
افغانستان به لحاظ موقعیت از اهمیت زیادی برای بازیگران کالن سیاست در منطقه 
برخوردار است. این اهمیت برای ابرقدرت های اقتصادی و سیاسی از این جهت است 
که رقابت های اقتصادی جاگزین رقابت های سیاسی شده اند. چین و هند به عنوان دو 

رقیب پنداشته می شوند. رقابت های این دو کشور به رقابت های اقتصادی...

مولوی عبدالرحیم مسلم دوست که خود را نماینده گروه داعش در افغانستان معرفی 
می کند درگفتگو با بی سی سی گفته است از بمباران کرده »سر بریدن رحیمانه ترین 
تنها کشتن  نه  تفسیر کرد. سربرین  می توان  را چگونه  این گفته  است«.  شیوه کشتن 

رحیمانه نیست بلکه خشن ترین عملی است که روان انسان را می آزارد...

و  شد  برگزار  تکنولوژی  رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  کامپیوتکس  نمایشگاه 
شرکت های مختلف به معرفی و نمایش محصوالت خود پرداختند. به  عنوان برترین 
مثال ها، شرکت اینتل جزئیات بیشتری از پردازنده ی سری Skylake خود منتشر و البته 

از تراشه های سری Broadwell نیز به  طور مبسوط رونمایی کرد...

اطالعات روز: مقام های پولیس والیت لوگر می گویند که گروه طالبان بر کاروان 

موترهای یک مؤسسه ی ماین روبی در شهر پل علم مرکز این والیت حمله کرده و 

شماری از این ماین روب ها را ربوده اند.

عبدالحکیم اسحاق زی، فرمانده پولیس والیت لوگر با تأیید این رویداد گفته که افراد 

وابسته به گروه طالبان حوالى ساعت ٧ صبح روز گذشته...                 ادامه صفحه2    

اطالعات روز: مسئوالن محلی والیت بدخشان خبر داده اند که بامداد روز گذشته 

نیروهای امنیتی عملیاتی را برای بازپس گیری ولسوالی یمگان این والیت آغاز کرده اند.

به گفته ی این مسئوالن، نیروهای امنیتی از دو طرف عمالیت هوایی و زمینی را علیه 

شورشیان طالب در این ولسوالی آغاز کرده اند و درگیری میان دو طرف جریان دارد. 

آن ها می گویند که این ولسوالی هنوز در تصرف طالبان است...                 ادامه صفحه2    

در سال ۲۰۱۰ زمانی  که رحمت الله نبیل برای بار نخست رییس امنیت 

و  بود  افغانستان  مردم  برای  ناآشنا  چهره ی  یک  شد،  افغانستان  ملی 

پیش قضاوت هایی وجود داشتند که شاید او نتواند ریاست امنیت ملی 

را درست رهبری کند؛ اما نتیجه ی کار نبیل عکس این برداشت را ثابت 

ساخت. او در نخستین روز های کاری اش در ریاست امنیت ملی وعده 

سپرد که این اداره را مردمی، مسلکی و مؤثر می سازد. نتایج کارهای او 

را برای رسیدن به این سه هدف، در این مقاله به بحث می گیرم.

بار نخست که با رحمت الله نبیل در باره ی تحقیق دوره ی...
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مهم ترین رویدادهای کامپیوتکس ۲۰۱5

جهل تکان دهنده ی آمریکا 
در مورد افغانستان



نشر  با  ریاست جمهوری  رسانه های  دفتر  روز:  اطالعات 
خبرنامه ای اعالم کرده که رییس جمهور غنی روز گذشته 
پنجشیر،  والیت های  والیان  جداگانه،  احکام  صدور  با 

سمنگان، کاپیسا و دایکندی را معرفی کرده است.
پنجشیر،  والی  سروری  محمد عارف  خبرنامه،  این  بنیاد  بر 
والی  مرادی  معصومه  سمنگان،  والی  زارع  محمد هاشم 
معرفی  کاپیسا  والیت  والی  خالد  محمد   سید  و  دایکندی 

شده اند.

والی  دومین  مرادی  معصومه  معرفی شده،  والیان  میان  در 
حبیبه  این  از  پیش  بود.  خواهد  افغانستان  تاریخ  در  زن 
سرابی، نخستن والی زن در تاریخ کشور بود که در حوت 
۱۳۸۳ آغاز به کار کرد و سال گذشته به دلیل شرکت در 
شهردار  حاضر  حال  در  داد.  استعفا  انتخاباتی  رقابت های 
والیت  فیض آباد  ولسوال  و  دایکندی  والیت  مرکز  نیلی، 

جوزجان زن هستند.
تعیین  حکومت  سوی  از  والیت  چند  والی  این  از  پیش 

ندارند  والی  تا کنون دو سوم والیت های کشور  اما  شدند؛ 
و از سوی سرپرستان اداره می شوند.

در  سرپرستی  فرهنگ  و  والیان  معرفی  عدم  موضوع 
به دنبال داشته  انتقادهای زیادی را  حکومت وحدت ملی، 
است. برخی از کارشناسان افزایش ناامنی را در والیت های 
رییس  از  آن ها  می دانند.  موضوع  همین  از  ناشی  مختلف 
معرفی کند  را  والیان  زودتر  می خواهند که هرچه  جمهور 

و به سرپرستی در والیت های کشور پایان دهد.

والیت  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
روز  بامداد  که  داده اند  خبر  بدخشان 
برای  را  عملیاتی  امنیتی  نیروهای  گذشته 
والیت  این  یمگان  ولسوالی  بازپس گیری 

آغاز کرده اند.
امنیتی از  نیروهای  به گفته ی این مسئوالن، 
را علیه  دو طرف عمالیت هوایی و زمینی 
آغاز  ولسوالی  این  در  طالب  شورشیان 
دو طرف جریان  میان  و درگیری  کرده اند 
دارد. آن ها می گویند که این ولسوالی هنوز 
در تصرف طالبان است و برای بازپس گیری 

آن به کمک هوایی و تجهیزات بیشتر نیاز 
است.

بدخشان  والیت  معاون  بیدار،  گل محمد 
ولسوالی  بازپس گیری  برای  که  گفته 
یمگان، از حکومت مرکزی کمک هوایی 
و تجهیزات جنگی بیشتر خواسته شده است. 
محلی  مقام های  جاری  هفته ی  شنبه  روز 
شورشیان  که  دادند  خبر  بدخشان  والیت 
تصرف خود  در  را  یمگان  ولسوالی  طالب 
بدخشان  والیت  سرپرست  درآورده اند. 
گفته بود که شورشیان طالب از یک هفته 

حمله های  هدف  را  ولسوالی  این  بدین سو 
مقر  شنبه  شب  که  بودند  داده  قرار  شدید 

ولسوالی را در کنترول خود گرفتند.
با این حال، نیروهای امنیتی مستقر در لسوالی 
ولسوالی  این  مرکز  از  خارج  در  یمگان 
آن،  بازپس گیری  برای  و  شده  جابه جا 
منتظر پشتیبانی هوایی اند. تا کنون از تلفات 
اما  نشده؛  ارائه  دقیق  این درگیری جزئیات 
شبکه ی تلویزیون یک به نقل از شاه ولی اهلل 
ادیب، سرپرست والیت بدخشان نوشته که 
که در حال حاضر شمار کشته و زخمی های 

طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی  به سی 
تن رسیده و شش تن از نیروهای امنیتی نیز 

در این درگیری کشته شده اند.
طالب  شورشیان  حمله های  جاری  سال  در 
شدت  به  بدخشان  ولسوالی  چندین  در 
افزایش یافته و در طول چهارده سال گذشته 
این  از  پیش  است.  شده  خوانده  کم سابقه 
در ۱4 ثور امسال در یک حمله ی تهاجمی 
نیروهای  پاسگاه های  بر  طالب  شورشیان 
امنیتی در ولسوالی وردوج این والیت، ۱6 

تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.

می گویند  لوگر  والیت  پولیس  مقام های  روز:  اطالعات 
مؤسسه ی  یک  موترهای  کاروان  بر  طالبان  گروه  که 
ماین روبی در شهر پل علم مرکز این والیت حمله کرده و 

شماری از این ماین روب ها را ربوده اند.
عبدالحکیم اسحاق زی، فرمانده پولیس والیت لوگر با تأیید 
حوالی  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد  که  گفته  رویداد  این 
از  داوودخیل  منطقه ی  در  گذشته  روز  صبح   ٧ ساعت 
مربوطات پل علم مرکز این والیت به کارمندان این مؤسسه 
ماین روب ها،  این  که  می گوید  اسحاق زی  کردند.  حمله 

کارمندان مؤسسه  ای به نام )هلو ترست( بودند که در زمان 
افراد مسلح  به سوی محل کار شان هدف حمله ی  حرکت 

قرار گرفتند.
به گفته ی فرمانده پولیس، تعداد افراد مسلح ده ها تن بودند 
که یک گروه از ماین روب ها را که سوار بر یک موتر نوع 
افزود  لوگر  پولیس  فرمانده  بردند.  خود  با  بودند  »کاماز« 
پولیس  پاسگاه  یک  مقاومت  علت  به  مسلح  شورشیان  که 
محلی، نتوانستند سایر ماین روب ها را بربایند. گفته می شود 
که در این رویداد درگیری نیز صورت گرفته؛ اما از تلفات 

آن تا کنون معلوماتی ارائه نشده است. 
نداده؛  نشان  واکنش  مورد  این  در  هنوز  تا  طالبان  گروه 
عملیات  پولیس  که  می گوید  لوگر  پولیس  فرمانده  اما 
است.  کرده  آغاز  زمینه  این  در  را  تحقیق  و  جست وجو 
یک  جریان  در  لوگر،  پولیس  فرمانده  گفته های  بنیاد  بر 
مؤسسه ی  کارمندان  به  حمله  چهارمین  این  گذشته  سال 
حمله،  خونین ترین  در  است.  والیت  این  در  ماین روبی 
دوازده ماین روب در منطقه ی معدن مس عینک این والیت 

کشته شدند.

مجلس  اعضای  از  برخی  روز:  اطالعات 
آموزگاران،  حقوق  اعاده ی  بر  تأکید  با  سنا 
محروم کردن  و  مکتب  دروازه های  بستن  از 
دانش آموزان از درس انتقاد کرده و می گویند 
که این یک ظلم بزرگ است که آموزگاران 

در حق فرزندان وطن روا می دارند.
شماری از آموزگارن از یک هفته بدین سو در 
اعتراض به کم بودن معاش ، عدم توزیع زمین 
در شهرک های رهایشی به آن ها و ضایع شدن 
اعتصاب  به  دست  دیگر شان  حقوق  برخی 
سمیع،  فیصل  حال،  این  با  زده اند.  کاری 
این  دیروزی  نشست  در  سنا  مجلس  عضو 
مجلس با انتقاد از بسته نگه داشتن دروازه های 
طول  در  افغانستان  »معارف  گفت:  مکتب ها 
تاریخ مشکالت خود را داشته است. معلمان 
این  اوالد  راسخ  ایمان  با  و  گرسنه  شکم  با 
سرزمین را تربیت کرده اند؛ اما امروز می بینیم 
روی  به  مکاتب  دروازه های  متأسفانه  که 

شاگردان مسدود است«.
توقع  افغانستان  مردم  که  افزود  سمیع  آقای 
دارند که فرزندان شان با دست پر از مکتب ها 
ما   « گفت:  سمیع  برگردند.  خانه های شان  به 
ولی  نیستیم،  معلمان  بر حق  خواست  مخالف 
اوالد  هفته ها ست   که  استیم  امر  این  مخالف 
وطن به مکتب می رود؛ اما به آنان درس داده 
نمی شود«. به گفته ی او، این یک ظلم بزرگ 
وطن  فرزندان  حق  در  آموزگاران  که  است 

روا می دارند.
هم چنان انارکلی هنریار، عضو دیگر مجلس 
سنا گفت: »اعتصاب معلمان ضربه ی بزرگی 
و شاگردان  است  در کشور  تعلیمی  روند  بر 
اشاره  با  هنریار  خانم  می مانند«.  باز  درس  از 
به تعهد دولت در زمینه ی آموزش و پرورش 
گفت که تعهد اساسی دولت، رشد آموزش 
در  جدی  اقدامات  باید  که  است  پرورش  و 
آموزگاران  حقوق  برآورده سازی  راستای 

انجام دهد.
اعضای  از  دیگر  برخی  حال،  همین  در 
در  بی توجهی  به  را  حکومت  سنا  مجلس 
برابر خواست های آموزگاران متهم می کنند. 
گفت:  سنا  مجلس  عضو  هاشمی،  صفی اهلل 
مزاح  که  هر  با  بود  گفته  خود  غنی  »د کتر 
نکنید.  مزاح  معارف  با  اما  بکنید؛  می کنید، 
شروع  را  مزاح  معارف  با  قصداً  خود  حاال 

کرده است«.
مشاوران  به پست های  اشاره  با  آقای هاشمی 
موجودیت شان  هیچ  که  پست هایی  برخی  و 
می گیرند،  دالری  معاش های  اما  نیست،  الزم 
وضعیت  در  که  آموزگاران  به  که  گفت 
بدی زنندگی می کنند، هیچ توجهی صورت 

نمی گیرد.
سنا  مجلس  اعضای  از  برخی  هم،  سویی  از 
ملکی  خدمات  قانون  در  تعدیل  خواستار 
این  زمانی  که  تا  که  کردند  تأکید  و  شدند 

قانون تعدیل نشود، مشکالت آموزگاران نیز 
حل نخواهد شد. 

