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کابل؛ پایتخِت تاریخ و فرهنگ برباد رفته
کابل، پایتخت کشور افغانستان است. به یقین می توان گفت که فقیرترین پایتخت در میان 
تمام کشورهای دنیا. این شهر، فاقد هرنوع امکاناتی است که یک پایتخت باید داشته باشد. 
سرک هایی پر از چاله و چوله، کوچه های تنگ و باریک و بدون هیچ نقشه، خانه های گلی 
با پنجره های شکسته یا پوسیده، گرد و خاک کثیف سرگردان در آسمان خاک آلود کابل، از 
چیزهایی اند که کابل را از رده ی یک پایتخت خارج می کند. عالوه بر این، نه تنها والیت ها 
و مناطق ده نشین از کم ترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند، که کابل در ظاهر  نیز به 

محرومیت والیت ها و دهکده های کشور است. 
به هرحال، وضعیت پایتخت را هرکس می تواند ببیند و هر روز مشاهده کند. حتا در اتاقی یا 
خانه ای اگر نشسته باشد، یا بخواهد برای تفریح، قدم بزند. چیز بدتر از همه، این است که 
در این شهر، میان شهروندان، فرهنگ شهرنشینی، آن هم مثاًل پایتخت نشین ها، اصاًل وجود 

ندارد. شهر بی نظم، پر از زباله که رمه های گوسفند نیز...

در جامعه ی افغانستان معلمان برعالوه ی آن که نقش تعلیم و تربیه را دارند، نهاد آموزشی و 
تربیتی جامعه را فعال نگه  می دارند. معلمان و مراکز آموزشی مدرن از این  که » در متن جامعه 
قرار دارند، نقش نوگرایی و تعالی فرهنگی را هم بر عهد دارند. در طول تاریخ افغانستان مراکز 
آموزشی )مدرسه و دانشگاه( و معلمان رسالت دار ارزش های جدید بوده اند و جریان نوگرایی، 

توسط معلمان و نهاد های آموزشی زنده نگه  داشته شده است.
معارف جدید در جامعه ی افغانستان از آغاز شروع و شکل  گیری آن با دشواری های  زیادی 
همراه بوده است. یکی از دشواری های جدی آن این بوده است که حاکمیت ها به گونه  ای 
که الزم بوده ، نظام آموزشی مدرن را حمایت نکرده اند و در زمینه ی ساختن زیر ساخت های 
آموزشی و بومی کردن نظام آموزشی مدرن، کار اساسی ای انجام نداده اند. به همین خاطر، 
معارف به عنوان مردمی ترین نهاد رسمی، هنوز با مخالفت سنت گرایان رو به رو می باشد و در 

مناطق روستایی از آن به عنوان پدیده ی کفر آمیز تلقی می گردد.
بعد از کودتای هفتم ثور 1357 که کمونیست ها از نهاد های آموزشی به عنوان سنگر های 
تبلیغاتی و آموزشی خویش استفاده کردند و معلمان را به گونه ی جبری وا دار به تبلیغ و مبارزه ی 
سیاسی برای نظام نمود، مخالفت و ستیز با نظام معارف جدید و معلم بیش تر شد و تقریبا در 
تمام مناطق روستایی که مالها رهبری جهاد را برعهده داشتند، دروازه  های  مکتب ها را بستند 
و این وضعیت به نحوی تا خروج نیرو  های شوروی و پیروزی مجاهدین در دهه ی هفتاد، ادامه 

داشت. تنها در بعضی جاها دروازه ی مکتب ها به روی فرزندان کشور باز بود...

پروژه ی خط لوله ی انتقال گاز از ترکمنستان به هند که برای یک مدت طوالنی به تأخیر 
انداخته شده بود، می تواند ساالنه 400 میلیون دالر برای کشور درآمد داشته باشد. 

روز دوشنبه، افغانستان از طریق انتقال صلح آمیز قدرت، صاحب رییس جمهور جدیدی شد. 
اجرایی شد.  رییس  و عبداهلل عبداهلل  یاد کرد  رییس جمهور سوگند  به عنوان  اشرف غنی 
ریاست اجرایی پستی شبیه به نخست وزیری است و در نتیجه ی توافق میان دو رقیب ایجاد 
شد. رهبری حکومت جدید افغانستان باید بهبود اقتصادی را در صدر اولویت هایش قرار دهد.

بدبین ها استدالل می کنند که کمک های خارجی  که بخش بزرگ تولید ناخالص داخلی بیست 
میلیون دالری افغانستان را تشکیل می دهند، پس از 2014 کاهش می یابند و اقتصاد کشور را 
در مارپیچ رو به پایین می فرستد. این چیزی است که می تواند اتفاق بیافتد؛ اما نه در صورتی 
که رهبری جدید ابتکار عمل به خرچ دهد. افغانستان از لحاظ منابع طبیعی و منابع انسانی 
غنی است و زمین های وسیع قابل زرع و جمعیت 30 میلیونی نسبتا کوچک دارد. حکومت 
می تواند از طریق راه بردهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت رفاه پایدار را تأمین کند. این 

راه بردها قرار زیر اند:
• ایجاد اطمینان در حقوق مالکیت. نظر به برآوردهای شخصی، حدود 4 میلیارد دالر در 
بانک های تجارتی کشور وجود دارد که می تواند به افغان ها قرضه داده شود تا خانه های شان را 
بهتر بسازند، فعالیت های اقتصادی کوچک را راه اندازی کنند و استندردهای زندگی شان را باال 

ببرند. محاسبات شخصی من نشان می دهند که به طور بالقوه...
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چشم اندازی بر وضعت معارف کشور
چرخ اقتصاد را به گردش درآورید!)به بهانه ی روز فرخنده ی معلم(

صفحه 2

دادگاه عالی: منبع معلومات 
رییس جمهور فاقد اعتبار است

 تمام وزیران و رییسان
 اداره های مستقل، سر پرست شدند 

دولت احمدزی 
در راه حاکمیت بر هوای کشور؟

صفحه

صفحه

صفحه
صفحه صفحه

2

2

5
4 3



هدایت،  ضامن  روز:  اطالعات 
والیت  مالستان  برحال  ولسوال 
رسانه ی  یک  کارمند   یک  غزنی، 
محلی را در این ولسوالی تهدید به 
مرگ کرده است. روح اهلل فصیحی، 
یک  مدیر  و  اجتماعی  فعاالن  از 
به  ولسوالی  این  محلی  رسانه ی 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه ی 
در شبکه ی  گزارشی  نشر  دلیل  به 
اجتماعی، از سوی ولسوال مالستان 

تهدید به مرگ شده است.
او افزود، هفته ی گذشته از ولسوال 
مالستان مبنی بر نشر گزارش های 
اجتماعی  شبکه  ی  در  دروغین 
که  است  کرده  انتقاد  فیس بوک 
به دنبال  را  ولسوال  جدی  واکنش 
که  گفت  فصیحی  است.  داشته 
تا  طالبان  افراطی  گروه های 
رسیده،  مالستان  ولسوالی  مرزهای 
اما هدایت در نوشته هایش وضعیت 
این ولسوالی را عادی گزارش داده 

است.
او تأکید کرد، اسنادی در اختیار دارم 
که ولسوال مالستان مرا تهدید کرده 

و علیه او در دادستانی شکایت می کنم. با این حال، ضامن 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  مالستان  ولسوال  هدایت، 
که موضوعات این چنینی جدی نیستند و او در گفته هایش 
نیز جدی نبوده است. او می گوید که فضای مجازی را جدی 

نمی گیرد و روح اهلل از دوستان نزدیکش است. 
است.  عادی  چیزها  این  دوست  دو  »بین  گفت:  هدایت 
نیز  گاهی  و  می کند  قهر  گاهی  می کند،  تهدید  آدم  گاهی 
آشتی می کند«. به باور هدایت، مسایلی از این دست ارزش 
را  آدم ها  بتواند  که  نیست  موقعیتی  در  او  و  ندارند  پرداختن 

تهدید به مرگ کند. مالستان یکی از ولسوالی های دور دست 
والیت غزنی است که با ولسوالی اجرستان این والیت مرز 

مشترک دارد.
اجرستان،  ولسوالی  در  امنیتی  وضعیت  شدن  وخیم  با 
تهدیدهای امنیتی در ولسوالی مالستان نیز افزایش یافته اند 
شده  ولسوالی  این  باشندگان  جدی  نگرانی  موجب  که 
از سوی  بارها  مالستان  فعلی  ولسوال  است. ضامن هدایت، 
دانشجویان و فعاالن فرهنگی این ولسوالی متهم به کم کاری 

و محافظه کاری شده است. 
باشندگان مالستان باور دارند که هدایت برای خوش نام کردن 

از  نزد حکومت،  در  خود  فعلی  موقعیت  کردن  حفظ  و  خود 
اما  می کند.  چشم پوشی  موجود  واقعیت های  نشر  و  پخش 
هدایت در این مورد گفت، علت خودداری او از نشر گزارش ها، 
طبق راه نمایی مقام های مرکزی والیت غزنی بوده است، یا 
شرایط ایجاب نمی کرده تا گزارش های درست از وضعیت را 
نشر کند. او افزود، ولسوالی مالستان و باشندگان این ولسوالی 
با مشکالت بس  بزرگ تری دست و پنجه نرم می کنند. بسته 
بودن راه ها، تهدید مسافران توسط طالبان و باال رفتن آمار 
معتادان در مالستان از مسایل مهم تر  دیگر است که باید به 

آن پرداخته شود.

