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اطالعات روز: آقای کاموند، می توانید توضیح دهید که چرا یکی از بزرگ ترین 
سهم ها در فولبرایت به افغانستان اختصاص داده شده است؟ 

کاموند: باید فراموش نکنیم و باور داشته باشیم که مقدار خونی  که امریکایی ها در افغانستان قربانی 
داده و مقدار پولی که مصرف کرده اند، ثابت می سازد که ایاالت متحده امریکا معتقد به ایجاد 
ظرفیت ملی برای افغانستان است و این توجه خاص برای این است که افغانستان ظرفیت انسانی 
خود را در تمام عرصه ها کامل سازد. با توجه به شمار نفوسش، چندین سال است که افغانستان یکی 
از بزرگ ترین سهمیه های فولبرایت را دریافت می کند و تمام آن از سوی ایاالت متحده ی امریکا 
تمویل شده. کشورهای دیگری که فولبرایت می گیرند، بخش هایی از مصارف را خود آن کشورها 

می پردازند و این کار به منظور ایجاد ظرفیت برای آینده ی افغانستان و مردم آن...

مصاحبه ی اختصاصی اطالعات روز با عباس کاموند، معاون سخنگو 
فولبرایت در سفارت  بورس های تحصیلی  والن، مدیر  استیفن  و 

ایاالت متحده در کابل در باره ی بورس های تحصیلی فولبرایت

»فولبرایتبرایبهترینهاست«
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صفحه 2

منچسترسیتی
همیشهدروغمیگویدیاگاهی؟

15نشانهایکه
زنانبایدجدیبگیرند!

خشونتوتحقیررامتوقفکنید
اعتراضفعاالنمدنیایرانیبهبرخوردغیرانسانیوتوهینآمیز

بامهاجرانافغانستاندرقلمروجمهوریاسالمیایران

وزارت مبارزه با مواد مخدر:

پاسخگوی مصرف 7.6 میلیارد دالر نیستیم



جوانان  مشکالت  بهبود  برای  روز:  اطالعات 
در بخش های مختلف، »پالیسی ملی جوانان« در 
در سال های  برنامه،  این  مطابق  و  ارائه شد  کابل 
تعلیم  صحت،  اشتغال زایی،  زمینه های  در  آینده 
کار  جوانان،  مسلکی  و  تخنیکی  آموزش های  و 
می شود. در همین حال، شماری از جوانان خواستار 

تطبیق درست پالیسی ملی جوانان شده اند.
هدف از این برنامه، رسیدگی به مشکالت جوانان، 
طرح و تطبیق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
استعدادهای  توسعه ی  و  رشد  منظور  به  درازمدت 
جوانان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی است. این برنامه  در سنبله  ی سال روان 
توسط  دیروز  و  رسید  وزیران  شورای  تصویب  به 

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معینیت 
ارائه شد.

وزارت  جوانان  امور  معین  اسحاق زی،  تیمور شاه 
اطالعات و فرهنگ دیروز هنگام ارائه ی این برنامه 
گفت که با تطبیق آن  در 5 سال آینده، مشکالت 
که  افزود  او  می یابد.  کاهش  درصد  چهل  جوانان 
جمله  از  افغان،  جوانان  مشکالت  پالیسی  این  در 
بیکاری، اعتیاد، صحت، ازدواج های قبل از وقت و 

بد دادن دختران شناسایی شده اند.
این  حل  برای  این که  به  اشاره  با  اسحاق زی 
که  گفت  شده ،  پیش بینی  برنامه هایی  مشکالت 
با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  معینیت 
روی  وزارت های سکتوری کشور، حدود سه سال 

پالیسی ملی جوانان کار کرده اند. بر اساس آمارهای 
ارائه شده، در حال حاضر حدود شش میلیون جوان 
زندگی  فقر  خط  زیر  مردم  درصد   36 و  اند  بیکار 

می کنند.
فقر و بیکاری پس از ناامنی از عمده ترین چالش ها 
در کشور به شمار می رود. در چند ماه اخیر در سه 
رویداد جداگانه، دو جوان به دلیل بیکاری در کشور 
والیت  در  زن  یک  هم چنان  و  کردند  خودکشی 
اکثر  برای  زد.  آتش  را  خانواده  اش  اعضای  قندوز، 
مرکزهای  و  دانشگاه ها  از  فراغت  از  پس  جوانان 

مسلکی، کار پیدا نمی شود.
ملی  »پالیسی  راه اندازی  از  جوانان  حال،  این  با 
جوانان« ابراز خرسندی کرده اند؛  اما از دولت جدید 

خواسته اند که این برنامه را به طور درست و شفاف 
کاغذ  روی  دیگر،  مانند  پروژه های  و  کند  تطبیق 
باقی نماند. در جریان  سال های گذشته برنامه های 
زیادی از سوی حکومت در بخش های مختلف ارائه 
شده، اما اکثر پول های آن از سوی مقام های دولتی 

اختالس شده است.
مخدر،  مواد  به  جوانان  آوردن  رو  عوامل  از  یکی 
فعالیت های  سایر  و  قاچاق  جنایت،  دزدی، 
باودن،  مارک  می شود.  عنوان  بیکاری  غیرقانونی، 
مسئول فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل در کشور 
دیروز از ارائه ی پالیسی ملی جوانان استقبال کرد و 
گفت که در راستای تطبیق این برنامه، با حکومت 

افغانستان همکاری می کند.

از  اداره ی ملی حافظت  اطالعات روز: مسئوالن 
محیط زیست کشور گفته  اند، حدود 200 شکارچی 
عرب از کشور قطر همراه با یک شیخ در والیت فراه 
کمپ ساخته  اند و پرندگان نایاب را شکار می کنند. 
چند روز پیش مسئوالن در والیت نیمروز نیز گفته 
بودند که گروهی 16 نفری کشور قطر برای شکار 

نیش مرغ وارد این والیت شده  است.
زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره ی  منبع  یک 
کشور که خواسته نامش در خبر ذکر نشود، به رادیو 
آزدای گفته است که نزدیک به 200 تن از عرب  های 

کشور قطر همراه با یک شیخ، در منطقه ی موسوم 
به »خوسپاس« در مربوطات ولسوالی بکواه والش 
شکار  مصروف  و  ساخته  کمپ  فراه  والیت  جوین 

پرندگان نیش مرغ هستند.
به گفته ی او، پس از خروج نیروهای بین المللی از 
برخی مناطق کشور، حضور همچون افراد به حمایت 
مسئوالن محلی در ساحات سرحدی افزایش یافته و 
پولیس و اردوی ملی افغانستان، امنیت آنان را تأمین 
می کنند. این در حالی است که حکومت دوران حامد 
کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، شکار پرندگان را 

ممنوع کرده بود. فرید بختاور، رییس شورای والیتی 
بهانه ی  به  عرب ها  از  شماری  که  است  گفته  فراه 
این والیت شده اند؛  ساخت مسجد و شفاخانه وارد 
اما در واقع آنان پرندگان نیش مرغ را شکار می کنند. 
حکومت در این زمینه هنوز واکنش نشان نداده؛ اما 
بختاور گفت که رییس جمهور باید برای جلوگیری 
از این کار شکارچیان عرب اقدام کند. با این حال، 
تأیید  را  فراه  در  عرب ها  حضور  داخله  امور  وزارت 
کرده؛ اما تأکید دارد که آنان برای ساخت یک مسجد 
نجیب اهلل  شده اند.  والیت  این  وارد  پارک  و  بزرگ 

دانش، معاون سخنگوی این وزارت دیروز گفت که 
پس از افزایش شکایت ها در مورد حضور شکارچیان 
عرب، یک هیأت حقیقت یاب توظیف شده است. بر 
اساس معلومات ارائه شده، 138 نوع حیوان و پرنده 
برفی،  پلنگ  نیش مرغ،  می شوند.  یافت  کشور  در 
گوسفند مارکوپولو، ببر کسپینی، باز و کلنگ سفید، از 
جمله ی حیواناتی اند که در کشور یافت می شوند. با 
این حال، این نگرانی نیز مطرح شده که با افزایش 
حضور خانواده های خارجی، شکارچیان عرب دنبال 

بررسی مناطق استراتژیک نباشند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور با صدور فرمانی، ادامه ی کار یک ثلث مجلس 
نمایندگی  به  که  است. سناتورانی  لغو کرده  را  سنا 
از شورا های ولسوالی در مجلس سنا حضور داشتند، 

ادامه ی کارشان لغو شده است. 
سه  از  سنا  مجلس  اعضای  اساسی،  قانون  مطابق 
از اعضای مجلس  طریق معرفی می شوند. 3۴ تن 

شوراهای  از  دیگر  تن   3۴ والیتی،  شوراهای  از 
ولسوالی ها و 3۴ تن  توسط رییس جمهور به مجلس 
ولسوالی  شوراهای  انتخابات  می شوند.  معرفی  سنا 
تا کنون در کشور برگزار  نشده و در دو دور گذشته ی 
مجلس سنا، 3۴ تن دیگر نیز از شوراهای والیتی به 
نمایندگی از شوراهای ولسوالی به این مجلس معرفی 
شده اند. رییس جمهور دو روز پیش با صدور فرمانی، 

کار این ثلث را لغو کرده و گفته است که این ثلث 
ادامه ندهد. فضل هادی مسلم یار، رییس  به کارش 
مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفت که 
بر اساس حکم رییس جمهور، تا برگزاری انتخابات 
به  با دو ثلث خود  شوراهای ولسوالی، مجلس سنا 
این فرمان  رییس جمهور دیروز  ادامه دهد.  کارش 
به رای گیری گذاشته شد و سپس اکثر سناتوران آن 

را تأیید کردند. اما با این فرمان، برخی از سناتوران 
از  یکی  کلیم زی،  حسیب اهلل  داشتند.  مخالفت 
مجلس  نصاب  افراد،  این  رفتن  با  گفت،  سناتوران 
شوراهای  انتخابات  برگزاری  تا  و  می خورد  برهم 
اشرف  دهند.  ادامه  کارشان  به  افراد  این  ولسوالی، 
غنی و عبداهلل توافق کرده اند که انتخابات شورا  های 

ولسوالی همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار شود. 

باغ داری  ملی  پروژه ی  طریق  از  روز:  اطالعات 
» خانه ی   278 حدود  زارعت،  وزارت  مال داری  و 
سبز کوچک« برای زنان چهار والیت شمال شرقی 
منظور  به  کوچک  خانه های  این  شده اند.  ایجاد 
والیت  چهار  این  زنان  برای  کار  فراهم آوری 
شمال شرقی ایجاد شده و در آن در فصل زمستان 

سبزیجات کشت می شو د.
82 خانه ی سبز کوچک در والیت  قندوز، 126 خانه 
در بغالن، 50 خانه در تخار و 20 خانه در بدخشان 

ساحه ای  کارمند  قریشی،  فیروزه  شده اند.  ایجاد 
بخش باغچه های خانگی پروژه ی ملی باغ داری و 
است که  پژواک گفته  به  زراعت  وزارت  مال داری 
ساخت این خانه ها برای کشت سبزیجات در حدود 

یک ماه پیش تکمیل شده است.
به گفته ی او، هر یک از این خانه های سبز کوچک 
12 متر طول و سه و نیم متر عرض دارند. برای 
پالستیک  نیاز،  مورد  سیخ  خانه ها،  این  صاحبان 
به طور  سبزی  نوع   16 تخم  و  ضرورت  قابل 

از  هر یک  ساخت  برای  است.  شده  توزیع  رایگان 
این خانه ها، بیش از 7 هزار افغانی مصرف شده و 
افغانستان  بازسازی  از سوی صندوق  آن   بودجه ی 
از  شماری  حال،  همین  در  است.  شده  پرداخته 
ایجاد  کوچک  سبز  خانه های  برای شان  که  زنانی  
آنان  زندگی  این طریق وضعیت  از  گفته اند،  شده، 
از  می گویند،  آنان  یافت.  خواهد  بهبود  حدی  تا 
اعضای  برای  سبزیجات،  پرورش  و  کشت  طریق 
خانواده ی شان پول به دست می آورند. هم چنان آنان 

وسایل  فرزندان شان  برای  می توانند  این طریق  از 
مکتب نیز فراهم کنند. سال گذشته نیز ۹2 خانه ی 
برای زنان بی بضاعت  سبز کوچک در شمال شرق 
والیت های  زنان  حال،  این  با  بود.  شده  ساخته 
نیز  ارز گان  و  بامیان  هلمند،  جمله  از  دور دست، 
برای شان  کوچک  سبز  خانه های  ایجاد  خواهان 
شده اند. آنان از دولت خواسته اند که این برنامه را 
در سطح کشور گسترش دهد، تا زنان از این طریق 

وضعیت زندگی شان را بهبود بخشند.

شدن  کشته  از  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
نیروهای  مشترک  عملیات  در  شورشی   27
در  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  کشور  امنیتی 
 12 و  زخمی  طالب  شورشی  سه  عملیات  این 
عملیات  این  شده اند.  بازداشت  آنان  دیگر  تن 
غزنی  قندهار،  کنر،  والیت های  مربوطات  در 
و  ملی  اردوی  نیروهای  همکاری  به  هلمند  و 
خبرنامه ی  در  است.  شده  راه اندازی  ملی  امنیت 
به  داخله  امور  وزارت  رسانه های  دفتر  ارسالی 

این  که  است  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی 
از مناطق کشور  برای پاک سازی بعضی  عملیات 
از وجود هراس افگنان طالب و تأمین امنیت بهتر 
بود.  شده  راه اندازی  والیت ها  این  مربوطات  در 
به دست  نیز  جنگ افزار  مقداری  عملیات  این  در 
اساس  بر  است.  افتاده  کشور  امنیتی  نیروهای 
دیگر   اقدام  یک  در  پولیس  نیروهای  خبرنامه، 
والیت های  مربوطات  از  را  ماین  حلقه  چهار 
تخار، فاریاب و هرات کشف و خنثا کرده اند. در 

این خبرنامه آمده است که این ماین ها به تازگی 
اعمال  منظور  به  طالب  شورشیان  سوی  از 

بودند. تخریبی و تروریستی جاسازی شده 
نشر  با  ملی  دفاع  وزارت  حال،  همین  در 
عملیات  ادامه ی  به  که  کرد  اعالم  خبرنامه  ای 
»طوفان  نام  تحت  ملی  اردوی  جنگی  مشترک 
دانگام  ولسوالی  مربوطات  در  سرخ«  دره ی 
تن  ده ها  گذشته،  ساعت   2۴ طی  کنر  والیت 
عملیات  این  در  شده اند.  کشته  مسلح  مخالف 

مخالفان  برجسته ی  فرمانده  ضیاالرحمان،  قاری 
مسلح در ولسوالی دانگام زخمی شده است.

فیر   10 عملیات  این  در  خبرنامه،  اساس  بر 
توپ  فیر مرمی   7 ملی متری،   82 مهمات هاوان 
مقدار  یک   و   M2۴0 مرمی  فیر   100 صحرا، 
ارودی  نیروهای  به دست  نیز  ضد پرسونل  ماین 
مخالفان  تلفات  اخیر  ماه  چند  در  آمده اند.  ملی 
در  امنیتی  نیروهای  عملیات  در  دولت  مسلح 

شماری از والیت ها افزایش یافته است.

