
جایزه ی جهانی معلم که هزینه ی آن یک میلیون دالر است، از سوی نهاد جهانی ورکی )Varkey( هر سال برای برترین معلم جهان داده 
می شود. این جایزه برای تقدیر از معلمانی در سطح جهان اختصاص می یابد که در شرایط سخت در عرصه ی آموزش و پرورش  بیش ترین 
تأثیرگذاری را داشته اند. هر سال هزاران معلم از سراسر جهان برای این جایزه نامزد می شوند. امسال ، معلم عزیز رویش، بنیان گذار لیسه ی 
عالی معرفت از افغانستان نیز نامزد این جایزه است. او اکنون در جمع ده معلم برتر جهان قرار گرفته است. قرار است برنده ی نهایی این 
جایزه به تاریخ شانزدهم مارچ 2015  اعالم شود. عزیز رویش یکی از این ده معلم برتر جهان است و  عنوان معلم برتر جهان و جایزه ی 

یک ملیون دالری در انتظار اوست.
به همین مناسبت، دیروز محفلی برای گرامی داشت از او در لیسه ی عالی معرفت برگزار شد که در آن مقام های وزارت معارف، نمایندگان 
پارلمان، فعاالن سیاسی، استادان دانشگاه ها، دانش جویان و دانش آموزان شرکت کرده بودند. در این محفل، او و کارنامه ی درخشانش در 
لیسه ی معرفت، گرامی داشته شد. آقای رویش در این محفل سوال های زیر را در مورد این که چگونه در جمع ده معلم برتر جهان قرار 

گرفته، پاسخ گفت...

Year 04قیمت: 10 افغانیسال چهارمشنبه777 Price: 10 AfSaturday 14 Feb, 2015 25 دلو، 1393

3صفحه

حکومت وحدت ملی: چالش های مبارزه با فساد ساختاری
در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی، وی بر امر مبارزه با فساد تأکید 
پی گیری  و  کارمندان  و  مدیران  از  گروهی  برکناری  با  هم  عمل  در  و  نمود  اکید 
پرونده ی »کابل بانک« تالش کرد که نشان دهد، برای تحقق بخشیدن به این شعار 

خود، جدی و قاطع است.
افغانستان و نقش این عنصر در  واقعیت این است که عمق فساد در ساختار دولت 
با شعارهای  از آن است که بشود  فراتر  این دولت در سال های گذشته،  ناکارآمدی 

سیاسی و اقدامات مقطعی با آن مبارزه نمود.
حامد کرزی نیز همیشه شعار مبارزه با فساد سر می داد و کمیسیونی هم به منظور 
مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده بود. اما میراث او نیز تنها انباشت فساد در خزانه ی 

تهی حاکمیت 13 ساله بود.
و  تجربه ی سیاسی  از  وارد یک مرحله ی جدید  افغانستان  نظر می رسد حاال که  به 
آزمون حکومت داری قرار گرفته، خواست و ایده ی مبارزه با فساد، مستلزم یافتن پاسخ 

به چند پرسش اساسی می باشد:
نخست، آیا واقعا »اراده ی سیاسی« برای یک مبارزه ی جدی با این پدیده...
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جان کمپبل خواستار انعطاف پذیری 
در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شد

فاجعه ی افشار 
هنوز در یادها زنده  است 

مشرف: حمایت پاکستان و هند
 از »گروه های نیابتی« در افغانستان 

باید متوقف شود

تردد آزمایشی موترهای بدون راننده 
در چهار شهر بریتانیا
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عزیز رویش در جمع ده معلم برتر جهان



فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال  روز:  اطالعات 
خواستار  افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای 
از  کشورش  نیروهای  خروج  در  انعطاف پذیری 
پنج شنبه هفته ی  روز  به  او  است.  افغانستان شده 
گذشته در مجلس سنای امریکا گفت، اکنون این 
امریکایی  نیروهای  بررسی می کند که  را  موضوع 
افغانستان  مناطق  کدام  در  آینده  ماه های  در 

جابه جا شوند.
باراک  به  گزینه  چندین  پیش نهاد  از  کمپبل 
امریکایی  نیروهای  خروج  بازنگری  برای  اوباما 
این  اساس  بر  افزود،  و  داد  خبر  افغانستان  از 
کمک  و  مشوره دهی  آموزش،  مأموریت  گزینه ها، 
سال  تابستان  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
 آینده، یعنی در فصل افزایش جنگ، به خوبی پیش 

برده می شود.

ارائه  جزئیات  گزینه ها  این  مورد  در  او  هرچند 
جمهور  رییس  دیدار  در  می رود  انتظار  اما  نکرد؛ 
در  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  و  غنی 
معلومات  بیش تر  مورد  این  در  پیش رو ،  هفته ی 
امریکا  از  قباًل  غنی  جمهور  رییس  شود.  ارائه 
از  نیروهایش  خروج  قسمت  در  که  بود  خواسته 

افغانستان تجدید نظر کند.
تمام  است  قرار  اوباما،  قبلی  برنامه ی  اساس  بر 
نیروهای امریکایی در پایان سال 2016 افغانستان 
را ترک کنند و پس از این سال، حضور امریکایی ها 
در کشور به سفارت خانه   و نمایندگی های سیاسی 
محدود  شود؛ اما شماری از سناتوران امریکا با این 

برنامه  شدیداً مخالفت کرده اند.
خروج  کنونی  برنامه ی  کمپبل،  با  دیدار  در  آنان 
نیروهای امریکا از افغانستان را عجوالنه خواندند. 

جمهوری خواه  سناتور  مک  کین،  جان  گفته ی  به 
امریکا، عدم حضور نیروهای امریکا در افغانستان، 
این  و  می کند  ایجاد  خال  سوریه،  و  عراق  مانند 

مسئله تهدید را متوجه امریکا خواهد کرد.
اختیارات  خواستار  کمپبل  جنرال  حال،  همین  در 
استقرار  موقعیت های  انتخاب  در  بیش تر 
نیروهایش در افغانستان شده است. به گفته ی او، 
برای کاهش شمار نیروهای امریکایی به سطح 5 
است  مجبور  امسال،  پایان  تا  سرباز   500 و  هزار 
در فصل جنگی بعضی تأسیسات را تعطیل کند و 

تجهیزات و نیروها را تغییر مکان دهد.
تهدید داعش و طالبان

کمپبل در مجلس سنای امریکا گفت که احتمال 
افغانستان  در  سال  آینده  تابستان  در  جنگ  دارد 
نیروهای  توانایی های  به  توجه  با  و  یابد  تشدید 

او  است.  نگران  مسئله  این  از  افغان،  امنیتی 
امنیتی  نیروهای  آینده  تابستان سال  افزود که در 
افغان برای نخستین  بار با کمترین حمایت قوای 
بین المللی، با طالبان در جنگ قرار خواهند داشت.
نیروهای  مالی  تمویل  باید  امریکا  که  افزود  او 
تا این کشور دیگر  ادامه دهد،  افغان را را  امنیتی 
سوی  از  نشود.  تبدیل  تروریستی  النه های  به 
در  داعش  کردن  رخنه  مورد  در  کمپبل  دیگر، 
کشور گفت، این مسئله زیر نظر دقیق استخبارات 
برای  و  دارد  قرار  ائتالف  قوای  و  افغانستان 
این  اقدام می شود.  این گروه  از حضور  جلوگیری 
فرمانده  یک  گذشته  هفته ی  که  است  حالی  در 
عملیات  یک  در  افرادش  از  تن  پنج  با  داعش 

نظامی در هلمند کشته شدند.

و  چین  حکومتی  مقام های  روز:  اطالعات 
به  که  رسیده اند  توافق  به  تازگی  به  پاکستان 
طور مشترک برای »برقراری صلح و ثبات« در 
خارجه ی  وزیر  یی،  وانگ  کنند.  کار  افغانستان، 
چین با بیان این موضوع گفت، مقام های حکومتی 
صلح  گفت و گوهای  زمینه سازی  برای  پاکستان 

نسبت به گذشته جدی تر شده اند.
راستای  در  کشورش  این که  بر  تأکید  با  او 
گفت وگوهای صلح از هیچ اقدامی دریغ نخواهد 
را  افغانستان  نیز  افزود که جامعه ی جهانی  کرد، 
در این راه پشتیبانی کند. وانگ یی این اظهارات 
با  مشترک  خبری  نشست  در  گذشته  هفته ی  را 

نخست وزیر  شریف،  نواز  مشاور  عزیز،  سرتاج 
این  در  چین  خارجه ی  وزیر  کرد.  بیان  پاکستان 
به  باید  صلح  گفت و گوهای  که  گفت  نشست 
رهبری خود افغان ها انجام شود و این گفت و گوها 
باعث صلح دوام دار در افغانستان خواهند شد. او 
افزود که کشورش برای پادرمیانی میان حکومت 
افغانستان و طرف های درگیر، برای برقراری ثبات 
در افغانستان، آمادگی کامل دارد. وانگ یی در ادامه 
گفت، در حال حاضر پاکستان متعهد شده تا در این 
خارجه ی  وزیر  کند.  افغانستان همکاری  با  راستا 
چین ابراز امیدواری کرد که همکاری های چین و 
پاکستان برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، 

در هم آهنگی با حکومت این کشور بیش تر شود، تا 
زمینه ی گفت و گوهای صلح با طالبان فراهم شود.

چین با توجه بر نفوذش بر حکومت پاکستان، از 
کشورهای تأثیرگذار برای برقراری صلح در کشور 
خوانده می شود. رییس جمهور غنی پس از رسیدن 
به قدرت به چین سفر کرد و از مقام های حکومتی 
بر  نفوذشان  از  استفاده  با  تا  خواست  کشور  آن 
برقراری صلح  را در قسمت  افغانستان  پاکستان، 

کمک کنند.
جنگ نیابتی پایان یابد

نخست وزیر  شریف،  نواز  مشاور  عزیز،  سرتاج 
پاکستان خواستار پایان جنگ نیابتی در افغانستان 

واسطه ای(  )جنگ  نیابتی  جنگ  در  است.  شده 
قدرت های درگیر برای رسیدن به اهداف شان، با 
حمایت های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها 
یا گروه های مسلح، به طور غیرمستیقم با قدرت 

مقابل در جنگ اند. 
در  پاکستان  نخست وزیر  مشاور  حال،  این  با 
اظهارات تازه ی خود از کشورهای منطقه خواسته 
کنند.  خوداری  افغانستان  امور  در  دخالت  از  تا 
در  همسایه  کشورهای  دخالت  او،  گفته ی  به 
از  پس  کشور  این  تا  می شود  باعث  افغانستان، 
خروج کامل نیروهای بین المللی، به میدان جنگ 

نیابتی تبدیل شود.

موتر  یک  برخورد  اثر  بر  روز:  اطالعات 
در  کروال  نوع  موتر  یک  با   303 مسافربری 
منطقه ی روضه ی شهر غزنی، هفت عضو یک 
خانواده کشته شده اند. تمام کشته شدگان این 
به  و  بوده  کروال  نوع  موتر  سرنشینان  رویداد، 
فرماندهی  امنیت  آمر  انصافی،  اسداهلل  گفته ی 

به  غزنی  از  سرنشینان  این  غزنی،  پولیس 
طرف کابل در حرکت بوده اند.

انصافی گفت که در میان قربانیان این رویداد، 
زنان و کودکان نیز شامل اند. 

هنوز  حادثه  این  وقوع  اصلی  علت  مورد  در 
راننده ی  اما  نیست؛  دست  در  دقیقی  جزئیات 

بازداشت شده  این رویداد  به دنبال   303 موتر 
از  پس  کشور  در  ترافیکی  حادثه  های  است. 
برجا  را  تلفات  بیش ترین  تروریستی،  حمالت 

گذاشته اند. 
بر اساس آمارهای ارائه شده، از سال 2005 تا 
سال 2012، حدود 35 هزار تن بر اثر حادثه ی  

داده اند.  جان  کشور  سراسر  در  ترافیکی 
و  راه نمایی  قوانین  به  رانندگان  بی توجهی 
نبود  و  سرک ها  خرابی  زیاد،  سرعت  رانندگی، 
مسیر  در  رانندگی  و  راه نمایی  عالمت های 
ترافیکی  حوادث  اصلی  عوامل  از  شاهراه ها، 

در کشور خوانده می شوند.

از  شماری  و  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
از  شماری  در  مکتب ها  سوزاندن  از  شهروندان 
شدت  به  طالبان،  سوی  از  کشور  والیت های 
جدید،  حکومت  از  آنان  کرده اند.  نگرانی  ابراز 
برای  که  خواسته اند  امنیتی،  نهادهای  ویژه  به 
دانش آموزان،  و  معلمان  مکتب ها،  امنیت  تأمین 
سخنگوی  حقمل،  کبیر  بگیرند.  ویژه  تدابیر 
افزایش حمالت طالبان  از  وزارت معارف دیروز 
داد  خبر  دانش آموزان  و  استادان  مکتب ها،  بر 
تعدادی  تا  می شود  باعث  حمالت  این  گفت،  و 
بر  شوند.  مسدود  کشور  در  دیگر  مکتب های  از 

دلیل  به  حاضر  حال  در  شده،  ارائه  آمار  اساس 
ناامنی و تهدید طالبان، بیش از 290 مکتب در 

سراسر کشور مسدود اند.
در  که  گفت  ادامه  در  معارف  وزارت  سخنگوی 
از  بدی  گزارش های  گذشته  هفته ی  یک و نیم 
وزارت  این  به  کشور  معارف  امنیتی  وضعیت 
می رسند. این اظهارات در حالی مطرح می شوند 
دست کم  اخیر  هفته ی  سه  در  طالبان  گروه  که 
سه مکتب را در والیت های ننگرهار و کنر آتش 

زده اند.
حقمل از نیروهای امنیتی خواست که از حمالت 

دانش آموزان  و  معلمان  قتل  مکتب ها،  بر 
عالوه ی  بر  کشور  در  معارف  کنند.  جلوگیری 
دیگر  زیاد  با مشکالت  طالبان،  تهدید  و  ناامنی 
و  مسلکی  معلمان  کمبود  است.  مواجه  نیز 
ناپسند  رواج  و  و رسم  برای مکتب ها  ساختمان 
اساسی  مشکالت  از  دختر  دانش آموزان  فراراه 

عنوان می شوند.
از  بیش  اکنون  شده،  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
و  ندارند  40 درصد مکتب های کشور ساختمان 
قدیم،  رواج های  و  رسم  دلیل  به  دختر  هزاران 
جمهور  رییس  هستند.  محروم  رفتن  مکتب  از 

در  را  معارف  وضعیت  بهبود  که  گفت  پیش تر 
 4 از  بیش  گذشت  با  اما  می دهد؛  قرار  اولویت 
ماه از حکومت وی، هنوز اقدام جدی ای در این 

زمینه نشده است.
با این حال، سخنگوی وزارت معارف از نشست 
مسئوالن این وزارت با رییس جمهور خبر داد. او 
گفت، رییس جمهور به وزارت معارف دستور داده 
تا یک طرح منظم را بری حل مشکالت معارف 
فیس بوک  کاربران  حال،  همین  در  کند.  آماده 
تأکید دارند، رییس جمهور فقط بر ترتیب طرح 
تأکید دارد و در زمینه ی عمل چندان توجه ندارد.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور و نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیروز باهم 
رسانه های  دفتر  است.  کرده  تیلفونی  گفت وگوی 
کرد،  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  جمهوری  ریاست 
تبریک گویی  ضمن  گفت وگو  این  در  مودی 
جام  در  کشور  کریکت  ملی  تیم  حضور  نخستین 

جهانی، خواستار سفر رییس جمهور به هند شد.
تا  شده  توافق  طرف  دو  بین  گفت وگو  این  در 
این  اهداف  و  تاریخ  مورد  در  دو کشور  نمایندگان 
سفر در آینده ی نزدیک با هم مالقات کنند. هند از 
کشورهای متحد افغانستان در زمان حکومت حامد 

سال   13 در  کشور  این  می رفت.  شمار  به  کرزی 
هزاران  آموزش  فراگیری  برای  را  زمینه  گذشته 
جوان افغان در بخش نظامی و ملکی فراهم کرده 

است.
هم چنان هند با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین 
کشور توافق کرده بود، تجهیزات سنگین نظامی را 
در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد؛ اما این توافق 
در زمان کرزی عملی نشد. هفته ی گذشته گزارش 
شد که اشرف غنی، رییس جمهور جدید کشور این 
درآورده  تعلیق  حالت  به  نامعین  زمان  تا  را  توافق 

است. 

