
آریانا  عالی  تحصیالت  موسسٔه  در 

تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده 

و دارای امکانات زیر میباشد.

1. کریکلم )مفردات( مطابق به کریکلم 

پوهنتون کابل

2. استادان به سویه ماسرت و دوکتورا

3. محل مناسب جهت تدریس

4. صنف معیاری و استندرد در زمستان 

محهز به سیستم گرم کن و در تابستان 

با سیستم رسدسازی.

و  وسایل  با  مجهز  البراتوارهای   .5

تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.

6. کتابخانه مجهز

7. انرتنت 24 ساعته.

8. اطاق کمپیوتر لب. 

9. تدریس به وسیله تکنالوژی معارص

برای  کادری  شفاخانه  داشنت   .10

همچنان  و  طب  پوهنځی  محصالن 

با شفاخانه ګلف، کیشا و مطب  قرارداد 

برای دوره ستاژ.

11. شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت 

ها و سایر موضوعات علمیږ 

ارایه  جهت  کنفرانس  اطاق   .12

سیمینارهای علمی. 

13. کانتین و کافه تریا

14. ساحه پارکینګ برای وسایط.

15. ساحه باز برای تفریح محصالن

آدرس کابل: شهر کابل، چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا/ آدرس ننگرهار: شهر جالل آباد، چکنوری، جوار مسجد تبلیغی  ●●●  شامره های متاس: 0780174901/ 0772486990/ 0786786430







کانکور خزانی آشنایی با موسسٔه تحصیالت عالی آریانا

بوده که در سال 1383 در شهر پشاور جمهوری اسالمی  کانون تحصیلی خصوصی  آریانا یک  موسسٔه تحصیالت عالی 

پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی، 

انجنیری، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت 13 سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ 

و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است. این موسسٔه تحصیلی در سال 1390 از پاکستان به داخل کشور انتقال 

محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال 1386 موسسٔه تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل 

آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد، حقوق و علوم 

سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند. 

ه تاریخ 28 
یانا ب

ی آر
موسسٔه تحصیالت عال

ه تاریخ 15 میزان 
1 در شهر کابل و ب

سنبله 393

1393 در شهر جالل آباد اخذ می گردد!

وزه از ساعت 7:00 صبح 
ت نام همه ر

 ثب

الی 7:00 بعد از ظهر جریان دارد.

ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسٔه تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال 1389 شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را

گلو،  و  گوش  عصبی،  و  عقلی  اطفال،  داخله  عمومی،  جراحی  شعبات  داشنت  با  که  منود  ایجاد  طبی  آالت  سامان  مدرنرتین  تجهیز  با  آباد  جالل  شهر  در 

باشد. می  فعالیت  مرصوف  هموطنان  به  معیاری  صحی  خدمات  عرضه  زمینه  در  و  فراهم  محصلین  برای  را  عملی  کار  زمینه  ستوماتولوژی،  والدی،   نسائی 

ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است. همین اکنون موسسٔه تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن 

صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

حامد کرزی: به نام صلح فریب خوردیم

کمیسیون انتخابات : 
نتایج انتخابات را امروز اعالم می کنیم

طالبان راه مواصالتی
 غزنی- جاغوری را مسدود کردند

صفحه
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2
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حامد کرزی: به نام صلح فریب خوردیم

اطالعات روز: حامد کرزی، رییس جمهور کشور 
ربانی  برهان الدین  ترور  سالگرد  سومین  در  دیروز 
گفت، به نام صلح فریب خوردیم و این مسئله باعث 
ربانی، رییس سابق شورای  ربانی شده است.  قتل 
از  خانه  اش،  در  پیش  سال  سه  کشور  صلح  عالی 
کرزی،  گفته ی  به  شد.  ترور  انتحاری  یک  سوی 
شده  کشور  در  ثبات  و  صلح  آوردن  قربانی  ربانی 

است.
از سویی هم، او در مورد قتل برادرش گفت، برخی ها 
بیست روز پیش از قتل برادرش احمدولی کرزی در 
کنفرانس  در  تا  دادند،  قرار  فشار  زیر  را  او  قندهار، 

خبری با مخالفان مسلح دولت اعالم صلح کند و 
آن وقت، مالعمر به صلح می پیوندد. او افزود، آنان 
باالیم فشار آوردند، اگر چنین کار را نکنم، متهم به 

مخالفت از روند صلح می شوم.
رییس جمهور گفت: »وقتی برادرم احمد ولی کرزی 
دسیسه  کار  این  فهمیدم  شد،  شهید  قندهار  در 
صلح  کامیابی  اعالن  زمان  آن  ما  اگر  چون  بود؛ 
به شمول  بزرگان تحریک طالبان  را می کردم که 
مالعمر به صلح می پیوندند، اما در آنجا به نام طالبان 
برادرم کشته می شد، صلح ما بی عزت می شد«.  او 
در ادامه ی سخنانش از غربی ها انتقاد کرد و گفت، 

»در  خودشان اند:  سیاسی  منافع  دنبال  به  آنان 
روزهای اول حکومتم، فیشن   گرای خارجی ها چپن و 
لباس های وطنی مرا بسیار توصیف می کردند. روزی 
ربانی به من گفت، مطبوعات غربی شما را بسیار 
با  را  کشور  منفعت  روزی   اگر  اما  می کنند،  صفت 
آنان درمیان بگذاری، توهین خواهید شد؛ حال این 

حقیقت برایم ثابت شده است«.
جهادی  رهبران  از  سیاف،  عبدالرسول  آن،  از  پس 
در این مراسم با حمایت از فعالیت نیروهای امنیتی 
پولیس،  سرباز،  قتل  کسانی که  کرد،  تأکید  کشور 
مأموران امنیتی، سردمداران جهاد و سرداران سنگر 

کافر  رسول  و  خدا  حکم  به  می داند،  روا  را  کشور 
شورشیان  علیه  تند  موضوع  سیاف  اخیراً  است.  

داشته و آنان را کافر می خواند.
او در بخشی از سخنانش به مخالفان مجاهدان در 
کشور پرداخت و هشدار داد، کسانی که در افغانستان 
در پی حذف مجاهدین اند؛ این آرمان شان را به گور 
خواهند برد. سیاف خطاب به آنان گفت، بدانید پدر 
و پدرکالن تان آرمان حذف مجاهدین در افغانستان 
را به گور برده اند. او افزود، برخی از حلقات خاص 
در کشور، به فکر حذف مجاهدین از صحنه سیاست 

اند.

مستقل  کمیسیون  مسئوالن  روز:   اطالعات 
انتخابات کشور اعالم کردند، نتایج نهایی دور دوم 
اعالم  حتماً  امروز  را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کمیسیون  این  نور، سخن گوی  نورمحمد  می کند. 
دیروز به رسانه ها گفت، کارهای فنی برای اعالم 
ما  و  است  تکمیل  تقربیاً  انتخابات  نهایی  نتایج 
امروز  را  انتخابات  نهایی  نتایج  گرفتیم،  تصمیم 

اعالم کنیم.
کمیسیون انتخابات درحالی از اعالم نتایج انتخابات 
خبر داد که مذاکرات سیاسی بین نامزدان با حضور 
حکومت  تشکیل  درباره  جهادی  رهبران  و  کرزی 

در  انتخابات  نتایج  اعالم  و چگونگی  ملی  وحدت 
ارگ، نتیجه بخش خوانده شده است. حامد کرزی، 
دیروز در مراسم سالگرد ترور برهان الدین ربانی در 
در  خوشی  خبری  انتخابات  مورد  در  گفت،  کابل 
راه است. او افزود، نامزدان بعد از ظهر روزشنبه ی 
هفته ی روان بار دیگر برای اختالف باقی مانده در 
روزگذشته  نامزدان  بود،  قرار  می کنند.  دیدار  ارگ 
پس از دیدار در ارگ، توافقنا   مه ی را در مورد تشکیل 
امضا  به  خبری  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت 
برسانند، اما این نشست به دلیل نامعلوم برگزار نشد.

در  اختالف ها  تمام  روی  حاضر  حال  در  نامزدان 

و  رسیده  توافق  به  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
صرف روی اعالم نتایج انتخابات به توافق نرسیده 
در  گسترده  تقلب  دلیل  به  گفته،  عبداهلل  تیم  اند. 
جریان انتخابات، به صحت این نتایج اعتماد ندارد. 
و  تیم اصالحات  اوریا، سخن گوی  الرحمان  فضل 
هم گرایی دیروز گفت، اگر نتایج انتخابات بر اساس 
رییس  رییس جمهور،  اعالم شود،  نامزدان  تفاهم 
اجراییه و حکومت آینده مشروعیت خود را در نتیجه 

توافق سیاسی هر دو تیم بدست می آورند.
این  در  تداوم  و  تحول  تیم  عضو  زهیر،  طاهر  اما 
مورد به رسانه ها گفت، برای چنین ادعایی توجیه 

قانونی و حقوقی وجود ندارد. او افزود، بنیاد حکومت 
آینده را انتخابات تعیین و هیچ چیزی بدیل آن شده 
نمی تواند. ولی او ابراز امیدواری کرد، هر نامزد دور 

دوم انتخابات در این مورد به توافق نهایی برسند.
نامزدان  از  نور، روزگذشته  نور محمد  این حال،  با 
توافق  زودی  به  اختالف های شان  روی  خواست، 
نهایی  نتایج  اعالم  این که  به  اشاره  با  او  کنند. 
که  گفت   نمی افتد،  تعویق  به  انتخابات  دوم  دور 
براساس قانون اساسی، صالحیت کمیسیون مستقل 
و  انتخابات  »برگزاری  است:  مشخص  انتخابات 

اعالم نتایج آن«.

راه  این سو  به  روز  ده  از  طالبان  روز:  اطالعات 
نامعلوم  دالیل  به  را  جاغوری  غزنی-  مواصالتی 
مسدود کرده اند. ظفر شریف، ولسوال جاغوری دیروز 
روزنامه ی  به  مورد  این  در  تلیفونی  گفت و گوی  در 
اطالعات روز گفت، این کار طالبان، مشکالت زیادی 
را در بخش های مختلف این ولسوالی به وجود آورده 

است.
بیم  ایجاد  افزایش قیمت مواد خوراکی و سوختی، 
مریضان  انتقال  عدم  و  باشندگان  بین  نگرانی  و 
از  کابل  غزنی-  شهر  مرکز  سوی  به  جاغوری  از 
مشکالتی اند که بر اثر مسدود شدن راه مواصالتی 
این  از  اند. ظفر شریف  آمده  به وجود  در جاغوری 
غزنی  مقام های  از  و  کرد  نگرانی  ابراز  وضعیت 
خواست، در قسمت بازگشایی راه مواصالتی غزنی- 

جاغوری اقدم کنند.
شریف گفت، موارد یاد شده را بارها با مقام های والیت 

غزنی و نهادهای مربوطه ی کابل در میان گذشته، اما 
هنوز برای بازگشایی راه مواصالتی غزنی- جاغوری 
اقدام جدی نشده است. از سویی هم، او افزود، برای 
بازگشایی راه مواصالتی غزنی- جاغوری، موسفیدان 
این ولسوالی چند بار با بزرگان ولسوالی گیالن وارد 

گفت و گو شده، اما نتیجه نداده است.
در حال حاضر طالبان راه مواصالتی غزنی- جاغوری 
را در ولسوالی های گیالن و قره باغ این والیت مسدود 
کرده اند. اکثر باشندگان ولسوالی جاغوری از این دو 
مسیر وارد مرکز غزنی و کابل می شوند. طالبان و افراد 
مسلح ناشناس در جریان دوازده سال گذشته همواره 
راه را برای مسافران جاغوری در بخش های از مناطق 

دو ولسوالی یاد شده مسدود کرده اند.
در بسیاری از موارد طالبان و افراد مسلح ناشناس در 
این مسیرها موترهای باشندگان جاغوری را متوقف و 
سپس پول، موبایل، کمپیوتر، سایر اموال قیمتی و حتا 

موترهای شان را سرقت کرده اند. ولسوالی جاغوری 
نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت، در حال حاضر نیز 
افراد مسلح مال و اموال باشندگان جاغوری را مسیر 

گیالن و قره باغ سرقت می کنند.
راه  مسلح  طالبان  وقتی  پیش  روز  »چند  افزود:  او 
مواصالتی غزنی- جاغوری را مسدود کردند؛ چندین 
کاستر، سراچه و تاکسی همرای مسافرانش از مسیر 
موسوم به »لرگه« به طرف این ولسوالی در حرکت 
شده و متأسفانه طالبان یا دزدان مسلح راه آنان در 
قسمتی از این مناطق گرفته و بعد پول، موبایل و 

وسایل قیمتی آنان را سرقت کرده اند«.
برای  خواست،  غزنی  و  کابل  مقام های  از  شریف 
بازگشایی راه مواصالتی غزنی- جاغوری اقدام های 
این  در  دزدی  از  نیز،  و  گیرند  دست  روی  را  الزم 
روزگذشته  هم،  سویی  از  کنند.  جلوگیری  مسیرها 
گزارش های به نشر رسید، طالبان از چند روز بدین سو، 

راه های مواصالتی ولسوالی های مالستان، ناهور، قره 
باغ و جغتو را نیز مسدود کرده اند.

هرچند محمد علی احمدی، معاون والی غزنی این 
موضوع را رسماً تأیید نکرد، اما گفت، طالبان بخاطر 
مواصالتی  راه های  مردم،  میان  در  وحشت  ایجاد 
چند ولسوالی را در این والیت زیر تهدید می گیرند. 
موصالتی  راه های  امنی  نا  موضوع  افزود،  احمدی 
برخی از ولسوالی های این والیت ، بارها در جلسات 
امنیتی مطرح شده، اما هنوز به این مشکل رسیدگی 
نشده است. گفتنی است، پیش تر شماری از نمایندگان 
استجوابیه  در نشست  نمایندگان  غزنی در مجلس 
مسدود  موضوع  مجلس،  این  در  امنیتی  مقام های 
بودن راه های مواصالتی برخی از ولسوالی های غزنی 
را مطرح کردند، اما هنوز برای حل این مشکل اقدام 
نشده است. در این نشست وزیر دفاع، داخله و معاون 

امنیت ملی کشور حضور داشتند.

اطالعات روز: حامد کرزی رییس جمهور کشور 
گفت،  ربانی  برهان الدین  ترور  سالگرد  سومین  در 
است.   راه  در  خوشی  خبرهای  انتخابات  مورد  در 
او افزود: »پس از پایان صبحت هایم برای ترتیب 
مجالسی دیگری می روم، رهبران جهادی و نامزدان 
آینده  در  و  می کنند  اشتراک  نشست  آن  در  نیز 
نزدیک در مورد انتخابات خبرهای خوشی به مردم 

اطالع داده می شود«. 

