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زینب زاول شهیدی، 17 ساله، موتر تویوتا فورونر خود را از مکتب به طرف خانه رانندگی می کند و 
متوجه دو مرد سوار بر یک موتر می شود  که وی را دنبال می کنند. زینب می گوید، »یکی از این مرد ها 
با اسلحه به طرف من اشاره کرد و اخطار داد که به جهتی که وی مرا هدایت می دهد، حرکت کنم؛ 

اما من سر باز زدم و سرعتم را سریع کردم تا هرچه زودتر خود را به خانه برسانم«.
زمانی که جاده را به روی خانم شهیدی قید کردند، می خواستند وی را به زور به کنار جاده بکشند. یکی 
از مردها پارچه  ی کاغذی که شماره ی تیلفون خود را بر آن نوشته است، به طرفش می اندازد که به 
وی زنگ بزند و اگر زنگ نزند، وی را اختطاف می کند. وقتی که این بانو به خانه می رسد، جریان را 

به اداره ی امنیتی بازگو می کند. خوش بختانه بعد از آن روز، دیگر این مرد ها را نمی بیند.
هرچند تعداد زیادی از خانم ها در شهر کابل رانندگی می کنند؛ اما قضیه ای که برای خانم شهیدی 
اتقاق افتاده است، غیرمعمول است. خانم شهیدی به هر جایی که می رود، مورد نگاه های خیره  و آزار 
و اذیت مردم قرار می گیرد. مردم به این دلیل که او رانندگی می کند، کوشش می کند که به نحوی 
وی را تمسخر کنند. وی که از طریق ترجمه ی برادرش، علی شهیدی که در رشته ی روان شناسی  
دانشگاه نارویژی در ورمنت درس می خواند، گفت: »من از ترس اختطاف کردنم به فاصله های دورتر 

از خانه ام رانندگی کرده نمی توانم«.
از  بانو شهیدی می گوید که به رانندگی عالقه دارد  و هم چنان می افزاید، زمانی که  با وجود خطر، 
موتر های شهری استفاده می کند و در بین مردم قدم می زند، بیش تر مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. 

به باور بعضی از اقارب بانو شهیدی، رانندگی کردن وی، بی احترامی به باورهای...

سیزده سال از حضور نیروهای ناتو به سرکردگی ایاالت متحده ی امریکا در کشور ما گذشت. با آن که 
آن ها از ابتدای ورود به افغانستان، سیاست مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، پیکار در جهت زدودن 
عرصه های  در  افغانستان  انکشاف  و  بازسازی  ترقی،  کلی،  در سطح  و  مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت 
در  خود  حضور  عمده ی  علت  را  این ها  و  داشتند  پیش رو  را  امنیتی  و  تعلیمی  اقتصادی،  سیاسی، 
افغانستان تلقی می کردند؛ اما چیزی که واقعیت است و مردم همه شاهد آن هستند، این است که 
تروریسم مانند قبل به قوت خود باقی مانده، روز به روز فعال تر می شود  و هر روز حمالت ددمنشانه و 
وحشیانه  ی آنان بر ملت و مردم بیچاره ی افغانستان افزایش می یابد؛ تا جایی که در رویدادهای اخیر 
در غزنی، بر عالوه ی طالبان به عنوان یک گروه تروریستی، نشانه ها و نماد هایی از دولت اسالمی 
) داعش( که اعجوبه ی افراطی گری زمان خود به حساب می آید، به چشم خورده اند و این می تواند 

تهدیدی جدی و تازه علیه جامعه ی جهانی به حساب آید. 
کشت و قاچاق مواد مخدر روز به روز افزایش یافته و به طور سرسام آوری تجارت می شود و این پدیده 
به نوبه ی خود به قدرت   تروریستان می افزاید؛ چون پول حاصل شده از تجارت آن به خزانه ی افراطیان 
و تروریست ها ریخته می شود. از لحاظ امنیتی هم که تمام جهانیان شاهد اند که اوضاع بیش تر از هر 
روز شکننده تر و آشفته تر می شود و هر روز در گوشه و کنار این وطن انفجار و انتحار ، تیرباران های 
فردی و جمعی و سر بریدن های آنان، مردم بیچاره ی افغانستان را به خاک و خون می کشند. هر روز 

ملت ما غم و اندوه جدیدی دارند و هر روز داغ تازه ای بر قلب مردم وارد می کنند.
از لحاظ اقتصادی، وضع ممکلت بیش تر از پیش بغرنج است و نرخ بیکاری به طور...
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اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز معلم:
تغییر کیفیت معارف، هدف عمده ی ما در پنج سال آینده است

بانوان راننده  در افغانستان باید
سیزده سال حضور بدون دست آورد در مقابل نگاه های خیره   شجاع باشند
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بهبود کارکرد معارف کشور
 در گرو وعده های رییس جمهور

دیروز رییس جمهور احمدزی به مناسبت بزرگ داشت از روز معلم از طالبان و سایر مخالفان 
دولت خواست که دست از جنگ بردارند، از صلح حمایت کنند و فرزندان خویش را از تعلیم 
و تربیه محروم نسازند. او در این مراسم گفت که صلح آرزوی هر کودک افغانستانی می باشد. 
ساالنه پنج میلیارد دالر هزینه ی تأمین امینت در کشور می باشد. در صورتی که این مشکل 
حل شود، می خواهیم ساالنه این پنج میلیارد دالر را در عرصه ی تأمین امنیت، صحت و ساخت 
و ساز به مصرف برسد و برنامه های آموزشی کشور باید تغییر کرده و بتواند نیروی انسانی قوی 
را تقدیم جامعه نماید. اکنون فارغان صنف دوازدهم فرصت کاری نمی یابند. افغانستان نیازمند 
نیروی قوی انسانی می باشد. رییس جمهور به معلمان کشور وعده داده که یکی برنامه های 

او در پنج سال آینده، بهبود کیفیت معارف کشور می باشد و تا شش ماه آینده در زمینه ی...
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اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
حکومت وحدت ملی می گوید که با شعار و تصامیم 
هر  و  نمی شوند  حل  کشور  مسایل  عجوالنه 
مسئله باید در قدم نخست دقیق ریشه یابی شود. 
قوای  ارشد  رهبری  مشترک  نشست  در  دیروز  او 
مسلح کشور و آیساف در وزارت دفاع ملی گفت: 
»نیروهای امنیتی در حالت استثنایی مسئولیت های 
امنیتی را برعهده گرفتند؛ تمام مسایل را با شعارها 
و تصامیم عجوالنه نمي توان حل و امنیت در کشور 

را تأمین کرد. مسایل باید ریشه یابی شوند«.
مسئولیت  امنیتی  نیروهای  که  افزود  ادامه  در  او 

تأمین امنیت مردم را دارند و هماهنگی آن ها، شرط 
اساسی پیروزی در برابر دشمن است. رییس اجرایی 
با تأکید گفت که تعریف روشن از دوست و دشمن، 
سردرگمی  و  ابهام  از  را  کشور  امنیتی  نیروهای 
مثبت  تأثیر  آنان  مورال  و  روحیه  بر  و  بیرون 
در  ملی  وحدت  حکومت  که  گفت  او  می گذارد. 
موقف حمایت از نیروهای امنیتی قرار دارد و برای 
تقویت و آموزش آن ها، از تمام توان کار می  گیرد. 
نیروهای  و  ملکی  افراد  تلفات  افزایش  از  عبداهلل 
امنیتی ابراز نگرانی کرد و گفت، در کنار جلوگیری 
برنامه  ی  یک  روی  باید  ملکی،  افراد  تلفات  از 

مشخص برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی 
بحث  که  کرد  تأکید  اجرایی  رییس  کار شود.  نیز 
نشست  در  را  امنیتی  ارگان های  بین  هماهنگی 
شورای امنیت ملی با رییس جمهور مطرح می کند، 
تا به نواقص  و ضعف ها رسیدگی شود. او در پایان از 
جامعه ی جهانی خواست که برای تقویت و تجهیز 
بیش تر نیروهای امنیتی کشور تالش و به صدای 

مردم افغانستان پاسخ دهند.
به دبنال آن، عمر داوودزی، سرپرست وزارت امور 
طالبان  تجهیزاتی  گفت،  دیروز  نشست  در  داخله 
بهتر از نیروهای پولیس است. او تأکید کرد، باید 

تجهیزات نیروهای پولیس چند برابر بهتر و قوی تر 
جامعه ی  از  داوودزی  باشد.  مسلح  مخالفان  از 
نیروهای  تجهیز  قسمت  در  که  خواست  جهانی 

امنیتی کشور توجه الزم را به خرج دهد.
امنیت  نبیل، سرپرست ریاست عمومی  رحمت اهلل 
یک  کشور  در  باید  گفت،  نشست  این  در  ملی 
را  تا اطالعات  ایجاد شود  مرکز تحلیل اطالعات 
به شکل استراتژیک تحلیل و ارزیابی نماید. نبیل 
تأکید کرد، کمیته ی ایجاد شده باید کمپاین ملی 
را در سراسر کشور در حمایت از نیروهای امنیتی 

راه اندازی نماید.

اطالعات روز: مسئوالن صحی والیت قندهار 
در جنوب کشور از ثبت سه واقعه ی فلج کودکان 
یک  آنان،  گفته ی  به  دادند.  خبر  والیت  این  در 
دیگر  واقعه ی  دو  و  قندهار  در شهر  فلج  واقعه ی 
این والیت ثبت  در ولسوالی های دند و پنجوایی 
شده اند. در بیست ماه گذشته بیماری فلج کودکان 

در قندهار مثبت گزارش شده بود.
ورود  با  اخیر  ماه  چند  در  که  می شود  گفته  اما 
این  مناطق  از  برخی  به  پاکستانی  پناه جویان 

دامن گیر  دیگر  بار  کودکان  فلج  بیماری  والیت، 
حال،  همین  در  است.  شده  قندهار  باشندگان 
عبدالقیوم پخال، رییس بهداشت والیت قندهار به 
از  از مبتالیان این بیماری  بی بی سی گفت، یکی 
کراچی پاکستان و دو نفر دیگر از والیات هلمند و 

ارزگان به قندهار آمده اند.
محو  برای  تالش  حاضر  حال  در  او،  گفته ی  به 
دوباره ی این بیماری در قندهار آغاز شده و تنها 
در سال روان بیش از ده بار کمپاین واکسین فلج 

کودکان در این والیت راه اندزی شده است. فلج 
کودکان بیماری ای است که تداوی ندارد؛ اما قابل 

پیش گیری است. 
جهان  کشورهای  تمام  در  تقربیًا  بیماری  این 
از جمله  محو شده و تنها در چند کشور محدود، 
نشده  محو  هنوز  نیجریه  و  پاکستان  افغانستان، 
است. هرچند با گذشت هر سال میزان مبتالیان به 
بیماری پولیو در کشور کاهش داشته، اما نگرانی ها 
به  پاکستانی  پناه جویان  ورود  با  که  است  این  از 

بیش تر  کشور  در  دوباره  بیماری  این  افغانستان، 
نشود.

در  پولیو  بیماری  مورد  نُه  صرف  جاری  سال  در 
 ۲۰1۳ سال  در  آمار  این  است.  شده  ثبت  کشور 
میالدی 1۴ مورد، سال ۲۰1۲ میالدی ۳7 مورد و 
سال ۲۰11 میالدی ۸۰ مورد بوده است. این ارقام 
پولیو  بیماری  به  مبتالیان  در  کاهش چشم گیری 
در را کشور نشان می دهد. بیماری پولیو بیش تر به 

کودکان کمتر از پنج سال صدمه می زند.

نهاد اجتماعی مصئونیت زنان کشور به همکاری 
صنایع  نمایشگاه  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزارت 
دستی زنان روستایی را در کابل برگزار کرده اند. 
زنان  جهانی  روز  مناسبت  به  نمایشگاه  این 
روستایی  زنان  است.  شده  برگزار  روستایی 
مهره دوزی  لباس های  مانند  دستی؛  ساخته های 
عسل  زعفران،  مربا،  انواع  خامک دوزی،  شده، 
غرفه   5۰ در  را  ابریشمی  و  پشمی  لباس های  و 
سه  برای  نمایشگاه  این  گذاشته اند.  نمایش  به 
زنانی  است.  شده  برگزار  کابل  بابر  باغ  در  روز 
گذاشته اند،  نمایش  به  را  دستی شان  صنایع  که 
فرصت  نمایشگاه هایی،  چنین  تدویر  می گویند، 
و  کوچک  تجارت های  بازاریابی  برای  بی نظیری 

صنایع دستی فراهم می کند.
تجارتی که به بازار راه ندارد

کرده اند،  شرکت  نمایشگاه  این  در  از  که  زنانی 
زن،  تاجران  مشکل  بزرگ ترین  که  می گویند 
مردساالر  جامعه ی  در  زیرا  است؛  بازاریابی 
که  نمی دهد  اجازه  آن ها  به  کسی  افغانستان 
مانند  یا  بفروشند،  بازار  در  را  محصوالت شان 
مردان در بازار کار کنند. سلیمه، باشنده ی والیت 
زیورآالت  و  مهره دوزی ها  نمایشگاه  این  در  بلخ 

ساخت زنان را به نمایش گذاشته است.
آلمان  انکشافی  اداره ی  همکاری  با  می گوید  او 
توانسته صدها زن را صاحب کار و درآمد سازد: 
تجارت  تا خانم ها  کند  به خانم ها کمک  »دولت 

خود را رشد دهند. ما کارکرد زیاد داریم. 15۰۰ 
زن از طریق نهاد ما کار می کنند. جی آی زید به 

ما کمک کرد، حاال زنان پشم ریسی می کنند«.
اجتماعی  محدودیت های  دالیل  به  زنان  هنوز 
ندارند.  شایسته  ای  نقش  کشور  بازار  در 
در  سلیمه  که  غرفه ای  از  زیادی  بازدیدکنندگان 
آن زیورات و وسایل آرایشی را به نمایش گذاشته 
است، دیدن می کنند. او بهترین فرصت را یافته 
تا در این نمایشگاه مشتریان بیش تری پیدا کند؛ 
اما زمان همیشه به کام او نیست؛ زیرا نمی تواند 

زیوراتش را در بازار نمایش دهد.
بر اساس سنت افغانی، زنان اجازه ندارند در بازار 
کار کنند  یا مانند مردان صنایع دستی شان را به 
سهم  بازار  در  افغانستان  زنان  برسانند.  فروش 
بسیار اندکی دارند و فعالیت آن ها به چهاردیواری 
که  کوچکی  تجارت های  است.  محدود  خانه ها 
زنان به راه انداخته اند، زمینه ی کار را برای زنانی 