اطالعات روز: وزارت مبارزه با مواد مخدر اعالم 
کرد که این وزارت پاسخگوی مصرف 7.6 میلیارد 
دالر برای مبارزه با مواد مخدر نیست. محمد ابراهیم 
ازهر، معین مالی و اداری این وزارت می گوید، این 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  از طریق  پول  مبلغ 
با هماهنگی این وزارت مصرف نشده؛ بنابراین، ما 

پاسخگو و مسئول مصرف این پول ها نیستیم.
در خبرنامه ی دفتر رسانه های این وزارت آمده است، 
برای  دالر  میلیارد  داده اند که 7.6  رسانه ها گزارش 
مبارزه علیه مواد مخدر به مصرف رسیده است؛ ولی 
این مربوط به وزارت مبارزه با مواد مخدر نمی شود. 
در  پول  مبلغ  این  نیست،  مشخص  حال،  این  با 
مبارزه  برای  توسط که و چگونه  سال های گذشته 

با مواد مخدر مصرف شده است.
کشورهای  از  برخی  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
خارجی را متهم به صادر کردن »پیش سازهای مواد 

مخدر« می کند و می گوید که ۹5 درصد پول این 
اداری  و  مالی  معین  مافیا می ریزد.  به جیب  پدیده 
این وزارت گفت که هم اکنون صرف چهار درصد 
پول کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به افغان ها و 

دهقانان می رسد.
و  دلیل  هیچ  افغانستان  که  کرد  تأکید  ادامه  در  او 
برای  و  ندارد  مخدر  مواد  کشت  برای  بهانه  ای 
بلند  مردم  آگاهی  سطح  باید  آن  از  جلوگیری 
بزرگ ترین  از  یکی  هنوز  افغانستان  شود.  برده 
شمار  به  جهان  در  مخدر  مواد  تولید کننده های 
از ۹0  ارائه شده، بیش  آمارهای  بر اساس  می رود. 
درصد مواد مخدر مورد نیاز جهان از افغانستان تأمین 

می شود.
اداری وزارت مبارزه  اما  معین مالی و  با این وجود 
با مواد مخدر تأکید دارد، مسئول این مصیبت تنها 
از صادر  بیش ترین مشکل  بلکه  نیست،  افغانستان 

نمودن »پیش سازهای مواد مخدر« است که توسط 
کشورهای خارجی صادر می شود. برای مبارزه با مواد 
مخدر در 13 سال گذشته ، میلیون ها دالر به مصرف 

رسید؛ اما برای کاهش آن تأثیر نداشته است.
چندی پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر و سازمان 
ملل با نشر گزارشی اعالم کرد که در سال 201۴ 
کشت مواد مخدر 7 درصد و تولید آنان 17 درصد 
افزایش یافته است. در برخی از موارد گزارش شده 
بلندپایه ی دولتی در  از مقام های  است که شماری 
هیچ  نام   هنوز  اما  دارند؛  دست  مخدر  مواد  قاچاق 

یکی از آنان افشا نشده است.
یکی از منابع تمویل طالبان تروریست، قاچاق مواد 
نا امن  والیت های  در  زیادتر  کوکنار  است.  مخدر 
کشور، از جمله قندهار و هلمند کشت می شود. در 
همین حال، معین مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد 
مخدر از علمای دینی خواست که مردم را از کشت، 

تولید، قاچاق و استفاده ی مواد مخدر با تفسیر آیات 
قرآنی و احادیث منع کنند.

در  روان  هفته ی  شنبه  را  روز  اظهارات  این  او 
قندهار  به  کابل  اعزامی  هیأت  مشترک  نشست 
در  است.  کرده  بیان  مخدر   مواد  وضعیت  مورد  در 
خبرنامه ی دفتر رسانه های این وزارت آمده است، در 
این نشست توریالی ویسا، سرپرست والیت قندهار، 
علمای  شورای  رییس  و  والیتی  شورای  رییس 

قندهار نیز حضور داشتند.
است  گفته  نشست  این  در  قندهار  والی  سرپرست 
که تقریبا 100000 معتاد در قندهار وجود دارند و 
اگر هر کدام این ها روزانه 1 دالر مواد مخدر مصرف 
کنند، 100000دالر در هر روز به جیب قاچاق بران 
کشت  از  جلوگیری  برای  او،  گفته ی  به  می ریزد. 
کوکنار، باید برای دهقانان برنامه های معیشت بدیل 

در نظر گرفته شود.
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نیروهایامنیتی
بهدنبالالنههایدشمن

ریاست عمومی امنیتی ملی از بازداشت گروهی از مهاجمان 
را  داخله  امور  وزارت  بر  حمله  قصد  که  داده  خبر  انتحاری 
داشتند. این ریاست در خبرنامه ای گفته است که پنج تن را 
با اسلحه و مواد انفجاری  قبل از حمله بر وزارت امور داخله 
بازداشت کرده اند. این افراد گفته اند که می خواستند با استفاده 
از موتر زرهی و کارت های جعلی، مقام های وزارت امور داخله 

را در جریان جلسه هدف حمله ی تروریستی قرار دهند.
مأموران امنیت ملی با دستگیری این افراد از وقوع یک رویداد 
خونین و به احتمال زیاد سرافگندگی کالن جلوگیری کردند. 
تروریستی  برنامه ی  طبق  و  انفجاری  مواد  با  افراد  این  اگر 
داخله  امور  وزارت  درون  به  شدن  وارد  به  موفق  خودشان، 
می شدند و خودشان را به هدف می رساندند، رسوایی بزرگی 

به بار می آوردند. 
تروریستان بارها با استفاده از وسایل زرهی و شیشه سیاه و با 
جعل کارت های هویت، خودشان را به مهم ترین مراکز امنیتی 
و سیاسی کشور رسانده و دست به عملیات های تروریستی 
با  انتحاری  مهاجمان  از  گروهی  پیش،  سال  سه  زده اند. 
دفاع  وزارت  بلند پایه ی  مقام های  از  یکی  زرهی  واسطه ی 
ملی، خودشان را تا پشت دروازه ی دفتر وزیر دفاع رساندند. 
دو سال پیش یکی دیگر از تروریستان انتحاری با استفاده از 
همین تاکتیک خودش را به شفاخانه ی سردار محمد داوود 
خان رساند و منفجر کرد و دو ماه پیش یکی دیگر از این افراد 
با استفاده از وسایط مقام های فرماندهی پولیس کابل، خودش 
را به داخل این مرکز امنیتی رساند و در دفتر کاری فرمانده  
پولیس کابل خودش را منفجر کرد. این امر نشان می دهد 
که استفاده از وسایط زرهی و شیشه سیاه و جعل کارت های 
تاکتیک های  مهم ترین  از  یکی  امنیتی،  نهادهای  هویتی 
طالبان و تروریستان است. نیروهای امنیتی افغانستان تاکنون 
در  نکرده اند؛  عمل  موفق  تروریستان  تاکتیک  این  برابر  در 
حالی که در میدان های نبرد و عملیات های اوپراتیفی آن ها 
نبرد و جنگ  نابود کرده اند. طالبان در میدان  را سرکوب و 
جبهه ای تاب مقاومت در برابر نیروهای امنیتی افغانستان را 
ندارند و از این رو، تمام تمرکز شان را بر عملیات های انتحاری، 
بمب گذاری های کنار جاده و تخریب اموال عمومی کرده اند. 
آن ها با انجام یک حمله ی تروریستی هرچند از نظر امنیتی و 
سیاسی به هیچ چیزی دست نمی یابند، فقط به دنبال خبر ساز 
شدن و ایجاد جو وحشت و دهشت در میان مردم می باشند. 
آن ها اندک ترین عملیات تروریستی را نیز از نظر تبلیغاتی برای 
خود دست آورد تلقی می کنند  و از آن در برابر مردم و دولت 

افغانستان استفاده می نمایند. 
در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مهارت های جنگی 
و استخباراتی شان را در زمینه های مختلف به اثبات رسانده اند. 
این نیروها با تاکتیک های جنگی روز آشنا هستند و استفاده 
از تمام تجهیزات و تکنولوژی در دسترس شان را می دانند. از 
نظر اوپراتیفی نیز این نیروها به توانایی ها و مهارت های باالیی 
دست یافته اند. آن ها بدون کمک های خارجی، پیچیده ترین 
عملیات های اوپراتیفی را انجام داده و در حال حاضر منابع و 

گنجینه های استخباراتی فراوانی در اختیار دارند. 
بخش های کشفی پولیس و استخبارات، بر تمام گوشه و کنار 
شهر کابل و دیگر شهرها تسلط کامل دارند و تروریستان و 
مجرمان سازمان یافته به سختی می توانند از زیر چشم تیز بین 
و بیدار این نیروها برنامه های تروریستی و جنایی شان را عملی 

کنند. 
هرچند این نیروها از تمام حمالت تروریستی جلوگیری کرده 
نتوانسته اند؛ اما همه روزه عوامل و شبکه های تروریستی را از 
کابل و دیگر شهرهای افغانستان دستگیر می نمایند. در این 
شبکه های  و  برنامه ها  خطرناک ترین  و  بزرگ ترین  میان، 
و  توانایی ها  نیروها  این  بوده اند.  شامل  نیز  تروریستی 
مهارت های شان را ثابت کرده اند و نیاز به حمایت های سیاسی 

و مردمی دارند.
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شهروندان  با  توهین آمیز  برخورد های  از  گزارش هایی  اخیرا 
این  از  یکی  است.  رسیده  نشر  به  ایران  در  کشور  مهاجر 
برخوردها که واکنش گسترده ای را به دنبال داشت، برخورد 
بود  افغانستانی  دانش آموز  سه  با  ایرانی  معلم  یک  زشت 
آلوده  از  بعد  بروند  دست شویی  به  کرد   مجبور  را  آن ها  که 
کردن دست های شان به محتویات آن، دست های شان را به 
دهن شان ببرند. مورد دیگِر برخورِد توهین آمیز و غیر انسانی 
نوجوانان  که  است  ویدیویی  نشر  افغانستانی،  مهاجران  با 
افغانستانی را مجبور به تجاوز جنسی بر هم دیگر می کنند. 
افغانستانی  مقابل مهاجران  در  این عملکرد های غیر انسانی 
اخوت  مدعی  که  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  سوی  از 
اسالمی در جهان اسالم می باشد، مورد پیگرد قرار نگرفته اند. 
اما واکنش های انسانی را در میان فرهنگیان و فعاالن مدنی 
ایران بر انگیخته اند و آنان  این برخوردها را محکوم نموده اند. 
بیانه ای است که تحت عنوان  این واکنش ها، نشر  از  یکی 

»خشونت و تحقیر را متوقف کنید «. 
این بیانیه از سوی 200 فعال مدنی ایران  در سایت پراکسیس 

به نشر رسیده است. 
پناه جویان  با  غیر انسانی  برخورد  ایرانی  مدنی  فعاالن  این 
ترویج  علت  و  نموده اند  محکوم  را  ایران  در  افغانستانی 
افغانستانی  مهاجران  با  توهین آمیز  و  نادرست  برخورد های 
نادرست جمهوری  را مشکل ساختاری و سیاست  ایران  در 
در  دانسته اند.  افغانستانی  پناه جویان  قبال  در  ایران  اسالمی 
بیانه ی آن ها آمده است: »ما بر این باوریم که خشونِت جاری در 
جامعه که به شکلی عریان، مهاجران، پناه جویان و پناهندگان 
افغانستانی را به عنوان افرادی »غیرخودی و بیگانه« و یکی 
از حاشیه ای ترین اقشار کم درآمد مورد هدف قرار داده است، 
تعدیل  سیاست های  حقیقت،  در  است.  ساختاری    پدیده ای 
موجب  خصوصی سازی،  روند  آن  ادامه ی  در  و  ساختاری 
گسترش فقر و فشار بیش تر بر اقشار کم درآمد جامعه شده 
است. در این میان، دولت ایران، آشکارا از مسئله ی پناه جویان 
با  یک سو   از  بتواند  تا  می کند  استفاده  سوء   پناهندگان  و 
استفاده از نیروی کار ارزان قیمِت کارگران افغانستانی و پایین  
نگه داشتن دست مزد ها، سود بیش تر سرمایه داران را تضمین 
کارگر  طبقه ی  در  اختالف  ایجاد  با  دیگر،  سوی  از  و  کند 
علت  بر  افغانستانی،  و  ایرانی  کارگران  دادن  قرار  رودررو  و 
اصلی بیکاری و فقر سرپوش گذاشته و پناه جویان، پناهندگان 
و مهاجران افغانستانی را عامل بیکاری  نشان دهد. این در 
حالی است که همین دولت، سیاست هایی را در جهت افزایش 
جمعیت در پیش گرفته است که حداقل طی دو دهه ی آینده 
مزبور،  روند  افزود.  خواهد  غیر مولد کشور  بر شمار جمعیت 
عالوه بر بحران افزایش تقاضای کاال نسبت به تولید، ظهور 
نسلی که هم چنان با بحران اشتغال روبه  رو خواهد بود را در 

پی خواهد داشت.«
اسالمی  جمهوری  نظام  ایرانی،  مدنی  فعاالن  این  باور  به 
ایران آگاهانه عزمی برای مبارزه با برخورد های توهین آمیز 

و کینه توزانه علیه مهاجران افغانستانی در ایران ندارد، بلکه 
سیاست دولت ایران  این است که به نحوی از آن حمایت 
کند. آن ها مصداق این عمل تبعیض آمیز دولت ایران را نشر 
اغراق آمیز سریال ها و اخبار اعمال خالف قانون از مهاجران 
به  وابسته  روزنامه های  و  رسمی  رسانه های  در  افغانستانی 
دولت ایران می داند که به طور عمدی بزرگ نمایی می شوند. 
به باور فعاالن مدنی ایرانی، نظام جمهوری اسالمی ایران بر 
اساس بینش جرم شناسی استعماری سفید پوستی در قرن 18 
و 1۹، زمینه های بزهکاری را در عوامل اجتماعی و شرایط 
زندگی جست وجو نمی کند، بلکه مربوط به  ژن و نژاد تلقی 
می کند. به همین خاطر، عمل خالف قانون و جرمی بعضی 
از پناهندگان افغانستانی به تمام مهاجران افغانستانی  در ایران 

نسبت داده می شود. 
فعاالن مدنی ایرانی علت وضع هزینه های سنگین تحصیلی 
در مدارس ایرانی به دانش آموزان افغانستانی را یک برنامه و 
سازکار برنامه ریزی شده ی دولت ایران می دانند که با این عمل 
می خواهد فشار اقتصادی را به مهاجران افغانستانی بیش تر 
کند و در نتیجه فرزندان مهاجران افغان را از مدارس ایرانی 
بکشد و به عنوان نیروی کار ارزان در خدمت سرمایه داران 
ایرانی قرار دهد و از این طریق، چرخ نظام تبعیض و تحقیر   

علیه مهاجران افغانستانی در ایران را زنده و پویا نگهدارد. 
فعاالن مدنی ایرانی برای پایان دادن به برخورد غیر انسانی 
با مهاجران افغانستانی در بیانه  ی شان خواست های زیر را از 
ایران، کمیساری پناهندگان سازمان ملل و جامعه ی  دولت 
ایران برای بررسی آسیب های اجتماعی برخورد های  علمی 

توهین آمیز با مهاجران افغانستانی مطرح کرده اند:
مهاجران،  همه ی  حق  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت    .1
برای  را  کودکان  به خصوص  پناهندگان،  و  پناه جویان 
اجتماعی،  بیمه های  رایگان،  ابتدایی  آموزش  از  برخورداری 
به رسمیت بشناسد.  بهداشتی و درمانی و مسکن،  خدمات 

و  پناه جو  مهاجر،  بزرگ ساالن  اشتغال  حق  به  هم چنین 
پناهنده احترام بگذارد و بر اساس تعهدات بین المللی خود، 
و  پناهندگان  وضعیت  به  )مربوط  ژنو  کنوانسیون  نظیر 
و  کودک  حقوق  پیمان نامه ی  آن(،  الحاقی  پروتوکول های 
و حقوق  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  میثاق های حقوق 

