زمان  حالی که  در  بیافتد.  تعویق  به 
انتخابات پارلمانی به سرعت در حال گذر است، در 

تعیین یک کمیسیون  برای  اراده سیاسی ای  هیچ  کابل 
انتخابات  از  نظارت  منظور  به  آن  اعضای  و  مستقل 

پارلمانی آینده وجود ندارد.
با توجه به مدت زمان کوتاهی که از ماموریت اعضای 
نزدیک  انتخابات  به  و  است  مانده  باقی  پارلمان 
می شویم، ظاهرا بسیاری از بازی گران افغان و بین المللی 
به طور ضمنی اذعان می کنند که انتخابات در تاریخی 
که در قانون اساسی برای برگزاری آن تعیین شده است، 
برگزار نخواهد شد. ادامه وضعیت ناپایدار جاری اقتدار 
بیشتر تضعیف  را  ملی  و مشروعیت حکومت وحدت  
امیدواری شان  اکنون  همین  که  را  مردم  و  کرد  خواهد 
را به موثریت حکومت فعلی از دست داده اند، بیشتر 
دموکراسی  برای  این  کرد.  خواهد  بیگانه  حکومت  با 
افغانستان خبر خوشی نیست و هم چنین برای اقتصاد 
این  بنابراین؛  نیست.  خوشی  خبر  نیز  کشور  امنیت  و 
مسئولیت بر دوش رهبران حکومت وحدت ملی است 
برسند و سپس در  اجماع  به  بین خودشان  که نخست 
راستای حل چالش های داخلی و خارجی که آینده ی 
افغانستان و مردم آن را احاطه کرده است، سخت کار 
کند. این به رییس جمهور و رییس اجرایی بر می گردد 
که موافقت نامه ی سیاسی شان را رعایت کنند و کشور 

را به سوی امنیت، صلح و شگوفایی رهبری نمایند.
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محمد ارشف غنی به رسپرست وزارت دفاع و سایر اراکین این وزارت 

خدا  دهند.  افزایش  را  ملی  اردوی  شهدای  امتیازات  که  داده  دستور 

غنی  ارشف  جای  اگر  من  این؟!  از  نیکوتر  کاری  چه  بدهد،  خیرش 

بودم، این گونه از خانواده ها و بازماندگان شهدای اردوی ملی دل جویی 

منی کردم. منی گویم کار او درست نیست، درست است. ما متاسفانه 

در رشایطی زندگی می کنیم که هیچ چیزی برتر و ارزش مندتر از پول و 

معاش نیست. حد اقل برای انسان های در حد رسبازان و پیش مرگان 

وزارت دفاع! من اما اگر رییس جمهور این مملکت بودم، به رسپرست 

و سایر اراکین وزارت دفاع دستور می دادم که مکلف و مجبورید از جان 

رسبازان اردو حفاظت کنید. با پالن ها و دستورهای احمقانه، رسبازان 

اردو را به کشنت ندهید. در مقابل حمله ی تروریستان آن ها را معطل 

نگه  ندارید. هرجا رس شان فیر شد، اجازه ی آتش بدهید، بگذارید آن ها 

از خود و از مردم دفاع کنند. بارها و در والیت های مختلف افغانستان 

اتفاق افتاده که رسبازان اردو به خاطر این که دستور حمله و آتش از 

مرکز را دریافت نکرده، در کام دشمن فرورفته و شهید شده اند. به جای 

افزایش امتیاز شهدای اردو، بهرت آن است که اختیار زنده های اردو در 

مبارزه با تروریستان را افزایش دهند. اگر حس پوپولیستی دست و بال 

این عتیقه را نبسته باشد!

میان  گفته که  بوک، ارشف غنی  در فیس  ارگ  از صفحه ی  نقل  به 

اردو، ملت و دولت افغانستان باید یک قرارداد واضح اجتامعی وجود 

داشته باشد و این قرارداد این است که خون شهدا و قهرمانان جهاد 

افغانستان فراموش منی شود. حاال من حیرانم این سخن او را چه گونه 

تفسیر کنم؟ بگذار از یک زاویه ی رو به تاریکی سخن بگویم. هرساله، 

دوئل تجلیل از رهرب، شهید و قهرمانان جهادی در کابل و سایر والیات 

برگزار می شود. مبالغ هنگفتی رصف گرامیداشت از قهرمانان جهادی 

و قهرمان،  می شود، حال آن که خانواده ی هامن جهادی های شهید 

از فقر رنج می برند. از صحت محروم اند. از تحصیل دور و از کار فارغ. 

مگر جهادی ها فقط به چند تا رهرب پوفیوز خالصه می شود؟ یا شامل 

حال مردانی می شود که هیچ نام و نشانی از آن ها بدست نیست اما تا 

آخرین نفس برای آزادی مردم و وطن رزمیدند و شهید شدند؟ اال لعنته 

الله علی القوم الکاذبین!

ایشان هم چنان گفته که هیچ افغان جاسوس خارجی شده منی تواند. 

و  خانه  در  را  انتحاری ها  که  آن های  یعنی  گفته؟  راست  نظر شام  به 

مهامن خانه های شان نگهداری کرده و سپس با موتر شیشه سیاه به 

نقاط کلیدی شهر می رسانند و در عین حال، از اراکین بلند پایه ی دولت 

اند، جاسوس نیستند؟ نکند آقای رییس جمهور آن ها را افغان منی داند 

و فکر می کند که افغان عبارت است از آدمی که در افغانستان زندگی 

می کند و هرچیزی را که ارشف غنی گفت، قبول دارد؟ هرچیز از خود حد 

دارد، به نظر من که نباید این قدر خود را رها کند. 

هم چنان این رییس جمهور در بخشی از سخنانش ادعا کرده که که ما 

به وضاحت در یک صف واحد ایستاده ایم. خداوند مسئولیت دفاع از 

وطن را برای ما سپرده، ما برحق هستیم و باالی کسی تجاوز نکردیم و 

هنوز هم خواهان راه حل سیاسی هستیم. ماهم قبول می کنیم. ایشان 

نه در انتخابات حق کسی را پامال کرد. نه تقلب کرد. کامالً به اساس 

اراده ی مردم آمد و رییس جمهور شد. شنیده بودیم که دیوانه، همه 

را دیوانه فرض می کند اما حاال می بینیم. به هر صورت، امید که شام 

این گونه مسئولیت ها را از طرف خداوند نگیرید. 

حاال از حرف های ارزش مند میلیون دالری وی بگذریم. به چنین یک 

وضعیت، می گوید افسار گسیختگی عمومی. افسار گسیختگی عمومی 

قراین و شواهدی زیادی دارد. یکی از قراینش این است که مثالً ما یک 

تشکیالت فهیم، نیرومند و مصممی مثل امنیت ملی داشته باشیم، بعد 

در مسایل امنیتی، شخصیت های از پاکستان بیاید و در مورد آینده ی 

مملکت و سیاست شان با مقامات افغانستانی صحبت کند، در حالی که 

رییس امنیت ملی اصالً خرب نیست. اگر هم خرب است، به وی اجازه 

ندهد که در صحبت ها و استدالل های دو طرف رشکت کند. بعد که 

خوب حرف های شان متام شد و قول و قرارهای شان را گذاشتند، بیایند 

از رییس امنیت ملی بخواهند که آقا! لطف کن این سند را امضاء کن که 

برای حیات کشور حیاتی است. معلومه که ریگی داخل کفش نابغه های 

دوکشور است. باز شله است که ما با مردم افغانستان یک قرارداد واضح 

اجتامعی داریم. برو بابا با قراردادمرارداد خود! 

خبرنگار ناراضی

افسار گسیختگی عمومی

حکومت وحدت ملی افغانستان، نه ماه پس از تاسیسش نتوانسته است به اهداف 
اساسی اش دست یابد

هادی دریابی

در نتیجه، کابل در یک بن بست 
سیاسی خطرناک میان ریاست 

جمهوری و ریاست اجرایی گیر 
مانده است. این دو ساختار قدرت 

که در حکومت وحدت ملی 
مسئول اند، تقریبا در مورد تمام 

مسایل کالن مربوط به چشم انداز 
سیاسی کشور، تفاوت های سیاسی 

کالنی دارند که آن ها نگذاشته 
است یک حکومت موثر بسازند 

که بتواند به آرمان های مردم 
افغانستان که بی صبرانه صلح و 

امنیت در کشورشان می خواهند، 
بپردازد. اما تقریبا نه ماه پس از 
استقرار حکومت جدید، به نظر 

می رسد که سیاست در کابل کامال 
ناکارآمد است و در نتیجه قادر 

نیست برای آوردن اصالحات 
اقدامات جدی روی دست بگیرد، 
فرصت های اقتصادی ایجاد کند و 
یک عملیات موفق نظامی را علیه 
طالبان راه اندازی کند؛ طالبانی 

که مصمم اند افغانستان را بی ثبات 
سازند. 