به  کشور  عالی  دادگاه  روز:  اطالعات 
بر  مبنی  احمدزی  غنی  اشرف  اظهارات 
قضایی  دستگاه های  در  گسترده  فساد 
منبع  اعالم کرد،  و  داد  نشان  واکنش  کشور 
فاقد  زمنیه  این  در  جمهور  رییس  اطالعات 
اعتبار است. این دادگاه گفت، احمدزی قبل 
برای  را  یادشده  مسئله ی  اظهاراتش  این  از 
عالی  دادگاه  با  باید  درست  معلومات  تنظیم 
مطرح می کرد، متأسفانه چنین کاری صورت 

نگرفته است.
اشرف غنی احمدزی به روز دوشنبه هفته ی 
روان پس از ادای سوگند وفاداری در تشریح 
قضائیه  دستگاه  از  دولتش  سیاست  خطوط 
انتقاد کرد و گفت که برای رسیدن به عدالت 
افزود،  او  شود.  اصالح  قضایی  دستگاه  باید 

تمام  تا  داده  ماه مهلت  دادگاه عالی یک  به 
دادگاه ها و قضات را بر اساس اصل مکافات 

و مجازات ارزیابی کند.
برای  که  داد  وعده  مردم  به  جمهور  رییس 
کمیته ی  یک  کشور  قضایی  دستگاه  اصالح 
داد.  خواهد  تشکیل  ایجاد  را  با صالحیت 
از  پس  کشور  عالی  دادگاه  عالی  شورای 
روان  هفته ی  سه شنبه  روز  به  اظهارات  این 
تشکیل جلسه داد و تأکید کرد که احمدزی 
اساس  بر  قضائیه  قوه ی  با  را  برخورد هایش 

احکام قانون استوار و استحکام بخشد.
کرد:  اعالم  خبرنامه  ای  نشر  با  دادگاه  این 
قانون   116 ماده ی  طبق  قضائیه  »قوه ی 
بوده  دولت  مستقل  رکن  اساسی کشور یک 
همین  در  آن  وجایب  و  تمام صالحیت ها  و 

است.  شده  تسجیل  و  توثیق  ملی  وثیقه ی 
انتظار ما از مقام زعامت دولت این است که 
هرگونه برخورد و مفاهمه را با قوه ی قضائیه 
براساس احکام قانون اساسی، در پرتو قوانین 

نافذه ی مرتبط  استحکام بخشند«.
است،  آمده  خبرنامه  این  دیگر  بخش  در 
اجرائات  آینده  روزهای  در  عالی  دادگاه 
جمهور  رییس  به  را  قضایی  مراجع  همه ی 
جدید ارائه خواهد کرد. این در حالی است که 
اعضای شورای ملی از برنامه ی اشرف غنی 
قضایی  دستگاه  اصالح  مورد  در  احمدزی 
شهروندان  گفته اند،  و  کرده  استقبال  کشور 
رییس  برنامه های  شدن  اجرایی  منتظر 

جمهور اند.
در جریان سال های گذشته از دستگاه قضایی 

کشور به عنوان فاسدترین اداره ی دولت نام 
به  موسوم  سازمان   پیش تر  است.  شده  برده 
کرد،  اعالم  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
میلیارد  دو  ماه  افغانستان در مدت 12  مردم 
پول،  این  عمده ی  بخش  و  داده  رشوه  دالر 
کشور  این  قضایی  دستگاه های  و  قضات  به 

پرداخته شده است.
بر اساس گزارش های ارائه شده، فساد اداری 
باعث  کشور  قضایی  دستگاه های  در  موجود 
رو گردانی مردم از محاکم شده و در بعضی از 
والیت های ناامن مردم برای حل موضوعات 
با  می کنند.  مراجعه  طالبان  به  حقوقی شان 
انتظار دارند که اشرف غنی  این حال، مردم 
برای از بین بردن فساد اداری در تمام ادارات 
دولتی، به ویژه دستگاه های قضایی اقدام کند.

اشرف غنی: 2
قضیه ی کابل بانک نهایی شود 

احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
فرمان  صدور  با  کشور  جدید  جمهور  رییس 
کابل  قضیه ی  بررسی  خواستار  ماده  ای   10
بانک شده است. بر اساس این فرمان اشرف 
غنی، نهادهای عدلی و قضایی کشور باید در 
مدت یک و نم ماه بررسی های  شان را در مورد 

قضیه ی کابل بانک نهایی کنند.
یاد شده  نهادهای  این فرمان آمده است،  در 
کار شان  پیش رفت های  از  پایان هر هفته  در 
به ریاست جمهوری گزارش دهند. هم چنین 
نظارت  حکم  این  تطبیق  از  امور  اداره ی 
به  امور  اداره ی  ارسالی  خبرنامه ی  در  کند. 
مطابق  است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی 
برای  قضایی  و  عدلی  نهادهای  فرمان،  این 
حل و فصل سریع قضیه ی بحران کابل بانک 
و استرداد دارایی های سرقت شده ی این بانک، 
آغاز  این فرمان  از صدور  را  بررسی های شان 

کنند.

دادگاه  به  فرمان  این  در  خبرنامه،  اساس  بر 
عالی دستور داده شده  تا قضیه ی بحران کابل 
بانک را که از مدت یک سال به این طرف در 
تعقیب  مانده،  باقی  استیناف کابل  محکمه ی 
نماید. در مدت یک ونیم ماه اتهام های وارده  
از سوی دادستانی موظف، به شمول اتهام جرم 
پول شویی، دقیقًا بررسی و در پرتو سایر اسناد 
در  داشته ،  دست  مدارک  و  دالیل  شواهد،  و 

مورد آن فیصله شود.
نهادهای  به دادستانی و سایر  این فرمان  در 
مربوطه  دستور داده شده که در مورد دریافت 
با  یاد شده  به قضیه ی  اسناد مرتبط  و  شواهد 
دادستانی سایر شرکا،  کند.  محاکم هم کاری 
کابل  مالی  بحران  در  که  اشخاصی  و  افراد 
متهم  اداره  آن  جانب  از  و  شریک  بانک 
شناخته شده اند را مورد تعقیب عدلی قرار داده 
و در پانزده روز علیه شان در محکمه اقامه ی 

دعوا نماید.

هم چنان در این فرمان آمده است، دادستانی 
کل از تنفیذ حکم محکمه ی ابتدایی در مورد 
قضیه ی کابل بانک نظارت کند و در سه روز 
را  متذکره  متهمان  حکم،  این  صدور  از  بعد 
بازداشت و آنان را تا فیصله ی نهایی محاکم 
نگه داری کند. بر اساس این فرمان، مدیریت 
بانک در ده روز پالن زمانی  تصفیه ی کابل 
روشنی را برای ختم روند تصفیه ی دارایی های 

این بانک ترتیب کند.
کابل  تصفیه ی  مدیریت  به  فرمان  این  در 
بانک دستور داده شده، آن عده مقروضان را 
که قروض تعهد شده ی شان را تأدیه نکرده اند، 
نافذه،  قوانین  نظر داشت  در  با  روز،  پنج  در 
دادستانی  نماید.  احضار  پول  تحصیل  جهت 
کل، وزارت امور داخله و سایر مراجع مربوطه 
دارایی های  و  قروض  تحصیل  برای  نیز 
بانک  کابل  تصفیه ی  مدیریت  با  بانک  کابل 

هم کاری کنند.

مالیه،  وزارت  کل،  دادستانی  به  احمدزی 
داده  دستور  مرکزی  بانک  و  خارجه  وزارت 
شده ی  سرقت  پول های  استرداد  برای  که 
ده  مدت  در  کشور،  به  خارج  از  بانک  کابل 
قضیه  این  دیپلماتیک  مراجع  طریق  از  روز 
را پی گیری کنند. وزارت مالیه نیز در ده روز 
نو  بانک  کابل  خصوصی سازی  روند  اسناد 
ریاست  به  را  آن  بعد  و  کند  مراحل  طی  را 

جمهوری ارسال نماید.
از  که  بانک  کابل  قبل  سال  سه  حدود 
به  کشور  در  خصوصی  بزرگ  بانک های 
شمار می رفت، ورشکست شد. کابل بانک به 
توسط  بانک  این  زیاد   پول های  انتقال  دلیل 
به  سرمایه گذاری  برای  آن  اصلی  سهم داران 
تن،   21 قضیه   این  در  شد.  ورشکست  خارج 
بانک  کابل  اول  درجه  مسئول  دو  به شمول 
دست  مرکزی  بانک  کارمندان  از  برخی  و 

داشتند.

ولسوال مالستان غزنی کارمند یک رسانه ی محلی  را تهدید به مرگ کرد

دادگاه عالی: منبع معلومات رییس جمهور فاقد اعتبار است

 تمام وزیران و رییسان
 اداره های مستقل، سر پرست شدند 

دو حمله ی انتحاری در کابل، هفت 
کشته و 19 زخمی برجا گذاشت

اشرف غنی عبداهلل را به عنوان 
رییس اجرایی معرفی کرد

اطالعات روز: اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور با صدور فرمانی 
دستور داد که تمام وزیران و رییسان اداره های مستقل قبلی، تا زمان معرفی 
وزیران و رییسان جدید، از امور کار ی شان سرپرستی کنند. در این فرمان 
اشرف غنی که از سوی اداره  ی امور نشر شده، آمده است، این کار برای 

جلوگیری از سکتگی در کار وزارت ها و ادارات دولتی انجام شده است.
در این فرمان آمده، همه ی وزارت ها و اداره های مستقل دولتی تا زمان تعیین 
وزیران و رییسان جدید این اداره ها   ، حق برکناری و استخدام کارمندان را 
مشغول  حکومت  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  حاضر  حال  در  ندارند. 
ترتیب فهرست وزیران پیش نهادی برای معرفی به مجلس نمایندگان است.