مشخص  غنی  جمهور  رییس  کار  این  دلیل  هنوز 
احتمال  به  دارند،  تأکید  کارشناسان  اما  نشده؛ 
پاکستان  اعتماد  جلب  برای  غنی  اشرف  زیاد، 
رقیب  پاکستان  است.  گرفته  را  تصمیمی  چنین 
دیرینه ی هند است و مقام های این کشور همواره 
به شدت  افغانستان  در  هند  نفوذ  از  کرده اند،  ادعا 

نگران اند.
رییس جمهور جدید پس از به قدرت رسیدن، برای 
بهبود روابط افغانستان و پاکستان به اسالم آباد سفر 
کرد و در این سفر در زمینه های مختلف، از جمله 
امنیتی، به توافق هایی دست یافت. پس آن شماری 

از مقام های پاکستانی، از جمله رییس ستاد مشترک 
ارتش این کشور، در چند سفر جداگانه وارد کابل 

شدند و این روند هم چنان ادامه دارد.
و  نکرده  سفر  هند  به  هنوز  جمهور  رییس  اما 
را  وی  کار  این  دلیل  سیاسی  مسایل  کارشناسان 
از 13  عنوان می کنند. پس  پاکستان  اعتماد  جلب 
سال برای نخستین بار هفته ی گذشته شش افسر 
نظامی ارتش به منظور بهبود روابط دو کشور برای 
فراگیری آموزش های نظامی به پاکستان فرستاده 
تا  اسالم  آباد  و  کابل  روابط  به ظاهر  اکنون  شدند. 

حدی بهبود یافته است.

در  دیروز  محل  باشندگان  روز:  اطالعات 
قاتل  فاریاب  والیت  سبزپوش  خواجه  ولسوالی 
به قتل رسانده اند. یک  را  پولیس ملی  افسر  دو 
این  در  اقدام جداگانه  دو  در  طالبان  جنگ جوی 
ولسوالی دو افسر پولیس ملی را به قتل رسانده؛ 

محل  باشندگان  سوی  از  فرار  هنگام  او  اما 
بازداشت و سپس به قتل رسیده است.

مسئوالن محلی ولسوالی خواجه سبزپوش والیت 
فاریاب دیروز با تأیید این خبر گفتند، در حمله ی 
زخمی  نیز  ملکی  فرد  دو  پولیس،  بر  طالبان 

رویداد  این  زخمی های  وضعیت صحی  شده اند. 
خوب توصیف شده و آنان در حال حاضر در یکی 
از شفاخانه های ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب 
افسران  گزارش ها،  بنیاد  بر  هستند.  بستری 
قتل  به  طالب  یک  سوی  از  دیروز  که  پولیسی 

رسیده اند، چندی پیش نزدیک به ده جنگ جوی 
طالبان، به شمول یک فرمانده طالبان را به قتل 
رسانده اند. فاریاب در شمال کشور از والیت های 
ناامن است که افراد طالبان در برخی از مناطق 

ولسوالی های این والیت فعالیت دارند.

جان کمپبل خواستار انعطاف پذیری2
 در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شد

توافق چین و پاکستان برای »برقراری صلح« در افغانستان

هفت عضو یک خانواده در یک حادثه ی ترافیکی در غزنی کشته شدند

نگرانی از افزایش مکتب سوزی های طالبان

گفت وگوی تیلفونی اشرف غنی با نخست وزیر هند

باشندگان محل قاتل دو افسر پولیس  را کشتند

پروژه ی »تاپی« و اهمیت آن 
برای افغانسان و منطقه

تاپی  گاز  انتقال  خط  پروژه ی  هماهنگی  نشست  نوزدهمین 
دولتی  مسئوالن  شد.  برگزار  پاکستان  در  گذشته  هفته ی 
این  در  پاکستان  و  هند  افغانستان،  ترکمنستان،  کشورهای 

نشست شرکت کردند.
ترکمنستان یکی از کشورهای غنی از گاز و نفت آسیای میانه 
از  بسیاری  محور  اروپا  و  آسیا  به  آن  انتقال  که خطوط  است 
سود  است.  بوده  منطقه ای  معادالت  و  سیاسی  بازی های 
سرشار اقتصادی این پروژه ها و رقابت های منطقه ای آن، پای 

بازیگران جهانی دور و نزدیک را به این منطقه کشاند.
محل  دهه  سه  از  بیش  حداقل  کشور،  این  گاز  غنی  منابع 
و  بوده  منطقه  در  سیاسی  و  اقتصادی  معادالت  پیچیده ترین 
به  کشور  این  گاز  انتقال  برای  زیادی  پروژه های  و  طرح ها 
آسیا و اروپا، باهم رقابت نموده است. خط انتقال گاز »تاپی« 
افغانستان و پاکستان به هند  که گاز ترکمنستان را از طریق 
انتقال می دهد، یکی از پنج طرح در مورد انتقال گاز این کشور 

می باشد.
انتقال  اروپا  به  را  کشور  این  گاز  که  کاسپین  ترانس  طرح 
لوله ی  پروژه ی »خط  پروژه ی »ترکمنستان-چین«،  می دهد، 
صلح« و خط لوله ی »پی آی پی« از دیگر طرح ها و پروژه های 
انتقال گاز ترکمنستان می باشند که با هم دیگر رقابت می کنند. 
افغانستان  از مسیر  لوله ی گاز »تاپی« که  این میان، خط  در 
می گذرد، برای افغانستان اهمیت فراوان دارد و این پروژه بر 
داشته  تأثیر  کشور  در  سیاسی  روند های  و  تحوالت  بسیاری 

است.
حکومت  فروپاشی  از  پس  و  نود  دهه ی  آغاز  از  پروژه  این 
کمونیستی در افغانستان از سوی شرکت آرجانتینی »یونیکال« 
شرکت  ورود  و  آمریکا  حکومت  دخالت  با  اما  شد؛  طرح 
و  زده شد  کنار  آرجانتینی  معادله، شرکت  این  در  »بریداس« 
پاکستان  وقت  نخست وزیر  بوتو،  بی نظیر  و  آمریکا  مقام های 
حکومت  زمان  در  گرفتند.  دست  به  را  پروژه  این  رشته ی 
طالبان، مقام های آمریکایی و پاکستان تالش کردند تا طالبان 
را برای تأمین امنیت این خط لوله وارد پروژه  کنند و از آنان 
برای تحقق این امر کمک بگیرند؛ اما با رویداد یازدهم سپتامبر 
و فروپاشی رژیم طالبان، این پروژه عمال متوقف شد. در سال 
2005 کنفرانسی در دهلی نو با اشتراک بیش از بیست کشور و 
سازمان های بین المللی، با محوریت این پروژه به منظور کمک 
تعهد  شرکت کنندگان  و  یافت  تدویر  افغانستان  به  اقتصادی 
شامل  را  افغانستان  خویش  اقتصادی  طرح های  در  تا  کردند 
سازند.  این پروژه سال ها  ست که در آجندای کاری کشورهای 
منطقه قرار دارد. نشست های کارشناسی و هماهنگی این پروژه 

به گونه ی مرتب دایر می شوند. 
دو سال پیش توافق نامه ی این پروژه )تاپی( از سوی رهبران 
نفت  وزیر  و  ترکمنستان  و  پاکستان  افغانستان،  کشور  سه 
هند در عشق آباد به امضا رسید. رهبران چهار کشور و دیگر 

مسئوالن آن ها بارها در این مورد باهم جلسه کرده اند. 
و  افغانستان  برای  »تاپی«  گاز  انتقال  لوله ی  خط  پروژه ی 
بر  می باشد.  برخوردار  زیادی  اقتصادی  اهمیت  از  پاکستان 
اساس طرح نخست این پروژه با انتقال این خط لوله، ساالنه 
از  افغانستان خواهد شد.  دو میلیارد مترمکعب تن گاز نصیب 
نظر اقتصادی، این پروژه برای افغانستان و منطقه از اهمیت 
پروژه ساالنه  این  از طریق  افغانستان  است.  برخوردار  فراوان 
می آورد. کشورهای  به دست  عاید  دالر  میلیارد  سه  ارزش  به 
دسترسی  ترکمنستان  گاز  غنی  منابع  به  هند  و  پاکستان 
و  تحکیم  بر  اقتصادی  پروژه ی  این  برآن،  افزون  می یابند. 
دارد.  مثبت  تأثیر  نیز  کشور  چهار  سیاسی  مناسبات  گسترش 
به هر اندازه که پروژه های مشترک اقتصادی و ترانزیتی میان 
کشورهای منطقه زیاد شوند، به همان اندازه روند هم گرایی را 

تسهیل می کند و ترانزیت منطقه را رونق می بخشد.
دولت افغانستان باید بیش تر از دیگران برای اعمار این پروژه 
تالش کند. امنیت در افغانستان برای اعمار این پروژه حیاتی 
است. دولت افغانستان باید شریکان منطقه ای اش را در مورد 
امنیت مطمئن بسازد و نگرانی های آن ها در این مورد را رفع 

کند.
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بر  وی  غنی،  اشرف  جمهوری  ریاست  روزهای  نخستین  در 
امر مبارزه با فساد تأکید اکید نمود و در عمل هم با برکناری 
»کابل  پرونده ی  پی گیری  و  کارمندان  و  مدیران  از  گروهی 
بانک« تالش کرد که نشان دهد، برای تحقق بخشیدن به 

این شعار خود، جدی و قاطع است.
واقعیت این است که عمق فساد در ساختار دولت افغانستان و 
نقش این عنصر در ناکارآمدی این دولت در سال های گذشته، 
اقدامات  و  سیاسی  شعارهای  با  بشود  که  است  آن  از  فراتر 

مقطعی با آن مبارزه نمود.
و  می داد  سر  فساد  با  مبارزه  شعار  همیشه  نیز  کرزی  حامد 
کمیسیونی هم به منظور مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده بود. 
اما میراث او نیز تنها انباشت فساد در خزانه ی تهی حاکمیت 

13 ساله بود.
به نظر می رسد حاال که افغانستان وارد یک مرحله ی جدید از 
تجربه ی سیاسی و آزمون حکومت داری قرار گرفته، خواست 
و ایده ی مبارزه با فساد، مستلزم یافتن پاسخ به چند پرسش 

اساسی می باشد:
نخست، آیا واقعا »اراده ی سیاسی« برای یک مبارزه ی جدی 

با این پدیده وجود دارد؟
آیا توانایی، قاطعیت و ظرفیت الزم برای به ثمر  دوم آن که 
رسیدن این مبارزه در شخص رییس جمهور و رییس اجرایی 
و در مجموع سیستم گسسته ای به نام »دولت وحدت ملی« 

دیده می شود؟
سوم آن که رهبران حکومت وحدت ملی چگونه، با کدام نیرو، 
با چه ضمانتی، با چه استراتژی و شیوه ای، از کی ها و از کجا 
این مبارزه و اصالح گری را باید آغاز کنند و به فرجام برسانند؟

نوع  چه  یا  ساختاری  و  قانونی  بدیل  چه  آن که  چهارم  و 
در  جدید  سیستم  ارتقای  برای  عملی  و  مدیریتی  گزینه های 
نظر گرفته خواهد شد که هم بتواند شفافیت مبارزه با فساد 
نظام  و سالمت  دقت  و  روند سرعت  و هم،  کند  تضمین  را 

سیاسی را تأمین نماید؟
کج َروی اجتماعی-فرهنگی

در  ریشه  که  است  اجتماعی-فرهنگی  پدیده ی  یک  فساد 
اقتصادی،  نیز چگونگی شرایط  رفتار نظام سیاسی و  ماهیت 
هرگاه  فساد  پدیده ی  دارد.  جامعه  یک  فرهنگی  و  اجتماعی 
به  و  می گردد  »پاره فرهنگ«  یک  به  تبدیل  شود،  همه گیر 
مثابه یک »کج روی اجتماعی-فرهنگی« در فرهنگ اجتماعی 

و الگوهای مدیریتی بروز می کند.
پیدا  تبارز  مختلفی  سیرت های  و  صورت ها  به  فساد  مظاهر 
حقایق،  تحریف  دروغ گویی،  تقلب،  رشوه ستانی،  می کند: 
پرونده سازی، جعل، کم کاری، بدرفتاری، فریب کاری و تظاهر 
و... شیوع عام این مظاهر در روابط اجتماعی و در شیوه ها و 
و  کاری«  »وجدان  کاهش  به  تدریج  به  مدیریتی،  الگوهای 
امری که  اختالل در »نظم اخالقی« جامعه منجر می گردد؛ 
در نهایت، تمام شئون و صورت های زندگی و نظام اجتماعی، 
و  پریشیدگی  دچار  را  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 

اختالل کارکردی می سازد.
هم  و  سیاسی-اداری  نظام  یک  ناکارکردی  علت  هم  فساد، 
که  معنا  بدین  می باشد.  نظام  آن  مدیریت  شیوه ی  معلول 
و  است  فساد  شیوع  و  بروز  عامل  مدیریتی،  نادرست  الگوی 
گسترش مهارناپذیر فساد، به ناکارآمدی و اختالل کارکردی 

نظاِم مدیریتی منجر می گردد.
واگیر«  »ویروس  یک  عنوان  به  می توان  را  فساد  بنابراین، 
این  مهار  کرد.  تلقی  و  تعریف  نیز  مزمن«  »بیماری  ویک 
ویروس و مبارزه ی مؤثر با این بیماری و اصالح این کج روی 
در  و  درست  تشخیص  نیازمند  نخست  فرهنگی-اجتماعی، 
جدی  علمی-عملی  دقیق،  راه کار  یک  اتخاذ  دوم،  مرحله ی 

و درازمدت می باشد.
مدیریتی  نظام  پیکره ی  تمام  در  فساد  ویروس  که  آن جا  از 

یک  به  تبدیل  کج روی  این  و  کرده  سرایت  افغانستان 
خرده فرهنگ سیاسی-مدیریتی گردیده است، مسلما ریشه کن 
کردن چنین بیماری مزمن و تغییر مبانی چنین خرده فرهنگی، 
کاری زمان بر و دشوار است که مستلزم یک عزم صادقانه ی 
سنجیده ی  و  سازنده  استراتژی  یک  تدوین  و  سیاسی 

فرهنگی-مدیریتی می باشد.
پیش نیازهای مبارزه با فساد

برای مؤثر بودن مبارزه با فساد، دو مرحله را می توان نشانی 
کرد:

مرحله ی نخست: استراتژی بنیادین
چند  تحقق  و  تطبیق  مستلزم  اساسا  فساد  با  مبارزه  مؤثریت 

بنیاد اساسی می باشد:
1- تحکیم و بِه سازی ساختار نظام سیاسی که بر مبنای آن 
قوای سه گانه ی مستقل، کارآمد، سالم و مرکب از عناصر و 
نخبگان علمی، فرهنگی، متعهد، شایسته و مجرب و ترجیحًا 

خارج از نفوذ قدرت مندان و مراجع سیاسی بوده باشد.
2- تسریع روند بازسازی و نوسازی و تدوین یک استراتژی 
اقتصادی  زندگی  زیربنای  بتواند  که  زمان بندی شده  و  دقیق 
بنیادین  دگردیسی  و  محسوس  تغییرات  دچار  را  اجتماعی  و 
برای  شرط  مهم ترین  هدف مند،  و  متوازن  بازسازی  نماید. 
ایجاد تغییرات سیاسی و امنیت و رضایت اجتماعی می باشد. 
تولید کار و شغل، رشد اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی 
به بهبود معیشت مردم و اقتصاد عمومی و نیز باال رفتن درآمد 
کارمندان دولتی منجر می گردد و این روند، می تواند یکی از 
اجتماعی  کج روی  و  اداری  فساد  با  مقابله  مناسب  بسترهای 

به شمار آید.
3- تعامل معقول، قانون مند ودوستانه با جامعه ی بین المللی و 
حامیان بیرونی، می تواند شرایط بهتر و شفاف تری برای کار 
و همکاری مشترک ایجاد نماید. اعتماد متقابل به همکاری 
و  بین المللی  کمک های  جذب  برای  بیش تر  هماهنگی  و 
نحوه ی درست مصرف آن موجب می گردد که هم کمک های 
بین المللی بیش تر و راحت تر به افغانستان سرازیر شوند و هم  
ارتقای  سبب  آن  برنامه ریزی شده ی  و  دقیق  بهینه،  مصرف 
و  اجتماعی  ملموس  دست آوردهای  و  اقتصادی  ظرفیت های 

سیاسی می گردد.
کارشناسان  از  ترکیبی  با  نظارتی  مشترک  مرکز  یک  ایجاد 
استراتژی  یک  تدوین  و  بین المللی  و  افغانی  مقام های  و 
کارآمد به منظور تعیین نحوه ی نظارت و کنترول بر مجاری 

مصرف کننده، چند دست آورد دارد:
مؤثر  بین المللی  کمک های  بهینه سازی  و  بِه سازی  - در 

است؛
- موجب خوش بینی، اعتماد و در نتیجه ادامه ی کمک های 

حامیان بین المللی می گردد؛
استفاده ی  سوء  و  اختالس  فساد،  حیف ومیل،  - میزان 
مقام های مربوط داخلی و نیز انجوها و سازمان های پیمان کار 