در نشست دیروزی مجلس سنا تصمیم گرفته 
به  پیوند  در  آینده  چهارشنبه  روز  که  شد 
به  معارف  وزیر  آموزگاران،  مشکالت  حل 
کمیسیون معارف این مجلس فراخوانده شود 
کمیسیون  قناعت  نتواند  معارف  وزیر  اگر  و 
دوباره  کند،  حاصل  را  سنا  مجلس  معارف 
در نشست عمومی روز سه شنبه هفته ی آینده 

مجلس سنا فرا خوانده خواهد شد.
تا کنون که نزدیک به هفت روز از اعتصاب 
کاری این آموزگاران می گذرد، دولت هیچ 
است. صرف  نداده  آنان  به خواست  پاسخی 
وزارت معارف در پیوند به این موضوع گفته 
آموزگاران  خواست های  برآورده شدن  که 
و  است  نهاد  و  اداره  چندین  به  مربوط 
به  بر می گردد،  این وزارت  به  موضوعی که 

زودترین فرصت حل می شود.

اطالعات روز: شب یک شنبه در بخش پایانی جشنواره ی 
انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان همکاری  
کشورهای جنوب آسیا )سارک( برای سال 20۱5 میالدی، 
مجسمه ی تخریب شده ی 5۳ متری صلصال توسط یک زن 

و شوهر چینی با نور سه بُعدی نمایش داده شد.
جانسین یو و همسرش لیان هو، یک وسیله ی نورافگن را با 
هزینه ی بیش از ۱20 هزار دالر امریکایی ساخته اند و شب 
دادند.  نمایش  آن  توسط  را  صلصال  مجسمه ی  یک شنبه 
این زن و شوهر که توانستند این نمایش اجرا کنند، با ابراز 
این وسیله هدیه ای  موفق بودن آن گفتند که  از  خرسندی 

از سوی مردم چین برای مردم افغانستان است.
آقای جانسین می گوید که این وسیله شامل یک نورافگن، 

یک پایه جنراتور و چند وسیله ی کوچک دیگر است که 
می تواند از طرف شب، مجسمه ی صلصال را مانند زمانی 
نمایش  به  سه بُعدی  نور  توسط  بود،  نشده  تخریب  که 

بگذارد.
از  که  شهمامه  و  صلصال  تاریخی  و  معروف  بُت های 
می رفتند،  به شمار  دنیا  ایستاده ی  مجسمه های  بزرگ ترین 
با سقوط بامیان به دست طالبان در سال 200۱ میالدی، از 

سوی این گروه تخریب شدند. 
با آن که چهارده سال از تخریب این مجسمه ها می گذرد؛ 
کاری  دولت  سوی  از  آن ها  بازسازی  برای  کنون  تا 
از  قبل  این طرح حدود ده سال  اما  صورت نگرفته است. 
افغانستان   فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  به  جاپانی ها   سوی 

صلصال  متری   5۳ مجسمه ی  تا  بود  شده  پیش کش 
نمایش  به  با الیزر  منطقه  بازدیدکنندگان  برای  شب هنگام 

گذاشته شود؛ اما در آن زمان این طرح عملی نشد.
با این حال، آقای جانسین گفته که بازسازی و به نمایش 
از  سه بُعدی،  نور  با  بامیان  بودای  مجسمه های  گذاشتن 
وجود  ذهنش  در  بزرگ  آرزویی  عنوان  به  قبل  سال ها 
داشته است. به گفته ی جانسین، این بار وزارت اطالعات 
و فرهنگ افغانستان با طرح او موافقت کرد و تمام موادی 
که در نمایش این اثر به کار می روند به ریاست اطالعات 

و فرهنگ بامیان تحویل داده می شود.
تماشاگران و باشندگان بامیان از این نمایش استقال کرده 

و آن  را بی نظیر خواندند.

۲
رییس جمهور والی های چهار والیت را معرفی کرد

عملیات بازپس گیری ولسوالی یمگان بدخشان آغاز شد

طالبان کارمندان یک مؤسسه ی ماین روبی را در لوگر ربودند

انتقاد سناتوران از بسته نگه داشتن دروازه های مکتب ها
 توسط آموزگاران

پیکره ی بودای بامیان با نور سه بُعدی نمایش داده شد

دولت باید امنیت نهادهای 
امدادرسان را تأمین کند

شهریار فرهمند
از مأموران یک مؤسسه ی  روز گذشته طالبان مسلح گروهی 

لوگر  امنیتی  مسئوالن  ربودند.  لوگر  والیت  در  را  ماین پاکی 

کارشان  طرف  به  که  حالی  در  مأموران  این  که  گفته اند 

می رفتند،  از سوی طالبان مسلح ربوده شده اند.

در  ماین  پاکی  نهاد های  کارمندان  که  است  بار  چندمین  این 

افغانستان از سوی گروه طالبان ربوده می  شوند. پیش از این 

بارها  بارها این گروه دست به اقدام مشابهی زده بودند و  نیز 

نقاط  در  را  ماین  پاکان،  به خصوص  بین املللی،  امدادگران 

پیش  چند ماه  کشته  اند.  گروهی  شکل  به  افغانستان  مختلف 

از سوی  ماین پاکی  مأموران  از  والیت شامری  همین  در  نیز 

طالبان ربوده و به قتل رسیدند.

هرچند طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکرده، اما معموالً 

شهروندان خارجی یا کارمندان افغانستانی نهادهای خارجی از 

سوی طالبان یا سایر گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان 

ربوده می شوند.

افغانستان به عنوان کشوری که سه دهه جنگ و نظامی  گری 

را سپری کرده، دارای بیش  ترین بازمانده های جنگ، از قبیل 

مواد  منفجر ناشده،  گلوله  های  کار گذاری  شده،  ماین های 

منفجره و معلوالن انسانی ناشی از انفجار این مواد می  باشد. 

در  هنوز هم  ماین  روبی،  زمینه  ی  در  ده سال تالش  علی  رغم 

حدود 685 کیلومرت مربع از خاک افغانستان آلوده به ماین های 

منفجرناشده می باشد. همه ساله افراد زیادی در گوشه و کنار 

دهه جنگ  بازمانده  های خطرناک سه  این  قربانی  افغانستان 

می شوند که بخشی از این قربانی را کودکان تشکیل می  دهند.

را معلوالن سه  افغانستان  اکنون بخش عمده  ی جمعیت  هم 

و معیشتی  اقتصادی  نظر  از  دهه جنگ تشکیل می دهند که 

بیش  افغانستان  بنابراین،  دارند.  قرار  نامناسبی  وضعیت  در 

نیازمند حضور گسرتده و مؤثر مؤسسه های  از هر جای دیگر 

در  که  می باشد  برشی ای  حقوق  نهادهای  سایر  و  ماین  روبی 

نیاز  زمینه  ی حامیت از معلوالن جنگی کار می  کنند. این امر 

در  را  ماین  روبی  مأموران  و  نهادها  گسرتده  ی  و  قوی  حضور 

افغانستان  افغانستان بیشرت کرده و ایجاب می  کند که دولت 

زمینه  ی مساعد کار را برای آن  ها فراهم کند.

این  گونه  فعالیت  برای  جای  خطرناک  ترین  افغانستان   اما 

نهادهاست. مخالفان مسلح دولت  هیچ  گونه اعتنایی به اهداف 

و فعالیت  های حقوق برشی آن ها نداشته و به این نهادها نه به 

عنوان گروه  های برشدوستانه، بلکه به چشم کافران و دشمنانی 

می نگرند  که حکم کشنت  شان پیش از پیش امضا شده  است. 

و  امنیتی گسرتده  پوشش  نتوانسته یک  نیز  افغانستان  دولت 

کوه  ها  به  اغلب  که  آن  ها  فعالیت های  برای  را  اعتامد   قابل 

دلیل،  همین  به  کند.  ایجاد  می  روند،  دوردست  روستاهای  و 

هرازچند گاهی شاهد ربوده  شدن یا کشته  شدن ماین  روب  ها در 

جاهای مختلف می باشیم.

کمیته ی  ماین  روبی،  مؤسسات  نظیر  برشدوستانه ،  نهادهای 

جهانی صلیب رسخ و سایر نهادهای خدمات همگانی  ای که 

اند، نه به  در این زمینه کار می  کنند، متعلق به متام برشیت 

تفکیک  و  مواضع  بنیاد  بر  آن  ها  منازعه.  طرف  های  از  یکی 

بنیاد  بر  بلکه رصفاً  طرف  های درگیر جنگ فعالیت منی  کنند، 

تالش  جبهه  سوی  هردو  در  برشی  حقوق  و  انسانی  ارزش 

می کنند تا از جان غیرنظامیان در جریان جنگ و پس از آن 

محافظت کنند.

از  حامیت  که  بین  امللل  عرف  و  حقوق  از  جدا  بنابراین، 

فعالیت های گروه های حقوق برشی جزو مکلفیت  های هریک 

مسئولیت  و  انسانی  وجدان  می باشد،  منازعه  طرف  های  از 

مؤسسات  نظیر  نهاد هایی  از  که  می  کند  ایجاب  اسالمی 

حامیت  برشی  امداد رسانی  سازمان های  سایر  و  ماین  روبی 

شود.

از  دفاع  منظور  به  رصفاً  افغانستان  در  ماین  روبی  نهادهای 

ماین  گذاری  شده  مکان های  پاک  سازی  و  غیرنظامیان  جان 

فعالیت می  کنند و هیچ ربطی به آمریکا و دولت افغانستان یا 

طالبان ندارند. بنابراین، طرف های منازعه نباید با قضاوت های 

سیاسی در باره ی آن  ها، مانع کارشان شده یا آن ها را به چشم 

خصم ببینند.

دوشنبه
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بار  برای  نبیل  رحمت الله  که  زمانی    ۲۰۱۰ سال  در 
نخست رییس امنیت ملی افغانستان شد، یک چهره ی 
پیش قضاوت هایی  و  بود  افغانستان  مردم  برای  ناآشنا 
ملی  امنیت  ریاست  نتواند  او  شاید  که  داشتند  وجود 
عکس  نبیل  کار  نتیجه ی  اما  کند؛  رهبری  درست  را 
نخستین روز های  در  او  ثابت ساخت.  را  برداشت  این 
این  که  سپرد  وعده  ملی  امنیت  ریاست  در  کاری اش 
اداره را مردمی، مسلکی و مؤثر می سازد. نتایج کارهای 
به  مقاله  این  در  هدف،  سه  این  به  رسیدن  برای  را  او 

بحث می گیرم.
تحقیق  باره ی  در  نبیل  رحمت الله  با  که  نخست  بار 
نبیل  کردم،  مالقات  کارش  دفتر  در  ماستری ام  دوره ی 
خاموش  نسبتاً  و  ساده لباس  خوش چهره،  مرد  یک  را 
را خوش  بالنک سویسی  مون  قلم  و  او ساعت  یافتم. 
و خیلی  می نوشد  قهوه  پیاله   ۶ روزانه  و می گفت  دارد 

هم سیگار استفاده می کند.
افغانستان  سیاست  وارد  پیش  سال   ۱۲ ساله،   ۴۶ نبیل 
برنامه ی  با  از رشته ی مهندسی،  فراغت  از  او پس  شد. 
مهاجرت سازمان ملل متحد در شرق افغانستان همکار 
متحد  ملل  سازمان  در  بلندی  مقام های  به  بعداً  و  شد 
رییس  عنوان  به   ۲۰۰۳ سال  در  نخست  بار  او  رسید. 
اداره  این  و  شد  مقرر  ملی  امنیت  شورای  داخلی  امور 
تغییر  جمهور«  رییس  محافظت  »ریاست  نام  به  را 
مسئولیت  گرفت.  دوش  به  را  آن  مسئولیت  و  داد  نام 
محافظت از رییس جمهور از امریکایی ها به این اداره 
از  یکی  به  ریاست  این  سال  چند  از  پس  شد.  سپرده 
زمانی  شد.  مبدل  افغانستان  امنیتی  نهادهای  مؤثرترین 
 که نبیل رییس اداره ی محافظت رییس جمهور بود، ۶ 
بار آن  افغانستان حمله شد که ۴  بر رییس جمهور  بار 
بسیار جدی بود و تمامی این حمله ها پیش از رسیدن 
جمهور  رییس  ترتیب،  این  به  و  شدند  خنثا  هدف ،  به 
کاری  توان  اکنون  یافت.  نجات  از مرگ  حامد کرزی 
سطح  در  جمهور  رییس  محافظت  ریاست  ظرفیت  و 

منطقه بی نظیر می باشد.
در سال ۲۰۱۰، پس از استعفای رییس عمومی امنیت 
ملی، امرالله صالح، آقای نبیل به حیث رییس این اداره 
داشتن  با  ملی  امنیت  ریاست  زمان  آن  در  شد.  مقرر 
و  عملیاتی  توانایی  بلندبردن  روی  عالی  ظرفیت های 
رأس  در  قرارگرفتن  با  نبیل  می کرد.  کار  استراتژیکش 
ریاست امنیت ملی، به زودی شیوه ی تحلیل اطالعاتی، 
سیتسم حمایتی و قطعات خاص امنیت ملی را تغییر داد 
و این آغازی بود برای ساختن ظرفیت های استراتژیک 
در این اداره. او با آوردن جوانان در این اداره، ریاست 
به  امنیتی مؤثر،  از یک دستگاه  را  امنیت ملی  عمومی 