بر اساس توافق اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، وزیران و رییسان اداره های 
گزنیش  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  سوی  از  جدید،  دولت  مستقل 
می شوند. انتظار می رود که در هفته های آینده وزیران پیش نهادی حکومت 

جدید برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان کشور معرفی شوند.
رییس جمهور احمدزی در نخستین تعیینات خود حنیف اتمر، وزیر داخله ی 
پیشین کشور را به عنوان مشاور شورای امنیت ملی و عبدالسالم رحیمی 
را به عنوان رییس دفتر ریاست جمهوری تعیین کرد. هم چنان اشرف غنی 
عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه را به عنوان مشاور اقتصادی و سرپرست 

وزارت مالیه تعیین نمود.

نقطه ی  دو  در  گذشته  روز  انتحاری  کننده ی  حمله  دو  روز:  اطالعات 
کابل، نیروهای ارتش را هدف قرار دادند. جنرال ظاهر عظیمی، سخن گوی 
وزارت دفاع ملی گفت که یک حمله کننده ی انتحاری در مربوطات ناحیه ی 
سوم شهر کابل، موتر مملو از مواد انفجاری خود را به موتر حامل سربازان 
ارتش کوبید. او افزود، در این رویداد هفت تن کشته و 15 تن زخمی شدند. 
در همین حال، حشمت  اهلل استانکزی، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل 
است.  نیز شامل  غیرنظامی  رویداد یک  این  بین کشته شدگان  در  گفت، 
او هم چنان افزود، در بین زخمی های این رویداد ۹ غیرنظامی شامل اند. 

طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است.
آنان  افرا د  از  یکی  کرد،  اعالم  دیروز  طالبان  ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی 
دوم  انفجار  است.  کرده  حمله  افغانستان  ارتش  نیروهای  حامل  موتر  بر 
چند دقیقه بعد از این رویداد، در منطقه ای موسوم به تره خیل در مربو طات 
دفاع گفت،  یک حمله  وزارت  داد. سخن گوی  رخ  کابل  ده سبز  ولسوالی 
کننده ی انتحاری پیاده رو، موتر نوع کروالی سربازان ارتش را هدف قرار 
ارتش و دو غیرنظامی زخمی  این رویداد دو سرباز  او، در  داد. به گفته ی 
شده اند. حمالت تروریستی طالبان در چند روز گذشته در شهر کابل افزایش 
دو  نیز  جدید  جمهور  رییس  تحیلف  مراسم  برگزاری  روز  در  است.  یافته 
رویداد تروریستی در کابل رخ داد و بر اثر آن، هفت تن کشته و بیش از 

سیزده تن دیگر زخمی شدند.

به  را  اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری جدید کشور، عبداهلل عبداهلل 
عنوان رییس اجرایی دولت جدید معرفی کرد. برای معرفی آقای عبداهلل و 
معاونانش امروز مراسم ویژه ای برگزار شده بود. در این مراسم احمدخان و 

محمد محقق نیز به عنوان معاونان ریاست اجرایی معرفی شدند.
احمدزی در این مراسم گفت: »اگر به جای ایشان )عبداهلل( کسی دیگری 
می بود، شاید امروز وضع مملکت دگرگون می بود. اما چون ما به برادری، 
همکاری و به هدف مشترک ثبات افغانستان و رفاه مردم افغانستان باورمند 
هستیم و به یک دیگر اعتماد داریم، توانستیم از یک گذر مشکل بگذریم«.

دولت  تشکیل  بر  انتخابات،  بحران  شکستاندن  برای  عبداهلل  و  احمدزی 
وحدت ملی توافق کردند. در نتیجه این توافق احمدزی به عنوان رییس 
دولت  این  اجرایی  رییس  عنوان  به  عبداهلل  و  افغانستان  جدید  جمهوری 
تعیین شدند. احمدزی گفت: »هر دوی ما و تمام همکاران ما و تمام ملت 
ما متحد و همزبان ایم. از جنگ و نفاق خسته شدیم و صلح و رفاه مردم را 
می خواهیم«. او بار دیگر تأکید کرد که افغانستان به همه تعلق دارد و هیچ 
افغانی از هیچ افغان دیگر برتر یا کمتر نیست. احمدزی افزود که سیاست 
حذف در فرهنگ سیاسی او جایی ندارد و بر سیاست همگرایی و پذیرش و 
اصالحات تاکید کرد. او گفت که تالش می کنند این اجماع ملی را به اراده 

محکم سیاسی بدل کنند تا همه مردم این کشور به آرزوهایشان برسند.
نیز در مراسم معرفی  اش گفت که اکنون همه ی کسانی که رای  عبداهلل 
را در حکومت  آرزو ی شان  امید و  این کشور چهره،  دادند و همه ی مردم 
انتخاباتی یک تیم واحد  وحدت ملی می بینند. او افزود که اکنون دو تیم 
این  با  کشور  این  تاریخ  در  تاکنون  که  دادند  تشکیل  را  دولتی  و  هستند 
که  این  »به خاطر  گفت:  عبداهلل  بود.  نیامده  میان  به  سیاسی  پشتوانه 
افغانستان در حالت متزلزل نباشد و مردم از حالت شک و شبهه که چه واقع 
می شود؟ برآیند، بعد از این تاریخ، به رهنمایی رییس جمهور و همکاری با 
هم نهادهای افغانستان را قسمی تقویت می کنیم که ماندگار و ملی شوند«. 
او به نمایندگی از دولت وحدت ملی گفت که اکنون آنها می کوشند تا وعده 
هایی که مردم داده اند، عملی کنند. مراسم تحلیف رییس جمهوری جدید و 

عبداهلل هم زمان روز یک شنبه برگزار شده بود. )بی بی سی(
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آن که  برعالوه ی  معلمان  افغانستان  جامعه ی  در 
نقش تعلیم و تربیه را دارند، نهاد آموزشی و تربیتی 
مراکز  و  معلمان  نگه  می دارند.  فعال  را  جامعه 
آموزشی مدرن از این  که » در متن جامعه قرار دارند، 
نقش نوگرایی و تعالی فرهنگی را هم بر عهد دارند. 
)مدرسه  آموزشی  مراکز  افغانستان  تاریخ  طول  در 
جدید  ارزش های  رسالت دار  معلمان  و  دانشگاه(  و 
بوده اند و جریان نوگرایی، توسط معلمان و نهاد های 

آموزشی زنده نگه  داشته شده است.
معارف جدید در جامعه ی افغانستان از آغاز شروع و 
بوده  همراه  زیادی  دشواری های   با  آن  شکل  گیری 
است. یکی از دشواری های جدی آن این بوده است 
نظام  بوده ،  الزم  که  گونه  ای  به  حاکمیت ها  که 
زمینه ی  در  و  نکرده اند  حمایت  را  مدرن  آموزشی 
ساختن زیر ساخت های آموزشی و بومی کردن نظام 
به  نداده اند.  انجام  اساسی ای  کار  مدرن،  آموزشی 
نهاد  مردمی ترین  عنوان  به  معارف  خاطر،  همین 
رو به رو  سنت گرایان  مخالفت  با  هنوز  رسمی، 
عنوان  به  آن  از  روستایی  مناطق  در  و  می باشد 

پدیده ی کفر آمیز تلقی می گردد.
بعد از کودتای هفتم ثور 1357 که کمونیست ها از 
و  تبلیغاتی  سنگر های  عنوان  به  آموزشی  نهاد های 
آموزشی خویش استفاده کردند و معلمان را به گونه ی 
جبری وا دار به تبلیغ و مبارزه ی سیاسی برای نظام 
نمود، مخالفت و ستیز با نظام معارف جدید و معلم 
که  روستایی  مناطق  تمام  در  تقریبا  و  شد  بیش تر 
دروازه  های   داشتند،  برعهده  را  رهبری جهاد  مالها 
مکتب ها را بستند و این وضعیت به نحوی تا خروج 
دهه ی  در  مجاهدین  پیروزی  و  شوروی  نیرو  های 
دروازه ی  جاها  بعضی  در  تنها  داشت.  ادامه  هفتاد، 

مکتب ها به روی فرزندان کشور باز بود.
در زمان حکومت سیاه طالبان نظام آموزشی مدرن 
تا سرحد نابودی پیش رفت. طالبان تمامی مکاتب 
مذهبی شان  نادرست  تلقی های  به خاطر  را  دخترانه 
تغییر  را  پسرانه  مدارس  درسی  نصاب  و  بستند 
را  اجتماعی  و  تجربی  علوم  مضامین  اکثر  دادند. 
مذهبی  قدیمی  کتاب های  به جای شان  و  برداشتند 
را به عنوان نصاب تعلیمی قرار دادند. اگر حاکمیت 
مدرن  آموزشی  نظام  می یافت،  ادامه  طالبان  سیاه 
بین می رفت  از  افغانستان  جامعه ی  در  کلی  به طور 
پاک  جدید  علوم  آموزش  و جود  از  مکتب ها  و 