خارجی را کاهش می دهد.
دیگر  از  مسلح،  مخالفان  و  طالبان  معضل  حل   -4
نابه سامانی  و  با فساد  مبارزه  اساسی موفقیت  پیش شرط های 
امکان می دهد  دولت  به  این موضوع  افغانستان می باشد.  در 
که قدرت مرکزی خود را افزایش دهد و امنیت، آرامش، ثبات 
سیاسی و حاکمیت دولتی را در سراسر کشور گسترش دهد. 
نظارت  صالحیت،  حضور،  و  نفوذ  ثبات،  و  امنیت  برقراری 
و  والیت ها  تمام  در  را  حکومتی  و  مدیریتی  شمولیت  و 
ولسوالی ها برقرار می سازد و در نتیجه، مشروعیت و مقبولیت 
و  قدرت  دولت،  سلطه ی  و  احاطه  با  می سازد.  قایم  را  نظام 
زمینه های نفوذ قدرت مندان محلی و مفسدان اداری کاهش 
محالت  و  اداره ها  تمام  در  دولتی  کنترول  و  نظم  و  می یابد 

مستحکم تر می گردد.
تهدید  معرض  در  نابه سامان،  ضعیف،  دولت  یک  مطمئنا 

مخالفان مسلح و در محاصره ی دشمنان داخلی و بدخواهان 
دولت شهرهای  و  والیت ها  کنترول  در  ناتوان  منطقه ای، 
متفرق محلی و اداری و درگیر بحران ها و تضادهای داخلی، 
توان مبارزه با فساِد ریشه گرفته در جان و جهان مدیریتی اش 
را ندارد. این هدف، زمانی تحقق می یابد که جوهره ی دولت 
مرکزیت،  قدرت،  نظم،  از  بنیاد مستحکمی  بر  افغانستان،  در 
صالحیت، شمولیت، مشروعیت، اعتماد و پشتوانه ی مطمئن 

بین المللی برخوردار باشد.
مرحله ی دوم: تاکتیک های مبارزه با فساد

صوری،  تبلیغی،  اقدامات  و  هیاهو  با  فساد  کردن  ریشه کن 
به  آمدن  نایل  برای  نیست.  امکان پذیر  مقطعی  و  فرافکنانه 
اساسی  اقدام  و  مرحله  چند  در  باید  مبارزه،  این  در  پیروزی 

صورت گیرد:
به  مبارزه  این  تا  باشد  داشته  وجود  باید »عزم سیاسی«   -1

صورت دوام دار، جدی و مؤثر ادامه یابد.
و  قاطع  عادل،  بی طرف،  صالح،  کمیسیون  یک  ایجاد   -2
مستقل، ضروری ترین و اساسی ترین اولویت و اقدام به حساب 

می آید که می باید متشکل از نهادهای ذیل باشد:
- نمایندگان سه قوه ی مقننه، قضائیه و مجریه؛

بی طرف  کارشناسان  و  قضات  نظارت  و  - مشارکت 
بین المللی؛

- نمایندگانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
دانشگاه های  و  فرهنگی-علمی  مجامع  از  - نمایندگانی 

کشور؛
و  معتبر  رسانه های  و  مدنی  نهادهای  از  - نمایندگانی 

مستقل داخلی.
- روند پی گیری و تصفیه می باید بر اساس قاعده ی »هرمی« 
ختم  هرم  پایین  به  و  شود  آغاز  قاعده  باالی  از  یعنی  باشد، 
و عدالت،  مؤثریت  دادن جدیت، صداقت،  نشان  برای  گردد. 
برادران،  خانواده،  از  را  قضایی  پی گیری  و  مواخذه  باید  ابتدا 
رییسان  هم چنین  و  سابق  جمهور  رییس  وزیران  و  معاونان 
دو مجلس )رییسان مجلس نمایندگان و سنا(، رییسان قوه ی 

قضائیه ، رییسان ارشد قوای مسلح و امنیت آغاز کنند.
قضایی  پشتوانه ی  از  می باید  حساب رسی ها  و  تصفیه   -4
مواخذه ی  و  محاکمه  باشد.  برخوردار  عادل  و  قاطع  جدی، 
قرار  اولویت  در  فساد شان،  میزان  و  درجه  به  بسته  فاسدان 
گیرد و روند محاکمه ی شان به صورت علنی و در یک دادگاه 

صالح و عادل و با صالحیت صورت بگیرد.
با  مبارزه  بنیادین  و  گسترده  روند  رسیدن  ثمر  به  برای   -5
فساد، می باید از مقام های قضایی بین المللی و پولیس انترپول 
آن  بازگرداندن  و  دستگیری  تعقیب،  شناسایی،  در جهت  نیز 
فرار  کشور  از  خارج  به  که  فاسدانی  و  غارت گران  از  عده 

کرده اند، کمک خواسته شود.
و  تشویق  و  نمونه  کارمندان  و  مدیران  معرفی   -6
فرهنگ  می تواند  هرسال،  پایان  در  آنان  درجه ی  ارتقای 

شایسته ساالری را تقویت نماید.
7- جوان گرایی و گزینش مدیران با دانش و تعهد می تواند به 

الگوی نظام سالم اداری کمک کند.
و  اشتباه  بخواهند  ملی  وحدت  حکومت  سران  اگر   -8
ناکارآمدی های سیزده سال گذشته را ترمیم کنند، می باید به 
موضوع مبارزه با فساد به عنوان یک »هدف« و »استراتژی« 
و  سیاسی  بازی های  در  تاکتیک  یک  مثابه ی  به  نه  بنگرند، 
تسکین  برای  پادزهری  یا  خود  جناحی  میان  رقابت های 
حامیان  و  داخلی  رای دهندگان  اعتراض های  و  انتقادها 

بین المللی شان.
در نهایت  این که، این مبارزه، این بار ربط مستقیمی با حیات 
سیاسی کشور و آینده ی استراتژیک خود این رهبران نیز دارد. 
به این معنا که جدی گرفتن این هدف به معنای جدی گرفتن 
برای  دیگری  شانس  و  فرصت  و  کشور  سیاسی  سرنوشت 
تداوم قدرت سیاسی و استمرار حمایت مردمی از این رهبران، 

نیز خواهد بود.
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دور از جان ما، استبداد در هرجا و هرنوعش، محکوم است. حداقل نزد ما آدم ها 
که بنا به دالیلی، شعور داریم. چه این استبداد به دست ما در حق خودمان انجام 
شود، چه در سطح خانواده باشد، چه در جامعه یا در اشکال کلی اش؛ مثاًل در سطح 
مملکت یا منطقه و جهان! چه استبداد اقتصادی باشد، چه سیاسی، چه اجتماعی یا 
هرنوع دیگرش که به ذهن شما می رسد و من هنوز به آن نرسیده ام. حاال بگذریم 
که استبداد چند نوع و چقدر جغرافیا دارد، بچسبیم به این که استبداد چیست؟ استبداد 
در تقسیم بندی ای که به دست یکی از دانشمندان ماقبل الیونان صورت گرفته، یک 
نوع نوشابه ی گازدار است. نوشابه ا ی که باعث می شود یک فرد مومن، البته از روی 
هوشیاری، از فرانسه بلند شود بیاید به کشورش! بعد تعریف شود که در کشور او، یک 
شاه وجود دارد که خیلی مستبد است. همین آدم مومن بنده ی خدا که از کشورش 
رفته بود فرانسه و از فرانسه برگشته به کشورش، احساس کند که یکی از رسالت های 
او به عنوان یک مومن و یک انسان، برکندن استبداد از جامعه و رساندن کشورش 
به انسانیت و مدارا می باشد. برای رسیدن به این هدف، مسلم است که مبارزه علیه 

استبداد باید شروع شود.
از آن صحبت می کنیم، مبارزه است، مسابقه ی فوتبال  ما  دقت کنید! چیزی که 
نیست! یکی از خصوصیات هر مبارزه این است که در قدم اول باید نام داشته باشد. 
)یک قول ضعیف وجود دارد که تولد انسان ها یک نوع مبارزه است در مقابل مردن! 
از همین خاطر، هر انسانی که متولد می شود، اسمی برای او انتخاب می کنند. مثاًل 
مارشال رضا بهرامی، عبدالجبار لوی درستیز، عبداهلل احمدزی و اشرف تقی خلیلی و 
هر نام دیگری که به ذهن شما می رسد(. بعد از نام، برای مبارزه باید شعاری درست 
شود. هم نام، هم شعار، هردو باید با دغدغه های ذهنی عوام الناس مطابقت داشته 
باشند تا پشتوانه ی مبارزه از طریق برانگیختن احساسات مردم، قوی شود. کسی که 
از فرانسه برگشته بود تا علیه استبداد مبارزه کند، اسم این مبارزه را گذاشت انقالب 
اسالمی! شعاری را که برای مبارزه انتخاب کرد، این بود که اسالم مرز نمی شناسد. 
اسم خودش را اگر بگویم، ممکن است مالیات ساالنه ی من دو برابر شود، پس بهتر 

است که نگویم.
مبارزه شروع شد. این که چه قدر هزینه برداشت، مهم نیست! مهم این است که این 
مبارزه به پیروزی رسید. شاه مستبد، از جامعه رانده شد. مبارزان راه اسالم، آمدند 
سکان مدیریت کشور را به دست گرفتند. آن ها خودشان ادعا داشتند که مبارزان راه 
اسالم اند. از این رو، امیدوارم نرخ مالیات در خصوص من، به صورت خاص تغییر 
نکند! یعنی دو برابر یا چند برابر نشود. این مبارزان خستگی ناپذیر بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، خیلی حیران نماندند که چه کار کنند، زود دست به کار شدند و 
کارهای الزم را کردند. در قطار کارهای الزم، رسیدگی به مرزها بود. یک عده که 
حتا فرزندان شان شهید شده بودند، اعتراض کردند و گفتند که شما گفتید اسالم مرز 
ندارد، پس چرا مرزها را اولویت می بخشید؟ عرض شد که حق با شماست! اسالم 

حاال هم مرز ندارد. اما ایران چیز دیگری است؛ باید مرز داشته باشد. 
اگر کمی نگاه التینی به این قضیه داشته باشیم، می بینیم که نام همان مبارزه، 
هنوز هم زنده است و از پیروزی آن هر ساله، تجلیل و نکوداشت می شود که به 
نظر من  هم برای ادامه ی کار یک طیف خاص، حیاتی و ضروری است. همین چند 
روز قبل، یعنی دست کم و روی هم رفته، چهارشنبه هفته ی گذشته، باز هم از آن 
تجلیل شد و انقالب اسالمی، از تهران گرفته  حتا تا کابل ما میان یک عده تقسیم 
شد. اما شعار آن، از همان ابتدا که به رحمت حق پیوست، تا حاال هیچ موردی دیده 
نشده که مثاًل واقعاً این پاسداران انقالب اسالمی به آن معتقد باشند. ما هم توقع 
نداریم آن ها پای این حرف خودشان بایستند! اصاًل ضرور هم نیست که بایستند، 
می توانند راحت کنار این حرف خودشان تشکی پهن کنند و روی آن دراز بکشند، 
قلیون هم بزنند به طعم جگر افغانی! نوش جان شان! حرف این جاست که افغانستان 
هم روزی به نام استقالل دارد. ما هم حق داریم از این روز تجلیل کنیم، شادی ها 
برپا کنیم و در سفارت خانه های خود در تمام کشورها، برنامه بگیریم و استقالل 
خویش را با آن ها شریک کنیم، یا به همان تعبیر باال، تقسیم کنیم. این که میزان 
اشتراک مقام های کشورهای دیگر در جشن استقالل ما به چه پیمانه و سویه  از 
تنها خوبی ای که در  این جا که فضل خدا  لحاظ مراتب قدرت است، مهم است. 
مقام های حتا بلندتر از عالی رتبه های دولتی ما دیده می شود، همان اشتراک در جشن 
استقالل یا پیروزی کشورهای دیگر در سفارت خانه های شان در کابل است. طوری 
که گزارشات فوتوفیس بوکینگ می رسانند، همه هم عالقه دارند برای درست تجلیل 
شدن از پیروزی مثاًل انقالب اسالمی، سرپا بایستند. گفته می شود، این گونه کثافت 
احترام باال می رود! فقط نمی دانم چه خدا زده که در جشن استقالل کشور خود که 
خود در آن ایام مجاهد بوده، برنامه را طوری می گیرند که برای هر مجاهد اعالرتبه، 
یک کوچ می گذارند، برای مجاهدین نه چندان عالی منزلت، یک چوکی! بعد همه 
می نشینند و گاهی پای راست روی پای چپ، گاهم هم پای چپ روی پای راست، 
هی فاژه بیرون می دهند و کسر شأن تلقی می شود که برای ادای احترام به آن 

استقالل، روی پا بایستند! 
من که راز این مسئله را نمی فهمم. اگر به حد کافی پول دار شدم، می روم سه-چهار 
هفته روی قبر انشتین می خوابم، بلکم به خوابم به صورت کشف شده بیاید راز این 
معمای استقالل  سوز! فقط دعا کنید که انشتین خیلی مصروف نباشد و یگان سر به 
خواب من هم بزند! بقیه چهار شنبه های تان که اگر احیاناً با بیست و دوی دلو برابر شد، 
خوش! خدا یار و نگهدار تان! من بروم از لحاظ انگری بیرد موشکافی کنم که اسالم 

مرز دارد یا نه؟ شما هم تا چای تان سرد نشده، نوش جان کنید! 
در اخیر، از خدای یگانه برای همه سالمتی آرزو دارم، نه پیروزی انقالب انتزاعی را!

خبرنگار ناراضی

درسته که اسالم مرز نداره
ولی ایران که داره، نداره؟!

هادی دریابی

فساد یک پدیده ی اجتماعی-فرهنگی 
است که ریشه در ماهیت رفتار نظام 
سیاسی و نیز چگونگی شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دارد. 
پدیده ی فساد هرگاه همه گیر شود، 
تبدیل به یک »پاره فرهنگ« می گردد 
و به مثابه یک »کج روی اجتماعی-
فرهنگی« در فرهنگ اجتماعی و 
الگوهای مدیریتی بروز می کند.

مظاهر فساد به صورت ها و سیرت های 
مختلفی تبارز پیدا می کند: رشوه ستانی، 
تقلب، دروغ گویی، تحریف حقایق، 
پرونده سازی، جعل، کم کاری، بدرفتاری، 
فریب کاری و تظاهر و... شیوع عام این 
مظاهر در روابط اجتماعی و در شیوه ها 
و الگوهای مدیریتی، به تدریج به کاهش 
»وجدان کاری« و اختالل در »نظم 
اخالقی« جامعه منجر می گردد؛ امری 
که در نهایت، تمام شئون و صورت های 
زندگی و نظام اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی جامعه را دچار 
پریشیدگی و اختالل کارکردی می سازد.

حکومت وحدت ملی:
حمزه واعظی
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بیست و دو سال پیش، باشندگان منطقه ی افشار کابل، با صدای 
غرش راکت هایی که از دامنه ی یک کوه در همان نزدیکی بر 
آن ها شلیک می شدند، بیدار شدند. بامداد 11 فبروری 1993 
هنگامه ی آغاز حمله بر افشار و یکی از بدترین قساوت های 
زد.  رقم  را   1990 دهه ی  اوایل  در  افغانستان  داخلی  جنگ 
سیستماتیک  طور  به  ملیشه ها،  قدرت مند  جناح های  رهبران 
حمله بر افشار را به مثابه ی بخشی از جنگ برای به کنترول 
در آوردن پایتخت، برنامه ریزی و هماهنگ کردند. غیرنظامیان 
قربانی اصلی این وحشت و سبعیت بودند و ملیشه ها هر طوری 
تجاوز  مرتکب  بستند،  گلوله  به  را  غیرنظامیان  خواستند،  که 

جنسی شدند و آنان را اختطاف کردند.

پرویز مشرف، حاکم نظامی پیشین پاکستان  که به پناه دادن و 
حمایت از طالبان پس از سال 2001 متهم است، خواهان پایان 
دادن حمایت از شورشیان »پروکسی« در افغانستان شده است.