سیاسی-مدنی عمل کند.
نه  )و  مدنی مستقل  نهادهای  با همکاری  ایران  دولت    .2
شبه دولتی( و فعاالن اجتماعی، برای تهیه ی محتوای آموزشی 
علیه تمام اشکال نژادپرستی و تبعیض قومیتی اقدام کند  و این 

تولیدات آموزشی را از طریق رسانه ها و مدارس ترویج کند.
3.  دولت ایران لوایحی را تدوین کند که از حقوق انسانی 
نژادی  تبعیض  برابر  در  پناهندگان  و  پناه جویان  مهاجران، 
تا  دهد  خرج  به  را  ممکن  تالش  حداکثر  و  کند  محافظت 

قانون گذاران این لوایح را در روند قانون گذاری لحاظ کنند.
انتقادات  و  بیان  آزادی  کردن  محدود  به جای  مقام ها     .۴
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حاکمیت، نسبت به ترویج 
کینه و تبعیض قومی و ملی در رسانه ها حساس باشند و این 

اقدامات نژادپرستانه را متوقف کنند.
5.  نهادهای بین المللی، نظیر صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیسیف( و کمیساریای عالی حمایت از حقوق پناهندگان، 
با مسئولیت پذیری بیش تر در جهت بهبود وضعیت پناهندگان 
و پناه جویان، خصوصا کودکان، حرکت کنند. هم چنین برای 
در  انتظامی  نیروهای  و  مدیران  مسئوالن،  مقام ها،  آموزش 
باره ی حقوق مهاجران، پناه جویان و پناهندگان برنامه ریزی 

کنند.
را  آکادمیک، تالش های علمی خود  و  6.  جامعه ی علمی 
به بررسی آسیب های اجتماعی، از جمله خشونت و گسترش 
آن در جامعه معطوف کنند و با فاصله گیری از نظریه پردازی 
انتزاعی، با نگاهی انتقادی در جهت تغییر این واقعیت ها قدم 

بردارند.
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یادش بخیر انتخابات بود. کرزی و عبداهلل برای ریاست جمهوری رقابت 
می کردند. هنوز روز انتخابات نرسیده بود، روزهای کمپاین و شعار و انتقال 
پیام به مردم بود. کرزی در یکی از این روزها، گفت که تازه مزه ی ریاست 
نیست.  ایال دادنی اش  به همین خاطر هم  را چشیده و فهمیده،  جمهوری 
اکثریت ما به این حرف رییس جمهور خندیدیم. آن روزها گذشت، کرزی 
از  یا زیادتر  به ریاست جمهوری رسید. حاال که تقریبًا شش سال  دوباره 
از این مزه چشیده ها سر بلند کرده و ادعای  آن روز می گذرد، یکی دیگر 
حقانیت می کند. این آقا مشهور به امیر اسماعیل خان است. اسماعیل خان 
هم در طول دوران ریاست جمهوری آقای کرزی، مزه ها چشید و حاال به 
کابینه ی  در  که  کرده  بلند  در هرات صدا  او  نیست.  ایال دادنی اش  راحتی 
پیش نهادی حکومت وحدت ملی، جایی برای جهادی های کشور در نظر 
گرفته نشده است. اسماعیل خان در این فریاد میان تهی تنها نیست، یک 
جمع از هوادارانش نیز از او حمایت می کنند و خیلی راحت ادعا می کنند که 

برای وزارت، دیپلم کار نیست، تجربه کار است. تجربه ی سیاسی!
جهاد به جنگ در مقابل شوروی و انگلیس گفته می شود که به پیروزی 
از  خیلی  شاید  می شد،  تغذیه  کجا  از  جهاد  این که  شد.  منجر  افغانستان 
رانده شده و  به حاشیه  از مجاهدین  این که خیلی  مجاهدین هم نفهمند. 
نامی از آن ها گرفته نمی شود، هم بماند سر  جایش! با پیروزی مجاهدین 
بر شوروی، فصل دیگری در افغانستان باز شد. فصلی که مملو از ناکامی 
در مدیریت امور می باشد. اشتهای خوب بعضی ها برای رسیدن به قدرت و 
انحصار قدرت، فصل خانه جنگی را در افغانستان باز کرد. جنگی که همه ی 
ملت را داغ دار و کشور را فلج کرد. دانش تعطیل شد، کار لنگ شد و بازار 
هنگ! زندگی کاالی لوکسی شد که برای اکثریت قریب به تمام، میسر 
نبود. این که مجاهدین بزرگوار چه کردند و چه نکردند، تقریبًا بر همه عیان 
است و نیاز به بیان ندارد. اما ادعای اسماعیل خان با تکیه به کوه جهاد، 

کار نادرست و نامردانه ای است. 
یاران  و  او  به  سهمی  ملی   وحدت  حکومت  در  این که  از  خان  اسماعیل 
درد  این  می خواهد  او  است.  گرفته  دل دردی  نگرفته،  تعلق  سیاسی اش 
امیر  این  کند. کاش  مداوا  در صحنه،  و جهادی  پای جهاد  با کشیدن  را 
ریش سفید، چیزی غیر از برانگیختن احساسات توده  ای از مردم داشت و با 
آن برای امتیازی که فکر می کند حق اوست، مبارزه می کرد. نمی دانم چرا 
همه ی بزرگانی که روزگاری بر گرده ی مردم سوار بوده اند، وزارت و ریاست 
و قدرت را حق مسلم خودشان می دانند. از یک طرف بارها شعار می دهند 
که ای مردم، بروید تحصیل کنید، علم بیاموزید که سرنوشت این مملکت 
به دستان شما رقم خواهد خورد و از طرف دیگر، مانع کسانی می شوند که 
زحمت کشیده، درس خوانده و راه  بلد شده اند. یکی از این بزرگواران خیلی 
راحت ادعا می کند که برای وزارت دیپلم نیاز نیست، تجربه   کار است و این 

تجربه را فقط نزد جهادیان )خودشان( می بیند و بس! 
که  کنیم  قبول  باید  اما  جایش؛  بماند سر  ادعا  این  منطق  قوت  و  ضعف 
وزارت انرژی و آب، چیزی نیست که به اساس تجربه ی اسماعیل خان به 
اسماعیل خان رسیده باشد. اسماعیل خان نه متخصص انرژی است و نه 
حتا تا امروز، تعریف درستی از آب دارد، با وجودی که سال ها در آن وزارت 
لم داد و فرمان صادر کرد. تکیه دادن به کوه جهاد و برانگیختن احساسات 
مردم، خود نشانه ای از ضعف در منطق و توانایی های عملی برای رقابت 
با دیگران در جهت رسیدن به قدرت و وزارت ها است. اگر قرار باشد که 
کار به اهل کار سپرده شود، هیچ کسی، چه جهادی و چه غیر جهادی، حق 
ندارد قدرت و امتیاز را حق مسلم خویش بدا ند. این به معنای این نیست که 
نامزدوزیران اهل کار اند یا حکومت وحدت ملی تصمیم دارد کار را به اهل 
کار بسپارد. البته با توجه به نحوه ی معرفی نامزدوزیران، اسماعیل خان هم 
حق دارد ادعای وزارت کند. وقتی می بینیم کسی برای وزارت معرفی شده 
که دو تابعیته است یا سابقه ی جرمی  اش به حدی کلفت است که پولیس 
انترپول دنبالش است، باید به اسماعیل خان هم حق داد که به عنوان کسی 
که خویشتن را پیر و امیر مردم می خواند، ادعای چوکی و وزارت کند. او 

چه کمی از احمدضیا مسعود دارد که نباید وزیر در کابینه معرفی نماید؟ 
اما نه، آدرسی که اسماعیل خان از آن وارد می شود، درست نیست. جهاد، 
تنها جنگ علیه شوروی نبود. جهاد حراست از ارزش ها، تقویه ی انسانیت و 
تقوا را هم شامل می شد. اما عده  ای از این بزرگان که تا حال هم خویشتن 
را نماینده ی جهاد می خوانند، نه تنها در پی انسانیت و تقوا نبودند، که بازار 
آن را هر روزی که گذشت، تنگ و تنگ تر کردند. از این رو، اگر اسماعیل 
خان ادعا کند که سهم مرا بده، منطقی تر است تا این که بگوید مجاهدین 
را شریک قدرت کن! یا صریح مثل کرزی ادعا کند که من مزه ی وزیر 
بودن را چشیده ام و نمی خواهم به همین خوش مز  گی آن را از دست بدهم!

خبرنگار ناراضی

تکیه بر کوه جهاد،
 در پی چوکی نباش

هادی دریابی

خشونتوتحقیررامتوقفکنید
اعتراض فعاالن مدنی ایرانی 
به برخورد غیرانسانی و توهین آمیز با 
مهاجران افغانستان در قلمرو جمهوری اسالمی ایران
رشاداحمدفرزان

»مابراینباوریمکهخشونِتجاریدرجامعهکهبهشکلیعریان،مهاجران،پناهجویانو
پناهندگانافغانستانیرابهعنوانافرادی»غیرخودیوبیگانه«ویکیازحاشیهایترین
اقشارکمدرآمدموردهدفقراردادهاست،پدیدهایساختاریاست.درحقیقت،
سیاستهایتعدیلساختاریودرادامهیآنروندخصوصیسازی،موجبگسترشفقر
وفشاربیشتربراقشارکمدرآمدجامعهشدهاست.دراینمیان،دولتایران،آشکارااز
مسئلهیپناهجویانوپناهندگانسوءاستفادهمیکندتابتواندازیکسوبااستفادهاز
نیرویکارارزانقیمِتکارگرانافغانستانیوپاییننگهداشتندستمزدها،سودبیشتر
سرمایهدارانراتضمینکندوازسویدیگر،باایجاداختالفدرطبقهیکارگرورودررو
قراردادنکارگرانایرانیوافغانستانی،برعلتاصلیبیکاریوفقرسرپوشگذاشتهو
پناهجویان،پناهندگانومهاجرانافغانستانیراعاملبیکارینشاندهد.ایندرحالی
استکههمیندولت،سیاستهاییرادرجهتافزایشجمعیتدرپیشگرفتهاستکه
حداقلطیدودههیآیندهبرشمارجمعیتغیرمولدکشورخواهدافزود.روندمزبور،
عالوهبربحرانافزایشتقاضایکاالنسبتبهتولید،ظهورنسلیکههمچنانبابحران
اشتغالروبهروخواهدبودرادرپیخواهدداشت.«
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اطالعات روز: آقای کاموند، نخست در باره ی 
تحصیلی  بورس های  برنامه ی  پیشینه ی 
فولبرایت و اهداف راه اندازی چنین برنامه ای 
در  ویژه تر،  شکل  به  بعد  و  جهان  سطح  در 
افغانستان  در  برنامه  این  اهداف  باره ی 

صحبت کنید.

کاموند: تشکر از تشریف آوری تان. فراموش نکنیم که 
مسئله ی  یک  جهانی  دوم  جنگ  و  جهانی  اول  جنگ 
این مسئله  و  ایجاد کرد  تاریخ بشر  را در  بزرگ   بسیار 
را بیش تر از هر زمانی مطرح کرد که ملت های جهان، 
انسانی  گوناگون  خطه های  و  گوناگون  فرهنگ های 
به  نیاز  کنند.  زندگی  صلح  در  هم  با  بتوانند  چگونه 
از  بعد  بشریت  برای  مهم  بسیار  مسایل  از  یکی  صلح 
جنگ جهانی دوم بود. یکی از متفکران بزرگ سیاسی 
از  فولبرایت  به نام  سناتوری  امریکا،  متحده ی  ایاالت 
دالیل  از  یکی  که  افتاد  فکر  این  به  ارکنساس  ایالت 
از  آنان  ناآشنایی  و  ملت ها  جدایی  بزرگ،  جنگ های 
ایاالت  بنابراین، طرحی را به گانگرس  هم دیگر است. 
جوان  نسل های  باید  که  کرد  پیش نهاد  امریکا  متحده 
و  کنند  پیدا  بهتر  فهم  و  بیش تر  شناخت  هم دیگر  از 
برنامه در طرحی  این  باشند.  بهتر داشته  ارتباط  با هم 
ایاالت  گانگرس  شد.  ارائه  فرهنگی«  »تبادالت  به نام 
متحده قانونی را تصویب کرد که دولت ایاالت متحده 
بودجه ای را برای تمویل این برنامه اختصاص دهد و از 
طریق این بودجه نه تنها امریکایی های جوان بروند به 
کشورهای دیگر تحصیل کنند، بلکه دانشجویان جوان 
برای تحصیل  ایاالت متحده  به  دیگر  اکثر کشورهای 
بیایند. بناًء این برنامه در سال 1۹۴6 به وجود آمد و در 
گانگرس به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون بیش از 
استفاده کرده اند.  برنامه ی فولبرایت  از  235000 جوان 
فکر می کنم تا کنون بیش تر از 130 هزار امریکایی در 
تحصیل  مختلف  کشورهای  در  و  گوناگون  رشته های 
کرده اند، زبان آموخته اند، با فرهنگ های گوناگون آشنا 
شده و با مردمان مختلف ارتباط برقرار کرده اند. و بیش 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  غیر امریکایی  هزار   222 از 

تحصیالت عالی امریکا راه یافته اند، تحصیل کرده اند،  
با فرهنگ، مردم و زبان امریکا آشنا شده اند. بناًء، این 
تبادل فرهنگی ملت ها و بشریت را با هم بیش تر نزدیک 
ساخته و هنوز هم به قوت خود باقی است. در رابطه به 
قسمت دوم سوال شما باید مطرح کنم که فولبرایت در 
این که  از  پیش  است.  طوالنی  تاریخ  دارای  افغانستان 
ایاالت  که  نکنیم  فراموش  بگویم،  فولبرایت  مورد  در 
افغانستان  استقالل   1۹21 سال  در  امریکا   متحده ی 
از  بعد  سال  نیم  و  یک  دقیقًا  شناخت؛  رسمیت  به  را 
اعالم استقالل افغانستان از بریتانیای کبیر آن زمان. در 
سال 1۹35 مناسبات دیپلماتیک میان دولت افغانستان 
سال  در  و  می شود  ایجاد  امریکا  متحده ی  ایاالت  و 
افغانستان  برنامه ی فولبرایت در  بار  اولین  برای   1۹52
از 150 جوان  بیش  تا کنون  زمان  آن  از  آغاز می شود. 
فرهنگ  خوانده،   زبان  آمده،   افغانستان  به  امریکایی 
این جا تحصیالت  از  خوانده، مسایل دیگری آموخته و 
افغان ها  از  نفر    250 از  بیش  کرده اند.  تکمیل  را  خود 
خود  تحصیالت  رفتند،   امریکا  به   1۹7۹ سال  از  قبل 
را تکمیل کردند و اکثراً انسان های بزرگی در مناسبات 
تاریخ  به  نظر  فولبرایت  برنامه ی  بوده اند.  افغانستان 
آن هم  که  می شود  متوقف  دوره  یک  برای  افغانستان 
به دلیل بسته شدن سفارت امریکا در افغانستان تا سال 
2001 بود. برنامه ی فولبرایت برای بار دوم در افغانستان 
تا کنون،   2003 سال  از  که  شد  شروع   2003 سال  از 
بیش از ۴50 نفر از نسل جوان افغانستان که خواهان 
اکثر  که  مستفید شده اند  برنامه  این  از  بودند،   تحصیل 
در  چه  امروز،  که  آنان  بازگشته اند.  افغانستان  به  آن ها 
دولت کار می کنند، چه در سازمان های غیر دولتی و چه 
در نهادهای دیپلماتیک، نقش پای شان قابل رویت است 
و خیلی خوب هم قابل رویت است. عده ای هنوز هم 
تحصیالت  آرزومندم  که  نشده  تکمیل  تحصیالت شان 

خود را تکمیل کنند  و به افغانستان باز گردند. 