فراهم کرده که هیچ منبع درآمد ندارند.
والیت  در  را  زنان  نهاد  یک  که  کریمی  ستاره 
لوازم  نمایشگاه  این  در  می کند،  اداره  هرات 
است.  گذاشته  نمایش  به  را  مهره دوزی  آرایشی 
او هرچند کوچک است؛  ستاره می گوید، تجارت 
که  شود  زنانی  برای  عاید  منبع  توانسته  ولی 
درامدی ندارند: »زندگی آن ها تغییر کرده است. 
زنانی با من کار می کنند که سرپرست خانواده ها 
هستند  یا دخترانی اند که شوهر ندارند. آن ها با 

ما کار می کنند و عاید دارند«.
مقام ها در وزارت زنان کشور می گویند که هدف 
از برگزاری این نمایشگاه، افزایش نقش زنان در 
معین  مصطفوی،  مژگان  است.  کشور  توسعه ی 
این وزارت در محفل گشایش این نمایشگاه روز 
به  نمایشگاه  1۳9۳ گفت،  میزان   ۲۳ چهارشنبه، 
شده  برگزار  روستایی  زنان  جهانی  روز  مناسبت 
است: »هدف از انتخاب این روز، باال بردن نقش 
زراعتی  به خصوص در توسعه ی  توسعه،  زنان در 
کاهش  و  غذایی  مصئونیت  اصالح  روستایی،  و 

فقر روستایی اهداف این روز است«.
کار بدون مزد

جمله ی  از  عاید  نداشتن  دلیل  به  روستایی  زنان 
زنان  وزارت  ولی  می شوند.  محسوب  بیکاران 
می گوید، زنان روستایی بدون مزد کار می کنند؛ 

خانم  دارند.  سهم  خانواده  اقتصاد  رشد  در  ولی 
افراد  آمار  که  وقتی  »متأسفانه  گفت:  مصطفوی 
در  را  این ها  می شود،  اعالم  غیرشاغل  و  شاغل 
جمع غیرشاغل حساب می کنند. می گویند، این ها 
زنان بیکار هستند؛ در حالی که اصل کار مملکت 
را این ها پیش می برند و حساب بانکی و شماره ی 
قربانی  می کنند،  کار  هرچه  آن ها  ندارند.  خاص 
مزد  بدون  کارگران  و  می کنند  خانواده های شان 
هستند«. وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق 
زنان  به  روستایی،  صنایع  انکشاف  برنامه ی 
در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  می کند.  کمک 
این نمایشگاه گفت، نمونه های موفقی از تجارت 
اقتصاد  توانسته اند  که  دارند  وجود  زنان  کوچک 

خانواده ها را تغییر دهند. 
)دویچه وله(

اشرفغنیدرمراسمتجلیلازروزمعلم:2
تغییرکیفیتمعارف،هدفعمدهیمادرپنجسالآیندهاست

رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
بزرگداشت  مراسم  در  گذشته  روز  کشور  جمهور 
از روز جهانی معلم در کابل، تغییر کیفیت معارف 
را یکی از اهداف اصلی حکومتش در 5 سال آینده 
سال    1۳ در  کشور  معارف  که  گفت  او  خواند. 
داشته؛  چشم گیری  رشد  کمیت  نگاه  از  گذشته 
با چالش های جدی  هنوز هم  کیفیت  نگاه  از  اما 

مواجه است.
اشرف غنی تأکید کرد که در برنامه های آموزشی 
»دانش آموزان  شود:  آورده  بنیادی  تغییرات  باید 
احکام  باید  دوازدهم  تا  اول  صنف  از  مکاتب 
اسالمی و وطن دوستی را فرابگیرند، تا انسان های 
وطن پرست بار بیایند«. او خطاب به آموزگاران نیز 
که  شود  آماده  طوری  باید  آموزشی  نظام  گفت، 
دوازدهم صاحب  یا  نهم  فارغ  تحصیل صنف  هر 

کار شود.
رییس جمهور در بخش دیگر سخنانش گفت که 
از  مأموران  سایر  و  معلمان  معاش  میان  تفاوت 
میان برداشته می شود. بر اساس معلومات وزارت 
میان  تفاوت  معاشات،  و  رتبه  قانون  در  معارف، 
دولت  در  ملکی  کارکنان  سایر  و  معلمان  معاش  

وجود دارد. معاش معلمان کم تر از سایر مأموران 
است.

رییس جمهور به وزارت های معارف، عدلیه و مالیه 
قانون  داد،  دستور  اداری  اصالحات  کمیسیون  و 
میان  تفاوت ها  بعد  و  بررسی  را  ملکی  مأموران 
بین  زمینه  این  در  بردارد.  میان  از  را  آنان  معاش 
وزارت های یاد شده کمیسیون خاصی ایجاد شده 
راهکار های  تا  دارد  وظیفه  کمیسیون  این  است. 
الزم را برای تسهیالت معلمان در سراسر کشور 

فراهم کند.
اشرف غنی در نظر دارد برای معلمان زمین های 
رهایشی نیز توزیع کند. او روز گذشته در مراسم 
والیان  به  کابل  در  معلم  جهانی  روز  از  تجلیل 
دستور داد تا در شش ماه آینده زمین های رهایشی 
برای توزیع به 1۳۰ هزار معلم را در والیت های 
اختیار  در  را  آن  فهرست  و  آماده  مربوطه  ی شان 

وزارت معارف قرار دهند.
شده  یاد  نهادهای  که  کرد  تأکید  غنی  اشرف 
گزارش توزیع نمره های زمین رهایشی به معلمان 
را در هر 15 روز به ریاست جمهوری ارائه کنند. او 
هشدار داد که اگر نهادهای مربوط در این زمینه 

گزارش های نادرست را به ریاست جمهوری ارائه 
با کسی  او  زیرا  می شوند؛  برکنار  وظیفه  از  کنند، 

شوخی ندارد.
منطقه ای  امتیازهای  داد،  وعده  جمهور  رییس 
و  گنجانیده   1۳9۴ سال  بودجه ی  در  معلمان 
عملی می شود. این کار ساالنه نیاز به ۸۰۰ میلیون 
افغانی دارد. اشرف غنی گفت که در نظر گرفتن 
بلند  سبب  معلمان،  برای  منطقه ای  امتیازهای 
آینده  سال   5 »در  می شود:  معارف  کیفیت  رفتن 
توجه  بردن کیفیت معارف کشور  بلند  در قسمت 

می  کنم«.
سال   1۳ در  معارف،  وزارت  معلومات  اساس  بر 
گذشته تعداد شاگردان مکتب ها  از یک میلیون به 
بیش از 11 میلیون و تعداد معلمان از ۲۰ هزار به 
۲17 هزار تن افزایش یافته است. شمار مرکزهای 
نیز تربیه ی معلم از ۴ مرکز به ۲97 مرکز افزایش 
یافته است. این وزارت می گوید که در حال حاضر 
1۸٦ هزار معلم شامل برنامه ی رتبه و معاشات اند.

هشدار به غاصبان زمین در معارف
بر اساس معلومات وزارت معارف، حدود ده هزار 
جریب زمین این وزارت در سراسر کشور از سوی 

زورمندان غصب شده است. اشرف غنی دیروز به 
جای  کشور  در  آنان  داد،  هشدار  زمین  غاصبان 
و  دفاع  داخله،  وزارت های  به  او  داشت.  نخواهند 
ریاست امنیت ملی دستور داد تا در مورد استرداد 
اقدام  معارف  وزارت  شده ی  غصب  زمین های 

نمایند.
اشرف غنی گفت، این وزارت ها در چهار ماه آینده 
ملکیت های غصب شده ی وزارت معارف را به این 
کشور  سراسر  در  معلمان  از  او  برگردانند.  وزارت 
او  با  فساد  با  مبارزه  زمینه ی  در  که  خواست  نیز 
وعده  معلمان  به  جمهور  رییس  کنند.  هم کاری 
داد: »هرقدر فساد اداری در کشور از میان برداشته 
خواهد  بیش تر  معاش تان  اندازی  همان  به  شود، 

شد«.
رییس جمهور در بخش دیگر سخنانش گفت که 
در حال حاضر ساالنه بیش از پنج میلیارد دالر در 
بخش نظامی مصرف می شود و با برقراری صلح 
و  معارف  بخش های  در  پول  همین  از  ثبات،  و 
صحت استفاده خواهد شد. او خطاب به طالبان نیز 
گفت که خود تان را از تعلیم محروم کردید؛ اما به 

فرزندان تان جفا نکنید.

رییساجرایی:باشعاروتصامیمعجوالنهمسایلحلنمیشوند

ثبتسهواقعهیفلجکودکاندرجنوبکشور

نمایشگاهسهروزهیزنانتجارتپیشهیروستاییدرکابل

تشکیلمعاونتنظارتی
دادستانیکللغوشد

کمیسیونانتخاباتازبرکناری
اعضایاینکمیسیونهشدارداد

تصویبقانونمعاهداتو
میثاقهایبینالمللیازسویمجلس

اطالعات روز: در نشست کابینه به رهبری اشرف غنی احمدزی، رییس 
جمهور جدید کشور، نظارت در ارگان های دولتی و خصوصی از سوی 
دادستانی غیرقانونی خوانده شده است. هم چنان در این نشست پس از 

بحث همه جانبه، تشکیل معاونت نظارتی دادستانی کل لغو شده است.
اعضای این نشست گفته، نظر به قانون جدید تشکیالت و صالحیت 
را  خصوصی  و  دولتی  ارگان های  از  نظارت  حق  دادستانان  دادستانی، 
ندارند. در خبرنامه ی ارسالی اداره ی امور به روزنامه ی اطالعات روز آمده 
است: »اعضای دادستانی حق نظارت از ارگان های دولتی و خصوصی را 
ندارند و تشکیل معاونت نظارتی دادستانی کل، از تاریخ صدور این مصوبه 
از تشکیل اداره ی یاد شده حذف شود«. بر اساس این خبرنامه، در نشست 
کابینه به وزارت عدلیه وظیفه داده شده تا فهرست ارگان های نظارتی 
را در ادارات دولتی که به منظور نظارت از ارگان های دولتی و سکتور 
خصوصی ایجاد شده، با در نظرداشت قوانین نافذ و حدود صالحیت های 
کاری آن ها ترتیب و توأم با نظر مشخص خود به جلسه ی بعدی کابینه 
ارائه نماید. در بخش دیگر این خبرنامه آمده است، کابینه سند پیمان 
امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحده ی امریکا و هم چنان پیمان امنیتی 
امور  وزارت  به  کابینه  است.  تأیید کرده  آرا  اتفاق  به  را  افغانستان-ناتو 
خارجه وظیفه سپرده تا هرچه زودتر متن این پیمان ها را برای تصویب، از 

طریق وزارت امور پارلمانی به شورای ملی کشور ارسال کند.
پیمان امنیتی با امریکا و ناتو به تاریخ هشت میزان، یک روز پس از ادای 
سوگند وفاداری رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امضا 
شد. در حال حاضر این سندها نیاز به تصویب شورای ملی کشور دارند. 
وزارت خارجه  روز گذشته اعالم کرد که متن توافق نامه ی امنیتی با امریکا 

و ناتو را به زودی برای تصویب به شورای ملی ارسال می کند.

دیروز در یک  انتخابات  اطالعات روز: مسئوالن کمیسیون مستقل 
این کمیسیون  اعضای  از  برکناری شماری  از  کابل  در  نشست خبری 
هشدار دادند و گفتند، حکومت جدید زمانی اعضای کمیسیون مستقل 
این  صالحیت های  و  تشکیل  قانون  که  می تواند  برکنار  را  انتخابات 
کمیسیون با تأیید شورای ملی تغییر کند. عبدالرحمان هوتکی، معاون 
شده  یا  موارد  که  زمانی  تا  گفت،  نشست  این  در  انتخابات  کمیسیون 
حل نشود، برکناری اعضای کمیسیون انتخابات از سوی حکومت جدید، 
تحقق نخواهد یافت. او در بخش دیگر سخنانش کارکردهای کمیسیون 
انتخابات در روند انتخابات را خوب توصیف کرد و گفت که آنان در مورد 
کارشان آماده ی پاسخ دهی به مردم اند. او افزود که انتخابات افغانستان 
در منطقه  یک انتخابات موفق بود؛ اما این که به چالش کشانده شد و زیر 
شعاع روند سیاسی قرار گرفت، مسئله ی دیگری است. حکومت جدید 
از اولویت  های  انتخاباتی  چندی پیش گفته بود که اصالحات در نظام 
کاری این حکومت است. در انتخابات ریاست جمهوری سال روان تقلب 
شدید  جنجال های  بروز  باعث  مسئله،  این  و  گرفت  صورت  گسترده 
بین نامزدان شد. تنش ها به جایی کشیده شدند که حتا عبداهلل از ایجاد 
حکومت موازی در کشور خبر داد. با آمدن جان کری، وزیر امور خارجه ی 
گفت و گوهای  در  نامزدان  ملل،  سازمان  تالش های  و  کابل  در  امریکا 
از  توافق رسیدند. پس  به  ملی  طوالنی روی تشکیل حکومت وحدت 
امضای توافق نامزدان، کمیسیون انتخابات اشرف غنی احمدزی را به 
عنوان رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل را به عنوان رییس اجرایی حکوت 
کنونی اعالم کرد. نهادهای مشاهد ملی انتخابات دیروز در نشست خبری 
در کابل از حکومت جدید خواستند،  فهرست تقلب کاران انتخابات را افشا 
و در تمام سطوح کمیسیون های انتخاباتی اصالحات بیاورد. تغییرات در 
شورای  جمهوری،  ریاست  انتخابات  برگزاری  انتخابات،  کمیسیون  دو 
الکترونیکی  تذکره ی  توزیع  جداگانه،  به طور  والیتی  شوراهای  و  ملی 

خواست های عمده ی آنان اند.