مذهبی  مدارس  به  رسمی  مکتب های  و  می شدند 
مبدل می شد. به این صورت، نظام آموزشی مدرن 
در جامعه ی افغانستان سرنوشت  خوبی نداشته است 

و با دشواری های زیادی همراه می باشد. 
سال  سیزده  جریان  در  که  حوزه هایی  از  یکی 
و  طالبان  اسالمی  امارت  شکست  از  پس  و  اخیر 
جامعه ی  حمایت  با  سیاسی  نظام  آمدن  به و جود 
حوزه ی  کرد،  تغییر  چشم گیر  به گونه  جهانی، 
کشورهای  می باشد.  عالی  تحصیالت  و  معارف 
صحت  معارف،  امنیت،  حوزه؛  چهار  کمک کننده 
و  دادند  قرار  توجه شان  محور  را  دولت داری  و 
به  بخش ها  آن  در  را  اقتصادی شان  کمک های 
این  به  کردند.  متمرکز  افغانستان  نوپای  دولت 
شد.  توجه  معارف  تقویت  و  باز سازی  به  صورت، 
یکی از دست آورد های مهم حکومت سیزده ساله ی 
حامد کرزی، پیش رفت نسبی در عرصه ی معارف و 
که  جاهایی  تمامی  در  و  می باشد  عالی  تحصیالت 
مکتب های  اکنون  می باشد،  بر قرار  دولت  حاکمیت 
همه،  این  با  اما  می باشند.  فعال  دخترانه  و  پسرانه 
رو به رو  زیادی  دشواری های  با  افغانستان  معارف 
به آن توجه  می باشد و الزم است که دولت جدید 
کند و وضعیت معارف را بیش تر از این بهبود بخشد.

مشکالت و نیاز مندی های معارف
اگر بخواهیم که مشکالت و نیاز مندی های معارف 
را به طور مشخص بررسی کنیم، در عرصه های زیر 

الزم است که به آن توجه شود.
1. ساختن زیربناها 

از  یکی  پرورش  و  آموزش  نهاد  که  آن جایی  از 
پویایی  نهاد های اساسی جامعه می باشد و حیات و 
نیاز مند  آموزش  به آن منوط می باشد، عمل  جامعه 
این است که باید در یک مکان معیاری و با هنجار ها 
و الگوهای خاص صورت گیرد. به همین خاطر، نیاز 
است که محل ها و ساختمان های نهادهای مربوط 
مکتب ها  ساختمان های  از  عبارت  که  معارف  به 
از  یکی  شوند.  ساخته  معیاری  به گونه ی  می باشند، 
اکثر  که  می باشد  این  کشور  معارف  دشواری های 
شاگردان  و  نمی باشند  ساختمان  دارای  مکتب ها، 
درس  غیراختصاصی  مکان های  خیمه ها  یا  زیر  در 
می باشند،  ساختمان  دارای  هم  اگر  یا  می خوانند، 
از  یکی  بنابراین،  نیستند.  معیاری  ساختمان ها  این 
دولت  که  است  این  کشور  معارف  نیازمندی های 

باز سازی  مورد  را ساخته  یا  ساختمان های مکتب ها 
از طرفی کیفیت و کار کرد  این عمل،  با  قرار دهد. 
دیگر،  جانب  از  و  می یابد  بهبود  آموزشی  نهاد های 
و  شده  ساخته  جامعه  در  معارف  زیر ساخت های 

معارف در متن جامعه پایدار می شود.
2. تربیه ی کادر های مسلکی 

آموزگار یکی از عناصر مهم روند آموزش و پرورش 
واسطه ی  به  پرورش  و  آموزش  عمل  و  می باشد 
آموزگاران صورت می گیرد. از این که نهاد آموزشی 
یک نهاد بزرگ اجتماعی می باشد و حوزه ی کارکرد 
هم  آن  مندی  نیاز  می باشد،  جامعه  متن  در  آن 
چهل  به  نزدیک  افغانستان  معارف  است.  بیش تر 
زیر ساخت های  است،  فرو پاشیده  که  است  سال 
و  معلم  به  لحاظ  این  از  و  است  شده  ویران  آن 
یکی  می باشد.  نیازمند  بیش تر  مسلکی  کادر های 
و  آموزگار  کمبود  کشور،  معارف  دشواری های  از 
اکثر  و  می باشد  مسلکی  کادر های  به  نیاز مندی 
کادر  کمبود  با  روستاها  و  شهر ها  در  مکتب ها 

متخصص مواجه می باشند.
3. کمبود مواد ممد درسی 

دیگر  مواد    کتاب ،  جمله  از  درسی،  ممد  مواد   نبود 
نارسایی های  جمله ی  از  آزمایشی،  و  آموزشی 
مواجه  آن  با  کشور  معارف  نظام  که  است  دیگری 
تمامی  که  است  الزم  خصوص  این  در  می باشد. 
) پوستر ها،  آموزشی  و  درسی  ممد  مواد    با  مکتب ها 
تا   شوند  تجهیز  و...(  البراتواری  نقشه،  مواد های 
به درستی  آموزش  فرایند  در  بتوانند  دانش آموزان 

سهم بگیرند.
4. الگوی اداری و رهبری کهنه 

کشور،  معارف  دیگر   اساسی  نارسایی های  از  یکی 
الگوی اداری و رهبری کهنه می باشد و تمامی امور 
می شوند.  اداره  قدیم  شیوه ی  به  رهبری  و  اداری 
آماده  معیاری  گونه ی  به  آموزشی  و  اداری  اسناد 
است  الزم  خصوص  این  در  نمی شود.  نگه داری  و 
با معیارها و  اداری و رهبری معارف  که شیوه های 
وسایل تکنولوژیکی، مانند کامپیوتر و انترنت تجهیز 
آید  به و جود  اداری  سهولت های  طرفی  از  تا  شوند 
نهاد های  آموزشی  اداری و  اسناد  از جانب دیگر،  و 
و  آماده شود  و  ترتیب  معیاری  گونه ی  به  آموزشی 
اسناد تعلیمی و آموزشی شاگردان در موقع مناسب 

در اختیار شان قرار گیرند.

پنجشنبه
10میزان
1393
سالسوم
شماره679

این مملکت معلوم نیست که راست می گوید و که دروغ! اشرف جمهور  در 
در اولین روزهای کاری اش از وجود فساد در قوه ی قضائیه سخن گفت و به 
مردم وعده سپرد که این قوه را از وجود قاضیان مفسد پاک خواهد کرد تا 
عدالت تأمین شود. وی عدالت را عامل صلح پایدار خواند و گفت، تا زمانی  که 
تأمین نمی شود. هرچند  پایدار  از فساد پاک نگردند، صلح  افغانستان  محاکم 
آقای رییس جمهور مستقیمًا نگفت که قاضی القضات در تمام فساد های موجود 
در محاکم افغانستان شریک است؛ اما دادگاه عالی در قبال این سخنان اشرف 
جمهور واکنش نشان داده و گفته که متأسفانه هر کسی که به آقای رییس 
معلومات داده، معلومات نادرست و بی بنیاد داده است. این دادگاه وجود فساد 
اکثریت نهاد ها فساد  تأکید می کند که در  ادارات دولتی رد نمی کند و  را در 
آکادمی  البته  نهاد فاسد است.  به آن معنا نیست که آن  این  اما  وجود دارد؛ 
ارائه نداده است.  اداره ی فاسد  یا  از نهاد فاسد  افغانستان هنوز تعریفی  علوم 
در  فساد  نشان دهنده ی  که  دارند  وجود  زیادی  قراین  و  شواهد  خوش بختانه 
تشکیالت قضایی می باشد. به طور مثال، سهام داران کابل  بانک، به حق مردم 
این  ورشکستگی  شایعه ی  که  زمانی   و  کردند  اختالس  نمودند،  مالی  تجاوز 
بانک به گوش مردم رسید، حساب داران این بانک ُثم یرجعون فی الکابلبانک 
نقد  را  تا سپرده های خویش  نمودند  بانک مراجعه  به  یعنی فوج فوج  افواجًا! 
کنند. کابل  بانک هم به لطف صاحبان مختلس، با کمبود نقدینگی مواجه شد 
و از برگشتاندن امانت های مردم، عاجز شد. به دنبال این عجز و سرافکندگی، 
آن  از ورشکستگی  تا  داده شدند  اعانه  بانک  این  به  دالر  بوجی های خرامان 
جلوگیری شود. این که چرا دولت به کابل  بانک این قدر لطف نمود، بر می گردد 
و  نیک نامی  برای  برادرش،  برای  است  آدم حاضر  برادری.  پاک  احساس  به 
سربلندی برادرش، استخوان ناچیز خود را فدا کند، بوجی های دالر که چیزی 
نیست. چنان چه بارها برادران ناراضی کرزی این مسئله را به اثبات رساندند! 
نام قضیه ی کابل بانک را »بحران کابل  بانک« ماندند و پرونده ی این بحران 
تا امروز که حتا حکومت تغییر کرده، حل نشده و پرونده در محکمه ی استیناف 
نماید.  رسیدگی  آن  به  نیست  حاضر  قاضی القضاتی  هیچ  و  خوابیده  کابل 
نمی دانم دیگر چه خیانتی باید در دادگاه ها شکل بگیرد تا قاضی القضات وجدانًا 
از ضعف و فساد در محاکم باخبر شود و قبول کند که مأموران این قوه، اگر 
همه ی شان نه، اکثریت شان فاسد و آن چه اشرف جمهور می گوید، می باشند! 