عمیق تر شدن
 بن بست سیاسی در کابل

نویسنده: احمد مرید پرتو برگردان: حمید مهدویمنبع: فارین پالیسی ژورنال



که  می دانستند  گفت:»آنها  سیا  بازنشسته ی  مقام 
به  دوم  دروازه ی  سوَم،  طبقه ی  بود-  کجا  در  هدف 
از  اسامه  بروید.  او  طرف  به  مستقیم  راست.  طرف 
بود.  گرفته  جمع  خواب  اتاق  کنج  در  را  خود  ترس 
بسیار  و آتش گشودند،   رفتند  او  دنبال  به  تیرانداز  دو 
ساده،  بسیار مستقیم و بسیار حرفه ای.« به گفته ی این 
عملیات  تیم  اعضای  از  بعضی  سیا،  بازنشسته ی  مقام 
بن  آنان  اینکه  بر  مبنی  سفید  کاخ  اصرار  از  خاص 
بستند،  گلوله  به  شان  خود  از  دفاع  خاطر  به  را  الدن 
با  و  قوی ترین  از  تن  شش  بودند.  شده  شگفت زده 
تجربه ترین اعضای نیروی عملیات های خاص ایاالت 
شده  روبرو  سالخورده  غیرنظامی  فرد  یک  با  متحده 
از خود  دفاع  به خاطر  آنان  آیا  این حالت  بودند. در 
مجبور به کشتن او بودند؟ خانه ا ی که بن الدن در آن 
زندگی می کرد کهنه بود، خانه ای که در پنجره های آن 
میله های حفاظتی و بر بام آن سیم خاردار نصب شده 
بود. قاعده این بود که اگر بن الدن دست به مقاومت 
بزند،  آنها اختیار دارند که دست به اقدامات مرگ بار 
او شاید در  این ظن رسیدند که  به  اگر آنها  اما  بزنند. 
زیر ردا و لباس خود واسکت انتحاری داشته باشد، نیز 
می توانند او را بکشند. بنابر این، گویا اسامه نیز در زیر 
جامه اش واسکت مواد انفجاری دارد و او را به گلوله 
می خواست  که  نکشتند  دلیل  این  به  را  او  می بندند. 
سالح در دست بگیرد. قواعد به آنان صالحیت مطلق 
کشتن او را می دادند. این مقام بازنشسته گفت که یک 
بیهوده  بن الدن شلیک شد،  بر سر  یا دو گلوله ی که 
بود. »تیم این عملیات از در وارد شدند و او را کشتند، 
می گویند، »به  عملیات  این  اعضای  خود  چنان که 

پشتش لگد زدیم و نفسش را گرفتیم.« 
را  الدن  بن  آن که  از  پس  که  گفت  بازنشسته  مقام 
و  بودند  نشسته  آنجا  عملیات  تیم  »اعضای  کشتند، 
و  بودند  برداشته  زخم  هواپیما  تصادم  از  بعضی شان 
منتظر هلیکوپتر کمکی بودند. بیست دقیقه ی دشوار. 
در  چراغی  می سوخت.  هنوز  کرده  تصادم  هلیکوپتر 
موترهای  نبود.  پولیس  نبود.  برق  نبود.  روشن  شهر 
نگرفته  اسیر  را  کسی  نداشت.  جود  نیز  آتش فشان 
بازجویی  برای  الدن  بن  کودکان  و  همسران  بودند.« 
بودند.«  شده  گذاشته  آی اس آی  برای  مکان  تغییر  و 
تمام حرف  »بر خالف  بازنشسته،  مقام  این  گفته ی  به 
ابزارهای  و  کمپیوتر  از  پر  کیسه ی  هیچ  حدیث ها،   و 
تیم  اعضای  نداشت.  وجود  اطالعات  ذخیره ی 
عملیات فقط چند جلد کتاب و چند ورق کاغذ را که 
در اتاق بن الدن بود، جمع کردند و در کوله پشتی های 
برای  خاص  عملیات  نیروهای  تیم  انداختند.  شان 
را  آنجا  الدن  بن  می کردند  فکر  که  نبودند  آنجا  این 
کرده  القاعده  عملیات های  فرماندهی  مرکز  به  تبدیل 
بود- چیزی که کاخ سفید بعدا به رسانه ها گفت. آنها 
کارشناسان مسایل استخبارات نبودند که از داخل خانه 

مواد اطالعاتی جمع کنند.« 

مأموریت  یک  در  سیا،  بازنشسته ی  مقام  گفته ی  به 
دیگر  می شود،  پایین  هلیکوپتر  زمانی که  معمولی،  
بود  چنین  اگر  ندارد.  وجود  انتظار  برای  فرصتی 
را  شان  کار  عجله  با  خاص  عملیات  ویژه ی  نیروهای 
تمام می کردند،  همه چیز را گذاشته در یک هلیکوپتر، 
تیم  اعضای  حالیکه  در  و  می شدند  باال  باقی مانده 
عملیات از دروازه ها آویزان بودند، هواپیما راه برگشت 
را  کرده  تصادم  هلیکوپتر  آنها  می گرفت.  پیش  در  را 
آتش نمی زدند. هیچ هواپیما ارزش جان ده یا دوازده 
شان  جان  که  بدانند  آنها  این که  مگر  ندارد-  را  تن 
محفوظ اند. به جای شتاب برای ترک محل، آنها در 
بیرون مجتمع منتظر نشستند تا هواپیمای دیگر برسد.« 

پاشا و کیانی به تمام وعده های خود عمل کردند. 
بحث و جنجال های پشت پرده در کاخ سفید به زودی 
پس از انجام موفقانه ی مأموریت، آغاز شد. جنازه ی 
اکنون  بود.  افغانستان  سوی  به  انتقال  راه  در  الدن  بن 

بحث این بود که آیا اوباما به توافقش با کیانی و پاشا 
اعالن  را  الدن  بن  کشته شدن  روز  هفت  از  زودتر  که 
بر  بن الدن  اعالن کند که  بماند و آن گاه  پابند  نکند، 
اثر حمله ی یک هواپیمای بدون  سرنشین در کوه های 
اعالن  را  او  شدن  کشته  فورا  یا  شد  کشته  افغانستان 
اعالن  به  اوباما  دادن  قناعت  هلیکوپتر  تصادم  کند؟ 
فوری کشته شدن بن الدن را آسان ساخته بود. انفجار 
و آتش ناشی از آتش زدن هلیکوپتر ناممکن بود که 
پنهان شود و احتمال افشا شدن زودهنگام آنچه اتفاق 
افتاده بود، زیاد بود. اوباما مجبور بود که پیش از آن که 
کسی از پنتاگون آن را افشا کند و تأثیر سیاسی آن را به 
حداقل برساند، خبر کشته شدن بن الدن را اعالن کند. 
همه با این برنامه موافق نبودند. یکی از مخالفان رابرت 
گیتس، وزیر دفاع ایاالت متحده در  آن زمان، بود. او 
داشته شود.  پاس  پاکستان  با  توافق  که  می کرد  اصرار 
 )Duty( وظیفه  عنوان  با  خاطراتش  کتاب  در  گیتس 

خشمش را پنهان نکرده است:
پیش از آن که ما آن را اعالن کنیم و رییس جمهور به 
طبقه ی باال برود تا آنچه را به تازگی اتفاق افتاده بود به 
مردم امریکا بگوید، من برای همه یادآوری کردم که 
تکنیک ها، تاکتیک  ها و روش های تیم عملیات خاص 
در عملیات کشتن بن الدن استفاده کرده، هر شب در 
افغانستان استفاده می شود...به این خاطر، الزم بود که 
ما به توافق می رسیدیم که هیچ جزئیاتی درباره ی این 
حمله منتشر نکنیم.  من گفتم آنچه الزم است بگوییم، 
فقط این است که او را کشته ایم. همه ی حاضران در 
نکنیم.  علنی  را  حمله  جزئیات  که  کردند  توافق  اتاق 
کاخ  نخست  کشید.  طول  ساعت  پنج  فقط  تعهد  این 
سفید و سپس سیا )CIA( این تعهد را شکستند. آنان 
و  بزنند  الف  می خواستند  کنند.  صبر  نمی توانستند 
اعتبار بگیرند. واقعیت ها اغلبا اشتباه گزارش داده شد...

با این وجود، اطالعات داشت بیرون داده می شد. من 
خشم گین شده بودم و در یک مورد، به مشاور امنیت 
جلو  نمی تواند  کس  هیچ  چرا  گفتم  دانیلن،  تام  ملی، 

دهنش را بگیرد؟ 
اوباما  سخنرانی  متن  سیا،  بازنشسته ی  مقام  گفته ی  به 
با عجله نوشته شده بود و مشاورانش آن را یک سند 
سیاسی می دانستند نه پیامی که برای توضیح به دستگاه 
بیانیه  های  نوع  این  می شد.  داده  ملی  امنیت  اداری 
خودخواهانه و نادقیق، در هفته های بعدی هرج و مرج 
خلق می کند. اوباما گفت که حکومتش از طریق یک 
رهنمای در دسترس در ماه آگست گذشته پی برد که 
بن الدن در پاکستان است. و این بیانیه خود بیانگر این 
نکته بود که کسی مانند آن افسر بلندرتبه ی آی اس آی 
باشد. کرده  آگاه  الدن  بن  موقعیت  از  را  امریکایی ها 
این بیانیه باعث شد که سیا به خلق داستانی دست بزند 
تا قضیه را بپوشاند. در نتیجه ، سیا داستانی ساخت که 
آنان شبکه ا ی از قاصدهای بن الدن را پیدا کردند که 

دستورهای عملیاتی او را به القاعده می رساندند. 