اطالعات روز: مجلس نمایندگان در نشست دیروز این مجلس طرح 
آرا تصویب کرد.  اکثریت  با  را  بین المللی  میثاق های  و  معاهدات  قانون 
صدیق احمد عثمانی، معاون اول این مجلس که ریاست مجلس را به 
عهده داشت، گفت، موارد اختالفی در طرح قانون معاهدات و میثاق های 
دارد و  قانون هشت فصل و هفده ماده  این  نمانده اند.  باقی  بین المللی 
بر اساس آن، قراردادها، میثاق ها و تفاهم نامه ها با کشورهای دیگر امضا 
می شود. در این قانون، امضای معاهدات عمدتاً به رییس جمهور اختصاص 
یافته است. اما اگر در صورت ضروری معاهدات بین المللی را یک مقام 
دیگر حکومتی امضا کند، باید از سوی رییس جمهور یا وزارت خارجه 
اعتبارنامه دریافت کند. در غیر آن، مطابق قانون معاهدات بین المللی، سند 
امضا شده قابل قبول نیست. طرح قانون معاهدات و میثاق های بین المللی 
سال گذشته پس از تأیید شورای وزیران برای تصویب به این مجلس 
فرستاده شد. قرار است این طرح در روزهای آینده برای تأیید به مجلس 

سنا فرستاده شود. 
در صورتی که این قانون مراحل قانونی خود را طی کند و از سوی مجلس 
سنا تأیید شود، برای اولین بار چنین قانونی در در کشور نافذ می شود. برخی 
از آگاهان حقوقی تصویب این قانون را یک اقدام خوب در بخش امضای 

معاهدات افغانستان با سایر کشورهای جهان عنوان کرده اند.

پنجشنبه
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زینب زاول شهیدی، 17 ساله، موتر تویوتا فورونر خود را 
از مکتب به طرف خانه رانندگی می کند و متوجه دو مرد 
سوار بر یک موتر می شود  که وی را دنبال می کنند. زینب 
می گوید، »یکی از این مرد ها با اسلحه به طرف من اشاره 
کرد و اخطار داد که به جهتی که وی مرا هدایت می دهد، 
حرکت کنم؛ اما من سر باز زدم و سرعتم را سریع کردم تا 

هرچه زودتر خود را به خانه برسانم«.
کردند،  قید  شهیدی  خانم  به روی  را  جاده  که  زمانی 
از  یکی  بکشند.  جاده  کنار  به  به زور  را  وی  می خواستند 
مردها پارچه  ی کاغذی که شماره ی تیلفون خود را بر آن 
نوشته است، به طرفش می اندازد که به وی زنگ بزند و 
اگر زنگ نزند، وی را اختطاف می کند. وقتی که این بانو 
به خانه می رسد، جریان را به اداره ی امنیتی بازگو می کند. 

خوش بختانه بعد از آن روز، دیگر این مرد ها را نمی بیند.
رانندگی  کابل  شهر  در  خانم ها  از  زیادی  تعداد  هرچند 
می کنند؛ اما قضیه ای که برای خانم شهیدی اتقاق افتاده 
که  جایی  هر  به  شهیدی  خانم  است.  غیرمعمول  است، 
قرار  مردم  اذیت  و  آزار  و  خیره   نگاه های  مورد  می رود، 
می کند،  رانندگی  او  که  دلیل  این  به  مردم  می گیرد. 
کوشش می کند که به نحوی وی را تمسخر کنند. وی که 
برادرش، علی شهیدی که در رشته ی  از طریق ترجمه ی 
نارویژی در ورمنت درس می خواند،  روان شناسی  دانشگاه 
گفت: »من از ترس اختطاف کردنم به فاصله های دورتر از 

خانه ام رانندگی کرده نمی توانم«.
با وجود خطر، بانو شهیدی می گوید که به رانندگی عالقه 
موتر های شهری  از  که  زمانی  می افزاید،  و هم چنان  دارد  
استفاده می کند و در بین مردم قدم می زند، بیش تر مورد 
بانو  اقارب  از  بعضی  باور  به  می گیرد.  قرار  اذیت  و  آزار 
شهیدی، رانندگی کردن وی، بی احترامی به باورهای آنان 
از  برادر بزرگش، علی،  اما خانواده ی وی، به شمول  است؛ 
اجتماعی  هنجار های  هرچند  می کنند.  قوی  حمایت  وی 
رانندگی  کالن ها  باید  که  است  گونه ای  به  افغانستان  در 
کنند، ولی علی زمانی که با خواهرش کدام جای می رود، 
خواهرش را پشت فرمان رانندگی می نشاند، به خاطری که 
وی می گوید، »من می خواهم مردها و خانم ها هردوی ما 

را یک جا ببینند که خواهرم رانندگی می کند«.
خیابان ها  در  بیش تر  خانم ها  که  »هرقدر  می گوید:  علی 
رانندگی کنند و مردم ببینند، به همان اندازه این کار عادی 
می شود. فعال این روند در حال تغییر است. چند سال پیش 
خیلی کم اتفاق می  افتاد که کسی ببیند که یک دختر خانم 
در خیابان رانندگی می کند؛ اما امروز ما بانوان زیادی داریم 

که رانندگی می کنند«.
دانشجوی  و  وبالگ نویس  مدنی،  فعال  اکبر،  جهان  نور 
موافق  گفته ها  این  با  امریکایی  دانشگاه  ماستری  مقطع 
رانندگی  می خواست  که  زمانی  پیش،  سال  چند  او  است. 
بیاموزد و از پهلوی جمعی از کودکان می گذشت را به یاد 

می آورد. یکی از دختران نگاه کرد و به زبان پشتو صدا زد، 
»ببینید، او یک دختر است«. اکثر جوانانی که برای بار اول 
کسی را مانند خانم شهیدی و خانم اکبر در پشت فرمان 

رانندگی می بینند، نگاِه هم سان دارند.
در  کمونست ها  رژیم  فروپاشی  از  بعد   ،199۲ سال  در 
افغانستان، خانم ها از رانندگی دل سرد شده بودند. هنگامی 
گرفتند،  به دست  را  قدرت   199٦ سال  در  طالبان  که 
برای  شده  تعیین  جزای  و  شدند  منع  رانندگی  از  خانم ها 
طالبان  حکم روایی  دوران  که  زمانی  بود.  قتل  هم  آنان 
رانندگی کردند.  به  پایان رسید، خانم ها کم کم شروع  به 
جواز   ۸٦9۸ جمله ی  از   ۲۰۰۲ سال  در  نمونه،  گونه ی  به 
در  بودند.  داده شده  خانم ها  به  آن ها  تای  رانندگی، هفت 
به  جرمنی،  طبی  سازمان  موندایل-  میدیکا   ،۲۰۰۳ سال 
آموزش رانندگی برای خانم شروع نمود. طی یک دهه در 
سال  در  است.  گرفته  سریعی صورت  پیشرفت  زمینه  این 
بیست  رشد  که  رفته اند،  رانندگی  جواز  خانم   1۴۰  ،۲۰1۲

مرتبه بیش تر را نسبت به سال ۲۰۰۲ نشان می دهد.
که  تندروی  جوانان  طرف  از  معموال  می گوید،  اکبر  بانو 
با  مقایسه  در  اند،  متأثر  افراطی  اسالم گرایان  تبلیغات  از 
نسل قبل که آزادی ها و رانندگی خانم ها را به خاطر دارند، 

بیش تر مورد آزار و اذیت و مخالفت قرار می گیرد.
منع  رانندگی  از  را  خانم ها  آشکارا  گونه ی  به  اسالم  دین 
در  فرهنگی  هنجار های  و  قانون  بنابراین،  است.  نکرده 
کشورهای   اسالمی هم متفاوت است. هرچند در افغانستان 
رانندگی خانم ها مجاز است؛ اما در عربستان سعودی مجاز 
نیست. در سال های اخیر خانم ها در عربستان کمپاینی را 
به راه انداخته بودند که قانون را به چالش بکشند. خانم ها در 
ُدبی می توانند رانندگی کنند؛ اما دولت تنها جواز رانندگی 
تاکسی های زرد را برای خانم ها داده است که خانم ها تنها 
برای خانم ها رانندگی کنند. در قطر رانندگی خانم ها مجاز 

خانم خود  اعضای  به  خانواده ها  از  اندکی  تعداد  اما  است؛ 
و  جامعه شناس  بینارد،  چارلی  می دهند.  رانندگی  اجازه ی 
افغان«  زنان  خودی  مقاوت  شجاعت:  »نقاب  نویسنده ی 
می گوید، »اکثر خانم های قطری به خاطری که به رانندگی 
خصوصی  رانندگی  مسابقه ی  هفته  آخر  در  دارند،  عالقه 
اجازه ی  عمومی  خیابان های  در  اما  می اندازند؛  به راه  را 

رانندگی را ندارند.
حاکم  سنت  و  قانون  تنوع  که  می کند  خاطرنشان  بینارد 
رانندگی  برای  باعث شده است که  بین محافظه کاران  در 
از  باشند.  داشته  وجود  مخالفانی  و  موافقان  خانم ها 
»برای  بانوان  رانندگی  شمردن  غیرمجاز  طرف  یک 
مستقل  گونه ی  به  که  می کند  ایجاد  محدودیت  آن ها 
اخالقی  توجیه  این  با  مردان  اغلب  بروند.  جایی  نتوانند 
بازدید  و  دید  از  را  خانم ها  کار  این  که  می شوند  حمایت 
می گوید،  او  دیگر،  جانب  از  بازمی دارد«.  معشوقان شان  با 
خانم هایی که می خواهند برای انجام کارها بیرون از خانه 
می کنند  استفاده  ترانسپورت شهری  یا  تاکسی  »از  بروند، 
تماس  بیگانه  مرد های  با  شهری  موتر های  داخل  در  که 

فیزیکی دارند«.
سهولت  و  نیاز  یک  راننده  بانوان  افزایش  افغانستان،  در 
به چالش  را  فرهنگی  کار محدودیت های  این  با  تا  است، 
درآمد  خود شان  امروز  خانم ها  بیش تِر  هم چنان   بکشند. 
پولی و آزادی های اقتصادی دارند تا برای شان موتر بخرند. 
به  وابسته  را  راننده های زن  افزایش  اکبر  بانو  در حقیقت، 
»حاال  می گوید،  او  می داند.  آن ها  اقتصادی  در آمد  سطح 
خانم ها می توانند خود شان برای خرید موتر پرداخت نمایند 
و این روند اقتصادی می تواند ذهن ها را برای تغییر آماده 
کند. به گفته ی وی، خانم های سطح باال و متوسط از این 
امتیاز  برخوردار اند که خود شان موتر بخرند و آن ها کسانی 

اند که باعث به وجود آمدن تغییر فرهنگی می شوند«.
دلیلش  می کند-  شروع  رانندگی  به  جدیداً  که  خانمی  هر 
فرق نمی کند- می تواند در خیابان ها در جلو چشمان مردم 
در پشت فرمان رانندگی بنشیند تا مردم ببینند و با گذشت 
زمان، رانندگی خانم ها به یک امر عادی تبدیل شود. مرکز 
آموزش رانندگی خواهران افغان در هرات به خاطر رسیدن 
به این هدف کار می کند. در جریان چند سال گذشته این 
داده  رانندگی  آموزش  را  افغان  زن   ۳۰۰ از  بیش تر  مرکز 
است  و در شهر هرات سه مرکز آموزش رانندگی دیگر هم 

وجود دارند که خانم ها را می پزیرند.
شهیدی امیدوار است روزی برسد که وی بتواند در شهر، 
بدور از نگاه های خیره و آزار و اذیت مردم، رانندگی کند. او 
تنها عالقه به رانندگی ندارد، بلکه می خواهد با این کارش 
باعث ایجاد تغییر شود. بانو شهیدی می گوید، »با رانندگی 
دیگر  برای  نمونه  یک  می خواهم  کابل،  شهر  در  کردنم 
همیشه  من  هم چنان  و  باشم   افغانستان  زنان  و  دختران 

خانم های دیگر را به رانندگی تشویق می کنم«.
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می گوید آدم در دار دنیا هیچ چیز نداشته باشد، حد اقل یک دوست خوب 
داشته باشد. من که هرچه زور زدم، نتوانستم این جمله را دروغ بکشم. 
دارد.  را  مخصوصش  عیب  باز  باشد،  درست  که  هم  هرقدر  جمله  این 
به طور مثال، شما فرض کنید که من هیچ نداشته باشم؛ نه تنبان داشته 
باشم، نه کاله داشته باشم، نه خانه و نه هیچ چیز دیگر. از سویی هم، 
احمدزی  داکتر  مثاًل  من  دوست  آن  و  باشم  داشته  خوب  دوست  یک 
باشد. اگر این گونه باشد، آقای احمدزی خیلی به عذاب می شود. مجبور 
است برای من لباس بخرد. مرا نان بدهد. مرا در اداره ی امور استخدام 
ندارد.  مردم هیچ مشکلی  نظر  از  من،  برای  نان  و  لباس  کند. خریدن 
نه تنها مشکلی ندارد، که خیلی هم کار شایسته و نیکو جلوه می کند. 
اداره ی  در  مرا  و  بکند  لطفی  دوستش  حق  در  احمدزی  آقای  اگر  اما 
امور استخدام کند، عالم و آدم داد می زند که این رییس جمهور خیلی 
را در تشکیالت سهیم می کند.  یاران خود  و  رفقا  تنها  فاشیست است. 
فرض را بر آن می گیریم که من اهل کار باشم و در کاری که به من 
داده می شود، هیچ کوتاهی نخواهم کرد، در این  صورت، ادعای مردم 
بی جا خواهد بود. اما اگر طبق معمول، من اهل کار نباشم، حق با مردم 
است. هرچند که خیلی از اعتراض ها به خاطر شایستگی یا ناشایستگی 
نیست و رنگ و بوی قومی دارند. به قول یک دوست، »به من چه که 
تبار  و  قوم  کدام  از  یا  می شود،  مقرر  که  والی  می شود،  مقرر  که  وزیر 
می باشد. من شهر تمیز می خواهم. سرک های معیاری می خواهم. پارک 
می خواهم. شفاخانه ی مجهز الزم دارم. مکتب الزم دارم. دانشگاه الزم 
و  آرزوها  دنبال  تا  امنیت می خواهم  دارم.  زندگی  و  کار  به  نیاز  و  دارم 
اهداف خویش بگردم. کاکایم هم اگر وزیر باشد و اهل کار نباشد، تنها 
و  خاک باد  کوچه،  طرف  هردو  کردن  بند  می رسد،  من  به  که  چیزی 
)من  نه چیزی دیگر  به من می رسد،  فلم بازی های مسخره ی دیگرش 
این  البته  به مسایل شده ایم.  بد  نگاه  ما گرفتار  نیستم(!«  که مفت خور 
به هیچ عنوان به معنای این نیست که آقای رییس جمهور در انتخاب 
یا عمل  کرده  شاید، عمل  و  باید  که  آن طوری  انتصاب های خویش  و 
تغییر  هم  زودی ها  این  به  و  است  چنین  غالب  نگاه  اما  کرد؛  خواهد 