سریع  خیلی  و  می کنم  اشاره  دیگر  قضیه ی  یک  به  خستگی  رفع  برای 
بر می گردم. کابل دیروز شاهد دو حمله ی انتحاری بود. یکی در کارته ی چهار، 
دیگری در حوالی تره خیل! تعدادی از هم وطنان بی گناه و باگناه ما شهید و 
زخمی شدند. دولت در قبال این دو انفجار گفت که »دولت افغانستان با تمام 
بهشت  را  تازه شهید  شده  متعال می خواهد که جای شهیدان  از خداوند  قوا 
برین قرار دهد و جای متجاوزان را هر جایی که دلش شد«. بی گناه به مردم 
عادی گفته می شو د. مردمی که دولتی نیستند. باگناه مشمول کارمندان دولتی 
می شوند، مخصوصًا نیروهای اردوی ملی که خار چشم برادران ناراضی رییس 

جمهور اسبق شده اند. اال لعنته اهلل علی القوم الظالمین! 
در  آن چه  هر  اشرف  رییس  که  گفته  بیانیه ی خویش  در  عالی  دادگاه  بلی... 
مورد قضای افغانستان گفته، فاقد وثیقه می باشد و ما از دربار حضرت کریم 
تمنا داریم که من بعد اگر قرار شد در باره ی قضا سخنی گفته شود، اول با 
دادگاه عالی مشوره شود تا ما هر معلوماتی که الزم باشد را در اختیار رییس 
اشرف قرار بدهیم. این که چه کسی دروغ می گوید، معلوم است. آقای رییس 
اشرف که بارها از جدیت حرف گفته، خیلی جدی به دادگاه  عالی افغانستان 
دستور داده که تمام دادگاه ها و قضات را بر اساس اصل »مکافات و مجازات« 
بررسی کند. وی هم چنان به دادگاه عالی دستور داده که پرونده ی کابل بانک 
این پرونده را دست گیر و محاکمه  را جدی تعقیب نموده، متهمان دم کلفت 
ادعای وجود فساد در قوه ی قضائیه  از دالیل  نماید. گفته می شود که یکی 
این است که ُکُلفتی ُدم باعث می شده که پرونده ها و قضایا در محاکم متوقف 
شوند. اما حاال فرصت خوبی برای اثبات است. اگر آن چه را قاضی القضات به 
عرض می رساند، درست باشد، باید به پرونده ی کابل بانک رسید گی کند. حتا 
یا اشرف جمهور! اگر  از سوی رییس اشرف  از زمان معیین شده  باید زودتر 
جریان  در  یا  نماید،  برخورد  قانون  مطابق  ُدم ُکُلفتان  با  نتواند  قاضی القضات 
باور های  است.  میدان  روسیاه  وی  است  معلوم  که  دربرود،  کار  زیر  از  کار، 
و دستورهای  ادعا  اثبات می رساند.  به  را  قاضی  آقای  روسیاهی  نیز  عمومی 
رییس اشرف، کم کم دارد برای مردم امیدواری ایجاد می کند. بدون شک، 
بررسی پرونده های بزرگی چون کابل  بانک و رسید گی به آن مطابق قانون، 
دست خیلی از همکاران آقای قاضی القضات را نیز رو می کند. به امید روزی  
که تمام مقامات فاسد و دزد دوران کرزی، محاکمه شده و در مقابل قانون 
پاسخ گو شوند. از قاضیان قرآن فهم گرفته تا وزیرانی که به فساد متهم اند، از 
جمله آقای زاخیلوال که فعال مشاور اقتصاد ملی رییس جمهور تشریف دارد 

و سرپرست وزارت مالیه!

خبرنگار ناراضی

ثُم یرجعون 
فی الکابلبانک افواجًا!

هادی دریابی

چشم اندازی بر وضعیت معارف کشور
)به بهانه ی روز فرخنده ی معلم(

فرهاد خراسانی 



پروژه ی خط لوله ی انتقال گاز از ترکمنستان به هند که برای 
یک مدت طوالنی به تأخیر انداخته شده بود، می تواند ساالنه 

400 میلیون دالر برای کشور درآمد داشته باشد. 
روز دوشنبه، افغانستان از طریق انتقال صلح آمیز قدرت، صاحب 
رییس جمهور جدیدی شد. اشرف غنی به عنوان رییس جمهور 
سوگند یاد کرد و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی شد. ریاست 
اجرایی پستی شبیه به نخست وزیری است و در نتیجه ی توافق 
میان دو رقیب ایجاد شد. رهبری حکومت جدید افغانستان باید 

بهبود اقتصادی را در صدر اولویت هایش قرار دهد.
بدبین ها استدالل می کنند که کمک های خارجی  که بخش 
افغانستان  دالری  میلیون  بیست  داخلی  ناخالص  تولید  بزرگ 
را تشکیل می دهند، پس از 2014 کاهش می یابند و اقتصاد 
این چیزی است  پایین می فرستد.  به  را در مارپیچ رو  کشور 
که می تواند اتفاق بیافتد؛ اما نه در صورتی که رهبری جدید 
ابتکار عمل به خرچ دهد. افغانستان از لحاظ منابع طبیعی و 
منابع انسانی غنی است و زمین های وسیع قابل زرع و جمعیت 
طریق  از  می تواند  حکومت  دارد.  کوچک  نسبتا  میلیونی   30
را  پایدار  رفاه  دراز مدت  و  مدت  میان  کوتاه مدت،  راه بردهای 

تأمین کند. این راه بردها قرار زیر اند:
برآوردهای  به  نظر  مالکیت.  حقوق  در  اطمینان  • ایجاد 
شخصی، حدود 4 میلیارد دالر در بانک های تجارتی کشور وجود 
دارد که می تواند به افغان ها قرضه داده شود تا خانه های شان را 
بهتر بسازند، فعالیت های اقتصادی کوچک را راه اندازی کنند و 
استندردهای زندگی شان را باال ببرند. محاسبات شخصی من 
نشان می دهند که به طور بالقوه ساختمان های مسکونی، صرف 
ارزش  این  آزاد سازی  دارند.  ارزش  دالر  میلیارد  کابل، 40  در 
باعث رونق فعالیت های ساختمانی و تقاضای مصرف کنند گان 

خواهد شد.
و  قبیله ای  رسوم  و  آداب  قوانین،  تناقض  دلیل  به  متأسفانه، 
فرمان های ریاست جمهوری، نزاع بر سر زمین در افغانستان 
تقریبا یک امر معمول است. عدم اطمینان در حقوق مالکیت 
باید  که  قوانینی  است،  شده  بدتر  رهنی  قوانین  توسط 
و  قرضه گیرنده  حقوق  تا  شوند  تقویت  و  شده  ساخته  واضح 
قرضه دهنده را واضح ساخته بتوانند. در حال حاضر، بانک ها در 

بسیاری حالت ها تمایلی به قرضه دهی ندارند. 
بزرگ  مزایای  می تواند  خصوصی  مالکیت  ساختن  روشن 
اجتماعی را به دنبال داشته باشد و از لحاظ قانونی فقیران و 
توان مند سازد؛ چیزی که در کشورهای  را  شهروندان عادی 
دیگر نیز همین نتیجه را داشته است. به طور مثال، اطالعاتی 
نشان  شده،  ارائه  دموکراسی«  برای  ملی  »بنیاد  توسط  که 
فعالیت های  و  مالکیت  حقوق  در  اصالحات  که  می دهد 
اقتصادی در پیرو، 2.۹ میلیارد دالر به ارزش دارایی های شهری 

و نزدیک به 8 میلیارد دالر بر درآمد مالیات اضافی افزود و بین 
سال های 1۹۹2 و 2007 حدود 200 میلیون دالر از هزینه های 
تشریفاتی کاست. این برگشت زمانی اتفاق افتاد که پیرو پس 
از چندین دهه جنگ داخلی به نهادها و کشورهای خارجی و 
هم چنین به متخصصان داخلی برای آوردن اصالحات دست 
یافت. اداره ی مستقل اراضی افغانستان نیز می تواند این کار 

را انجام دهد. 
• تشویق سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در زمینه ی منابع 
طبیعی. ارزش منابع معدنی افغانستان که شامل مس، سنگ 
آهن، طال، نقره، المونیم و عناصر کم یاب زمینی می شود، ۹00 

میلیارد دالر تخمین شده است. 
به  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  متأسفانه 
سرمایه ی بین المللی و غربی با تردید نگریست و این امر مانع 
قراردادهای  به  که  افغانستان  جدید  حکومت  شد.  پیش رفت 
استخراج ده معدن یا بیش تر از آن متمایل است؛ چیزی که 
می تواند کشور را در زمینه ی تمویل هزینه های داخلی از درآمد 

داخلی کمک کند. 
نظر به گفته ی زمین شناسان، در حالی که ممکن است یک 
دهه یا بیش تر از آن زمان نیاز باشد تا استخراج معادن بزرگ 
متوسط،  و  کوچک  پروژه های  برسد،  ثمر دهی  مرحله ی  به 
غزنی،  والیت  در  مس  معدن  و  زرکشان  طالی  به شمول 
می توانند در ظرف دو سال به ثمر بنشینند. ذخیره های لیتیم در 
سراسر دریاچه های بخار شونده ی افغانستان و معادن کوبالت و 
مس در والیت لوگر، نیز درآمدهای نسبتا سریع برای خزانه ی 