اواخر قرن نوزدهم: زنان مبارز-2
در آن زمان، هنوز هیچ راهی وجود نداشت که 
ناموفق رها  ازدواجی  از  را  بتواند خود  یک زن 

کند.
با  زنانی  حتی  می آید  نظر  به  تاسف،  کمال  با 
دستاوردهای مهم و بزرگ، زنانی که با هم دردی 
و  درک باال در مورد زندگی و درگیری های زنان 
رشد  به  رو  فمنیسم  از  گاهی  اند،  نوشته  دیگر 
که  ایوان-  ماری  می کردند.  دوری  زمان  آن  در 
علی رغم  می شود-  شناخته  الیوت  جورج  نام  با 
و  انکار  شیوه ی  و  تاثیرات  از  عمیق  برداشت 
سرکوب نبوغ و توانایی های زنان و این حقیقت 
که او خودش از دوستان نزدیک و حامیان باربارا 
لی اسمیت شد، در 185۳ بیان داشت که »زنان 
هنوز لیاقت سهمی بیشتر از آن که مردان به آن ها 
کم یاب،  »مهربانی  از  او  ندارند«.  را  می دهند 
به  بودن  مادر  توانایی  که  آرامشی  و  حساسیت 
زنان می دهد و وجود زنان را سرشار از  مهربانی 
و عشق و نیاز آن ها به عنوان یک زن را برآورده 
می کند« ستایش می کرد. در 1856، رمان نویسی 
به نام خانم گاسکل، نویسنده ی »روث )185۳(« 
آموزش  ایده ی   ،»)1855( جنوب  و  »شمال  و 
زنان به عنوان یک پزشک را کامال رد کرد: »من 
یک  قضاوت  به  دسترسی  امکان  صورت  در 
نخواهم  اعتماد  زن  یک  به  ذره ای  حتی  مرد، 
آن ها  ندارند.  داوری  قوه ی  هیچ  زنان  کرد. 
بسیاری  و  نفیس،  احساسات  کاردانی،  مهارت، 
از کیفیت های عالی و دلپذیر دیگری دارند؛ با 
این مساله  این فرشته های زمینی، در  این وجود 
پزشکی  جدی  و  طوالنی  آموزش  نیازمند  که 

می باشد ناتوان هستند«.
و در 1857 الیزابت بارت براونینگ این مساله را 

در کتابش »سپیده دم لی« به بحث گرفت که: 
»یک زن... پیش از انجام کاری

باید توانایی اش را اثبات کند
صحبت از حقوق زنان یاوه گویی است

... حرف  که  است  این  تنهایی  به  زن  کار یک 
بزند«

برخالف  او  ازدواج،  از  )بعد  اسمیت  لی  باربارا 
همسرش،  نام  تنها  نام،  تغییر  بجای  سنت ها 
در  کرد(  اضافه  خودش  نام  به  را  بودیشان 
دنیا  به  معمول  غیر  اما  دار  سرمایه  خانواده ای 
آمد: پدر و مادر او ازدواج نکرده بودند. پدرش 
پول  و  می کرد  مطالعه  به  تشویق  را  او  همیشه 
زیادی در اختیارش می داد که به معنای امکان 
به  را  مدتی  او  بود.  زیادی  سفرهای  به  رفتن 
پارکز  گذراند.  اروپا  در  پارکز  رینر  بسی  همراه 
بعدها »نظراتی بر آموزش دختران« را نوشت و 
برای  مجرد  زنان  فعالیت های  داشت  عقیده  نیز 
اساسی  تاثیر  عرصه ها  تمام  در  زنان  پیشرفت 
دارد. )یکی از نویسندگان آن زمان در مقاله ای 
انتقادی هر دو آن ها، پارکز و لی اسمیت را که 
به تازگی مقاله ی »زنان و کار« را منتشر کرده بود 
به سخره گرفت و نوشت »زنان به شدت دچار 
نتیجه بخش  و  تاثیرگذار  تفکر  قدرت  کمبود 

هستند«.(

یک  از  بهبود  از  پس   ،1857 در  اسمیت  لی 
ایگین  نام  به  الجزیره پزشکی  بیماری، در  دوره 
ازدواج  او  با  بعدها  که  را مالقات کرد  بودیشان 
در  را  ازدواج شان یک سال  از  کرد. آن ها پس 
آمریکا گذراندند. اسمیت در بوستون، نیویورک 
مشتاق  که  کرد  مالقات  را  زنانی  اورلئان  نیو  و 
تحصیل و آموختن بودند و در بین آن ها زنانی 
بودند که به عنوان پزشک آموزش دیده بودند. 
لوکرسیا  با  طوالنی  مکالمه ای  او  سنکافال  در 
و  برده داری  فعال جنبش ضد  مات داشت که 
هم چنین جنبش در حال خیزش حقوق زنان بود. 
نظر  به  که  زمینه هایی  در  کارش  به  اسمیت  لی 
داد:  ادامه  باشند  داشته  بیشتری  فوریت  می آمد 
اساسی  متاهل، ضرورت  زنان  قانونی  مشکالت 
برای تحصیالت بهتر برای زنان و نیاز به توسعه ی 

فرصت های محدود موجود برای اشتغال زنان.
عنوان  با  را  مقاله  اسمیت  لی  باربارا   ،1854 در 
مهم ترین  بر  ساده،  زبانی  به  کوتاه،  »خالصه ای 
انگلستان«  در  زنان  زندگی  بر  ثاثیرگذار  قوانین 
منتشر کرد. او بحثش را با درنظر گرفتن تناقضاتی 
که زنان مجرد را محدود می کرد آغاز کرد: آن ها 
شان  منطقه  کلیسای  و  منطقه  در  داشتند  اجازه 
رای بدهند اما حتی اگر مالکانی بودند که مالیات 
پارلمانی  انتخابات  در  رای  حق  می پرداختند 
نداشتند. او به انتقاد از ناتوانی های بزرگ تری که 
پیش روی تمام زنان متاهل قرار داشت ادامه داد: 
عنوان  به  و همسرش  مرد  قانون، یک  برابر  »در 
یک فرد به حساب می آیند؛ زن تمام حقوقش 
می دهد  دست  از  مستقل  انسانی  عنوان  به 
موجودیت  در  نهایت  در  او  موجودیت  و 
توافقات  مساله ی  او  می شود«.  ذوب  همسرش 
ازدواج و حضانت فرزندان در صورت جدایی 
قانون  به بحث می گیرد. این حقیقت  والدین را 
به  که  می کند  آشکار  را  عجیب  و  ناخوشایند 
محض این که دو نفر رسما نامزد شوند، زن دیگر 
آگاهی  و  اجازه  بدون  را  اش  دارایی  نمی تواند 
نامزدش استفاده کند. لی اسمیت این مانیفیست 
بار  سه  با  و  رساند  فروش  به  اندک  قیمتی  به  را 
دسامبر  در  داشت.  زیادی  خوانندگان  بازنشر، 
هم فکرش  زنان  از  گروهی  و  او  بعدی،  سال 
»کمیته ی  جیمسون،  آنا  و  پارکز  بسی  شامل 
دارایی های زنان متاهل« )نخستین گروه سازمان 
یافته ی فمنیستی در انگلستان( را تشکیل دادند 
قوانین  اصالحات  برای  دادخواست هایی  که 
زود  خیلی  و  انداخت  راه  به  کشور  سراسر  در 
کمیته  مداخله ی  کرد.  جمع آوری  امضا   2400
منجر به یک سری اصالحات قانونی در جهت 
بهبود موقعیت اقتصادی زنان متاهل شد؛ اگرچه 
این تغییرات حقوق آن ها را کامل و با جزئیات 

بازتعریف نکرد. 
لی اسمیت در مقاله ای که در 1858، در نشریه ی 
تازه تاسیس »مجله ی زنان انگلیسی« منتشر شد، 
بحث قدرت مندی علیه دیدگاهی آغاز کرده بود 
آن ها  از  که  آن جا  از  متوسط،  طبقه ی  زنان  که 
برای  نیست  نیازی  کنند،  ازدواج  می رود  انتظار 

هیچ کار دیگری آمادگی بگیرند.

4     دوشنبه4 جوزا، 1394سال چهارم شماره 844

مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی
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داستان ناگفته ی
 قتل اسامه بن الدن

از  پس  که  گفت  بازنشسته  مقام 
»اعضای  کشتند،  را  الدن  بن  آن که 
بودند  نشسته  آنجا  عملیات  تیم 
هواپیما  تصادم  از  بعضی شان  و 
منتظر  و  بودند  برداشته  زخم 
بیست  بودند.  کمکی  هلیکوپتر 
تصادم  هلیکوپتر  دشوار.  دقیقه ی 
در  چراغی  می سوخت.  هنوز  کرده 
شهر روشن نبود. برق نبود. پولیس 
نیز  آتش فشان  موترهای  نبود. 
نگرفته  اسیر  را  کسی  نداشت.  جود 
بن الدن  و کودکان  بودند.« همسران 
برای  مکان  تغییر  و  بازجویی  برای 
به  بودند.«  شده  گذاشته  آی اس آی 
گفته ی این مقام بازنشسته، »بر خالف 
تمام حرف و حدیث ها،  هیچ کیسه ی 
ذخیره ی  ابزارهای  و  کمپیوتر  از  پر 
تیم  اعضای  نداشت.  وجود  اطالعات 
چند  و  کتاب  جلد  چند  فقط  عملیات 
الدن  بن  اتاق  در  که  را  کاغذ  ورق 
بود، جمع کردند و در کوله پشتی های 
شان انداختند. تیم نیروهای عملیات 
خاص برای این آنجا نبودند که فکر 
به  تبدیل  را  آنجا  الدن  بن  می کردند 
القاعده  فرماندهی عملیات های  مرکز 
کرده بود- چیزی که کاخ سفید بعدا 
کارشناسان  آنها  گفت.  رسانه ها  به 
مسایل استخبارات نبودند که از داخل 

خانه مواد اطالعاتی جمع کنند.« 

بخش ششم
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نحو  به  گوسفندان  و  گرگان  منافع  اخیرا  که  آن جا  از 
بی سابقه یی مشترک شده، به حدی که اکثر گرگ ها بع 
نظر خود گرگ  به  از گوسفندان  کثیری  بع می کنند و 
می  آیند، طرفین تفاهم نامه  یی را امضا کرده اند که منافع 

هر دو جانب را به نحو احسن تضمین می نماید. 
در  که  می سپارند  تعهد  گوسفندان  و  گرگان  یک: 
صورتی که گوسفندی گم شود، هر دو طرف صادقانه 
بکوشند آن گوسفند را از محبس کراچی پیدا نموده و 

به فامیل محترم اش تسلیم نمایند. 
دو: در صورتی که گوسفندی بخواهد واسکت بپوشد، 
مذکور  دموکراتیک گوسفند  این حق  از  دو طرف  هر 
به  گوسفند  این  که  شرطی  به  کرد،  خواهند  حمایت 
آغوش برادران مسئول شورای صلح حلول نموده و باز 

جوید روزگار وصل خویش. 
گوسفند  هم  قدر  آن  که  می سپارند  تعهد  گرگان  سه: 

نخورند که بیخی چیز شود. 
احترام  پای  وقتی  که  می کنند  قبول  گوسفندان  چهار: 
به گرگان در میان باشد، هیچ گوسفندی از گوسفندان 
دیگر برتر و هیچ گوسفندی از گوسفندان دیگر کم تر 

نیست. 
پنج: در صورتی که میان گرگان و گوسفندان سوء تفاهمی 
نمی توانند گرگ ها  از آن جا که گوسفندان  بیاید،  پیش 
را بخورند، برادران گرگ مکلف اند که گوسفندان را 
تناول نموده و آنان را از شک و تردید بیرون بیاورند. 