اطالعات روز: چه چیزی به نظر شما، بورس  های 
فولبرایت را نظر به بورس های دیگر برجسته و 

با اهمیت می سازد؟ 

کاموند: سوال بسیار تخنیکی است. من کوتاه جواب 
را واگذار می کنم به  می گویم و قسمت عمده ی پاسخ 
مدیر بورس های فولبرایت، جناب استیف والن. اهمیت 
امریکا و  نهادهای تحصیالت عالی  علمی تحصیل در 
می سازد.  مهم  را  فولبرایت  بورس های  کشور،  این 
نهادهای علمی و فرهنگی امریکا دارای باالترین اعتبار 
نهادهای  از  ماستری  یا  دکترا  که  کسانی  اند.  جهانی 
علمی امریکا می گیرند، واقعا در رشته ی شان تخصص 
پیدا می کنند و »ماستر« رشته ای که خوانده اند می شوند.

 
پاسخ  باقی  والن،  آقای  خوب  روز:  اطالعات 
بورس های  چیزی  چه  که  را  پرسش  این  به 
تحصیلی  فرصت های  دیگر  از  را  فولبرایت 

برجسته تر می سازد، شما ادامه دهید.

و  کهن ترین  از  یکی  تحصیلی  بورس های  این  والن: 
بااعتبارترین برنامه های تحصیلی در سطح جهان است. 
استفاده  برنامه  این  از  جهان  سراسر  از  رهبر  هزارها 
کرده اند که شامل سران دولت ها، برندگان جوایز نوبل 
بااعتبار علمی در سراسر جهان  و دیگر شخصیت های 
دارد  تأکید  ایاالت متحده  از دالیلی که  می شود. یکی 
که جوانان افغانستان از این برنامه استفاده کنند، کمک 
به توسعه و ساختن افغانستان است. وقتی دانشجویان 
و  دانش آموزی  تجربه ی  خود  با  و  می روند  خارج  به 
نیرومند  باعث  می توانند  می آورند،  را  فرهنگی  تبادل 
ساختن افغانستان در تمام بخش ها شوند. در همین جا، 
چگونگی  کنم،  اشاره  می خواهم  آن  به  که  نکته ای 
روند  است.  برنامه  این  مستفیدشوندگان  انتخاب 
و  است  رقابتی  و  منضبط  طوالنی مدت،  آنان  انتخاب 
ما از درخواست دهندگان برنامه می خواهیم که اهداف و 
برنامه های شان برای آینده را با احتیاط در نظر بگیرند. 

بر  و  شفاف  برنامه  این  که  می کنم  تأکید  دیگر  بار 
نیست  مهم  انتخاب،  روند  در  است.  شایستگی  اساس 
شما چه کسی را می شناسید، بلکه مهم است که شما 
چه  آینده  در  شما  می کنید.  کار  چگونه  و  می دانید  چه 
از دانش و مهارت هایی که کسب  و  باشید  می خواهید 
استفاده  چگونه  فرهنگی،  تبادل  تجربه ی  و  می کنید 
خواهید کرد. در انتخاب آنان، ما ظرفیت بالقوه ی آنان 
برای رهبری، پیشینه ی عالی تحصیلی، فعالیت آنان در 
سازگاری  در  توانایی شان  فکری،  بلوغ  جامعه ی شان، 
به  امریکا در دوران تحصیل و عالقه ی شان  با محیط 
فعالیت در امریکا و ظرفیت شان در بهبود درک دوطرفه 
می گیریم.  نظر  در  را  افغانستان  و  متحده  ایاالت  بین 
آنان  که  را  رشته ای  و  عالی  کارکرد  ما  دلیل،  این  به 
و  می گیریم  نظر  در  می کنند،  انتخاب  تحصیل  برای 
به  پس  را  آن ظرفیت ها  می توانند  آنان چگونه  این که 
افغانستان بیاورند. مسئله  ی مهم همان تبادل معلومات، 
تجربه و فهم است. ما باید مطمئن شویم که آنان این را 
بر می گردانند. به این دلیل، آنان باید متعهد به برگشتن 
تجربه ی  و  حرفه ای  زندگی  برای  باشند،  افغانستان  به 
فولبرایت شان و خدمت به افغانستان برنامه ی مشخص 
داشته باشند. در واقع، مستفیدشوندگان باید با تجربه و 
دانش شان برگردند و در ساختن افغانستان کمک کنند 

و آینده ی بهتری برای کشور شان بسازند.
 

چیزی  چه  مشخص  به صورت  روز:   اطالعات 
بورس های  برای  برای  شرایط  واجد  را  آنان 

فولبرایت می سازد؟ 

شرایط برای فولبرایت قرار زیر است:
 باید شهروند افغانستان باشند و در حال حاضر در 

این کشور زندگی کنند. 

 برای دوره ی ماستری باید  اسناد تکمیل دوره ی 
لیسانس را با خود داشته باشند و آن را همراه با فورم 

درخواست پیش از تاریخ 20 مارچ ارسال کنند. 
درجه ی  و  نمرات  که  قوی  آکادمیک   گذشته ی 
آنان  اگر  و  باشد  آن  نشان دهنده ی  دانشگاه  در  آنان 
دارند،  پاکستان  یا  بریتانیا  هند،  از  ساله  سه  لیسانس 
باید دست کم یک سال دوره ی ماستری را پس از آن 
تکمیل کرده باشند تا واجد شرایط گردند و دلیل آن هم 
رقابتی بودن ورود به دانشگاه های ایاالت متحده است 
و دوره ی لیسانس در ایاالت متحده چهار ساله است و 
برای این که آنان بتوانند اهداف شان را در آینده واقعیت 

بخشند، آن را داشته باشند. 
توصیه نامه  سه  باید   آنان 
و  استادان  از   )Recommendation letter(
ما  معموال  باشند.  داشته  کرده اند،  کار  نزدشان  کسانی 
می خواهیم که دو توصیه نامه از سوی استادان باشد و 

یک دیگر از سوی استخدام کننده ی متقاضیان. 
تافل  انترنتی  امتحان  در  دست کم  باید   آنان 
همراه  را  آن  و  بگیرند  نمره   75  )TOEFL iBT(
کنند.  تسلیم  فولبرایت  برای  تقاضا  فورم  درخواست  با 
باید   )PhD( دکتورا  دوره ی  برای  درخواست دهندگان 

حداقل 80 نمره ی تافل انترنتی داشته باشند. 
باید  درخواست دهندگان  گفتم،  قبال   چنان که 
فعالیت های  و  رهبری  برای  بالقوه ی شان  ظرفیت 
بعضی  در  دهند.  نشان  را  اجتماع شان  در  داوطلبانه 
رشته ها، داشتن تجربه ی کاری واقعا مهم است؛ مانند 
ماستری در صحت عامه یا مدیریت بازرگانی. و به هر 
صورت، بهترین نامزدان کسانی هستند که نشان  دهند، 
انجام  را  کارهایی  رشته ها  این  در  این   از  پیش  آنان 
این است که  اکثر رشته های دیگر مهم  برای  داده اند. 
واقعا به آن رشته عالقه داشته باشند و هر رشته  ای که 
باشد، آنان باید نشان دهند که در آینده رشته ی شان را 
دنبال می کنند و بهترین راه نشان دادن این است که 
با آن  به نحوی  یا  باشند،  با آن کار کرده  قبال مرتبط 
رشته سروکار داشته اند. به این دلیل، تجربه ی  کاری و 
پس زمینه ی درخشان تحصیلی در آن رشته مهم است. 
مقاله  چند  باید   درخواست دهندگان 
بخشی  این  و  بنویسند   )Application Essay(
مقاله   یک  باید  آنان  است.  درخواست نامه ی شان  از 
آن  در  و  بنویسند   )personal statement(
مقاله ی  در  و  کنند  بیان  را  خود  اهداف  و  ظرفیت ها 
دیگر اهداف تحقیق شان را واضح سازند و با استدالل 
قوی توضیح دهند که چرا برداشتن گام های مشخص 
آنان  و  می رساند  اهداف شان  به  را  آنان  آکادمیک 
حرفه ای  اهداف  با  را  آکادمیک شان  برنامه های  باید 
درازمدت شان در افغانستان مرتبط سازند. یا به عبارت 
دیگر، آنان چگونه از آن برای خدمت به وطن شان کار 
خواهند گرفت. چنان که قبال گفتم، آنان باید متعهد به 

برگشتن به افغانستان باشند. 
در  گسترده  تجربه ی  که  را  درخواست دهندگانی  ما 
ایاالت متحده نداشته باشند، قویا ترجیح می دهیم. ما تا 
حد ممکن از افغانستان کسانی را می خواهیم که پیش از 
این امکان استفاده از چنین فرصتی را نداشته اند. ما واقعا 
می خواهیم که از بخش های مختلف جامعه ی افغانستان 
فرصت  این  از  بهره بردن  برای  کشور  مختلف  نقاط  و 
دست به کار شوند و به این دلیل است که بانوان را به 

آن تشویق می کنیم.

اطالعات روز: چگونه شما اطمینان می دهید 
بر اساس  انتخاب شفاف، رقابتی و  که روند 

شایستگی خواهد بود؟ 

مطمئن  را  ما  که  دارد  مرحله  چندین  انتخاب  روند 
این که  و  بود  خواهد  شایستگی  اساس  بر  که  می سازد 
نشان  خود  از  توانایی  چه  و  کرده اند  کاری  چه  آنان 
این روند  این که چه کسی را می شناسند.  می دهند، نه 
مدیریت  امریکایی  دیپلماتیک  کارمندان  توسط  کامال 
می شود و هفت مرحله دارد که   ...ادامه در صفحه 5

مصاحبه ی اختصاصی اطالعات روز با عباس کاموند، معاون سخنگو و استیفن والن،
 مدیر بورس های تحصیلی فولبرایت در سفارت ایاالت متحده در کابل در باره ی بورس های تحصیلی فولبرایت

ما واقعا می خواهیم که از بخش های مختلف جامعه افغانستان و نقاط 
مختلف کشور برای بهره بردن از این فرصت دست به کار شوند و به 
این دلیل است که بانوان را به آن تشویق می کنیم.

مصاحبه کننده: جواد زاولستانی



با بررسی تکنیکی آغاز می شود. در این مرحله، درخواست نامه های متقاضیان بررسی می شوند 
این  و  خیر  یا  اند  تکمیل  آنان  درخواست نامه های  آیا  و  نه  یا  واجد شرایط هستند  آنان  آیا  که 
مرحله هم توسط یک کارمند امریکایی و یک کارمند افغان سفارت نظارت می شود. اگر کسی 
معیارهای حداقلی؛ مانند نمره ی تافل یا سه توصیه نامه را تکمیل کرده بود، به این معنا نیست 
که پذیرفته شدن او تضمین شده است. این برنامه بسیار رقابتی است و در سال گذشته ما هزارها 
متقاضی داشتیم و ام سال نیز چنین خواهد بود. تنها بهترین ها و بر اساس دست آوردهای شان 
 Alumni Review( انتخاب خواهند شد. مرحله ی دوم، بررسی توسط گروه تحصیل کرده ها
امریکا رفته اند،  به  برنامه  استفاده کرده اند و  این  از  Panel( است. ما تحصیل کردگانی را که 
استخدام می کنیم و از آنان می خواهیم که بیایند و درخواست نامه ها را بررسی کنند و در واقع، 
هر درخواست نامه را سه تن از آنان با هم بررسی می کنند و آن را نمره می دهند. این مرحله نیز 
توسط یک فرد مسئول از سوی سفارت نظارت می شود. این مرحله در ماه آپریل 2015 انجام 

خواهد شد. ضرب االجل برای درخواست نامه ها برای سال جاری تا 20 ماه مارچ است. 
برای مطمئن شدن از شفاف بودن روند انتخاب، هیچ یک از کارمندان سفارت امریکا، همسر 
آن ها، والدین یا کودکان شان نمی توانند برای فولبرایت درخواستی بدهند. اگر یکی از اعضای 
بررسی درخواست نامه ها کسی را می شناسد یا ارتباطی با او دارد، پیش از بررسی و مصاحبه باید 

آن را آشکار سازد تا در میز مصاحبه و بررسی اسناد آن متقاضی حضور نداشته باشد. 
پس از تکمیل شدن بررسی و بر اساس نمره هایی که دریافت کرده اند، متقاضیان برای مصاحبه 
در  که  است  افغان  تحصیل کرده ی  یک  و  امریکایی  سه  گیرندگان  مصاحبه  می شوند.  خواسته 
افغانستان  در  آنان  آنچه  به  توجه  با  که  می دانند  آنان  و  دارد  تخصص  تحصیلی  رشته ی  آن 
و  بررسی ها  تمام  اساس  بر  بعدی،  مرحله ی  در  بگیرند.  نظر  در  را  معیارهایی  چه  آموخته اند، 
انتخاب می شوند و در ماه  از کاندیداهای جاگزین  انتخاب شدگان نهایی و تعدادی  مصاحبه ها، 
جون سال جاری به خود آنان نیز اطالع داده می شود و پس از آن، از آنان امتحان های استندرد 
لیسانس(  از دوره ی  )امتحان عمومی معیاری پس   GRE مانند  یا دکترا؛  برای ماستری  الزم 
یا در بعضی موارد امتحان عمومی ریاضی پس از دوره ی لیسانس گرفته می شود. پس از این 
فرستاده  واشنگتن  در  نفری   12 کمیته ی  به  درخواست نامه   با  امتحان،  این  نمره های  مرحله، 
می شود. تمام اعضای این کمیته توسط رییس جمهور امریکا تعیین می شوند  و تصمیم نهایی در 
واقع در واشنگتن توسط اعضای هیئت فولبرایت گرفته می شود و در اوایل سال 2016 میالدی، 

53 انتخاب شده ی نهایی در دانشگاه های امریکایی جابه جا می شوند. 

در  ایاالت متحده  که سفارت  گفتند  والن  جناب  کاموند،  آقای  روز:  اطالعات 
در  شما  آیا  کنند،  استفاده  برنامه  این  از  که  می کند  تشویق  را  زنان  کابل 

سفارت امریکا تبعیض مثبت به نفع زنان قایل هستید؟ 

و  متحده  ایاالت  مردم  برای  بلکه  امریکا،  برای سفارت  تنها  نه  که  کنم  باید عرض  کاموند: 
است.  حیاتی  زنان  توان مندسازی  کشورشان،  آینده ی  و  افغانستان  مردم  برای  آن،  از  مهم تر 
این  به  توان مند شوند.  زنانش  زمانی خواهد رسید که  آزادی  و  آبادی  به شگوفایی،  افغانستان 
دلیل، درک ما این است که نظر به دالیل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و محیطی زنان کمتر 
مانع  خانوادگی  مشکالت  دارد  احتمال  حتا  داشته اند.  عالی  تحصیالت  به  دسترسی  فرصت 
تحصیل یک دختر جوان از یک گوشه ی دورافتاده ی افغانستان شود. ما تبعیض مثبت به مفهوم 
با استعداد  دختران  ممکن  حد  تا  اما  نیستم.  قایل  شود،  داده  اضافی  نمره ی  زنان  برای  این که 
افغانستان را تشویق می کنیم که از این فرصت استفاده کنند و درخواستی بفرستند و امیدواریم 
که با تشویق های ما، تعدادی قدم پیش بگذارند. غیر از این، هیچ نوع تبعیض مثبت وجود ندارد.