در  او  وقتی  که  پذیرفت  گاردین  با  مصاحبه ای  در  مشرف، 
حامد  حکومت  تضعیف  دنبال  به  پاکستان  بود،  قدرت  رأس 
کرزی، رییس جمهور پیشین، بود؛ چون کرزی »به هند کمک 
کرده بود تا به پاکستان از پشت خنجر بزند«. اما اکنون زمان 
»همکاری کامل« با اشرف غنی، که از ماه سپتامبر تا کنون 
رییس جمهور است، فرارسیده است و مشرف باور دارد، اشرف 

غنی »آخرین امیدواری برای تأمین صلح در منطقه« است.
مشرف گفت: »در دوران رییس جمهور کرزی، بلی، در واقع  
او  منافع  علیه  ما  بنابر این،  و  می رساند  آسیب  پاکستان  به  او 
کار می کردیم. بدیهی است که ما باید از منافع خود محافظت 
می کردیم«. »اما اکنون رییس جمهور غنی به قدرت رسیده 
است و او تالش دارد توازن را به افغانستان برگرداند. ما باید به 

طور کامل با او همکاری کنیم«. 
غنی، در نخستین ماه های رسیدن به قدرت، چنان به دنبال 
است  بوده  حکومتش  از  حمایت  به  پاکستان  ساختن  متقاعد 
آغاز  بین   ،2008 تا   2001 بحرانی   سال های  در  مشرف  که 
تهاجم امریکا و زمانی که مشرف سرانجام مجبور شد از قدرت 
ببیند. غنی نه  را  کناره گیری کند، صرف می توانست خوابش 
تنها توافق  برنامه ریزی شده ی خرید اسلحه از هند را به حالت 
افغانستان  شرق  به  به  را  نیروها  توجه  بلکه  درآورد،  تعلیق 
پاکستان در  تا علیه گروه های شورشی مخالف  معطوف کرد 

آن جا بجنگند.
تصمیم ماه جاری اشرف غنی، مبنی بر فرستادن شش افسر 
شهر  در  پاکستان  افسران  اکادمی  در  آموزش  برای  ارتش 
با  کرزی،  بود.  مشرف  برای  رویداد  ایبت آباد، خوش آیندترین 

شناسایی تعداد کشته شدگان غیرنظامی یا آن هایی که اختطاف 
که  آن جایی  تا  است.  ناممکن  نشدند،  رها  هرگز  و  شدند 
دیده بان حقوق بشر توانسته مستندسازی کند، نشان می دهد 
که در جریان سه روز 80 تن در جا به قتل رسیدند، بیش تر از 
700 تن اختطاف شدند. از میان آن ها، در حدود 80 تا 100 تن 
بعد از پرداخت پول در بدل زندگی شان، آزاد شدند. باقی آنان 

هیچ گاهی به خانه های شان برنگشتند. 
معافیت  نشان دهنده ی  آن،  پیامدهای  و  افشار  فاجعه ی 
به  طاعونی  همچون  بدین سو  دهه ها  از  که  است  زهرناکی  

افغانستان سرایت کرده است. 
اسناد نهایی یک تحقیق رسمی در باره ی این قتل عام زمانی 

پشت پا زدن به پیش نهادهای کمک به آموزش ارتش نوپای 
افغانستان، مشرف و اشفاق کیانی، جانشین مشرف به عنوان 
عوض،  در  بود.  کرده  خشمگین  را  پاکستان   ارتش  فرمانده 
کرزی دانشجویان نظامی را به هند فرستاد؛ جایی که مشرف 

باور دارد، به آن ها »آموزش های« ضدپاکستانی داده شد.
در  مجللش  خانه ی  در  که  پاکستان   ارتش  پیشین  فرمانده 
کراچی صحبت می کرد، پیوسته به آنچه که اکنون دیپلمات ها 
متحد  کرد:  اشاره  پذیرفته اند،  گسترده  طور  به  کارشناسان  و 
هم  و  ناتو  نیروهای  هم  است،  متحد  نامش  فقط  که  غربی، 
طالبان را که این نیروها علیه شان می جنگیدند، در افغانستان 
کند. وی  مبارزه  )هند(  اصلی  رقیب  نفوذ  علیه  تا  کمک کرد 
هند  و  داشت  را  خودش  نیابتی  گروه های  »پاکستان،  گفت: 
گروه های نیابتی خودش را داشت، که درست نیست«. »این 
کار به نفع افغانستان، یا پاکستان یا هند نیست و باید متوقف 

شود«. 
از سال 2001، جاسوسان پاکستان در  مشرف گفت که پس 
سازمان استخبارات این کشور، آی.اس.آی، طالبان را پرورش 
دادند؛ چون غیرپشتون ها و مقام هایی که فکر می شد از هند 
طرف داری می کنند، بر حکومت کرزی تسلط یافته بودند. وی 
این  تا  بودیم  دنبال گروه هایی  به  ما  گفت: »معلوم است که 
اقدام هند علیه پاکستان را تالفی کنیم«. »این جاست که کار 
گروه های  با  استخبارات  سازمان  می شود.  مطرح  استخبارات 
باید این  طالب تماس داشته است. قطعا تماس داشته است، 

کار را بکند«. 
ارتش پاکستان عمیقا نسبت به هند مظنون است؛ کشوری که 
را مغلوب  پاکستان  پاکستان، در سه جنگ  از زمان استقالل 
کرده است و در جدایی بنگالدیش از پاکستان در سال 1971، 
»از  او  که  دارد  تأکید  است. مشرف  کرده  بازی  حیاتی  نقش 

میان  از  کردند،  تصرف  را  کابل   1996 سال  در  طالبان  که 
رفتند. در باره ی فجایعی که در افشار اتفاق افتادند، چون وچرا 
وجود ندارد و شواهد فراوان و مفصلی وجود دارند که کی ها 
عامل و مسئول این فجایع بودند. اما حکومتی که با حمایت 
حمله  جنایت کاران  آمد،  کار  روی    2001 سال  در  بین المللی 
بر افشار را عمدا تحت تعقیب قرار نداد و در یک محاسبه ی 
خون سردانه ی سیاسی، عدالت را در برابر ثبات سیاسی ای که 
سیستماتیک  طور  به  دولت  این  فروخت.  بود،  امیدوار  آن  به 
تحقیق ها و تالش هایی را که هدف آن این بود که عامالن 
فاجعه ی افشار حساب پس بدهند، بسته و در برابر آن موانع 
تا جایی پیش  افغانستان  پارلمان  ایجاد کرد. در سال 2006، 
رفت که مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را عفو 
کرد. اکثر مرتکبان این جنایت ها، در قدرت سهم دارند. رییس 
جمهور پیشین، حامد کرزی، برخالف وعده اش، این قانون را 

توشیح کرد. 
ایاالت متحده و دیگر متحدان افغانستان که بیش تر از ده سال 
فرصت را برای فشار آوردن برای تحقق عدالت ضایع کردند، 
با بسیاری از کسانی که اسناد معتبِر نقض حقوق بشر علیه آنان 

وجود دارد، کار و از آن ها پشتیبانی کردند. 
اما هنوز امید وجود دارد: گزارشی که توسط کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، جزئیات دادگاهی موارد 
نقض حقوق بشر را از سال 1978 تا سال 2001 فراهم می کند 
برای تحقیقات  ارزشمندی  این گزارش نقطه ی آغاز خیلی  و 
را  این گزارش  بیش تر است. حکومت کرزی تالش کرد که 
منکوب کند؛ اما حکومت رییس جمهور غنی و رییس اجرایی، 
عبداهلل عبداهلل، باید از این گزارش برای پایان دادن به دهه ها 

معافیت از قانون و مجازات استفاده کنند.
قربانیان فاجعه ی افشار و دیگر کشتارها، مدت زیادی منتظر 
تطبیق عدالت مانده اند؛ اما غنی و عبداهلل می توانند عدالت را 

قابل دسترس سازند.

تعصب  را  وی  آن  که  آنچه  به  نسبت  اما  ندارد«؛  تنفر  هند 
غربی نسبت همسایه ی بزرگ پاکستان می خواند، با عصبانیت 
بزرگ ترین  »"هند  گفت:  وی  می دهد.  نشان  عکس العمل 
دموکراسی است، حقوق بشر و فرهنگ دموکراتیک را تقویت 
ندارد.  بشری وجود  است«. »حقوق  همه اش چرند  می کند؟" 
روستایی،  مناطق  در  است.  بشر  حقوق  مخالف  خودش  دین 
حتا اگر سایه ی یک نجس روی یک پاندیت بیفتد، احتمال آن 

وجود دارد که کشته شود«. 
از  هند،  که  است  معتقد  سربازان،  از  بسیاری  مانند  مشرف، 
طریق اداره ی استخبارات خارجی این کشور )RAW(، تالش 
دارد تا با حمایت از جدایی طلبان، در پاکستان تفرقه بیاندازد. 
»از زمان استقالل ما تا کنون، اداره ی استخبارات خارجی هند 
همیشه   )ISI( پاکستان  استخباراتی  سازمان  و   )RAW(
اکنون  و  است  یافته  ادامه  جنگ  این  و  جنگیده اند  هم  علیه 
نیز ادامه دارد«. »این جنگ باید متوقف شود؛ اما صرف زمانی 
متوقف می شود که رهبران هردو طرف اراده ی شان مبنی بر 
حل منازعات را نشان بدهند و به خاطر مصالحه و سازش، از 

تقابل دست بردارند«.
سال  در  تبعید  از  بازگشتش  دنبال  به  مشرف   این که  از  پس 
2013، با یک سلسله موانع روبه رو شد و اکنون که موقفش 
فزاینده ای  طور  به  اخیر  ماه های  در  می شود،  بهتر  کشور  در 
دهن دریده شده است و نظریات و احساساتش را آزادانه ابراز 

می کند.
ممنوعیت شرکت او در انتخابات، امیدواری اش برای ورود به 
پارلمان را از بین برد. او به دام یک سلسله پرونده های قضایی، 
از جمله اتهام به یک قتل، افتاده بود. جدا از همه، نواز شریف، 
نخست وزیری که مشرف در کودتایی در سال 1999 از قدرت 
خلعش کرد، انتخابات را با کسب آرای زیاد برد و محاکمه ی 
دیکتاتور  اگر  آن،  نتیجه ی  در  که  کرد  راه اندازی  را  خیانت 

پیشین مجرم شناخته شود، به دار آویخته خواهد شد.
مشرف هنوز نمی تواند کشور را ترک کند و می گوید که این 
امر نه تنها او را از سخنرانی های سودآور بین المللی باز می دارد، 
محروم  نیز  دبی  و  لندن  در  خانه هایش  به  دسترسی  از  بلکه 
می کند. وی می گوید که احساس فقدان زندگی سابقش در دو 
شهر مورد عالقه اش را دارد؛ جایی که او می توانست به تنهایی 
و بدون امنیت گسترده ای که در پاکستان به آن ضرورت دارد، 

به رستورانت برود.
اما او می گوید که تقریبا مشکالت را پشت سر گذاشته است 
و باید از ارتش تشکر کند. وی گفت: »من به سازمانم بسیار 
به من و  برای کمک  به هر کاری که آن ها  افتخار می کنم. 
برای حفظ عزت و شأن فرمانده پیشین شان انجام می دهند، 

افتخار می کنم«.

متأسفانه تاریخ معاصر افغانستان با خشونت ها و بیدادگری های زیادی پیونده خورده است. این 
خشونت ها را نمی شود در کانتکست جنگ یا تضادهای سیاسی/ گروهی فروکاست؛ زیرا تاریخ 
خود شاهد است که حجم وسیع خشونت ها قبل از این این که از طرف های درگیر قیمت بگیرند؛ 
به کشتارهای بی رحمانه ی مردمان بی گناه انجامیده است. نمونه ی جنگ ها و کشتارهای این 
تنه ی خونین تاریخ را می توان به سادگی با کشتارهای هلوکاستی و سیاست »زمین سوخته« 
و »کله منار«ها ربط داد و مقایسه کرد. به سخن دیگر، خشونت های جنایت آمیز و فاجعه بار 
تاریخ معاصر افغانستان، تکرار و یادگار بزرگ ترین خشونت های تاریخ جهانی است که از رواندا 
تا بیافرا و ویتنام را در بر می گیرد. بنابراین، یکی از غم انگیزترین این خشونت ها، فاجعه ای 
است که بیست و دو سال قبل و در دروان جنگ های داخلی، در افشار کابل به وقوع پیوست. 
عمق تراژدی این فاجعه را نمی توان به سادگی حدس زد یا برشمرد. تصویرهای باقی مانده، 
ویدیوهای زنده از صحنه ی فاجعه و درد و رنج و زخم بازماندگانی که شب های زندگی شان را با 
کابوس وحشت ناک آن روز، سر می کنند، چیزی نیست که حد و حدودی برای آن تعریف کرد.

مرثیه سرایی و شمع روشن  در  تنها  بزرگ  فاجعه ی  این  فروکاست  و  تقلیل  از سوی دیگر، 
اتفاق  افشار  فاجعه ی  نیست.  به هیچ وجه کار درستی  یا تشکیل یک جماعت عزادار،  کردن 
عمیقاً بزرگ و نقطه ی عطف بسیاری از وقایع و اتفاقات سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان 
است که به سادگی زمینه را برای تحلیل های بیش تر و واقع بینانه تر فراهم می کند. از جهت 
دیگر، فاجعه ی افشار درد بزرگ و درس عبرتی است، چه برای آنانی که فاجعه خلق کردند و 
چه آن هایی که در معرض فاجعه بودند. در شرایط حال، نباید انتظار داشت، درک همه جانبه ی 
بسیاری از فجایع تاریخ معاصر کشور، زمینه ساز یک دگرگونی شود؛ زیرا این پهنه ی غبارآلود 
و آشفته حال هنوز هم از خط گذشته ی خود نبریده است و بنابراین، نباید توقع عدالت داشت 

و منتظر روز حساب بود.
فاجعه ی افشار یک کشتار صریحاً هلوکاستی است، فقط به مراتب بدتر از آن. زیرا هلوکاست 
دلیل زیادی برای کشتن نداشت، جز یک بهانه؛ در حالی که فاجعه ی افشار، دقیقاً در بستر 
فکری/ ایدیولوژی گروهی به وقوع پیوست که شدیداً دغدغه ی اخالقی داشت. تاریخ هویت 
خودش را دارد و نمی توان آن را تحریف کرد یا تغییر داد یا هم پاک کرد. تاریخ همچون 
آیینه ا ی حافظه دار است که تمام آنچه را جلویش قرار گرفته، با جزئیات ثبت و منعکس می سازد: 
فاجعه ی افشار، ابتذال اخالقی سیاسی-دینی است. خرابه ها، گورهای پریشان، خاطرات تلخ 
بازماندگان، چشمان گریان ناظران این فاجعه، همه به صورت یک دست گزارش می دهند و 
تأیید می کنند که در جریان این جنایت، صدها زن، مرد و کودک بی رحمانه کشته شدند، با خون 
کشته شدگان روی خرابه ها یادگاری نوشتند، قرآن ها را با نوک تفنگ به داخل آتش افگندند 
و به التماس عاجزانه ی دخترانی که لشکر جنایت را به معابر اخالقی شان )خدا و قرآن( سوگند 
می دادند، اعتنایی نکردند: به آن ها تجاوز کردند، اسیر کردند، کشتند، غارت کردند و رفتند. آن ها 
بیست و دو سال قبل کاری را کردند که امروز سلف صالح بوکو حرام و داعش در آفریقا و خاور 

میانه بدون هیچ نگرانی انجام می دهند.
به هرحال، تجربه ی یک دوره ی اخالق گرایی جنگ های داخلی، برای تمام نسل های آینده ی 
کشور افغانستان، عبرت آمیز است. لزوماً هم نباید فاجعه ی افشار را حاصل ویرانی یک جنگ و 
تضادهای گروهی قلمداد کرد. در این جا، مهم ترین نکته این است که با مطالعه ی تاریخ یا یادی 
از یک فاجعه ی تاریخی، به این نکته تمرکز کنیم که مطالعه یا یادی از یک برهه ی تاریخ، چه 
نکته هایی را به ما می آموزاند و ما را به درک چه نکته هایی می رساند و چگونه هم می توانیم 
راهی بهتر برای آینده جست وجو کنیم. به همین خاطر، اکنون که در سوگ بیست و دومین 

سالگرد فاجعه ی افشار قرار داریم، چند نکته قابل یادآوری است:
اول؛ همان طور که اشاره کردیم، تاریخ معاصر افغانستان هیچ ابهت و شکوهی جز خشونت 
و ویرانگری ندارد و نداشته است. در این میان، فاجعه ی افشار، قلب خونین تمام پیشامدهای 
خون بار و خشونت آمیز این دوره می تواند باشد و این فاجعه ی غم بار و دردناک را نمی شود به 
هیچ چیزی تقلیل داد یا تحریف و دگرگون کرد. فاجعه ی افشار رخ داده است تا برای نسل 

آینده، مبنای داوری عدالت طلبانه برای بسیاری از مسایل باشد. 
دوم؛ هرگونه تقال برای وارونه جلوه دادن یک فاجعه ی تاریخی، راه به جایی نمی برد. قربانیان 
هلوکاست افشار، همه مردمان بی گناه و شهروندان کابل بودند؛ بنابراین، فروکاست فاجعه ی 
افشار تنها به پیشامد ناشی از درگیری های مسلحانه ی گروهی و هرگونه مسایل سیاسی دیگر، 
به معنای این است که هنوز نتوانسته ایم حتا در مقابل خون صدها و هزاران شهید دیگر، 
احترامی به جا آوریم. به این اساس، یاد قربانیان کابلی و تجلیل از غم انگیزترین فاجعه ی 
بشری در کابل )فاجعه ی افشار( می بایستی کاماًل منطقی و عاری از هرنوع مخاصمه و ادبیات 
تندروانه باشد. کینه، می تواند کینه خلق کند؛ در حالی که می توان کینه را با گذشت، شست. 
فاجعه ی غم انگیز افشار، به قدری آزاردهنده است که بانیان و عامالن جنایات ضدبشری را به 
عذاب وجدان گرفتار کند؛ همان طور که گرفتار کرده است. یاد قربانیان گرامی خواهد ماند و 