یک قوت مؤثر ملی مبدل ساخت. آقای نبیل به تعبیر 
کرد  آغاز  را  افغان«  مغزهای  »شکار  برنامه ی  خودش 
امنیت  ملی  نهاد  در  را  مسلکی  افراد  شایسته ترین  و 
جذب کرد. چندی قبل مقاله ای در مورد آقای نبیل در 
در  رسید.  چاپ  به  آمریکایی  تایمز  نیورک  روزنامه ی 
این مقاله آمده است: » زمانی  که وارد ریاست امنیت ملی 
شوید، تعداد زیادی از جوانان افغان را با نیک تایی های 
و  دفاعی  پوهنتون های  بهترین  در  که  می بینید  نازک 
تایمز  نیویورک  کرده اند«.  تحصیل  غرب  اقتصادی 
ادامه می دهد که آقای نبیل توانسته است سه نسل را در 
امنیت ملی هم زمان مدیریت کند: جنرال های مسلکی 
نسل  و  فرماندهان جهادی  دوران حکومت های چپی، 
جدید. به گفته ی آقای نبیل، این سه نسل ظرفیت، طرز 
دید و قدرت امنیت ملی افغانستان را بیشتر ساخته است. 
او می گوید که نسل اول، جنرال هایی هستند که سال ها 
سال ها  که  هستند  مجاهدینی  دوم  نسل  دارند.  تجربه 
نسل سوم، جوانانی  و  دارند  را  معاصر  تجربه ی جنگ 
به روزترین  با  و  آموخته اند  را  جدید  علوم  که  هستند 
دسته  این  می باشند.  آشنا  روز  تکنولوژی  و  مهارت ها 
پرچم دار پیشرفت اداره ی امنیت ملی افغانستان هستند. 
به  ملی  امنیت  اداره ی  که  است  لحاظ  همین  به  شاید 
در  افغانستان  دولت  امنیتی  اداره ی  کاراترین  عنوان 

مبارزه علیه تروریسم مشهور شده است.
پیشرفته ترین  با  اکنون  افغانستان  ملی  امنیت  اداره ی 
ظرفیت های  دارای  و  گردیده  مجهز  روز  تکنولوژی 
در  مکان  هر  در  می تواند  که  می باشد  عملیاتی  خاص 
شب و روز عملیات کند و با تحلیل درست اطالعاتی ، 
منطقه  و  کشور  امنیتی  وضعیت  از  واقع بینانه  تصویری 
از  پس  غنی  جمهور  رییس  که  هنگامی  دهد.  ارائه 
رسیدن به ریاست جمهوری، از نهاد های امنیتی دیدن 
به  امنیت ملی،  اداره ی  با دیدن توانایی و ظرفیت  کرد ، 
کارمندانش چنین گفت: »اداره ی امنیت ملی افغانستان 

راه نیم قرن را در سه سال پیموده است«. 
این دو مثال حکایت از موفقیت و مؤثریت امنیت ملی 
رحمت الله  کاری  درست  استراتژی  بیانگر  که  می کنند 
نبیل، رییس این نهاد می باشد. به خاطر همین موفقیت ها 
و شیوه های جدید کاری او بوده است که اداره ی امنیت 
ملی کشور در زمان نبیل تبدیل به یکی از محبوب ترین 
و مؤثرترین اداره های امنیتی دولت شد. ناگفته نماند که 
برجسته  ملی  امنیت  توانایی  در  نیز  صالح  امرالله  نقش 
امنیت  کارکرد  و  توانایی  زمانش  در  نیز  او  است.  بوده 
ملی کشور را باال برده است. اکنون امنیت ملی از یک 
قابل  نهاد  یک  به  تبدیل  افغان ها،  برای  ترس ناک  نهاد 

اعتماد شده است.

اطالعات  اداره ی  اعتبار  و  مؤثریت  مسلکی بودن، 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  افغانستان 
شد.  معلوم  افغانستان  شهروندان  به  بیشتر  گذشته  
انتخابات های  متشنج ترین  از  گذشته  سال  انتخابات 
جهان بود. این انتخابات پای جنراالن نظامی، کارمندان 
را  مدنی  جامعه ی  اعضای  و  علما  دولتی،  بلند پایه ی 
اعضای  اما  کشانید.  تیم ها  از  یکی  از  طرف داری  به 
و  نامزدان  از  جانب داری  به  افغانستان  ملی  امنیت 
دسته های انتخاباتی متهم نشدند و متعهدانه و بی طرفانه 
مسئولیت های شان را انجام دادند و در جریان انتخابات 
به مبارزه ی شان در برابر تروریسم ادامه دادند و زمینه ی 
فراهم  کشور  در  امن  فضای  در  را  انتخابات  برگزاری 
کردند. به یاد داریم که درست در جریان کشمکش های 
بزرگ ترین  بازداشت  پی  در  ملی  امنیت  انتخاباتی، 
جنایت کار در سطح منطقه، رییس خدیداد، شد و او را 

دستگیر کرد و به پنجه ی قانون سپرد.
بود که هر  نبیل  آقای  و سالم  موفقانه  به خاطر رهبری 
دو تیم در حکومت وحدت ملی به معرفی او به عنوان 
ریاست امنیت ملی توافق نظر داشتند و او را به مجلس 
نمایندگان به عنوان رییس امنیت ملی پیش نهاد کردند.

موفقیت های نبیل، ترس برای دشمن
پاکستان  استخبارات  سازمان  توجه  که  از دالیلی  یکی 
اطالعات  سازمان  بزرگ  موفقیت های  کرده،  جلب  را 
رییس  سوی  از  نبیل  آقای  که  زمانی  است.  افغانستان 
جمهور برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی شد، 
سازمان استخبارات پاکستان با توزیع کردن پول از طریق 
افراد وابسته اش در مجلس، تالش کرد او از رای اعتماد 
مجلس را نگیرد و نیز برای تعدادی در بیرون از پارلمان 
کنند.  تبلیعات  رسانه ها  در  او  علیه  که  کرد  توزیع  پول 
اطالعاتی در دست است که جنرال راحیل شریف بارها 
رییس  و  جمهور  رییس  از  افغانستان  به  سفرهایش  در 
اجرایی خواستار برکناری نبیل از سمت ریاست عمومی 
رهبران  جانب  از  خواست  این  که  شده  ملی  امنیت 
حکومت رد شده است. موفقیت نبیل در سه برازندگی 
در شخصیت و کارنامه اش می باشد: یک، او متعصب 
نیست. دو، متعهدانه و بدون طرف داری از کدام جناح 
شکست  برای  متانت  با  سوم،  می کند.  فعالیت  سیاسی 

دشمن می رزمد.
چرا سازمان استخبارات پاکستان از نبیل می هراسد؟

از نوشته ی روزنامه ی »دنیا« چاپ پاکستان، در  به نقل 
ماه جون سال ۲۰۱۴ حمله ی خونینی در میدان هوایی 
شد  انجام  تروریست   ۱۰ سوی  از  پاکستان  در  کراچی 
گردید.  زیادی  جانی  و  مالی  خسارت های  باعث  که 
پاکستان به زودی رحمت الله نبیل را متهم ساخت که او 
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داوود اکبرزاده، دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی جنگ 

معاصر در دانشگاه کینگ کالج لندن

این حمله را سازمان دهی کرده است. هم چنان در سپتامبر سال گذشته ی میالدی پس 
از حمله ای بر یک مرکز نظامی نیروی دریایی پاکستان، سازمان استخبارات پاکستان 
نبیل را متهم کرد که این حمله را سازمان دهی کرده است. به نقل از نوشته ی نیویورک 
تایمز، امنیت ملی افغانستان توانسته بزرگ ترین جنگ جویان منطقه و دشمنان خود را 

به وفاداری از افغانستان تغییر مسیر دهد.
سازمان استخبارات پاکستان هر روز مراکز نظامی، پولیس، مکتب، شفاخانه، بانک و 
شهرهای افغانستان را با استفاده از طالبان هدف قرار می دهد. به نظر من، اگر امنیت 
ملی افغانستان بتواند جنگ را به مرکز ثقل قدرت دشمن برگرداند، پاسخ خوبی است. 
آقای نبیل در جریان سخنرانی اش وقتی که به عنوان رییس امنیت ملی معرفی شده 
بود، گفت: »پاکستان باید با دست کشیدن از حمایت تروریسم، به خود کمک کند؛ 
آقای  گفته ی  این  سوخت«.  خواهد  را  خودش  دامن  جنگ  این  آتش  آن،  غیر  در 
نبیل می تواند قاطعیت او را در برابر اعمال تخریبی پاکستان نشان دهد و نیز می تواند 
هشداری باشد برای پاکستان که اگر به تداوم جنگ در افغانستان فکر کند، افغانستان 

هم می تواند با شیوه ی خودش به پاکستان پاسخ دهد.
آینده ی افغانستان و پاکستان

۹ ماه پیش، زمانی  که حکومت وحدت ملی در افغانستان ایجاد گردید، رییس جمهور 
با پاکستان گشود. رییس جمهور یک برنامه ی  غنی صفحه ی جدیدی را در روابط 
سه بُعدی را با پاکستان آغاز کرد: نخست مذاکراه ی مستقیم با نظامیان پاکستان را آغاز 
دارند،  همکاری  پاکستان  با  که  را  منطقه  کشورهای  همکاری  کرد  تالش  دوم،  کرد. 
جلب کند تا بر پاکستان فشار وارد کنند که در روند صلح با افغانستان همکاری کند. 
نقش  و  روشن  مرکزی  آسیاسی  باره ی  در  را  اقتصادی اش  دیدگاه  کرد  سعی  سوم، 
مورد   هیچ  در  دروغینش،  وعده های  با  پاکستان  اما  کند.  تعریف  آن  در  را  پاکستان 
پالیسی مخربش را در امور افغانستان تغییر نداد. پاکستان به رییس جمهور غنی وعده 
سپرده بود که تا ۱۵ مارچ سال جاری طالبان را به پای میز مذاکره حاضر خواهد کرد 
که این کار نشد. دولت پاکستان وعده سپرده بود که امسال طالبان عملیات بهاری شان 
را آغاز نمی کنند که این کار هم نشد. باالخره پاکستانی اعالم کرد که دشمن افغانستان 

دشمن پاکستان است؛ اما باز هم به این وعده اش عمل نکرد.
در ۹ ماه گذشته پاکستان سه هدف را در افغانستان تعقیب کرد: نخست، به طور عملی 
حمایت نظامی و مالی اش را از طالبان قطع نکرد. دوم، خواست به جامعه بگوید که 
نگهداشتن  گرم  با  سوم،  است.  ناپایدار  و  شکننده  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
و  طالبان  تقویت  برای  این مصروفیت،  از  دولت،  با  سیاسی  روابط  و  مذاکره  فضای 

ناامنی در داخل افغانستان استفاده کرد.
سال  چهارده  در  افغانستان  امور  در  پاکستان  دوگانه ی  سیاست  این که  آخر  سخن 
گذشته ثابت می سازد که این کشور هرچه وعده دهد، به آن عمل نمی کند، بلکه کامالً 
برعکس آن عمل می کند. ما نباید شکار توطئه ی پاکستان و خوش بینی های خویش 
نیروهای  بهتر  مدیریت  و  نظارت  تجهیز،  بر   را  تالشش  بیشترین  باید  دولت  شویم. 

دفاعی و امنیتی متمرکز کند.
قرار  دشمن  مخالفت  مورد  تردید  بدون  نبیل،  رحمت الله  مانند  استراتژیست هایی 
را  آن ها  کارکرد  و  نقش  نیرنگ،  و  فشار، حیله  نوع  هیچ  دولت تحت  اما  می گیرند؛ 

نباید نادیده بگیرد.
افغانستان برای مقابله با تهدیدهای داخلی و بیرونی نیازمند استراتژیست های توانای 

نظامی، سیاست مداران زیرک و سربازان متعهد می باشد.

یکی از دالیلی که توجه سازمان استخبارات 
پاکستان را جلب کرده، موفقیت های بزرگ 

سازمان اطالعات افغانستان است. زمانی که 
آقای نبیل از سوی رییس جمهور برای گرفتن 

رای اعتماد به پارلمان معرفی شد، سازمان 
استخبارات پاکستان با توزیع کردن پول از 
طریق افراد وابسته اش در مجلس، تالش 

کرد او از رای اعتماد مجلس را نگیرد و نیز 
برای تعدادی در بیرون از پارلمان پول توزیع 
کرد که علیه او در رسانه ها تبلیعات کنند. 

اطالعاتی در دست است که جنرال راحیل 
شریف بارها در سفرهایش به افغانستان 
از رییس جمهور و رییس اجرایی خواستار 

برکناری نبیل از سمت ریاست عمومی امنیت 
ملی شده که این خواست از جانب رهبران 

حکومت رد شده است. موفقیت نبیل در 
سه برازندگی در شخصیت و کارنامه اش 

می باشد: یک، او متعصب نیست. دو، 
متعهدانه و بدون طرف داری از کدام جناح 

سیاسی فعالیت می کند. سوم، با متانت 
برای شکست دشمن می رزمد.