افغانستان خواهند داشت. 
معدن  استخراج  شرکت های  میان  اختالفات  گذشته،  در 
آهن،  خطوط  ساخت  تمویل  سر  بر  افغانستان  حکومت  و 
که  را   بامیان  والیت  در  آهن  معدن سنگ  پروژه هایی چون 
آن  استخراج  و حقوق  دالر می رسد  میلیارد  به 11  آن  ارزش 
تأخیر  به  است،  شده  داده  هندی  فوالد  کنسرتیوم  یک  به 
انداخته است. هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند اعمار خطوط 
آهن افغانستان را تمویل و مدیریت کند. در عوض، چیزی که 
نیاز است همکاری میان حکومت، سازمان های کمک کننده و 

شرکت های استخراج معدن است. 
• مدرن سازی زراعت. پیش از تجاوز روس در سال 1۹7۹، 
افغانستان 10 درصد کشمش جهان را تولید می کرد. امروزه، 
دست  تدارکاتی  و  ستیزه جویی  موانع  با  تناوبی  جنگ های 
را که سه چهارم جمعیت  زراعتی  داده اند و رشد  به دست هم 
افغانستان از آن تأمین معیشت می کنند، کند ساخته است و 
به دلیل کمبود سرک های مناسب، عرضه  ی کاالها در بازارها 
سیستم  و  آب یاری  سیستم های  که  حالی  در  است.  دشوار 
ذخیره سازی ناقض، کشاورزان افغان را از موجودیت آب کافی 
محروم می سازد، رودخانه های افغانستان به شکل رایگان به 

کشورهای همسایه سرازیر می شوند.
حکومت جدید افغانستان باید روی پروژه های بند آب متمرکز 
شود و هم چنین در مورد حقوق آب با ایران، پاکستان و دیگر 
کند.  دنبال  را  مسالمت آمیز  راه حل های  همسایه،  کشورهای 

این همسایه ها، که در گذشته از سوی مقام های افغانستان به 
مداخله در پروژه های اعمار بند آب متهم شده اند، باید بدانند 
که یک افغانستان با ثبات و امن که در همکاری با آن ها کار 
می کند، به مراتب بهتر از یک دولت ضعیفی است که در برابر 

ترویست ها آسیب پذیر باشد. 
امروزه  افغانستان اغلب کاالهای خام با پردازش و بسته بندی 
کم، مانند پیاز و پنبه، را تولید می کند تا در بازارهای نزدیک به 
این کشور صادر کند؛ در حالی که نسخه های پردازش شده ی 
برای  بالقوه  امکانات  می کند.  وارد  را  کاالها  همین  گران تِر 
کشاورزان کارآفرین و پیش گامان فعالیت های اقتصادی وجود 
دارند تا محصوالت سودآورتر، به شمول آب میوه ی بسته بندی 

شده و کشمیره و نخ پنبه با کیفیت باال را عرضه کنند.
• عرض اندام کردن به عنوان بازار انرژی آسیا. افغانستان 
با واقع شدن بین کشورهای غنی از انرژی و مصرف کننده ی 
انرژی، می تواند به راهرو  ترابری تبدیل شده و همسایه هایش 
در آسیای مرکزی و شرق میانه با تقاضای رو به رشد در هند 
و پاکستان را با هم وصل سازد. به طور مثال، خط لوله ی تاپی 
که اعمار آن مدت زیادی به تأخیر انداخته شده است، می تواند 
گاز را از ترکمنستان و از طریق افغانستان به پاکستان و هند 
سال  در  ایده آل  به طور  اتمامش،  از  پس  تاپی،  دهد.  انتقال 
2017، ساالنه 400 میلیون دالر برای افغانستان درآمد خواهد 
داشت. قطعا برای آن بازار وجود دارد: بانک انکشاف آسیایی 
برآورد می کند که تقاضا به انرژی در جنوب آسیا بین سال های 
و  چین  گزارش ها،  قرار  شد.  خواهد  دوبرابر   2020 تا   2010
بنگالدیش در ماه های اخیر به پیوستن در پروژه ی تاپی تمایل 
نشان داده اند. وقتی شبکه ی منطقه ای ایجاد شود، ذخایر قابل 
توجه گاز طبیعی و نفت افغانستان را می توان برای استفاده ی 

داخلی و صادرات بسط داد. 
• توسعه ی مهارت های نیروی کار. نظر به گزارش جی.آی.

زید، سازمان کمکی حکومت آلمان، در سال 2014 صرف 250 
مکتب حرفه ای در افغانستان وجود داشتند که به ۹0 هزار جوان 
آموزش می دادند؛ در حالی که 20 میلیون جمعیت افغانستان را 

جوانان زیر 25 سال تشکیل می دهند.
آغاز  را  افغانستان رسمی سازی بخش حرفه ای-تحصیلی اش 
کرده است؛ اما برای آموزش نجارها، میکانیک ها، تکنیسن ها و 
کارگرهای دیگر برای بهبود اقتصاد در نسل آینده به کار بیش تر 
ضرورت دارد. افغان ها در انتخابات فصل بهار با ایستادگی در 
برابر تهدید طالبان شجاعت بزرگی از خود نشان دادند. رهبران 
جدید آن ها باید شجاعت مردم را با تعهدات بی مضایقه ی شان 
غنی  آقای  دهند.  مطابقت  اقتصادی  اصالحات  زمینه ی  در 
ماه  چند  سیاسی  جنگ های  و  کینه ها  باید  عبداهلل  آقای  و 
دهند که حکومت  اطمینان  و  بگذارند  کنار  را  گذشته ی شان 
وحدت ملی آن ها با یک صدای قوی سخن می گوید و یک 
چشم انداز استراتژیک واضح از یک افغانستان با ثبات و شگوفا 
ارائه دهند؛ افغانستانی که دیگر پناه گاه افراط گرایی نخواهد بود. 
سرمایه گذاری مسئوالنه ی جامعه ی جهانی می تواند به تحقق 

این چشم انداز کمک کند.
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کابل؛ پایتخِت تاریخ
 و فرهنگ برباد رفته

منبع: وال استریت ژورنال

نویسنده: سعد محسنی

مهدی زرتشت 

برگردان: حمید مهدوی

فقیرترین  که  گفت  می توان  یقین  به  است.  افغانستان  کشور  پایتخت  کابل، 
پایتخت در میان تمام کشورهای دنیا. این شهر، فاقد هرنوع امکاناتی است که 
یک پایتخت باید داشته باشد. سرک هایی پر از چاله و چوله، کوچه های تنگ 
و باریک و بدون هیچ نقشه، خانه های گلی با پنجره های شکسته یا پوسیده، 
اند که  از چیزهایی  گرد و خاک کثیف سرگردان در آسمان خاک آلود کابل، 
از رده ی یک پایتخت خارج می کند. عالوه بر این، نه تنها والیت ها  کابل را 
نیستند، که کابل در  برخوردار  رفاهی  امکانات  از کم ترین  مناطق ده نشین  و 

ظاهر  نیز به محرومیت والیت ها و دهکده های کشور است. 
مشاهده  روز  هر  و  ببیند  می تواند  هرکس  را  پایتخت  وضعیت  هرحال،  به 
قدم  تفریح،  برای  بخواهد  یا  باشد،  نشسته  اگر  یا خانه ای  اتاقی  در  کند. حتا 
بزند. چیز بدتر از همه، این است که در این شهر، میان شهروندان، فرهنگ 
پر  بی نظم،  ندارد. شهر  اصاًل وجود  پایتخت نشین ها،  مثاًل  شهرنشینی، آن هم 
از زباله که رمه های گوسفند نیز به چرا در شهر آورده می شوند. همین طور، 
فرهنگ زندگی فردی و اجتماعی و مسایلی چون احترام به نظم، به نظامت، 
به انسان و به هرچیز، چندان به چشم نمی خورد. بگذریم که این ها هریک نه 

یک عامل، بل که عوامل بی شماری دارند. 
اما تأسف بارتر از همه این که در شهر کابل، هنوز چراغ ره نما وجود ندارد. اگر 
ندرتًا در یک جایی چراغ ره نما نصب شده، اول کسی از راننده ها به آن توجه 
نمی کند. مشکل است که یک شهر/ پایتخت، هنوز چراغ ره نما نداشته باشد و 
ترافیک های نگون بخت از سر صبح تا شام زیر خروارها گرد و خاک و تعفن، 
موتر  است یک یک  در شرایطی که ممکن  آن هم  کنند،  ره نمایی  را  موترها 
نادیده  با شیشه های دودی، حتا اشاره ی کوچک ترافیک ها را  پلیت شخصی 