نخواهد کرد.
تغییر این وضعیت با یک دوست خوب میسر است. همین دیروز را به 
عنوان روز معلم تجلیل کردند. در این روز فرخنده آقای رییس جمهور 
سخنانی گفت و آقای وزیر معارف هم سخنانی ارائه کرد. رییس جمهور 
گفت، آن چه را که معلمان امروز تولید می کنند، نیاز فردای کشور است. 
آقای وزیر گفت، ما فعاًل ۲17 هزار معلم داریم. رییس جمهور که همانا 
در  را  دالر  میلیارد   5 سال  نمی خواهیم  که  گفت  باشد،  احمدزی  آقای 
معارف،  راه  در  را  مبلغ  این  می خواهیم  کنیم؛  مصرف  امنیت  زمینه ی 
که  گفت  محترم  صاحب  وزیر  کنیم.  مصرف  ساز  و  ساخت  و  صحت 
افغانستان 11 میلیون و 5۰۰ هزار دانش آموز دارد. آقای احمدزی گفت 
ظرفیت  باید  می شود،  فارغ  دوازدهم  از صنف  که  دانش آموزی  هر  که 
کار کردن را داشته باشد؛ اما آقای وزیر عرض نمود که ۲97 هزار مرکز 
تربیت معلم فعال داریم که ساالنه سی  هزار آموزگار فارغ از این مراکز 
بد  شده  گفته  سخن های  از  هیچ  یکی  ظاهراً  می شوند.  معارف  جذب 
نیستند. اما تفاوت ها میان سخن رییس جمهور و وزیر معارف بسیار اند. 
برشمرده: »خدمت  چنین  نوبل  جایزه ی صلح  را  تفاوت ها  این  از  یکی 
تمام آن  عده افغان هایی که از اعطای جایزه ی صلح نوبل به خانم مالله 
تیر خورد،  ما! مگر وقتی مالله  دارند، عرض شود که عزیزان  شکایت 
وزارت شما مراسم دعا برگزار نکرد؟ اگر شما هزاران دختر شبیه مالله 
یا حتا شجاع تر از مالله دارید، یکی از آن ها را به ما نشان بدهید. از وزیر 
خود بخواهید که برای آن البی گری نماید، تا وقتی که وزیر محترم شما 
از این نداشته  ُقدُقدش در خانه و تخمش در صحرا باشد، توقعی بهتر 
را  این موضوع  البته نمی دانم چرا  به نظر من که راست گفته.  باشد«. 
باید در باب دوست خوب سخن می گفتم. ُخب حاال  مطرح کردم. من 
شده دیگه. کاری که شد، دیگر نمی شود که نشود. همین لحظه امواجی 
نبوده  خردمندی  وزیر  وزیر،  این  بگویم،  که  می شوند  گرده ام ساطع  از 
دارد  آرزو  این شخص  دیگر،  از سوی  نیست.  معارف  وزارت  مناسب  و 
که در عالم وزارت بمیرد، یعنی آن  قدر وزیر بماند تا حضرت عزراییل 
از وی خواهش کند که بس است و باید بمیرد. نمی دانم در مقام یک 
دوست خوب چه پیش نهادی برای وزیر معارف و چه پیش نهادی برای 
رییس جمهور کشور بدهم. فقط حاضرم شرط بزنم که ایشان نه به خاطر 
لیاقت، بلکه با زور وزیر شده و ممکن وزیر هم باقی بماند، مگر این که 
معجزه شود و وی از وزارت دل سرد شود. کیه باشد که از وزارت دل سرد 

شود؟ من هم عجب نفهمی هستم بخدا...

خبرنگار ناراضی

دوست خوب

هادی دریابی

راننده  در افغانستان باید در مقابل نگاه های خیره   شجاع باشند

»برای آن ها محدودیت ایجاد 
می کند که به گونه ی مستقل 
نتوانند جایی بروند. اغلب 
مردان با این توجیه اخالقی 
حمایت می شوند که این کار 
خانم ها را از دید و بازدید با 
معشوقان شان بازمی دارد«. 



متحده ی  ایاالت  سرکردگی  به  ناتو  نیروهای  از حضور  سال  سیزده 
به  ورود  ابتدای  از  آن ها  آن که  با  گذشت.  ما  کشور  در  امریکا 
افغانستان، سیاست مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، پیکار در جهت 
زدودن کشت و قاچاق مواد مخدر و در سطح کلی، ترقی، بازسازی 
و  تعلیمی  اقتصادی،  سیاسی،  عرصه های  در  افغانستان  انکشاف  و 
در  خود  حضور  عمده ی  علت  را  این ها  و  داشتند  پیش رو  را  امنیتی 
اما چیزی که واقعیت است و مردم همه  تلقی می کردند؛  افغانستان 
خود  قوت  به  قبل  مانند  تروریسم  که  است  این  هستند،  آن  شاهد 
باقی مانده، روز به روز فعال تر می شود  و هر روز حمالت ددمنشانه و 
وحشیانه  ی آنان بر ملت و مردم بیچاره ی افغانستان افزایش می یابد؛ 
به  طالبان  عالوه ی  بر  غزنی،  در  اخیر  رویدادهای  در  که  جایی  تا 
اسالمی  دولت  از  نماد هایی  و  نشانه ها  تروریستی،  عنوان یک گروه 
) داعش( که اعجوبه ی افراطی گری زمان خود به حساب می آید، به 
تازه علیه جامعه ی  این می تواند تهدیدی جدی و  چشم خورده اند و 

جهانی به حساب آید. 
به طور  و  یافته  افزایش  روز به روز  مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت 
قدرت    به  خود  به نوبه ی  پدیده  این  و  می شود  تجارت  سرسام آوری 
به  آن  تجارت  از  شده  حاصل  پول  چون  می افزاید؛  تروریستان 
خزانه ی افراطیان و تروریست ها ریخته می شود. از لحاظ امنیتی هم 
که تمام جهانیان شاهد اند که اوضاع بیش تر از هر روز شکننده تر و 
آشفته تر می شود و هر روز در گوشه و کنار این وطن انفجار و انتحار ، 
تیرباران های فردی و جمعی و سر بریدن های آنان، مردم بیچاره ی 
افغانستان را به خاک و خون می کشند. هر روز ملت ما غم و اندوه 

جدیدی دارند و هر روز داغ تازه ای بر قلب مردم وارد می کنند.
و  است  بغرنج  پیش  از  بیش تر  ممکلت  وضع  اقتصادی،  لحاظ  از 
به نوبه ی  معضل  این  که  گرفته  باال  گسترده  به طور  بیکاری  نرخ 
خود، مردم ما را مانند افعی به کام خود می کشد و دارای پیامد های 
می باشد؛  شهرها  مخصوصا  افغانستان،  جامعه ی  برای  فاجعه بار 
هرچند فرمان رییس جمهور غنی در خصوص بررسی عومل سقوط 
و  اداری  فساد  کاهش  جهت  در  گام  اولین  عنوان  به  بانک،  کابل 
سیاسی  اوضاع  می آید.  نظر  به  کننده  خوشبین  کشور،  اقصاد  رشد 
به طور  حکومت  این  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  بعد  گرچند 
ثبات  قطعی  پیش بینی  ولی  است؛  برداشته  گام  ثبات  به سوی  نسبی 
پایدار در آن دشوار به نظر می آید. چرا؟ به دلیل این که پایه و اساس 
و  قومی  هژمونی  سیاسی،  و ضرورت  ناچاری  روی  از  این حکومت 
روی  از  بلکه  دموکراسی،  اصول  و  مردم  پاک  آرای  بر  مبتنی  نه 
مصلحت سیاسی گذاشته شده است؛ اما چیزی که قابل توجه است، 

آن است که مردم افغانستان به علت خستگی از جنگ، برادرکشی و 
ویرانی، به کنار آمدن دو تیم رقیب و تشکیل حکومت وحدت ملی 
خوشبین اند و امضا نمودن پیمان امنیتی با امریکا در ابتدای شروع 
به کار این حکومت، دل گرمی و خوش بینی مردم را به این حکومت 

افزایش داده است. 
حضور  که  پیمان  این  امضای  واقعا  آیا  که  این جاست  سوال  حاال 
توجیه می کند، می تواند متضمن صلح  در کشور  را  امریکا  دراز مدت 
آقای  پیشین،  جمهور  ریس  که  چیزی  باشد؟  افغانستان  در  پایدار 
کرزی به آن تأکید می کرد و به همان دلیل تا آخرین روز کاری اش 
سوال  این  به  پاسخ  در  نمود.  خودداری  پیمان  این  نمودن  امضا  از 
ناتو  و  امریکا  ساله ی  سیزده  کارکرد  نظرداشت  در  با  که  گفت  باید 
این  کشور،  قبال  در  چندپهلوی شان  سیاست های  و  افغانستان  در 

پیش بینی دشوار است. 
امریکا در کشور ما به دنبال چیزی فراتر از دست آورد های اقتصادی، 
افراط گرایی،  تروریزم ،  با  مبارزه  ادعای  می باشد.  نظامی  و  سیاسی 
افغانستان  مردم  به  کمک  و  مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت  با  مبارزه 
از  حمایت  و  سالم  و  پایدار  حکومتی  اداره ی  یک  ساختن  برای 
دموکراسی، فقط بهانه ای برای حضور درازمدت امریکا در افغانستان 
است. امریکا و غرب هرگز با هدف کمک به مردم افغانستان یا هر 
بین رفتن  از  و  مالی  دالر هزینه ی  میلیاردها  دنیا، متقبل  جای دیگر 
و  امریکا  برای  اولویت  مهم ترین  بلکه  نمی شوند،  سرباز شان  صد ها 
هم پیمانانش، تداوم تسلط ، سیطره و هژمونی آن ها باالی کشور های 

رقیب می باشد و این می تواند در تطابق با منافع ملی آن ها باشد. 
مانند  کشور؛  این  رقبای  برای  می تواند  افغانستان  در  امریکا  حضور 
کشور های روسیه، چین و هند که آهسته آهسته دارند به غول های 
حساب  به  جدی  تهدید  یک  می شوند،  تبدیل  نظامی  و  اقتصادی 
و  راه بُردی  خوب  مناطق  از  یکی  تاریخ  طول  در  افغانستان  آید. 
منطقه  این  از  همواره  جهانی  قدرت های  و  است  بوده  استراتژیک 
در جهت رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی شان استفاده نموده اند. 
بدون شک، این کشور برای امریکا که داعیه ی سردم داری و رهبری 
جهان را در سر دارد، در جهت رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی 
می تواند یک منطقه ی استراتژیک به حساب آید. این می تواند یکی 
در  درازمدتش   حضور  برای  امریکا  اسرار  که  باشد  تفسیرهایی  از 
درازمدت  این حضور  این که  از  نظر  کند، صرف  توجیه  را  افغانستان 
و  ثبات  به سوی  حرکت  جهت  در  افغانستان  مردم  برای  می تواند 

امنیت پایدار قابل اعتماد باشد یا نه.

4 پنج شنبه24 میزان، 1393سال سوم شماره 685  

حضور بدون دست آورد
)ЦПТ( الکسی ماکارکین- معاون اول مرکز تکنولوژی های سیاسی روسیه

منبع: وب سایت رسمی مرکز تکنولوژی های سیاسی

بخش پایانی

پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی عبداهلل عبداهلل در حالی مورد اعتراض 
واقع شد که او این نتایج را با پس زمینه ی دور دوم انتخابات مقایسه می کرد که هم آرای او بلندتر 
از اشرف غنی بود و هم نامزدان ردیف سوم و چهارم انتخابات دور اول )زلمی رسول با 11,۳ درصد 
آرا  و عبدالرب رسول سیاف با 7 درصد آرا (، حمایت شان را از او اعالم کردند. با این حال، موفقیت 
نسبی اشرف غنی را می توان به این مسأله ربط داد که او یک پشتون واقعی است]۲[- در مقابل 
سیاف و رسول که گرچه متعلق به جامعه ی پشتون اند؛ ]اما[ آن ها نمی توانند به طور خودکار، صدای 
خود را از آدرس یک کاندیدای »تاجیک« بلند کنند. در این زمینه، تفاوت های سیاسی و قبیله ای، 
اندک به نظر می رسند. بنابراین، رسول کاندیدای تحت حمایت کرزی در نظر گرفته شد و رییس 
جمهور دوران به سر رسیده، او را هم چون یک متحد قبیله ای از قوم محمدزایی فکر می کرد )گرچه 
او به یک شاخه از این قوم تعلق می گیرد(. عبداهلل موفق نشد که یکی از رهبران جامعه ی در اقلیت 

تاجک- احمدضیا  مسعود، معاون زلمی رسول را با خود همراه کند.
در عین حال نمی توان از نظر انداخت که کاهش حمایت از داکتر عبداهلل عبداهلل در دور دوم واقعا 
شک برانگیز به نظر می رسد و در برخی از مناطق )از جمله در والیت های زابل، وردک و پکتیکا( 
از اهرم های قوی اداری علیه او استفاده شده که این امر نه تنها به پیروزی اشرف غنی مساعدت 

کرده، بلکه سبب فاصله ی قابل مالحظه میان دو نامزد در دور دوم نیز گردیده است. 
مصالحه میان این دو رهبر با یک واسطه ی فعال بین المللی، از جمله جان کری، وزیر امور خارجه ی 
ایاالت متحده ی امریکا حاصل شد. ظهور یک بحران درون  کشوری با وضعیت ادامه ی جنجال ها، 
از طریق افزایش فعالیت های گروه طالبان محتمل به نظر می رسید. تأخیر در اعالم نتایج و حصول 
طریق  از  امنیت  بخش  در  متحده  ایاالت  با  همکاری  ادامه ی  همه  از  قبل  نامزد،  دو  میان  توافق 
را  امریکا  نظامی  ادامه ی همکاری های  )این سند  انداخت  تأخیر  به  را  امنیتی  توافق نامه ی  امضای 
پس از خروج رسمی نیروهای بین المللی از افغانسستان، ضمانت می کند(. لویه جرگه به امضای این 
سند امنیتی رای موافق داد؛ اما کرزی با تأخیر در امضای این توافق نامه ، در واقع خواست مسئولیت 
از  یکی  عنوان  به  نیز  غنی  اشرف  بیندازد.  جدید  دولت  گردن  به  را  می آید[  پیش  بعداً  آن چه  ]هر 
این  پیروزی، در کوتاه ترین مدت،  انتخابات دور دوم، وعده سپرد که در صورت  نامزدهای مطرح 
سند را امضا می کند. بدون امضای این سند، رهبری جدید این کشور نهایت آسیب پذیر خواهد بود 