الفنستون،  استورانت  مونت   ،۱8۱۵ سال  در 
نخستین سفیر بریتانیا که در سال ۱8۰۹ به دربار 
مختصری  نسخه ی  شد،  اعزام  افغانستان  شاه 
این  جلدی  هشتاد و هشت  یادداشت های  از 
از  گزارشی  نتیجه،  کرد.  نشر  را  مأموریت 
سال  دو صد  بود.  جلد  دو  در  کابل  پادشاهی 
مدرن  دولت  از  خارجی ها  درک  اساس  بعد، 
این  زیادی  حد  تا  را  آن  ساکنان  و  افغانستان 
حد  تا  غرب  سیاست  می دهد.  شکل  کتاب 
زیادی مانع دستیابی افغان ها و جامعه ی جهانی 
کنونی  »ناقص«  درک  چون  شد؛  موفقیت  به 
اغلب  و  غیر انتقادی  شکل  به  افغانستان  از 
شکل  گذشته،  از  دید  این  توسط  ناخودآگاه 

گرفته است.
)دایرةالمعارف(  دانش نامه  از  تقلید  با  الفنستون 
فرانسه،  روشن گری  عصر  جلدی  بیست و هشت 
همه چیِز  بود  شده  پیش بینی  که  پروژه ای 
دنیای  مورد  در  شناخت  قابل  و  شناخته شده 
دانش نامه ی  باشد،  شامل  را  انسانی  و  طبیعی 
آن  مردم  و  افغانستان  باره ی  در  را  خودش 
در  آگاهی  حدود  کارش،  این  با  او  ساخت. 
الفنستون  کرد.  تعیین  را  کشور  این  باره ی 
در  را  آلمانی  قبایل  از  تاسیتاس  گزارش  که 
خوانده  افغانستان  دربار  به  سفرهایش  جریان 
سازمان یافته  جامعه ی  یک  از  تصویری  بود، 
را  سخت گیر  قبیله ای  ساختار  یک  توسط 
راهنمای  یک  شجره نامه    آن  در  که  کرد  ترسیم 
و  وابستگی  از  نشانه ای  هم چنان  و  اجتماعی 
مالحظه ای،  قابل  پشتکار  با  او  است.  هویت 
ثبت  را  افغان ها  تشکیل دهنده ی  قبیله  ی   ۳۹۲
بر  که  ساخت  شامل  آن  در  را  نقشه ای  و  کرد 
موقعیت و محدودیت های جغرافیایی هر کدام 
توسط  قبایل  این  که  نوشت  او  می کرد.  داللت 
می شدند،  اداره  جمهوری خواه«  »روح  یک 
به ویژه آن هایی که در تپه های میان افغانستان و 

پاکستان امروزی  ساکن بودند.
خودش  که  گذشته ای  شناخت  با  الفنستون 

افغانستان  قبایل  آشناست،  آن  با  داشت  باور 
بومی  سرزمین  اسکاتلند،  ارتفاعات  قبایل  با  را 
خودش، مقایسه کرد. او حتا فراتر از آن رفت و 
خوشحال  خان ختک، که امروزه به عنوان شاعر 
ملی پشتون ها احترام می شود، را با ویلیام واالس 

مقایسه کرد.
از  ما  درک  صد ساله،  دو  مداخله ی  وجود  با 
مدیون  آن ها  مورد  در  ما  دیدگاه  و  افغان ها 
کرد.  ترسیم  الفنستون  که  است  تصویری 
از  متحده  ایاالت  ارتش  قومی-زبانی  نقشه ی 

به روز شده ی چاپ  نسخه ی  با  امروز،  افغانستان 
تفاوت  افغانستان  پادشاهی  از  گزارشی   ۱8۱۵
قبیله ای«  »جامعه ی  یک  دید  دارد.  اندکی 
چون  سنتی ای  رسوم  و  آداب  در  که  روستایی 
پشتونوالی محدود می شود، عمیقاً در نسخه های 
سیاست جا خوش کرده است. بازیگران جدی 
سیستم  و  متحده  ایاالت  ارتش  از  بین المللی – 
گروه  گزارش های  تا  گرفته  آن ها  انسان شناختی 
بین المللی بحران از این کشور- تحلیل های شان 
در  می دهند.  شکل  استعاره هایی  چنین  دور  را 
نتوانسته  واشنگتن  گذشته،  دهه ی  یک و نیم 
است یک چارچوب استراتژیک و سیاسی برای 
امریکا  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  در  موفقیت 
آیا  این که  مورد  در  اساسی  بحث  بدهد.  ارائه 
تالش های ایاالت متحده در کشور روی مبارزه 
با شورشیان و مبارزه با تروریسم متمرکز باشد یا 
و  اهداف  فرع  را  افغانستان  دولت  همیشه  خیر، 
تالش های غربی قرار داده است. چرا؟ ناآگاهی 
عمیق  بی تمایلی  و  افغانستان  مورد  در  اساسی 
سیاست گذاران برای رسیدگی به این بی سوادی 

فکری، در هسته ی هر پاسخی قرار دارد.
افغانستان  در  غربی ها  مداخله ی  آغاز  همان  از 
روی  بیشتر  تالش ها   ،۲۰۰۱ اکتبر  ماه  در 
بودند.  متمرکز  کشور  این  از  سرسری  شناخت 
و  انگلیس  رقابت  بزرگ« -  »بازی  استعاره ی 
با  نوزدهم-  قرن  در  مرکزی  روسیه روی آسیای 
قدرت های  میان  جدید  بزرگ«  »بازی  یک 
دوباره  غرب  و  جهانی  جهادی های  منطقه ای، 
مردم  و  افغانستان  اصلی،  بازی  در  کرد.  ظهور 
آن چیزی بیش از گروگانان نبودند. غرب معتقد 
بن  موافقت نامه ی  با  را  کشور  این  باید  که  بود 
از سر بسازد؛ موافقت نامه ای که در آن ساختار 
قانون اساسی را که بیشتر پیش نویس آن توسط 
گرفت.  شکل  شد،  تهیه  افغانستان  تبعیدی های 
سیاسی  الزامات  با  اساسی  قانون  این  وقتی 
مطابقت   ۲۰۱۴ جمهوری  ریاست  انتخابات 
کرد  رهبری  را  گفت وگوهایی  کری  جان  نکرد، 
که بی تعارف به همان سرعتی که تصویب شده 

بود، آن را ناکارآمد ساخت.

فصل هشتم
فمینیسم، در اوایل قرن بیستم- 1

زنان  بیستم،  قرن  اول  سال های  طول  در 
تیوری  در  حداقل  عمل،  در  نه  اگر  انگلیسی، 
در  یافتند.  دست  مدنی  و  قانونی  برابری  به 
به زنان باالتر از سن ۳۰ سال حق  سال ۱۹۱8، 
این بود  رای داده شد. در آن زمان بحث مهم 
به  دسترسی  برای  بیشتر  فشار  باید  اولویت  که 
یا  باشد  مردان،  مانند  کامل،  شهروندی  حقوق 
تمرکز بر سایر نیازها و مشکالتی که زنان با آن 
درگیر بودند. بعضی از زنان و تعدادی از مردان 
احساس می کردند که وجود یک »حزب زنان« 
ممکن است به آن ها برای استفاده ی حداکثری 
اما  کند؛  کمک  کنونی شان  دست آوردهای  از 

آن ها این فرصت را از دست دادند.
آن  از  پیچیده تر  اول  جهانی  جنگ  تأثیرات 
ما  به  را  آن  عمومیت بخشیدن  امکان  که  بود 
فرصت  این  زنان  از  تعدادی  به  جنگ  بدهد. 
کنند.  کار  خانه های شان  از  بیرون  که  داد  را 
زنان  این  تعداد  جنگ،  سال های  طول  در 
از  بعضی  یافت.  افزایش  نفر  میلیون  یک  تا 
تولید  جنگی  ابزار  که  کارخانه هایی  در  زنان 
به  نیاز  که  کارخانه هایی  در  یا  می کردند، 
استخدام  داشتند،  بیشتر  مکانیکی  مهارت های 
کار  به  شفاخانه ها  در  دیگر  تعدادی  شدند. 
آن ها  از  بسیاری  مدتی،  از  پس  شدند.  گرفته 
برابری  بر  گاهی  و  حقوق شان  افزایش  بر 
حقوق شان با مردان تأکید می کردند. یک گروه 
بعضی  و  شد  تشکیل  زنان  از  ذخیره  داوطلبان 
داشتند.  حضور  پولیس  گشت های  در  زنان  از 
خانه  در  هم  جنگ،  سال های  در  زنان  سهم 
تقریباً  دو،  هر  خانه،  از  بیرون  شغل های  هم  و 
بدون شک تأثیری اساسی بر دستیابی به حقوق 
شهروندی )ناقصی( که در ۱۹۱8 به آن ها داده 
در  زنان  از  بسیاری  این حال  با  داشت.  شد، 
از  و  بودند  مانده  باقی  بیوه  یا  مجرد  دوران  آن 
منفی  نگاهی  با  زمان جنگ،  نشریه های  طرفی 
راجع به زنان خودنما و تجملی حرف می زدند. 
گفت:  طعنه آمیز  لحنی  با  پانکهرست  سیلویا 
»دالالن وحشت زده ی اخالق، از زنان تصویری 
سقوط  با  که  زنانی  کرده اند...  ارائه  اهریمنی 
از  ازدحامی  با  را  بی عدالتی، کشور  و  افراط  به 
سنگین  مسئولیتی  بار  زیر  غیرمشروع  کودکان 
کرد  اظهار  فمینیستی  نشریه ای  می دهند«.  قرار 
نشدند  مسئله  این  متوجه  نظامی  مقام های  که 
برابر زنان،  که »در روند محافظت از ارتش در 
آن ها در حمایت از زنان در برابر ارتش شکست 

خوردند«.
سرانجام  پارلمان  اعضای   ،۱۹۱8 اوایل  در 
پارلمان  در  می توانند  زنان  که  کردند  موافقت 
زنان  که  زمانی  تا  اگرچه  باشند؛  داشته  حضور 
راه  پارلمان  به  انتخابی  اعضای  عنوان  به  واقعاً 
بود.  تدریجی  و  آهسته  بسیار  پیشرفت  یافتند، 
کریستابل پانکهرست در ۱۹۱8 نامزد شد؛ اما با 
کسب 7۰۰ رای، نتوانست موفق شود. در ۱۹۱۹ 
محافظه کار  آستور  لیدی  زن-  دو   ،۱۹۲۰ و 
شدند  موفق  لیبرال-  وینترینگهام  مارگارت  و 
بیاورند.  دست  به  را  همسران شان  کرسی های 

برای  زنان  مبارزات  در  عمل  در  هرگز  آستور، 
یکی  وینترینگهام  اما  نکرد؛  دخالت  رای  حق 
انجمن های  ملی  اتحادیه ی   « اعضای  از 
و   »)NUSEC( برابر  شهروندی  حقوق  مدافع 
داشت  اظهار  او  بود.  زنان«  »سازمان  هم چنان 
به  نیاز  که  است  برجسته  »شغلی  خانه داری  که 

مهارت دارد و نیز دارای اهمیت ملی است«.
کارگر-  حزب  اعضای  از  یکی  ویلکسون،  الن 
با پس زمینه ی فعالیت در اتحادیه ی  زنی مجرد 
و  شد  انتخاب  پارلمان  در   ۱۹۲۴ در  تاجران- 
به روشنی و به گونه ای تأثیرگذار از مسایل زنان 
نقش  عالقه مند  به شدت  او  می کرد.  صحبت 
کمک هزینه ی  باره ی  در  و  بود  زنان  خانگی 
می شد(  پرداخته  زنان  به  تنها  )که  خانواده ها 
اتحادیه های  حقوق  حامی  او  می کرد.  بحث 
کارگری و یکی از اعضای فدراسیون بین المللی 
نمایندگی از صلح و آزادی بود که گزارش های 
مربوط به خشونت هایی که سربازان انگلیسی در 
ایرلند مرتکب شده بودند را بررسی می کردند. 
خانه ها  به  نیمه شب  در  »مردان  نوشت:  او 
مناسب،  لباس  بدون  را  زنان  و  بردند  هجوم 
نیمه  شب گریختند و  انداختند. آن ها در  بیرون 

خانه های شان به آتش کشیده شدند«. 
که  کرد  پیش نهاد   ۱۹۲۹ در  آستور  لیدی 
تشکیل  زنان  حزب  یک  پارلمان  عضو  زنان 
و  فراموش شد  مرور  به  دیدگاه  این  اما  بدهند؛ 
این  از حمایت  با خودداری زنان حزب کارگر 
تاریخ دانان  از  )بعضی  خورد.  شکست  طرح، 
مدرن گفته اند که این فرصتی فوق العاده بود؛ اما 
 ،۱۹۴۰ اواخر  حدود  در  شد(.  انداخته  دور  به 
 ۱۲ تنها  شد،  تشکیل  ائتالفی  دولت  که  زمانی 
به  داشتند.  حضور  پارلمان  در  زن  نماینده ی 
بهتری  مکان  محلی  دولت های  می آمد  نظر 
برای زنانی بود که درگیری های سیاسی داشتند. 
گرچه از دهه ی ۱87۰ به بعد، زنان نقشی فعال 
منطقه ای  ساختارهای  و  مدارس  بوردهای  در 
باال  جنگ  از  پس  تعدادشان  و  داشتند  دیگر 

رفت.
هدف اساسی اتحادیه ی ملی انجمن های مدافع 
حقوق شهروندی برابر )NUSEC(، این بود که 
و  قانونی  اقتصادی،  بنیادین  اصالحات  »تمام 
اجتماعی دیگری که برای تضمین برابری واقعی 
آزادی، موقعیت و فرصت ها میان مردان و زنان 
مثال،  عنوان  به  بیاورد«.  دست  به  را  بود  نیاز 
اشتغال  زمینه ی  گشوده شدن  برای  آن  اعضای 
زنان به تعداد بیشتری فرصت کاری و در مورد 
حق آن ها برای حقوق برابر بحث می کردند. در 
جنسی،  تبعیض های  )رفع(  اعالمیه ی   ،۱۹۱۹
حرفه های  انتخاب  زمینه ی  تیوری،  در  حداقل 
به  را  مدنی  خدمات  به  دسترسی  نیز  و  بیشتر 
ویرجینیا  گفته های  بنیاد  بر  کرد.  ارائه  زنان 
به  نسبت  بیشتری  سود  اعالمیه  این  وولف، 
دسترسی به حق رای برای زنان در پی داشت؛ 
اما تاریخ دانان مدرن در این زمینه و حداقل در 
باره ی تأثیرگذاری کوتاه مدت آن، تردید دارند. 
مسایل  به  مربوط  قانونی  سند  یک   ،۱۹۲۳ در 
در  را  مردان  و  زنان  برابری  زمینه های  ازدواج، 

طالق فراهم کرد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش سی و یکم

NatioNal iNterest :منبع

نویسنده: بنجامین  هاپکینز

برگردان: حمید مهدوی

بخش نخست

از همان آغاز مداخله ی غربی ها 
در افغانستان در ماه اکتبر 2001، 
شناخت  روی  بیشتر  تالش ها 
سرسری از این کشور متمرکز 
»بازی  استعاره ی  بودند. 
و  انگلیس  رقابت  بزرگ« - 
مرکزی  آسیای  روی  روسیه 
در قرن نوزدهم- با یک »بازی 
بزرگ« جدید میان قدرت های 
جهانی  جهادی های  منطقه ای، 
کرد.  ظهور  دوباره  غرب  و 
افغانستان  اصلی،  بازی  در 
از  بیش  چیزی  آن  مردم  و 
گروگانان نبودند. غرب معتقد 
را  کشور  این  باید  که  بود 
سر  از  بن  موافقت نامه ی  با 
که  موافقت نامه ای  بسازد؛ 
اساسی  قانون  ساختار  آن  در 
آن  پیش نویس  بیشتر  که  را 
افغانستان  تبعیدی های  توسط 
وقتی  گرفت.  شکل  شد،  تهیه 
الزامات  با  اساسی  قانون  این 
ریاست  انتخابات  سیاسی 
نکرد،  مطابقت   2014 جمهوری 
را  گفت وگوهایی  کری  جان 
به  بی تعارف  که  کرد  رهبری 
همان سرعتی که تصویب شده 

بود، آن را ناکارآمد ساخت.