شان  خاطر  تعلق  که  گوسفندان  از  آن عده  شش: 
در  روزگار  قضای  از  اما  است  بیشتر  گرگستان  به 
گوسفندآباد می بعبعند، تعهد می سپارند که در زیر هیچ 
تن  آباد  در گوسفند  منافع گرگان  از  دفاع  از  شرایطی 

نزنند. 
بقیه  ی این مواد تفاهم نامه هنوز کل نشده. منتظر باشید.

تفاهم نامه میان 
گرگ و گوسفند

رحمت الله ارشاد

میان  استخباراتی  همکاری  تفاهم نامه 

هیاهوی  میان  در  پاکستان،  و  افغانستان 

رسانه ای گم شد. مانند بسیاری از مسایل 

می آیند،  موجی  چون  که  دیگری  جدی 

گم  بعد  و  می کنند  خلق  واکنش  و  کنش 

روبرو  دیگری  موج  با  ملت  تا  می شوند 

شود. 

ملت  سرانجام  امنیتی  تفاهم نامه  مورد  در 

نفهمید که آن چه امضا شده دقیقاً چیست؟ 

چقدر الزام آور است و آیا واقعا آن گونه که 

عده ای نگرانند، اجرایی شدن این تفاهم نامه 

بیخ و بنیاد امنیت ملی افغانستان را به عنوان 

مهم ترین نهاد امنیتی خواهد کند یانه؟ 

مقام های بلند پایه امنیتی در این زمینه ضد و 

نقیض عمل کردند و سخن گفتند، رحمت 

آن  افغانستان  ملی  امنیت  رئیس  نبیل  الله 

تا  گفت  و  خواند  اعتبار  بی  کاغذپاره  را 

این  باشند،  مسند  این  بر  ایشان  زمانی که 

تفاهم نامه عملی نخواهد شد. 

تا  ارگ  از  و  کرد  امضا  را  آن  اما  معاونش 

ریاست اجراییه کسانی در وهله اول آمدند 

و از امضای آن دفاع کردند.

ملی  امنیت  رئیس  از  اما  عمومی  افکار 

شبکه های  و  کرد  حمایت  افغانستان 

اجتماعی پر شد از تصاویر نبیل و کسانی 

که او را به دلیل سرباززدن از امضای این 

تفاهم نامه ستودند. 

این امر به دو دلیل اتفاق افتاد، یکی به این 

داده  نشان  کنون  تا  ملی  امنیت  که  دلیل 

است که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 

افغانستان برای شان غیر قابل معامله است 

بسیاری روسای  مواردی  در  این که  دوم  و 

امنیت ملی و شخص رحمت الله نبیل در 

مجلس نمایندگان حاضر شده و مسایلی 

را مطرح کرده که برای مردم افغانستان قانع 

کننده بوده است. 

صفحه  در  آن چه  نیز  مورد  تازه ترین  در 

منتشر شده  افغانستان  امنیت ملی  رسمی 

است نشان می دهد که امضای تفاهم نامه 

و عملی شدن آن مشروط به پنج شرط شده 

است که عبارتند از: 

و  حدود  و  چارچوب  جمهور  رئیس 

صالحیت های این تفاهم نامه را مشخص 

را  آن  امنیتی؛  نهادهای  کارشناسان  کند. 

روی  امنیت  شورای  در  کنند.  کارشناسی 

متن آن بحث شود، متن آن پس از تسوید 

شورای امنیت، با بزرگان سیاسی و وکالی 

مجلس در میان گذاشته شود و در نهایت 

در  متن  مراحل،  این  تمامی  طی  از  پس 

اختیار پاکستان گذاشته شود.

آن چه حاال از سوی امنیت ملی افغانستان 

مطرح شده، تا حدودی خاطر شهروندان 

این  امضای  در  که  است  کرده  جمع  را 

در  که  شد  نخواهد  معامله ای  تفاهم نامه 

آسیب  افغانستان  ملی  عزت  و  کیان  آن 

می دهد  نشان  شرایط  این  طرح  اما  ببیند. 

که ظاهراً امنیت ملی افغانستان، در مقابل 

عمل انجام شده قرار گرفته و سعی می کند 

طوری عمل کند که امنیت ملی افغانستان 

را از گزند جدی محفوظ نگهدارد.

واقعیت این است که شروطی را که حاال 

قبل  از  قبل  باید  کرده  مطرح  ملی  امنیت 

انجام می شد.

با همه این ها دولت اما باید به یک سوال 

شهروندان بصورت روشن و شفاف پاسخ 

میان  قبل  هفته  آن چه  این که  آن  و  دهد 

افغانستان و پاکستان امضا شد چه بود؟ چه 

چیزی در آن گنجانیده شده بود که چنین 

نگرانی جدی را خلق کرد؟ 

انتخاباتی  شعارهای  هنوز  شهروندان  ما 

از آن ها بر  نامزدان محترم که حاال دو تن 

اریکه قدرت تکیه زده و سکان رهبری را به 

عهده گرفته اند، یادمان نرفته است. هردو از 

تامین شفافیت و مبارزه با فساد می گفتند و 

هردو به حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت 

ملی سوگند یاد کرده اند. 

برای شهروندان کنونی افغانستان "شفافیت" 

نیست.  پوشیدنی  و  خوردنی  چیزی  یک 

شفافیت یعنی پاسخ دهی مستند و روشن 

به سواالت جدی شهروندان. 

مجلس نمایندگان از کسانی که متن قبلی 

را امضا کرده اند و نهادهایی که مراحل تهیه 

این سند را به عهده داشته اند، باید پاسخ 

روشن و قاطع بخواهند و نگذارند مساله ای 

به این مهمی در غبار و هیاهو گم شود.

نام شان  از  که  همان گونه  مردم  نمایندگان 

بدون  و  اند  مردم  "نمایندگان"  است  پیدا 

شک چند صباح دیگر بازهم دروازه مردم 

را برای گرفتن رای تک تک خواهند کرد. 

این  نمایندگان  مجلس  از  مردم  انتظار 

است که گره کور این ماجرا را باز کنند و 

حکومت را وادار کنند که متن یا آن گونه که 

پیش نویسی  می گویند  مقامات  از  بعضی 

اختیار  در  شده،  امضا  پاکستان  با  که  را 

تامین  به  این گونه  و  دهند  قرار  رسانه ها 

از  اغماضی  هرنوع  کنند.  شفافیت کمک 

سوی مجلس نمایندگان در این زمینه، یاد 

شهروندان خواهند ماند و در این صورت 

شکی نیست که شهروندان پاسخ آن را در 

انتخابات پارلمانی به نمایندگانی که دوباره 

خود را برای راه یابی به مجلس نامزد کنند، 

خواهند داد. 

شهروندان  سوال  یک  به  باید  اما  دولت  این ها  همه  با 
بصورت روشن و شفاف پاسخ دهد و آن این که آن چه 
هفته قبل میان افغانستان و پاکستان امضا شد چه بود؟ 
نگرانی  که چنین  بود  گنجانیده شده  آن  در  چه چیزی 

جدی را خلق کرد؟ 
ما شهروندان هنوز شعارهای انتخاباتی نامزدان محترم 
که حاال دو تن از آن ها بر اریکه قدرت تکیه زده و سکان 
رهبری را به عهده گرفته اند، یادمان نرفته است. هردو 
از تامین شفافیت و مبارزه با فساد می گفتند و هردو به 
حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوگند یاد کرده اند. 
برای شهروندان کنونی افغانستان "شفافیت" یک چیزی 
خوردنی و پوشیدنی نیست. شفافیت یعنی پاسخ دهی 

مستند و روشن به سواالت جدی شهروندان. 

شفافیت 
خوردنی است یا پوشیدنی؟



دارد  وجود  متفاوتی  کامبیش  علمی  فرضیه  
مدعیان  دارد.  افرسدگی  به  مثبتی  نگاه  که 
در  افرسدگی  که  می کنند  اذعان  دیدگاه  این 
نباید  و  نیست  ناهنجاری  پدیده ی  اساس 
آن ها،  نظر  از  کرد.  یاد  بیامری  نام  با  آن  از 
افرسدگی تطبیقی تعالی بخش است که برش 
ولی  است  داده  تلخی  بهای  آن  داشنت  برای 
خصوصیات  کمک  به  تا  است  یافته  امکان 
و  بحران ها  افرسدگی،  دوران  در  فراهم شده 
رس  پشت  پیروزمندانه  را  مخرب  مشکالت 

بگذارد.
گذران  و  راهربی  برای  افرسده  آدم های 
و  دست  زیادی  مشکالت  با  باید  زندگی 
برای  انگیزه  و  توانایی   آن ها  کنند.  نرم  پنجه 
کار کردن را از دست می دهند، گوشه نشینی 
دل مردگی  به  تن  و  اختیار  می کنند 
به  نسبت  را  آن ها  که  می دهند  فزاینده ی 
ورزیدن  عشق  و  خوردن  نظیر  لذت هایی 
بی عالقه می کند. ابعاد خطرناک و مرگ آور 
روزه   هر  که  است  واقعیتی  نیز  افرسدگی 

را می گیرد. گریبان خانواده ها 
افرسدگی  در  می توان  مفیدی  چیز  چه  اما 
معموالً  افرسده  آدم های  گرفت؟  رساغ  آدم ها 
کردن  فکر  مشغول  متام  قدرت  و  ارصار  با 
در  که  افکاری  هستند،  خودشان  درباره ی 
مشکالت  مکرر  بازبینی  و  نشخوار  عمل 
با  چنان  افرسده  افراد  است.  شخصی شان 
قاطعیت و جدیت مشغول این کار می شوند 
دیگر  چیزهای  درباره ی  تفکر  از  دست  که 
است  آن  موید  گسرتده  تحقیقات  می کشند. 
کامالً  افراد  گونه  این  تفکر  شیوه ی  که 