و طالبان برای استقرار خود، انگیزه ی قوی پیدا می کند. 
اول تر  افغانستان کشدارتر شود.  قبایل مختلف  میان  روابط  تصور می رود که  این سازش،  با وجود 
از همه، این کشش در رابطه به دو رهبر بانفوذ مناطق شمالی افغانستان محتمل است. عبدالرشید 
تمام  بسیج کردن  با  و  کرد  را حمایت  غنی  اشرف  کمپاین شدیداً  دروان  در  ازبک  جنرال  دوستم، 
ازبک ها برای حمایت از غنی، در نقش خود برنده شد- در حال حاضر او معاون اول رییس جمهور 
از  که  تاجیک«  »پشتون-  معمول  دسته ی  به  نسبت  را  ازبک ها  با  اتحاد  )غنی  است  غنی  اشرف 
باعث  تاجک  رویکرد غنی، در جامعه ی  داد- همین  ترجیح  روش خاص کرزی محسوب می شود، 
بلخ  فعلی والیت  والی  و  تاجیک  نور، یک جنگ ساالر  قابل فهم گردید(. عطامحمد  یک نوع تنش 
اصلی  از متحدان  است( یکی  افغانستان  واقع »پایتخت« دوم در شمال  در  مزار شریف  او،  )مرکز 
عبداهلل عبداهلل بود. این دو رهبر بانفوذ و قوی در سال 199۲ برای مدتی شرکای سیاسی هم بودند 
شمار  به  مجاهدین  فرماندهان  از  یکی  نور  عطامحمد  و  بود  نجیب اهلل  جنراِل  قباًل  دوستم  )اگرچه 
می رفت( اما بعداً رقیب هم شدند. دور از واقعیت نیست که بگوییم این رهبران قومی، فقط دنبال 

جاه طلبی های خود بودند.
رسیدن  برای  که  است  افغانستان  جدید  جمهور  رییس  اصلی  چالش های  از  یکی  فساد،  با  مبارزه 
سابق(  مجاهدین  )بیش تر  منطقه ای  قدرت مند  رهبران  بود.  خواهد  مشکل ساز  بسیار  پیشرفت،  به 
از آن ها مدیران  در اجرای سیاست عمومی دولت، به شدت دخالت خواهند داشت- گرچه بسیاری 
ناکارامدی هستند. ضمنًا، در این زمینه عطا محمد نور- هرچند با روش بسیار استبدادی- مثل یک 
با طالبان، در دستور  اقتصاد والیت خود را توسعه داده است. مسایل چگونگی رابطه  رهبر موفق، 
کار باقی مانده است و پیش از همه، اشرف غنی تالش می کند تا در مصالحه و شریک ساختن در 
قدرت، جنبش های میانه رو  را از رادیکال ها جدا کند. با وجود این که هنوز هیچ نتیجه ی ملموسی در 
این راستا دیده نمی شود- طالبان توسط بخش بزرگی از جمعیت پشتون در دو سوی مرز افغانستان 

و پاکستان، پشتیبانی می شوند.  
سیاست های  طرفدار  امریکا،  نخبگان  با  نزدیک  ارتباطات  دلیل  به  افغانستان  جدید  جمهور  رییس 
جمهور  رییس  توسط  کرزی  سیاسی  سازوکارهای  ادامه ی  خود  رویکرد،  این  که  بود  خواهد  غرب 
این مسئله  به  را  افغانستان می توانند رهبر جدید  این حال، واقعیت های سیاست در  با  جدید است. 
باثبات، نه تنها با غرب، بلکه با دیگر بازیگران جهانی و از  برسانند که برای طرح یک افغانستان 
از  از حمایت هر یک  فاکت ها، مسکو  به همین  توجه  با  تعامل شود. ظاهراً  وارد  نیز  روسیه  جمله 
کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان، خودداری کرد، گرچه در روسیه عبداهلل عبداهلل از وقت ها 
پیش و به خوبی شناخته شده است- از زمانی که او در »ائتالف شمال« برای متحد کردن نیروهای 
ضدطالبان، نقش رهبری را داشت. ]به هرحال[ روسیه عالقمند است که به خاطر حفظ منافع خود 
در آسیای مرکزی و همین طور، حفظ منافع سازمان گفتمان امنیت جمعی ]ОДКБ- پنج کشور 
البته  شود.  جلوگیری  طالبان  نفوذ  گسترش  از  ممکن،  راه  هر  از  روسیه[  به شمول  مرکزی  آسیای 
برای تحکیم ثبات در افغانستان- با درک همه ی نیروهای اصلی سیاسی در این کشور-  نیاز به 

همکاری بین المللی است.

اشرف غنی، 
رییس جمهور جدید افغانستان

افغانستان در نگاه

خدانظر اعتمادی 



دیروز رییس جمهور احمدزی به مناسبت بزرگ داشت از روز معلم از طالبان و سایر 
مخالفان دولت خواست که دست از جنگ بردارند، از صلح حمایت کنند و فرزندان 
از تعلیم و تربیه محروم نسازند. او در این مراسم گفت که صلح آرزوی  خویش را 
در  امینت  تأمین  هزینه ی  دالر  میلیارد  پنج  ساالنه  می باشد.  افغانستانی  کودک  هر 
پنج  این  ساالنه  می خواهیم  شود،  حل  مشکل  این  که  صورتی  در  می باشد.  کشور 
برسد  به مصرف  و ساز  و ساخت  امنیت، صحت  تأمین  در عرصه ی  را  دالر  میلیارد 
انسانی قوی را تقدیم  بتواند نیروی  باید تغییر کرده و  برنامه های آموزشی کشور  و 
افغانستان  نمی یابند.  کاری  فرصت  دوازدهم  صنف  فارغان  اکنون  نماید.  جامعه 
نیازمند نیروی قوی انسانی می باشد. رییس جمهور به معلمان کشور وعده داده که 
یکی برنامه های او در پنج سال آینده، بهبود کیفیت معارف کشور می باشد و تا شش 
ماه آینده در زمینه ی اصالح قوانین، حقوق متناسب به وضعیت و محل کار و توزیع 

زمین برای خانه ی مسکونی و اصالح شیوه ی استخدام معلمان  کار خواهد کرد.
تغییر در وضعیت معارف و باز شدن دروازه های مکاتب از بزرگ ترین دست آوردهای 
از  به  توجه  با  کشور  معارف  عرصه ی  در  خدمات  اما  می باشد.  گذشته  سال  سیزده 
دوام دار ،  جنگ  سال  سی  از  بیش  اثر  از  کشور  معارف  نظام  شالوده ی  رفتن  بین 
پایین  هنوز هم بسنده و کافی نیست. در بسیاری والیت های کشور به خاطر سطح 
از فرصت  نوجوانان واجد شرایط مکتب رفتن   فرهنگی و تسلط طالبان، کودکان و 
از  آموزش و پرورش محروم می باشند و نمی توانند درس بخوانند. این جوانانی که 
و  فقر  به خاطر  یک،  می شوند.  رو به رو  سرنوشت  دو  با  می باشند،  محروم  تحصیل 
تأمین  برای  می شو ند  مجبور  و  می شودن   محروم  آموزش  از  کلی  به طور  نا آگاهی 
و  بیاورند  رو  به شغل کارگری  و  زندگی خود و خانواده های شان کار کنند  نیازهای 
از مدارس  و سر  افراطی-مذهبی می شوند  این ها شکار گروه های  از  دوم، دسته ای 
آموزش های  را  آن ها  مذهبی  تندروان  و  طالبان  و  درمی آورند  مذهبی  افراط گرایی 
افراط گرایی مذهبی داده و از آن ها برای انجام علمیات های انتحاری کار می گیرند.

یکی از نارسایی های مهم در مورد نهاد معارف کشور که در سیزده سال به آن توجه 
نشده است، بهبود کیفیت در  معارف می باشد و کدام برنامه ی کارشناسانه   برای بلند 
مدیریت  چون  زمینه هایی  در  و  است  نگریده  تطبیق  هنوز  تا  معارف  کیفیت  بردن 
سر تا سر  در  معارف  خدمات  عادالنه ی  توزیع  و  مسلکی  کادر های  تربیه ی  آموزشی، 
جمله ی  از  این ها  و  است  نشده  اساسی  کار  مکاتب  ساختمان های  ساختن  و  کشور  
ضرورت های جدی می باشند که باید دولت جدید به آن توجه کرده و در آن زمینه ها 

تغییرات الزم را به و جود آورد.
در بسیاری جاها دانش آموزان بر عالوه ی  این که از نبود مواد درسی و معلم مسلکی 
می باشند.  آموزش  نامناسب مصروف  مکان های  در  و  خیمه ها  زیر  در  می برند،  رنج 
شوند  پرورده  روز  شرایط  به  مطابق  نمی توانند  شرایط  چنین  در  دانش آموزان  این 
همین  از  شوند.  تقدیم  جامعه  به  ماهر  و  توان مند  انسانی  نیروی  یک  عنوان  به  و 
جهت است که ساالنه هزارها دانش آموز ی که از مکتب های کشور فارغ می شوند، 
وجود  آموزشی  نظام  در  که  نارسایی هایی  علت  به  مکتب  دوره ی  در  که  به خاطری 
این  در  اصلی  مسئله ی  نمی شوند.  پرورنده  می رود،  انتظار  که  گونه ای  به  دارند، 

و  دارد  عمومیت  چشم گیر  گونه ی  به  مشکل  این  که  می باشد  این  خصوص 
مواجه  تحصیلی  افت  این  با  روستا ها،  و  شهرها  در  کشور،  مکتب های  تمامی 

می باشند. 
در  که  می خواهد  و  است  کرده  یاد  آن  از  کشور  جمهور  رییس  آن چه  پس 
صحت  و  معارف  کیفیت  بردن  باال  به  را  توجه  بیش ترین  آینده  سال  پنج 
بتواند  آینده  پنج سال  در  رییس جمهور کشور  اگر  است.  کننده  امیدوار   نماید، 
را بسازد و  بهبود بخشد و زیرساخت های معارف  را  آموزشی  نهادهای  کارکرد 
شیوه های مدیریت نظام آموزشی را اصالح کند، با توجه به عالقه مندی جامعه 
به تحصیل و درک از ضرورت آن، کارکرد نظام معارف کشور بهبود می یابد و 
می تواند در زمینه ی توان مندی نیروی انسانی جامعه کارکرد شایسته ای داشته 
داده  شعار  آن چه   به  که  می یابند  تحقق  زمانی  امیدواری ها   این  همه ی  باشد. 

می شود، عمل شود.

یکی از نارسایی های مهم در مورد نهاد معارف 
کشور که در سیزده سال به آن توجه نشده است، 
بهبود کیفیت در  معارف می باشد و کدام برنامه ی 
کارشناسانه   برای بلند بردن کیفیت معارف تا 
هنوز تطبیق نگریده است و در زمینه هایی چون 
مدیریت آموزشی، تربیه ی کادر های مسلکی و 
توزیع عادالنه ی خدمات معارف در سر تا سر کشور  
و ساختن ساختمان های مکاتب کار اساسی نشده 
است و این ها از جمله ی ضرورت های جدی می باشند 
که باید دولت جدید به آن توجه کرده و در آن 
زمینه ها تغییرات الزم را به و جود آورد.
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پنج شنبه24 میزان، 1393سال سوم شماره 685  

یادداشت های سخیداد هاتف
 از شنبه تا پنجشنبه در هفته

بهبود کارکرد معارف کشور
 در گرو وعده های رییس جمهور

فرهاد خراسانی 

استخراج  مورد  در  احمدزی  غنی  اشرف  ولس مشر  نن 
ابتدا  در  نمود.  مالقات  سره  شخصیتونو  علمی  د  معادن 
سلطان احمد کجکی، معاون وزارت معادن و صنایع وویل 
چه د معادنو د استخراج لپاره هیچ چیز مهم تر از این نه دی 
که افغانان خپل سیاسی اختالفات را کنار بگذارند و با یک 
کومه  په  واقعا  معادن  این  ظرفیت  که  ببینند  علمی  نگاه 
تبسمی  که  حالی  در  وی  کیدای شی.  استفاده  بهتر  دول 

حاکی از خوش حالی او رضایت بر لب داشت، گفت:
کوالی،  خبری  نشم  کشور  گذشته ی  به  رابطه  در  »من 
گذشته،  باره ی  در  زدن  حرف  معموال  که  به خاطری 
راتلونکی  به  مربوط  آن جا که  تا  ولی  انگیزوی،  اختالفات 
می شود، می توانم د اطمینان سره تاسو ته وایم که ما به 

هیچ وجه از نورو هیوادونو کمتر نیستیم«.
بالقوه ی  امکانات  بر  تأکید  با  نیز  احمدزی  جمهور  رییس 

کشور گفت:
بر  تکیه  بدون  می توانیم  ما  چه  ده  دا  خبره  اساسی  »یو 
با  و  جلشانوهو  خداوند  بر  توکل  با  و  خارجی  کمک های 
مخصوصا  امکاناتو،  صادراتی  افغانستان  د  از  استفاده 
بنست  یک  می کنم،  خبر  کی  باره  په  کشمش  د  زه  دلته 
بنیادین و محکم اقتصادی را در داخل کشور ایجاد کنیم 
که ظرفیت شغل ایجاد کول کافی ولری. اگر ما این کار 
بالکل  انشا اهلل خواهیم کرد، د هیواد راتلونکی  را بکنیم و 
تضمین به کیژی و از این جهت خلکو باید کامال مطمئن 

وشی«.
در قسمتی از این دیدار، حبیب الرحمان زابلی، د افغانستان 

د آشامیدنی اوبه لتول کمپنی  گفت:
اعالم  سره  خبرونو  ولس مشر  د  موافقت  خپله  هم  »زه 
چه  که  کنم  ایمفسایز  می خواهم  ضمن  در  ولی  می کنم، 
است.  ایمپورتنت  زیادتر  نه  مسایلو  نور  تولو  تر  منجمنت 
بسیار  هکله  په  خود  معادن  کپسیتی  مورد  در  ما  این که 
کامال  من  خیال  به  کنیم،  ایگزجریشن  حد  از  بیش 
که  وکو  معلوم  اول  باید  موژ  را.  ما  می کند  میسلیدینگ 
وات ایز آور اکچوال کپسیتی او بیا در این باره خبری کوو 
که آیا می توانیم با یک اسپید الزم خپله معادن استخراجوو 

که نمی توانیم«.
در پایان جلسه مولوی عین اهلل بلوچ زاده دعا کرد و گفت:

»خدایا ما را از مچنگ گلیزمان در امان بکنادو. خدایا! به 
حق انینگ و مانتاگ صلح و سلم کشوریده اوجون برقرار 
بابا توفیق مستولفی کاشترا کردی. و الحمداهلل  و غنینگ 

ایچین بسا رحمت زیاده که نظیرباش علیم و بصیر«.