هیچ کسی یا گروهی نمی تواند تاریخ را جعل یا دگرگون کند.
سوم؛ اکنون بیش تر از هر وقت، زمان آن رسیده است که گروه های سیاسی در افغانستان از 
گذشته های تاریخی خود درس عبرت بگیرند. تجلیل و گرامی داشت از یاد و خاطره ی هزاران 
قربانی بی گناه، باید کاماًل مسالمت آمیز و عبرت آموز باشد. افغانستان کشوری است که سال ها 
در گرو جنگ زیسته و اکنون فرصت آن را دارد که خطاهای تاریکی و کژی های رویکردهای 
سیاسی را با رویه ی مسالمت آمیز، صلح جو و هم گرایی اتنیکی، سیاسی و فرهنگی، معاوضه کند. 
تجلیل از سالگرد شهدا و یادمان قربانیان بی گناه، فرصتی برای بازخوانی خطاهای تاریخی است 

که می تواند زمینه ی سنجش عادالنه و عاقالنه ی بسیاری از مسایل را فراهم کند.
چهارم؛ اشتباهات تاریخی سیاست مردان افغانستان، زمینه ساز ظهور فجایع بی شماری بوده اند. 
مردم افغانستان نیز فرصت این را دارند تا به صورت هشیارانه، سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان 
را تعیین کنند و همین طور، سیاست مردان افغانستان، با گذشتن از گذشته گرایی و قبیله ساالری 
و انحصارطلبی، خودشان را برای تغییرات ذهنی عمیق، آماده کنند. بستر مناسب هم گرایی 
اجتماعی و سیاسی و مواجهه با قدرت و سیاست، تنها از راه عقالنیت و احترام و پابندی به 
ارزش های حقوق بشری و عدالت اجتماعی، میسر است. فاجعه ی افشار، یک جنایت ضدبشری 
است و به هیچ طیف اتنیکی یا گروه سیاسی خاص، خالصه نمی شود. فاجعه ی افشار، یک 
تراژدی ملی است که در آن مردمان بی گناه زیادی شهید شدند و عدد بی شماری حتک حرمت 
شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. این فاجعه می تواند در هر زمان مرز اخالقی و سازوکار قدرت 
سیاسی را تعریف و تعیین کند؛ از جمله این که هرنوع رویکردهای پوپولیستی و رادیکالیستی 
مبتنی بر ارزش های اخالقی منحط و ویرانگر، تحت هر نامی نباید دست به کشتار بزند و فرمان 
تجاوز صادر کند. جامعه ی افغانستان برای عبور از هرنوع بحران و کژی ها و کاستی ها، باید 
تفاوت اخالق بوکو حرامی و داعشی )آن چه در افشار اتفاق افتاد( را با اخالق سیاسی حقوق 

بشری و عدالت اجتماعی و اومانیستی، به درستی درک کنند.
تراژدی ملی- فاجعه ی  یاد و خاطره ی شهدای بی گناِه بزرگ ترین و خون بارترین  اخیر،  در 

افشار- گرامی باد. آن ها در گهواره ی تاریخ خوابیدند تا چشمان ما بیدار بمانند.

فاجعه ی افشار 
یک تراژدی ملی است

مهدی زرتشت

فاجعه ی افشار هنوز در یادها زنده  است 

مشرف: حمایت پاکستان و هند از 
»گروه های نیابتی« در افغانستان باید متوقف شود

رییس جمهور پیشین پاکستان  در مصاحبه ای با گاردین،
 از حمایت اشرف غنی صحبت کرد و پذیرفت که او طالبان را پرورش داده است

احمد شجاع- دیده بان حقوق بشر

برگردان: حمید مهدوی

برگردان: جواد زاولستانی 

نویسنده: جان بون

منبع: گاردین



جایزه ی جهانی معلم که هزینه ی آن یک میلیون دالر است، 
از سوی نهاد جهانی ورکی )Varkey( هر سال برای برترین 
معلم جهان داده می شود. این جایزه برای تقدیر از معلمانی در 
سطح جهان اختصاص می یابد که در شرایط سخت در عرصه ی 
آموزش و پرورش  بیش ترین تأثیرگذاری را داشته اند. هر سال 
هزاران معلم از سراسر جهان برای این جایزه نامزد می شوند. 
امسال ، معلم عزیز رویش، بنیان گذار لیسه ی عالی معرفت از 
افغانستان نیز نامزد این جایزه است. او اکنون در جمع ده معلم 
برتر جهان قرار گرفته است. قرار است برنده ی نهایی این جایزه 
به تاریخ شانزدهم مارچ 2015  اعالم شود. عزیز رویش یکی 
از این ده معلم برتر جهان است و  عنوان معلم برتر جهان و 

جایزه ی یک ملیون دالری در انتظار اوست.
او در  از  برای گرامی داشت  به همین مناسبت، دیروز محفلی 
وزارت  مقام های  آن  در  که  شد  برگزار  معرفت  عالی  لیسه ی 
معارف، نمایندگان پارلمان، فعاالن سیاسی، استادان دانشگاه ها، 
دانش جویان و دانش آموزان شرکت کرده بودند. در این محفل، 
او و کارنامه ی درخشانش در لیسه ی معرفت، گرامی داشته شد. 
آقای رویش در این محفل سوال های زیر را در مورد این که 

چگونه در جمع ده معلم برتر جهان قرار گرفته، پاسخ گفت.
چگونه در این مسابقه ی جهانی راه یافتید؟ 

از  که  دوستانم  از  یکی  شد:  آغاز  ساده  پیش نهاد  یک  با  راه 
دانشجویان دانشگاه یل بود، با قصه و سرگذشت معلمی من 
آشنایی داشت. او یک امریکایی بود و همزمان با دوره ی حضور 
من در دانشگاه یل در سال 2010، در این دانشگاه تحصیل 
احوال  و  از قصه  و  داشتیم  ارتباطی  با هم  ناگاه  گاه  می کرد. 
هم باخبر می شدیم. او لینک وب سایت جایزه ی معلم جهانی 
)globalteacherprize.org( را که از سوی مؤسسه ای 
 Varkey GEMS( فوندیشن  جیمز  ویرکی  نام  به 
Foundation( مدیریت می شد، برایم فرستاد و پیش نهاد 
نکته هایی  اقدام کنم.  این مسابقه،  در  اشتراک  برای  کرد که 
فعالیت های  و  وب سایت  شدند.  تشویقم  باعث  که  داشت 
مؤسسه ی ویرکی جیمز و چهره هایی را که در کمیته ی گزینش 

معلمان برتر جهان قرار داشتند، بااعتبار یافتم.
کدام ویژگی تان توجه داوران را جلب کرد؟

تجربه و دست آوردهای معلمی من شاید با معیارهای مرسوم 
آموزش و پرورش در جهان کنونی برابر نباشد. اما اثرات راهی 
که به عنوان معلم طی کرده ام، قصه ام را به یک داستان واقعی 
تبدیل کرده است. من تنها تا صنف پنجم ابتدایی از آموزش 
رسمی در مکتب بهره مند شدم. در کودکی به دنیای مهاجرت 
در  که  شدم  کسانی  از  یکی  خردسالی  در  افتادم.  آوارگی  و 
بنیان گذاری پنج مکتب در ولسوالی جغتوی والیت غزنی سهم 
گرفتم و به رغم تهدید هواپیماهای شکاری اتحاد شوروی، از 
مسیر کوه پایه های دشوارگذر پکتیکا و پکتیا، لوازم و امکانات 
درسی این مکتب ها را از پاکستان تا غزنی انتقال می دادم. از 
ثمره ی این مکاتب، در جریان زمان، هزاران نفر کادر آموزش 
دوران  در  شدند.  جامعه  وارد  گوناگون  عرصه های  در  دیده 
طالبان، در شرایط نامساعد مهاجرت و آوارگی، از پایه گذاران 
آموزش های مدنی در معرفت شدم و این تجربه را به همراهی 
دوستانم در لیسه ی عالی معرفت با یک نگاه درازمدت آموزشی 
ادامه دادم. معرفت راهش را با کمتر از چهل دانش آموز و چند 
معلم تازه کار و امکانات محدود، در یک جامعه ی عقب مانده و 
سنتی، با فقر کمرشکن و شرایط دشوار و آسیب زده ی پس از 
جنگ، تا درون صدها خانه در کابل باز کرد و هزاران نفر از 
را  جهان  در  اثربخشی  و  زندگی  به  امید  آموزشی  مکان  این 

تجربه کردند.
سوال هایی که از شما برای ارزیابی پرسیده شدند، 

چه بود؟
از ویژگی معلم خوب پرسیده بودند. گفتم: معلم خوب به نظر 
من کسی است که وقتی پیش کالس درس دانش آموزانش 
اما  می آموزد؛  را  چیزی  کند  احساس  هرکسی  می گیرد،  قرار 
وقتی از کالس درس بیرون رفت، هرکسی احساس کند که 
او هم می تواند این چیز را به همین سادگی و راحتی بفهمد و 

به دیگران بیاموزاند.
و  معلم  میان  که  است  نگاه  یک  تبادله ی  معلمی،  من  برای 
کلمه  می تواند  نگاه  این  ترجمان  می گیرد.  دانش آموز صورت 
باشد یا قصه ای از یک تجربه یا درسی از یک برهه ی خاص 
یاد  زندگی. معلم خوب همه ی دانستنی ها را برای دانش آموز 
زنده  دانش آموز  در  را  یادگرفتن  باور  و  می تواند  اما  نمی دهد؛ 
سازد. معلمی که دانش آموزش را در یادگرفتن متکی به خود بار 
آور د، وظیفه ی معلمی اش را به درستی ادا نکرده است. معلم باید 
زندگی را ساده و راحت برای دانش آموزان تفسیر کند که بتواند 
هم خودش در آن احساس راحتی کند و راهش را بیابد و هم 

خانواده و اطرافیانش را در آن شریک سازد. 
راه  برتر جهان  معلم  ده  در جمع  توانستید  چگونه 

یابید؟
از جمع هزاران شرکت کننده ی این مسابقه که از سراسر جهان 
50 هزار معلم شرکت کرده بودند، من هرکدام آن ها را بهتر از 
خود می دانم و لیاقت آن ها بهتر از من بود، من به خاطر چند 

ویژگی توسط داوران به جمع ده معلم برتر راه یافتم:
1- من در کشوری معلم هستم که چندین سال جنگ را 
تجربه کرده است و در رگ رگ مردمش خون خاطرات جنگ 
جاری است. سوق دادن ایده ی اینان به طرف معرفت و دانش، 

کار آسانی نیست.
2- من این وظیفه را در جامعه ای انجام می دهم که فقر از 
تمام گوشه و کنارش داد می زند. به مردمی که نان برای خوردن 
نداشته باشند، ایجاد انگیزه ی آموختن، کاری است دشوار. من 
همیشه به مردم گفته ام که اگر 2 افغانی برای تهیه ی غذا داشته 
باشید، یک افغانی را برای تغذیه ی خودتان و یک افغانی دیگر 

را برای تغذیه ی مغزتان مصرف کنید.
تا  باور دارم،  3- یک نگاه ویژه به آموزش زنان دارم. من 
زمانی که نقش زنان در فرهنگ جامعه جا نیابد، جامعه ناتکمیل 

است.
4- ما در یک دوران گذار قرارا دار یم که این گذار از یک 
مرحله به مرحله ی دیگر، به یک مدیریت قوی نیاز دارد. اگر این 
دوران گذار درست مدیریت نشود، کشور را به بحران می کشاند.

 Global Teacher Prize( معلم جهان  جایزه ی  سایت 
The( در مورد عزیز رویش نوشته است: »مانع های بی شماری 
و  داشتند  قرار  افغان  مهاجران  و  رویش  باسوادی عزیز  فراراه 
فایق  دیگری  از  پس  یکی  مانع ها  این  برابر  در  توانست  وی 
پاکستان  به  دوم  بار  برای  در سال 1994م   رویش  عزیز  آید. 
فرار کرد و در این سفر برای مهاجران افغان مقیم پاکستان، 
در  طالبان  سقوط  از  پس  گذاشت.  را  معرفت  لیسه ی  تهداب 
سال 2001م ، دوباره به کابل برگشت و لیسه ی معرفت را به 
کابل آورد. وی می دانست که بازسازی افغانستان نیاز به تقویت 
زنان و نظام آموزشی دارد. وی برای کمک به این روند، نظام 
آموزشی با تمرکز به تقویت زنان و آموزش مدنی را آغاز کرد«.

از  شماری  سال 2009م   در  که  است  شده  یادآور  سایت  این 
شاگردان دختر این لیسه، در مخالفت با قانون احوال شخصیه ی 

اهل تشیع تظاهرات کردند و این قانون را ناقض حقوق زنان و 
قانونیت دادن به تجاوز خواند. پیامد این اقدام به تالش برای 
مداخله ی  با  و سرانجام  انجامید  این مکتب  آتش کشیدن  به 
قطعات خاص وزارت داخله، لیسه ی معرفت از خطر به آتش 
کشیده شدن نجات یافت. سه روز پس از بازگشایی این مکتب، 
95 درصد دانش آموزان همراه با والدین شان دوباره به مکتب 
حاضر شدند. این اقدام نشان واضح حمایت مردم از مکتب و 

سواد در جامعه بود.
عزیزاهلل رویش در 24 عقرب 1348 در فاضل بیگ کابل به دنیا 
آمد. او در شش سالگی وارد مکتب قلعه ی کاشف در دوراهی 
پغمان شد. صنف سوم بود که شاهد کودتای حزب دموکرات 
خلق و سقوط رژیم محمد داوود شد. بعد از اشغال کشور توسط 
با خانواده اش،  تمام کرد و همراه  را  روس ها، صنف پنجمش 
راهی غزنی شد و یک سال پس از آن، در سن دروازده سالگی 
به عنوان یک کودک آواره، بدون همراهی عضوی از خانواده، 

به پاکستان فرار کرد.
در خیاطی، شیرینی پزی، هوتل، نانوایی و نجاری کارکرد؛ اما با 
پول اندکی که از غذا و کرایه ی اتاق پس انداز می کرد، کتاب 
خرید و با نویسندگانی همچون هوارد فاست، ماکسیم گورکی و 
جان استاین بک آشنا شد. وی هم چنان با شخصیت هایی چون 
از آن ها نگاه به زندگی  قسیم اخگر و قیوم رهبر آشنا شد و 
کردن را آموخت. در کمپ های آوارگی به سر برد و طعم آوارگی 

و زندگی در زیر خیمه های هجرت را چشید.
در سن شانزده سالگی به زادگاه پدر و اجدادش، غزنی برگشت 
و به عنوان یکی از معدود کسانی که خواندن و نوشتن را بلد 
بود، به آموزش الفبا و خواندن و نوشتن به هم سن  و ساالنش، از 
جمله دو برادر و  یک خواهرش پرداخت. سال بعد، به همراهی 
عده ای از دوستانش، در ایجاد مکتب شهید نظامی قیاغ سهم 
مناطق مختلف  در  را  پنچ مکتب  دیگر  تا سه سال  و  گرفت 
ولسوالی جغتو ثبت کمتیه ی سویدن برای افغانستان کرد و با 
رفت و آمد به پاکستان، قرطاسیه و کتاب و لوازم درسی آن ها 

را تأمین کرد.
در دوران خشونت و وحشت جنگ های داخلی، یکی از شاهدان 
تاریخ شد و روایت این دوران را با نوشته ها و سخنانش به تاریخ 
سپرد. در دوران آوارگی در راولپندی، در مکتب ابتدایی افشار  
معلم شد و وقتی این مکتب به لیسه  عالی معرفت تغییر نام 
داد، در تألیف کتاب های انسان شناسی و ادبیات فارسی برای 

صنف های مختلف، سهم گرفت.
او در تأسیس و فعالیت دوباره ی لیسه ی معرفت در پل خشک 
و  رشد  برای  با همکارانش،  و همراه  برچی سهیم شد  دشت 

ارتقای ظرفیت آموزشی و تربیتی این مکتب تالش کرد.
راه  دانشگاه یل  برنامه ی همراهان جهانی  به  در سال 1389 
یافت و یادداشت های »یک صد و نوزده روز« را نوشت. وی در 
سال 1390 از طریق فیلوشیپ بنیاد ملی دموکراسی به واشنگتن 

رفت و کتاب »بگذار نفس بکشم« را نوشت. 
آقای رویش در سال 1393 در مسابقه ی جهانی جایزه ی معلم 
پنجاه  جمع  در  دسامبر 2014  نهم  در  و  کرد  اشتراک  جهان 
جهان  برتر  معلم   10 لیست  در  حاال  و  یافت  راه  برتر  معلم 
تاریخ  به  برتر  نهایی جایزه ی جهانی معلم  برنده ی  قرار دارد. 
در  اعالن خواهد شد. وی که  دبی  در  مارچ 2015  شانزدهم 
محفل تحسینی از این مقام )قرار گرفتن در لیست ده معلم برتر( 
سخنرانی می کرد، گفت که من امیدوارم معلم برتر جهان شوم و 

این افتخار را برای کشورم کمایی کنم.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