اطالعات روز: آقای کاموند، می توانید توضیح دهید که چرا یکی از بزرگ ترین 
سهم ها در فولبرایت به افغانستان اختصاص داده شده است؟

 
کاموند: باید فراموش نکنیم و باور داشته باشیم که مقدار خونی  که امریکایی ها در افغانستان 
قربانی داده و مقدار پولی که مصرف کرده اند، ثابت می سازد که ایاالت متحده امریکا معتقد به 
ایجاد ظرفیت ملی برای افغانستان است و این توجه خاص برای این است که افغانستان ظرفیت 
انسانی خود را در تمام عرصه ها کامل سازد. با توجه به شمار نفوسش، چندین سال است که 
افغانستان یکی از بزرگ ترین سهمیه های فولبرایت را دریافت می کند و تمام آن از سوی ایاالت 
متحده ی امریکا تمویل شده. کشورهای دیگری که فولبرایت می گیرند، بخش هایی از مصارف 
و  افغانستان  آینده ی  برای  ظرفیت  ایجاد  منظور  به  کار  این  و  می پردازند  کشورها  آن  خود  را 

مردم آن انجام شده است. 

از  دارد بعضی  احتمال  افغانستان،  در  اداری  دلیل مشکالت  به  روز:  اطالعات 
متقاضیان نتوانند اسناد تحصیلی شان را پیش از ضرب االجل 20 مارچ تکمیل 

کنند. آنان باید چه کار کنند تا فرصت از دست شان نرود؟
 

بگیرند  مکتوبی  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  از  می توانند  آنان  صورت،  این  در  والن: 
اسناد  و  سازند  درخواست نامه ی شان  اسناد  ضمیمه ی  را  آن  و  کند  تأیید  را  فراغت شان  که 

تحصیلی شان را بعدا تکمیل کنند.

داده  ترجیح  معینی  رشته های  فولبرایت  کمیته ی  سوی  از  آیا  روز:  اطالعات 
می شود؟

را که  به جز طب، می توانند هر رشته ی تحصیلی  والن: متقاضیان دوره ی ماستری فولبرایت، 
دوست دارند، انتخاب کنند. اما برنامه ی دکترا محدود به هفت رشته ی تحصیلی است: زراعت، 

اقتصاد، آموزش و پرورش، انجینری، ساینس و تکنولوژی.
 

دانشگاه های  چگونه  متقاضیان  این که  باره ی  در  است  ممکن  روز:  اطالعات 

متقاضیان  اکثر  شاید  بدهید؟  توضیحی  کنند،  انتخاب  را  دلخواه شان 
بخواهند به دانشگاه های مشهور راه پیدا کنند.

بنویسند  را  دلخواه شان  دانشگاه های  آنان خواسته می شود که  از  در درخواست نامه  والن: 
و بدیهی است که ما انتظار داریم که آنان پیش از آن، جست وجو و تحقیق کرده باشند و 
توضیح دهند که برای آنان کدام دانشگاه ها مناسب است. ما امیدواریم که آنان دانشگاه ها 
را فقط به خاطر شهرت شان انتخاب نکنند. کاری که برنامه ی فولبرایت می کند، این است 
که  تمام معلومات، به شمول دانشگاه های دلخواه متقاضی، نمره ی تافل و نمره ی امتحان 
بهترین  و  ممکن  برنامه های  بهترین  با  را  آن  و  می گیر د  نظر  در  را   )GRE( جی آر ای 
تمام  به  یافتن  راه  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  می کند.  مقایسه  ممکن  دانشگاه های 
است  رقابتی  بسیار  نشنیده اید،  را  آن  نام  دانشگاه هایی که شما  و حتا  امریکا  دانشگاه های 
از سراسر  بلکه  برای آن ها درخواست نامه می فرستند،  نیستند که  افغانستان  تنها جوانان  و 
ایاالت متحده  امریکایی درس بخوانند. سفارت  دانشگاه های  جهان جوانان می خواهند در 
معرفی  دانشگاهی  به  را  آنان  معلومات،  و  اسناد  تمام  نظرداشتن  در  با  فولبرایت  هیئت  و 
می کنند که برای شان مناسب است. در بعضی موارد شاید  متقاضیان به دانشگاهی فرستاده 
آنان را به دانشگاهی معرفی می کنیم که بهترین برنامه ها  اما  انتخاب نکرده اند.  شوند که 
را در آن رشته ی تحصیلی خاص داشته باشد. در کل، این روند، یک روند مطابقت دادن و 
مقایسه کردن است. در بعضی موارد، در دانشگاهی که شما انتخاب کرده اید، جایی وجود 
ندارد؛ اما در دانشگاه دیگر برای شما چوکی خالی است. ما خود را از موفقیت آنان مطمئن 
می سازیم و باید آنان نه تنها در رشته ی تحصیلی شان خوب بدرخشند، بلکه حمایت کافی 

برای موفقیت  در پشت سر شان داشته باشند.
 

دیگر  برنامه ی  فولبرایت،  برنامه ی  از  غیر  کاموند،  آقای  روز:  اطالعات 
حمایت  را  آن  کابل مستقیما  در  امریکا  سفارت  که  دارد  وجود  تحصیلی 

کند؟ 

کاموند: برنامه های آموزشی زیادی وجود دارند، چه از طریق اداره ی انکشاف بین المللی 
ایاالت متحده و چه از سوی سازمان های دیگر. اکثر برنامه ها ممکن است مستقیما از سوی 
سفارت اداره و حمایت نشوند. برنامه ی فولبرایت یگانه برنامه ای است که از سوی کانگرس 
ایاالت متحده تصویب شده و از سوی سفارت ایاالت متحده مدیریت می شود. مؤسسات 
تحصیلی امریکا، مؤسسات باز اند؛ هر کس می تواند بدون اجازه ی دولت یا هر نهاد دیگر، 
درخواست بدهد و شامل شود. می خواهم بگویم که اداره ی انکشافی ایاالت متحده و دیگر 
در  را  زیادی  فعالیت های  و  دارند  را  خود  رابطه طرح های خاص  این  در  امریکا  مؤسسات 

افغانستان انجام می دهند.

دریافت کننده ی  هر  برای  که  پولی  مقدار  آیا  والن،  آقای  روز:  اطالعات 
بورس تحصیلی فولبرایت مصرف می شود، معلوم است؟

 
والن: هر سال با سال دیگر و از دانشگاه تا دانشگاه دیگر فرق می کند. بعضی دانشگاه ها 
را  آن  مقدار  بتوان  که  است  دشوار  خیلی  اند.  قیمت  خیلی  دیگر  دانشگاه های  به  نسبت 
تخمین زد؛ اما اگر یک تخمین خیلی کلی از سال های اخیر بزنیم، شاید برای هر فردی که 
دوره ی ماستری اش را تکمیل می کند، در حدود یک صد هزار دالر مصرف  شود و در بعضی 
پنجاه  و  دوصد  حدود  در  دکترا  دوره ی  برای  است.  رقم  این  از  باالتر  خیلی  هزینه    موارد 
هزینه،  قدر  این  می دانید،  شما  که  همان طوری  می شود.  مصرف  فرد  هر  برای  دالر  هزار 
و  است  فولبرایت  تحصیلی  بورس  دریافت کننده ی  هر  باالی  بزرگی  خیلی  سرمایه گذاری 

مصارف سفر آنان شامل این تخمین کلی نمی شود.

اطالعات روز: اگر گفتنی ای دارید که من نپرسیده باشم...

والن: در کل می توان گفت که برنامه ی فولبرایت توسط سناتور فولبرایت در زمانی آغاز 
شد که جهان بعد از جنگ جهانی دوم در تالش بازسازی اش بود و فکر می کنم مهم است 
فکری را که در عقب این برنامه وجود داشت، بدانیم. سناتور فولبرایت گفته است: »هدف 
برنامه ی فولبرایت، آوردن دانش بیش تر، عقالنیت بیش تر و شفقت بیش تر در امور جهان 
است و بدین  وسیله ملت های جهان سرانجام خواهند آموخت که چگونه با هم در صلح و 
بنابراین، هدف کلی فولبرایت ایجاد درک متقابل است و این تنها  دوستی زندگی کنند.« 
پیشرفت  نیز است که هدف آن  تبادل فرهنگی  بلکه  نیست،  آکادمیک  تبادل علمی/  یک 
حرفه ای و فردی است و ما انتظار داریم که وقتی آنان به افغانستان برمی گردند، درک ملت 

افغانستان و ایاالت متحده از یک دیگر را باال ببرند.

کاموند: در ختم می خواهم بگویم که این برنامه برای بهترین هاست. برای کسانی است 
این  باشند.  داشته  واسطه ای  آن،  به  راه یافتن  برای  نیست  و الزم  دارند  استعداد خوب  که 
برنامه برای جوانانی است که استعداد دارند، لیاقت و ظرفیت دارند و می خواهند به جایی 
برسند. یگانه  واسطه ی شان توانایی و لیاقت شان است و امیدوارم این پیام به تمام جوانان 

افغانستان برسد.  تحصیل کرده ی 

در  نشانی  این  در  تکمیل درخواست نامه  روند  و  برنامه  باره ی  در   معلومات 
دسترس است:

http://kabul.usembassy.gov/educational_exchange.html
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یک ساله
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یادداشت های سخیداد هاتف

از  که  اسماعیل  آن  نه،  می شناسند.  همه  را  خان  اسماعیل 
را  او  البته  نمی گویم.  را  بود  ابراهیم  حضرت  محترم  فامیل 
دیگر  کسی  یا  برود   تیغ  زیر  که  آدم  می شناسند.  همه  هم 
هر حال، من  به  جاودانه می شود.  تاریخ  در  ببرد،  تیغ  زیر  را 
انرژی  وزیر  که  همو  می گویم.  را  خودمان  اسماعیل  همین 
افراد  بیش تر  جدید  کابینه ی  در  که  گفته  ایشان  بود.  آب  و 
کرده.  شکایت  نداده،  خبر  فقط  شده اند.  معرفی  »چپ گرا« 
البته این سخن ایشان کامال معقول است. من چپ گراهای 
سید  المسلمین  و  حجت االسالم  اما  نمی شناسم؛  را  دیگر 
پنجاه  هر  که  است  قهار  چپ گراهای  آن  از  بلخی  عالمی 
که  انتقادهایی  میان  در  می کنند.  ظهور  یک بار  فقط  سال 
از نامزدهای وزارت ها می توان کرد، یکی این است که چرا 
از  نشانی  و  اثر  هیچ  می اندازیم،  گوگل  در  که  را  اسم شان 
داشتند  مقال  و  قال  فیس بوک  در  بچه ها  نمی یابیم.  آن ها 
که بعضی از وزرا هیچ رد پایی در گوگل نگذاشته اند. هنوز 
به  پا  انترپول  پولیس  که  بود  نخوابیده  بچه ها  و صدای  سر 
نمی خورد،  درد  به  موگل  گوگل  که  گفت  و  گذاشت  میدان 
ما نامزدهای شما را بهتر می شناسیم. فعال که انترپول اسم 
نفر  نامزدها را علنی کرده و گفته که به زودی چند  از  یکی 
دیگر را هم معرفی خواهد کرد. آها، می گفتیم که رقم- رقم 
انتقاد می توان کرد. یک راه دیگر انتقاد این است که گریبان 
رییس جمهور و رییس اجرائیه را محکم بگیریم که چرا افراد 
متخصص را معرفی نکردند و یا چرا میان رشته ی تحصیلی 
نامزدهای معرفی شده و مسئولیتی که باید بر عهده بگیرند، 
هیچ نسبت قابل قبولی نیست. یک راه دیگر انتقاد این است 
که  بگوییم، چرا همه ی نامزدها مرد نیستند. خالصه هر کس 
کند.  انتقاد  مذکور  نامزدهای  نامزدی  از  به طریقی  می تواند 
گفته  انتقاد هاست.  همین  از  یکی  هم  خان  اسماعیل  انتقاد 
در  می توانست  البته  هستند.  چپ گرا  نامزدها  اکثر  چرا  که 
هم  که  بکند  جانانه  انتقاد  یک  نامزدها  تخصص  زمینه ی 
قدر  این  شود.  آب  نامزدها  دل  هم  و  بگیرند  انرژی  مردم 
هست که اگر اسماعیل خان سر تخصص وزرا بپیچد، به این 
می ماند که مثال زمین از چیزهای گرد و کروی انتقاد کند که 
چرا در بیست و چهار ساعت یک بار بر گرد خود می چرخند. 
اگر...  کنم:  روشن ترش  بگذارید  نگرفتید.  را  مطلب  می دانم 
اگر مسئله روشن  بماند.  بگذار همین طور گنگ  گمش کن، 
شود، یعنی همه یخن اسماعیل خان را بگیرند که تو را چه 
احترام  داشتن  پاس  وقت  آن  آب،  و  انرژی  وزارت  به  کار 
ریش سفیدان چه می شود؟ در ضمن، خدایی اش اگر شما دو 
نفر داشته باشید که یکی برای گرفتن مسئولیت یک وزارت 
سواد درست نداشته باشد و دیگری چپ گرا باشد، شما کدام 
است:  روشن  پاسخ  می دهید؟  تشخیص  صالح تر  را  یکی 
بی سواد  این که  برای  چرا؟  است.  بهتر  چپ گرا  از  بی سواد 
علمی  نظر  از  رسول.  و  خدا  منکر  چپ گرا  و  است  مجاهد 
تریاک  چپ گرایی  اما  است؛  مجاهد صحیح  که  شده  اثبات 

توده ها می باشد.

راهیان 
صراط الکجکج

. این برنامه برای جوانانی است که استعداد دارند، لیاقت 
و ظرفیت دارند و می خواهند به جایی برسند.

ایاالت متحده امریکا معتقد به ایجاد ظرفیت ملی برای 
افغانستان است و این توجه خاص برای این است که 
افغانستان ظرفیت انسانی خود را در تمام عرصه ها کامل 
سازد.
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بگو مگو از

حکومتی که نکو بود، از انتخاباتش پیداست!
نامزد وزیران خود  روزگار،  انوشیروان  هر دو  آن که  از  پیش 
آن  تا  ببرند  پارلمان  نکاح خانه ی  به  برو خوانان  آهسته  را 
خاتم سلیمانی را در انگشت آنان کنند، از گریبان یکی از 
زننده ی آن  پاستوریزه، جای گل سرخ ، گل سیاه فساد سر کشید و عطر  نامزد وزیران 
حتا دماغ پولیس انترپول را هم به سوزش در آورد. پولیس انترپول که در جست وجوی 
که  دید  نا گهان  بود،  جست وجو  در  را  آسمان  و  زمین  روزگار،  حق ناپرداز  جوانمرد  آن 
جناب شان با مهر تأیید حکومت وحدت ملی افغانستان از هفت خوان گذشت و رستمانه 

به سوی وکیل خانه ی افغانستان گام بر می دارد، تا شناس نامه ی جدیدی بر گردن آویزد!
در  زراعت  نامزد وزیر  حیدری،  یعقوب  جناب  است،  گفته  انترپول  پولیس  که  آن گونه 
فهرست مالیه نپردازان بزرگ جهان جایگاه بلندی دارد. ظاهراً پولیس نمی توانسته است 
که او را پیدا کند. حیدری به موجودیت نام خود در این فهرست سیاه پولیس اعتراف 
می کند؛ اما می گوید که این امر یک دسیسه ی سیاسی است! این که ماجرا چگونه است، 
تا چند روز  دیگر معلوم می شود! اما پرسش این جاست که این دو انوشیروان که در سه 
و نیم ماه گذشته از جالقا تا جابلسا گویا انسان کاردان و صادق جست وجو می کردند، 
که  ترقید  کیاست شان  و  سیاست  این  پوقانه ی  پرواز،  لحظه های  نخستین  در  چگونه 
صدای ترقیدنش حتا پیشوای بزرگ فساد پیشه گان سده ی بیست  و یکم، یعنی جناب 
حامد کرزی را نیز به خنده در آورده است! این پرسش به میان می آید که اگر یک چنین 

مالیه گریزانی به کرسی وزارت برسند، چگونه می توانند صادقانه کار کنند!
من نمی دانم که مجلس نمایند گان این مسئله را چقدر جدی می گیرد. خدا می داند که تا 
چند روز دیگر چه گل های دیگری خواهند شگفت. این در حالی است که اضافه از ده تن 
از نامزد وزیران دو تابعیته هستند. اسناد آموزشی شماری هم جعلی، حتا بعضی از آن هایی 
که ادعا دارند گویا در کابل آموزش دیده اند؛ در حالی به چنین اسناد آموزشی جعلی دست 
یافته اند که حتا چند روز هم در صنف ننشسته اند! معلوم نیست که تیکه داران سیاست 

در این سرزمین دیگر چه شعبده بازی هایی را برای این مردم بیچاره انجام می دهند!
یعقوب حیدری شاید هر دو انوشیروان را سرافگنده ساخته باشد، اگر آزرمی در میان باشد!