این درحالی است، کمیسیون مستقل انتخابات نیز 
دیروز اعالم کرد، به احتمال زیاد امروز نتایج نهایی 
را اعالم می کند. در همین حال، هر دو  انتخابات 
ستاد انتخاباتی اعالم کردند، به جز یک مورد، تمام 
اختالف ها میان آنان حل شده است. طاهر زهیر، 
بود  قرار  گفت،  تداوم  و  تحول  تیم  سخن گوی 
ظهر روز شنبه  هفته ی روان هر دو نامزد دور دوم 
باهم  و  دیدار  جمهوری  ریاست  ارگ  در  انتخابات 

به توافق نهایی برسند.  ولی او مشخص نکرد، در 
حال حاضر دقیقاً نامزدان روی کدام مورد اختالف 
دارند. با این حال، فضل الرحمان اوریا، سخن گوی 
تیم اصالحات و هم گرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل 
می گوید، هر دو رهبر بعد از گفتگوهای زیاد روی 
نحو  روی  فقط  و  رسیدند  توافق  به  موارد  همه ی 
مانده  باقی  اختالف  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم 
است. او ابراز امیدواری کرد، نامزدان در این مورد به 

زودی به توافق نهایی برسند و کار حکومت جدید 
آغاز شود. اوریا گفت، اگر نتایج انتخابات براساس 
رییس  رییس جمهور،  اعالم شود،  نامزدان  تفاهم 
اجراییه و حکومت آینده مشروعیت خود را در نتیجه 
تیم  می آورند.  بدست  تیم  دو  هر  سیاسی  توافق 
عبداهلل  باور دارد، در انتخابات تقلب صورت گرفته و 
در روند تفتیش آرا نیز شفافیت در نظر گرفته نشده؛ 

به همین دلیل نتایج آن اعتبار ندارد.

نادر محسنی، رییس دبیرخانه ی  اطالعات روز: 
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی کشور 
اعالم کرد، به اعتراض کمیسیون مستقل انتخابات 
مبنی بر ابطال آرای 118 محل رای دهی پاسخ داده 
و این کمیسیون مکلف به تطبیق فیصله ما است. او 
افزود، فیصله ی کمیسیون شکایت های انتخاباتی در 
مورد یاد شده، قطعی، نهایی و غیر قابل تغییر است.

کمیسیون شکایت های انتخاباتی پس از رسیدگی 
نهایی  فصیله ی  آرا،  ابطال  مورد  در  شکایت ها  به 

خود را به روز پنج شنبه هفته ی گذشته  به کمیسیون 
دنبال  به  اما  کرد.  ارسال  کشور  انتخابات  مستقل 
آن، کمیسیون انتخابات گفت، فیصله ی کمیسیون 
رای   محل   118 آرای  ابطال  مورد  در  شکایت ها 
این  به  دوباره  برای وضاحت  را  آن  و  است  مبهم 

کمیسیون می فرستد.
با این حال، رییس دبیرخانه ی کمیسیون رسیدگی 
به شکایت های انتخاباتی در این مورد گفت، حوالی 
ساعت شش شام روز جمعه به سواالت کمیسیون 

یاد شده  آرای محل های  ابطال  انتخابات در مورد 
ارائه کرده  آنان  برای  را  پاسخ داد و دالیل واضح 
مورد  این  در  تاکنون  انتخابات  کمیسیون  است. 

واکنش نشان نداده است.
ارائه  گزارش های  براساس  که  است  درحالی  این 
شده، اختالف بین نامزدان به  جز یک مورد در مورد 
تشکیل حکومت وحدت ملی و اعالم نتایج انتخابات 
حل شده است. اختالف اصلی بین نامزدان همین 
تأکید  عبداهلل  عبداهلل  تیم  بود.  شده  یاد  مورد  دو 

و  باشد  هم  کابینه  رییس  اجرایی،  رییس  داشت، 
نیز نتایج انتخابات براساس تفاهم نامزدان )پنجاه- 

پنجاه( اعالم شود.
به باور این تیم، در انتخابات تقلب گسترده صورت 
گرفته و روند تفتیش آرا نیز به گونه ی شفاف پیش 
نرفته، بناً نتایج نهایی انتخابات اعتبار ندارد. اما تیم 
تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی با هر 
دو مورد یاد شده اختالف نظر داشت و آن را خالف 

قانون اساسی کشور عنوان می  کرد.

اطالعات روز: مسئوالن شفاخانه مرکزی والیت 
هرات در غرب کشور اعالم کردند، دو زن در شهر 
این والیت دست به خودکشی زده اند. به گفته ی 
زیاد،  اثر تالش های  بر  این شفاخانه  آنان، داکتران 
زن  اند.  داده  نجات  را  زن  دو  این  از  یکی  زندگی 
اول با خوردن مرگ موش و دومی با چاقو، دست 
به خودکشی زده اند. محمدرفیق شیرزی، مدیر اداری 
به  گذشته  روز  هرات  والیت  مرکزی  شفاخانه ی 

رسانه های داخلی گفت، زنی  که با خوردن مرگ موش 
اقدام به خودکشی کرده، 25 ساله است. او افزود، این 
زن از ولسوالی شیندند والیت هرات است و چندی 
پیش از آن ولسوالی، به مرکز این والیت آمده است.

شیرزی افزود، این زن شب جمعه هفته گذشته با 
وضعیت بسیار وخیم به شفاخانه ی مرکزی والیت 
هرات انتقال داده شده، اما داکتران این شفاخانه با 
تالش های زیاد، زندگی او را نجات داده نتوانستند. 

هنوز انگیزه ی اصلی خودکشی این زن معلوم نیست، 
دلیل  به  زیاد،   احتمال  به  گفته،  هرات  پولیس  اما 

خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است.
پولیس هرات تأکید کرده، تا هنوز هیچ کسی در پیوند 
این قضیه بازداشت نشده، اما تحقیقات خود در مورد 
چگونگی قضیه را آغاز کرده است. از سوی دیگر، 
مدیر اداری شفاخانه مرکزی والیت هرات در مورد 
اقدام خودکشی زن دومی گفت، این زن در شهرک 

جبرییل این والیت با چاقو دست به خودکشی زده 
است. او افزود، داکتران با تالش های زیاد، زندگی این 
زن را نجات داده اند. هنوز انگیزه ی اقدام به خودکشی 
این زن مشخص نیست و مقام های پولیس هرات نیز 
در این مورد اظهارات نظر نکرده اند. اخیراً خودکشی 
زنان در هرات افزایش یافته است. براساس آمارهای 
ارائه شده، از آغاز سال جاری تا به حال، 25 زن در 

این والیت خودکشی کرده اند.

کمیسیون انتخابات : نتایج انتخابات را امروز اعالم می کنیم

طالبان راه مواصالتی غزنی- جاغوری را مسدود کرده  اند

حامد کرزی: خبرهای خوشی در راه است

محسنی: کمیسیون انتخابات فیصله ی ما را عملی کند

خودکشی زنی در هرات با خوردن مرگ موش

روزیادداشت

 نامزدان در جال
 تیکه داران قدرت

هادی صادقی
روز گذشته خبرهای ضد و نقیضی از توافق سیاسی هردو نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه ها پخش گردید. اندک 
نامزد  توافق سیاسی میان هردو  ایجاد  از نشر خبر  ساعاتی پس 
بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی، شماری از سخن گویان هردو 
هنوزهم  که  گفتند  و  خواند  شایعه  را  خبرها  این  انتخاباتی  ستاد 
تشکیل  طرح  و  سیاسی  توافق  برانگیز  جنجال  موارد  و  ماده ها 
حکومت وحدت ملی حل نشده است. در پایان روز گذشته، یکی 
توافق  خبر  رد  با  تداوم  و  تحول  انتخاباتی  ستاد  سخن گویان  از 
سیاسی میان هردو نامزد گفت که به دلیل خواست های غیرقانونی 
تیم اصالحات و همگرایی، روند گفتگوهای امضای توافق سیاسی 
روز  خصوصا  و  بدین سو  روز  دو  از  است.  یافته  خاتمه  بی نتیجه 
گفتگوهای  مورد  در  زیادی  خوشبینی های  و  امیدواری  گذشته 
نامزدان  دیروز  جلسه  مردم  و  بود  گرفته  شکل  سیاسی  توافق 
ریاست جمهوری، رهبران جهادی و سران قوای سه گانه دولت را 
به مثابه ای روزنه ای تازه ای در بن بست سیاسی موجود می دیدند. 
هنوز نمی توان واقعا ایجاد توافق سیاسی میان هردو نامزد را رد یا 
تایید کرد؛ برخی از سخن گویان هردو ستاد گفتگوهای روز گذشته 
را سازنده توصیف کرده و گفته اند که نامزدان اختالفات شان را 
خاتمه داده و زمینه برای امضای توافق سیاسی فراهم شده است؛ 
اما در عین زمان کسانی دیگر در درون هردو ستاد ادعا می کنند 
که گفتگوهای روز گذشته بی نتیجه خاتمه یافته و مواضع سیاسی 
کمیسیون  دارند.  قرار  سابقش  جاهای  در  هم  هنوز  نامزد  هردو 
مستقل انتخابات نیز گفته است که امروز )یکشنبه( نتیجه نهایی 
را  نهایی  نتیجه  نهاد اعالم  این  البته  را اعالم می کند؛  انتخابات 
مشروط به ایجاد توافق سیاسی میان هردو ستاد انتخاباتی کرده 
اند. دلیل تششت در گفتار و دوگانه گویی ها از سوی هردو ستاد 
انتخاباتی هرچه باشد، به ضرر وضعیت موجود و مردم افغانستان 
است. این گونه تناقضات همواره باعث تشتت و التهاب در افکار 
عمومی گردیده و سایه ترس و نگرانی را بر فضای عمومی جامعه 
رهبران  در  قدرت  حرص  هرچند  می سازد.  سنگین تر  برابر  چند 
نقش  اما  است،  جاری  بحران  اصلی  دلیل  تیم  هردو  سیاسی 
سخن گویان آتشین، کینه ای و متعصب در هردو ستاد انتخاباتی 
که همواره نفرت، نفاق و تشتت را در میان مردم پخش کرده اند 
و جدال های ویران گر و مشمئز کننده انتخاباتی در رسانه ها، کمتر 

از آن نبوده است. 
متحدین  تاکنون،  انتخابات  نتیجه  برسر  سیاسی  جدال  آغاز  از 
سیاسی و شرکای انتخاباتی نامزدان یکی از دالیل اصلی بن بست 
انتخاباتی بوده است. نامزدان انتخاباتی در زمان کمپاین میلیون ها 
دالر را از متحدین وشرکای انتخاباتی شان گرفتند و در بدل آن، به 
آنها کرسی های مهم در حکومت آینده وعده دادند. اکنون آنانی که 
مالی  حمایت  را  انتخابات  نامزد  هردو  کمپاین،  کاروزار  زمان  در 
نامزدان را در پنجه گرفته و برای سهمی که در جریان  کردند، 
کمپاین از نامزدان تعهد گرفته بودند، ضمانت می خواهند. آنها به 
هیچ عنوان راضی نمی شوند که میلیون ها دالری را که در زمان 
کمپاین صرف مبارزات انتخاباتی در هردو ستاد کردند، اکنون با 
مقام اپوزیسیون و یا پروسه دموکراتیک انتخابات و انتقال قدرت 
اکتفا کنند. گفته می شود در هردو ستاد انتخاباتی تمام وزارت ها، 
ریاست های مستقل و حتی ریاست ها و مدیریت های کوچک در 
متحدین  و  انتخاباتی  شرکای  میان  نیز  والیات  و  وزارت خانه ها 
سیاسی در هردو ستاد تقسیم شده است. با این وجود، بسیار دشوار 
متحدین  مطالبات  نظرداشت  در  بدون  بتوانند  نامزدان  که  است 
سیاسی خود و بی توجه به تقسیم کرسی های حکومت در اعضای 
تیم خود، مستقالنه و برای منافع کشور تصمیم درست و عاقالنه 
بگیرند. هردو نامزد اسیر بده کارانی هستند که در جریان کمپاین 
میلیون ها دالر پول را برای پیشبرد مبارزات انتخاباتی اش در بدل 
کرسی های وزارت، والیت و ریاست قرض گرفتند و اکنون تحت 

فشار آنها قرار دارند. 
در چند ماه گذشته در بیشتر مذاکرات هردو نامزد روی تشکیل 
بیرون  جلسه  از  وقتی  اما  کردند،  توافق  ملی  وحدت  حکومت 
سیاسی  متحدین  حلقه ای  در  دوباره  پای شان  همین که  و  رفتند 
و شرکای انتخاباتی شان رسیدند، دوباره به نقطه نخست برگشته 
و بر تعهدات و قول و قرارهای شان در مورد توافق سیاسی پشت 
پا زدند. این تجربه ممکن است این بار نیز تکرار شده باشد و در 
صورتی که نامزدان از جال تیکه داران قدرت بیرون نشود، ممکن 

است این سریال ماه های دیگر نیز ادامه یابد. 
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»در لحظه های بحرانی، ارزش ها واژگون می شوند. حقیقت 
به لطف مصیبت رخ می نماید؛ در واقع ما جز  شمار بس اندکی 
چیزهای حقیقی در اختیار نداریم که می توانیم از آن ها تسالی 
خاطر بیابیم. یقین دارم که اگر مردمان به راستی می دانستند 
با  تا  می خواندند  خویش  خانه ی  به  را  ما  مرد،  خواهند  که 
یک دیگر هم سفره شویم. با ناشناسان هم صحبت می شدند، 
و  و کالم  بیگانگان می گشودند  روی  به  را  خانه ی شان  دِر 
طعام خویش را با ایشان قسمت می کردند: در روح آن کس 
که هم اینک خبر مرگ قریب الوقوع خویش را شنیده است )و 
مرگ ما همواره قریب الوقوع است( اعتبار جامعه فرو می کاهد 
از  این ها جمالتی  و هوش مندی راستین فزونی می گیرد«. 
کرستین بوبن، نویسنده ی فرانسوی است که اصالح جامعه 
را در داشتن شهامت اعتراف به اشتباهات تعریف می کند. از 
نظر او، اصالح جامعه زمانی ممکن است که دگم اندیشی و 
کژرفتاری افراد جامعه جایش را به هوش مندی بدهد. این 
هوش مندی نصیب انسان ها نمی شود، مگر این که شهامت 
انجام  حال  تا  آن چه  به  و  بیابند  خود  وجود  در  را  اعتراف 

داده اند، از خوب و بد، معترف باشند.
نسل های  برای  که  داده اند  رخ  اتفاق هایی  بشر  تاریخ  در 
بعدی مایه ی عبرت شده اند. تاریخ بشر پر از اتفاقات ُخرد و 
ریزی است که اکنون به عنوان برگ های شرم آور تاریخ یاد 
می شوند. پرونده های بزرگ جنایت بشر علیه بشر، از بردگی 
شروع تا نسل کشی و جنایت های دیگر، همه  صفحات سیاه 
تاریخ اند. این برگ ها  باید درِج تاریخ شوند تا برای نسل های 
بعدی عبرت آموز و پند آموز شوند. در این میان، وجدان های 
بیداری وجود داشته اند که از گفتن وقایع تاریخی و ثبت آن، 
تالش  انسانی  وجدان  بیداری  برای  و  نکردند  دریغ  هرگز 
در  و  کردند  مبارزه  فاجعه  تکرار  از  جلوگیری  برای  کردند. 
جان  از  کردند.  حقیقت  قربانی  را  جان شان  موارد،  بسیاری 
مایه گذاشتند تا جان های بی شماری را از افتادن در گرداب 