راه  یافنت  دنبال  به  اغلب  است.  موشکافانه 
که  هستند  پیچیده ایی  موضوع  برای  حل 

ذهن شان را درگیر کرده است.
به شیوه ی تجزیه و تحلیل منود  افکاری که 
و  شلوغ  فضای  در  منی تواند  می کند  پیدا 
به درستی کار کند.  از عنارص مداخله گر  پر 
وافری  متایل  افرسده  افراد  خاطر  همین  به 
یا  و  مشکالت  به  و  دارند  خلوت گزینی  به 

منی کنند. اعتنایی  هم  پیرامون شان  مسائل 
بر هم  تحمل  افرسده  آدم های  تحلیلی  ذهن 
را  خود  افکار  زنجیر ه ی  و  ریتم  خوردن 
با شدت متام  افرسده  انسان  مغز یک  ندارد. 
موج های عصبی  و مرصف  در حال شلیک 
و  مترکز  به  قدرت  آخرین  با  بتواند  تا  است 
راندن  شبیه  امر  این  دهد.  ادامه  تحلیل خود 
تند  شیب  با  جاده ای  در  است  رسیعی  موتر 
خطر  دلیل  همین  به  و  ارتفاعات،  سمت  به 
نیز  آن  افتادن  کار  از  حتی  و  آوردن  جوش  

باالست. بسیار 
موش های  در   HT1A  ۵ عصبی  سلول های 
که  دادند  بروز  را  قابلیت  این  آزمایشگاهی 
رسباالیی  از  رفنت  باال  حین  در  مثال،  برای 
کنرتلی  سیستم  رسعت،  حداکرث  با  هم  آن 
از  می تواند  که  کرده اند  تعبیه  خود  در 
ماشین  افتادن  کار  از  و  جوش آوردن 

کند. جلوگیری  درون شان 
مستند  دالیل  با  که  علمی  مقاالت  از  یکی 
ماحصل  کرده،  تایید  را  فرضیه  این  علمی، 
مغز  در  مالیکولی  روی  که  است  تحقیقاتی 
ایی صورت پذیرفته است.   HT1A نام ۵   به 
مالیکول  با  پیوند  در  عصبی  پروتین  این 

دیگری در مغز به نام »رساتونین« که رابطه ی 
قرار  دارد  افرسدگی  احساس  با  آشکاری 
که  است  این  در  رساتونین  اهمیت  می گیرد. 
اغلب داروهای ضد افرسدگی امروزی، کنرتل 
هدف  را  فوق  گیرنده ی  ساخنت  محدود  و 

خود قرار داده اند.
موش های  روی  شده  انجام  بررسی 
شدن  کم  که  است  داده  نشان  آزمایشگاهی 
باعث   HT1A  ۵ عصبی   سلول  مقدار 
عصبی  فشار  به  موش ها  آرام تر  واکنش 
عصبی  سلول  ترکیب  مقایسه ی  می شود.  
نشان  آن  انسانی  منونه ی  و  موش  در  فوق 
داده است که شباهتی ۹۹درصدی بین آن ها 
از  بیش  وجود  می رسد  نظر  به  دارد.  وجود 
حد سلول فوق در نسل برش، حکایت از این 
این  به  انسان  فیزیکی،  تکامل  طی  که  دارد 
زیاد  و  کم  در  بوده  قادر  که  عصبی  سلول 
داشته  نیاز  باشد،  دخیل  افرسدگی  کردن 
به همین خاطر سعی کرده است آن  و  است 

منتقل کند. به نسل های بعدی  را 
دقت  و  رسعت  دیدن،  توانایی  افرسدگی 
برخورد با مشکالت اجتامعی و تحلیل آن ها 
را باال می برد. تصور کنید مرد یا زنی با چند 
همرسش  که  می شود  متوجه  تصادفاً  فرزند، 
به او خیانت می کند و با فرد جوان و جذابی 
تکامل یافته ی  بدن  کرده  است.  برقرار  رابطه 
از طریق سلول های عصبی می تواند در  برش 
که  فردی  به  افرسده  روحیه ی  انتقال  ضمن 
درون بحران قرار دارد امکان دهد تا با دقت 
را  واکنش  و  تصمیم  بهرتین  متام،  رسعت  و 
نسبت به عمِل غافلگیرانه ی همرسش اتخاذ 

کند.
طریق  از  هم  تواند  می  نیز  افرسدگی  درمان 
شدن  زیاد  و  کم  باعث  که  باشد  داروهایی 
عصبی  شلیک کننده های  و  گیرنده ها 
گفتگو  طریق  از  ضمن  در  و  می شوند  مغز 
بر  اینکه  برای  باشد  عمدی  تالش  درمانی 
بیفزایند  افرسده  افراد  دقت  و  مترکز  رسعت 
خارج  بحرانی  وضعیت  از  زودتر  هر چه  تا 

شوند.
تفاصیل،  این  همه ی  با  که  نیست  تردیدی 
در  افرسدگی  مخرب  تاثیرات  نیست  قرار 
دید  از  اگر  ولی  شود  گرفته  نادیده  انسان 
از  تصویری  به  بنگریم  افرسدگی  به  مثبت 
در  که  منی رسیم  پریشان  و  منفعل  ذهن 
بر  دارد،  نظر  سو  هر  به  کامل  مرج  و  هرج 
که  مواجهیم  بلند  لنز  با  دوربینی  با  عکس، 
با ظرافت، دقت و وضوح متام، در حال ثبت 

و بازرسی دقیق یک مشکل انسانی  است.
منبع: مجله مرد روز 
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بگو مگو از

آقای دانش مردم سکوت کردند شام چه کردید؟

از رسنوشت 12 مسافر باقی مانده در چنگ گروگانان 

هیچ خرب معتربی پس از رهایی 19 تن منترش نشده 

است. گویا دولت به وظیفه اش که رهایی مسافران 

فشار  بدون  می باشد  ربایندگان  چنگ  از  مانده  باقی 

است  الزم  آیا  منی زند.  عمل  به  دست  افکارعموی 

به  دولت  که  منایند  اندازی  راه  رسارسی  تظاهرات  و  کنند  کمپاین  مردم  دوباره  تا 

مسئولیتش در قبال شهروندان این کشور پایبند مباند و انجام وظیفه کند؟؟؟

کنایه و اتهام را که آقای دانش معاون دوم رییس جمهور پس از رهایی 19 تن از 

مسافران به آدرس فعالین جامعه مدنی وارد ساخت و گفته بود که اگر اینان )جامعه 

ربوده  اول  روزهای  در هامن  )دولت(  آنان  بودند  نکرده  غوغا  و  و صدا  مدنی( رس 

شدگان را رها می منودند. اکنون نزدیک سه هفته است که همگان سکوت منوده اند 

تا ببینند دولت که آقای دانش نفر سوم آن است چه اقدام برای رهایی و رسنوشت 12 

تن باقی مانده خواهد منود.

نتیجه ی سکوت مردم در برابر گروگان های باقی مانده مگر غیر اینست که پرونده ی 

این گروگان گیری با آزادی 19 تن از سوی ارگ نشینان بسته اعالم شود و خامته یافته 

از دو فرزند دلبندش خوشحال  تلقی گردد. یادمان نرود معصومه برای آزادی یکی 

است ولی برای آن یکی که هم چنان دربند است، نگران و دلواپس می باشد.

رئیس جمهور با دید توسعه گرایانه و اقتصادی به 

منطقه  سیاست  پیچیده  تعامل  و  می نگرد  قضایا 

موانع  که  لذاست  و  می بیند  آسان  و  کتابی  را 

سازد.  می  ناکام  را  اقتصادی  آرزو های  سیاسی، 

فسخ یک قرار داد 10.8 ملیاردی به دالیل سیاسی و ساده انگاری مشکالت 

هند و پاکستان و واماندن در ایجاد تعادل در مناسبات میان این دو، نه اولین 

رویاهای های  آن. عملی شدن  آخرین  نه  و  است  دیدگاهی  چنین  عینی  برآمد 

نیک و بزرگ مانند "الپیس الزولی" "راه ابریشم جدید" "تاپی" و "توتپ" و 

"کاسا 1000" و تبدیل منودن افغانستان به چهار راه تجارت و ترانزیت در قدم 

اول رضورت به درک عمیق و دقیق از پیچیدگی های سیاست منطقه و داشنت 

دیپلامسی فعال و دارای حطوط روشن دارد. در غیر ان به امیدهای، بارقه های 

موجود را نیز از دست می دهیم.

عکس هایی از خانم اول روال غنی در مقر آیساف 

روی صفحات فیسبوک نرش شده اند. نه تنها این 

که اشرتاک خانم غنی در یک مجلس رسمی در 

مقر آیساف منفی نیست٬ از نظر من روی صحنه 

در  وی  فعال  نقش  و  غنی  روال  اول  خانم  آمدن 

است.  هم  سودمند  خیلی  افغانستان  آینده  برای  سیاسی  و  اجتامعی  مسایل 

یک  زن  افغانستان  "سنتی"  جامعه  در  که  می کردند  فکر  گذشته  در  کسانی 

همین  به  اقل  حد  غنی  روال  خانم  نیاید.  روی صحنه  هرگز  باید  سیاست مدار 

طرز فکر خامته داد. من به شدت از نقشی که روال غنی ایفا می کند خشنود 

هستم!

یکی از رمز های پیروزی :

دشمن  و  و مترکز حریف  قوت  نقطعه  هیچ گاهی 

نقاط  دادن  قرار  هدف  با  نگیرید.  نشانه  را  تان 

پراگنده  را  اش  امکانات  و  توجه  او  ضعف 

اشتباه  با حریف قوی  رویا رویی مستقیم  سازید. 