می گویند، اختالف نظر همزاد دموکراسی است. اوال، خدای 
را سپاس که دموکراسی همزاد هم داشته. ما خیال می کردیم 
خودش به تنهایی به دنیا آمده و مستحق هزار ناز است. البته 
این که چیزی همزاد دموکراسی باشد، دلیل نمی شود که ما 
نتوانیم به او بی احترامی کنیم. بی احترامی کردن به بعضی 
چیزها در بعضی اوقات یا اصال  بگو به همه ی چیزها در همه 
حال، حق مسلم هر افغان است. مثال آزادی نیز ممکن است 
همزاد دموکراسی باشد. اما می دانیم که آزادی یعنی این که 
اگر کسی در دهان آدم پاشید، آدم نفس عمیقی بگیرد و از 
شخص پاشنده تشکر نموده و به او تهنیت بگوید. یا خیلی 
که نظر مثبت به آزادی داشته باشیم. آزادی به این معناست 
که زن و مرد به صورت عریان و به دور از شئون انسانی شهر 
را به یک باغ عمومی )بدون پل( تبدیل کنند و بعد باغ باال 
و باغ پایین و هلهله و چک چک و بی تربیتی و شملغق نمایی 
این خاطر که  به  و ترک دیانت. طبیعی است که ما صرفا 

آزادی همزاد دموکراسی است، تن به این مذلت نمی دهیم.
باعث  نظر  اختالف  بود.  نظر  اختالف  سر  حرف  اصل  اما 
به  می گردد،  مفید  غایت  به  بحث های  شدن  برانگیخته 
شرطی که موضوع مورد اختالف باعث تحکیم عنعنات ما 
از خدا بی خبر زنی را به  شود. مثال می شنوید که یک مرِد 
زور تفنگ از خانه اش فرار داده. دو روز بعد مردان خانواده ی 
آن زن، زن مذکور را پیدا کرده و او را با یک گلوله از بین 
می برند. در این جا مالحظه می کنید که این مردان محترم، 
احترام شان به جای، با بی عقلی و هیجان کاری کرده اند که 
قطعا سبب پشیمانی شان خواهد شد. دلیلش هم این است که 
در این گونه موارد اگر با دیگران مشوره می کردند، قطعا جزای 
پیدا می کردند. یکی می گفت  برای آن زن  عبرت انگیزتری 
باید پای چپش را از زانو قطع کنیم و آن را بر شانه ی راستش 
بچسپانیم. دیگری می گفت که گوش و بینی اش را ببریم و 
خودش را با بیل از صفحه ی گیتی محو نماییم. یکی دیگر 
می گفت که بهتر است این زن را به صورت زنده از درخت 
آویزان کنیم. می بینید که در این عرصه هرچه اختالف نظر 
بیش تر می شود، گزینه های مجازات چنین زنانی هم توسعه 
می یابند. اگر مردان خانواده ی آن خانم به این اختالف نظر ها 
خود  با  و  نمی شوند  وجدان  عذاب  دچار  فردا  بدهند،  گوش 
بمیرد.  که  گذاشتیم  ساده  چه  آسان،  چه  »واخ!  نمی گویند، 
کاش اول خوب شکنجه اش می کردیم. چرا این به فکر ما 

نرسید؟«
یک نمونه ی دیگر از اختالف نظر زیان آور، همین اختالف 
نظر بزرگان دولتی سِر اصالح نظام انتخابات افغانستان است. 
مثال  ندارند. کاش  تباهی  نتیجه ای جز  نظرها  اختالف  این 
لغو  همیشه  برای  را  انتخابات  که  می بود  این  سر  اختالف 
این گونه  پیش رو؟  سال  چند  همین  برای  حد اقل  یا  کنیم 
اختالف نظرها سبب می شوند که مشکل از ریشه حل شود.

در کف هر یک
 اگر سنگی بدی

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 

قیمت: 10 افغانی
شماره تماس:0789645160

مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

عزیز رویش 
در جمع ده معلم برتر جهان

علی شیر شهیر



6  شنبه25 دلو، 1393سال چهارم شماره 777  

بگو مگو از

»معلمی که عزیز است«
عزیز  و  است  معلم  است.  چنین  واقعا  عزیز«  »معلم 
است. از وقتی اورا می شناسم، معلم بوده است. از همان 
باز شده  با سقوط طالبان، درهای مکاتب  سال هایی که 
بودند و او با جمع کوچکی، در جایی که آن زمان شهر کابل تمام می شد )پل خشک( 

معرفت را تهداب گذاشتند. معرفت پیش از آن در پشاور تأسیس شده بود.
از آن پس، معلم عزیز، با آن که هرازگاهی با سیاست مداران دمخور شد و در زمانه هایی 
به  تبدیل  پارلمانی،  نیز  و  جمهوری  ریاست  سوم  و  دوم  اول  انتخابات  دوران  چون 
و  می گشت  باز  معرفت  به  غایله،  فرونشینی  از  پس  اما  می شد؛  سیاسی  کنش گر 

»رویش« می شد.
رویش را در روزهایی دیده ام که لبانش از سرما کبود بوده و صدایش می لرزیده؛ اما در 

کالس های سرد معرفت... در کورس های زمستانی درس می داده است.
در معرفت جوانه های بسیاری به ثمر نشست... از دختران و پسران. که باسوادند، نه 
فقط سیاهی خوان و این بخش داستان مستقیما به معلم عزیز و فهم او از دانستن و 

مکتب و مدرسه و آگاهی و معرفت مرتبط است.
»عزیز رویش« کمک کرد تا فضای معرفتی مکتب معرفت، رویاننده باشد و بالنده و 

پویا و هوای معرفت پَرِده و پرواز بخش.
»رویش« توانایی عجیبی در خلق انگیزه دارد و قدرت بی مانندی در جلب همکاری.

چند  از  متشکل  )این شورا  بودم  معرفت  که من عضو شورای سرپرستی  سال هایی 
کار  و  داشت  مشورتی  نقش  و  بود  معلمان  و  دانش آموز  چند  مجلس،  نماینده ی 
داوطلبانه و غیرانتفاعی بود( در آن جا به وضوح دیدم که »رویش« دانه ای را که بکارد، 

به ثمر نیز می نشاند.
دانش آموزان خوب شود؟  نوشتن  که  کنیم  پرسید، چطور  این که  نمونه اش هم  یک 
نوشته های  فقط  که  ایجاد شود  دیواری  این شد یک جریده ی  نتیجه  بحث،  از  بعد 
با معیارهای بلندتر را چاپ کند. اسمش شد »آیینه ی معرفت«. پارسال وقتی رفتم، 
آیینه ی معرفت مجله ی ماهانه شده بود که منظم چاپ می شد و در کنار آن رادیو 

معرفت نیز فعال شده بود.
از این نمونه ها بسیار اند که نشان دهند، این »معلم« فقط »عزیز« نیست؛ »رویش« 

هم هست.
سال 2009 بود یا سال 2010، جمعی از شاگردان معرفت برای سفر دو هفته ای به 
آمریکا رفتند و از آن جا برای سایت فارسی بی بی سی مطلب می نوشتند: »از کابل تا 
واشنگتن، فرصتی برای دوستی«. همین چند نوشته ی کوتاه نشان داد که شاگردان 

معرفت، چه چشم تیزبینی برای دیدن دارند.
و  فراز  پر  رفاقت  می گذرد،  ما  آشنایی  از  که  سال هایی  در  رویش«  عزیز  »معلم  با 
نشیبی داشتم. قلم صریح، زبان رک و گاهی بی حوصلگی و شتاب او و مهم تر از همه، 
پرکاری و خستگی ناپذیری او، گاهی رفاقت را دشوار می کند، کما این که بار خود او را 

در معرض نقد های تند منصفانه و اغلب غیرمنصفانه ی دیگران نیز قرار داد.
اما از حق که نگذریم، از بنیان گذاران »نقد صریح« در افغانستان پس از طالبان هم 

خود او بود.
اما همه ی کسانی که در این سال ها له یا علیه رویش نوشتند و گفتند و خواندند، در 
یک مسئله توافق نظر داشتند. در این که »رویش« معلم عزیزی است و باید »معلم« 
بماند و در معرفت باشد و آهنگ رویش نسلی را زنده و پرتحرک نگه دارد. سرانجام 
چنین شد و حاال این معلم »عزیز« در یک رقابت جهانی، نماینده ی افغانستان است. 

در رده ی ده بهترین از همه پهنه ی گیتی.
امیدوارم او در این رقابت اول شود و افغانستان برنده ی رقابت آموزش و پرورش شود. 
اما حتا اگر نبرد، حتا اگر این مسابقه نمی بود، برای من »رویش«، »معلم« و »عزیز« 

بوده است و خواهد بود.

افغانستان یکی از کشورهایی است که ظرفیت پرورش 
و رشد گروه های تندرو تروریستی را در خود دارد و این 
این  در  قوی  قدرت  و  داعش حضور  گروه  که  احتمال 

کشور پیدا کند، خیلی جدی است:
از پیامدهای تداوم جنگ و منازعات مسلحانه در کشور ما، نهادینه شدن  • یکی 
خشونت در مناسبات اجتماعی جامعه ی افغانستان است و این خصیصه زمینه را برای 
گروه هایی که ابزار اصلی فعالیت آن خشونت ورزی است، فراهم می سازد تا از درون 

چنین جامعه ای به راحتی سربازگیری کنند.
پاکستان  سومالی،  یمن،  افغانستان،  نظیر  کشورهایی  که  می دهند  نشان  آمارها   •
و  معیشتی  فقر  است.  بوده  تندرو  گروه های  صدور  برای  مناسب  بستری  عراق  و 
برای  را  زمینه  امر  این  این کشورهاست.  تمام  توسعه نیافتگی خصیصه ی مشترک 

رشد، نمو و گسترش فعالیت های این گونه گروه ها فراهم می سازد.
با توجه به نکات فوق، باید خطر حضور داعشی ها را جدی گرفت و در پی اتخاذ 

تدابیر برای جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه در افغانستان شد.

حامد کرزی آرام نمی نشیند؟
از قدرت در  با وجود کناره گیری  رییس جمهور پیشین 
سپتامبر 2014، هنوز هم بر بخش های زیادی از حکومت 
فعلی کنترول و نفوذ گسترده دارد. گفته می شود، ریاست 
امنیت ملی، کمیسیون مستقل انتخابات  و شورای عالی صلح از جمله ی نهاد هایی 
امروزی  مطبوعاتی  بیانیه ی  می باشند.  وابسته  کرزی  حامد  به  بیش تر  که  هستند 
دفتر رییس جمهور پیشین در واکنش به تصمیم اخیر ارگ ریاست جمهوری برای 
راه اندازی عملیات مشترک نظامی میان افغانستان و پاکستان در خاک افغانستان، 
نشانگر این واقعیت است که آقای کرزی نمی تواند در برابر منتفی شدن تصامیم 
بود،  پاکستان گرفته  و  قبال هند  در  زمام داری خود  در دوره ی  او  استراتژیکی که 
بی تفاوت بماند. رییس جمهور پیشین، در این اعالمیه گفته است که در آینده، حقایق 
بیش تری را در خصوص نقش و رفتار پاکستان و دیگر بازیگران در امر صلح سازی 

در افغانستان، برمال خواهد کرد.

Daoud Naji

Ahad Farzam

Arif Ammar





دارد؟ نیاز  روز چند ساعت خواب    آدم 

ننده  را بدون  موترهای  آزمایشی  تردد 
بریتانیا در چهار شهر 

بیش تر مردم وقتی کم خوابیده باشند، می فهمند. اما 
بپرسیم: چقدر خواب  یا طور دیگر  یعنی چقدر؟  کم 
خواب  ملی  بنیاد  تحقیقات  نتیجه ی  است؟  کافی 
گروه های مختلف  نیاز  نشان می دهد،  متحده  ایاالت 
مثل  عواملی  می کند.  فرق  هم  با  خواب  به  سنی 
بی برنامگی، مصرف الکول و محرک های دیگر؛ مثل 
قهوه و نوشیدنی های انرژی زا، و صد البته زنگ ساعت 
همان  )یا  زیستی  ساعت  می توانند  خورشید،  نور  و 

سایت بیولوژیک( انسان را به هم بریزند.
در  خیریه  مؤسسه  که یک  آمریکا  خواب  ملی  بنیاد 
برای فهمیدن  آمریکاست، می گوید،  ایالت ویرجینای 
سبک  به  باید  بخوابد،  باید  چقدر  نفر  یک  این که 
زندگی  او نگاه کرد. اما به طور کلی می توان اعداد زیر 

را پیش نهاد کرد:
تا 1۷  باید بین 14  ایده آل  )تا ۳ ماه(: در حالت  نوزاد 
ساعت از هر شبانه روز را بخوابد، هرچند ممکن است 
11 تا 1۳ ساعت هم کافی باشد. بهتر است خواب نوزاد 

بیش از 19 ساعت نشود.
قنداقی )4 تا 11 ماه(: میزان توصیه شده بین 12 تا 

روز  از  راننده  بدون  موترهای  تردد  آزمایشی  طرح 
شهر  چهار  در  دلو   22 فبروری/  یازده  چهارشنبه، 
بریتانیا، کاونتری، میلتون کینز، گرینویچ و بریستول 
به اجرا در آمده است. دولت بریتانیا برای اجرای این 
طرح 19 میلیون پوند اختصاص داده است. در همین 
حال، وزارت حمل و نقل بریتانیا اعالم کرده که باید در 
مقررات راه نمایی و رانندگی و معاینه ی فنی موترها 
تغییراتی داده شود تا موترهای بدون راننده بتوانند در 

خیابان ها و جاده های بریتانیا تردد کنند.
است  این  تدوین شود،  باید  مقرراتی که  از جمله ی 
که در صورت تصادف چه کسی مقصر خواهد بود. 
در  چهارشنبه  از  که  موترها  آزمایشی  تردد  از  هدف 
چهار شهر آغاز شده، به جز آزمایش فن آوری، تدوین 
قرار است در چند  مقررات مناسب و ضروری است. 

بعد  ساعت.   10 حالت  کمترین  در  است.  ساعت   1۵
از سه ماهگی، خواب به هیچ وجه نباید از 1۸ ساعت 

بیش تر شود.
نوپا )تا 2 ساله(: عدد پیش نهادی بین 11 تا 14 ساعت 
است؛ اما هر رقمی از 9 تا 1۶ ساعت قابل قبول است.
تا ۵ سال(: متخصصان معتقدند، 10  کودکستانی )۳ 
تا 1۳ ساعت خواب برای این گروه سنی عالی است. 

کمتر از ۸ یا بیش تر از 14 ساعت مناسب نیست.
بنیاد خواب ملی  تا 1۳ سال(: توصیه ی  مکتب رو )۶ 
آمریکا 9 تا 11 ساعت خواب در شبانه روز است. کمتر 

از ۷ یا بیش تر از 12 ساعت خوب نیست.
نوجوان )14 تا 1۷ سال(: خواب مناسب برای این گروه 
۸ تا 10 ساعت است. کمتر از ۷ و بیش تر از 11 ساعت 

توصیه نمی شود.
جوان )1۸ تا 2۵ سال(: برای این گروه ۷ تا 9 ساعت 
باالیی 11  حد  و  پایینی ۶  حد  است.  مناسب  خواب 

ساعت پیش نهاد شده است.
بزرگ سال )2۶ تا ۶4 سال(: مثل گروه قبلی.

بازنشسته )۶۵ سال به باال(: در این سن ۷ یا ۸ ساعت 

ماه آینده مقررات جدید منتشر شود و دولت بریتانیا 
وعده داده است، تدوین آن را تا سال 201۷ تکمیل 

کند.
تردد آزمایشی خودران ها

برای  هنوز  بریتانیا،  ترابری  و  راه  وزارت  گفته ی  به 
در  خودکار  کامال  راننده ی  بدون  موترهای  تردد 
طرح  این  این رو،  از  است.  زود  بریتانیا،  خیابان های 
آزمایشی که از دیروز آغاز شده، ممکن است نیاز به 
نظارت افراد متخصص داشته باشد. برای اجرای این 
طرح، از خودران هایی استفاده می شود که با برق کار 
می کنند و به نوزده حسگر، چند دوربین، رادار و لیدار 

)فاصله سنج لیزری( مجهز هستند.
هدایت این خودران ها را کامپیوتری بر عهده دارد که 
پیشرفته  بسیار  کامپیوتری  بازی  دو  معادل  توانش 

 ۵ از  نباید  خواب  است.  مناسب  شبانه روز  در  خواب 
ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیش تر شود.