مالقاتینگاوهاها



چطور از پوسیدگی دندان  کودکان جلوگیری کنید

نابینایی که بینا شد

بهداشت  اداره ی  توسط  اخیرا  که  آمارگیری  و  بررسی 
که  می دهد  نشان  شده،  انجام  انگلستان  عمومی 
نفر  یک  ساله،  سه  کودک   ۱۰ هر  از  کشور  این  در 
متوسط  به طور  خردساالن  این  دارد.  دندان  پوسیدگی 
سه دندان پوسیده، افتاده  یا پرشده دارند. برای کاهش 
دادن احتمال پوسیدگی دندان در میان خردساالن چه 

می توان کرد؟
پرهیز از تنقالت و نوشیدنی های حاوی شکر و شیرینی

یکی  که  می گوید  انگستان  عمومی  بهداشت  اداره ی 
از حد  بیش  دندان، خوردن  پوسیدگی  اصلی  از دالیل 
در  است.  قند  دارای  و  شیرین  تنقالت  و  نوشیدنی ها 
گزارش این نهاد هشدار داده شده: »اگر با این مشکل 
مربوط  خانواده ها  زندگی  روش  و  تغذیه  نوع  به  که 
می شود، برخورد جدی نشود، عارضه ی پوسیدگی دندان 
در این خردساالن ادامه خواهد یافت و در مراحل بعدی 

زندگی آن ها به یک مشکل دایمی بدل خواهد شد«.
خود  توصیه های  در  نیز  بریتانیا  تغذیه ی  بنیاد 
می گوید که خانواده ها باید سعی کنند مواد غذایی و 
موقع  به  فقط  را  قند  حاوی  و  شیرین  نوشیدنی های 
نهاد  این  کنند.  محدود  غذا  اصلی  وعده های  صرف 
مواد  شما  خردسال  فرزندان  »هرچه  می کند:  اضافه 
مصرف  بیش تری  قند  دارای  نوشیدنی های  و  غذای 
کنند، خطر پوسیدگی دندان های آن ها افزایش می یابد. 
نباید  کودکان  که  است  این  دندان پزشکان  توصیه ی 
مواد غذایی شیرین  بار  از چهار  بیش تر  روز  در طول 

مصرف کنند«.
بنیاد تغذیه ی بریتانیا یادآوری می کند که مواد غذایی 
حاوی قند؛ مثل شیرینی، مربا، کیک، بیسکویت و شیر 
یخ را نباید به کرات به کودکان داد و خوردن آن ها را 
باید به زمان صرف وعده های اصلی غذا محدود کرد. 
»میوه های  می افزاید:  خود  توصیه های  در  نهاد  این 
خشک نیز می توانند به دندان آسیب بزنند و خوردن 
باید به زمان صرف وعده های اصلی غذا  نیز  را  آن ها 

بیونیک،  چشم  از  استفاده  با  امریکایی  پزشکان 
موفق به بازیابی نسبی بینایی در یک بیمار مبتال 
»لری  شدند.  بینایی  تحلیل رونده ی  بیماری  به 
به  ابتال  به دلیل  هستر« 66 ساله، 3۰ سال پیش 
بیماری تحلیل رونده ی چشم، بینایی خود را از دست 
با  افرادی است که در جهان  از نخستین  داد. وی 
حدودی  تا  را  خود  بینایی  بیونیک،  چشم  کمک 

بازیافته است.
چشم بیونیک یک ابزار کمک بینایی برای ارسال 
یکی  »هستر«،  است.  مغز  به  نوری  سیگنال های 
از  استفاده  با  امریکا  در  که  است  بیماری  هفت  از 
 )Argus II Retinal( بیونیک  چشم 
مرکز  محققان  است.  بازیافته  را  خود  بینایی 
یک  شمالی،  کارولینای  در  »دوک«  چشم پزشکی 
حسگر در چشم این بیمار کار گذاشتند، سپس یک 
دوربین مینیاتوری کوچک که بر روی یک عینک 
مخصوص تعبیه شده است، با استفاده از فن آوری 
بی سیم، سیگنال های نوری دریافتی را از دوربین به 

محدود کرد«.
راهنمای خود  در  نیز  بریتانیا  درمان  و  بخش خدمات 
مواد  و  شیرینی  جای  »به  می گوید:  خانواده ها  برای 
حاوی قند، بهتر است کودکان خود را عادت بدهید که 
سبزیجات  و  میوه  غذا،  اصلی  وعده های  فاصله ی  در 
خام؛ مثل کیله، کینو، بادرنگ و زردک بخورند. تنقالت 
خوب دیگر عبارت اند از نان ُتست، بیسکویت برنجی 

 یا جواری بریان شده ی بدون شکر و نمک«.
نوشیدن آب و شیر

بیرمنگهام  دانشگاه  در  تغذیه  کارشناس  ویکمن،  مل 
کودکان  برای  که  شکرداری  میوه های  »آب  می گوید: 
برای  اصال  می آیند،  بازار  به  و  شده  تولید  خردسال 
تغذیه ی کودکان الزم نیست و باید از مصرف آن پرهیز 
و  آب  خردسال،  کودکان  برای  نوشیدنی  بهترین  کرد. 

شیر است«.
اداره ی بهداشت عمومی انگستان نیز می گوید کودکان 
و  کنند  پرهیز  نوشیدنی های شکردار  از  باید  خردسال 
می افزاید: »برای نوزادان شیر مادر بهترین منبع تغذیه 
است و برای کودکان یک تا دو ساله آب و شیر پرچرب 
بهترین نوشیدنی است. از سن دو سالگی به بعد نیز 

بهترین نوشیدنی آب و شیر کم چربی است«.
تأکید می کنند  بهداشت و سالمت عمومی  نهادهای 
که برای تشویق خردساالن به خوردن مواد غذایی، به 
کرد.  اضافه  شیرینی  و  شکر  آن ها  به  نباید  هیچ وجه 
کودکان را از سن یک سالگی به نوشیدن از گیالس 
عادت دهید. نوشیدن نوشابه های دارای قند از بوتل  یا 
باعث می شود  دارند،  گیالس  هایی که سوراخ مکیدن 
که خطر پوسیدگی دندان های خردساالن و به خصوص 

دندان های پیش روی آن ها افزایش یابد.
اداره ی بهداشت عمومی انگلستان می گوید که والدین 
باید از سن شش ماهگی نوزادان خود را تشویق کنند 
تا به جای بوتل از گیالس استفاده کنند و از سن یک 
میل  کرد.  متوقف  باید  را  بوتل  از  نوشیدن  سالگی 

مغز ارسال می کند.
سیگنال ها به آرایه های الکترونیکی ارسال می شوند 
و پالس های الکتریکی ایجاد می کنند که به انتقال 

مطلوب  »حالت  می گوید:  تغذیه  کارشناس  ویکمن، 
این است که کودکان خردسال را از سن یک سالگی 
برای  عادت  تغییر  این  اما  بدهیم.  عادت  گیالس  به 
برخی از خردساالن و در نتیجه برای والدین آن ها دشوار 
است؛ چون برای کودکان خردسال معموال بوتل تأثیر 
آرام بخش دارد و برای والدین نیز شیوه ی کم دردسرتر 
و تمیز تری از غذا دادن به کودکان است. عادت دادن 
تا  می تواند  نوشیدن  برای  نی  از  استفاده  به  کودکان 

حدی کمک کند«.
مسواک زدن دو بار در روز

همه ی  که  می کند  توصیه  بریتانیا  تغذیه ی  بنیاد 
دو  مدت  به  بار  هر  و  روز  در  بار  دو  حداقل  کودکان 
بزنند. مسواک زدن  دقیقه دندان های خود را مسواک 
پوسیدگی  از  جلوگیری  در  به خصوص  خواب،  از  قبل 

دندان بسیار مؤثر است.
این توصیه ها  نیز  انگلستان  اداره ی بهداشت عمومی 

را دارد:
را  خود  کودکان  دندان،  اولین  رشد  محض   به 
عادت بدهید که مسواک بزنند و تا سن هفت یا هشت 
سالگی بر نحوه ی مسواک زدن آن ها نظارت و دقت 
کنید. کودکان باید حداقل روزی دو بار دندان های خود 
را مسواک بزنند و مسواک زدن قبل از خواب بسیار 
فلوراید  حاوی  دندان های  خمیر  از  باید  است.  مهم 

استفاده کرد.
 برای کودکان زیر سن سه سال به اندازه ی یک 
عدس خمیر دندان کافی است و از سه سالگی به بعد 

به اندازه ی یک نخود.
استفاده از داروهای بدون شکر

اداره ی بهداشت عمومی بریتانیا در راه نمای خود برای 
برای  دارو  تجویز  موقع  که  می کند  تأکید  خانواده ها 
کودکان، سوال کنند آیا نوع بدون قند دارو وجود دارد و 
اگر پزشکان به این نکته توجه نمی کنند، به آن ها این 

موضوع را یادآوری کرد.

مغز کمک  سلول های عصبی  به  بصری  اطالعات 
کرده و بیمار از این طریق می تواند الگوی بصری از 

شیی یا فرد مقابل را درک کند. )جام جم(
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بگو مگو از

شنیدم که پولیس، خبرنگار و شاعر عزیز، نور احمد پاییز 
را لت و کوب کرده است. از چگونگی ماجرا نمی دانم؛ اما 
شندین چنین خبرهایی بسیار دردناک است. شاید مقدرات 
همین گونه بوده است که این جماعتی که خداوند آنان را 
به گفته ی مردم، قلم کش آفریده است، باید هزار گون عذاب را تحمل کنند. کودک که 

بودیم، می خواندیم:
قلم گفتا که من شاه جهانم

قلم کش را به جنت می رسانمگ
اما این جا ما در هر گام با جهنم خشم یک قلدر رو به رو هستیم! دوستان این اشتر سپید 
در پشت دروازه ی خانه ی هر یک شما زانو می زند، از نور عزیز دفاع کنیم، ورنه ما را 

یکایک خردو خمیر می سازند!

Partaw Naderi
هلنبریگز،بیبیسی

این روزها شکایت خیلی ها بلند شده است که چرا در امور 
رسمی از زبان پشتو بیش تر استفاده می شود. تازه آن هایی 
زبان  گویندگان  می کنند،  را  اعتراضات  این  بیش تر  که 
دری هستند. این دو زبان، یعنی پشتو و دری از نظر علم 
زبان شناسی از یک خاندان یا گروه زبان ها هستند. اشتراکات زیادی، چه از نظر گرامر 
و چه از نظر واژه ها میان شان وجود دارد. تفاوت شان به اندازه ی تفاوت میان زبان های 
تورکی؛ مانند اوزبیکی و ترکمنی با دری نیست. وقتی یک ترکمن زبان می تواند دری 
یاد بگیرد و در امور رسمی از آن استفاده کند، چرا یک دری زبان نتواند پشتو یاد بگیرد 
و از آن استفاده کند؟ همان اندازه که تحمیل یک زبان بر دیگران تعصب آمیز است، رد 
کردن و نیاموختن یک زبان هم که شب و روز با آن از طریق میدیا در ارتباط هستیم، 
خالی از تعصب و کوتاه نگری نیست. تصور کنید این زبان )پشتو را می گویم( زبان یکی 
از کشور های مانند سویدن و یا ناروی می بود، آیا باز هم با چنین تعصب در موردش 

سخن می گفتید؟
زبان قطع نظر از این که پشتو، دری، اوزبیکی، اردو، ترکمنی و... باشد، همه علم است 
که توسط بشر به وجود آمده و آموزش آن برتری بشر به حساب می آید. آموزش هر زبان 
به توان مندی های فردی انسان می افزاید. به جای انتقاد، کوشش کنید یادش بگیرید. هم 
مشکل تان حل می شود و هم از معیار تعصبات قومی و زبانی در جامعه کمتر خواهید کرد.

آن سوی شعار و عوام گرایی
و  عوام گرایی  و  شعارگرایی  سیاسی،  تحوالت  تمام  آغاز 
دیری  اما  است.  گذشته  ناپسند های  از  گریز  برای  تالش 
نمی گذرد که سر حلقه ی حاکم به سنگ واقعیت های عینی 
جامعه می خورد و آن ها پی می برند که ایجاد امید با ایجاد تغییر زمین تا آسمان تفاوت 
دارد. عنوان کردن چند تا شعار و انجام چند تا حرکت عوام گرا امید ایجاد می کند. امید 
به تنهایی خود معنای طرح و موجودیت امکانات برای تطبیق طرح را نمی دهد. جامعه 
نیز به استقبال از پدیده ها و واقعیت های نو برمی خیزد؛ چون خوشبین بودن به تحول، 
خصلت ذاتی هر جامعه است. هر پدیده ی نو استقبال می گردد و بعد از چندی جامعه 
ظهور حکومت  که  حالی  در  من  می گردد.  نو  واقعیت  و  پدیده  نبود های  و  بود  متوجه 
و  شعارگرایی ها  اما  می نمایم؛  استقبال  آن  از  و  می گیرم  نیک  فال  به  را  ملی  وحدت 
عوام گرایی ها هیچ هیجانی را در من به وجود نیاورده اند. باید منتظر بود که آن سوی این 
شعار ها چه حرکت هایی و چه تعهداتی نهفته است. کلیدی ترین اصطالحات سیاسی قشر 
با فساد، امنیت، تأمین حقوق مساوی شهروندی  و  نو حاکم تحو ل، اصالحات، مبارزه 
فقرزدایی است. هر یک از این شعار ها انسانی، شریفانه و همه پسند است، ولی تطبیق 
ایجاد ساختار هم سو و  دارد.  بین قشر سیاسی حاکم  تفاهم عمیق  به  نیاز  هرکدام آن 
باالخره  و  تعهد  با  و  افراد چیزفهم  با  پرسازی ساختار  و قومی،  از تشنج گروهی  فارغ 
انتقاد  آرزوی  و  نیت  دارد. من هیچ  نیاز  نیز  را  تخنیکی  و  مادی  امکانات  فراهم سازی 
و بدبینی را ندارم و مانند میلیون ها افغان دیگر، آرزوی موفقیت به حکومت و نظام را 
دارم. دو گزینه، یکی شایسته و یکی هم نا خوشایند در پیشرو داریم. بهترین گزینه آن 
است که شرکای حکومت وحدت ملی رقابت درونی را پشت پا زده و به عنوان یک تیم 
شعار های خویش را تطبیق نمایند که بدون شک امکان پذیر است. راه دوم این است 
که همه درگیر رقابت ها و کشمکش های درونی شویم و گردیم و اهداف بزرگ سرابی 
بیش نباشند. تا چند هفته ی دیگر هویدا خواهد شد که حکومت وحدت ملی به کدام 

مسیر در حرکت است.