تان مترکز می کنید  یا دشمن  نقطه قوت حریف  به  وقتی  اسرتاتیژیک است. 

احتامل ناکامی زیاد است و در صورت ناکامی از اعتبار و صالبت تان کاسته 

به  اعتبار تان می افزاید و اعتامد  به  پیروزی های کوچک ولی پیهم  می شود. 

نفس را در شام و پیروان تان زیاد می سازد.

تبرصه: یقین دارم که به مخاطب های خاص و عام خواهد رسید.

که  باد  سالمت  به  طالبان  سابق  عضو  آغا،  اکرب 

امروز در کنفرانس مطبوعاتی اش در کابل واضح 

می خواهد  طالب  با  صلح  حکومت  اگر  که  گفت 

طالب  اگر  کند.  عمل  آن ها  خواست  به  باید 

خواست دوباره انتخابات را دایر کند، اگر خواست 

بدهد...یعنی  تغییر  را کاماًل  نظام  اگر خواست  و  بسازد  را رشیک حکومت  او 

طالب در کنرتول، دیگران در رکاب.

حال این حکومت افغانستان است که پیام طالبان را درک منی کند...، طالب 

می خواهد هامن سبک رژیم طالبی سابق رشیعه و غیره خود را داشته باشد، 

نه به حکومت شام اهمیت قایل است، نه به نظام و قانون اساسی تان و نه به 

حق زن و دستاورد یک دهه و دموکراسی شام!!..حال یا قبول کنید و بسم الله 

همه با ریش و دستار تغییرات بیاورید یا این بازی موش و گربه را خامته دهید.

از واقعیت آن و  را متفاوت  طالب واضح است شام هستید که خواست طالب 

مدرنیته تحلیل می کنید و به نام برادر ناراضی و چرندهای دیگر به دنبال این 

گروه روان و شله هستید که هیچ وقت نتیجه ی نخواهد داد...حیف وقت برباد 

شده در این پروسه مسخره و مردمی که برای ـن هر روز می میرند.

Hussain Zahedi

Dr. Mohammad Qasim
 Wafayezada

Waheed Omer

Amrullah Saleh

Lina Rozbih-Haidari
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اینزاگی: تا وقتی میالن
 اخراجم نکند، می مانم

بوفون: بارسا تقریبا 
شکست ناپذیر است

فان خال: 
به رونی افتخار می کنم

ویلشر:
 امیدوارم آرسنال من را نفروشد

پیپو اینزاگی، رسمربی میالن عنوان کرد که تا وقتی میالن 

بخواهد، در این تیم می ماند.

به احتامل فراوان اینزاگی در پایان فصل از میالن جدا خواهد 

نیمکت  به  آنچلوتی  کارلو  بازگشت  از  و شایعات حاکی  شد 

ا این حال، اینزاگی این صحبت ها را رد کرد  میالن است. ب

و گفت که امیدوار است بتواند در ادامه نیز رسمربی میالن 

مباند.

او گفت: من هنوز یک سال دیگر قرارداد دارم و تا آن زمان، 

دادم.  انجام  باشگاه  برای  را  تالشم  متام  داد.  خواهم  ادامه 

ا رئیس باشگاه صحبت می کنیم. گاهی بر  نه ماه است که ب

رس مشکالت توافق داریم و گاهی نه، ولی او همیشه به من 

و  داد  ادامه خواهم  کارم  به  من  است.  داده  کار کردن  اجازه 

سپس باشگاه تکلیفم را مشخص خواهد کرد. آنچلوتی مربی 

فوق العاده ای است ولی تا وقتی به من گفته نشده که باید 

بروم، در این جا خواهم ماند. 

جیانلوییجی بوفون، کاپیتان یوونتوس پیش از تقابل تیمش 

آبی  که  کرد  عنوان  ا  بارسلون مقابل  چمپیونزلیگ  فینال  در 

اپذیر هستند. اناری ها تقریبا شکست ن

ا برود تا  اید به مصاف بارسلون انوی پیر روز 16 جوزا در برلین ب ب

پس از 12 سال، اولین فینال اروپایی خود را برگزار کند. بوفون 

به هم تیمی هایش هشدار داد که کار سختی مقابل مسی، 

سوارز و نیامر پیش رو دارند و شکست دادن بارسا کار بسیار 

سختی خواهد بود.

اپذیر است. می دانیم که آن ها  او گفت: بارسا تقریبا شکست ن

تیم قوی تری هستند ولی در تک بازی ها، تیم بهرت همیشه 

پیروز نیست. باید خوش شانس هم باشید. می دانیم که شاید 

در برلین بتوانیم به جام برسیم. مسلام روی کاغذ کار سختی 

اید به بهرتین نحوی مقابل آن ها بازی کنیم. اگر  داریم ولی ب

ا با 100% توان خود به فینال برسد، کار سختی خواهیم  بارسلون

بته می خواهیم بازی کنیم و تسلیم نخواهیم شد. از  داشت. ال

قدرت بارسا اطالع داریم و هر چه به بازی نزدیک تر می شویم، 

امیدوار تر نیز می شویم. 

ایتد به متجید از وین  لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیون

رونی پرداخت و گفت که به کاپیتان تیمش افتخار می کنم.

کاپیتان  عنوان  به  خال  فان  توسط  فصل  ابتدای  از  رونی 

ایتد انتخاب شد و عمل کرد بسیار خوبی در طول فصل  یون

چه در زمینه رهربی و چه عمل کرد فوتبالی داشت. فان خال 

نیز به متجید از ستاره تیمش پرداخت.

افتخار  او  به  و  است  خوبی  خیلی  کاپیتان  وین  گفت:  او 

ام.  نداشته  ا امیدی  ن و  ناراحتی  او، هیچ  با حضور  می کنم. 

زمین مترین  در  الگو  یک  است. همیشه  عالی  رختکن  در 

است و وقتی به میدان می رود، تا لحظه ی آخر می جنگد. او 

هم چنین در پست های مختلفی برای من بازی کرده است. 

من بازی کنانی که توانایی های مختلف دارند را دوست دارم 

فکر  دارد.  یاز  ن او  به  شبیه  بازی کن  چندین  به  من  تیم  و 

می کنم تصمیامت خیلی درستی درباره وین گرفتم زیرا او تا 

لحظه ی آخر هر بازی جنگید. روحیه تیم عالی بود. 

جک ویلرش، هافبک آرسنال عنوان کرد که جدایی از این تیم، 

اره آینده اش  ا آرسن ونگر درب او را ناراحت خواهد کرد و او هنوز ب

صحبت نکرده است.

هافبک انگلیسی که به تازگی از بند مصدومیت رها شده، در 

فصل جاری تنها 13 بازی برای آرسنال انجام داد و بیشرت زمان 

او،  نرم کرد. در غیاب  پنجه  با مصدومیت دست و  را  فصل 

سانتی کازورال و آرون رمزی در کنار مسوت اوزیل، عمل کرد 

خوبی داشتند و جای او را به خوبی پر کردند. ویلرش عنوان 

کرد که قصد دارد فصل آینده به ترکیب اصلی آرسنال برگردد 

و پیوسنت به باشگاهی دیگر، برایش بسیار سخت است.

می شوم.  ناراحت  بفروشند،  را  من  آن ها  اگر  گفت:  او 

منی  خواهند،  را  من  آن ها  اگر  مبانم.  آرسنال  در  می  خواهم 

واقعا ناراحت خواهم شد. بازی کردن در باشگاهی دیگر برای 

من حس عجیبی دارد. برای بولتون به صورت قرضی بازی 

کردم و واقعا حسی عجیب داشتم. احساس می کنم آماده ی 

بازی کردن هستم و این حس تغییری نکرده است. می خواهم 

دقایق بیشرتی بازی کنم و خودم را برای فصل بعد آماده کنم 

تا دربرنامه های مربی جایی داشته باشم. "

پیگرینی:
 برای مربی سال، به مورینیو رای دادم

انریکه: 
سوارز در هر دو فینال بازی خواهد کرد

جشنواره گول
 بی حاصل ریال برابر ختافه

ژاوی:
به بازی کن بارسا بودن افتخار می کنم

انریکه:
 این بهترین ریال سال های اخیر بود

یونایتد و پرداخت 220 میلیون
 برای جذب بیل و رونالدو

خداحافظی احساسی آنچلوتی
 با بازی کنان ریال

منچسرتسیتی،  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 

انتخاب  برای  رای گیری  در  که  کرد  فاش 

مربی سال لیگ برتر به  ژوزه مورینیو رای داده 

است. 

لیگ  قهرمان  را  چلسی  فصل  این  مورینیو 

برتر کرد و به عنوان مربی فصل  انتخاب شد؛ 

این در حالی است که پیگرینی فصل گذشته 

سیتی،  با  برتر  لیگ  در  قهرمانی  رغم  علی 

 نتوانست به این عنوان دست پیدا کند. 

عضو  من  گفت:  خربنگاران  به  پیگرینی 

اتحادیه مربیان لیگ برتر هستم و به مورینیو 

رای دادم زیرا می  دانم دستاوردهای او خیلی 

خوب بود.  

داد؛  رخ  اتفاقی  چه  گذشته  سال  منی دانم 

فکر  منی کنم.  فکر  آن  به  خیلی  ابراین  ن ب

به  نظر من خیلی مهم  باشد. من  منی کنم 

از  اما  نشدم  انتخاب  مربی  بهرتین  عنوان 

کامال  آوردم  دست  به  گذشته  فصل  آن چه 

ا  ب هم  آن  بردیم؛  جام  دو  هستم  زیرا  راضی 

ا و به مثر رساندن گول های  ارائه فوتبالی زیب

زیاد.  

منی دانم این تصمیم چه گونه گرفته شد اما 

کردند،  انتخاب  را  دیگری  مربی  آن ها  اگر 

تصمیم خودشان بود.  