بهتر بخوابیم
بهبود  برای  آمریکا  خواب  ملی  بنیاد  متخصصان 
این  دارند. مهم ترین  توصیه هایی  کیفیت خواب هم 

توصیه ها این است که خواب »در اولویت باشد«.
نکات دیگر این ها اند:

آخر  حتا  باشید،  داشته  ثابت  خواب   - برنامه ی 
هفته ها؛

- قبل از خواب به کاری مشغول شوید که برای تان 
آرامش بخش باشد؛

- هر روز ورزش/نرمش کنید؛
اندازه ی  به  را  اتاق  خواب  نور  و  صدا،  - دما، 

مطلوب تان نگه دارید؛
- تشک و بالش راحت انتخاب کنید؛ 

- از »خواب دزدها«، مثل الکول و کافئین، بپرهیزید؛
خاموش  را  الکترونیکی  وسایل  خواب  از  - پیش 

کنید
)بی بی سی(

است. خودران ها ظرفیت حمل دو سرنشین را دارند 
و تا ۶۵ کیلومتر در ساعت می توانند سرعت بگیرند؛ 
اما سرعت مجاز برای آن ها، فعال بیست کیلومتر در 

ساعت خواهد بود.
خودران ها که در واقع وسایل نقلیه ی عمومی آینده 
خواهند بود، در پیاده روها و محل عبور عابران فعال 
یا  قطار  ایستگاه های  از  را  مسافران  و  بود  خواهد 
یا  می کنند  جابه جا  شهر  مرکز  به  خرید  مراکز 
می توانند  کوتاه  مسافت های  طی  برای  سال مندان 

از آن ها استفاده کنند.
رِزَرو این خودران ها و پرداخت کرایه با یک اپلیکیشن 
یا  فرمان  دارای  خودران ها  این  شد.  خواهد  انجام 
با این حال،  دسته ی فرمان )جوی استیک( هستند. 
مسافران می توانند در حین سفر ای میل خود را چک 
انجمن  حال،  همین  در  بخوانند.  روزنامه  یا  کنند 
صنایع موتوری بریتانیا اظهار نگرانی کرده که دولت 
در حالی این طرح را پیش می برد که بخش تعمیرات 
و خدمات، زیرساخت و تخصص کافی را برای ارائه ی 

خدمات ندارد.
از  یکی  به  را  کشور  این  دارد  قصد  بریتانیا  دولت 
راننده  کشورهای پیشرو در زمینه ی موترهای بدون 
تبدیل کند. آمریکا نخستین کشوری بود که مجوز 
اما  کرد؛  صادر  را  راننده  بدون  موترهای  آزمایش 
آزمایش موترهای بدون راننده فقط در چهار ایالت به 
اجرا در آمد و پانزده ایالت این طرح را تصویب نکردند.

و  راهنمای  مقررات  سویدن  و  آلمان  فقط  اروپا،  در 
اساس  بر  کرده اند.  بازنگری  نظر  این  از  را  رانندگی 
انجام  بریتانیا  در  گذشته  سال  که  نظرسنجی  یک 
بدون  موترهای  تردد  با  گفتند  مردم  درصد   4۳ شد، 
گفتند  درصد   2۵ و  نمی کنند  راحتی  احساس  راننده 
شد.  نخواهند  موترها  این  سوار  وجه  هیچ  به  که 

)بی بی سی(
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امرسون  خطاب  به  پوگبا: 
اشتباه نکن  و به  مادرید نرو

بررسی»پیش نهادهای  نجومی« 
برای  رونالدو توسط  ریال

آالبا : همه مقابل بایرن، 10 
نفره دفاع می کنند

ریال مادرید قصد دارد در صورت دریافت پیش نهاد »مناسب 
و منطقي«، کریستیانو رونالدو، فوق ستاره ي خط حمله ي خود 

را به فروش برساند.
رونالدو به تازگی وارد ۳0 سالگی شده و در هفته های اخیر نیز 
دچار افت شدیدی شده است. ریال بارها اعالم کرده بود که 
هیچ تمایلی برای فروش رونالدو ندارد و در قرارداد آخری که 
بین دو طرف تنظیم شد، رقم فسخ قرارداد او، 1 میلیارد یورو 
تعیین شده است. با این حال، منچستریونایتد در 4 سال اخیر 
همواره به دنبال جذب رونالدو بوده و پیش نهادهای نجومی 
برای خریدش ارائه کرده است. حال الکونفیدنشال گزارش داد 
که فلورنتینو پرز قصد دارد در صورت دریافت »یک پیش نهاد 

نجومی«، رونالدو را به فروش برساند.
رونالدو تا سال 201۸ با ریال مادرید قرارداد دارد.

مصاحبه  در  بایرن  باشگاه  اتریشي  مدافع  آالبا،  دیوید 
دفاعي  سراسر  شیوه  از  انتقاد  به  باشگاه  وب سایت  با 
تیم هاي بودنسلیگا در مقابل بایرن پرداخت. بایرن سال 
جدید میالدی را با دو نتیجه بد شروع کرد. ابتدا آن ها 
در  خوردند، سپس  4-1 شکست  ولفسبورگ  زمین  در 
سرانجام  متوقف شدند.  شالکه 1-1  مقابل  خود  زمین 
به  موفق  اشتوتگارت  مقابل  سوم  بازی  در  مونیخی ها 
کسب پیروزی 2-0 شده و اولین پیروزی در سال 201۵ 

را جشن گرفتند. 
داوید آالبا در مصاحبه با وبسایت بایرن در مورد وضعیت 
برنگشته ایم.  خوب مان  فرم  به  »هنوز  گفت:  تیم  این 
می دانیم که هرچه زودتر باید وضعیتمان را بهتر کنیم؛ 
با 10 نفر در  اما واقعا بازی کردن مقابل تیم هایی که 
زمین خودشان دفاع می کنند آسان نیست. در مورد بازی 
با ولفسبورگ چیزی ندارم بگویم چرا که کامال ضعیف 
ظاهر شدیم و مستحق شکست بودیم؛ اما مقابل شالکه 
همان اتفاقی افتاد که در اکثر بازی های ما رخ می دهد. 
را  کار  این  و  می کنند  دفاع  نفر   10 با  مقابل  تیم های 
بسیار  ما  نتایج  وجود،  این  با  می کند.  ما مشکل  برای 
داریم  بازی  با هامبورگ  هفته  این  است.  بوده  درخشان 
ما  از  آرنا  آلیانس  در  امیدوارم هواداران مثل همیشه  و 

حمایت کنند«.
و  ریبری  بازگشت  از  مصاحبه  این  از  بخشی  در  آالبا 
رافینیا به میادین اظهار خوش حالی کرد. بایرن در حال 
حاضر با ۷ امتیاز اختالف نسبت به ولفسبورگ، در رده 

اول بوندسلیگا قرار دارد.

امرسون، هافبک سابق یوونتوس به پل پوگبا هشدار داد که 
امرسون  نپیوندد.  مادرید  ریال  به  و  نکند  تکرار  را  او  اشتباه 
تابستان 200۶ از یووه به ریال پیوست، ولی پس از یک فصل 
ناموفق، از این تیم جدا شد. امرسون به پوگبا هشدار داد که 

به جای پیوستن به ریال، در یووه بماند و پیشرفت کند.
به  وقتی  کند.  تکرار  را  من  اشتباه  نباید  »پوگبا  گفت:  او 
پوگبا  کنید.  شروع  اول  از  باید  می پیوندید  جدید  تیم  یک 
پیرلو  آندره آ  مثل  پدیده  و یک  دارد  جایگاه خاصی  یووه  در 
مادرید،  به  یووه  از  پیوستن  از  پیش  است.  شده  تیمش  در 
در  طالها  تمامی  می کردم.  فکر  بیش تر  بودم  او  جای  اگر 
پرتوقع  خیلی  آن ها  هواداران  ندارند.  درخشش  مادرید  ریال 
هستند. همیشه انتظار دارند که یک بازیکن جدید، تفاوت ها 
را رقم بزند، وقتی که رقم انتقال حدود 100 میلیون یورو یا 
بیش تر باشد، انتظارات بیش تر هم می شود.کریستیانو رونالدو 
همیشه حمایت هواداران را داشته و به همین جهت توانسته 
بازیکن  یک  برای  ولی  آورد،  دست  به  زیادی  دستاوردهای 
جدید، جذب هواداران در حال حاضر کار سختی است. مادرید 
در  هم  یووه  ولی  است،  جهان  باشگاه های  بهترین  از  یکی 
حال بازگشت به سطح گذشته ی خود است. آن ها سری آ را 
به کل در اختیار گرفته اند و حاال چشم به موفقیت اروپایی 

دارند«.
که  کرده  امضا  یووه  با  قراردادی  تازگی  به  ساله،   21 پوگبا 
اعتبارش تا سال 2019 خواهد بود، ولی مدیر برنامه هایش خبر 
از انتقال احتمالی او در تابستان داده است. منچستریونایتد، 

پاریس سنت جرمن و چلسی از مشتریان او هستند.

منچستریونایتد 
در اندیشه ی بازگرداندن پوگبا

زیدان: فکر نمی کردم روزی مربی شوم

واتسکه: بایرن 50 سال از دورتموند جلوتر است

خدیرا: تصمیمی در باره ی آینده نگرفته ام

آبیدال: مسی ماشین نیست، ولی پدیده است

نصری: چلسی تیم فوق العاده ای نیست

هاجسون: از رونی در خط حمله استفاده می کنم

کاستا: برخورد هایم در زمین هوشمندانه است

اسکولز: سبک فوتبال یونایتد افتضاح است

شدت  به  منچستري ها  که  مي رسد  نظر  به 
بخاطر از دست دادن پل پوگبا ناراضي هستند 
و قصد دارند این ستاره ی فرانسوي را به هر 
طریقي شده به الدترافورد بازگردانند. پوگبا سال 
2012 به عنوان بازیکن آزاد از منچستریونایتد 
به یوونتوس پیوست و به سرعت نیز در این 
باشگاه ایتالیایی پیشرفت کرد. او هم اکنون 
به یکی از ارکان اصلی موفقیت های یوونتوس 
بدل شده است؛ به طوری که قیمتش در بازار، 

100 میلیون یورو تخمین زده می شود.
پوگبای 22 ساله، هرگز نتوانست به تیم اول 
مصاحبه هایش  در  همواره  و  یابد  راه  یونایتد 
یونایتد  از  و جدایی  یوونتوس  به  پیوستن  از 

نقطه عطفی در دوران ورزشی اش  به عنوان 
یاد می کند. مینو رایوال، ایجنت این ستاره ی 
فرانسوی در مورد این بازیکن گفته است که 
با اولین پیش نهاد مالی خوب، او یوونتوس را 

ترک خواهد کرد.
کوریره دلو اسپورت امروز در گزارشی ویژه ادعا 
کرد که باشگاه منچستریونایتد برای تابستان 
به  یورو  میلیون  مبلغ 9۵  است  آینده حاضر 
الدترافورد  به  را  پوگبا  تا  بپردازد  یوونتوس 

بازگرداند. 
در این گزارش از باشگاه پاریس سنت جرمن 
نیز به عنوان رقیب جدی یونایتد نام برده شده 

است.

فرانسه  فوتبال  اسطوره ی  زیدان،  زین الدین 
فکر  هرگز  بازي،  دوران  در  که  کرد  فاش 
نمي کرد که روزي  مربي شود و تنها در چند 
شد.   عالقه مند  مربي گري  کار  به  اخیر  سال 
زیدان فصل گذشته کمک کارلو آنچلوتی در 
ریال بود و این فصل هم هدایت تیم  B  ریال 
را برعهده گرفت. او در دوران مربی گری ژوزه 
مورینیو در ریال، مدتی به عنوان مدیر ورزشی 
کوتاهی  از  مدت  بعد  اما  کرد؛  کار  باشگاه 
حضور در کادر مدیریتی این باشگاه، ترجیح 
داد کالس های مربی گری را پشت سر بگذارد.  
او به نشریه ی اکیپ گفت: »برخی از مدت ها 
قبل به دنبال مربی گری هستند؛ اما من در 
نمی خواهم  که  می  کردم  فکر   200۶ سال 

مربی شوم. بعد از بازنشستگی، من چند شغل 
مختلف را امتحان کردم مانند مدیریت  ورزشی 
دقیقا  که  نمی دانستم  هم چنان  اما  ریال؛  در 
نهایت  بدهم. در  انجام  چه کاری می خواهم 
متوجه شدم که  می خواهم مربی شوم«. زیدان 
به  این سوال که چرا  به  پاسخ  هم چنین در 
یک  اول  تیم  هدایت  گرفتن  برعهده  جای 
باشگاه، هدایت تیم  دوم ریال را برعهده گرفته، 
گفت: »من در شرایطی مشابه ابتدای دوران 
بازی ام هستم؛ در حال یادگیری  هستم. نیاز 
سوال  این  من  از  خیلی ها  دارم.  یادگیری  به 
گوش  کسی  حرف  به  من  اما  پرسیدند؛  را 
نمی دهم؛  کاری که احساس می کنم درست 

است را انجام می دهم«.

دورتموند  باشگاه  رییس  واتسکه،  یواخیم 
لحاظ  از  مونیخ،  بایرن  که  کرد  عنوان 
است.  از دورتموند جلوتر  ، ۵0 سال  ساختار 
در طول چهار فصل اخیر بوندس لیگا، این 
دو تیم در بین ۳ تیم برتر جام بودند، ولی 
در طول فصل جدید، بایرن صدرنشین بوده 
حضور  جدول  قعر  در  بیش تر  دورتموند  و 
با این حال، دورتموند هنوز در  داشته است. 
مصاف  به  باید  و  دارد  حضور  چمپیونزلیگ 
قهرمان ایتالیا، یوونتوس برود، ولی واتسکه 
معتقد است که بایرن نیم قرن از آن ها جلوتر 

است.

بایرن در طول 20  او گفت: »دست آوردهای 
بود.  نخواهد  مقایسه  قابل  ما  با  آینده  سال 
ولی  هستند.،  ما  از  جلوتر  سال   ۵0 آن ها 
قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  از  ما  حاال 
تیم   ۸ جمع  به  امیدواریم  و  کردیم  صعود 
قدرت  باره ی  در  واتسکه  برسیم«.  برتر 
گرفتن ولفسبورگ گفت: »ولفسبورگ منابع 
بازی  جدی  آن ها  وقتی  دارد.  قدرتمندی 
می کنند، تمام حد و حدودها برای شان از بین 
بازیکنانی  می رود. مطمئنا ما هم می توانیم 
مثل شورله را ۳2 میلیون یورو بخریم، ولی 

نه همیشه«.

سامي خدیرا، هافبک ریال مادرید در مصاحبه 
تولد  مهماني  در  حضور  باره ی  در  آ.اس،  با 
رونالدو و هم چنین آینده اش در ریال صحبت 
کرد. جشن تولد رونالدو پس از شکست 0-4 
هواداران  خشم  باعث  اتلتیکومادرید،  مقابل 
شدید  انتقاد  با  بازیکنان  و  شد  سپیدپوشان 
روبرو شدند. خدیرا گفت: »اگر کریستیانو من 

نشانه ی  یک  این  بروم.  باید  کند،  دعوت  را 
مهمانی  یک  آن جا  واقع  در  و  است   احترام 
در  خدیرا  بود«.  ساده  شام  یک  بلکه  نبود، 
با  باره ی آینده اش گفت: »درست نیست که 
یک باشگاه بوندس لیگایی به توافق رسیده ام. 
نگرفته ام.  تصمیمی  آینده ام  باره ی  در  هنوز 

گزینه ها هنوز پیش روی من اند«.

عنوان  بارسلونا  سابق  مدافع  آبیدال،  اریک 
کرد که لیونل مسي یک ماشین نیست ولي 
هم چنان یک پدیده است. مدافع فرانسوی ۶ 
سال در نوکمپ حضور داشت و سال 201۳ به 
موناکو پیوست. با وجود این که مسی در دو 
سال گذشته موفق به کسب توپ طال نشده، 
این در  شروع خوبی در سال 201۵ داشته و 
چند  در  شدیدی  افت  رونالدو  که  حالیست 
امتیاز  اختالف  و  کرده  تجربه  اخیر  هفته ی 

تیمش با بارسا به 1 امتیاز رسیده است.
آبیدال در مصاحبه با ESPN گفت: »مسی 
در  امسال  او  است،  فرمش  درصد  صد  در 
سطحی بوده که همه از او انتظار داشتند. او 
هم چنان در حال گولزنی است و یک پدیده 
است. بازیکنان بزرگ همیشه بزرگ هستند، 
ولی ماشین نیستند. این برای لئو هم صدق 
می کند، ولی وقتی روی فرم باشد، همه چیز 

به نفع بارسا خواهد بود«.

سمیر نصري، هافبک منچسترسیتي عنوان 
ویژه اي  تیم  چلسي  نمي کند  فکر  که  کرد 
باشد و شاگردان مورینیو در ادامه رقابت براي 
از دست خواهند  امتیاز  برتر،  لیگ  قهرماني 
پایانی  لحظات  در  لندنی  آبی های  داد. 
و  گولزنی  به  موفق  اورتون  مقابل  دیدارشان 
کسب ۳ امتیاز شدند و این در حالی بود که 
 1-4 شد  موفق  استوک،  خانه ی  در  سیتی 
حال،  این  با  دهد.  شکست  را  خود  حریف 
نصری معتقد است که چلسی بازهم امتیاز از 

دست خواهد داد.
مورینیو  سرسخت  هوادار  »من  گفت:  او 
من  خیلی  ساخته  که  تیمی  ولی  هستم، 
بازی  بار  دو  آن ها  با  است.  نکرده  جذب  را 
آن ها  از  بهتر  و  نفره   10 بار  یک  کرده ایم، 
را  بازی هایشان  از  بعضی  وقتی  بوده ایم. 
فوق العاده  آن ها  نمی کنم  فکر  می بینم، 
خط  در  و  قدرتمندند  تنها  آن ها  هستند. 