جهل تکان دهنده ی آمریکا 
در مورد افغانستان
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همین  می کنند،  انسانیت  به  دعوت  که  این همه 

انسانیت  که  می دانند  هیچ  می گویم،  را  واعظان 

زندانی بیش نیست؟ ههههه، خوب فیلسوفم، نه؟ 

ولی از شوخی گذشته، این خانم های محترمی که 

نکرده اند.  کار خوبی  نشسته اند،  طالبان  با  رفته اند 

البته از یک جهت خوب است؛ چون طالبان برای 

زنان  طرف  است  ممکن  و  می بینند  زن  بار  اولین 

نگاه کنند، طرف خود نگاه کنند و به این نتیجه ی 

دارد؟  این قدر ریش چه معنا  برسند که  هرمنوتیک 

ناگزیر  امشب  همین  برادران  این  آن طرف،  از  اما 

شده اند برای نخستین بار تفکر نمایند. می خواهند 

به زنان اطمینان بدهند که انشاءالله وقتی طالبان به 

نمی کنند.  تضییع  را  زنان  حقوق  برگشتند،  قدرت 

مسأله ی  مثال  نیست.  ساد گی  این  به  خوب،  اما 

تحصیل زنان در میان است. سابق طالبان می گفتند 

تکرار  را  جمله  یک  خود  عمر  تمام  در  زنان  که 

کنند، تحصیل شان ختم است: » بسم الله الرحمن 

الرحیم. قل اعوذ برب الناس، خالص«. ولی حاال 

زنان میشل فوکو خوانده اند و  هابرماس را زیر و زبر 

کرده اند. کجا می توان این قدر ساده ازشان خواست 

پناه  ناس  پروردگار  به  آمد،  سرشان  بالیی  هر  که 

ببرند. یا مورد اشتغال را در نظر بگیرید. دیگر هیچ 

زنی آشپزی را اشتغال قبول ندارد. نمی شود دیگر. 

می اندازد.  تنگنا  در  را  طالبان  مسایل  این  خوب، 

آن ها تازه کشف کرده اند که سربریدن رحیمانه ترین 

شکل گردن زدن است. دو-سه ماه بیشتر نمی گذرد 

بار جان خود  اولین  داوود خان  از دوران  که پس 

شما  کرده اند.  باز  دفتر  قطر  در  و  شسته اند  را 

تحصیلم  بگویید  و  بنشینید  برادران  این  رو به روی 

فکر  نه،  است.  سخت  بزای.  را  اشتغالم  بده،  را 

وضعیت  از  یک باره  می آید  خوش تان  شما  کنید. 

و  بیایید  بیرون  دارید،  فعال  که  روانی ای  و  ذهنی 

مثال حاضر هستید  دیگر شوید؟  وارد یک فضای 

تمام آهنگ های احمدظاهر و رحیم چاریکاری تان 

را کنار بگذارید و به آهنگ بدون موسیقی طالبان 

خاوری،  په  »شهیدان  می گوید  که  بدهید  گوش 

شهیدان  شهیدان  شهیدان  آسمان،  پر  شهیدان 

شهیدان شهیدان شهیدان شهیدان دی«؟ 

تا  افغان  به نظر من، مسئوالنه تر آن است که زنان 

وقتی که صلحی با طالبان نشده، خود را به طالبان 

طالب  مذاکره.  به  رسد  چه  ندهند،  نشان  اصالً 

چپه  را  میز  می زند  نمی تواند،  فکر  که  دید  است، 

می کند و می رود در قریه ی شان یک بی چاره را ناک 

اوت رحیمانه می کند.

در تنگنای آدمیت

فرهاد خراسانی

نماینده  را  خود  که  دوست  مسلم  عبدالرحیم  مولوی 
درگفتگو  می کند  معرفی  افغانستان  در  داعش  گروه 
بریدن  »سر  کرده  بمباران  از  است  گفته  سی  سی  بی  با 
چگونه  را  گفته  این  است«.  کشتن  شیوه  ترین  رحیمانه 
رحیمانه  کشتن  تنها  نه  سربرین  کرد.  تفسیر  می توان 
را  انسان  روان  که  است  عملی  ترین  خشن  بلکه  نیست 
می آزارد، خشونت با هر شیوه یی که صورت گیرد روح 
انسان را نا آرام می سازد. بمباران کردن هم بی رحمانه 
جنگ ها  در  شیوه  این  از  متاسفانه  که  است  عمل  ترین 
که  است  این  در  عمل  این  قباحت  می شود.  استفاده 
انسانهای  برجان  را  آن  زیان  و  پیامد  نمی توان  هرگز 
بیگناه گرفت. طالبان و داعش به عنوان دو گروهی که 
به سینه می زنند  را  از دین اسالم و شریعت  سنگ دفاع 
قرائت  با  این ها  ندارد.  باکی  برای شان  انسان  بریدن  سر 
انسانها را  از دین دارند، سر  تندروانه و غیر عقالنی که 

بی برند و این عمل قبیح شان را توجیه دینی می نمایند. 
در قران کتاب مقدس اسالم گفته شده است » در دین 
این  می شود  حکم  این  از  که  برداشتی  نیست«  اجباری 
نباید جبر، فشار و خشونت جای  است که در دینداری 

داشته باشد و نباید به نام دین خشونت ترویج شود. 
تاثیر  صورت گیرد  که  توجیهی  هر  با  انسان  سربریدن 
تحقیقات  می گذارد،  برجا  انسان  روان  بر  را  ناگوار 
عامل  از  یکی  خشونت  است   کرده  ثابت  روانشانی 
آنها خشونت شده و  با  اصلی جنایت است، کسانی که 
شان  روان  اند  کرده  مشاهده  را  خشونت  صحنه های  یا 
آسیب می بیند، این می تواند عاملی شود که این افراد به 
به  الگوی خشونت خود  از  تاثیر  یا تحت  انتقام و  خاطر 

اعمال خشونت آمیز دست بزنند.
تنها  نه  که  است  عملی  خشن ترین  سربریدن  بنابرین؛   
کارکردی  نظر  از  بلکه  می کند  تخریب  را  انسان  روح 

و  سالمت  و  می شود  جنایت  و  ناهنجاری  عامل  خود 
امنیت را از جامعه انسانی می زداید.

تحقیقات جرم شناساسی نشان می دهد، شیوه های خشن 
را  ها  ناهنجاری  و  جرم  زمینه  نمی تواند  هرگز  مجازات 
در زندگی انسان بگیرد. زمینه های جرم و نارسایی ها در 
باعث می شوند که کجروی  اجتماعی  زندگی و عوامل 
و ناهنجاری رفتاری از انسانها بروز کند. اگر توجیه این 
کجروی  و  ناهنجاری  از  می تواند  سربریدن  با  که  باشد 
این  به  است.  باطل  ادعا  این  کرد  جلوگیری  جامعه  در 
دالیل که اوال؛ این عمل ماهیت خشونت بار دارد و تاثیر 
سو بر روان انسان ها برجای می گذارد و خود عامل بروز 
خشونت و کجروی دیکر در جامعه می شود. دو؛ بربنیاد 
مجازات  و  ترس  تنها  شناسی  جرم  جدید  دریافت های 
شدید نمی تواند زمینه های جرم و کج روی را در جامعه 
در  انحراف  و  روی  کج  زمینه های  باید  دهد  کاهش 

جامعه از بین رود. 
با این بررسی می توان گفت؛ سربریدن و خشونت ورزی 
اگر هم به عنوان قاعده مجازات باشد و یا با آن توجیه 
باشد،   داشته  مثبتی  پیامد  نمی تواند  هرگز  عملی گردد 
متناسب  روی  کج  زمینه های  و  عوامل  که  همان گونه 
باید قواعد مجازات هم  تغییر می کند  به زمان و شرایط 
متناسب به آن تغییرکند، باید بیشتر از همه به زمینه های 
کج روی توجه شود و تطبیق مجازات به هدف اصالح 

باشد  نه به هدف سرکوب و ترس. 
عامل  نمی تواند  هرگز  ترس  است  داده  نشان  بررسی ها 
و  اجتماعی  روهای  کج  باشد،   کجروی  دارنده  باز 
اخالقی عامل و زمینه های ویژه خود را دارد. زمانی کج 
افراد و جامعه کاهش  روی های اخالقی و اجتماعی در 
بین  از  و  ها و عامل آن شناسایی  زمینه  پیدا می کند که 

رود. 

با  که  کلیتی  عنوان  به  دین  است؛  این  دیگر  نکته 
اخالقیات پیوند دارد بانی بد اخالقی و کجروی نیست. 
هرتلقی که باعث شود دین و آموزه های اخالقی را بانی 
تضاد  در  دیانت  ماهیت  با  بسازد  فساد  عامل  و  خشونت 
می باشد. خشونت ورزی و اعمال ضد بشری و اخالقی 
که داعش و طالبان به نام دفاع از دین با روپوش کاذب 
واخالق  دین  ماهیت  و  ذات  با  می دهند  انجام  دینداری 
توافق ندارد و پیامدهای این اعمال زشت آنها جز روی 

گردانی مردم از دین، چیزی دیگر را در پی ندارد. 

ناسازگاری خشونت
 با روح اصالح گری و دینداری

می دهد،  نشان  شناساسی  جرم  تحقیقات 
شیوه های خشن مجازات هرگز نمی تواند 
در  را  ها  ناهنجاری  و  جرم  زمینه 
و  جرم  زمینه های  بگیرد.  انسان  زندگی 
اجتماعی  عوامل  و  زندگی  در  نارسایی ها 
ناهنجاری  و  کجروی  که  می شوند  باعث 
توجیه  اگر  کند.  بروز  انسانها  از  رفتاری 
از  می تواند  سربریدن  با  که  باشد  این 
ناهنجاری و کجروی در جامعه جلوگیری 
کرد این ادعا باطل است. به این دالیل که 
دارد  بار  خشونت  ماهیت  عمل  این  اوال؛ 
برجای  انسان ها  روان  بر  سو  تاثیر  و 
و  خشونت  بروز  عامل  خود  و  می گذارد 
دو؛  می شود.  جامعه  در  دیکر  کجروی 
شناسی  جرم  جدید  دریافت های  بربنیاد 
نمی تواند  شدید  مجازات  و  ترس  تنها 
جامعه  در  را  روی  کج  و  جرم  زمینه های 
و  روی  کج  زمینه های  باید  دهد  کاهش 

انحراف در جامعه از بین رود. 



منایشگاه کامپیوتکس یکی از مهم ترین رویدادهای 
تکنولوژی برگزار شد و رشکت های مختلف به معرفی 
و منایش محصوالت خود پرداختند. به  عنوان برترین 
مثال ها، رشکت اینتل جزئیات بیشرتی از پردازنده ی 
رسی Skylake خود منترش و البته از تراشه های رسی 
Broadwell نیز به  طور مبسوط رومنایی کرد. رشکت 

مایکروسافت بیشرتین مترکز خود را بر روی ویندوز 
۱۰ گذاشته بود و رشکت aMd نیز از پردازنده و البته 
تجهیزات مربوط به بازی های ویدیویی رومنایی کرد.

در ادامه می توانید جالب ترین و مهم ترین اخبار این 
منایشگاه را از نظر بگذرانید.