ا تایید کرد  لوئیس انریکه، رسمربی بارسلون

که لوئیس سوارز، ستاره خط حمله تیمش 

به  چمپیونزلیگ  و  ری  دل  کوپا  فینال  در 

میدان خواهد رفت.

دلیل  به  بارسا  اخیر  دیدار  دو  در  سوارز 

رسمربی  ولی  نرفته  میدان  به  مصدومیت 

برای  مشکلی  او  که  کرد  تایید  اسپانیایی 

ائو و یوونتوس ندارد. ب یل حضور مقابل ب

ما  و  نیست  آماده   %100 سوارز  گفت:  او 

برای  او  ولی  کنیم  ریسک  منی خواستیم 

هر دو فینال مشکلی ندارد. 

انریکه سپس به متجید از فرمالن که پس 

میادین  در  حضور  به  موفق  سال،  یک  از 

فرمالن  برای  من  گفت:  و  پرداخت  شد 

کار  خوب  آن ها  خوشحامل،  داگالس  و 

است.  ا کیفیتی  ب بازی کن  توماس  کردند. 

بازی کن  می تواند  و  دارد  باالیی  تجربه  او 

براوو  باشد.  ما  بعد  فصل  برای  خوبی 

ار در اللیگا به میدان نرفت؟  برای اولین ب

بود،  بازی  یک  در  شایسته حضور  ماسیپ 

قرار  شخصی  رکوردهای  از  جلوتر  تیم 

می گیرد. 

آن  در  پیروزی  که  دیداری  در  مادرید  ریال 

این  رقابت های  در  رسنوشتش  در  تغییری 

نتیجه 3-7  ا  ب فصل اللیگا ایجاد منی کرد، 

ختافه را درهم کوبید.

بازی را  انتظار می رفت ریال  هامن طور که 

بهرت آغاز کرد و خیلی زود هم به گول رسید. 

ارسال دیدنی  مارسلو از سمت چپ، با رضبه 

الدو به گول تبدیل شد.  رس کریس رون

الک  از  ختافه  بازی کنان  گول  این  از  بعد 

گول  به  زود  خیلی  و  شدند  خارج  دفاعی 

پاس  که  روی  اسکودرو  رسیدند.  تساوی 

یک رضبه  با  بود،  شده  توپ  صاحب  السن 

کاسیاس  دروازه  گوشه  به  را  توپ  دقیق، 

فرستاد. 

ترس تیم میهامن بعد از زدن گول تساوی 

رسیدند.  دوم  گول  به  زود  خیلی  و  ریخت 

پاس عالی پدرو لئون،  دیگو کاسرتو را پشت 

او  و  کرد  موقعیت  صاحب  جریمه  محوطه 

هم با یک رضبه دقیق، کاسیاس را مغلوب 

 کرد. 

و  نبود  پایدار  چندان  هم  نتیجه  این  اما 

تساوی  به  را  کار   ،32 دقیقه  در  الدو  رون

کشید. یک رضبه آزاد پشت  محوطه جریمه 

الدو، به گوشه  ختافه، با رضبه متاشایی رون

دروازه ختافه رفت.  

اول،  نیمه  در  تیم  دو  گول های  جشنواره 

ادامه پیدا کرد و دو دقیقه بعد، ریال به گول 

روی  التی  کارلوس  پن خطای  رسید.  سوم 

نصیب  التی  پن رضبه  یک  اندز،  هرن خاویر 

قرار  رضبه  پشت  الدو  رون کریس  شد.  ریال 

گرفت  و توپ را به وسط دروازه کوبید. 

نیمه  منی خواستند  که  ختافه  بازی کنان 

ار دیگر  اول را با شکست به رختکن بروند، ب

در  دست گرفتند و رسانجام  را  ابتکار عمل 

رسیدند.  تساوی  گول  به   42 دقیقه  در 

آشفتگی  و  راست  از سمت  یک رضبه کرنر 

 مدافعان ریال، موقعیت را نصیب السن کرد 

به  را  کار  دیگر  ار  ب با یک رضبه محکم،  تا 

تساوی بکشد. نیمه  اول با همین نتیجه به 

پایان رسید.  

و  شد  آغاز  ریال  حمالت  با  هم  دوم  نیمه 

کرد.   3-4 را  کار  زود  خیلی  اندز  هرن خاویر 

عمودی  تیر  به  الدو  کریس  رون رس  رضبه 

دروازه برخورد کرد و چیچاریتو توپ برگشتی 

حریف  وارد  دروازه  محکم،  رضبه ای  با  را 

کرد.  

پنجم  گول  به  ریال  بعد،  دقیقه  چهار  تنها 

رسید. یک رضبه آزاد پشت محوطه جریمه 

ختافه، با رضبه متاشایی  خامس، اختالف را 

به دو گول افزایش داد.  

ختافه  بازی کنان  دیگر  ار  ب گول  این  از  بعد 

این  اما  گرفتند  اختیار  در  را  میدان  و  توپ 

ار دیگر به گول  ریال بود که در دقیقه 71  ب

در  خامس،  و  خسه  خوب  همکاری  رسید. 

نهایت با رضبه حساب شده خسه، به گول 

ششم  ریال تبدیل شد. 

تالش  ختافه  بازی کنان  پایانی  دقایق  در 

اما  دادند  انجام  فاصله  برای کاهش  زیادی 

ا چند  واکنش خوب،  در حالی که کاسیاس ب

گول های  به  میهامن  تیم  رسیدن  از  مانع 

بازی  دقیقه  آخرین  در  مارسلو  شد،  بیشرت 

را  کار  حساب  رسیع،  یک  ضدحمله  روی 

ا  ب را  فصل  ریال  ترتیب،  این  به  کرد.   3-7

یک پیروزی پرگول به پایان  رساند، هرچند 

قهرمانی  به  اللیگا  در  نتوانستند  دیگر  ار  ب

برسند.  

از  بعد  ا،  بارسلون باشگاه  اسطوره  ژاوی، 

برای  اللیگا  در  اش  بازی  آخرین  انجام 

آبی و اناری ها، از  هواداران این تیم تشکر 

کرد. 

برای  آینده  فصل  که  خالق  هافبک  این 

کرد،  خواهد  بازی  السد  قطری  باشگاه 

شنبه شب در تساوی 2-2 مقابل دپورتیوو 

در  بارسا  برای  ار  ب آخرین  برای  الکرونیا، 

نوکمپ به میدان رفت.  

کاپیتان  عنوان  به  ار  ب اولین  برای  که  او 

اول بارسا، جام قهرمانی را باالی رس برد، 

گفت:  برای  هواداران  صحبت هایی  در 

از  به خاطر همه چیز  شب همگی بخیر. 

شام متشکرم. از شام خیلی متشکرم؛ به 

خاطر  امشب و همه این فصل ها. 

بازی کن  این که  از  چه قدر  منی دانید 

فارغ  می کنم؛  غرور  احساس  بودم،  بارسا 

ما  بهرتین  می گویند،  چه  بقیه  این که  از 

همرسم،  از  مایلم  هستیم.  دنیا  باشگاه 

آن ها  کنم.  تشکر  دوستانم  و  والدینم 

خواهم  را  روز  دیگر   15 بودند.  فوق العاده 

دید؛ هنوز کار متام نشده. ما قهرمانی در 

کوپا دل ری و چمپیونزلیگ را می خواهیم. 

زنده  باد بارسا و زنده باد کاتالونیا.

ا در یکی از دشوارترین کورس های  بارسلون

قهرمانی اللیگا، ریال را جا گذاشت و برای 

ار قهرمان اسپانیا شد. بیست و سومین ب

شد  اللیگا  قهرمان  رشایطی  در  ا  بارسلون

می دید  خود  رس  باالی  را  ریال  مدت ها  که 

فربوری  ماه های  در  مادرید  ریال  افت  اما 

افتادگی  عقب  بارسا  تا  شد  باعث  مارچ،  و 

خود را جربان کرده و به صدر جدول برسد. 

از  پس  و  نوکمپ  در  شب  شنبه  تیم  این 

تساوی 2-2 برابر دپورتیوو، جشن قهرمانی 

ویژه ای در حضور هوادارانش برگزار کرد. 

در سال  بارسا که  انریکه، رسمربی  لوئیس 

قهرمانی  کسب  به  موفق  حضورش  اول 

گفت:  خود  خربی  نشست  در  شد،  اللیگا 

دیگر  قهرمانی  هر  از  بیش  قهرمانی  این 

در  تیم  یک  کیفیت  و  قدرت  دهنده  نشان 

حفظ  بدون  ندارد  امکان  است.  سال  طول 

قهرمان  بتوانید  در طول یک فصل،  ثبات 

بازی کنان  داشنت  ا  ب ما  شوید.  لیگ  یک 

بزرگ و ارائه سطح باالیی از فوتبال، موفق 

به کسب عنوان قهرمانی اللیگا شدیم. 

در  بدی  و  خوب  روزهای  که  است  واضح 

قهرمانی  وقتی  اما  داشتیم  فصل  این 

یک  که  بگویید  منی توانید  می شوید، 

ما  اید.  گذاشته  را پشت رس  فصل طبیعی 

که  گرفتیم  قرار  مادریدی  ریال  از  باالتر 

بهرتین تیم سال های اخیر خود را داشت. 

فصل  پایان  به  مانده  هفته  یک  تا  آن ها 

برای قهرمانی جنگیدند و همواره برای ما 

مشکل ساز بودند. به همین دلیل است که 

لذت بخش  بسیار  من  برای  قهرمانی  این 

است. 

انگیس،  دیروز  رسانه ای  داغ  و  اول  بحث 

ایتد به  خرب مرتو مبنی بر عالقه منچسرتیون

الدو و گرت بیل بود. جذب کریستیانو رون

الدو،  رون و  بیل  به  ایتد  یون عالقه  خرب 

گرفنت  خدمت  به  اما  نیست  جدیدی  خرب 

همزمان این دو بازی کن را می توان به نوعی 

شیاطین  برای  غیرممکن  عملیات  یک 

است  کرده  ادعا  مرتو  هرچند  دانست.  رسخ 

 120 حارضند  ایتد  منچسرتیون مدیران  که 

 100 و  الدو  رون کریستیانو  برای  میلیون 

میلیون برای جذب گرت بیل به ریال مادرید 

بپردازند. 