فاجعه نجات دهند.
افغانستان به عنوان کشوری که مدام مورد توجه منطقه و 
تجربه  را  بی شماری  فجایع  و  وقایع  آن  مردم  بوده ،  جهان 
کرده اند؛ اما آن چه در این سرزمین خشکیده است، وجدان 
بیدار انسانی است که برای ثبت وقایع در تاریخ و شهامت 
گفتن و نوشتن از فاجعه های بی شمار  انسانی را داشته باشد. 
در تاریخ معاصر افغانستان فجایعی رخ داده اند که به عنوان 
برای  و  شوند  درسی  کتاب های  درج  باید  ننگین  صفحات 
فاجعه جلوگیری شود.  تکرار  از  تا  دانش آموزان گفته شوند 
در روزگار اکنون، زمینه ی نسبی برای گفتن و نوشتن از هر 
دری وجود دارد؛ اما کم تر اتفاق می افتد که در برابر تاریخ 
از فجایعی که خلق کردیم، اعتراف کنیم. به عبارت دیگر، 
شهامت  و  است  حق به جانب  همیشه  انسان   افغانی،  انسان 
حذف  آن،  عینی  نمونه ی  ندارد.  را  خود  اشتباهات  اعتراف 

تاریخ معاصر از صفحات کتاب های درسی مکتب ها ست. 
و  زندان ها  در  چرخی،  ُپل  پولیگون  در  انسان  هزاران  قتل 
و  خلق  دموکراتیک  حزب  توسط  کشور  بازداشت گاهای 
به خصوص  و  کابل  در  مجاهدین  کشتار  افغانستان،  پرچم 
انگیزه های  با  پشت  کندی  در  نفر  ده ها  کشتن  »افشار«، 

قومی، نسل کشی در مزار توسط طالبان، بامیان، یکاولنگ، 
»صفحات  عنوان  به  باید  دیگر،  بی شمار  فجایع  و  شمالی 
ننگین« در تاریخ کشور ثبت شوند و متولیان آن در دادگاه 

وجدان انسانی خویشتن، اعتراف کنند. 
در افغانستان اما وجدان بیداری در برابر تاریخ یافت نمی شود 
تا به اشتباهات خود اعتراف کند. با گذشت هر روز، متولیان 
فجایع در این کشور، قوی تر از دیروز چهره ی حق به جانب 
خود را به رخ دیگران می کشانند و تمام آن چه را که بر مردم 
مست کننده،  حرف  چند  دادن  تحویل  با  کرده اند،  تحمیل 
سرپوش گذاری می کنند. از روزهای دور و پر ازدحام وحشت 
از این نوع گفتار و رفتار را در  که بگذریم، نمونه ی خوبی 
دوران سه دهه جنگ  به آسانی می توان یافت. بعد از انقالب و 
کودتا ی سرخ در افغانستان، عده ای به زعم خودشان به دفاع 
از کشور و ارزش های دینی پرداختند. چاشنی ایدیولوژی را 
قاطی ماجرا کردند و نام این جنگ را جهاد علیه اشغال گران 
افغانستان  نیروهای شوروی در  برابر  گذاشتند. 14 سال در 
جنگیدند. پس از خروج نیروهای شوروی نیز آرام ننشستند و 

در برابر یک دیگر سنگر گرفتند.
آنان چهارده سال جنگیدند تا نیروهای »متجاوز« را بیرون 
کنند. بعد از آن اما برای چه جوی خون جاری کردند؟ دکتر 
در  کمونیزم  سلسله ی  جمهور  رییس  آخرین  نجیب اهلل، 
رسیده  کابل  مرز  تا  مجاهدین  که  روزهایی  در  افغانستان، 
بودند، با هزار التماس و تضرع آنان را به پای  میز گفت وگو 
و راه حل های سیاسی دعوت می کرد. هراس او از آن جهت 
بود که اگر مردم افغانستان و سرداران جهاد درست تصمیم 
نگیرند، در کابل جوی خون به راه می افتد. ای کاش سخنان 
نداریم  کاری  نمی شدند.  واقعیت  به  تبدیل  نجیب  دکتر 
را  مالیم تری  برخورد  انگیزه ای  چه  با  نجیب اهلل  خود  که 
کابل،  به  ورود  با  مجاهدین  بود.  کرده  اختیار  مجاهدین  با 

شهر را به ویرانه تبدیل کردند. میله های تفنگ را به سوی 
یاران و هم سنگران نشانه گرفتند. این کافی نبود. دست به 
کشتار مردم عادی کشور زدند. فاجعه ی افشار دیگر کاری 
اسالمی  حکومت  داعیه داران  همین  بل که  نبود،  خارجی 
بودند که هزاران زن و کودک را کشتند و هزاران تن دیگر 
از آن نیروهای طالب بود که  را آوار ه و بی پناه کردند. بعد 
اهلل اکبر گویان، زمین و زمان را به آتش کشیدند؛ چه بسا 
که مجاهدین در برابر آنان سر تعظیم فرود آوردند و  سبب 

فجایع بی شمار شدند.
از  بعد  جهادی،  پرنفوذ  چهره های  از  یکی  سیاف،  رسول 
گفتارش  و  رفتار  در  تغییری  می رفت  امید  سال ها،  گذشت 
می کند.  پافشاری  خود  مواضع  بر  هم چنان  اما  باشد؛  آمده 
او  مقابل  در  دیگر  که  می گوید  سخن  منطقی  با  سیاف 
که  است  کرده  درک  به خوبی  شاید  او  زد.  حرف  نمی توان 
فقط  نیست.  خدا  نماینده ی  مقابل  در  گفتن  توان  را  کسی 
با تکیه بر تازه ترین سخنرانی آقای سیاف، به خوبی می توان 
دید که تمام فجایعی که توسط حکومت مجاهدین در کابل 
اتفاق افتاده اند، درست بوده و حکم االهی اجرا شده است. 
جهاد  به  را  افغانستان  تاریخی  دست آوردهای  تمام  وقتی 
نسبت می دهد، باید متوجه باشد که شرارت ها و فجایعی که 
در این وادی اتفاق افتاده نیز محصوالت جهاد اند. در پشت 
نهی  و  امر  قالب  در  که  است  نهفته  منطق، ضعفی  همین 
از  از خودش می ترسد؛  تهدید، خودنمایی می کند. سیاف  و 
کاهش منزلت اجتماعی و سیاسی خود می ترسد. او با تکیه 
بر جهاد و احساساتی کردن مجاهدین، فقط روی ضعف های 
داده  دست  از  را  الزم  شهامت  او  می گذارد.  سرپوش  خود 
است و نمی تواند بدون توسل به منطق جهادی، زندگی کند. 
امیدوارم روزی برسد که سیاف و هم گنانش شهامت الزم را 

به دست بیاورند و به اشتباهات خود اعتراف کنند.
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شهامت اعتراف را داشته باشیم

از سومین سالروز قتل برهان الدین در کابل تجلیل به عمل آمد.  دیروز 
برهان الدین ربانی یکی از رهبران تاثیر گذار جهادی بود که از دانشگاه 
الزهر مصر ماستری فلسفه اسالمی و الهیات داشت و شدیدا تحت تاثیر 
اندیشه جنبش اخوان المسلمین مصر و سید قطب قرار داشت. او در سال 
1352 با بنیان گذاری جمعیت اسالمی فعالیت های سیاسی خویش را آغاز 
کرد و بعد از کودتای هفتم ثور و برعلیه کمونیست ها رهبری بخشی از 
مجاهدین را به عهده داشت وقتی که مجاهدین در سال 1371 در کابل 
ریاست  ماهه ی  از ختم دوره شش  بعد  داد  را تشکیل  اسالمی  حکومت 
برای  مجاهدین  قیادی  شورای  طرف  از  مجددی  صبغت اهلل  جمهوری 
با  با ختم میعاد مذکور  انتخاب شد و  به عنوان رئیس جمهور  چهار ماه 
تشکیل شورای به نام"اهل حد و عقد" که از مالها تشکیل گردیده بود 
مدت ریاست جمهوری خویش را تا دو سال دیگر تمدید کرد به خاطر 
همین مساله و اختالف رهبران مجاهدین بر سر تشکیل دولت و انحصار 
و  تنظیمی  خونین  جنگ های  کابل  در  ایشان،  حکومت  سیاسی  گرایی 
قومی به وجود آمد و کابل بکلی به ویرانه تبدیل شد. وقتی که طالبان 
استقبال کرد،  از طالبان  ربانی  الدین  بولدک سربلندکرد برهان  از سپین 
سوی  از  طالبان  گروه  سرکوب  تا  و  خواند"  صلح  "فرشتگان  را  طالبان 
عهده  به  را  مجاهدین  دولت  رهبری  موقت  حکومت  تشکیل  و  امریکا 
آمد  کابل  به  موقت  اداره  رئیس  عنوان  به  کرزی  حامد  وقتی  و  داشت 
قدرت سیاسی را به او انتقال داد و بعد از آن حامد کرزی او را به عنوان 
طالب  یک  توسط  درنهایت  و  کرد  انتخاب  صلح  عالی  شورای  رئیس 
انتحاری که خود را نماینده صلح از طرف طالبان خوانده بود وقتی که 
ربانی در ایران در یک کنفرانس شرکت کرده بود، آن طالب انتخاری در 
مهمان خانه ی ریاست جمهوری روز ها  به انتظار او به سر برد، هنگامی 
که او به کشور برگشت درهنگام احوال پرسی توسط آن طالب انتحاری 
که مواد انفجاری را در دستار خویش جا سازی کرده بود، به قتل رسید. 
ربانی  برهان الدین  بود  یاد  سالروز  سومین  مراسم  در  که  کرزی  حامد 
شرکت کرده بود و در ضمن تقدیر و توصیف از زحمات او در مقام رئیس 
شهید  استاد  و  خوردیم  را  صلح  »فریب  ما   : گفت  صلح  عالی  شورای 
شد«. او در حالی از این ندامت سخن گفت که به گفته ی او بیست روز 
پیشاز ترور برادرش احمد ولی کرزی، طالبان اعالم آمادگی صلح نموده 
بود و از حامد کرزی خواسته بود که کنفرانس صلح را با طالبان تشکیل 
دهد. برهان الدین ربانی به حامد کرزی اخطار می دهد که فریب نخورد 
که دسیه ی در جریان است.بیست روز بعد از آن احمد ولی کرزی توسط 
طالبان ترور می گردد. این حرف حامد کرزی از این نظر قابل تامل است 
که چرا او با وجودی که برهان الدین ربانی برایش هشدار داده بودو نیز 
برادرش توسط طالبانبه قتل رسید، ترفند طالبان را متوجه نشد و طالبان 
را برادران ناراضی خویش خواند و دسیسه های این گروه را جدی نگرفت 
سوی  از  صلح  گفتگوی  ترفند  به  و  نیاموخت  درس  برادرش  ترور  از  و 
طالبان فریب خورد به طالب انتخاری که در چهره ی سفیر صلح از سوی 
طالبان آمده بود اعتماد کرد و در مهمان خانه ی خویش از او پذیرایی کرد 
و در نهایت برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح توسط آن طالب 
انتحاری، به قتل رسید. حال باید پرسید که آیا با و جود آن که دسیسه 
طالبان برای رئیس جمهور ثابت شده بود چرا او را از یک روزنه که یک 
بار مار افسونگر و خیانت طالبان گزیده بود دوباره گزید و فریب طالبان 
به قول  این  آیا  قربانی ساخت؟  را  را خورد و رئیس شورای عالی صلح 
خودش یک فریب بوده است یا این که گرایشات قبیلوی و تساهل ورزی 
طالبان  روز  به  روز  که  باعث شد  طالبان  با  او  نادرست  و سیاست های 
قوی تر شوند و آرزوی دیرنه ی آرامش و زیستن در فضای صلح در این 

سرزمین به رویا مبدل گردد؟
برادرش  و  عالی صلح  ترور شورای  از  این که حامد کرزی  برعالوه ی 
درس نگرفت با رویکرد خیانت آمیز، دسیسه ی برهان الدین ربانی از آن 
از طالبان حمایت کرد و  توانست  تا هرچه  نگرفت.  بود درس  یاد کرده 
و  گروه  این  سوی  از  که  کنندگانی  انتحار  و  خطرناک  زندانیان  تمامی 
آزاد کرد و دو  از زندان  بود  پاکستان فرستاده شده  سازمان استخباراتی 
فرستاد  اردوی ملی  سربازان  و  دولت  برعلیه  جنگ  به صف  را  آنها  باره 
که تا طالبان بیش تر از گذشته قدرت مند شود و سربازان اردوی ملی به 

دستان کثیف آنان به قتل برسند. 
حال که در آخرین لحظه های این مکارگی و خیانت خویش قرار دارد با 
مکارگی از فریب خویش به نام صلح با طالبان،اعتراف به ندامت خویش 
می کند. اگر قتل رئیس شورای عالی صلح و ترور برادرش بر اثر فریب 
از طالبان صورت گرفت. باید از او پرسید که در برابر سیاست های جانب 
دارانه اش از طالبان و رهایی فرماندهان خطرناک آن گروه از زندان چه 

توجیه دارد؟

اعتراف به فریب
 یا توجیه خیانت؟

رسول سیاف، یکی از چهره های پرنفوذ جهادی، بعد از گذشت سال ها، 
امید می رفت تغییری در رفتار و گفتارش آمده باشد؛ اما هم چنان بر مواضع 
خود پافشاری می کند. سیاف با منطقی سخن می گوید که دیگر در مقابل او 
نمی توان حرف زد. او شاید به خوبی درک کرده است که کسی را توان گفتن 
در مقابل نماینده ی خدا نیست. فقط با تکیه بر تازه ترین سخنرانی آقای 
سیاف، به خوبی می توان دید که تمام فجایعی که توسط حکومت مجاهدین 
در کابل اتفاق افتاده اند، درست بوده و حکم االهی اجرا شده است. وقتی 
تمام دست آوردهای تاریخی افغانستان را به جهاد نسبت می دهد، باید 
متوجه باشد که شرارت ها و فجایعی که در این وادی اتفاق افتاده نیز 
محصوالت جهاد اند. در پشت همین منطق، ضعفی نهفته است که در قالب 
امر و نهی و تهدید، خودنمایی می کند. سیاف از خودش می ترسد؛ از کاهش 
منزلت اجتماعی و سیاسی خود می ترسد. او با تکیه بر جهاد و احساساتی 
کردن مجاهدین، فقط روی ضعف های خود سرپوش می گذارد. او شهامت 
الزم را از دست داده است و نمی تواند بدون توسل به منطق جهادی، زندگی 
کند. امیدوارم روزی برسد که سیاف و هم گنانش شهامت الزم را به دست 
بیاورند و به اشتباهات خود اعتراف کنند.