تاریخ انتشار ویندوز ۱۰
در  انجام شده  سخت افزاری  معرفی های  کنار  در 
مایکروسافت  رشکت   ،۲۰۱۵ کامپیوتکس  منایشگاه 
نسخه ی  جدیدترین   ،۱۰ ویندوز  که  کرد  اعالم 
قابل  جوزا  هفتم  از  رشکت  این  سیستم عامل 
در  زیادی  بحث های  خرب  این  بود.  خواهد  دریافت 
سازنده ی  مختلف  رشکت های  برنامه های  خصوص 

دستگاه های مجهز به ویندوز را در پی داشت.
به  را  خود  برنامه ریزی  ِدل  رشکت  مثال،  عنوان  به 
ویندوز  به  مجهز  دستگاه های  آغاز عرضه ی   منظور 
۱۰ از تاریخ ۷ جوزا انجام داده و لنوو نیز ویندوز ۱۰ 
را برای تبلت های تینک پد دوماه بعد عرضه خواهد 
کرد. ایرس نیز برنامه هایی برای عرضه ی دستگاه های 
ویندوز ۱۰ بالفاصله بعد از تاریخ یادشده دارد. اچ پی 
در  عرضه شده  دستگاه های  کلیه ی  کرده  اعالم  نیز 

سال ۲۰۱۵ سازگاری کامل با ویندوز ۱۰ دارند.
AMD CArrizo

بی رسوصدای  عرضه ی  از  پس   aMd رشکت 
اکنون  چین،  در   Carrizo-l دسکتاپ  تراشه های 
منایشگاه  در  را   Carrizo رسی  پردازنده های 

کامپیوتکس در معرض منایش عموم قرارداد.
در  نوت بوک های  برای  به ویژه  جدید  تراشه های 
محدوده ی قیمت ۴۰۰ تا ۷۰۰ دالر، نویدبخش باتری 
 Carrizo .با زمان نگهداری بیشرت چارج خواهند بود
از چهار هسته ی پردازنده از نوع exCavator به همراه 
معامری  پایه ی  بر  رادئون  گرافیکی  هسته ی  هشت 
از  هم چنان  تراشه  این  است.  شده  بهره مند   GCN
یک رمزگشای سخت افزاری ویژه برای بهبود کارایی 
ایسوس،  با  خود  همکاری های   aMd می برد.  بهره 
تا  بتواند  تا  را آغاز کرده  توشیبا  و  لنوو  اچ پی،  ایرس، 
پایان ماه جاری میالدی نوت بوک های مجهز به این 

تراشه را روانه ی بازار کند.
CorsAir BullDog

باال  قدرت  با  رومیزی  کمپیوتر های  دوست داران 
بول داگ،  به  نیم نگاهی  مطمئناً  رسوصدا  بدون  و 
این  داشت.  خواهند   CorSair جدید  محصول 
کمپیوتر رومیزی از شاسی، مادربورد، خنک کننده ی 
مایع و توان ۶۰۰ وات با قیمت ۴۰۰ دالر بهره خواهد 

برد.
تصمیم  به  سخت افزاری  مشخصه های  دیگر 
از  دستگاه  این  اما  داشت؛  خواهند  بستگی  شام 
 DDR۴ اینتل و حافظه ی رم  Skylate پردازنده های 
نیز پشتیبانی خواهد کرد. در زمینه ی کارت گرافیکی 
نیز می توانید محصول مورد نظر خود را تا حد کارت 

گرافیکی ti 98۰ GeForCe Gtx انتخاب کنید.
Ti 98۰ NviDiA geForCe gTX

با  خود  گرافیکی  کارت  جدیدترین  از  انویدیا 
نسخه ی  اگرچه  کرد.  رومنایی   ti  98۰  Gtx عنوان 
قابلیت  از  دالر   ۵۰۰ قیمت  با   98۰  Gtx معمولی 
باالیی برخوردار است؛ اما این رشکت تصمیم گرفته 
نسخه ی جدید را با قیمت ۶۵۰ دالر آماده ی ورود به 
بازار کند. بهره گیری از ۶ گیگابایت حافظه در کنار 

بهبود دیگر مشخصه ها باعث خواهد شد این کارت 
گرافیکی بتواند بازی های ۴K را به راحتی اجرا کند و 
در استفاده از دستگاه های واقعیت مجازی نیز هیچ 

مشکلی نداشته باشد.
g-syNC لپ تاپ های مجهز به تکنولوژی

خود  مترکز  انویدیا  گرافیکی،  کارت های  بر  عالوه 
شش  منایش  با   G-SyNC تکنولوژی  روی  بر  را 
انتظار  کرد.  معطوف  قابلیت  این  به  مجهز  لپ تاپ 
سوی  از  قابلیت  این  به  مجهز  لپ تاپ های  می رود 
رشکت هایی مانند ایسوس، Clevo,MSi و گیگابایت 

)برند  aoruS( روانه ی بازار شوند.
نوت بوک ها  این  به   G-SyNC به  مربوط  معرفی های 
محدود نشده و انویدیا از ۷ منایشگر مجهز به این 
قابلیت از ایرس و ایسوس نیز رومنایی کرد تا بتوانید 
نه متام صفحه  و  پنجره ای  در حالت  قابلیت  این  از 
یعنی  رقیب،  نسخه ی  از  نیز   aMd بربید.  بهره  نیز 
بر  دیسپلی پورت  از  استفاده  به جای  که   FreeSyNC

روی HdMi قابل استفاده بود، رومنایی کرد.
serAFiM Mouse

رشکت تایوانی SeraFiM از ماوس لیزری جدیدی که 
گفته می شود اولین ماوس لیزر پروجکتوری است، در 

منایشگاه کامپیوتکس رومنایی کرد.
که  است  رومیزی  پروجکتور  یک  واقع  در    odiN
کمپیوتر رومیزی، یک  یو اس بی  پورت  به  اتصال  با 
میز  مانند  سطحی  هر  روی  بر  را  مجازی  ترک پد 
منایش می دهد. به  منظور استفاده از آن، کافی است 
دستگاه  یک  از  که  مواقعی  هامنند  را  خود  دست 
مجازی  ناحیه ی  در  می کنید،  استفاده  فیزیکی 
مشخص شده حرکت دهید. از این ماوس می توانید 
و  چندانگشتی   حرکتی  منایه های  از  بهره گیری  در 

کلیک های معمول ترک پد استفاده کنید.
فلش درایو ۱۲8 گیگابایتی

گم  را  خود  میموری  فلش  همواره  که  کاربرانی 
میموری  فلش  این  دیدن  از  مطمئناً  می کنند، 
فلش  یک  از  سن دیسک  شد.  نخواهند  خوشحال 
میموری ۱۲8 گیگابایتی جدید مجهز به یو اس بی ۳.۰ 
 ultra به  عنوان یک محصول از محصوالت رسی 
از  باریک تر  و  سنتی  ده  از یک  که کوچک تر   Fit

یک پنی هستند، رومنایی کرد.
این درایو از رسعتی تا MBpS ۱۰۰ بهره می برد. مطمئناً 
این فلش درایو با قیمت پایینی عرضه نخواهد شد و 
آن طور که از شواهد پیداست، قیمتی در حدود ۱۲۰ 

دالر خواهد داشت.
iNTel skylAke

از   ۲۰۱۵ کامپیوتکس  منایشگاه  در  اینتل  رشکت 
قالب  در  خود   Skylake پردازنده های  جدید  رسی 
عنوان  به  جدید  معامری  این  به  مجهز  تبلت  یک 
کرد.  رومنایی   Broadwell نسل  برای  جاگزینی 
تبلت یادشده به صفحه منایش ۴K با رزولوشن ۱۲۶۰ 
در ۳8۴۰ پیکسل تجهیز شده بود. اینتل اعالم کرده 
بعضی  در  و  بی سیم  چارج  از  می تواند   Skylake

موارد تاندربولت ۳.۰ پشتیبانی کند.
skylAke  کمپیوتر های مجهز به پردازنده های

هم زمان با رومنایی اینتل از نسل جدید پردازنده ها، 
 zeN رسی  در  نیز  ایسوس  مانند  رشکت هایی 
تراشه ی  به  مجهز  خود،  مجتمع  دستگاه های  از 
 roG بازی  کنسول  کردند.  رومنایی   Skylake

G۱۱CB نیز عالوه بر بهره گیری از پردازنده گرافیکی  
Gtx 98۰، یو اس بی ۳.۱، رم DDR۴ و درایو SSd از 

پردازنده ی Skylake بهره مند شده است.
BroADwell H

پایان سال  تا   Skylake از آن جایی که پردازنده های 
اینتل  نیستند،  بازار  به  ورود  آماده ی  میالدی  جاری 

در منایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۵ تصمیم به رومنایی 
کمپیوتر های  برای  برودول  تراشه های  از  معرفی  و 
پردازنده های جدید  اکرث  گرفت.  لپ تاپ  و  رومیزی 
این  در  می برند.  بهره   ۶۲۰۰  iriS pro گرافیک  از 
بر  منایشگاه شاهد ۱۰ محصول جدید طراحی شده 
پایه ی i۷ و i۵ بودیم. مطمئناً اکرث کاربران منتظر رسی 

جدید محصوالت یعنی Skylake خواهند ماند.
C  تاندربولت مجهز به یو اس بی نوع

رشکت اینتل از تاندربولت ۳ به عنوان راه حلی جدید 
شخصی  کمپیوتر های  ارتباطی  پروتوکول های  برای 
 ۳ تاندربولت  این که  مهم تر  خرب  کرد.  رومنایی 
سازگاری کاملی با یو اس بی نوع C نیز خواهد داشت. 
جاگزین  روشی  می تواند  هم چنان  تکنولوژی  این 
سیگنال های  حتا  و    pCi-e دیسپلی پورت،  برای 
اترنت )هامنند نسخه های پیشین( باشد. اینتل مدعی 
رسعتی  با  را  اطالعات  می تواند   ۳ تاندربولت  است 
از  پشتیبانی  در  مشکلی  و  کند  منتقل   GBpS  ۴۰ تا 
صفحات منایش ۴K نیز نخواهد داشت. محصوالت 
 ۲۰۱۵ سال  پایان  از  پیش  تا   ۳ تاندربولت  به  مجهز 

میالدی آماده ی ورود به بازار خواهند بود.
کیس کمپیوتر رومیزی

کیس  یک  بلکه  موتر،  یک  موتور  نه  کیس  این 
ویژه ی کمپیوتر های رومیزی است. این اخرتاع جدید 
که هامنند یک برج سیاه رنگ بازی به نظر می رسد، 
بتوانید  شد  خواهد  باعث  کلید  یک  چرخاندن  با 
داخل شاسی و قطعات مختلف را مشاهده کنید. این 

محصول توسط رشکت iN wiN معرفی شده است.
QuANTA دوشاخه ی کمپیوتر ی

به یک سکه می توانید دوشاخه ی  نزدیک  ابعاد  در 
کمپیوتر  یک  واقع  در  که   QuaNta محاسباتی 
با  و  متصل  برق  پریز  یک  به  را  است   ۱۰ ویندوز 
استفاده از دستیار دیجیتالی کورتانا، کنرتول آن را در 

دست بگیرید.
نانوتیوب های کاربنی

سخت،  دیسک های  باره ی  در  کنون  تا  هرآنچه 
بودید،  شنیده   draM حتا  و   SSd درایوهای 
ابداع  به  توجه  با  بپیوندد.  تاریخ  به  است  ممکن 
به  ذخیره سازی،  فضای  و  در حوزه ی حافظه  جدید 
پایه ی  بر  این حوزه   نظر می رسد محصوالت جدید 
روانه ی   NaNtero رشکت  کاربنی  نانوتیوب های 
در  را  جدید   NraM یک  رشکت  این  شوند.  بازار 
از  که  کرد  معرفی   ۲۰۱۵ کامپیوتکس  منایشگاه 
فضایی  با  کاربن  اتم های  از  تولیدشده  سلندرهای 
بین یک تا دو نانومرت بهره می برد. این رشکت مدعی 
برای  بیشرتی را  NraM می تواند فضای  این  است 
دستگاه هایی مانند گوشی های همراه و دستگاه های 
عین  در  و  بیاورد  ارمغان  به  پوشیدنی  الکرتونیکی 
حال در مقایسه با فلش میموری و draM مرصف 
بتواند  است  امیدوار  رشکت  این  دارد.  نیز  بهینه تری 

هرچه زودتر محصول خود را روانه ی بازار کند.
کروم بوک های مجهز به تراشه های میدیاتک

بازار  وارد  دیگر  بزرگ  رشکت  یک  می رسد  به نظر 
قدرت مند،  رشکت  این  است.  شده  کروم بوک   تولید 
کروم بوک  هیچ  اگرچه  که  است  رشکتی  میدیاتک، 
عملی! مجهز به تراشه های خود را در کامپیوتکس 
این  کرد،  اعالم  اما  نگذاشت؛  منایش  معرض  در 
رشکت به زودی این محصوالت مجهز به پردازنده های 
البته  خود را روانه ی بازار خواهد کرد. یک ُمدل که 
چهارهسته ای  پردازنده ی  به  مجهز  تیوریک  مدل 
این  در  بود،   C نوع  پورت  یو اس بی  و  میدیاتک 
منایشگاه در معرض منایش قرار گرفت. قیمت این 

محصول هنوز اعالم نشده است.
 )جام جم آنالین(
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بگو مگو از

باالخره کندهاريان هم بر عليه بي عدالتي ها بسيج شدند!
کندهار  واليتي  نمايندگان شوراي  و  تاجران  از  تعدادي 
طي اعتراضي خواستار فعال سازي سکتورهاي خصوصي 
و دولتي برق در شهرشان شدند و از بي برقي شکايت 

مي کنند.
گويد:  مي  کندهار  واليتي  شوراي  نمايندگان  از  يکي 
"سرمايه داران از ايرکنديشن استفاده مي کنند ولي برخي ها حتي برق کافي براي رفع 

احتياجات شان ندارند."
پ.ن: اين يعني نهايت اميد به آينده ي اين جغرافياي جنگ زده

طالبان نه به دليل کشته شدن هفت دانش آموز، بلکه 
به دليل کشته شدن يکی از فرماندهانش دستور تعطيلی 
از  يکی  است.  کرده  صادر  را  غزنی  واليت  در  مکاتب 
فرماندهان مهم طالبان در عمليات نيروهای امنيتی کشته 
شده و اکنون اين گروه در غزنی عزای عمومی اعالن 

کرده است.

در افغانستان، تنها در باميان است که می فهمی امنيت 
يعنی چه و تنها در اين واليت است که می توانی تا ساعت 
دوی شب با دوستانت اين طرف و آن  طرف بگردی و 

شوخی کنی! 
تحمل  با  مردم  می فهمی  که  است  باميان  در  تنها  و 
شديدترين فقر، عاشق زندگی اند و تنها در باميان است که می بينی مردم با وجود درک 
بدترين تبعيض عليه شان از سوی حکومت مرکزی، بی صبرانه انتظار دارند اشرف غنی و 
عبداهلل از واليت شان ديدن کنند و آنان با صميميت تمام به استقبال شان بروند. و شايد 
تنها در باميان است که می بينی دختران و پسران هم گام در کوه هيزم جمع می کنند و در 
شهر غلغله، دو بيتی می خوانند و بهترين برنامه ی فرهنگی را برای ميزبانی از نمايندگان 

چندين کشور اجرا می کنند! 