بگیرد و جواب اعتراض ترافیک را هم با سیلی یا لگد بدهد. 
فلکه ی  و  جنوبی(  دروازه ی  سمت  دانشگاه،  )جلو  کابل  دانشگاه  نزدیکی  در 
ده بوری- دقیقًا نمی دانیم از چند سال به این سو- چراغ ره نما نصب شده است. 
ساعات  تمام  در  تقریبًا  پایتخت،  نقطه های  از  خیلی  همانند  منطقه،  دو  این 
روز، شلوغ است. البته واضح است که هدف از نصب چراغ ره نما، ایجاد نظم 
نیروی  انداختن  به کار  از  این که  هم  و  است  تصادف   هرگونه  از  جلوگیری  و 
ره نما   ناگزیر هیچ جای صاحب چراغ  ولی  بیش تر، صرفه جویی شود.  انسانی 
نیز بدون ترافیک نمی شود. در این دو نقطه، با وجود چراغ ره نما، نظم خاص 
و دایمی دیده نمی شود. خیلی از موترها، بی توجه به چراغ مقابل، به راه شان 
ادامه می دهند. این بی توجهی، صورت دو مسئله است: یک، یا رانندگان هنوز 
به فرهنگ چراغ ره نما عادت نکرده اند، دو، یا این که اصاًل بی قانونی در این 
شهر، خود قانون شده و بی نظمی، نظم به حساب می آید. این عده رانندگان به 

گمان فکر می کنند که چراغ های ره نما، از سر شوخی نصب شده اند. 
است،  نبوده  اصاًل شهر  حقیقتًا  که  در شهری  زندگی  این، سال ها  از  گذشته 
سبکی از زندگی را به وجود آورده است که درک و تغییر آن، به سادگی میسر 
چراغ  قانون  شامل  هردو-  عابران-  و  موتر  دنیا،  کشورهای  تمام  در  نیست. 
سبز  عابران  مقابل  چراغ  شده،  تعیین  نقطه های  در  که  زمانی  هستند.  ره نما 
می شود، عابران از این طرف به آن طرف رد می شوند و موترها متوقف اند و 
زمانی هم که چراغ مقابل عابران  سرخ می شود، عابران حق عبور از جاده و 
نظر  در  افغانستان چنین چیزی  پایتخت  کابل/  در شهر  اما  ندارند.  را  خیابان 
اگر  ره نما نصب شده،  از شهر که چراغ  نقاطی  در  است.  بیگانه  کاماًل  مردم 
چراغ سبز باشد یا سرخ، برای عابران هیچ فرقی نمی کند. آن ها در هر حالت 
اند  نقطه ای که دل شان بخواهد، عبور می کنند. آن ها کاماًل بی خبر  از هر  و 
که موتر و آدم، هردو شامل قانون ترافیک اند. چنین است که در سرک ها و 
خیابان ها، سراسر شلوغی و بی نظمی است و از سویی، همین بی نظمی باعث 

ترافیک های سنگین می شود. 
شهر  دنیاست.  کشورهای  در  پایتخت  فقیرترین  امروز،  کابل  هرحال،  به 
یک سره خاکی و غم ناک، شهر بدون نظم و آرامش، شهری که شهروندانش  
حتا هنوز نمی فهمند چگونه لباس بپوشند و چگونه خود نظم به وجود بیاورند 
 یا دست کم قوانین را رعایت کنند. با وجود چنین وضعیت است که انسان های 
این شهر، خیلی زودتر از حالت طبیعی، فرتوت و فرسوده می شوند و بیگانه از 

هر لذتی، سرانجام خودشان را به آغوش خاک می سپارند.

چرخ اقتصاد را به گردش درآورید



اشرف غنی احمدزی در مراسم امضای موافقت نامه ی امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو 
گفت، »فضای ما زیر کنترول خود ما می آید«.

آیا این سخنان به معنای آن است که دیگر نیروهای بین المللی کنترولی بر آن نخواهند 
داشت؟

آقای غنی توضیح بیش تری در این مورد ارائه نکرد؛ اما پیش از بیان این جمله گفت: 
به دست  اساسی  به صورت  را  خود  ملی  حاکمیت  افغانستان  که  است  روزی  »امروز 
می آورد«. او هم چنین با اشاره به این که »تا امروز استفاده از قوه )نیروی نظامی( از 
ملل  امنیت  فیصله نامه ی شورای  براساس  ما  در خاک  ما  بین المللی  طرف همکاران 
اساس  بر  تنها  قوه  »استعمال  پس  این  از  که  کرد  تأکید  می گرفت«،  متحد صورت 

فیصله های دولت افغانستان صورت می گیرد«.
موضوع حاکمیت دولت افغانستان بر حریم هوایی آن در دوران پساطالبان به عنوان 
بخشی از حاکمیت ملی، از آغاز تشکیل دولت موقت در سال 1380 مطرح بود، ولی به 
دلیل عدم توانایی دولت و نیاز به نیروهای هوایی بین المللی مستقر در کشور، چندان 

جدی گرفته نمی شد.
با آغاز گفت وگوهای دوجانبه برای امضای همکاری های استراتژیک، کنترول قلمرو 
هوایی کشور جدی تر شد و به ویژه منتقدان دولت برای آن که حاکمیت آن را زیر سوال 
ببرند، از این موضوع به عنوان نقطه ضعف دولت در اعمال حاکمیت ملی یاد می کردند.

بخشی   2013 سال  آغاز  در  ابتدا  افغانستان  قبلی  دولت  انتقادها  همین  به  پاسخ  در 
به دست گرفت  امکانات محدودی  با  را  ترافیک غیرنظامی هوایی کشور  از کنترول 
را  بین المللی  نیروهای  هوایی  عملیات  غیرنظامیان،  تلفات  دلیل  به  بعد  هفته  چند  و 
متوقف کرد. اما مسئولیت حفاظت از حریم هوایی کشور هم چنان به عهده ی نیروهای 

بین المللی باقی ماند.
نیروهای ائتالف به رهبری امریکا پس از آغاز حمالت هوایی علیه مواضع گروه طالبان 
در هفتم اکتبر 2001، کنترول حریم هوایی افغانستان را به دست گرفتند. این امر هم 
امنیتی،  به دلیل  نیروها به دست داشتند و هم  این  امکانات گسترده ای که  به دلیل 
برای دولت افغانستان به صرفه بود که از نیروهای بین المللی در کنترول هوایی خود 

کمک بخواهد.
چرا که نیروهای هوایی و دفاع هوایی افغانستان در زمان جنگ های داخلی در دهه ی 
هفتاد خورشیدی از بین رفت و پس از روی کار آمدن حکومت حامد کرزی، رییس 
بتوانند  که  نشدند  امکاناتی  و  وسایل  دارای  نیروها  این  افغانستان،  پیشین  جمهوری 

مسئولیت حفاظت از حریم هوایی کشور را به دست گیرند.
بر  باشد،  کشور  هوای  بر  ملی  حاکمیت  اعمال  احمدزی  آقای  منظور  اگر  حاال 
بر  مطلق«  »حاکمیت  اعمال  حق  افغانستان  دولت  هوایی،  بین الملل  حقوق  اساس 
 ،)1۹44( شیکاگو  هوانوردی  بین المللی  کنوانسیون  که  چرا  دارد،  را  کشورش  هوای 
»کشورهای عضو پیمان حاکمیت کامل و مطلق هریک از کشورهای عضو پیمان را 

بر فضای هوایی آن ها را به رسمیت می شناسند«.
با  امنیتی  و  عملیاتی  زمینه ی  دو  در  افغانستان  در  حقی  چنین  تحقق  عمل  در  اما 
چالش های عمده ای مواجه است و تا زمانی که این چالش ها رفع نشده، تحقق این 

حق دشوار به نظر می رسد.
اول. عرصه ی عملیاتی

دولت افغانستان برای عملیاتی کردن حق خود برای اعمال حاکمیت مطلق بر هوای 
سرزمین داخل مرزهای جغرافیایی خود نیاز به امکانات گسترده ی مادی و تکنولوژیک 
دارد. این امکانات باید هم در عرصه ی نظامی وجود داشته باشند که شامل نیروهای 
هوایی و دفاع هوایی و در عرصه ی غیرنظامی که شامل نیرو و ابزار کنترول ترافیک 

هوایی می شود.
جنرال عبدالوهاب وردک، فرمانده نیروی هوایی افغانستان گفته که این نیرو در بخش 
پدافند  و  جنگنده  نیروی  ولی  دارد،  هلی کوپتر  و  کوچک  هواپیمای  ده ها  حمل و نقل 
هوایی ندارد. در عرصه ی غیرنظامی هم اداره ی هوانوردی امکانات محدودی دارد. به 
این ترتیب، اگر حفاظت از حریم هوایی افغانستان به عهده ی دولت این کشور واگذار 

شود، هم توانایی الزم را ندارد.
دوم. عرصه ی امنیتی

تا سیزده سال پیش مرکز  این کشور  افغانستان است.  امنیت هوایی  مسئله ی اصلی 
»تروریسم بین المللی« محسوب می شد و در حال حاضر هم هزارها سرباز خارجی برای 
مبارزه با خطر تروریسم در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور دارند. دلیل 
اصلی امضای پیمان همکاری امنیتی بین افغانستان و امریکا و ناتو همین موضوع بود.