دو  شد  خواهد  حارض  مادرید  ریال  این که 

ایتد واگذار  فوق ستاره خود را یک جا به یون

گزارش  این  در  می رسد.  نظر  به  بعید  کند، 

قصد  یونایتدی ها  که  شده  قید  هم چنین 

دارند کارلوس باکا، مهاجم کلمبیایی سویا 

را نیز به خدمت بگیرند.

اامیدی از کسب عنوان  ا وجود ن ریال مادرید ب

گول   7 زدن  ا  ب شب  شنبه  اللیگا،  قهرمانی 

به ختافه، به بهرتین شکل فصل را به امتام 

رساند.

هم  زیادی  حواشی  جذاب،  و  ا  زیب بازی  این 

بارها  بازی  طول  در  ریال  هواداران  داشت. 

به  و  کردند  تشویق  را  کاسیاس  و  آنچلوتی 

نوعی هم از کاسیاس دل جویی کردند و هم 

این وجود؛  ا  ب آنچلوتی رای دادند.  ابقای  به 

ا  ب چندان  باشگاه،  رئیس  پرز،  تنیو  فلورن

هواداران ریال موافق نیست و تصمیم خود 

مبنی بر برکناری آنچلوتی را گرفته و دو شب 

پیش به اطالع مدیربرنامه های این رسمربی 

ایتالیایی هم رسانده است. 

شنبه شب گذشته و پس از امتام بازی ریال 

ا  مادرید و ختافه، کارلو آنچلوتی در رختکن ب

تک تک بازی کنان تیمش خداحافظی کرد و 

در حالی که فضا به شدت احساسی شده بود، 

سه  تا  حاال  از  شاید  گفت:  آن ها  به  خطاب 

شنبه همه چیز تغییر کند و من دیگر مربی 

شام نباشم.  

و  پرز  مذاکره  طی  فردا  یا  امروز  است  قرار 

موفق  مربی  این  آینده  وضعیت  آنچلوتی، 

مشخص شود. کارلتو در نشست خربی شنبه 

شب خود گفت که یا در ریال مادرید می مانم 

یا این که یک سال اسرتاحت خواهم کرد.
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نرش  با  داخله   وزارت  روز:  اطالعات 

نتیجه ی  در  که  کرده  اعالم  خربنامه ای 

عملیات پاک سازی نیروهای امنیتی کشور در 

دو روز گذشته 38 تن از شورشیان طالب در 

والیت های مختلف کشته شده اند.

به نقل از این خربنامه، این عملیات به هدف 

افغانستان  مردم  دشمنان  نابودی  و  رسکوب 

کندز،  بغالن،  والیت های  مربوطات  در 

ارزگان،  زابل،  کندهار،  رسپل،  بدخشان، 

لوگر و هلمند راه اندازی شده در آن 38 تن 

و  زخمی  تن   6 کشته،  طالب  شورشیان  از 

کشور  امنیتی  نیروهای  از سوی  دیگر  تن   3

بازداشت شده اند.

عملیات  این  در  داخله،  وزارت  گفته ی  به 

نیروهای  بدست  نیز  جنگ افزار  مقداری 

امنیتی کشورافتاده و هم اکنون در شامری از 

والیت های کشور عملیات پاک سازی جریان 

دارد.

عملیات  این  اندازی  راه  داخله هدف  وزارت 

و  طالب  شورشیان  وجود  از  پاک سازی  را 

مناطق  این  به  آن ها  بازگشت  از  جلوگیری 

عنوان کرده است.

که  می دهد  خرب  داخله  وزارت  هم چنان 

نیروهای پولیس افغانستان در دو روز گذشته 

مربوطات  در  ماین  انفجار  رویداد   11 از 

جلوگیری  بادغیس   و  لوگر  والیت های 

کرده اند. گفته می شود این ماین ها به تازگی 

تروریستی  اهداف  به خاطر  طالبان  از سوی 

جاسازی شده بود.

این در حالی است که  با آغاز سال جدید و 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  اخیر  ماه  دو  در 

علیه  را  گسرتده  حمالت  طالب  شورشیان  و 

یک دیگر به راه انداخته اند. همه روزه  تلفات 

زیاد ناشی از این حمالت گزارش می شود.

معصوم  غنی،  جمهور  رييس  روز:  اطالعات 
به  دفاع  وزارت  نامزد وزير  حيث  به  را  استانکزی 

مجلس نمايندگان معرفی كرد.
در خبری كه از سوی كاخ رياست جمهوری منتشر 
شده، آمده است كه آقای غنی ژنرال عبدالخالق را 
به عنوان معاون اول وزارت دفاع و ژنرال قدم شاه 
را به عنوان رييس ستاد ارتش منصوب كرده است.

گفت:  موضوع  اين  تأييد  با  عابدی  عبيد  اجمل 
را  استانکزی  معصوم  محمد  غنی  جمهور  »رييس 
افغانستان  ملی  دفاع  وزارت  وزير  نامزد  حيث  به 
برای رای تأييد به مجلس نمايندگان معرفی كرد«.

مجلس  منشی  نايب  عرفان،  اهلل  اما،عرفان 
برای  رسمی  مکتوب  تاهنوز  گفته،  نمايندگان 
معرفی نامزد وزير وزارت دفاع به مجلس نمايندگان 
فرستاده نشده است. آقای عرفان گفته است؛ نامزد 
جانب  از  رسمی  گونه ی  به  بايد  ملی  دفاع  وزارت 

يکی از معاونان رييس جمهور در نشست عمومی 
به معرفی گرفته شود.

اجرايی  رياست  اول  معاون  محمدخان،  هم چنان 
معصوم  آقای  گزينش  »روی  گفته:  مورد  اين  در 
و  ملی  دفاع  وزارت  نامزد  عنوان  به  استانکزی 
ارتش، ميان رهبران  قدم شاه شهيم، رييس ستاد 

حکومت توافق شده است«.
اين  تعيين  روی  كه  كرد  تأكيد  محمدخان  آقای 
چهره ها در رأس وزارت دفاع، هيچ گونه اختالف 

نظر ميان رهبران حکومت وجود نداشته است.
ماه  هشت  گذشت  از  پس  كه  حالی است  در  اين 
معصوم  تازه  ملی،  وحدت  حکومت  تشکيل  از 

استانکزی به حيث وزير دفاع معرفی می شود.
جمهور  رييس  ميان  اختالف  كه  می شود  گفته 
وزير  معرفی  در  تأخير  باعث  اجرايی  رييس  و 
شديد  واكنش های  موضوع  اين  است.  شده  دفاع 

نمايندگان مجلس و مردم را نيز در پی داشته است. 
تأخير در معرفی وزير دفاع در حاليست كه ناامنی ها 

در واليت های مختلف كشور افزايش يافته است.
برخی معتقد اند كه تأخير در معرفی وزير دفاع به  
بی ثباتی در كشور افزوده است؛ زيرا از يک طرف 
نيروهای ناتو به مأموريت جنگی خود در افغانستان 
خاتمه داده و از سوی ديگر گروه طالبان حمالت 

بهاری خود را آغاز كرده است.
پيش از اين عطا محمد نور، سرپرست واليت بلخ 
با  اسالمی  ارشد حزب جمعيت  اعضای  از  يکی  و 
وزارت  نامزد  عنوان  به  استانکزی  معصوم  معرفی 
اعا  نور  آقای  بود.  داده  نشان  شديد  واكنش  دفاع 
برهان الدين  قاتل  استانکزی  معصوم  كه  دارد 
ربانی، رييس حزب جمعيت اسالم است كه تعيين 
روی  پاگذاشتن  دفاع  وزارت  ُپست  در  استانکزی 

ارزش های ملی است.

افغانستان  امنيتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
شورشيان  حمالت  رشته  يک  اثر  از  كه  می گويند 
طالب بر پاسگاه های پوليس در هلمند، 10 تن  از 

نيروهای پوليس كشته شده اند.
به گفته ی اين مسئوالن، طالبان يک رشته از حمالت 
هماهنگ شده را در جنوب كشور به راه انداخته اند تا 

اين مناطق را به تصرف شان در بياورند.
هم چنان مسئوالن امنيتی تأييد می كنند كه نيروهای 
با  مناطق  اين  در  اكنون   هم  افغانستان  امنيتی 

شورشيان طالب در حال نبردند هستند و تالش دارند 
كه كنترول برخی از اين مناطق به دست بگيرند.

اين در حاليست كه در روزهای اخير شورشان طالب 
بر پاسگاه پوليس در واليت های مختلف حمله كرده 
پاسگاه  چندين  كه  كرده  ادعا  طالبان  گروه  اخيرا  و 
پوليس را در واليت ارزگان به تصرف خود درآورده 
اند و ده ها تن از نيروهای امنيتی را در اين واليت 

كشته اند.
 از سوی هم در يک رويداد ديگر در واليت ميدان 

انفجار ماين كنار جاده ای در ولسوالی  اثر  از  وردک 
دای ميرداد اين واليت، دو غيرنظامی كشته و شش 

تن ديگر زخمی شده اند.
اين  كه  می گويند  وردک  ميدان  واليت  مقام های 
موتر  كه  داد  روی  زمانی  گذشته،  روز  انفجار صبح 
حامل افراد غيرنظامی در ولسوالی دايميرداد با ماين 

كنار جاده برخورد كرد.
تاكنون هيچ فرد يا گروهی مسئوليت اين انفجار را به 

عهده نگرفته است.

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

معصوم استانکزینیروهای امنیتی 38 شورشی را کشتند
 به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع معرفی شد

حمله ی طالبان بر پاسگاه های پولیس در هلمند 10 کشته برجا گذاشت