يك داعش چند طالب مي شود؟
در  داعش  حضور  باره ي  در  مقاله اي  پیش،  هفته ها 
افغانستان، به خاّصه در والیت غزني و خطرهاي احتمالي 
اسِم  خواندم.  کابل  روزنامه هاي  از  یکي  در  حضور،  این 
نویسنده ي آن نوشته، فراموشم شده است. آن روزها، نویسنده و نوشته اش و روزنامه 
چه  هم  بیکاري  که  گفتم  دوستانم  از  یکي  به  خطاب  و  گرفتم  تمسخر  به  کلي  را 
افغانستان  به  را  داعش  پاي  مجبوري  حتا  که  مي آورد  وارد  آدم  بر  سنگیني  بالهاي 
باز کني. آن روزها گذشت. چندي پیش، براي انجام کارهایي رفته بودم به ولسوالي 
اطراف  پشتون نشین  مناطِق  به  باید  آن  انجام  براي  که  داشتم  کارهایي  جاغوري. 
است  این  روایت ها،  و  شنیده ها  و  دیده ها  جمیع  حاصِل  القصه،  مي رفتم.  جاغوري 
فعالیت های شان  کانوِن  که  داعش  سازمان  به  شبیه  سازماني  یا  داعش  نیروهاي  که  
به  جاغوري،  ولسوالي  اطراِف  پشتون نشین  ولسوالي هاي  در  است،  عربي  کشورهاي 
یک جا،  تبارِ شان  و  ایل  و  خانواده  با  نیروها،  این  شده اند.  ساکن  توجهي  قابل  میزان 
به این والیت گسیل شده اند. از قوِل یکي از قوماندان هاي محلي طالبان و ولسوال 
و  نیستند  طالبان  سراِن  از  یک  هیچ  امِر  تحِت  نیروها،  این  گیالن،  ولسوالي  نام نهاِد 
با طالبان  ناظران و آمران،  آقاباالسرها و  به  از خارج دستور مي گیرند. رابطه ي شبیه 
دارند. خیلي ثروت مند هستند و امکانات مالي قوي اي دارند. افغاني و کلدار و تومان با 
جیب های شان بیگانه اند و در خریدهای شان، دالر و یورو پرداخت مي شود. عرب هایي 
که ریش هاي انبوهي دارند. خانواده هاي پرنفوس و دختران و پسراني که همه مسلح 
اند. هر قریه، حدوِد سي خانواده را در خاِك شان جا داده  است. دختراني که زلف هاي 
آویخته،  بازو  به  کالشینکوف  و  شده اند  رها  بازوها  بر  وسوسه برانگیزشان  و  پریشان 
و  من  مي خواست  دلم  خیلي  مي کنند.  زندگي  و  مي آورند  آب  چشمه ها  از  روز  هر 
رفیقي  دگه(  تاي خوب خوشکل شان  دو  )البته  آن دخترها  از  تا  دو  با  فرزام،  روح اهلل 
مي گرفتیم و جورآمد مي کردیم و با خودمان مي آوردیم شان به کابل. دختِر عربي که 
دیگر  نیست، یک چیز  اصاًل دختر  باشد،  گلوله  و  برچه  و  اهِل کالشینکوف و سالح 

است. چیزي شبیه فرشته. ولي خُب، روح اهلل جان قبول نکرد. حیف شد به خدا!
حاال اگر کس و کساني از آن سوي آب ها )ممالِک کفري( یا »کارته ي هیچ«* کابل، 
از پشِت کیبورِد لپ تاب شان دارند آمدن داعش را مسخره مي کنند و مدعیان این اتفاق 
را  سفرخرچم  و  غزني  به  من  دوطرفه ي  کرایه ي  کنند  لطف  مي خوانند،  مضحک  را 
پرداخت کنند، مي رویم به ولسوالي هاي اطراف جاغوري و آن جا، نشان شان مي دهم 
که یک داعش چند طالب مي شود و چه دختراِن چشم سفید و پدرسوخته اي دارند که 
دوبو اِر  بلواِر سیمون  و  هیچ  کارته ي  از  مي کند.  آدم سیخ  تِن  به  مو  عربي شان،  نگاِه 
پاریس، نمي شود در باره ي داعش و حضورش در غزني  قضاوت کرد و براي ما، اداي 

تحلیلگِر مسایل نظامي و سیاسي و استخباراتي در آورد!
پ.ن: به روایِت طالبان، این مردم، دشمني و کینه ي بدي با هزاره ها و شیعه ها دارند. 
به آن ها  انگار تزریق شده است که شیعه یعني دشمن خوني پدرکالن هاي شان و این 

مردم، محکوم به نابودي اند. ایتو حرامزاده هایي هستند که پرسان نکنید...
از  تازه  که  است  داوودبیگ  برالس  آقاي  شعري  مجموعه ي  ناِم  هیچ«،  *»کارته ي 

چاپ خارج شده است.

Partaw Naderi

خادم حسین کریمی





پرسش بنیادين
حساس ترین،  پیچیده ترین،  همواره  هویت  از  پرسش 
تعریف  در  انسان ها  پرسش  بزرگ ترین  و  بنیادی ترین 
خویشتِن فردی و خویشاوندی جمعی خود در طول تاریخ 
بوده است که در تعامل با هم دیگر، در تعریف ارزش ها، تعیین جایگاه و تشریح هستی 
و ماهیت فلسفی بشر مناسبت و مفهوم پیدا کرده است. همین پرسش و سنجش، گاه 
در مرزبندی های جغرافیایی برجسته شده است. گاه در شناسه های خونی-اتنیکی تبلور 
پیدا نموده است. گاه در تعلقات زبانی-فرهنگی اهمیت یافته است و گاه در پیوندهای 

دینی-مذهبی متمرکز گردیده است.
پرسش اساسی این است که »ما« در جغرافیای سیاسی ای به نام افغانستان با چه عناصر 

و شناسه هایی تعریف می شویم، یا باید تعریف شویم؟

Hamzeh Vaezi

15 نشانه ای که زنان باید جدی بگیرند!
انجام  به  نسبت  مردان  از  بیش تر  زنان  معمواًل 
توجه  غربالگری ها  و  پزشکی  توصیه  شده ی  معاینات 
نشان می دهند. اما وضعیت همواره این گونه نیست و 
باید به برخی نشانه ها توجه جدی کنند. 15 عالمت 
را باید زنان جدی بگیرند؛ چرا که بروز آن امکان دارد 
با سرطان ارتباط داشته باشد، درحالی که زنان اغلب 

آن ها را نادیده می گیرند.
کاهش وزن ناگهانی

می شوند  خوش حال  بسیار  زنان  از  زیادی  تعداد 
خود  به  زحمتی  آن که  بدون  یابد،  کاهش  وزن شان 
صورت  در  که  می گویند  محققان  اما  باشند.  داده 
کاهش یافتن توجیه ناپذیر وزن بدن )به عنوان مثال، 
4.5 کیلوگرام ظرف مدت یک ماه از وزن بدن کاسته 
یا  یافته  افزایش   بدنی  فعالیت  آن که  بدون  شود، 
مقدار غذای مصرفی کمتر شده باشد( باید به پزشک 
مراجعه کرد، و این که کاهش توجیه ناپذیر وزن بدن 
آن  آن که خالف  مگر  است،  سرطان  وجود  نشانه ی 

ثابت شود.
احساس نفخ

نفخ آن قدر رایج است که بسیاری از زنان صرفًا به آن 
عادت می کنند. اما ممکن است نفخ به وجود سرطان 
سرطان  عالیم  دیگر  باشد.  داشته  اشاره  تخم دان 
احساس  لگن،  درد  یا  درد  شکم  شامل  تخم دان 
به سرعت سیر شدن )حتا هنگامی  که شخص زیاد غذا 
ادراری  به دستگاه  مربوط  و مشکالت  باشد(   نخورده 
باید  می کند  احساس  مثال، شخص  به عنوان  است؛ 
اتفاق  روزه  هر  تقریبًا  نفخ  اگر  برود.  تشناب  به  فوراً 
افتد و به مدت بیش تر از چند هفته ادامه یابد، باید با 

پزشک مشورت نمود.
وضعیت سینه

آگاه  خود  پستان های  وضعیت  از  کاماًل  زنان  اکثر 
هستند، حتا اگر به طور منظم خودشان آن ها را معاینه 
نکنند  و می دانند که باید مراقب ظهور توده در آن ها 
پستان  در  که  نیست  عالمتی  تنها  این  اما  باشند. 
ظاهر می شود که احتمااًل به وجود سرطان اشاره دارد. 
ضخیم  و  رنگ  تغییر  باید  که  می گویند  محققان 
ممکن  زیرا  شود؛  بررسی  هم  پستان  پوست  شدن 
است نشانگر شکل نادر اما مهاجمی از سرطان به نام 

سرطان التهابی پستان باشد.
چند  تا  جوش  این  و  بزند  جوش  سینه  اگر  این که 
او  تا  به پزشک مراجعه شود  باید  بماند،  باقی  هفته 
اگر ظاهر سینه  این که  و  کند   ارزیابی  را  این جوش 
آن  کردن  ترشح  متوجه  زن  اگر  یا  کند،  تغییر  هم 
شود )زنی که با پستان به کودك خود شیر نمی دهد(، 

مراجعه به پزشک الزم خواهد بود.
خون ریزی های غیر عادی

نشده اند،  یائسه  هنوز  که  زنانی  می گویند،  محققان 
توجه  قاعدگی  دوره های  بین  خون ریزی  به  معمواًل 
نمی کنند و هم چنین تمایل دارند خون ریزی دستگاه 

گوارش را نادیده بگیرند؛ زیرا دچار این اشتباه می شوند 
آن ها  قاعدگی  دوره ی  به  مربوط  خون ریزی  این  که 
قاعدگی،  دوره های  بین  خون ریزی  و  این که  است 
دوره های  دارای  معمواًل  مربوطه  زن  اگر  مخصوصًا 
به  باید  که  می دهد  نشان  باشد،  منظمی  قاعدگی 

پزشک مراجعه نمود.
تغییرات پوستی

در  تغییرات  متوجه  باید  که  می دانند  مردم  اکثر 
از  یکی  تغییرات  این  زیرا  باشند؛  پوستی  خال های 
پوست  سرطان  شناخته شده ی  کاماًل  نشانه های 
است. اما محققان می گویند، ما باید مراقب تغییرات 
خود  پوست  )پیگمانتاسیون(  شدن  رنگدانه دار  در 
به طور  پوست  اگر  محققان،  نظر  طبق  باشیم.  هم 
ناگهانی خون ریزی نماید، یا بسیار پوسته دار شود هم 

باید به پزشک مراجعه نمود تا آن را معاینه کند.
سختی بلع

شخص  شاید  باشد،  شده  مشکل  بلع  عمل  اگر 
را  خود  غذایی  رژیم  مرحله  این  فرارسیدن  از  پیش 
تغییر داده است تا جویدن غذا چندان سخت نباشد  
آورده  رو  آبکی  غذا های  یا  خوردن سوپ  به  شاید  و 
از  بلع شاید یکی  است. محققان می گویند، سختی 
نشانه های سرطان های دستگاه گوارش؛ مانند سرطان 

مری باشد.
وجود خون در جایی که نباید باشد

مدفوع  یا  ادرار  در  زنی  اگر  که  می گویند  محققان 
بواسیر  از  ناشی  کند  تصور  نباید  ببیند،  خون  خود 
سرطان  دچار  او  دارد  امکان  زیرا  است؛  )همورویید( 
روده ی بزرگ و راست روده باشد  و این که دیدن خون 
در لگن توالت شاید در واقع ناشی از خون ریزی مهبل 
باشد )اگر زن دوره ی قاعدگی خود را سپری می کند(؛ 
به  باید  نمی برد،  به سر  قاعدگی  دوره ی  در  اگر  اما 
الزم  بررسی های  انجام  با  او  تا  کند  مراجعه  پزشک 

بتواند احتمال وجود سرطان مثانه یا گرده را رد کند.
درد آزاردهنده ی شکم و افسردگی

متخصصان می گویند، هر زنی که شکم درد دارد و 
مراجعه  پزشک  به  باید  می کند،  افسردگی  احساس 
نماید. برخی از محققان متوجه شده اند، بین افسردگی 
و سرطان لوزالمعده رابطه ای وجود دارد؛ اما این رابطه 

هنوز کاماًل روشن نشده است.
سوء هضم

باشند  داشته  به خاطر  شاید  شده اند،  باردار  که  زنانی 
شده  هضم  سوء  دچار  وزن،  افزایش  هنگام  به  که 
بودند. اما سوء  هضمی که دلیل آشکاری ندارد، شاید 
عالمتی هشداردهنده بوده و امکان دارد خبر دهنده ی 
زودهنگامی از وجود سرطان مری، معده، یا گلو باشد.

تغییرات دهانی
به شدت  باید  سیگاری  زنان  محققان،  گفته ی   طبق 
مراقب ظاهر شدن لکه های )پچ های( سفید در داخل 
دهان یا تشکیل نقاط سفید بر روی زبان خود باشند. 