سرگردانی میان دیدن و ندیدن
امروز به خاطر راه بندان، راه طوالنی ای را تا اداره پیمودم. 
عامه،  اصطالح  به  یا  کابل  فصلی  رودخانه ی  داخل  در 
هم دیگر  روبه روی  که  دیدم  را  معتاد  چند  کابل،  دریای 
نشسته بودند و پتویی دورشان گرفته بودند و سرشان پایین بود. آن ها تزریق نمی کردند 
و چیزی هم نمی کشیدند، ولی فقط دور هم نشسته بودند. با این صحنه، به فکر رفتم و 
از خودم دو سوال کردم. سوال اول، آیا آن ها نمی خواهند ما را ببینند؟ و سوال دوم، آیا 
آن ها می خواهند ما آن ها را نبینیم؟ به هر صورت، هم ما آن ها را می بینیم و هم آن ها 
ما را. آن ها حق دارند که تمایل به دیدن ما نداشته باشند؛ چون ما اصال به فکر آن ها 
نیستیم. اگر هم هستیم، فقط فکر منفی. ما هم حق داریم آن ها را نبینیم، به این دلیل 
از بس بدبختی شخصی، سیاسی و اقتصادی داریم که دیدن این صحنه ها درد ما را در 
اوایل دو چند می کند و بعد برای مان عادی می شود، مثل آب خوردن در هر روز گرم 
تابستان. به هرحال، آن روز من هم آن ها را دیدم و هم ندیدم. میان این ندیدن و دیدن 
فقط به یاد آینده افتادم. آینده ای در  هاله ای از ابهام. نمی دانم به نسل بعد چه داریم که 
بگوییم. اگر این ها مریض هستند، پس چرا برای درمان شان کاری نمی کنیم و اگر انگل 

جامعه هستند، چرا هر روز به تماشای شان می نشینیم.
موتر آرام آرام از کنارشان گذشت. متأسفم، ما به فراموشی دچاریم.

Fereshta Begum

Amrullah Saleh

Munera Yousufzada









رونالدو، فرشته ی نجات پرتگال مقابل دانمارکسه نامزد نهايي بهترين  هافبک الليگا

لوييز: خيلي سريع با دونگا هماهنگ شديم

دخه آ مذاکرات با يونايتد را به تأخير انداخت

کروس: بهانه اي براي اين نتيجه وجود ندارد

سوارز: من ليورپول را به ليگ قهرمانان بازگرداندم

سانتوس: نمي توان رونالدو را با کلمات وصف کرد

هر ساله از سوي فدراسیون فوتبال اسپانیا نفرات 
برتر سال در پست هاي دروازه باني، دفاع، هافبک 
و خط حمله انتخاب مي شوند. پس از مشخص 
مدافع  و  دروازه بان  بهترین  کاندیداهای  شدن 
فدراسیون  سوی  از  حال  اللیگا،  گذشته  فصل 
بهترین   نهایی  نامزد  اسامی سه  اسپانیا،  فوتبال 

هافبک اللیگای 2۰۱3-2۰۱4 نیز اعالم شد.
مادرید،  ریال  از  مودریچ«  »لوکا  اساس،  این  بر 

»گابی« از اتلتیکو مادرید و »سرخیو بوسکتس« 
یکدیگر  با  عنوان  این  کسب  برای  بارسلونا،  از 
رقابت خواهند کرد. طبق پیش بینی ها، شانس 
مودریچ و گابی بیش تر از بوسکتس است. ستاره 
کروات ریال کمک کرد تا این تیم قهرمان کوپا 
دل ری و لیگ قهرمانان شود و گابی به عنوان 
کاپیتان اتلتیکو، نقش مهمی در قهرمانی روخی 

بالنکوس ها در اللیگا پس از ۱8 سال ایفا کرد.

تیم ملی پرتگال پس از شکست عجیب ۱-۰ در 
زمین خودش مقابل آلبانی که با برکناری پائولو 
بنتو از سمت سرمربیگری پرتگال همراه بود، به 
شدت به پیروزی بر دانمارک نیاز داشت. فرناندو 
رسمی  دیدار  یک  در  بار  اولین  برای  سانتوس 
روی نیمکت پرتگال می نشست. او که از جانب 
فیفا 8 جلسه از نشستن روی نیمکت مربیگری 
محروم شده بود، با حکم دادگاه حکمیت ورزشی 
شد  معلق  نهایی، حکمش  رای  اعالم  زمان  تا 
و توانست در این بازی از روی نیمکت هدایت 

شاگردانش را بر عهده بگیرد. 
جمله  از  پرتگال  قدیمی  ستارگان  بازگشت 
و  رنگ  پرتگال،  ترکیب  به  کاروالیو  و  کوارشما 
بازی در  این  بود.  تیم داده  این  به  تازه ای  روی 

نتیجه مساوی بدون گول خاتمه  با  اول  نیمه 
بازی   9۰ دقیقه  تا  نیز  دوم  نیمه ی  در  یافت. 
دقیقه،  این  در  دنبال می شد.  نتیجه  با همین 
رونالدو بخاطر خطا روی  هافبک دانمارک باعث 
بروز جنجال کوچکی درون زمین شد. رونالدو در 

این صحنه کارت زرد گرفت. 
پرتگال که نمی خواست با تساوی از زمین خارج 
وقت  دقیقه  در 5  بر شدت حمالت خود  شود 
اضافی گرفته شده برای بازی افزود تا این که در 
دقیقه 95، کریس رونالدو سانتر زیبای کوارشما از 
راست را با پرشی استثنایی و ضربه سری دقیق، 
دور از دستان اشمایکل وارد دروازه دانمارک کرد 
تا بار دیگر فرشته نجات پرتگال شود. پرتگال با 

این برد دلچسب، از بحران فاصله گرفت.

پیروزي  از  پس  برزیل  مدافع  لوییز،  فیلیپه 
تاثیر سریع حضور دونگا  از  ژاپن،  4-۰ مقابل 
است.  شده  زده  شگفت  سلسائو  نیمکت  روي 
برازیل در جام جهانی، عملکرد ضعیفی داشت 
و مقابل آلمان در نیمه نهایی، 7-۱ شکست 
خورد و حال با حضور دونگا، برازیل در هر 4 
بازی خود پیروز شده که یکی از آن ها برتری 

2-۰ مقابل آرجانتین بود.

»وقتی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  لوییز 
کار  به  هدایت سرمربی شروع  تحت  بازیکنان 
هماهنگ  تا  می برد  زمان  همیشه  می کنند، 
شوند.تحت هدایت دونگا، همه چیز به سرعت 
پیش می رود. ما 4 بازی انجام دادیم و گولی 
دریافت نکردیم. دفاع بسیار خوب کار کرده و 
به یک تناسب رسیده است. باید به همین روند 

ادامه دهیم و سطح تمرکزمان را باال ببریم«.

منچستریونایتد  دروازه بان  دخه آ،  داوید 
قرارداد  تمدید  براي  باشگاهش  با  مذاکرات 
به  برایش  مادرید  ریال  پیش نهاد  امید  به  را 
اکسپرس،  دیلی  گزارش  به  انداخت.  تاخیر 
گزارش ها از اسپانیا حاکی از آن اند که ریال 
اتلتیکومادرید را  مادرید قصد دارد گولر سابق 
به  ساله   32 کاسیاس  ایکر  جایگزینی  برای 
خدمت بگیرد. خورخه مندس، مدیربرنامه های 

فعال  که  کرده  اعالم  یونایتد  باشگاه  به  دخه آ 
قرارداد  ندارند.  داد  قرار  تمدید  برای  عجله ای 
سپیدپوشان  دارد.  اعتبار   2۰۱6 تا  دخه آ  فعلی 
می خواهند با این فشار، قیمت دخه آ را پایین 
دادن  دست  از  ریسک  دیگر  که  بیاورند 
ریال  دقیقا روشی که  باشند.  نداشته  بازیکنی 
برای به خدمت گرفتن تونی کروس از بایرن 

مونیخ استفاده کرد.

عنوان  آلمان  ملي  تیم  هافبک  کروس،  توني 
تا آن ها مقابل  باعث شد  کرد که عدم تمرکز 
بدهند. قهرمان  از دست  امتیاز  ایرلند در خانه 
به  نسبت  ضعیف  بسیار  عملکردی  با  جهان 
گولزنکرشن  در  شب  سه شنبه  جهانی،  جام 
را  مادرید  ریال  هافبک  گول   تک  نشد  موفق 
حفظ کند و جان اوشی در دقایق پایانی، کار را 
به تساوی کشاند.  هافبک سابق بایرن مونیخ 
و  کرد  امیدی  نا  ابراز  نتیجه ی کسب شده  از 
گفت که هیچ بهانه ای برای از دست دادن بازی 

پس از این که ۱-۰ پیش افتادند، وجود ندارد.
او گفت: »بسیار ناراحت هستیم. بیش تر بازی 
توپ در اختیار ما بود ولی وقتی حمله کردیم، 
ندارد؛  وجود  بهانه ای  شد.  عوض  چیز  همه 
که  دادیم  نشان  بازی  دقایق  بیش تر  در  ولی 
دیگر  گوتزه،  ماریو  داریم«.  توانایی هایی  چه 
»به شدت  گفت:  بازی  درباره ی  آلمان  ستاره ی 
مطمئن  پیروزی  از  تقریبا  هستیم.  ناراحت 
بسیار  داشتیم.  را  بازی  بردن  توانایی  بودیم. 

ناراحتیم که بازی این گونه تمام شد«

که  بارسلونا مدعي شد  مهاجم  لوییس سوارز، 
او باعث صعود لیورپول به لیگ قهرمانان شده 
رساندن  ثمر  به  با  گذشته  فصل  سوارز  است. 
نایب  در  بزرگی  نقش  بازی،   33 در  گول   3۱
قهرمانی لیورپول داشت. او در پایان فصل، با 
88 میلیون یورو لیورپول را به مقصد بارسلونا 
ترک کرد و حاال عنوان کرد که موفقیت فصل 
گذشته لیورپول، بدون عملکرد خوب او امکان 

پذیر نبود.
او در مصاحبه با سایت باشگاه بارسلونا گفت: 
می کنم  استقبال  همیشه  فردی  موفقیت  »از 
و من را خوشحال می کند؛ زیرا نتیجه   ی یک 

گذشته  فصل  ولی  می بینم.  را  تالش  سال 
می دیدم  فردی  موفقیت  از  جلوتر  را  تیم  من 
و لیورپول در آستانه کسب قهرمانی لیگ برتر 
از  بود.  اینگونه می شد، فوق العاده  اگر  بود که 
من  ولی  متشکرم  بازیکنان  همه ی  عملکرد 
در 6 بازی محروم بودم و بدون این که پنالتی 
ثمر  به  گولی  تعداد  چنین  شدم  موفق  بزنم، 
برسانم. با خوشحالی تیم را ترک کردم زیرا اگر 
چنین روحیه ای نداشتم، فکر نمی کنم لیورپول 
می توانست به چنین دستاوردی برسد. بازگشت 
به لیگ قهرمانان هدفی بود که در ذهن من 

وجود داشت«.

از  پس  پرتگال  سرمربي  سانتوس،  فرناندو 
تیمش  دیدار  پایاني  دقایق  در  رونالدو  گولزني 
با  نمي توان  که  کرد  عنوان  دانمارک،  مقابل 
کلمات، رونالدو را توصیف کرد. سلسائو سه شنبه 
شب در حالی که تا دقیقه ی 95 بازی را ۰-۰ 
پیگیری می کرد، با گول رونالدو موفق شد یک 
پیروزی خارج از خانه ی مهم در راه رسیدن به 
جمع  در  سانتوس  کند.  کسب  را   2۰۱6 یورو 
خبرنگاران گفت: »کریستیانو کریستیانو است. 
او یک برنده است وبه هیچ نحوی نمی توان او 
را توصیف کرد. می دانستیم که دانمارک بسیار 
قدرتمند است. فکر می کنم که آن ها دیدار ما با 

فرانسه را تماشا کردند و تاکتیک هایشان عوض 
شد از 3-3-4 به 2-4-4 تغییر تاکتیک دادند 
و بازی را کنترول کردند. خدا را شکر، توانستیم 
پیروزی های  این شروع  امیدوارم  و  پیروز شویم 
ما باشد. فکر می کنم که شایسته ی کسب آن 
بودیم. در نیمه ی اول خیلی خوب کار کردیم و 
حتا توپ را به تیرک زدیم. تیم همیشه به دنبال 
پیروزی است و کریستیانو روی سانتر کوارشما، 
مارا به این هدف رساند. او یک موقعیت دیگر 

هم داشت ولی توپش وارد گول نشد«.
پرتگال در رده ی سوم گروه، پایین تر از دانمارک 

و آلبانی قرار گرفته است.