َدِم بازگشته ی دمبوره در آواز افغانستان



مروری بر کتاب

از زمان ورود ایاالت متحده در افغانستان در سال 2001، 
سیاست  توسط  افغان  زنان  دادن«  »نجات  مفکوره ی 
رفته  کار  به  جنگ  توجیه  عنوان  به  رسانه ها  و  مداران 
تصاویر  به  استناد  با  کارشناسان  و  نظران  صاحب  است. 
تعرض  مورد  طالبان  توسط  وحشیانه  شکل  به  که  زنانی 
تاثیرات  از  یکی  که  کرده اند  استدالل  گرفته اند،  قرار 
ضمنی حضور جامعه ی جهانی در افغانستان،ایجاد دنیای 

امن تری برای زنان این کشور جنگ می باشد.
سیزده  که  سویدنی  نگار  روزنامه  نوردبیرگ،  جینی 
بررسی  با  است،  گذرانده  افغانستان  جنگ  در  را  سال 
خرده  از  یکی  طریق  از  افغانستان  زنان  کنونی  وضعیت 
داده  انجام  و ظریفی  توجه  قابل  کار  آن ها،  فرهنگ های 
زنانی  دنبال  به  کابل«  دید  از  پوشیده  »دختران  است. 
که  )زنانی  دارند  قرار  ستم  کلیشه ایتحت  طور  به  که 
بلکه  نیست  نیازمنداند«،  ناجی  یک  به  و  می پوشند  برقع 
زنان افغان به عنوان عوامل فعال و دنباله رو فرهنگی را 
می نمایاند که معموال آن ها رادر وضع نامساعد قرار داده 
و انتخاب آن ها در زمینه ی آزادی و خود مختاری شان را 

محدود می سازد. 
نوردبیرگ مشخصا روی دختران و زنانی متمرکز است که 
به بچه پوش شهرت دارند، اصطالحی که عینا به معنای 
بچه پوش  از  اما  است«،  پسران  مانند  پوشیدن  »لباس 
آغاز بررسی عمیق زندگی زنان  به عنوان نقطه  می توان 
در افغانستان معاصر استفاده کرد. خانواده هایی که موفق 
عنوان  به  را  جوان شان  دختران  نشده اند،  پسر  داشتن  به 
پسران افتخاری تعیین می کنند و به آن ها اجازه می دهند 
تا آزادانه گشت و گذار کنند و مانند پسران لباس بپوشند 
و دیگران در اجتماعات شان با پیشه کردن سکوت آن را 
زنان  به  نوجوانی  دوران  در  اکثرا  بچه پوش ها  می پذیرند. 
با  می تواند  که  حالتی  تغییر  می دهند،  حالت  تغییر  جوان 
هویت های  با  که  ای  عده  آن  برای  روانی  آسیب های 
اندکی  تعداد  باشد.  همراه  کرده اند،  عادت  مردانه  فرضی 
مانند شاهد، زنی که در سنین نزدیک به سی سالگی اش 
عنوان  به  تا  است  شده  داده  آموزش  امریکایی ها  توسط 
حالت  کند،  خدمت  نظامی  شبه  انداز  تیر  تک  یک 
سنتی  انتظارات  از  و  می کنند  حفظ  را  بچه پوشی شان 
باشند،  داشته  فرزند  و  کنند  ازداج  باید  که  این  بر  مبنی 
طفره می روند. شاهد به نویسنده می گوید: »برخی از زنان 
جنگجو  یک  من  قوی تراند.  و  مردان شجاع تر  به  نسبت 

هستم«. 
نوردبیرگ  که  ملی  شورای  پیشین  عضو  آزیتا،  مورد  اما 
مورد  یک  می کند،  بررسی  بیشتر  جزئیات  با  زندگی اش 
متضاد است. آزیتا، مادر یک بچه پوش است و خودش نیز 
قبال یکی از آن ها بوده است. آزیتا، که یک زن تحصیل 
کرده است و در دهه ی 1980 در کابل توسط پدرش که 
وعده  از  هم  است،  شده  کالن  داشت  ارتباط  روس ها  با 
است  افغان  زنان  زندگی  متوجه  که  خطری  از  هم  هاو 
به  او  از  کتاب  بخش های  بیشتر  در  می کند.  نمایندگی 
عنوان یک سیاست مدار موفق یاد شده است، اما ازدواج 
او – با پسر کاکایش از روستای اجدادی اش که نه تنها 
فحاش است بلکه زن دیگری نیز دارد، ناپایدار است. او 
افغانستان  به عنوان یک سیاست مدار رویای ایجاد یک 

بهتر برای دخترانش را در سر دارد. 
دالیل این که خانواده ها به دختران شان اجازه می دهند تا 
گسترده  به شکل  باورها  متفاوت اند.  باشند،  پسران  مانند 
دارند،  دختر  صرف  که  خانواده هایی  که  است  این  بر 
لباس  پسر  یک  مانند  تا  دختران شان  به  دادن  اجازه  با 
بپوشند می توانند چانس شان برای داشتن پسر را افزایش 
با  با خانواده ی که پسر ندارد و  افغانستان  دهد. جامعه ی 
نداشتن  ننگ  از  دارند  یکی  اقل  حد  که  این  به  تظاهر 
امنیت اند.  نشان  پسران  می سوزاند.  دل  می کاهند،  پسر 
و  فقر  کاری،  »بی  با  آن  اخیر  تاریخ  که  سرزمینی  در 

جنگ مداوم« گره خورده است، سازمان های اجتماعی – 
با سنت های مردساالرانه ی آن، بیشتر تامین  قبیله ای 

کننده ی ثبات است تا حکومتی که می آید و می رود. 
پذیرفته است  را  به طور سنتی بچه پوش  افغانی  فرهنگ 
بیشتر  خانواده های  با  نوردبیرگ  که  اندازه ای  هر  به  و 
آشکار  بچه پوش  بیشتر  نمونه های  می کند،  مصاحبه 
حالت  تغییر  در  قبلی  بچه پوش های  از  برخی  می شوند. 
حالی  در  بوده اند  راحت  مونث  جنس  به  دوباره ی شان 
شان   برای  حالت  تغییر  آن ها  از  زیادی  تعداد  برای  که 
سه  و  است  پرستار  یک  که  شکریه  است.  بوده  دشوار 
فرزند دارد، گفت: »من باید فکر و همه چیز در ذهنم را 

تغییر می دادم«. 
شوند،  تربییت  زاده شدن،  جای  به  بچه پوش ها  اگر 
چه  را  مذکر  هویت  با  ماندن  به  آن ها  از  برخی  تمایل 
بلکه  فرهنگی  ننگ  خطر  تنها  نه  که  می دهد؟  توضیح 
داشت. خواهد  دنبال  به  نیز  را  بالقوه  خشونت های  خطر 

مورد  در  را  جذاب  پرسش های  تعداد  یک  نوردبیرگ 
فرهنگ های  در  جنسی  هویت  شکل گیری  فرایندهای 
منابع  سلسله  یک  از  استفاده  با  و  می کند  مطرح  دیگر 
را  دیگر  در جاهای  انسان شناسی عمل مشابه  و  تاریخی 
توضیح می دهد. در سراسر کتاب، او خودرا ماهرانه میان 
مطالبش واسطه قرار می دهد و هرگز در موقف  قضاوت 

قرار نمی گیرد.
بخاطر  را  بین المللی  کمکی  سازمان های  بیرگ  نورد 
ادعای شان در راستای حل مشکالت در افغانستان انتقاد 
می کند. وی اظهار می کند که اگر افغانستان به »قبرستان 
امپراطوری ها« مشهور بوده است، در دوران ما این کشور 
را می توان »میدان آزمایش کمک های خارجی« نامید. از 
سال 2006 تا 2011،میزان کمک های انکشافی کشورها 

از  بیش  به  افغانستان  به  جانبه  چندین  سازمان های  و 
پی  در  محدود  نتایج  که  است  بالغ شده  دالر  میلیارد   30
»سوء  به  کمکی  وجوه  این  از  بزرگی  بخش  و  داشته اند 
مدیریت و فساد« دامن زده است. صرف در جریان یک 
سال، بیش از 700 پروژه به دختران و زنان در افغانستان 
این  اکثریت  که  حالی  در  بودند،  شده  داده  اختصاص 
این  نتایج  و  بودند  متمرکز  شهری  مناطق  در  پروژه ها 
با  زیاد  احتمال  به  و  است  محسوس  سختی  به  پروژه ها 

برگشت طالبان وارونه خواهند شد. 
و  پرورش  و  آموزش  زمینه ی  در  موفق  ظاهرا طرح های 
تعداد قابل توجه دانش آموزان ثبت نام شده به رخ کشیده 
از مکاتبی که جدیدا ساخته شده اند  اما »نیمی  می شوند، 
ندارند،  معلم  مکاتب  این  زیاد  تعداد  ندارند،  ساختمان 
اکثریت دانش آموزان هرگز فارغ نمی شوند و یک پنجم 

دانش آموزان ثبت نام شده غیر حاضر دایمی اند«. 
راستای  در  خارجی  کمک های  و  جنگ  ناکامی  باوجود 
زنان  اکثریت  زندگی  در  توجه  قابل  بهبود  آوردن 
افغانستان، فضای سیاسی موجود حد اقل فضای موقت را 
برای دخترانی چون دختران بچه پوش فراهم کرده است 
خواندن  از  پس  خوانندگان  بسازند.  هویتی  برای شان  تا 
در  که  افغانستان  زنان  بهدستاوردهای  نسبت  کتاب  این 
قرار  خطر  معرض  در  قدرت  به  طالبان  بازگشت  صورت 
نوردبیرگ  می کنند.  پیدا  بهتری  درک  داشت،  خواهند 
یک  تنها  نه  افغان  زنان  معاصر،  تاریخ  در  که  می نویسد 
قرار  خشونت«  هسته ی  »در  زنان  بلکه  است  »مسئله« 
مطالعه ی  اما  ندارند،  وجود  آسانی  پاسخ های  دارند. 
وضعیت زنانی که به دنبال فرار از جنسیت شان هستند و 
آشنایی با چالش های فراروی آن ها، چشم انداز فراموش 
نشدنی ای از پیچیدگی های زندگی آن ها را ارائه می دهد. 
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منبع: واشنگتن پست
نویسنده: راشل نیوکامب
برگردان: حمید مهدوی

 در نگاه مسکو
افغانستان، 

مشکل جهانی برای روسیه
 و کشورهای مشترک المنافع

نویسنده: والدیمیر موگان
منبع: آژانس اطالعاتی بین المللی فرغانه

بخش نخست
اوضاع افغانستان با گذشت هر روز حساس تر می شود. با توجه به چالش ها و 
چانه زنی های تعیین رهبر سیاسی افغانستان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری  و 
متوقف شدن همکارهای ناتو و خروج نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014، 
شکست کابل و شروع یک هرج و مرج و بی ثباتی تازه، محتمل است. روند 
حاضر، فعالیت ها و ادامه ی مبارزه ی مسلحانه از سوی طالبان که به خروج بی 
 قید  و شرط همه ی »نیروهای اشغال گر« اصرار دارند، تقویت خواهد کرد و »ابزار 
الزم طالبان برای رسیدن به هدف شان محسوب می شود.« بر اساس گزارش ها، 
تنها در ماه جون سال جاری، بیش از 30 تن از نیروهای نظامی ناتو و نیروی 
کمک به امنیت افغانستان )آیساف(، کشته شده اند. هم چنین قرار آمار و ارقامی 
که از سوی وزارت های دفاع امریکا، بریتانیا و استرالیا و هم چنین وب سایت 
مستقل »iCasualties.org« منتشر شده، از شروع مأموریت نظامی در 
افغانستان تا چهارم جوالی سال جاری- در طول سیزده سال- به صورت عموم 
3455 سرباز خارجی کشته شده اند. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح روسیه 
)ГШ( برای »عملیات آزادی پایدار« در افغانستان، ایاالت متحده و متحدان آن، 
بیش از 800 میلیارد دالر هزینه کرده اند. این رقم بسیار باال- معادل کل بودجه ی 

نظامی روسیه از 15 تا 18 سال گذشته است.
نتایج نهایی مأموریت آیساف در افغانستان چیست؟

رییس کل ستاد ارتش روسیه، جنرال والری واسیلوویچ گیراسیموف، در پاسخ 
به این پرسش می گوید: »وضعیت در این کشور ]افغانستان[ در حالتی است که 
می بینیم و در آینده ی نزدیک نیز به حالت عادی باز نخواهد گشت و ]در حال 
حاضر[ هیچ چشم انداز مثبتی برای دست یافتن به راه حل، وجود ندارد. نهادهای 
اجرایی قانون قادر به تأمین امنیت نیستند. هنوز هم بسیاری از مناطق حکومت 
]گروه های  اند.  مختلف  مسلح  گروه های  کنترول  و  نفوذ  تحت  ]افغانستان[ 
مختلف مسلح[ برای ایجاد یک شبکه ی بین المللی از سازمان های تروریستی، 
نیروهای  حضور  از  دهه  یک  از  بیش  با  می دهند.  آموزش  شبه نظامیان  به 
بین المللی کمک به امنیت ]افغانستان[، تولید غیرقانونی مواد مخدر تا 30 برابر 
افزایش یافته است. ایاالت متحده ی امریکا و ناتو به عنوان مدافعان دموکراسی 
و حامیان حقوق بین الملل، اغلب به کنترول و درک دقیق مسئولیت برای قانونی 
بودن استفاده از نیروی نظامی در منازعات، خود را زخمت نمی دهند.« والری 
گراسیموف یک نتیجه گیری ناامید کننده به ما پیش می کند: »یک حواله ی خطر 
از افراط گرایان اسالمی در راه است که نه تنها متوجه کل منطقه ]آسیای میانه[ 
که فراتر از آن است.« طبعاً روسیه پاسخی برای این چالش ها خواهد جست؛ 

پاسخ مشابه و فعاالنه. 
ایده ی     محوری مانور 

روز اول ماه جنوری 2014 رزمایش بزرگ ارتش روسیه، متشکل از سربازان 
مناطق مرکزی و نیروهای هوایی، برگزار شد که در آن، استفاده از نیروی هوایی، 
موشک های بالستیک و انواع دیگر از سالح ها مورد آزمایش قرار گرفتند*. 
وجوه قابل بحث این فعالیت عبارت از این است که برای یک دوره ی نسبتاً 
کوتاه زمانی، ترکیبات در طول فواصل بلند- بیش از سه هزار کیلومتر- از سوی 
ارتش  کل  فرمانده  زارودنیتسکی،  والدیمیر  گردید.  آزمایش  روسیه  ارتش 
منطقه ی مرکزی )ЦВО( اذعان کرد که نیروهای نظامی برای پاسخ به هر گونه 
تغییرات احتمالی در آسیای مرکزی، آماده اند. به گفته ی مقام فرماندهی ارتش، 
روسیه از هر جهت قادر به ایجاد یک ارتش »عملیاتی« است. بنابراین، به مدت 
-ИЛ دو روز در مناطق مختلف فدراسیون روسیه، بخش هوابرد 96 پرواز نوع

76 مستقر شدند. به عالوه، جنرال ویکتور بانداروف، فرمانده نیروی هوایی روش 
انتقال هوابرد 98 را تأیید کرد. 

به نقل از یک مقام رسمی وزارت دفاع ]روسیه[، هدف اصلی در انجام این 
از  بین المللی  نیروهای  با موضوع خروج  مانور، عملیات صلح طلبانه ی مرتبط 
افغانستان است. در ارتباط به این موضوع، سرگی شایگو، وزیر دفاع فدراسیون 
روسیه طی یک کنفرانس خبری  اعالم کرد: »ما با درک این مهم که نیروهای 
افغانستان را ترک می کنند، فعالیت های خاصی را انجام می دهیم.  بین المللی 
مسلماً ما نمی توانیم رویدادهایی که در مرزهای همسایگان و همکاران ما در 
سازمان پیمان امنیت رخ می دهند  را نادیده بگیریم. بنابراین، این فعالیت ها تالشی 
است برای آمادگی در مواجهه با هرنوع سناریوهای احتمالی و از جمله یک 

موقعیت ناگهانی.«
عطف توجه به مقیاس قابل توجهی از آموزش که شامل بیش از 65 هزار نظامی 
و 500 هزار نیروی کمک نظامی، واحد موترهای نظامی ساده، وسایل نقلیه ی 
زره پوش و بیش از 280 هواپیما و 60 چرخ بال، در واقع یک مانور جمع و جوری 
است. عدد نام برده در بخش نظامی، برابر است با کل گروه از نیروهای ناتو که 
در حال حاضر در سراسر افغانستان  متمرکز شده است. این قطعاً قابل توجه است.
ادامه دارد...