بیماری  نشان دهنده ی  عالمت  هر دو  دارد  امکان 
ممکن  که  باشند  لکوپالکی  نام  به  پیش سرطانی 

است پیشرفت کند و به سرطان دهان تبدیل شود.
درد

از  آن ها  شکایت  مردم  شدن  پیر  با  می آید  نظر  به 
ناراحتی ها و درد ها افزایش می یابد؛ اما شاید درد، هر 
چقدر هم که مبهم است، از عالیم اولیه ی برخی از 
از  اکثر شکایت هایی که  باشد، گرچه  سرطان ها هم 

وجود درد اظهار می شوند، ناشی از سرطان نیستند.
دردی که پیوسته یا طوالنی است و توجیهی برای آن 

وجود ندارد، باید بررسی شود.
تغییرات در غدد لنفاوی

غدد  در  تورم  یا  توده   تشکیل  می گویند،  محققان 
بدن  از  یا هر جای دیگری  یا گردن  بغل  زیر  لنفاوی 
زن امکان دارد عالمتی نگران کننده باشد  و اگر زنی 
ببیند یک غده  ی لنفاوی در بدن او بزرگ تر و بزرگ تر 
می شود، و این فرآیند به مدت بیش تر از یک ماه ادامه 

داشته است، باید به پزشک مراجعه نماید.
تب

اگر زن تب کند و نتوان تب را به آنفلوآنزا یا عفونت  
به وجود  تب  این  دارد  امکان  داد،  نسبت  دیگری 
سرطان اشاره داشته باشد. محققان می گویند، موارد 
بروز تب به هنگامی  بیش تر خواهد بود که سرطان 
امکان  اما  می یابد؛  گسترش  خود  اولیه ی  مکان  از 
اولیه ی سرطان های خون؛ مانند  به مراحل  دارد تب 

لوسمی یا لنفوم هم اشاره داشته باشد.
یا  زردی  شامل  سرطان  عالیم  دیگر  است  ممکن 

تغییر در رنگ مدفوع باشد.
خستگی

خستگی یکی از دیگر عالیم مبهم است که امکان 
تعداد  به وجود  هم چنین  و  سرطان  به وجود  دارد 
زیادی از مشکالت دیگر اشاره داشته باشد. محققان 
سرطان  آن که  از  پس  خستگی  شاید  که  می گویند 
رشد کرده است، آغاز شود؛ اما ممکن است در مراحل 
در  یا  لوسمی،  مانند  سرطان ها،  از  برخی  اولیه ی 
روده ی  سرطان های  موارد  از  برخی  اولیه ی  مراحل 

بزرگ یا معده هم اتفاق افتد.
انجام  به  نسبت  مردان  از  بیش تر  زنان  معمواًل 
توجه  غربالگری ها  و  پزشکی  توصیه  شده ی  معاینات 
نشان می دهند. اما وضعیت همواره این گونه نیست و 

باید به برخی نشانه ها توجه جدی کنند.
سرفه ی پیوسته یا طوالنی

آنفلوانزا،  سرماخوردگی،  دلیل  به  افراد  می رود  انتظار 
حساسیت  ها  و گاهی اوقات به عنوان یکی از عوارض 
اما  شوند.  سرفه  دچار  مصرفی،  دارو های  جانبی 
طوالنی مدت   بسیار  سرفه های  می گویند،  محققان 
که آن را به عنوان سرفه هایی تعریف می کنند که به 
مدت بیش از 3 یا 4 هفته ادامه می یابند، نباید نادیده 

گرفته شوند. )برترین ها(



  دو  شنبه29 جدی، 1393سال چهارم شماره 759  7

بالن: کاواني و الوتزي
 بايد بپذيرند حماقت کردند

منچستر سیتی همیشه
 دروغ می گويد يا گاهی؟

پیغام فالکائو به فان خال: من 
احتیاج به بازی کردن دارم

سایت اسکای به نقل از یکی از کارشناسان سان  در خبری 
به بررسی دروغ ها یا راست نگفتن های تیم منچستر سیتی 
باشگاه گفت،  قبل  است. فصل  پرداخته  تیم  این  مدیران  و 
تمامًا  و  دیده  را  یوفا  ملی  پلی  فیر  همان  یا  مالی  مقررات 
مالی  تراز  می گوید،  یوفا  ملی  پلی  فیر  است.  کرده  رعایت 
باشگاه باید مثبت باشد. یعنی درآمد ها از منابع مشخص با 

خرج ها برابر باشد یا بیش تر باشد.
سیتی  منچستر  فوتبال  تیم  درآمدهای  از  بزرگی  بخش  اما 
از چاه های نفت است و این درآمد با منبع مشخص نیست، 
حساب  یوفا  ملی  پلی  فیر  در  باشگاه  درآمد های  جزو  پس 
نمی شود. در همان فصل قبل، بر خالف صحبت های مدیران 
سیتی، این باشگاه فیر پلی را رعایت نکرد و 50 میلیون دالر 

جریمه شد.
مطرح  لمپارد  فرانک  موضوع  بگذریم،  که  مبحث  این  از 
مدت شش  به  را  لمپارد  گفت،  تابستان  در  سیتی  می شود. 
اما  است؛  گرفته  قرض  سیتی  نیویورك  از  جنوری(  )تا  ماه 
می ماند.  فصل  آخر  تا  گفتند  و  نرفت  لمپارد  شد.  جنوری 
صحبت هایی مطرح شدند که اصاًل فرانکی دیگر به آمریکا 
نمی رود. قراردادی در کار نیست. فعاًل هم تا آخر فصل در 

سیتی می ماند.
سواسنی،  از  بونی  ویلفرد  پوندی  میلیون   25 خرید  با  حال 
باز هم ایراد این که سیتی مقررات مالی یوفا را رعایت نکرده 
تراز  درست شدن  برای  باید  سیتی  است.  آمده  پیش  است، 
در  نگردو هم که  بفروشد.  را  یووتیچ  یا  ژکو  ادین  مالی اش، 
تیم سیتی  در  و هنوز  است  رفته  تابستان  به صورت قرضی 

به حساب می آید.

گفته  کیو پی آر  مقابل  تیمش  پیروزی  از  بعد  فالکائو  رادمل 
را  ارزش هایش  تا  کند  بازی  بیش تر  که  دارد  احتیاج  است، 
نشان دهد. او در مصاحبه با تلویزیون دایرکت اسپورت کلمبیا 
گفته است: »این 90 دقیقه بسیار برای من مهم بود و من 
بسیار  کردنم  بازی  از  کنم.  بازی  بیش تر  که  دارم  احتیاج 
مطمئنم  و  بیش ترم  گول های  زدن  دنبال  من  خوش حالم. 
من  برای  آینده  بازی های  در  بازی  این  مانند  موقعیت های  

پیش خواهند آمد«.
او در پاسخ به این سوال که آیا 100 درصد آماده است، گفت: 
هم  خاصی  مشکلی  و  دارم  خوبی  حس  حاضر  حال  »در 
ندارم«. لوییس فان خال در پایان این بازی از عملکرد فالکائو 
تمجید کرد. به هر حال، صحبت های رادامل یک پیغام بسیار 
بازی  به  احتیاج  رادمل  است.  فان خال  لوییس  برای  روشن 

کردن دارد.

لورن بالن، سرمربي پاریس سنت جرمن  از ادینسون کاواني 
تا  با پشت سر  تیمش خواست،  مهاجمان  ازکیل الوتزي،  و 
گذاشتن اتفاقات اخیر، بار دیگر در ترکیب این تیم بدرخشند. 
زمستانی  اردوی  در  جنوبی  آمریکای  اهل  مهاجم  دو  این 
به  دیر  آن،  از  و پس  نکردند  مراکش  شرکت  در  پی اس جی 

اردوی تیم در پاریس اضافه شدند. 
مون  مقابل  پاریسی ها  اخیر  دیدار  سه  در  دلیل،  همین  به 
نکرد.  اما  استفاده  آن ها  از  بالن  باستیا،  و  اتین  سن  پلیه، 
سرمربی پی اس جی اکنون تأیید کرد که آن ها در دیدار امروز 
مقابل اویان می توانند برای تیم شان به  میدان بروند و از آن ها 

خواست تا بار دیگر کیفیت شان را به نمایش بگذارند.
او به خبرنگاران گفت: »هیچ چیز فراموش نمی شود. آن ها 
دو بازیکن مهم ما هستند و ما تنها کاری را که باید  انجام 
احمقانه ای  کار  بپذیرند  باید  آن ها  دادیم.  انجام  می دادیم، 
نیم فصل  یک  داشتن  برای  آن ها  روی  من  اکنون  کردند. 
اخیرش  دیدار  سه  در  پی اس جی  می کنم«.  خوب  حساب 
با  امتیاز   7 اکنون  و  برسد  پیروزی  به  نتوانست   1 لیگ  در 
لیون  صدرنشین فاصله دار د؛ اما بالن معتقد است با بازگشت 
زالتان و تیاگو سیلوا به شرایط مطلوب، می توانند  بار دیگر به 

مسیر پیروزی برگردند. 
فکر  نبودند.  آماده  اندازه  این  تا  هیچ گاه  زالتان  و   »سیلوا 
دیده می  شود.  تیم  در  اراده  و  امید  دلیل  به همین  می کنم 
باالترین  به  را  تیم  می توانند  که  داریم  لیدرهایی  تیم  در 
سطح برسانند. وقتی لیدرهای تیم در بهترین  شرایط باشند، 

می دانید که می توانید روی آن ها حساب کنید«.

پیرلو ناجی برشا می شود

با برتري بر ختافه، ريال قهرمان نیم فصل شد

چلسي و پیش نهاد
 47 میلیوني به 2 بازيکن ريال

درخواست گوارديوال از مسي
 براي ماندن در بارسا

ونگر: بايد يک مدافع بخريم

فان خال: انتقال دي ماريا به  حمله، 
براي  سرعتش بود

هويبرگ: مي خواهم 
بهترين بازيکن جهان شوم

روبن: يک بار کروکوديل دستم را دندان گرفت

دوران  تیم  اولین  برشا،  فوتبال  باشگاه 
بازیگری آندره ا پیرلو در آستانه ی ورشکستگی 
قرار دارد و به همین دلیل، هافبک ایتالیایی 
حال حاضر یوونتوس قصد دارد به این تیم 
دسته ی دومی برای نجات از انحالل کمک 
پیرلو  که  بود  تیمی  اولین  برشا  کند.  مالی 
آن در سال 1995  با  را  بازیگری  خود  دوران 
آغاز کرد و پس از سه فصل حضور در این 
تیم، راهی اینتر شد. پیرلو پس از اینتر هم 
یوونتوس  به  آن جا  از  و  شد  میالن  راهی 
مجموعًا  پیرلو  باشگاه  دو  این  در  پیوست. 
پنج قهرمانی در سری A و دو قهرمانی در 

لیگ قهرمانان اروپا کسب کرد.
در  فراوان  مالی  مشکالت  دلیل  به  برشا 
آستانه ی انحالل است؛ اما پیرلوی 35 ساله 
قول داده است که ناجی تیم زادگاهش شود. 
وی در گفت وگو با نشریه ی جورناله دی برشا  
افراد  با  گفت: من برای گرفتن این تصمیم 
که  افرادی  کرده ام،  صحبت  برجسته ای 
برخوردار  مهمی  جایگاه  از  واقعًا  فوتبال  در 

من  برای  برشا  که  می دانید  شما  هستند. 
وضعیت  به خاطر  من  و  است  مهم  چقدر 
تیمی که مرا بزرگ کرد، واقعًا متأسفم. من 
هر کاری از عهده ام ساخته بوده است، برای 
مسئوالن  با  و  داده ام  انجام  برشا  به  کمک 
این امر گفت وگو هایی طوالنی داشته ام. من 
باز هم با آن ها تماس خواهم داشت و دست 

از کمک به برشا برنمی دارم.
در همین حال، رسانه های ایتالیایی هم چنین 
آن که  از  حاکی  کرده اند  منتشر  خبرهایی 
او  که  ایتالیا  فوتبال  اسطوره ی  باجو،  روبرتو 
را  برشا  در  بازی  فصل  چهار  سابقه ی  هم 
به  تیم  این  در  را  بازیگری اش  دوران  و  دارد 
ماریو  استدیوم  به  است  پایان رساند، ممکن 
ریگامونتی برگردد و در نقش سرمربی برشا 

فعالیت کند.
 B سری  در  خود  بازی  آخرین  در  که  برشا 
در  دهد،  شکست  را  فروسینونه  شد  موفق 
حال حاضر در رده ی پانزدهم جدول رده بندی 

لیگ دسته ی دوم فوتبال ایتالیا قرار دارد.

دیدار تیم هاي ریال مادرید و ختافه شام دیروز 
با نتیجه ی 3-0 به سود ریال خاتمه یافت تا 
این تیم قهرماني نیم فصل خود را تضمین 
شده بداند. ریال مادرید به عنوان صدرنشین 
اللیگا، آخرین بازی نیم فصل اول خود را در 
کرد  برگزار  ختافه  پانزدهمی  رده  تیم  مقابل 
این میدان خارج  از  پیروز  نیز  نهایت  که در 
کسب  به  موفق  اکتبر  اواخر  از  ختافه  شد. 
همین  که  بود  نشده  اللیگا  در  پیروزی 
عامل، باعث اخراج کاسمین کنترا شد. کیکه 
هدایت  جدید،  سرمربی  عنوان  به  فلورس 
ریال  داشت.  برعهده  ریال  مقابل  را  ختافه 
هم پس از حذف شدن از کوپا دل ری، برای 
قطعی کردن قهرمانی خود در نیم فصل اول، 
پیروزی  کسب  برای  باالیی  انگیزه های  از 

برخوردار بود.
ریال  اختیار  در  کامل  به طور  اول  نیمه ی 
مادرید بود و ختافه با تجمع در زمین خودی، 
این  در  که  داشت  دروازه اش  در حفظ  سعی 
امر هم موفق بود. البته در یک صحنه، این 
تیر دروازه بود که به کمک این تیم آمد. ریال 
در نیمه ی اول سه فرصت مسلم گولزنی را 
از دست داد. اولین فرصت را خامس رودریگز 
از دست داد. پاس رو به عقب بنزما در درون 
اما  رسید؛  خامس  به  جریمه  محوطه ی 
از  کلمبیایی پس  بی دقت ستاره ی  ضربه ی 
برخورد به مدافع حریف، راهی به دروازه پیدا 

نکرد.
بود که  ایسکو  این  در یک صحنه ی دیگر، 
دریبل  از  پس  و  خود  فردی  خالقیت  روی 
شلیک  زیبایی  ختافه، ضربه ی  بازیکن  چند 
را راهی کرنر  کرد که دروازه بان ختافه توپ 
کرد؛ اما بهترین فرصت ریال توسط کروس 
گرت  که  بود  بازی   44 دقیقه ی  شد.  خلق 
توپ  صاحب  جریمه  محوطه ی  درون  بیل 
بیرون  را  توپ  نامتعادل،  حالتی  در  اما  شد؛ 
محوطه به کروس رساند؛ ضربه ی سر ضرب 
کروس، با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد 
تا ریال برای دومین بار در 10 روز اخیر، در 

نیمه ی اول نتواند مقابل حریف خود به گول 
دست یابد. ریال در بازی رفت کوپا دل ری 
مقابل اتلتیکو نیز یک نیمه را بدون گول به 

رختکن رفته بود.
با حمالت ریال آغاز شد و  نیز  نیمه ی دوم 
سعی  اول،  نیمه ی  شیوه ی  همان  با  ختافه 
حمالت  داشت.  خود  دروازه ی  از  دفاع  در 
بی نتیجه   63 دقیقه ی  تا  ریال  پردامنه ی 
کریس  لحظه،  این  در  این که  تا  ماند  باقی 
رونالدو موفق شد  دروازه ی ختافه را باز کند. 
حرکت از سوی خود رونالدو آغاز شد. سانتر 
او از جناح راست بیرون محوطه ی جریمه، به 
ایسکو رسید، ایسکو توپ را به خامس رساند 
و خامس نیز بنزما را داخل محوطه ی جریمه 
عقب  به  پاس  و  حرکت  کرد،  توپ  صاحب 
عالی بنزما را رونالدو به راحتی به گول تبدیل 

کرد تا قفل دروازه ی ختافه شکسته شود.
نیز  چند دقیقه بعد، ریال به گول دوم خود 
نیمه ی  در  بار خامس که  این  یافت.  دست 
دوم بازی به مراتب بهتری را از او می دیدیم، 
با یک پاس رو به جلوی عالی از جناح چپ، 
گرت بیل را در بهترین موقعیت گولزنی قرار 
داد و بیل نیز با خون سردی این توپ را به 

گول دوم ریال بدل کرد.
این پایان کار نبود؛ چرا که در دقیقه ی 78 ، 
یافت.  دست  نیز  خود  سوم  گول  به  ریال 
دقیق  با یک سانتر  بود که  باز هم خامس 
یک  با  رونالدو  تا  شد  باعث  چپ  جناح  از 
گول  و  خود  دوم  گول  دقیق،  سر  ضربه ی 
سوم ریال را به ثمر برساند. در ادامه، ختافه 
یک فرصت عالی را توسط واسکز از دست 
داد. این بازیکن در موقعیت تک به تک با 

کاسیاس توپ را به تیر عمودی کوبید.
سود  به   0-3 نتیجه ی  با  بازی  نهایت  در 
نیم فصل  قهرمانی  تا  یافت  پایان  ریال 
کهکشانی ها قطعی شود. ریال هم اکنون 45 
امتیازی است و البته یک بازی عقب  افتاده با 
سویا نیز در پیش دارد که 4 فبروری  برگزار 

خواهد شد.