قوت سربازان و ضعف رهبری در بدخشان...
در اين هيچ شکی نيست که سربازان اين سرزمين 
کنند،  می  مبارزه  صادقانه  و  جنگند  می  قهرمانانه 
نيست که ضعف رهبری  کاذبانه  اين سخن هم  اما 
بين  در  دشمن  مدافعان  و  امنيتی  نيروهای  بين  در 

رهبران دولت، کاملن آشکار است. 
اما بدخشان. اهداف بزرگ که پشت سری اين نا امنی هست در جای خودش باقی، 
اما گفته می شود خوش گزرانی رييس امنيت، قومندان امنيه و ضعف والی و منافع 
نماينده گان و طالب پروری بعضی کالن های بدخشان باعث اين شده که سربازان 
قهرمان و مبارز در بدخشان، شکست بخورند و يا به شهادت برسند. اما سوالی که 
در ذهن من است، اين است که چرا اين مسوولين بدخشان برطرف نمی شوند و به 

جايشان کسانی ديگر را تعيين نمی کنند؟

درحدود ده زن افغان به شمول بنده و اعضای مجلس 
نماينده گان افغانستان در يک اقدام بی سابقه به شهر 
نماينده گان طالبان  با  و  رفتيم   ناروی  پايتخت  اسلو، 

ديدار و گفت گو کرديم.
صورت  پنج شنبه  و  چهارشنبه  روزهای  ديدارها  اين 

گرفت
اين ديدارا يک حرکت تاريخی و مهم برای زنان افغان ميپندارم و خواست اصلی 
زنان اشتراک کننده در اين گفت گوها، حفظ ارزش های ديموکراتيک بود که در يک 

دهۀ گذشته در افغانستان به دست آمده است.
اين گفت گوها توافق به اين که جنگ جاری در افغانستان به سود هيچ کس نيست 

و برای رسيدن به ثبات پايدار بايد گفت گوها ادامه يابد،

مهمترين اصل برای يک افغانستان بهتر و با ثبات تر 
اين است که سياست ورزی به امر انسانی تبديل شود 
و فرصتی فراهم گردد که همۀ شهروندان، به گونۀ 
برابر در برابر قانون اساسی کشور در تصميم گيری ها 
و پروسه های حياتی ملی شريک باشند. من  اصطالح 
کار  به  منظر  اين  از  ملّی  وحدت  حکومت  به  ارتباط  در  را  نفره«  دو  »حکومت 
می برم؛ ورنه، کدام خصومت شخصی و کينه و عقده با هيچ کسی ندارم و به همۀ 

شخصيت ها و نخبگان سياسی کشور احترام دارم. 
متأسفانه، واقعيت آشکار اين است که تصميم گيری ها و پاليسی سازی های کليدی 
و سرنوشت ساز در عرصۀ سياست داخلی و بين المللی، در انحصار و کنترول حلقات 
در  رهبران،  و  نخبگان  باقيماندۀ  و  است  گرفته  قرار  محدودی  اشخاص  و  افرد  و 
حاشيۀ قضايا نگهداشته می شود. فقط کافی ست برای مدت اندکی در مورد فرايند 
گفت وگو های پشت پرده، تسويد و امضای تفاهمنامۀ استخباراتی-امنيتی با سازمان 

استخبارات پاکستان)isi( تأمل کنيم.

Maryam Mehtar 

Hadi Sadeqi

Jawad Zawulistani

حمیدالله حبیبی

Shukria Barakzai O fficial Page

Yasin Samim











    دوشنبه18 جوزا، 1394سال چهارم شماره 854

مهم ترین رویدادهای کامپیوتکس ۲۰۱۵



7

3 ریالی سابق، در لیست
 خرید اتلتیکو مادرید

نماینده ی بنزما: کریم
 در ریال بازنشسته می شود

استقبال قهرمانانه
 از یوونتوسی ها

ا توجه به بودجه مناسبی که در  اتلتیکو مادرید قصد دارد ب

اختیار دارد در فصل نقل و انتقاالت بازی کنان ارزشمندی را 

به خدمت بگیرد. 

کایخون، هیگواین و رائول آلبیول، سه بازی کن سابق ریال 

ا  اپولی شدند، ب مادرید که دو فصل پیش با یک دیگر راهی ن

جدایی رافا بنیتس، وضعیت نامشخصی در این تیم دارند. 

اپولی موفق نشد به لیگ قهرمانان فصل بعد صعود کند  ن

و آینده این سه بازی کن به همین دلیل در هاله ی از ابهام 

قرار گرفته است. 

گول زن  بهرتین  هم  امسال  گول،   18 زدن  ا  ب که  هیگواین 

A بود، پیش از این تهدید کرده بود که در  اپولی در رسی  ن

اپولی به لیگ قهرمانان، از این تیم  صورت صعود نکردن ن

جدا خواهد شد. 

ا  ب همراه  هیگواین  که  است  کرده  ادعا  موندودپورتیوو 

برای  سیمئونه  دیگو  خرید  لیست  در  آلبیول،  و  کایخون 

بته بحث پیوسنت کایخون به اتلتیکو  اتلتیکو قرار دارند. ال

بخث جدیدی نست. او در نقل و انتقاالت زمستانی نیز مورد 

ا انتقال او مخالفت  توجه سیمئونه قرار داشت اما بنیتس ب

کرد. اتلتیکو برای خط حمله خود عالوه بر هیگواین، به ته 

وز و ویه تو نیز چشم دوخته است. 

به  او  احتامل رفنت  و  بنزما  در مورد کریم  همه شایعات 

بازی کن  برنامه های این  از سوی مدیر  ایتد،  منچسرتیون

تکذیب شدند. 

ریال  برای  گول   22 بازی،   46 در  گذشته  فصل  بنزما 

تیم  این  ا  ب نیز   2019 سال  تا  او  رساند.  مثر  به  مادرید 

که  دادند  خرب  انگلیسی  ابع  من گذشته  روز  دارد.  قرارداد 

لندن  در  ایتد  منچسرتیون رئیس  نایب  ا  ب بنزما  مناینده ی 

ابع از احتامل جدی پیوسنت  مالقات داشته است. این من

ایتد خرب داده بودند.  بنزما به یون

ا  ب گفتکو  در  بنزما،  برنامه های  مدیر  جزیری،  کریم 

در  من  و گفت:  کرد  تکذیب  را  شایعات  این  مارکا همه 

ا  ب نه  نداشتم.  مالقات  باشگاهی  هیچ  مناینده  با  لندن 

کریم  چرا  دیگری.  باشگاه  هیچ  با  نه  و  ایتد  منچسرتیون

ایتد برود؟  اید به منچسرتیون ب

او در ریال مادرید خوشحال است. او منی خواهد ریال را 

ترک کند. بنزما تنها در صورتی از ریال جدا می شود که 

از سوی باشگاه به او اعالم شود که در لیست مازاد قرار 

دوست  و  ندارد  را  محبوبش  باشگاه  ترک  قصد  او  دارد. 

این  ا  ب به قراردادش  بازنشسته شود. کریم  دارد در ریال 

تیم پایبند است. 

بارسا عبور کرده و  نتوانست از سد  یوونتوس شنبه شب 

فینال لیگ قهرمانان را به این تیم واگذار کرد. 

این ششمین فینالی بود که یوونتوس در لیگ قهرمانان 

این لحاظ صاحب یک رکورد ویژه  از  تا  از دست می داد 

تک  زحمت  به  که  رشایطی  در  شب  شنبه  آن ها  شود. 

دوم  نیمه  در  را  بارسا  مقابل  اول  نیمه  در  خورده  گول 

جربان کرده بودند، در ادامه دو گول دیگر دریافت کرده 

و به نایب قهرمانی رضایت دادند. 

پایان  و  بازی  امتام  از  پس  بالفاصله  یوونتوس  کاروان 

تورین  مقصد  به  را  برلین  جوایز،  اهدای  مراسم  یافنت 

ا  ب هوایی  میدان  در  تیم  این  بازی کنان  و  کرد  ترک 

شدند.  روبرو  خود  هواداران  از  زیادی  جمع  استقبال 

و  می دانستند  لند  رسب بازنده  را  تیم شان  که  هوادارانی 

از زحامت آن ها در طول یک فصل  ا تشویق های خود  ب

پرافتخار تقدیر به عمل آوردند. 

کسب  در  ناکامی  وجود  ا  ب گذشت،  که  فصلی  در  یووه 

یا  ایتال کوپا  و  اسکودتو  چمپیونزلیگ،  قهرمانی  عنوان 

را به دست آورد. 

نیمار:
 بزرگترین افتخار زندگی ام را کسب کردم

پیکه:
 انریکه شایسته تعریف و تمجید است

بارزالی:
 کیفیت بارسا نتیجه را تعیین کرد

مارکیزیو: 
ما یک شکست خورده سربلند بودیم

از پپ تیم تا لوچو تیم؛ 
شروع یک چرخه جدید

فاصله بارسلونا
 با ریال مادرید بیشتر شد

ماروتا: 
امیدوارم پیرلو وته وز در یووه بمانند

تیمش  از  متجید  به  ا  بارسلون ستاره  نیامر، 

پس از قهرمانی در اروپا پرداخت و گفت که 

این بزرگرتین جشنی بوده که در آن حضور 

داشته است. 

تیر  شد  موفق  شب  شنبه  ساله   23 مهاجم 

به  و  بزند  یوونتوس  پیکره  بر  را  خالص 

آورد.  دست  به  را  سوم  جام  تیمش،  همراه 

پس از سه گانه سال 2009، این دومین سه 

از کسب  نیامر  و  بود  ا  بارسلون تاریخ  گانه ی 

آن ابراز خوشحالی کرد. 

از  بخشی  که  خوشحامل  خیلی  گفت:  او 

دیگر  می کنم  فکر  بودم.  تاریخ سازی  این 

نداشته  وجود  آوردن  دست  به  برای  چیزی 

منی توانید  )رسانه ها(  شام  دیگر  باشد 

ویژه ی  احساسات  بگویید.  من  به  چیزی 

یک  به  شدن  تبدیل  ویژه ی  احساس  دارم، 

این جا  ولی  عالی،  تیم  این  ا  ب قهرمان 

متام  زیرا  کردم  گریه  شد.  نخواهم  متوقف 

عبور  ذهنم  از  بودم  سختی هایی که کشیده 

کردم  سپری  را  خوبی  بسیار  لحظات  کرد. 

دوران  لحظه ی  بهرتین  امروز  مسلام  ولی 

فوتبامل بود. 

که  کرد  عنوان  ا  بارسلون مدافع  پیکه، 

و  حد  در  متجید   شایسته  انریکه،  لوئیس 

اندازه ی گواردیوال است. 

بارسا  در  حضورش  اول  فصل  در  گواردیوال 

موفق شد سه گانه را به دست آورد. انریکه 

نیمکت  روی  حضورش  اول  فصل  در  نیز 

آبی اناری ها، چنین دستاوردی را تکرار کرد 

و پیکه، به متجید از او پرداخت. 

اندازه  به  اهمیتی  لحظات،  این  گفت:  او 

مربی های  دارد.  گواردیوال  ا  ب قهرمانی  ی 

ا را به باالترین سطح بردند.  بزرگ، بارسلون

چنین  کسب  به  موفق  نیز  انریکه  لوئیس 

به  جام  بدون  فصلی  از  ما  شد.  دستاوردی 

که  زمانی  مثل  درست  رسیدیم،  گانه  سه 

لوئیس  ابراین،  ن ب شد  اضافه  تیم  به  پپ 

رشایط را تغییر داد. 

عنوان  یوونتوس  مدافع  بارزالی،  آندره آ 

نهایت،  در  ا  بارسلون کیفیت  که  کرد 

رسنوشت بازی را تعیین کرد. 

جایگزین  عنوان  به  ایتالیایی  مدافع 

قادر  مصدومیت  دلیل  به  که  کیه لینی 

رفته  میدان  به  نبود،  تیمش  به همراهی 

خطر  بارسلونا  که  شد  مدعی  او  بود. 

نهایت  در  ولی  کرد  احساس  را  شکست 

کیفیت آن ها نتیجه بازی را تعیین کرد. 

او گفت: با رسی باال زمین را ترک کردیم، 

هر چند که شکست در فینال خیلی تلخ 

حارض  حال  در  بازی  تحلیل کردن  بود. 

نکردیم  رشوع  خوب  است.  سختی  کار 

بازی  در  باید  که  گفتیم  به خودمان  ولی 

تساوی  به  را  بازی  توانستیم  و  مبانیم 

بکشانیم و حدود 10 دقیقه، واقعا بارسا را 

ترسانده بودیم. در نهایت، کیفیت آن ها 

هیچکس  کرد.  تعیین  را  بازی  رسنوشت 

آن خیلی  قبول  ندارد،  را دوست  شکست 

سخت است. 

پس  یوونتوس  هافبک  مارکیزیو،  کلودیو 

ا عنوان کرد  از شکست 3-1 مقابل بارسلون

که تیمش با رسی باال، زمین را ترک کرد. 

فینال  تیم شنبه شبی که گذشت، در  دو 

رفتند  یک دیگر  مصاف  به  چمپیونزلیگ 

موفق   1-3 نتیجه  ا  ب بارسا  نهایت  در  که 

نیمه  پیروزی شد. در حالی که  به کسب 

اختیار  در  را  میدان  و  توپ  بارسا  اول  ی 

داشت، نیمه دوم این یووه بود که تا پیش 

از گول دوم بارسا، سوار بر بازی بود. پس 

نظم  نتوانست  دیگر  یووه  دوم،  گول  از 

در  نیز  را  و گول سوم  کند  را حفظ  تیمی 

دقایق پایانی دریافت کرد. 

ا اسکای اسپورتس  مارکیزیو در مصاحبه ب

بازی  این  و  این جا  در  حضور  رویا  گفت: 

بود. نتوانستیم پیروز شویم ولی هم چنان 

گول  به  داشتیم.  فوق العاده ی  فصل 

مثل  و  دادیم  نشان  واکنش  اول شان 

موقعیت های  جنگیدیم.  واقعی  تیم  یک 

روی  التی  پن یک  داشتیم،  خوبی  بسیار 

بارسا  می دانستیم  ولی  نشد  گرفته  ا  پوگب

تیم بسیار خوبی است. با رسی باال، این 

سعی  ابتدا  از  می کنیم.  ترک  را  فینال 

ولی  بندیم  ب را  گوشه ها  خوبی  به  کردیم 

بارسا در طول 90 دقیقه کار  پرس کردن 

سختی است. 