*  هفته گذشته نیز سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه از برگزاری یک مانور بزرگ 
نظامی در شرق این کشور خبرداد. برگزاری این مانور، از سوی والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه صادر شده که هدف آن »مقابله با تهدیدهای نظامی« خوانده شده است. 
وزیر دفاع روسیه نیز گفته است، این مانور به عنوان »هشدار جنگ« در مناطق شرقی است 

که به اجرا گذاشته خواهد شد.

»دختران پوشیده از دید کابل«
اثری از جینی نوردبیرگ
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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تـکهچهـــل

منافع علیا 
یعنی چه؟

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

از  شاید عبارت »منافع علیا«را زیاد شنیده باشید و 
خود پرسیده باشید: این یعنی چه؟

منافع  همان  علیا  منافع  که  باشید  کرده  گمان  اگر 
یعنی  عالیه  منافع  می کنید.  اشتباه  است،  عالیه 
مملکت  برای  می دانیم  اکنون  همین  که  چیزهایی 
خوب اند. مثال اگر همه با هم برادر باشیم، این قطعا 
به نفع همه ی ما مردهای کشور است. یا اگر سیالب 
به  تردید  بدون  نکند،  خراب  را  جایی  هیچ  و  بیاید 
تشخیص  که  می کنید  مالحظه  است.  همگان  نفع 
منافع  اما  نیست.  سختی  کار  کشور  عالیه ی  منافع 
علیا داستان متفاوتی دارد. منافع علیا به آن دسته از 
منافع می گویند که ظاهر شان فعال مثل ظاهر منافع 
نیست. حتا ممکن است ظاهرا خالف منافع بنمایند. 
اما در آینده بر همگان واضح و مبرهن می گردد که 

منافع بوده اند. بگذارید مثالی بدهم:
خطرات  بر  نفر  چند  ما  جامعه ی  در  شما،  نظر  به 
سگ های هار به صورت صحیح آگاهی دارند؟ تقریبا 
رهبران  از  یکی  که  کنید  فرض  حاال  هیچ کس. 
دوراندیش کاری می کند که همه ی سگ های شهر 
هار شوند. ظاهر این کار خالف منافع عمومی است. 
پا  جامعه  در  روندی  چنین  که  صورتی  در  تنها  اما 
هار  سگ های  با  مقابله  ضرورت  بر  مردم  بگیرد، 
که  می خواهند  هار  سگ های  می کنند.  پیدا  وقوف 
ملت  می گوید،  روباتوخامسکی  کنند.  نابود  را  همه 
زمانی شکل می گیرد و ظهور می کند که تهدید به 

نابودی شود. می بینید؟ 
چه طوری  مدرن  ملت-دولت های  این  شما  نظر  به 
ابتدا سگ های هار آن ها را تهدید به  ظهور کردند. 
نابودی کردند. بعد، »نهضت سرپیچی از خواهشات 
ملت های  آن گاه  و  آمدند  وجود  هار«به  سگ های 

مدرن سر بر آوردند.
علیای  منافع  به خاطر  گاهی  ما  بزرگان  این که  پس 
کشور، وطن را موقتا بر لبه ی پرتگاه قرار می دهند، 
یا اصال به عمق پرتگاه می علیانندش، برای ما غالبا 
رفته  ابتکارات،  اثر همین  در  اما  نیست.  قابل درک 
به  همیشه  شده ایم.  فخرالممالک  چنین  این  رفته 
دارد آن چه در  زیر  باشیم که صورتی در  داشته  یاد 
علیای  منافع  صورت  زیر،  صورت  آن  و  باالستی. 

مملکت می باشد.

بوتو مشرف را برآشفته کرده بود. دادگاه عالی پاکستان نیز او را تهدید می کرد و حکمی را 
مبنی بر غیرقانونی بودن نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده بود. مشرف 
آخرین جهش خود را برای حفظ قدرت با اعالن حکومت نظامی به تاریخ 3 نومبر، انجام 
داد. او قانون اساسی را به تعلیق در آورد و اکثر قاضی های دادگاه عالی را زیر نظارت قرار 
داد. با این حال، چنگ او نمی توانست مشت قدرت را باز کند. با وجود توافق شان، بوتو 
کاروزار علیه مشرف را آغاز کرد. اداره ی رییس جمهور بوش روشن کرده بود که از حکومت 
دشمنش،  بزرگ ترین  که  بود  شده  مجبور  مشرف  جنرال  است.  ناامید  مشرف  دکتاتوری 
نواز شریف، را که در سال 1999 از قدرت کنار زده بود،  به تاریخ 25 نومبر برای کاروزار 
انتخابات اجازه ی بازگشت به کشور بدهد. فشارهای دپلوماتیک و اعتراض های در حال 
افزایش خیایانی دست به دست هم دادند تا مشرف را به تاریخ 3 دسمبر وادار به استعفا از 
مقام فرمانده کل ارتش نماید. بدون مقام فرماندهی کل ارتش، قدرت او خشکید و هشت 
پیشین  رییس  کیانی،  جنرال  برود.  کنار  نیز  جمهوری  ریاست  از  که  شد  مجبور  بعد  ماه 

آی اس آی، اکنون جای او را گرفته بود. 
برای بوتو، وضع تغییری نکرد. گروهی از شبه نظامیان به شمول دو پسر نوجوان که برای 
انتحار تربیت شده بودند، در اواخر ماه دسمبر، در مدرسه ی حقانیه در آکوره ختک رسیدند. 
رودخانه  ی  دو  که  جایی  دارد،  قرار  اتک  مشهور  مغولی  قلعه ی  نزدیکی  در  مدرسه  این 
دریای سند که  و  دارد  افغانستان سرچشمه  در  کابل که  دریای  بزرگ یکجای می شوند. 
از کوه های هیمالیا سرازیر می شود، در این منطقه به هم می پیوندند. اتک نقطه ای است 
اتراق گاه  نقطه   این  آغاز می شود.  پنجاب  و  خاتمه می یابد  پشتون نشین  که سرزمین های 
آنان که راولپندی  اینجا راه بین مناطق قبایلی و مقصد سفر  آنان بود. در  مطلوبی برای 
بود، نصف می شد. مدرسه ی حقانیه به شرارت و خرابکاری مشهور است؛ این مدرسه پیرو 
شناخته  افغانستان  در  جهاد  سربازان  پرورشگاه  حیث  به  بیشتر  و  ا ست  دیوبندیه  فرقه ی 
می شود و در جریان سه دهه جنگ در افغانستان، نسل های زیادی از آنان را آموزش داده 
به  نیز  را  رهبری حزب مذهبی خودش  الحق که  توسط موالنا سمیع  این مدرسه  است. 
عهده داشت و از حمایت کنندگان نزدیک جنرال ضیاءالحق بود، اداره می شود. این مدرسه 
سه هزار شاگرد مذهبی را از مناطق پشتون نشین، افغانستان و پاکستان در خود جای داده 
است. ساختمان های بودوباش، در اطراف مجموعه ای از حیاط ها ساخته شده اند. یکی از 
سخنگویان این مدرسه به نام سید محمد یوسف شاه با افتخار به من گفت که 95 درصد 

جنگجویان طالبان از اتاق های درسی این مدرسه به جنگ رفته اند. 
از  را  او که تخلصش  الدین حقانی است.  این مدرسه، جالل  التحصیل  فارغ  مشهورترین 
نام این مدرسه گرفته است، در جنگ وحشیانه اش علیه شوروی، مشهور شد. در آن زمان، 
او با گروه های جهادی عرب به شمول بن الدن و آی اس آی روابط مستحکم ایجاد و در 
حکومت های مجاهدین و طالبان به حیث وزیر کار کرد. او بخش بزرگی از شرق افغانستان 
را در کنترلش داشت، متحد نزدیک پاکستان باقی ماند و بعد از یازده سپتمبر نیز تغییری 
نکرد. او به ریاست شبکه ای از فرماندهان که به نام شبکه ی حقانی شناخته می شود،  ادامه 
داد و حامی اصلی القاعده در وزیرستان شمالی شد. پیوند نزدیک و دراز مدت او با آی اس آی 
و القاعده عنصر اصلی برای فراهم کردن پایگاه امن در مناطق قبایلی برای طالبان و دیگر 
جنگجویان خارجی بود. حقانی در تمام مناطق قبایلی، برای کل عملیات آی اس ای میله ی 
از عمل کرد تمام گروه های  او قدرت مندترین فرمانده در منطقه است که  محوری است. 
دیگر نظارت دارد. اکنون که او پا به مرز پیری نهاده است، مسئولیت عملیات های روزانه را 
به پسر بزرگترش سراج الدین سپرده است. سراج الدین که از یک مادر عربی به دنیا آمده 
است و با آنکه تحصیالت عالی مذهبی ندارد،  در میان پیروانش به حیث خلیفه شناخته 
می شود. او قدرتش را از ارتباطات نظامی و تجارت های مافیایی اش به دست آورده است. 
شبکه ی او، اجراکننده ی اصلی حمله های هدایت شده توسط آی اس آی در کابل و مناطق 

شرقی افغانستان است. 
دو تن نوجوانی که در اواخر ماه دسمبر، یک شب در مدرسه ی حقانیه توقف کردند، پیروان 
بیت اهلل محسود بودند. بیت اهلل محسود رهبر طالبان پاکستانی و نفر درجه اول تحت تعقیب 
برای دستگاه های امنیتی پاکستان بود. آنان با یک شیخ که در این مدرسه اقامت داشت،  
شب را سحر کردند. از میان گروه کوچکی افرادی که با آنها در شب دیدار کردند، یکی هم، 
یک تن از شاگردان مدرسه بود که نشانی دقیق محل گردهمآیی انتخاباتی بوتو را شناسایی 
کرده بود. قرار بود که بوتو در لیاقت باغ، پارکی در راولپندی، سخنرانی کند. او این نوجوانان 

را تا راولپندی همراهی کرد و در این شهر، آنان را به فرِد دیگری سپرد. 
بوتو برای گریز از حمله در پشاور به تاریخ 26 دسمبر، تقسیم اوقات کاری اش را تغییر 
داده بود. روز بعد، 27 دسمبر، او در گردهمایی در لیافت باغ شرکت کرد. وقتی که کاروان 
با هوادارانش،  بتواند  تا  را آهسته کرد  او حرکتش  را ترک کردند،  باغ  موتوری محافظان 
انتحاری بر او با تفنگچه شلیک و  احوال پرسی کند. از میان جمعیت، یک حمله کننده ی 
باز  بوتو در یک موتر زرهی که سقف آن  را منفجر کرد.  انفجاری اش  بعد جلیقه ی مواد 
بود، ایستاده بود. او با شنیدن صدای شلیک گلوله داخل موتر نشست، اما نه به موقع. در 

هنگام نشستن او، نیروی انفجار موتر را به پیش راند و دریچه موتر با شدت کشنده، 
بر پشت سر او اصابت کرد. بوتو داخل موتر روی زانوی رازدار و همراه همیشگی اش، 
ناهید خان افتاد. حمله ی کننده ی انتحاری یکی از همان دو نوجوان بود. او بالل نام 
داشت و تا هنوز 16 ساله نشده بود و عضوی از قبیله محسود از وزیرستان جنوبی بود. 
نوجوان دیگر، اکرام اهلل نام داشت که در دروازه ی ورودی دوم پارک منتظر ایستاده بود. 
او در آنجا به این خاطر گذاشته شده بود که احتمال داشت بوتو از آن در بیرون شود. او 

بدون انفجار دادن مواد انفجاری اش، صحنه را ترک کرده بود. 
انتقام  برای  که  بودند  کوچک  مخفی  گروه  یک  از  بخشی  انتحاری  بمب گذاران  این 
رهبری کننده ی  چهره ی  دو  بودند.  شده  تشکیل  سرخ  مسجد  محاصره ی  از  گرفتن 
راولپندی  از  این دو تن،  بودند.  این حلقه ی کوچک، یک تاکسی ران و پسر کاکایش 
را  نزدیکش  از دوستان  بود، یکی  تاکسی ران که در یک مدرسه آموزش دیده  بودند. 
در محاصره ی مسجد سرخ از دست داده بود. این گروه چندین حمله را در راولپندی و 
اطراف آن برنامه ریزی کرده بودند، به شمول حمله بر یک وزیر کابینه ی مشرف و طارق 
عزیز، مشاور ارشد امور ملکی مشرف. این وزیر کابینه ی مشرف یک کلونل }دگروال{ 
بود که در مرکز اصلی فرماندهی ارتش پاکستان کار می کرد. وقتی که این گروه در 

کشتن آنها ناکام ماندند، برای قتل بوتو گماشته شدند. 
این انفجار ترسناک، حمله ی دیگری در میان جمعیت هواداران بوتو بود.  بیست و چهار 
تن دیگر در این حمله کشته و بیشتر از 90 تن زخمی شدند. بی اعتمادی سیاسی در 
این زمان به اوج رسیده بود. حکومت مشرف این حرف را به میان آورد که رهبر طالبان 
پاکستانی، بیت اهلل محسود در عقب ترور بوتو قرار دارد. اما به دلیل بی اعتمادی سیاسی، 
تعداد انگشت شمار حامیان بوتو این حرف حکومت را باور کردند. چندین بازجویی و 
تحقیق پی هم به شمول یک تحقیق که بعد از رسیدن به قدرت توسط حزب خود بوتو 

دستور داده شد، دریافتند که او در این حمله نقش داشته است. 

مشهورترین فارغ التحصیل این مدرسه، جالل الدین حقانی است. او که 
تخلصش را از نام این مدرسه گرفته است، در جنگ وحشیانه اش علیه شوروی، 
مشهور شد. در آن زمان، او با گروه های جهادی عرب به شمول بن الدن و 
آی اس آی روابط مستحکم ایجاد و در حکومت های مجاهدین و طالبان به حیث 
وزیر کار کرد. او بخش بزرگی از شرق افغانستان را در کنترلش داشت، متحد 
نزدیک پاکستان باقی ماند و بعد از یازده سپتمبر نیز تغییری نکرد. او به ریاست 
شبکه ای از فرماندهان که به نام شبکه ی حقانی شناخته می شود،  ادامه داد و 
حامی اصلی القاعده در وزیرستان شمالی شد. پیوند نزدیک و دراز مدت او با 
آی اس آی و القاعده عنصر اصلی برای فراهم کردن پایگاه امن در مناطق قبایلی 
برای طالبان و دیگر جنگجویان خارجی بود. حقانی در تمام مناطق قبایلی، 
برای کل عملیات آی اس ای میله ی محوری است. او قدرت مندترین فرمانده در 
منطقه است که از عمل کرد تمام گروه های دیگر نظارت دارد. اکنون که او پا به 
مرز پیری نهاده است، مسئولیت عملیات های روزانه را به پسر بزرگترش سراج 
الدین سپرده است. سراج الدین که از یک مادر عربی به دنیا آمده است و با آنکه 
تحصیالت عالی مذهبی ندارد،  در میان پیروانش به حیث خلیفه شناخته می شود. 
او قدرتش را از ارتباطات نظامی و تجارت های مافیایی اش به دست آورده است.