ورزش7

نيمار: مي توانيم ريال را 
در برنابئو شکست دهيم

آلگري: فوتبال ايتاليا 
بدردنخور نيست

توقف قهرمان جهان مقابل ايرلند در 
دقيقه ی آخر

آمادگي باالي مهاجمین بارسا در روز هاي اخیر که با درخشش شان 
در بازي هاي ملي همراه بود، نیمار را به احتمال برتري بر ریال در 
ال کالسیکو امیدوار کرده است. برازیل هردو بازی دوستانه خود 
در شرق آسیا را با پیروزی پشت سر گذاشت. پس از برتری بر 
آرجانتین با گول های تاردلی، این تیم موفق شد تا با هنرنمایی 

»نیمار« که 4 گول به ثمر رساند، بر تیم زاپن غلبه کند. 
نیمار پس از بازگشت به بارسلون در مصاحبه ای کوتاه به خبرنگار 
به  حاضر  حال  در  بارسلونا  »شرایط  گفت:  »السستا«  شبکه ی 
بود.  امیدوار  برنابئو  در  پیروزی  به  می توان  که  است  گونه ای 
شکست  ورزشگاهش  در  را  ریال  می توانیم  که  ام  شده  متقاعد 
دهیم«. وی ادامه داد: »سوارز یک نابغه است. همه ما به شدت 
منتظر اولین بازی رسمی او با پیراهن بارسا در ورزشگاه برنابئو 

هستیم«.

ماسیمیانو آلگري، سرمربي یوونتوس به حمایت از فوتبال ایتالیا 
دارد.  وجود  فوتبال  این  در  مثبتي  نکات  که  گفت  و  پرداخت 
نماینده های سری آ در رقابت های اروپایی عملکرد خوبی نداشته 
اند و بیانکونری ها چندین سال است که نمی توانند از مرحله ی یک 
شانزدهم باالتر بروند. با این حال، آلگری مدعی شد که مردم همگی 
روی اتفاقات کم اهمیت مثل اشتباهات داوری بازی یوونتوس-رم 
تمرکز می کنند و موضوعات مثبت را در نظر نمی گیرند. او گفت: 
همه  می شود.  دیده  کمتر  خوب  چیز های  همیشه  ایتالیا  »در 
از  هیچ کس  ولی  است«؛  بدردنخور  ایتالیا  »فوتبال  می گویند، 
چیزهای خوب حرفی نمی زند. همه می گویند، »داورهای ایتالیایی 
ضعیف ترین هستند«. بعد می بینیم که فاینل جام جهانی را سوت 
می زنند. به ضرر تیم های ایتالیایی پنالتی گرفته می شود و آن ها 
اعتراضی نمی کنند«. آلگری ادامه داد: »چیزی که به فوتبال ایتالیا 
صدمه می زند این است که همه راجع به اتفاقات صحبت می کنند 
نه خود بازی ها. بازی ها مشکلی ندارد و جذاب و حساس پی گیری 
می شوند. تصمیمات روکی )داور( به شدت مورد بحث قرار گرفت 
زیرا در بازی یوونتوس-رم رخ داده بود. هیچکس به بازی ها و اتفاقات 
بازی های سطح پایین تر توجه نمی کند. بنابراین، ما یک بازی خوب 
با  فوق العاده  تیمی  می دهیم،  دست  از  را  رم  مقابل  یوونتوس  از 
میلیون   5۰ ایتالیا  »در  داد:  ادامه  آلگری  توتی«.  مثل  بازیکنانی 
هوادار فوتبال وجود دارد که ۱2 میلیون هوادارا یوونتوس و باقی 
هوادار آث میالن، اینتر و رم هستند. بنابراین، تمامی آن ها مقابل 

یووه قرار می گیرند، درست مثل چیزی که حاال می بینیم«.

آلمان که با گول دقیقه 7۱ توني کروس از ایرلند پیش افتاده بود 
در پي یک غافل گیري در دقیقه 94 بازي گول تساوي را دریافت 
کرد. قهرمان جهان راه پیروز شدن را فراموش کرده است. دیشب 
و در چارچوب مرحله ی مقدماتی یورو 2۰۱6 تیم های ملی آلمان و 
ایرلند از ساعت ۱۰:۱5 در شهر گولزن کرشن آلمان به مصاف هم 
رفتند. جرمن ها بازی را هجومی آغاز کردند و همان ابتدای کار چند 
موقعیت گولزنی به دست آوردند که در نهایت ثمری نداشت. در 
مقابل خط حمله تیم ایرلند بسیار ابتدایی عمل می کرد. اواسط 
نیمه ی اول بازی حالت یک نواختی پیدا کرده بود و یک گول الزم 

بود تا دوباره شور و حرارت به بازی برگردد.
نیمه ی اول بدون این که گولی از خط دروازه ها عبور کند به پایان 
از  بهتر  مراتب  به  عملکردی  و  داد  نشان  انگیزه  با  آلمان  رسید. 
دیدار روز شنبه برابر لهستان از خود به نمایش گذاشت. اما سبک 
بازی تدافعی ایرلند شاگردان لو را در رسیدن به نتیجه دلخواه ناکام 
گذاشت. نیمه ی دوم باز هم با حمالت تیم میزبان آغاز شد. در 
دقیقه 58 پودولسکی در محوطه جریمه ایرلند به زمین افتاد؛ اما 
داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. در این نیمه هم حمله ی 
قابل توجهی از سبزپوشان ایرلندی شاهد نبودیم. دقیقه 7۱ باالخره 
قفل دروازه  میهمان شکست و تونی کروس موفق شد آلمان های 

قهرمان جهان را به گول برساند.
ادامه دادند.  به جلوی خود  بازی رو  به  این گول جرمن ها  از  بعد 
دقیقه 8۰ ماریو گوتسه صاحب موقعیت شد ولی در گولزنی توفیقی 
نداشت. از دقیقه 86 ایرلندی ها فشار حمالت خود را زیاد کردند و 
در پی خلق فرصت های گولزنی بودند؛ اقدامی که دیرهنگام به نظر 
می رسید. داور بازی 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر 
گرفت. در آخرین دقیقه جان اوشی در میان بهت تماشاگران حاضر 
در استادیوم شهر گولزن کرشن گول تساوی را وارد دروازه نویر کرد 

تا این دیدار با حساب ۱-۱ به پایان برسد. 











خبر بد براي بايرني ها، تياگو بار ديگر مصدوم شد

واکنش سپ بالتر به اتفاقات جنجالي بلگراد

والدراما: خامس رودريگس، 
ارزش 80 ميليون را دارد

ژابي آلونسو: روبه روي ريال، براي برد بايرن مي جنگم

باشگاه بایرن مونیخ در صفحه اجتماعي خود این 
خبر را تأیید کرد. در حالی که به نظر می رسید 
آتی، شاهد حضور دوباره ی »تیاگو  از هفته های 
آلکانترا« در ترکیب تیم بایرن مونیخ باشیم؛ اما 
این بازیکن 23 ساله سابق بارسلونا، بار دیگر از 
ناحیه لیگامنت دچار مصدومیت شد و یک غیبت 

طوالنی دیگر را باید برای او متصور باشیم.
سال  در  بایرن  به  پیوستنش  زمان  از  که  تیاگو 
به  موفق  بوندسلیگا  بازی   ۱6 در  تنها   ،  2۰۱3
همراهی این تیم شده است، به دلیل مصدومیت 

لیگامنت، مدتها دور از میادین بود.تیاگو از چند 
هفته گذشته، بار دیگر به تمرینات بایرن بازگشته 
قبلی  ناحیه  از  تمرینات  در  دوباره  این که  تا  بود 

دچار مصدومیت شد.
 باشگاه بایرن نیز این خبر را در تویتر خود تأیید 
کرد: »تیاگو به تمرینات بازگشته بود؛ اما بار دیگر 
از ناحیه لیگامنت مصدوم شد و باید مورد عمل 
جراحی قرار بگیرد.انتظار می رود که غیبت او از 

میادین طوالنی باشد«. 

سه شنبه شب، دیدار تیم هاي صربستان و آلباني 
در بلگراد به جنجال کشیده شد و به دلیل هجوم 
تماشاگران به درون زمین، این بازي از سوي داور 
 43 دقیقه ی  در  شب  سه شنبه  ماند.  تمام  نیمه 
به  پی  در  و  آلبانی  و  صربستان  تیم  دو  بازی 
اهتزاز درآمدن پرچم آلبانی بر فراز ورزشگاه محل 
کشیده  پایین  به  ادامه،  در  و  مسابقه  برگزاری 
بازیکن  »میتروویچ«،  توسط  پرچم  این  شدن 
صربستان، درگیری شدیدی بین بازیکنان دو تیم 

رخ داد و باعث هجوم هواداران صرب به دروزن 
زمین و نیمه تمام ماندن بازی شد. 

صفحه  در  امروز  فیفا  رییس  بالتر«،  »سپ 
جنجالی  اتفاقات  به  واکنش  در  خود،  اجتماعی 
»فوتبال  نوشت:  بلگراد  در  شب  سه شنبه  بازی 
پیغام های  رساندن  برای  ابزاری  به  نباید  هرگز 
سه شنبه  اتفاقات  قویا  من  شود.  تبدیل  سیاسی 

شب در بلگراد را محکوم می کنم«.

رهبر خط میاني تیم کلمبیا در دهه 9۰، معتقد 
ریال  در  مي تواند  رودریگس  خامس  که  است 
درخشاني  آینده  و  بگیرد  یاد  زیادي  چیزهاي 
میانی  خط  رهبر  و  کاپیتان  اوست.  روي  پیش 
کسی  میالدی   9۰ دهه  در  کلمبیا  ملی  تیم 
نبود جز »کارلوس والدراما« که به گولیت سفید 
وب سایت  با  مصاحبه  در  والدراما  بود.  ملقب 
»Elenganche.es«، به تمجید از خامس 
رودریگس، ستاره این روزهای تیم ملی کلمبیا و 

ریال مادرید پرداخت. 
جام  در  را  باالیش  کیفیت  »خامس  گفت:  وی 
ملحق  ریال  به  تازگی  به  داد.او  نشان  جهانی 

شده و برای جا افتادن در این تیم، به کمی زمان 
دارد  بسیاری  دارد.او شایستگی های  نیاز  بیش تر 
آینده  و  دارد  کمی  سن  اینها،  همه  بر  عالوه  و 

درخشانی پیش روی اوست«.
جام  در  این که  وجود  با  »خامس  داد:  ادامه  وی 
هنوز  اما  داد  ارائه  را  بازی ها  بهترین  جهانی، 
می تواند پیشرفت کرده و بهتر از اینها هم بازی 
کند.او در ریال می تواند چیزهای زیادی یاد بگیرد 
و اگر این باشگاه، 8۰ میلیون یورو برای خرید او 
هزینه کرده، بدون شک ارزشش را داشته است.

امیدوارم او سال ها در ریال بماند و بداند که تمام 
مردم کلمبیا حامی او هستند«.

که  گفت   TZ نشریه ی  با  مصاحبه  در  آلونسو 
احتمال  و  ندارد  ریال  با  رویارویي  براي  مشکلي 
برخورد دوباره دو تیم در لیگ قهرمانان را بسیار 
و  نقل  آخر  روزهای  در  آلونسو  ژابی  دانست.  باال 
بایرن  راهی  مادرید  ریال  از  تابستانی،  انتقاالت 
را  ریال  از هواداران  بسیاری  تعجب  و  مونیخ شد 

موجب شد. 
آلونسو که این روزها در بایرن خوش می درخشد 
در  »مردم  گفت:   »TZ« نشریه  با  مصاحبه  در 
مورد انتقال من به بایرن خیلی صحبت می کنند. 
من به دنبال تجربه کردن یک فضای جدید بودم.
دلیل ترک کردن مادرید به خاطر آمدن کروس نبود.

و  داشتم  قرار  آنچلوتی  اطمینان  مورد  کامال  من 
در تیم، نقش مهمی به من محول شده بود. به 
هیچ عنوان این که می گویند با آمدن کروس، در 
ریال به من بی توجهی می شد، صحت ندارد. تنها 

می خواستم یک تجربه جدید کسب کنم«.
ژابی در مورد اختالفات قدیمی با گواردیوال زمانی 
»ابدا  گفت:  چنین  بود،  بارسا  سرمربی  او  که 
مشکلی بین ما وجود ندارد. گواردیوال مربی بارسا 
بود و من هم در ریال حضور داشتم.االن هر دوی 
ما در بایرن هستیم.چنین مسایلی برای اولین بار 
می افتد.  اتفاق  من  ورزشی  زندگی  در  که  نیست 
به هرحال این مسایل، بخشی از فوتبال هستند. 
وقتی به بایرن آمدم از طرف مورینیو هیچ پیغامی 
دریافت نکردم او درک می کند که در فوتبال، چنین 

اتفاقاتی رخ می دهند«.

ووضعیت  رونالدو  با  روبن  مقایسه  مورد  در  ژابی 
افزود:  ریال  تیم ملی و  این روزهای کاسیاس در 
از  است.  بسیار مشکل  رونالدو  و  روبن  »مقایسه 
بود.  جهانی  جام  بازیکن  بهترین  روبن  من،  نظر 
در فصول اخیر نیز در سطحی باورنکردنی بازی 
کرده است. در مورد کاسیاس هم باید بگویم که 
ایکر یک فوتبالیست حرفه ای است. او با انتقادات 
بیگانه نیست. ایکر همچنان برای ریال و تیم ملی 

اسپانیا، یک بازیکن مهم و تأثیرگذار است«.
در انتها ژابی در مورد دو نیمه نهایی جذاب فصول 
گذشته در مقابل بایرن در لیگ قهرمانان گفت: 
تیم  دو  این  رویارویی  شاهد  بازهم  که  »امیدوارم 
باشم. احتمالش هم کم نیست. اگر با ریال روبرو 
شوم، مثل یک بازیکن حرفه ای با این بازی برخورد 
خواهم کرد. برای پیروزی بایرن می جنگم و برای 

روبرو شدن با ریال، هیچ مشکلی ندارم«.
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“  با فراغت 2000  افسر  از اکادمی افسران اردو ملی، نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد. 

اکادمی افسران اردو ملی افغان  با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ) سند هرست( ساخته شده است. 

همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

“  د ملي اردو  د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000  افسرانو  په فارغيدو سره به  افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار 

کې نور هم پياړوي شي. د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا 

د ) سند هرست( شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده.  د نړيوالې ټولنې او  د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت  ګډه  همکارۍ 

د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کو ي.”

مشارکت درازمدتاوږدمهاله ملګرتيا!

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مدیرمسئول:  ذكي دریابي
معاون مدیرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير یاوری
دبير خبر: نجيب اهلل نصيح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
dailyetilaatroz@gmail.com :ایميل

آدرس: كابل، كارته سه، كوچه حقوق بشر 
قيمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160