موفق  دوم  نیمه  در  داد:  ادامه  مارکیزیو 

حریف  دروازه  روی  حمله  ضد  چند  شدیم 

کنیم.  ایجاد  مشکل  برای شان  و  بزنیم 

در  اولین تجربه حضور  ما،  برای اکرثیت 

فینال بود و وقتی توانستیم به تنشی که 

را  خودمان  کنیم،  غلبه  بود،  گرفته  را  ما 

از حریف  می توانستیم  اگر  کردیم.  ثابت 

پیش بیفتیم، بازی کامال عوض می شد. 

لوئیس انریکه، رسمربی بارسا، به فاصله 5 

پپ  ا  ب و حاال  رسید  به عرش  فرش  از  ماه 

گواردیوالی افسانه ای مقایسه می شود. 

در  بارسا  شکست  از  پس  گذشته  جنوری 

و  انریکه  اخراج  از  همه  سوسیداد،  زمین 

گزینه های جانشینی او صحبت می کردند. 

کمرت  مسی،  و  او  اختالفات  بحبوحه  در 

همه  و  می گرفت  را  انریکه  جانب  کسی 

به برکناری او رای می دادند اما 5 ماه بعد، 

او مربی تیمی بود که فاتح سه گانه شد. 

قهرمان  توانست  انریکه  تیم  شب  شنبه 

نیز  چمپیونزلیگ شود. در 20 روز گذشته 

کرده  فتح  را  ری  دل  کوپا  و  اللیگا  آن ها 

بودند. 

گواردیوال،  پپ  موفق شد همچون  انریکه 

یک سه گانه دیگر را به ویرتین افتخارات 

این حیث، رکورد  از  و  ا اضافه کند  بارسلون

ویژه ای را نصیب تیم کاتاالنی کند. بارسا 

ار فاتح سه گانه  تنها تیمی است که دو ب

شده. 

سال 2008 که گواردیوال به بارسا آمد، فصل 

را خوب رشوع نکرد. کسب تنها 1 امتیاز از 

ا امیدکننده برای  دو بازی ابتدایی، رشوعی ن

یک مربی تازه کار و جوان محسوب می شد 

اما بارسا به تدریج اوج گرفت و در انتهای 

هامن فصل همه جام ها را کسب کرد. 

حتی  انریکه  بارسای  که  اینجاست  جالب 

از لحاظ تعداد پیروزی ها، تعداد باخت ها، 

گل های زده و خورده، بر بارسای گواردیوال 

برتری دارد. انریکه حاال یک چالش دیگر 

پیش رو دارد. کسب سه جام باقیامنده تا 

ا تیم  انتهای سال 2015 تا از این لحاظ نیز ب

پپ برابری کند. 

جهانی  جام  و  اسپانیا  اروپا،  سوپرجام 

برای  بارسا  شوند،  کسب  اگر  باشگاه ها 

ار در تاریخ فاتح 6 گانه شده و خود  دومین ب

را ابدی خواهد کرد. این یک واقعیت است 

که پس از پایان چرخه پپ تیم، حاال چرخه 

شده  رشوع  انریکه(  لقب  )لوچو  تیم  لوچو 

است. 

در  قهرمانی  عنوان  سه  کسب  با  ا  بارسلون

مادرید  ریال  ا  ب خود  فاصله  روز،   20 فاصله 

از حیث تعداد جام هایی که در اختیار دارد را 

افزایش داد. 

ا  ب ا  بارسلون حاال  مونددپورتیوو،  از  نقل  به 

رقابت های  در متام  مختلف  جام   86 کسب 

رسمی، در مقابل ریال مادرید 82 جامه، در 

یا قرار دارد.  رده اول باشگاه های پرافتخار دن

 1-3 برتری  ا  ب شد  موفق  شب  شنبه  بارسا 

قهرمانان،  لیگ  فینال  در  یوونتوس  مقابل 

قهرمانی  عنوان  ار  ب پنجمین  برای 

گانه  سه  و  کرده  کسب  را  چمپیونزلیگ 

قهرمانی  آن ها  کند.  تکمیل  را  خود  فصل 

این  از  پیش  نیز  را  ری  دل  کوپا  و  اللیگا 

کسب کرده بودند. 

ار دیگر  تنیو پرز ب پیش از سال 2009 که فلورن

بازگردد،  مادرید  ریال  به  رئیس  عنوان  به 

مقابل 70  در  با کسب 75 جام  مادرید  ریال 

در  ولی  بود  پیش  تیم  این  از  بارسا،  جام 

به کمک  ا موفق شد  بارسلون عرض 6 سال 

و  ویالنووا  تیتو  گواردیوال،  چون  مربیانی 

لوئیس انریکه، تعادل را بر هم زده و 4 جام 

ا وجود این که  از ریال مادرید پیش بیفتد؛ ب

760 میلیون یورو در این مدت کم تر از ریال 

کرده  هزینه  جدید  بازی کنان  خرید  برای 

است. 

پا ماروتا، مدیر ورزشی یوونتوس عنوان کرد  ب

که امیدوار است کارلوس ته وز و آندره آ پیرلو 

در یوونتوس مبانند. 

احتاملی  جدایی  بر  مبنی  زیادی  شایعات 

پیرلو و ته وز از یوونتوس در پایان فصل به 

گوش می رسد. پیرلو از آمریکا پیشنهاداتی 

به  بازگشت  خواهان  نیز  وز  ته  و  دارد 

ا این حال، ماروتا عنوان  بوکاجونیورز است. ب

ا تجربه  کرد که امیدوار است این دو ستاره ب

در یووه مبانند. 

آلگری  ماسیمیانو  از رسمربی،  گفت:من  او 

فصل  و  فینال  این  خاطر  به  بازی کنان  و 

و  افتخار  ا  ب ما  می کنم.  تقدیر  فوق العاده 

کردیم.  بازی  قدرت مند  رقیبی  مقابل  غرور 

و  پایه گذاری شد  پیش  تیم، چند سال  این 

ایتالیا، موفق  پس از چهار قهرمانی پیاپی 

شد به فینال چمپیونزلیگ برسد. امیدواریم 

دوره ی بعد بهرت کار کنیم. 

وز  ته  و  پیرلو  جدایی  احتامل  اره  درب ماروتا 

آندره  ندهد.  رخ  اتفاق  این  امیدوارم  گفت: 

به اسطوره  و  یا است  ایتال فوتبال  آ اسطوره 

فکر  است.  شده  تبدیل  هم  یوونتوس 

ا  ب که  بازی کنی  برای  اشک هایش  می کنم 

قابل  جنگیده  سال  چند  این  در  وجود  متام 

درک باشد. حاال که فصل به پایان رسیده، 

ا موضوع نقل و انتقاالت  از فردا مالقات ها ب

پیرلو  کردن  جای گزین  شد.  خواهد  رشوع 

بسیار  بازی کنان  ما  نیست.  ساده ی  کار 

خوبی مثل کلودیو مارکیزیو در اختیار داریم 

پیدا  را  او  جایگزین  می تواند  هم  آلگری  و 

کند. هامن طور که می دانید با سامی خدیرا 

و  نقل  پنجره  وقتی  تا  و  هستیم  ارتباط  در 

از نشده، منی توانیم انتقالش را به  انتقاالت ب

او خط هافبک  کنیم.  اعالم  صورت رسمی 

ته وز  ا  ب هم چنین  کرد.  خواهد  تقویت  را  ما 

اره آینده اش صحبت خواهیم کرد. از  هم درب

مدیر برنامه هایش چیزهایی شنیده ام. برای 

وامیدواریم  هستیم  قائل  ویژه ی  احرتام  او 

آماده  چیزی  هر  برای  ولی  مباند  تیم  در  او 

هستیم. 
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محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
از  گذشته  روز  قندوز  واليت 
از  محلی  دادستان  يک  كشته شدن 
در  شده  كارگذاری  ماين  انفجار  اثر 
موترش خبر دادند. هم چنان در اين 
رويداد سه تن، به شمول يک فرزند 

اين دادستان، زخمی شده اند.
سخنگوی  حسينی،  سرور  سيد 
كه  گفته  قندوز  واليت  پوليس 
روز  صبح  عبدالحليم   دادستان 
گذشته در ناحيه ی سوم شهر قندوز 
مقناطيسی  ماين  انفجار  دليل  به 
كشته  موترش  در  كارگذاری شده 
شد. اين اتفاق هنگامی رخ داد كه او 

قصد رفتن به وظيفه را داشت.
مسئوليت اين حادثه را گروه طالبان 
اين  كشته شدن  و  گرفته  عهده  به 
در  اين  كرده اند.  تأييد  را  دادستان 

حالی ست كه حدود دوماه پيش يک 
دادستان ديگر در اثر انفجار مشابه در 
ناحيه ی اول شهر قندوز كشته شد. 
هم چنان در ماه عقرب سال گذشته 
پوليس  يک  و  دادستان  شش  نيز 
به  انتحاری  مهاجمان  حمله ی  در 

دادستانی قندوز كشته شدند.
در يک ماه اخير حمله های شورشيان 
عدلی  نهادهای  كارمندان  بر  طالب 
و قضايی كشور افزايش يافته اند. در 
چندين حمله ی جداگانه بر كارمندان 
نفر  كابل، چندين  در  دادستانی كل 
كشته و زخمی شدند. هم چنان ماه 
دادستانی  بر  طالبان  گروه  گذشته 
شريف  مزار  شهر  در  بلخ  واليت 
ده  از  بيش  آن  در  كه  كردند  حمله 
نفر، از جمله يک مقام امنيتی، كشته 

شدند.

داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
از  خبرنامه ای  نشر  با  كشور 
در  طالب  شورشی   13 كشته شدن 
امنيتی  نيروهای  مشترک  عمليات 
واليت های  در  گذشته  روز  دو  در 

مختلف خبر داده است.
آمده  وزارت  اين  خبرنامه  ی  در 
در  كه  عمليات  اين  در  است، 
قندهار،  واليت های  مربوطات 
پکتيکا،  خوست،  غزنی،  ارزگان، 
راه اندازی  هلمند  و  بادغيس  پکتيا، 
شورشيان  از  تن   13 بود،  گرديده 
زخمی  ديگر  تن   7 و  كشته  طالب 
شده اند. به نقل از اين خبر نامه، در 
اين عمليات مقداری جنگ افزار نيز 
كشور  امنيتی  نيروهای  دست  به 

افتاده و در حال حاضر در شماری 
عمليات  كشور  واليت های  از 
و  سركوب  هدف  به  پاک سازی 

نابودی دشمن جريان دارد.
وزارت داخله هدف از راه اندازی اين 
جلوگيری  و  پاک سازی  را  عمليات 
از بازگشت شورشيان به اين مناطق 
در  وزارت  اين  است.  كرده  عنوان 
مورد تلفات نيروهای امنيتی در اين 

عمليات چيزی نگفته است.
در دو ماه اول سال جاری حمله های 
بهاری طالبان بيش از پيش افزايش 
شماری  در  حاضر  حال  در  و  يافته 
از واليت های كشور، درگيری ميان 
شورشيان و نيروهای امنيتی جريان 

دارد.

غزنی  واليت  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
می رسانند كه گروه طالبان سه روز را در اين 
واليت عزای عمومی اعالم كرده و به مديران 
مکتب ها دستور داده كه دروازه های مکتب ها را 

برای روز يک شنبه ببندند. 
متفاوت  را  طالبان  اقدام  اين  علت  رسانه ها 
از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  داده اند.  گزارش 
دادند  گزارش  غزنی  واليت  محلی  مقام های 
از  يکی  دليل كشته شدن  به  طالبان  كه گروه 
فرماندهان مهم  اين گروه در اين واليت، سه 
روز عزای عمومی اعالم كرده  است. اين گروه 
مديران  تمام  به  خود  اقدام  اين  به  پيوند  در 
را  مکتب ها  تا  داده  دستور  غزنی  مکتب های 

تعطيل كنند.
واليت  سرپرست  معاون  احمدی،  محمدعلی 
غزنی به خبرگزاری مركزی گفته كه اين اقدام 
طالبان به دنبال كشته شدن يک فرمانده   مهم 
داشت،  بر عهده  را  تن  رهبری 120  آنان كه 
صورت گرفته است. اين خبرگزاری به نقل از 

است:  نوشته  غزنی  واليت  سرپرست  معاون 
»طالبان سه روز عزای عمومی اعالم كرده و 
به تمام مديران مکاتب غزنی نيز دستور داده تا 
آنان  دستور  اين  ولی  كنند،  تعطيل  را  مکاتب 
عملی نشده و تنها دو مکتب در غزنی، از جمله 
جهان ملکه و بکاو ل، به دليل ترس و هراس 

از انفجار طالبان روز گذشته تعطيل شده اند«.
اما رسانه های ديگر، از جمله بی بی سی گزارش 
كشته شدن  از  بعد  طالبان  گروه  كه  داده اند 
غزنی،  شهر  در  انفجاری  در  دانش آموز  هفت 
اساس  بر  است.  كرده  اعالم  عمومی  عزای 
تمام  به  طالبان  معارف  مسئول  گزارش ها، 
تا  اين واليت دستور داده  مديران مکتب های 

روز يک شنبه مکتب ها را تعطيل كنند.
پيش از اين روز شنبه )16 جوزا( در انفجار بمب 
كنار جاده ای، 9 نفر، به شمول زنان و كودكان، 
در اين واليت كشته شدند. گفته می شود كه 
اين ماين از سوی گروه طالبان جاسازی شده 

بود.

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

اعالم عزای عمومی سه روزه 
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