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

انفجار نظامی گری در پاکستان

برگرداننده: جواد زاولستانی

1    مصاحبه با سید محمد یوسف شاه، آکوره ختک، پاکستان، 12 جنوری 2013. 
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زیاد  نکته های  شنوایی،  توان  نداشتن  بر  عالوه 
دیگری در مورد ناشنوایان و فرهنگ رایج بین آن ها 
وجود دارد که افرادی که مشکل شنوایی ندارند، از 
آن بی خبرند. در این جا پنج مورد کم تر شناخته شده 

در این زمینه را می خوانید.
پیش رفت های تکنولوژی چه کمک هایی به 

ناشنوایان کرده است؟
بودند  مجبور  ناشنوایان  که  زمانی  از  وقت  خیلی 
و  بفرستند  نامه  مالقات  قرار  یک  گذاشتن  برای 
نشود،  گم  پست  در  نامه ی  شان  که  باشند  امیدوار 
مانند  ساده ای  تکنولوژی های  بنابراین،  نمی گذرد. 
اس ام اس »حالت عدم اطمینان« را برای کسانی که 

نمی شنوند، از بین برده است.
بیست سال پیش، بیش تر مردم برای مکالمه و کار 
برای  شرایط  این  بودند.  وابسته  تیلفون  به  کردن 
صدای  نمی توانستند  تیلفون  پای  که  ناشنوایانی 
همان  بود.  معضل  یک  بشنوند،  را  مقابل  طرف 
آمد  بازار  به  تکستفون  مانند  نوآوری هایی  زمان ها 
تایپ  برای یک دیگر  اجازه می داد  ناشنوایان  به  که 
کنند. به این ترتیب که کلمات بر روی یک صفحه، 
نمایش داده می شد. بسیاری از ناشنوایان نیز دستگاه 
فاکس خریدند تا بتوانند به سرعت پیام های خود را 

منتقل کنند.
انترنت نیز در نحوه ی ارتباط ناشنوایان تحول ایجاد 
کاربران  از  امروزه  آن ها  از  بسیاری  است.  کرده 
مشتاق شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک هستند، 
می دهند،  تشکیل  فیس بوکی  گروه های  خود  برای 
بهتر  حقوق  داشتن  برای  یا  می کنند  برگزار  مراسم 

کمپاین راه می اندازند.
برای آن هایی که از زبان اشاره ی بریتانیا )بی اس ال( 
طریق  از  لب خوانی  یا  اشاره  می کنند،  استفاده 
سرویس های ویدیی در انترنت، ارتباط برقرار کردن 
آ ن ها را آسان کرده است. همه ی آن  استاتوس های 
آن  در  که  باشند  ویدیو هایی  شامل  می توانند  مهم 
خود  روز  می گویند،  اشاره  زبان  از  استفاده  با  مردم 
را چگونه گذرانده اند. ویدیو  کاربردهای رسمی تر نیز 
برای  مختلف  شرکت های  با  تماس  جمله  از  دارد، 

بهره گیری از خدمات آن ها.
روز به روز  حلزونی  کاشت های  و  سمعک ها 
به  بلوتوس  کردن  وصل  با  می شوند.  پیش رفته تر 
می توان  موسیقی،  پخش  دستگاه های  یا  تیلفون 
جدید  نوآوری های  کرد.  واضح تر  به مراتب  را  صدا 
ادعا می کنند، می توانند زبان بی اس ال و انگلیسی را 
ترجمه کنند، یعنی به طور خودکار زبان را دریافت و 

ترجمه کنند و زبان اشاره به وجود بیاورند.
آیا همه ی ناشنوایان از زبان اشاره استفاده می کنند؟

بریتانیا  اشاره ی  زبان  از  که  کسانی  تعداد  خیر. 
)بی اس ال( به عنوان زبان اول خود استفاده می کنند، 
هرچند  می شود.  زده  تخمین  نفر  هزار   70 حدود 
افراد  این  تعداد  می گوید،  بریتانیا  ناشنوایان  انجمن 
در  می شود،  گفته  است.  نفر  هزار   150 به  نزدیک 

بریتانیا بیش از 800 هزار نفر دچار ناشنوایی جدی 
بی اس ال  از  که  هستند  ناشنوایانی  قطعا  و  هستند 

استفاده نمی کنند.
کسانی که از زبان اشاره استفاده می کنند، اکثرا خود 
به   »Deaf«( »ناشنوایان«  جامعه ی  از  بخشی  را 
استفاده  به  و  می دانند  بزرگ(  دی  با  ناشنوا  معنای 
»ناشنوایان«  فرهنگ  به  تعلق  و  بی اس ال  از 
دی  با   deaf جای  به  بزرگ(  دی  با   »Deaf«(
کوچک افتخار می کنند. دی کوچک برای توصیف 
کسانی به کار می رود که برای شان ناشنوایی تنها از 

جنبه ی پزشکی غالب است.
به  انگلیسی  زبان  از  ناشنوایان هم چنان  از  بسیاری 
افراد  این  می کنند.  استفاده  خود  اول  زبان  عنوان 
برای  حلزونی  کاشت  یا  سمعک  از  است  ممکن 
به جای  و  کنند،  استفاده  خود  شنوایی  بردن  باال 
برقراری  مفید  راه های  از  اشاره،  زبان  گرفتن  یاد 
ارتباط مانند لب خوانی استفاده کنند. جای گزین های 
این جای گزین ها،  از  یکی  دارند.  نیز وجود  دیگری 
دارد.  نام   Sign Supported English
اشاره  برای  انگلیسی  کلمات  از  افراد  زبان  این  در 
محاوره ای،  انگلیسی  قواعد  با  اما  می کنند؛  استفاده 
برخالف زبان اشاره ی بریتانیا )بی اس ال( که گرامر 
گفتار  دیگر،  دارد. جای گزین  را  به خود  مخصوص 
بصری  روش  یک  نشانه ای  گفتار  است.  نشانه ای 
ارتباط است که با استفاده از حرکات دست، دهان و 
گفتار واج های زبان گفتاری را از هم متمایز می کند 

و لب خوانی را آسان تر می کند.
آیا زبان های اشاره در سراسر دنیا یکی اند؟

فرق  دیگر  کشور  با  کشوری  هر  اشاره ی  زبان 
می کند. به عنوان مثال، زبان اشاره ی بریتانیا و زبان 
اشاره ی امریکا )ای اس ال( تفاوت های چشم گیری با 
هم دارند، حتا در نشان دادن الفبای زبان انگلیسی 
به  و  می شود  داده  نشان  انگشت ها  طریق  از  که 
هجی انگشتی معروف است. در بریتانیا از دو دست 
برای هجی انگشتی استفاده می شود، در صورتی که 

در امریکا از یک دست استفاده می شود.
»زبان اشاره ی بین المللی« برای ارتباط برقرار کردن 
افرادی که به زبان های مختلف زبان اشاره را به کار 
بریتانیا،  اشاره ی  زبان  استفاده می شود. در  می برند، 
مانند هر زبان دیگری، تفاوت های منطقه ای وجود 
در  اشاره  زبان  تکامل  نحوه ی  هم  آن  دلیل  دارند. 
مدارس و باشگاه های ناشنوایان در این کشور است.

به عنوان مثال، یافته های پروژه ی بی اس ال کرپس 
بریستول  در  ناشنوایی که  نشان می دهد که »یک 
انگشت  با  را   6 عدد  است  ممکن  می کند،  زندگی 
در  که  ناشنوایی  که  حالی  در  دهد،  نشان  کوچک 
با  را   6 عدد  است  ممکن  می کند،  زندگی  لندن 

انگشت شصت نشان دهد«.
مانند  بین المللی،  رویداد های  یا  کنفرانس ها  در 
زبان  از  می توانند  ناشنوایان  ناشنوایان،  المپیک 
اشاره ی بین المللی استفاده کنند، زبانی که برای از 

بین بردن موانع زبانی، حرکات متداول و قابل فهم 
در سراسر دنیا را به کار می گیرد. یکی از جنبه ها ی 
از  بسیاری  که  است  این  اشاره  زبان  منحصر به فرد 
توسط  معموال  که  دارند  اشاره ای  اسم  ناشنوایان 
ویژگی،  یک  به  و  می شود  ساخته  آن ها  دوستان 
عنوان  به  برمی گردد.  آن ها  خاص  عادت  یا  عالقه 
مثال، به کسی که زیاد حرف می زند، ممکن است 
وافل  انگلیسی  ) در  شود.  داده  وافل  اشاره ای  اسم 
عالوه بر این که یک نوع  خوراکی است، به معنای 

پرحرفی نیز به کار می رود.(
آیا لب خوانی آسان است؟

به  را  صحنه هایی  اغلب  جنایی  نمایش نامه های 
لب خوانی  ناشنوایان  آن  در  که  می کشند  نمایش 
می کنند، یا سعی می کنند بفهمند مظنونان به قتل 
در دوربین های مداربسته چه می گویند؛ اما واقعیت 
درصد   70 به  نزدیک  که  است  این  ناخوش آیند 
که  معنا  این  به  است.  گمان  و  حدس  لب خوانی 
احتمال این که ناشنوایان در لب خوانی اشتباه کنند، 
یا این که بعد از تمرکز بر روی لب های یک نفر دچار 

خستگی مفرط شوند، زیاد است.
اکثر ناشنوایان یک داستان خجالت آور از اشتباه در 
لب خوانی که موجب خنده ی اطرافیان شان نیز شده 
باشد، دارند. یک نمونه ی معرف در میان ناشنوایان، 
  )elephant's shoes( »گفتن »کفش های فیل
شبیه  بسیار  صدا  بدون  آن  لب خوانی  که  است 

»عاشقتم« )I love you(  است.
اما نیمه ی پر گیالس این است که هرچقدر ناشنوایان 
تمرین بیش تری در لب خوانی داشته باشند، این کار 
از  ناشنوایان  از  برای آن ها راحت تر می شود. برخی 
طریق لب خوانی افراد مشهور در رویدادهای مهمی 
مانند جام جهانی یا عروسی سلطنتی، زندگی خوبی 

برای خود ساخته اند.
تعداد ناشنوایان در بریتانیا چقدر است؟

از  می کنند.  تصور  اکثرا  که  تعدادی  از  بیش تر 
نامرئی«  »معلولیت  عنوان  با  اغلب  ناشنوایی 
نظر  به  بالفاصله  ناشنوایی  که  چرا  می شود،  یاد 
آن ها  سمعک  متوجه  مردم  این که  مگر  نمی رسد، 
شوند یا آن ها را در حال استفاده از زبان اشاره ببینند. 
تخمین زده می شود که از هر 6 نفر یک نفر تا حدی 
نفر  میلیون   10 یعنی  باشد،  داشته  شنوایی  مشکل 
بریتانیا. مؤسسه ی خیریه ی اکشن آن هیرینگ  در 
الس پیش بینی می کند، این رقم تا سال 2031 به 
14.5 میلیون نفر برسد که شامل افرادی که بر روی 
صدای  با  موسیقی  پخش  حمل  قابل  دستگاه های 

بلند آهنگ گوش می کنند نیز می شود. )بی بی سی(

خبرنگار  سین بورن،  چارلی  یادداشت: 
پرطرف دار  وبالگ  ناشنوای  سردبیر  و 
دلیمپینگ چیکن است که از نمای شخصی 

به مسایل ناشنوایان می پردازد. 

بگو مگو از

خوب  تحول،  و  اصالحات  بین  قدرت  تقسیم 
است یا بد؟

تقسیم  روشنفکرانه،  لعن  و  طعن  و  اعتراض  از  گذشته 
پیامد  دو  انتخابات،  بحران  پی  در  تیم  دو  میان  قدرت 
برجسته تر دارد که بسته به نگاه هرکس، می تواند مطلوب یا نا مطلوب باشد. این دو 

پیامد:
1. تقسیم قدرت میان دو تیم، از غلبه  ی کامل یک طرف بر طرف دیگر جلوگیری 
می کند.  حفظ  بیش  و  کم  را،  طالبان  سقوط  از  بعد  دوران  قدرت  توازن  و  می کند 
بیان و مشارکت ملی نسبی در قدرت و مدیریت  آزادی  نظیر  این دوره،  خوبی های 
توازن  جدی  خوردن  برهم  دارد.  قدرت  توازن  این  در  ریشه  زیادی  حدود   تا  کشور، 
قدرت- با در نظر گرفتن واقعیت ها و تاریخ افغانستان- یا به جنگ می انجامید، یا به 
نوعی از سلطه ی قومی. جنگ  یا سلطه  ی قومی، هر دو بدبختی و سیه روزی به ارمغان 

می آورند.
2. حکومتی که در پی تقسیم قدرت ایجاد می شود، تا حدود  زیادی ناکارآمد و فلج خواهد 
بود. بخش زیادی از انرژی و وقت این حکومت، صرف درگیری ها و کشمکش های 
درونی خواهد شد  و ظرفیت تصمیم گیری در آن بسیار پایین خواهد بود. این درگیری 

و کشمکش درونی حکومت به احتمال زیاد به درون پارلمان هم کشیده خواهد شد.
بر قرار کردن توازنی میان کارآیی، قاطعیت و یک دستی حکومت از یک سو و مشارکت 
مثل  جامعه  ای  در  دیگر،  از سوی  قومی  سلطه ی  از  گریز  و  شهروندی  حقوق  ملی، 
افغانستان، کار آسانی نیست. دست یافتن به این توازن به سال ها و شاید دهه ها و 
بیش تر از آن نیاز دارد. بیش از یک قرن است که ما نتوانسته ایم به این مطلوب دست 
یابیم و دلیلی هم ندارد که فکر کنیم، حتما تا یک قرن دیگر به آن دست می یابیم. 
کشورهای بسیار دیگر هم قرن ها ست که به این توازن دست نیافته اند؛ از ایران گرفته 

تا کشورهای عربی، آسیای میانه، روسیه و ...
در شرایط فعلی، تقسیم قدرت یک گزینه ی کم هزینه تر برای افغانستان است. سلطه ی 
قومی و استبداد، بسیار خطرناک تر از ناکارآمدی و عدم قاطعیت حکومت است. قاطعیت 
برای  نباشد،  همراه  ملی  مشارکت  و  شهروندی  حقوق  با  اگر  حکومت  یک دستی  و 
افغانستان یک گام بزرگ به عقب خواهد بود. راستش، من انتظار پایداری از داکتر 
عبداهلل را نداشتم. به نظر می رسد که جدیت هواداران تندرو او  و تهدیدهای آدم های  
قدرت مندی چون عطا محمد نور، والی بلخ، در نهایت کارساز شدند و به عبداهلل فرصت 

عقب نشینی بیش از حد را ندادند. خیر از هر جا و هر  کسی که بیاید، نیکو ست.