اصرار  خسه  و  واران  جذب  به  مورینیو  ژوزه 
دارد و مدیران چلسي را موظف کرده است تا 
براي خرید این دو بازیکن ریال در تابستان 
را  خود  قرارداد  واران  وارد عمل شوند.  آینده 
به تازگی تا سال 2019 تمدید کرده؛ اما هنوز 
به مهره  ای ثابت در ترکیب ریال تبدیل نشده 
شاگرد  تا  دارد  دوست  مورینیو  ژوزه  است. 
سابق خود را هر طور شده به استمفوردبریج 
بیاورد؛ هرچند که این انتقال می تواند بسیار 

پیچیده و دشوار باشد.

چلسی  که  است  ریال  بازیکن  دیگر  خسه 
این  بگیرد.  به خدمت  را  او  است  عالقه مند 
 8 مصدومیت   از  به تازگی  ساله،   20 بازیکن 
ماهه به میادین بازگشته و یکی از بازیکنان 
می شود.  محسوب  ریال  و  اسپانیا  آینده دار 
دیلی اکسپرس روز شنبه ادعا کرد که چلسی 
حاضر است برای جذب این دو بازیکن، 47 
حتم،  به طور  بپردازد.  ریال  به  یورو  میلیون 
دو  این  واگذاری  به  حاضر  به سادگی  ریال 

بازیکن جوان و ارزش مند خود نیست.

تماسي  در  بایرن  سرمربي  گواردیوال،  پپ 
پروژه ي  به  که  خواسته  مسي  از  تیلفوني 
بارسلونا  در  و  باشد  وفادار  انریکه  لوییس 

بماند. 
طال  توپ  مراسم  در  گذشته  هفته ی  مسی 
نزدیک  باشگاه  از  خروج  به  که  کرد  عنوان 
تیمی  چه  در  آینده  فصل  نمی داند  و  است 
چلسی  و  منچسترسیتی  زد.  خواهد  توپ 
و  بوده اند  مسی  مشتریان  جدی ترین  از 
کردن چلسی  فالو  با  گذشته مسی  هفته ی 
زد.  دامن  زیادی  شایعات  به  انستاگرام،  در 
که  ساخت  فاش   Goal خبرگزاری  حال 
بارسلونا  در  مسی  ماندن  خواهان  گواردیوال 

بماند،  بارسا  در  اگر  که  گفته  او  به  و  بوده 
بهتر  شخصی اش  و  فوتبالی  زندگی  برای 
احترام  برای شان  افرادی که  به  است. مسی 
تأثیر  و گواردیوال  بوده، گوش می دهد  قایل 
زیادی در پیشرفت و درخشش مسی در چند 
که  است  مصر  پپ  است.  داشته  اخیر  سال 
خواهد  موفقیت  به  بارسا  با  انریکه  لوییس 
رسید و از مسی خواسته به پروژه ی باشگاه و 

انریکه وفادار باشد و در این تیم بماند.
یک دیگر  با  خوبی  رابطه ی  انریکه  و  مسی 
ندارند و پس از نیمکت نشین شدن مسی و 
عدم حضورش در تمرینات بارسا، این موضوع 

علنی شد.

کرد  عنوان  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
نقل و انتقاالت  در  مدافع  یک  خرید  عدم  که 
زمستاني، ریسک بزرگي براي تیمش خواهد 
خط  در  زیادی  مشکالت  تو پ چی ها  بود. 
متیو  شدن  اضافه  با  و  دارند  خود  دفاعی 
دبوشی به لیست مصدومین، کار ونگر برای 

چینش خط دفاعی بسیار سخت شد.
او در پاسخ به این که آیا تیم می تواند بدون 
خرید مدافع پیش برود گفت: »می توانیم؛ زیرا 
در  را  کوشینلی  و  مرته  ساکر  کالوم چمبرز، 
اختیار داریم، ولی دبوشی را که می توانست 
در دفاع میانی بازی کند، از دست دادیم. ماچو 
مونریال می توانست در میانه ها بازی کند و 

هستند  مصدوم  همگی  گبیس،  هم چنین 
بیاید،  پیش  دیگری  مصدومیت  اگر  البته  و 
کارمان سخت خواهد شد. عدم خرید مدافع 
البته ما چندین  ریسک بزرگی خواهد بود و 
بازیکن را زیر نظر داریم و بررسی می کنیم 
که چه تیم هایی می خواهند مدافعان خود را 
وقتی  که  این جاست  مشکل  ولی  بفروشند. 
در  می گویند،  آن ها  می دهیم،  پیش نهاد 
تابستان بیایید شاید پاسخ ما مثبت بود. تنها 
نقل و انتقاالت،  نمی کنیم.  کار  نفر  روی یک 
سوپرمارکیت نیست که به داخل آن بروید و 

چیزی که می خواهید را بخرید«.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
عنوان کرد که دلیل استفاده از آنخل دي ماریا 
بازیکن  این  باالي  سرعت  حمله،  خط  در 
به خط  از خط حمله  بوده است. وین رونی 
هافبک منچستریونایتد منتقل شده و آنخل 
است، در خط حمله ی  دی ماریا که هافبک 
یونایتد توپ می زند. با این حال، دی ماریا در 
نداشته، ولی  پست جدیدش عملکرد خوبی 
فان خال معتقد است که ریسک بازی ندادن 
دی ماریا در پست تخصصی اش، جواب داده 

و تیم نتیجه گرفته است.
او گفت: »فکر می کنم سرعت خیلی مهم 

که  داریم  سعی  همین  برای  ما  و  است 
بازی دهیم. وقتی  را در خط حمله  دی ماریا 
به سرعت در خط  را عوض می کنم،  ترکیب 
حمله نیاز داریم. برای همین است که چنین 
حمله  خط  در  تغییر  کردم.  ایجاد  تغییراتی 
و  بردیم   0-2 ما  ولی  است،  بزرگی  ریسک 
فکر می کنم شایسته ی پیروزی بودیم. نظم 
خوب  خیلی  بازی  اوایل  از  دفاع مان  خط 
بود. فقط مقابل لسترسیتی 5 گول دریافت 
کردیم که میانگین را به هم ریخت، ولی فکر 
می کنم از لحاظ دفاعی خیلی منظم شده ایم 

و مشکلی نداریم«.

با  اخیرا  که  باواریایي ها  د نمارکي  بازیکن 
انتقالي قرضي به آگسبورگ پیوست، بسیار 
امیل  پی یر  است.  بلندپرواز  و  جاه طلب 
آگسبورگ  به  دارد  عقیده  جوان،  هویبرگ 
استراحت کند، چرا که حاال اصال  تا  نیامده 
زمان استراحت نیست و به  گفته ی خودش، 
از نوك پا تا فرق سر، در وجودش انگیزه موج 

می زند.
از  خودش  میل  با  و  آگاهانه  کامال  او 
تیم  این  در  که  چرا  شد؛  جدا  مونیخ  بایرن 
به یک  تبدیل  پیدا نمی کرد و  بازی  شانس  
 نیمکت نشین صرف شده بود. او در این باره 

تا  دارم  نیاز  بازی  تجربه ی  به  »من  گفت: 
خیلی چیزها یاد بگیرم. در آگسبورگ  بیش 
از هرجای دیگر می توانم به این هدفم برسم. 
امروز  باید همیشه و هر روز بگوید:  بازیکن 
می خواهم بهتر شوم.  می خواهم یک قدم رو 
در  پایدار  موفقیت  کلید  این  بردارم.  جلو  به 
فوتبال است«. این بازیکن 19 ساله با اشاره 
است،  زیدان  زین الدین  الگویش  این که  به 
افزود: »گرچه خیلی ها این را اغراق می دانند؛ 
اما  هدف من این است که می خواهم بهترین 
برای  ما  همه ی  اصال  شوم.  جهان  بازیکن 

همین فوتبال بازی می کنیم«.

یک  گرفتار  باواریایي ها  هالندي  هافبک 
برای  مونیخ  بایرن  شد.  عجیب  بدشانسي 
حضور  جهت  آماده سازی  اردوی  برپایی 
فصل  رقابت های  برگشت  دور  در  مقتدرانه 
جاری بوندسلیگا و همین طور چمپیونزلیگ، 
این روزها در قطر و عربستان به سر می برند. 
آرین روبن، هافبک سی ساله ی این تیم در 
دست  شد.  حادثه  دچار  دیروز  قدرتی  تمرین 
زمین  داخل  مانع های  از  یکی  با  وی  چپ 

به شدت  انگشتانش  از  تا  سه  و  کرد  برخورد 
زخمی شدند.

خوش بختانه بعد از این که پزشکان باالی سر 
پانسمان کردند،  را  او حاضر شده و دستش 
توانست بدون مشکل خاصی به تمرین ادامه 
را  اتفاق یک خاطره ی قدیمی  این  اما  دهد؛ 
»یک بار  گفت:  وی  کرد.  تداعی  وی  برای 
در  از سوراخ  را  بیلیارد  توپ  که می خواستم 

بیاورم، کروکودیل دستم را دندان گرفت«.















ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
انتحاری  حمله ی  یک  از  که  کرد  اعالم 
به وزارت داخله جلوگیری کرده است. در 
این  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه  ی 
آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  ریاست 
که  تروریستان  نفری   5 گروه  یک  است، 
انتحاری  و  تهاجمی  حمله ی  انجام  قصد 
داخله  وزارت  بلندرتبه ی  مقام های  بر   را 
توسط  هدف،  به  رسیدن  از  قبل  داشتند، 
مربوطات  از  ملی  امنیت  ریاست  موظفین 

ناحیه ی هشتم شهر کابل بازداشت شدند.
بر اساس این خبرنامه، از نزد این افراد 2 
میل تفنگچه، 20 قبضه بمب دستی و دو 
جوره لباس نظامی نیز به دست آمده اند. در 
خبرنامه آمده است، این افراد قصد داشتند 
کارت های  نظامی،  یونیفورم  از  استفاده  با 
داخل  زرهی،  موتر  عراده  یک  و  جعلی 
برگزاری  حین  و  شوند   داخله  وزارت 
حمله ی  وزارت،  این  رهبری  نشست 
انتحاری را با استفاده از 3 تن انجام دهند.

این  هویت  باره ی  در  خبرنامه  این  در 
نشده؛   داده  معلومات  دقیق  به طور  افراد 
این  سازمانده    که  است  آمده  آن  در  اما 
بورد  فعلی  باشنده ی  نصرت اهلل،  حمله 
اسالم آباد  دانشگاه  در  محصل  پشاور، 
از  که  است  آمده  خبرنامه  این  در  است. 
یکی  دیگر،  شده ی  بازداشت  فرد   ۴ میان 
سه  و  انتحاری  افراد  نگهدارنده ی  آنان  از 

انتحاری هستند. دیگر  تن 
در  افراد  این  خبرنامه،  این  اساس  بر 
جرم شان  به  ابتدایی  تحقیقات  جریان 
در  دیگر،  سوی  از  کرده اند.  اعتراف 
ملی  امنیت  ریاست  فیس بوک  صفحه ی 
است.  شده  منتشر  افراد  این  ویدیوی  
که یک  ویدیو می گوید  این  در  نصرت اهلل 
برایش  انس،  به  مشهور  عبداهلل  به نام  تن 
افغانستان  داخله ی  وزارت  در  که  گفت 
انتحاری[  حمله ی  ]سازمان دهی  کار  یک 

را  انجام دهم.
بازداشت شدگان  از  یکی  رحمان،  عزیز 
دیگر  در این ویدیو می گوید، برایش گفت 
]در  انتحاری  واسکت  انفجار  با  که  شده 
بهشت  به  مستقیما  داخله[،  امور  وزارت 
تأکید  همواره  افغانستان  حکومت  می رود. 
پاکستان  در  تروریزم  النه های  که  کرده 
انجام  برای  این کشور  از  ترویستان  و  اند 
کشور  وارد  انفجاری  و  انتحاری  حمالت 

می شوند.

امنیتملی:
ازحملهبهوزارتداخلهجلوگیریکردیم
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اطالعات روز: وزارت کار و امور 
جهان  غذایی  سازمان  با  اجتماعی 
میلیون   32 توافق نامه ی  دیروز 
و  افراد  به  کمک  برای  را  دالری 
امضا  افغان  نیازمند  خانواده های 
کرد. مطابق این توافق نامه، سازمان 
برای  را  دالر  میلیون   32 یاد شده 
بیش از 600 هزار فرد آسیب پذیر، از 
جمله زنان بی سرپرست و معلوالن، 
در بخش های حرفه و تهیه ی مواد 

غدایی مصرف می کند.
واصل نور مهمند، سرپرست وزارت 
کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن 
پس از امضای این توافق نامه گفت 

والیت   20 ولسوالی   85 در  آسیب پذیر  افراد  برای  که 
کشور، حدود 270 متریک تن مواد غذایی )گندم، روغن، 
حبوبات و نمک( توزیع می شود. قرار است این پروژه تا 

دو سال آینده تکمیل  شود.
زنان،  به شمول  نفر،  هزار   610 حدود  که  گفت  مهمند 
او  مستفید خواهند شد.  در سراسر کشور  پروژه  این  از 
فنی  آموزشی  برای  شده،  از  پول کمک  بخشی  افزود، 
و حرفه ای در ولسوالی های فقیر کشور مصرف می شود. 
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که با فراهم 
اقتصاد  مسلکی،  انسانی  نیروی  و  کار  زمینه ی  شدن 

افغانستان خودکفا می شود.
مهمند غیر مسلکی بودن افراد را یکی از عوامل بیکاری 
راه اندازی  با  که  گفت  و  کرد  عنوان  کشور  در  جوانان 
در  بیکاری  مشکل  تخنیکی،  و  حرفه ای  برنامه های 

کشور تا حدی حل می شود. در حال حاضر هزاران جوان 
مسلکی  ا نستیتوت های  و  دانشگاه ها  از  تحصیل  فارغ 
به ویژه  دولت،  جوانان،  باور  به  هستند.  بیکار  کشور  در 
وزارت کار و امور اجتماعی، در سال های گذشته برای 
زدودن بیکاری از کشور و به دلیل بی توجهی، برنامه  ی 
یکی  بیکاری  و  فقر  است.  نداشته  دست  مفیدی  روی 
اخیر  ماه  چند   در  و  است  در کشور  عمده  از مشکالت 
دست کم سه تن در شماری از والیت ها  به دلیل فقر و 
بیکاری خودکشی کرده اند. کالد جبیدار، رییس سازمان 
غذایی جهان دیروز هنگام امضای توافق نامه گفت که 
و  جوانان  برای  سازمان،  این  جدید  برنامه ی  طریق  از 
مسیر  سواد  و  حرفه  کسب  فرصت  افغان،  خانم های 
برنامه، بیش تر زنان مستفید  این  از  افزود،  اما  می شود. 
می شوند. مردم ابراز امیدواری کرده اند که با عملی شدن 

این برنامه، فقر و بیکاری در کشور کاهش یابد.

کمک32میلیوندالری
سازمانغذاییجهانبهافرادنیازمند
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