حمله قوی هستند. به نظر من، آن ها اصال 
دچار  می کنم  فکر  و  نیستند  ویژه  و  خاص 
بازی خودمان  باید  تنها  اشتباه خواهند شد. 
چه  ببینیم  و  شویم  پیروز  و  دهیم  انجام  را 
برای قهرمانی  رقابت  داد.  اتفاقی رخ خواهد 
در لیگ تا پایان فصل ادامه خواهد داشت. 
پایان فصل  از  بازی زودتر   10 ، هیچ تیمی 
با  امتیاز   ۸ پیش  دوماه  نمی شود.  قهرمان 
چلسی اختالف داشتیم و توانستیم اختالف 
داریم،  فاصله  امتیاز   ۷ حاال  کنیم.  جبرا  را 
جبران  باره ی  در  نمی خواهیم  فعال  ولی 
می کنیم  تنها تالش  کنیم.  کردن صحبتی 
امتیاز  تا جایی که می توانیم پیروز شویم و 
کسب کنیم. آن ها مقابل اورتون در لحظات 
ولی  شدند،  پیروزی  کسب  به  موفق  پایانی 
دفعه ی بعد مساوی خواهند کرد. ما تنها باید 
خواهد  چه  ببینیم  و  ببریم  را  بازی های مان 

شد«.

روي  هاجسون، سرمربي انگلیس عنوان کرد 
که قصد دارد از وین روني به عنوان مهاجم 
فان خال  هدایت  تحت  رونی  کند.  استفاده 
میدان  به  میانی  هافبک  پست  در  بیش تر 
رفته و عملکرد قابل قبولی داشته است. با این 
کار، رادامل فالکائو و رابین فان پرسی می توانند 
به  نیازی  و  بروند  میدان  به  حمله  خط  در 
ستارگان  این  از  یکی  شدن  نیمکت نشین 
نیست. با این حال،  هاجسون عنوان کرد که 
در  کشورش  ملی  تیم  کاپیتان  از  دارد  قصد 
مقدماتی یورو 201۶ در خط حمله استفاده کند.
غیر  است.  گولزن  یک  او  »خوب،  گفت:  او 
یک  می خواهند  همه  بنابراین  است؟  این  از 

گولزن را در پست مناسبش ببینند و همیشه 
اگر شما چندین  باشد.  در محوطه ی جریمه 
گولزن در تیمتان داشته باشد و قصد داشته 
باشد از یکی از گولزنانتان کمی عقب تر بازی 
بگیرید، مشکلی ندارد، ولی او بهترین گولزن 
ما در مقدماتی یورو بوده است. او تنها چندین 
گول با تبدیل شدن به بهترین گولزن تاریخ 
امیدوارم که به  بنابراین  انگلیس فاصله دارد 

گولزنی برای ما ادامه دهد«.
کشورش  ملی  تیم  برای  گول   4۶ رونی 
بابی  سر  با  گول   ۳ تنها  و  رسانده  ثمر  به 
چارلتون،بهترین گولزن تاریخ کشورش فاصله 

دارد.

که  کرد  عنوان  چلسي  مهاجم  کاستا،  دیگو 
در  جان  امره  با  هوشمندانه اي  برخورد هاي 
است.  داشته  لیورپول  مقابل  تیم  دو  دیدار 
و  کاستا  تیم،  دو  بین  شده  انجام  دیدار  در 
یک دیگر  با  صحنه  چندین  در  جان  امره 
تلویزیونی  آهسته ی  تصاویر  شدند.  درگیر 
نشان می داد که کاستا در چند نوبت، برخورد 
از  پس  و  داشت  جان  با  امیزی  خشونت 
با  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  سوی  از  بازی، 
این حال،  با  ۳ جلسه محرومیت روبرو شد. 
کاستا برخوردهایش با حریف را "هوشمندانه 
انگلیس  ارزیابی کرد و مدعی شد که در   "

داورها کمتر از اسپانیا خطا می گیرند.
از  بیش  که  کرده ام  عادت  »بلی،  گفت:  او 
مدافعین  شود.  وارد  ضربه  من  به  پیش 
هستند.  فیزیکی  و  قوی  خیلی  برتر  لیگ 
نمی گیرند،  خطا  خیلی  داورها  انگلیس،  در 

باید  برعکس لیگ برتر. در طول 90 دقیقه 
خیلی قوی باشید. بعضی از ضربه هایی که 
اسپانیا  در  شده،  وارد  من  به  برتر  لیگ  در 
همین،  برای  می شد.  مواجه  قرمز  کارت  با 
برخوردهای من برای تصاحب توپ قدرتمند 
نگاه  کارنامه ام  به  اگر  است.  هوشمندانه  و 
کنید، متوجه می شوید که هیچگاه بازیکنی 
ام.گاهی  نکرده  شدید  مصدومیت  دچار  را 
انجام می دهم،  زمین  در  که  ریزی  تحرکات 
با واکنش بیش از حدی روبرو می شود، ولی 
اگر تصاویر را نگاه کنید و ببینید با من چه 
دیدگاهتان  شاید  اند،  داشته  برخوردهایی 
می دانم  بازیکنی  را  خودم  من  شود.  عوض 
در  توپ  تصاحب  برای  را  تالشش  تمام  که 
زمین می کند. افرادی که من را می شناسند، 
از این رفتارم استقبال می کنند و حرف هایم 

را درک می کنند«.

منچستریونایتد  سابق  هافبک  اسکولز،  پل 
به انتقاد از لوییس فان خال، سرمربي فعلي 
فوتبالي  پرداخت و گفت که سبک  تیمش 
که یونایتد این روزها بازي مي کند، افتضاح 
است. یونایتد در حال حاضر در رده ی سوم 
سبکی  از  بسیاری  ولی  دارد،  قرار  جدول 
می کند.  انتقاد  می کند،  بازی  تیم  این  که 
پس از صحبت های سم آالردایس، سرمربی 
وستهام در کنفرانس خبری پس از دیدار دو 
و  بود  شده  همراه   1-1 تساوی  با  که  تیم 
آالردایس مدعی شد که یونایتد با پاس های 
بلندش بازی را خراب کرده بود، فان خال با 
و  داد  را  تیمش  منتقدان  پاسخ  عصبانیت، 
این  با  پرداخت.  تیمش  سبک  از  دفاع  به 
حال، اسکولز هم چنان معتقد است که تیم 
فان خال، به اندازه ی کافی ریسک نمی کند 

و دست به حمله نمی زند.
او گفت: »این که بگویم از دیدن بازی های 
مرا  نمی برم،  لذتی  هیچ  فان خال،  تیم 
چهارشنبه  آن ها  نمی کند.  خوش حال 

در  برنلی  ولی  دادند،  شکست  را  برنلی 
زمین  برتر  تیم  اختالف  با  اول  نیمه ی 
یونایتد  فوتبال  سبک  حاضر،  حال  در  بود. 
حریف  دادن  شکست  برای  است.  افتضاح 
ریسک  باید  حمله  برای  و  کرد  حمله  باید 
فعلی  تیم  در  کمی  خیلی  بازیکنان  کرد. 
به عنوان یک  آماده ریسک کردن هستند. 
به  رو  را  توپ ها  باید  یونایتد  در  هافبک 
معنی  بدین  این  بله،  و  می دادم  پاس  جلو 
نبود که این کار همیشه جواب می دهد یا 
مهاجمان  بشقاب  در  صرف  آماده ی  را  غذا 
داشت  بستگی  آن ها  به  این  می دادم.  قرار 
آیا  می زدند.  گول  و  می گرفتند  را  توپ  که 
بازی  یونایتد  برای  ما  ولی  نه،  بود؟  آسان 
داشت  آسانی  کار  نبود  قرار  می کردیم. 
از  بیش  ماریا  دی  فعلی،  تیم  در  هباشیم. 
انجام  ریسک هایی  چنین  بازیکنان  دیگر 
جواب  خیلی  او  برای  متاسفانه،  و  می دهد 
و  داده  از دست  توپ  خیلی  او  است.  نداده 
در باز پس گیری به مشکل برخورده است«.
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اطالعات روز: پس از نشر گزار ش ها مبنی بر انجام عملیات مشترک نظامیان 
افغان، پاکستان و ناتو در خاک افغانستان، ارگ ریاست جمهوری این موضوع را 
رد کرد. در خبرنامه ی دفتر رسانه های ارگ آمده است که در خاک افغانستان به 
داده  نظامی  اجازه ی عملیات  به هیچ کشوری  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  جز 

نمی شود.
بر اساس این خبرنامه، مردم افغانستان از توان مندی نیروهای امنیتی  شان خرسند 
اند و در راستای دفاع از کشور، بر آنان اعتماد کامل دارند. هفته ی گذشته از وزیر 
داخله ی پاکستان نقل شد که نظامیان پاکستانی در هماهنگی با نیروهای ناتو و 

سربازان افغان، عملیات نظامی را در خاک افغانستان انجام داده اند.
این مسئله واکنش تند برخی از سیاسیون از جمله  دفتر حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین کشور را به دنبال داشت. دفتر رییس جمهور پیشین با نشر خبرنامه  ای، 
عملیات نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان را تخطی آشکار از حاکمیت ملی، 

تمامیت ارضی و استقالل کشور خوانده بود.
بر اساس این خبرنامه، مداخالت کشورهای دیگر در افغانستان قابل تحمل نیست 
و مردم این کشور همواره به خارجیانی که به دنبال نقض حریم افغانستان بوده اند، 
پاسخ خوبی داده  است. حامد کرزی در روزهای پایانی حکومتش همواره پاکستان 
را مسئول ناامنی کشور خواند و تأکید داشت، النه های تروریزم در آن کشور اند.

در آن زمان عملیات موشکی نظامیان پاکستان به طور دوا م دار بر برخی از مناطق 
شرقی ادامه داشت؛ اما حکومت کرزی اقدامی را که بتواند مانع آن حمالت شود، 
روی دست نگرفت. این مسئله واکنش های تندی را به دنبال داشت و حامد کرزی 
از سوی آگاهان و نمایندگان مجلس به عدم جدیت در برابر پاکستان متهم شد.

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، اشرف غنی، رییس جمهور جدید به 
اسالم آباد سفر کرد و با مقام های آن کشور در زمینه های مختلف، از جمله مبارزه 
با تروریزم، گفت و گو کرد. در حال حاضر روابط حکومت دو کشور ظاهراً بهبود 
یافته و چندی پیش برای نخستین بار شش افسر ارتش برای فراگیری آموزش 

به پاکستان فرستاده شدند.
اما این مسئله واکنش هایی را به دنبال داشت و پس از آن نگرانی هایی مطرح 
شدند که نفوذ استخبارات پاکستان در افغانستان بیش تر می شود. با این همه، 
ادامه  دوام دار  برقراری صلح  برای  کشور  دو  حکومتی  مقام های  گفت و گوهای 
دارند؛ اما به باور کارشناسان، این گفت و گوها هنوز نتایج قابل مالحظه  ای را به 

دنبال نداشته اند.

ابوابراهیم خراسانی، مشاور قبلی والی غزنی،  به  اطالعات روز: عبدالقادر واحدی، مشهور 
به عنوان سخنگوی گروه داعش در کشور فعالیت داشته است. این فرد حدود دو ماه پیش از 
سوی مأموران امنیت ملی از کابل بازاشت شده و در تحقیقات خود اعتراف کرده که سخنگوی 

داعش در کشور بوده است.
خراسانی قبل از این توسط موسی خان اکبرزاده، سرپرست والیت غزنی به عنوان ناظر تطبیق 
پروژه های این والیت استخدام شده است. این نخستین بار است که مشاور والی یک والیت 
به عنوان عضو فعال داعش در کشور شناخته می شود. در همین حال، سرپرست والیت غزنی 

پیوند خراسانی با داعش را رد کرده است.
او هم چنان گفته است که خراسانی هیچ گونه وظیفه ی رسمی را در غزنی به عهده نداشته 
است. به نقل از طلوع نیوز، خراسانی )سخنگوی داعش در کشور( در تحقیقات خود اظهار داشته 
که پیش از این مشاور والی غزنی بوده و به دستور وی، به بهانه ی گفت وگو های صلح وارد 
کابل شده است. به گفته ی خراسانی، هنگام ورود به کابل  برای گفت وگوهای صلح، از سوی 
مأموران امنیت ملی بازداشت شده است. این مرد در زمان حاکمیت طالبان اداره ی ریاست پنج 
امنیت ملی را نیز بر عهده داشته است. خراسانی می گوید، با والی غزنی در پروژه ها شریک 

بوده و از هر پروژه بیست درصد سود به دست آورده است.
او به اتهام همکاری با داعش به 15 سال زندان محکوم شده است. گفتنی است که به تاریخ 
7 جدی سال 1392 برخی از اعضای مجلس گفتند، چهار واسکت انتحاری از خانه ی والی 
غزنی یافت شده اند. آنان هشدار داده بودند، اگر به این موضوع رسیدگی نشود، دامنه ی چنین 

فعالیت ها در کشور افزایش می یابد؛ اما این اظهارت از سوی والی غزنی رد شده بود.

ارگ: به هیچ کشوری اجازه ی 
عملیات در افغانستان داده نمی شود

مشاور والی غزنی، 
سخنگوی داعش در افغانستان بوده است

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل
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ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 
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کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   

اطالعات روز: اعتراض اعضای شوراهای والیتی 34 والیت در پیوند به 
هفته ی  پنج شنبه ی  روز  به  دارد.  ادامه  هم چنان  شوراها  این  نظارتی  نقش 
گذشته صدها تن از اعضای شوراهای والیتی کابل و برخی از والیت ها با 
راه اندازی تظاهراتی در کابل، از رییس جمهور خواستند که برای صالحیت 

نظارتی آنان، فرمان تقنینی را صادر کند.
این تظاهرات در مقابل میدان هوایی بین المللی کابل راه اندازی و برای چند 
حمل  با  تظاهرکنندگان  شد.  مسدود  میدان  این  به  منتهی  سرک  ساعت، 
بر  مبنی  نمایندگان  مجلس  و  حکومت  اخیر  تصمیم  اعتراضی،  شعارهای 
سلب صالحیت نظارتی شوراهای والیتی را نقض حقوق شان عنوان کردند 

و خواستار بازنگری در این تصمیم شدند.
شوراهای  نظارتی  نقش  خود  علنی  نشست  در  پیش تر  نمایندگان  مجلس 
این  کرد.  رد  را  والیتی  شوراهای   قانون  شده ی  تعدیل  طرح  در   والیتی 
داشت  دنبال  به  را  والیتی  شوراهای  اعضای  تند  واکنش  مجلس  تصمیم 
اعتراض  رسم  به  والیتی  شوراهای  دفتر های  والیت   34 در  آن  از  پس  و 

مسدود شدند.
بدون صالحیت  این شوراها  موجودیت  گفته اند،  والیتی  اعضای شوراهای 
مقام های  و  مجلس  نمایندگان  بین  فساد  نیز  و  ندارد  مفهومی  نظارتی، 
حکومتی را بیش تر می کند. اما رییس جمهور به دنبال اعتراض ها، موافقتش 
اداره ی  به  و  کرد  اعالم  والیتی  شوراهای  نظارتی  صالحیت  داشتن  با  را 
مستقل ارگان های محلی دستور داد تا در این زمینه طرحی را ترتبیب دهد.
پس از آن مسئوالن این اداره اعالم کردند، در نشست  مشترک با نمایندگان 
شوراهای  نقش  نظارتی  چگونگی  »تعریف  طرح  روی  شوراهای  والیتی، 
این طرح، شوراهای  والیتی در تطبیق  توافق شده است. مطابق   والیتی« 
برنامه ی  انکشافی والیت و مصرف  بودجه، روند تطبیق پروژه های بازسازی 

و عرضه  ی خدمات، از عملکرد اداره های محلی نظارت می توانند. 
ولی این طرح نیز از سوی مجلس باید تصویب شود. در حال حاضر  اعضای 
مجلس به رخصتی زمستانی رفته و تا 40 روز دیگر برخواهند گشت. با این 
ارگان های  بود  قرار  که  می گویند، طرحی  والیتی  شوراهای  اعضای  حال، 
بفرستد،  جمهور  رییس  به  والیتی  شوراهای  قانون  بررسی  برای  محل 
زمان گیر است و از طرفی، آن ها به مجلس اعتماد ندارند. بنابراین، اشرف 

غنی فرمان تقنینی صادر کند تا آنان حق نظارت را داشته باشند.

برای صالحیت نظارتی شوراهای 
والیتی، فرمان تقنینی صادر شود