Abdullah Watandar

من شاهد زنده ی خروج بزرگ بودم و امسال نیز شاهد 
یک خروج بزرگ دیگر خواهم بود. در سال 1367 متعلم 
لیسه ی عالی قصبه خانه ی کارگری بودم  صنف چهارم 
خواستند  مکتب  به  را  دانش آموزان  مکتب  اداره ی  که 
اتحاد جماهیر  امروز قوای کشور دوست،  به ما گفتند که شاگردن عزیز!  و سپس 
شوروی از افغانستان خارج می شوند و شما )شاگردان( بروید با تقدیم دسته های گل 
از حضور آن ها تشکری کنید و نیز با عساکر قوای دوست خدا حافظی نمایید. بچگی 
چقدر جالب است. من و امثال من گل های بی شماری به عساکر قوای دوست دادیم 
و آن ها با خنده و پرتاب غذا، قلم و کتاب چه با ما خدا نگه دار گفتند و سوار بر و سایط 
نظامی شان، از پیش چشمان ما به نوبت رد می شدند. دو طرف دست های خود را به 
رسم خدا نگه دار مکرراً تکان می دادیم. این مراسم در سرک قصبه و فرودگاه کابل 

انجام شد و خیلی شیرین و سمبولیک بود.
پس از خارج شدن شوروی ها، روزگار ما کابلی ها  تلخ تر شد. نخست، نرخ مواد نفتی 
مانند تیل خاک، دیزل و پترول چند برابر گران شد. دوم، مردم ساعت های طوالنی 
در پیش ناوایی ها صف می کشیدند و دولت به نانوا ها آرد توزیع می کرد و هر شخص 
همه چیز،  از  مهم تر  بخرد.  نان  قرص  پنج  افغانی، صرف  بدل سی  در  داشت  حق 
راکت های مجاهدین پس از تنگ شدن کمر بند امنیتی والیت کابل، به داخل شهر 
می رسیدند و این راکت های جهاد از خیلی جهات شبیه سوته  های  حافظ بودند. این 

سوته کاری مجاهدین، لیست شهدا را طوالنی تر می ساخت...
زبان خارجی مکتب ما روسی بود و من هم چندین کلمه ی خوب و بد روسی یاد 
آماده و  ما غذای  به  و  ما آب می بردند  از نل مکتب  البته عساکر شوروی  داشتم؛ 
کتاب چه می دادند و ما یگان پست کارت سینما گران هندی: سارا دوی، ممه النی یا 
یگان تربوز وخربوزه می دادیم و پول خود را از ایشان می گرفتیم. آمدن شوروی ها در 

واقع یک فرصت خوب برای مکالمه به زبان روسی بود.
من اگر قبال ازدواج می کردم، حاال پسرم برای گفتن خدا حافظی با قوای دوست، 
ایاالت متحده ی امریکا و شرکای بین المللی اش آمادگی می داشت که اکنون پسرم 
این آمادگی را ندارد؛ مثال هنوز صنف اول مکتب هم نیست. تقصیر خودم است و 
انجام  این مراسم خدا حافظی را یک بار دیگر خودم  باید  پایتخت استم.  باشنده ی 
بدهم. این که پس از خروج این قوای دوست چه اتفاق می افتد، من زیاد نمی دانم. اما 
می دانم که شما مردم همیشه در صحنه آن را می دانید و این امکان وجود دارد که 

آن را با پوست، گوشت و چشم سر لمس کنید.

من اگر جای استاد محقق می بودم، در واکنش به سخنان 
توهین آمیز سیاف، مجلس را ترک می کردم. چگونه استاد 
محقق خود را وارث و جانشین برحق شهید مزاری می داند 
که سیاف بی باکانه در حضور او جریان عدالت خواهی ای که 
شهید مزاری بنیان گذاری کرد را زیر سوال می برد! محقق چگونه ادعا دارد که من از 
حقوق مردم هزاره دفاع می کنم؛ در حالی که سیاف در حضور او مقاومت شهید مزاری 
و ایستادن در مقابل انحصار و فاشیزم قومی را بغاوت می نامد! این کار محقق با هیچ 
منطقی توجیه پذیر نیست و او با این کارش نشان می دهد که جریان عدالت خواهی و 
حقوق مردم ارزشی برایش ندارد. باری در طلوع هم گفته بود که من در زمان جنگ های 

غرب کابل در آن جا نبودم و به من مربوط نیست!

Reza Kateb

Hayat Ensafi





ناشنوایان، کاربران مشتاق شبکه های اجتماعی
 با زبان های اشاره ی متفاوت

چارلی سین بورن، وبالگ نویس
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دو  دارد که  اعتقاد  یونایتد  مربي هالندي منچستر 
اولدترافورد  در  همدیگر  مکمل  تیمش  مهاجم 
خواهند بود. پیوستن فالکائو در روز پایانی فرصت 
نقل و انتقاالت گمانه زنی هایی را در فضای رسانه ها 
ایجاد کرد مبنی بر این که این مهاجم تیم ملی 
کلمبیا می تواند جای فان پرسی را در ترکیب تیم 
بگیرد. اما فان خال اعتقاد دارد که این زوج می توانند 
مکمل همدیگر باشند و مشکلی در بازی در کنار 

هم نخواهند داشت.
»فکر نمی کنم که فالکائو مزاحم فان پرسی باشد 

است،  خوبی   خیلی  مهاجم  فالکائو  برعکس.  یا 
اولین  این جا آمد در  به  او  را قباًل هم وقتی  این 
کنفرانس خبری گفتم. من فان پرسی را هم دوست 
دارم. او هم مهاجم خیلی خوبی ست. ما وین رونی 
و عدنان یانوزای را هم داریم، جیمز ویلسون را هم 
داریم. ما پنج بازی کن برای دو پست مهاجم داریم 

و من باید از بین آن ها انتخاب کنم«.
اسمالینگ  کریس  که  گفت  هم چنین  فان خال 
آماده ی برگشتن به یونایتد است و لوک شاو نیز 

در بازی برابر ساندرلند به تیم برمی گردد.

مربي  انریکه،  لوییس  شباهت هاي  از  یکي 
دو  هر  استفاده  گواردیوال،  پپ  با  بارسا  جدید 
پپ  الماسیاست.  جوان  استعداد هاي  از  مربي 
گواردیوال وقتی در سال 2008 به مربی گری بارسا 
منصوب شد؛ بالفاصله درهای تیم اول باشگاه 
را به روی بازی کنان جوان و بااستعداد تیم های 
پدرو،بوسکتس،سرخی  جمله  از  بارسا  ای  پایه 

روبرتو،مونتویا و نیز جفرن باز کرد.
همین کار را لوییس انریکه در بدو ورودش به 
باشگاه انجام داد.این مربی جوان در همین مدت 
بازی کنی  هیچ  به  که  است  داده  نشان  اندک 
بازی کنان فوق ستاره،  برخی  ندارد و جز  تعهد 
مابقی بازی کنان، جای تثبیت شده ای در ترکیب 

ثابت بارسا ندارند.
کردن  وارد  و  الماسیا  به  انریکه  ویژه ی  نگاه 
و  الحدادی،ساندرو  منیر  چون  بازی کنانی 
اول  تیم  به  بارسا  ای  پایه  تیم های  از  سامپر 
باشگاه،تاکنون جواب داده و پیش بینی می شود 
که روند ورود استعدادهای ناب الماسیا به تیم 

اول بارسا هم چنان ادامه داشته باشد.
یادآور روزهای آغازین  بارسلونای جدید به شدت 
پپ گواردیوال در بارسلونا است. در شرایطی که 
مسی و نیمار هر دو از بند مصدومیت رها یافته 
نیز  راکیتیچ  از جمله  بارسا،  و خرید های جدید 
به خوبی در تیم جا افتاده اند؛ هواداران بارسا بیش 

از پیش به تیم جدید خود امید بسته اند.

میالن  باشگاه  رییس  برلوسکوني،  سیلویو 
عنوان کرد که در دو تا سه سال آینده، میالن 
بازخواهد  جهان  تیم هاي  بهترین  جمع  به 
گشت. میالن و یووه دیشب در هفته ی سوم 
مصاف  به  سیرو  سن  ورزشگاه  در  آ،  سری 
یک دیگر خواهند رفت. میالن در 3 سال اخیر 
پول  تزریق  عدم  با  و  نداشته  خوبی  وضعیت 
این تیم، آن ها در نقل و انتقاالت مجبور به  به 
تمامی  اند.  بوده  آزاد  یا  ارزان  بازی کنان  خرید 
بلیط های بازی امشب فروخته شده و میالنی ها 

انتظارات خود از تیمشان را باال برده اند.
میالن  تلویزیون  با  مصاحبه  در  برلوسکونی 

گفت: »از سال 2003 تا 2007 همه چیز را اینجا 
بین  جام  بیش ترین  هنوز  و  آوردیم  دست  به 
المللی را در بین باشگاه های جهان در اختیار 
آینده،  سال  سه  یا  دو  در  می کنم  فکر  داریم. 
به  به جایی که  تقویت شد، دوباره  تیم  وقتی 
آن تعلق داریم بازخواهیم گشت؛ باالی قله ی 
صحبت  بازی کنان  با  جهان.  و  اروپا  ایتالیا، 
یووه  مقابل  دیدار  که  گفتم  آن ها  به  و  کردم 
اگر  زیرا  است  حیاتی  بلکه  نیست،  مهم  فقط 
فصل  دو  ناکامی های  دهند،  شکست  را  یووه 
اخیر فراموش می شود و هواداران دوباره به ما 

بازخواهند گشت«.

که  کرد  عنوان  ایتالیا  سرمربي  کونته،  آنتونیو 
»با  مي تواند  لیورپول  مهاجم  بالوتلي،  ماریو 
حرفه اي گري« دوباره به ترکیب آتزوري بازگردد. 
توسط  شده  اعالم  لیست  آخرین  در  بالوتلی 
کونته برای مقدماتی یورو 2016، حضور نداشت 
باید  او  ایتالیا، عنوان کرد که  و حاال سرمربی 
از خود حرفه ای گری نشان دهد تا دوباره به 

تیم بازگردد.
کونته در مصاحبه با کوریره دلو اسپورت گفت: 
هیچ کس  ندارم. حضور  ماریو  روی  »تعصبی 

دارم  انتظار  بازی کنانم  از  ولی  نمی کنم  رد  را 
مثل حرفه ای ها رفتار کنند. اگر شما متمرکز 
در  و  کنید  فکر  خودتان  به  تنها  اگر  نباشید، 
زمین پرسه بزنید، پس برای من به اندازه کافی 
خوب نیستید. انتخاب من این بود که بالوتلی 
نقش  میان  این  در  چرچی  و  نکنم  دعوت  را 
بعد خواهیم دید که  به  این  از  مهمی داشت. 
چه بازی کنانی بازی خواهند کرد، چگونه بازی 
خواهند کرد و رفتار آن ها داخل و خارج زمین 

چگونه خواهد بود«.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي عنوان کرد 
منچسترسیتي  لمپارد، هافبک  فرانک  که 
مي تواند جانشین او روي نیمکت چلسي 
فصل  پایان  در  ساله   36 هافبک  باشد. 
گولزن  بهترین  عنوان  شد  موفق  گذشته 
دو  با  و  کند  کسب  را  برتر  لیگ  تاریخ 
مقصد  به  را  چلسی  برتر،  لیگ  مدال 
سپس  و  کرد  ترک  سیتی  نیویورک 
منچسترسیتی  به  قرضی،  به صورت 

پیوست.
به  او  انتقال  که  کرد  عنوان  مورینیو 
دار  لکه  را  اش  فوتبالی  کارنامه  سیتی، 
که  »هرکاری  می تواند  لمپس  و  نکرده 
بخواهد انجام دهد«. آقای خاص در جمع 
خبرنگاران گفت: »من هنوز به پیش نهاد 
این  پیش نهاد  دارم.  ایمان  او  به  باشگاه 
هر  که  بگیرد  تصمیم  لمپارد  که  بود 
کاری می خواهد انجام دهد و البته این ها 

صحبت های آقای آبراموویچ است.
ما  است.  فوتبالش  از  دوره  تنها یک  این 
فکر می کردیم برای نیویورک سیتی بازی 

او تصمیم گرفت که به  خواهد کرد ولی 
سیتی برود. این تنها یک گزینه بود و او 
حق انجامش را داشت. جایگاه او در تاریخ 
است. فکر می کنم  نیافتنی  سیتی دست 
در  می تواند  او  باشد.  رفته  بین  از  چیزی 
می خواهد  اگر  و  بازگردد  تیم  به  آینده 
من  جانشین  می تواند  او  شود،  سرمربی 

شود«.
با  تقابل  با  رابطه  در  سپس  مورینیو 
چهار  و  یکشنبه  روز  در  منچسترسیتی 
پیروزی پیاپی تیمش در لیگ برتر گفت: 
همان  منچسترسیتی  که  می کنم  »فکر 
پیش رفت  ما  نه.  باشد؟  پیش  فصل  تیم 
است.  کرده  پیش رفت  ما  تیم  کردیم، 
جای  هنوز  نداریم،  مشکلی  نمی گویم 
من  دارد.  وجود  پیش رفت  برای  زیادی 
می خواهم همه چیز را بهتر کنم. از چیزی 
از  باید  نیستم.  راضی  هستیم  فعال  که 
اوایل  در  ما  کنیم.  پیش رفت  نظر  همه 
فصل دوم خود هستیم. ما هنوز فاصله ی 

زیادی با بهترین تیم بودن داریم«.

گري نویل، کمک مربي تیم ملي انگلیس معتقد 
باالرفتن  مشکل  با  منچسترسیتي  که  است 
را  قهرماني اش  نمي تواند  تیم،  سني  میانگین 
تکرار کند. سیتی در سه فصل اخیر، دوبار قهرمان 
جزیره شده و هم چنین جام حذفی و اتحادیه را 
هیچگاه  اروپا  در  آن ها  است.  کرده  کسب  نیز 
موفق ظاهر نشدند و امسال نیز در اولین بازی 
خود، 1-0 مقابل بایرن شکست خوردند. نویل 
که خود سالها در تیم رقیب سیتی، یونایتد بازی 
هفته ی  این  دیدار  که  است  معتقد  می کرده، 
سیتیزن ها مقابل چلسی، نشان خواهد داد که 
آن ها به جوان گرایی در ترکیب شان نیاز دارند. او 
در یادداشتی در روزنامه ی تلگراف نوشت : »دیدار 

و  منچسترسیتی  تیم  دو  بین  یک شنبه  روز 
چلسی بسیار جذاب خواهد بود زیرا نشان خواهد 
داد که کدام تیم در مسیر درستی در حال رشد 
است. میانگین سنی چلسی 26.9 است در حالی 
که میانگین سیتی 28.9 است. در فوتبال مدرن، 
می شود.  محسوب  پیر  سیتی  سنی  میانگین 
فکر می کنم ژوزه مورینیو در 12 ماه اخیر تیم 

خود را زیرکانه آماده کرده است.
 او ماتا و لوئیز را با قیمت های باال فروخته است 
و پولش را به بهترین نحوی هزینه کرده است. 
تیم او دو سال از سیتی جوان تر است.میانگین 
باالتر  تیم ها  همه ی  از  لیگ  در  سیتی  سنی 

است«.

ورزش7

جاافتادنکاملسوارزدربارسا

مورينيو:بايدجامهايسيتي
پسگرفتهشوند

سيمئونه:نتايجضعيفريال
بهمنربطيندارد

لوییز سوارز در فاصله پنج هفته تا اتمام محرومیتش کامال در 
بارسا جا افتاده است. مهاجم اروگوئه ای انگیزه ی زیادی دارد تا به 
بهترین شکل در بازی سوم آبان در ال کالسیکو مقابل ریال به 
میدان برود. این بازی کن از هر فرصت تمرینی استفاده می کند 
سوارز  شود.  هماهنگ  انریکه  لوئیز  تیم  با  شکل  بهترین  به  تا 
از  یکی  عنوان  به  و  است  افتاده  جا  بارسا  رختکن  در  به خوبی 
گرانقیمت ترین خریدهای تاریخ بارسا آماده است تا نشان دهد که 

بارسا  اشتباه نکرده که به سراغ او آمده است.
یکی از بازی کنانی که کمک زیادی به سوارز کرده است، آندرس 
اینیستاست. وکیل هر دو بازی کن پره گواردیوالست و به همین 
واسطه از گذشته با یکدیگر آشنایی دارند. این دو به طور مداوم 
با یکدیگر در ارتباط هستند. سوارز خیلی زود با بقیه بازی کنان 
بارسا متحد شده است. نزدیکی جغرافیایی به بازی کنان آرژانتینی 
باعث شده است که خیلی زود با آن ها اخت شود. به طور مثال او 
قبل و بعد از تمرینات با مسی و ماسکرانو خوش و بش می کند.  
رابطه سوارز و مسی بسیار خوب است و با همدیگر رابطه بسیار 

خوبی دارند.
آسان  بارسا   تمرینات  با  لیورپول  سابق  مهاجم  هماهنگ شدن 
کامال  انگلیسی  تیمهای  با  بارسا  تمرینات  سبک  که  چرا  نبود 
متفاوت است اما سوارز با تمرینات نیز خیلی زود آشنا و هماهنگ 
شد. یکی دیگر از دوستان نزدیک سوارز در رختکن بارسا توماس 
فرمالن است. این دو بازی کن زمانی در کنار همدیگر در آژاکس 
بازی می کرده اند و با توجه به دوستی قدیمی در رخت کن بارسا با 
یک دیگر گرم می  گیرند. هردو نفر در محله کاستیادفلس زندگی 

می کنند و از این بابت نیز با یک دیگر آشنا هستند.
به هر صورت به نظر می رسد همه چیز مهیاست تا سوارز نشان 
کرده اند  هزینه  او  برای  بارسا  سران  که  میلیونی   81 که  بدهد 

بیهوده نبوده است.

براي  سنگین تري  جرایم  باید  یوفا  که  دارد  اعتقاد  مورینیو  ژوزه 
رعایت  را  مالي  فیرپلي  که  سیتي  منچستر  نظیر  باشگاه هایي 
نمي کنند؛ در نظر بگیرد. ژوزه مورینیو دیروز در مصاحبه ای از 
یوفا خواست تا به عنوان مجازات،عناوین و امتیازات تیم هایی که 

قانون فیرپلی مالی را رعایت نمی کنند، از آن ها بگیرد.
نام برد.  این تیم ها  از  از منچسترسیتی به عنوان یکی  مورینیو 
منچستر سیتی فصل گذشته از سوی یوفا به همین دلیل جریمه 
شد. سیتی در این فصل برای حضور در لیگ قهرمانان مجبور 

شده است تا از 21 بازی کن به جای 25 بازی کن استفاده کند.
از  منچسترسیتی  باشگاه  که  می دانند  »همه  گفت:  مورینیو 
باید  قانون تخطی کرده و اگر چینین چیزی وجود داشته، پس 
چنین  از  باید  من  عقیده  بگیرد.به  صورت  هم  کنترل  آن  روی 
کسر  امتیاز  نمی کنند؛  رعایت  را  مالی  فیرپلی  که  باشگاه هایی 
شده و جام هایشان را پس بگیرند. اگر شما مرتکب خالف شوید 
و فقط از لحاظ اقتصادی جریمه شوید بازهم به تخطی از قانون 
ادامه خواهید داد.وقتی شما را به استفاده از 22 بازی کن بجای 25 
بازی کن جریمه می کنند بیش تر متنبه می شوید یا اینکه از شما 
در شروع لیگ قهرمانان 6 امتیاز کسر کنند و شما مجبور باشید 
با منفی 6 امتیاز مسابقات را شروع کنید؟ اینگونه حتی ممکن 
است شانس راه یابی به مرحله بعد را از دست داده و به یورولیگ 
بروید«.  این اظهارا ت در حالی مطرح می شود که چلسی در این 
هفته از مسابقات لیگ جزیره باید در زمین منچستر سیتی به 

مصاف این تیم برود.

اتلتیکو مادرید مدافع عنوان قهرماني اللیگا، امشب ساعت 22.30 
به وقت ایران باید به مصاف سلتا ویگو برود. این تیم از سه بازی 
قبلی خود در اللیگا دو برد و یک تساوی به دست آورده است. دیه 
گو سیمئونه، مربی این تیم در بخشی از نشست خبری پیش از 
این بازی در مورد دروازه بان ثابت اتلتیکو در مقابل سلتا گفت: »به 
هر دو دروازه بانمان ایمان دارم. مویا و اوبالک دروزاه بانانی خوب 
و مورد اعتماد هستند.نمی توانم االن به شما بگویم که در مقابل 
سلتا کدام یک دروازه بان ثابت خواهند بود. یک بار در سال گذشته از 
تعویض دروازه بان ضرر کردم و در این رابطه مقصر اصلی خود من 
بودم. می دانم که یک تصمیم اشتباه می تواند عواقب بدی در پی 
داشته باشد«. سیمئونه در مورد جانشین احتمالی ماریو مانژوکیچ 
مصدوم در این بازی افزود: »گریزمان و رائول خیمنس دو مهاجم ما 
در مقابل سلتا خواهند بود«. در انتها ال چولو حاضر نشد تا در مورد 
نتایج ضعیف ریال در اللیگا نظر دهد و عنوان داشت که فقط در 

مورد تیم خودش صحبت خواهد کرد.









کيون:الکسيسسانچسبايدازمسييادبگيرد

يحياتوره:ميخواهمباسيتيقهرماناروپاشوم

کاواني،ناراضيجنوریدرآرسنال

بنتو:موتينيوکاپيتانبهترازرونالدواست

اسطوره ی سابق باشگاه آرسنال، معتقد است که 
تک  و  بودن  عجول  از  باید  سانچس  الکسیس 
از  یکی  کیون،  مارتین  بکاهد.  خود  روي هاي 
تیم  این  همراه  که  آرسنال  باشگاه  اسطوره های 
9 عنوان قهرمانی را به دست آورد و بیش از 300 
بازی برای توپچی های لندن انجام داد؛ این روزها 

به عنوان مفسر ورزشی مشغول فعالیت است.
جدید  خرید  سانچس،  الکسیس  مورد  در  کیون 
می کنم  »فکر  گفت:  میل  دیلی  به  آرسنال 
او  می دهد.  جواب  بهتر  کناره ها  در  الکسیس 
برخی اوقات بازی را برای خودش سخت می کند 
و معتقدم او و دنی ولبک برای درخشش بیش تر 

در ترکیب آرسنال به وقت بیش تری نیاز دارند«.
با  حد  از  بیش  مواقع  بعضی  »او  داد:  ادامه  وی 
باعث  او  هیجان  و  شور  می کند.البته  کار  توپ 
شده است تا بازی آرسنال جذاب تر از گذشته شود.

الکسیس باید کمی از عجول بودن و از تک روی 
خود بکاهد.مسلم است که با الکسیس، آرسنال 
راحت تر می تواند حریفانش را شکست دهد. اما او 
باید از لیو مسی یاد بگیرد که در بیش تر مواقع 
با کم ترین ضربه به توپ، یارانش را در موقعیت 
گولزنی قرار می دهد و دفاع حریف را می شکند. 
این نکته ای است که فکر می کنم سانچس باید 

بدان توجه بیش تری کند«.

زیادي  انتقادات  او  از  روزها  این  که  توره  یحیا 
با  قهرماني  او  آرزوي  که  داشت  عنوان  مي شود؛ 
دیروز  توره  یحیا  است.  چمپیونزلیگ  در  سیتي 
در مصاحبه ای اذعان داشت که بزرگترین آرزوی 
برای  اروپا  قهرمانی  آوردن  ارمغان  به  او  فوتبالی 

هواداران تیم منچسترسیتی است.
بایرن  مقابل  در  ضعیفش  بازی  بخاطر  توره  از 
در  که  معتقدند  بسیار  و  شده  فراوانی  انتقادات 
و  حد  در  او  مونیخ،  در  سیتی   0-1 شکست 
اندازه های خودش ظاهر نشده است. توره گفت: 
دارند.آنها  عالقه  من  به  هواداران  که  »می دانم 
اند.هدف  داشته  ای  ویژه  توجه  من  به  همیشه 
و  است  چمپیونزلیگ  در  قهرمانی  من  اصلی 
دوست دارم این عنوان را برای هواداران به دست 

بیاوریم«.
به  انتقادات اخیر  نیز در مقابل  مانویل پیگرینی 
دفاع از بازی کن تیمش پرداخت و گفت: »ممکن 
است توره هنوز در شوک از دست دادن برادرش 
ابراهیم قرار داشته باشد. باشگاه در مقابل اتفاقات 
اخیر در کنار او ایستاده و از او حمایت می کند.

این مشکالت موقتی است و او بزودی به بهترین 
فرمش بازخواهد گشت.من و تمام بازی کنان به 
به  زودتر  چه  هر  تا  کرد  خواهیم  کمک  یحیی 
شرایط خوبش بازگردد.این انتقادات نباید روی او 

تاثیر منفی بگذارد«.
الزم به ذکر است که بازی بعدی سیتی در لیگ 
رم  اس  آ  مقابل  در  سپتامبر   30 روز  قهرمانان 

خواهد بود.

بازي  از  ناخشنودي  ابراز  از  کاواني پس  ادینسون 
راه  در  پاري سن ژرمن،  در  غیرتخصصي  پست  در 
این  بود.  خواهد  جنوری  در  آرسنال  به  پیوستن 
ثمر  به  از  پس   2013 سال  در  ترسناک  مهاجم 
مقصد  به  را  ناپولی  آ  در سری  گول  رساندن 29 
پاری سن ژرمن ترک کرد، اما مجبور شد در پست 
بال کناری به میدان برود، زیرا زالتان ابراهیموویچ 
تک مهاجم این تیم بود. سرمربی تیم لوران بالن 
یک ترکیب 3-3-۴ را در ورزشگاه پارک دو پرنس 
کاوانی  تا  می شد  سبب  این  که  می داد،  ترجیح 
دفاعی  مسوولیت های  و  کند  بازی  کناره ها  در 
بیش تری را نیز بر عهده بگیرد. اما مهاجم سابق 
پالرمو اعتقاد داشت که این امر مخل پیش رفت او 

به عنوان یک مهاجم تمام عیار است.
این بازی کن 27 ساله در طول تابستان به دنبال 
روزنامه ی  گفته ی  به  اما  بود،   PSG از  خروج 
فرانسوی اکیپ به او قول دادند که در فصل جدید 

سیستم بازی تیم به 2-۴-۴ لوزی تغییر خواهد 
او امکان می دهد که در کنار  به  امر  این  کرد، و 
ابراهیموویچ در نوک حمله قرار بگیرد و یک شماره  
10 کالسیک نیز آن ها را از پشت سر تغذیه کند. با 
این حال بالن روی همان خط حمله ی یک نفره ی 
خودش باقی ماند، و این باعث شد کاوانی احساس 

سرخوردگی و بی احترامی کند.
او حاال به دنبال این است که در ژانویه »لیگ 1« 
را ترک کند و آرسن ونگر، پس از آن که پیش نهاد 
50 میلیون پوندی اش در پنجره ی نقل و انتقاالت 
قبلی با ناکامی مواجه شد، مطمئناً او را می خواهد. 
ونگر نهایتاً در تابستان دنی ولبک را از منچستر 
یونایتد به خدمت گرفت تا جایگزین اولیویه ژیروی 
مطمئن  توپچی ها  هواداران  اما  باشد،  مصدوم 
فرد  انگلیس،  تیم  ملی پوش  مهاجم  که  نیستند 
مناسبی برای باز کردن دروازه ی حریفان در یک 

روال منظم باشد.

که  است  معتقد  پرتگال  ملي  تیم  سابق  مربي 
ملي  تیم  براي  خوبي  کاپیتان  رونالدو  کریس 
پرتگال نیست. پایولو بنتو سرمربی سابق تیم ملی 
جام  در  نتایج ضعیف  از کسب  که پس  پرتگال 
جهانی و سپس شکست از آلبانی در اولین دیدار 
مرحله مقدماتی یورو 2016 از سمت خود استعفا 
داد؛ دیروز در یک مصاحبه گفت که فکر نمی کند 
در  او  که  باشد  کاپیتانی  بهترین  رونالدو  کریس 

تیم های تحت رهبری اش داشته است.
رونالدو  برعکس  موتینیو،  ژوایو  بنتو،  اعتقاد  به 
به  وی  بود.  خواهد  پرتگال  برای  بهتری  کاپیتان 
با تجربه زیادی  بازی کنان  با  RTP گفت: »من 
کار کرده ام.رونالدو هم اکنون به نسبت سال های 

گذشته بازی کن بالغ تر و بهتری است. کیفیت او 
فوق العاده است و از لحاظ حرفه ای در سطح بسیار 
مربی گری ام،  سال   10 مدت  در  دارد.  قرار  باالیی 
او بهترین بازی کنی بوده که در  می توانم بگویم 
بهترین  بخواهم  اگر  حال  این  با  داشته ام.  اختیار 
کاپیتان را برای تیمم انتخاب کنم من موتینیو را 
خواسته های  رونالدو  از  بهتر  او  می کنم.  انتخاب 

مربی را در زمین پیاده می کند«.
تیم  مربی  که  زمانی  بنتو  که  است  ذکر  به  الزم 
در  نیز  مویتینو  بود؛  لیسبون  اسپورتینگ  جوانان 
به   2008 سال  از  رونالدو  داشت.  حضور  تیم  این 
عنوان کاپیتان تیم ملی پرتگال انتخاب شد و تا 

کنون این عنوان را در اختیار دارد.
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مننه!
سمونوال نجيب اهلل سمسورد کابل د پوليسو د لسمې حوزې آمر

“ له ستاسو ګرانو هېوادولو له معلوماتو او  همکاريو څخه ډيره مننه 
چی د پوليسو سره  مو د  نورو هېوادوالو د سر او مال په ژغورلو کې 

مرسته کړېده.” 

د شکمنو کړنو په اړه د رپوټ په ورکولو سره تاسو هم د يو غوره راتلونکې 
په ساتلو کې مرسته  کوئ.

تشکر!
سمونوال نجيب اهلل سمسور  آمر حوزه دهم امنيتى  پوليس کابل

تشکر از همکاری و معلومات شما هموطنان عزيز که با پوليس کمک   “
نموده و جان و مال هموطنان ديگر ما را نجات داده ايد. ”

آيندۀ  فعاليت هاى مشکوک شما هم در حفظ  از  با اطالع دهى 
بهتر کمک مى نمائيد.

در بارۀ فعاليتهاى مشکوک به نزديکترين محل پوليس اطالع بدهيد ويا به شماره 119 به تماس شويد

د شکمنو او کړنو  پر اړه د سيمې پوليسو ته خبر ورکړئ او يا د   119   شميرې سره اړيکه ونيسئ
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