ارائه ی  از  مورد،  این  در  بی بی سی  پرسش های  به  پاسخ  در  افغانستان  دفاع  وزارت 
هر گونه توضیحی خودداری کرد. جاوید کوهستانی، کارشناس مسایل نظامی می گوید 
که نگرانی اصلی این است که اگر خطری از طریق هوا متوجه افغانستان شود، تنها 
به ویژه  آن،  بین المللی  متحدان  منافع  بل که  نمی شود،  کشور  این  منافع  به  محدود 
امریکا و ناتو هم در خطر خواهد افتاد. امنیت پای گاه های نظامی و مراکز غیرنظامی 

آن ها آسیب پذیر خواهد شد.
عالوه براین، به گفته ی آقای کوهستانی، حمالت خودی که از آن به حمالت »سبز 
علیه آبی« هم یاد می شود، نگرانی عمده ای را در میان نیروهای بین المللی به وجود 
آورده است. او معتقد است که یکی از دالیل  اصلی عدم کمک جامعه ی جهانی برای 

تقویت نیروهای هوایی افغانستان هم همین نگرانی است.
در 7 ثور 13۹0 یک خلبان افغان در فرودگاه کابل در جریان مشاجره  ی لفظی هشت 
سرباز و یک پیمان کار امریکایی را در میدان هوایی کابل کشت. هم چنین در سایر 
همکاران  از  که  را  تفنگی  میله ی  افغان  سربازان  زیادی  موارد  در  خودی  حمالت 

خارجی خود گرفته، به سوی این همکاران خود چرخانده و آن ها را کشته اند.
اگر چه منابع امنیتی افغانستان بارها تأکید کرده که اولویت آن ها بر جلوگیری از ورود 
آقای  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  کاملی  اطمینان  واقع  در  ولی  نفوذی ها ست،  چنین 
کوهستانی می گوید که تا زمان رفع این نگرانی ها و دست رسی دولت افغانستان به 
نیاز  امکانات الزم برای اعمال حاکمیت خود بر قلمرو هوایی خود به سال ها وقت 

است.
در  احمدزی  غنی  اشرف  که  را  آن چه  تحقق  که  می رسد  نظر  به  ترتیب،  این  به 
دومین روز کاری خود به عنوان رییس جمهوری افغانستان گفت، نیاز به ترتیبات و 
مقدمه چینی های طوالنی دارد. یکی از این کارها می تواند آموزش نیروهای هوایی 

باشد، به گونه ای که متحدان افغانستان بتوانند به آن ها اعتماد کنند.
کار دیگر در این عرصه، که تا حدودی ساده تر و به لحاظ نمادین هم با اهمیت است، 
باشد.  اعمال حاکمیت در عرصه ی هوانوردی غیرنظامی و ترافیک هوایی می تواند 
در  را  بیش تری  مسئولیت  می تواند  خود  ظرفیت های  و  امکانات  توسعه ی  با  دولت 
کنترول ترافیک هوایی به عهده گیرد. ولی برای اعمال حاکمیت مطلق بر هوایش، 

نیاز به زمان دارد.

حاال اگر منظور آقای احمدزی اعمال حاکمیت ملی بر هوای 
کشور باشد، بر اساس حقوق بین الملل هوایی، دولت افغانستان 
حق اعمال »حاکمیت مطلق« بر هوای کشورش را دارد، چرا که 
کنوانسیون بین المللی هوانوردی شیکاگو )۱۹۴۴(، »کشورهای 
عضو پیمان حاکمیت کامل و مطلق هریک از کشورهای عضو 
پیمان را بر فضای هوایی آن ها را به رسمیت می شناسند«.
اما در عمل تحقق چنین حقی در افغانستان در دو زمینه ی 
عملیاتی و امنیتی با چالش های عمده ای مواجه است و تا 
زمانی که این چالش ها رفع نشده، تحقق این حق دشوار به نظر 
می رسد.
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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.

 پنج شنبه10 میزان، 1393سال سوم شماره 679  

ایوب آروین، بی بی سی

تـکهچهـــل

طیاره بساز 
که خمار 
استم

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

حتما یادتان هست که سابق افغانستان کفش پالستیکی 
در  جهانی  رقابت  که  حاال  بود.  زمان  آن  آن  می ساخت. 
زمینه ی ساخت صنایع شدیدتر شده، مخترعان افغانی هم 
آستین خود را باال زده اند. باال زده اند چه، که اصال پیراهن 
خود را کشیده اند و وسِط میدان آمده اند و تمام مخترعان 
گیتی را »بی ناموس!« گویان به چالش فرا می خوانند. خبر 
این است که پنجمین مخترع طیاره در افغانستان رونمایی 
بی سرنشین  دیروز طیاره ی  تاشقرغانی  شد. محمد حبیب 
نیست.  فروش  بازار  منظورم  البته  کرد.  بازار  وارد  را  خود 
همان بازار تاشقرغان است. وی در میان هلهله ی صدها 

کودک و پیر و جوان به خبرنگاران گفت:
»این طیاره بی سرنشین هست«.

»اگر  می گفت،  که  معترضی  خبرنگار  به  پاسخ  در  وی 
فرمانش  پشِت  چرا  خودت  پس  هست،  بی سرنشین 

نشسته ای؟« گفت:
من  بدهید،  اجازه  اگر  هست.  حکمتی  من  کار  این  »در 

برای تان تشریح می کنم«.
همه به او اجازه دادند؛ اما بعد سر و صدای مردم به حمایت 
از او زیاد شد و خبرنگاری که آن سوال را از او پرسیده بود، 
ببرد. مردم در شعارهای  پناه  ملل  به سازمان  مجبور شد 

کوتاه و کوبنده ی پی هم فریاد می زدند:
ارجمند خویش محمدحبیب جان که بچه ی  برادر  از  »ما 
و  را می شناسند  او  حاجی نصیب اهلل می باشد و کل خلق 
برایش احترام دارند، حمایت کامل خویش را اعالم نموده 
و تأیید و انگشت می کنیم که طیاره ا ی که او ساخته، یک 
طیاره ی کامال بدون سرنشین بوده و البته یک نفر کار دارد 

که آن را بچالند و مرگ بر منافقین و اجنبی!«
که  گفت  تاشقرغان  محلی  تلویزیون  به  حبیب  محمد 
طیاره اش خطرناک ترین طیاره برای دشمنان قسم خورده ی 
این آب و خاک می باشد. وی توضیح داد که البته دشمنان 
باید »قسم خورده« باشند، وگرنه طیاره ی او از خطرناکیت 

می افتد. گفت:
»دشمنی که قسم خورده باشد، این قسم می باشد که قسم 
می خورد که تا این طیاره را سوار نشود، واهلل اگر به هالند 
برگردد. بعد وقتی که سوارش شد و آن را به آسمان باال 
کرد، با تمام چهارصد نفر از رفقای خود سقوط می کند و به 

جهنم واصل می گردد«.
چگونه  متری اش  یک  طیاره ی  که  نداد  توضیح  وی 
گنجایش چهارصد نفر را دارد، اما تأکید کرد که سرکوب 

کردن استعدادهای وطن قابل پی گرد قانونی می باشد.

دولت احمدزی 
در راه حاکمیت بر 
هوای کشور؟



مایکروسافت از ویندوز 8 به 10 پرید

موبایل را با صدا  چارج کنید

زردچوبه »ممکن« است
 به ترمیم سلول های مغز کمک کند

مایکروسافت روز سه شنبه رسما از ویندوز 10 رونمایی کرد 
تا اخبار عرضه ی ویندوز 9 به پایان برسد. مایکروسافت از 
 »10 Windows« عرضه ی آخرین ویندوزش با عنوان
خبر داده است. ویندوز 8، ویندوزی نبود که مخاطبان به 
آن عالقه مند باشند و دارای باگ هایی بود که کاربران را 
برای حذف ویندوز جدید و نصب ویندوزهای قبلی ترغیب 

می کرد.
یا   »Windows TH« نام  با  جدید  عامل  سیستم 
ویندوز  می شود.  شناخته  نیز   »Windows One«
میرسون،  تری  می دانند.   8 و   7 ویندوز  از  ترکیبی  را   10
با ویندوز جدید گفت:  سخن گوی مایکروسافت در رابطه 
خواهد  امروز  به  تا  شده  ارائه  پالتُفرم  برترین   10 ویندوز 
گسترده ای  حجم  می تواند  به سادگی  پالتفرم  این  بود. 
نیز  سخت افزاری  لحاظ  از  و  داده  انجام  را  برنامه های  از 

تجربه ی متفاوتی را پیش روی کاربران قرار خواهد داد.
سخت افزارها  بین  برتری  ارتباط  از  کاربر  ویندوز،  این  در 
از  استفاده  برخوردار خواهد شد. زمانی که کاربر در حال 
کمپیوتر یا لپ تاپ خود است، ویندوز تغییر شکل می دهد 
تا کاربر بتواند از ماوس و صفحه ی کلید به بهترین نحو 
استفاده کند. اگر این ویندوز روی تبلت نصب شود، امکان 
استفاده از ابزارهای لمسی باعث تغییراتی در این ویندوز 

خواهد شد. )جام جم(

محققان شرکت »نوکیا« و دانشگاه »کویین  مری« لندن، 
موفق به ارائه ی تکنیکی برای چارج کردن تیلفون  همراه 
اکساید جست  از  محققان  این  شدند.  از صدا  استفاده  با 
در قالب ورقه ای از نانومیله های ریز استفاده کردند. آن ها 
مطالعه ی خود را با افشانه کردن پوششی از اکساید جست 
مایع بر روی یک ورقه ی پالستیکی آغاز کردند. این ورقه 
سپس در ترکیبی از مواد شیمیایی قرار داده شد و تا دمای 
اکساید  حرارتی  چنین  دید.  حرارت  سانتی گرید  درجه   90

جست را به آرایه ای از نانومیله ها تبدیل کرد.
برای شکار ولتاژ تولید شده، ورقه ی نانومیله بین ورقه های 
چنین  معمول  حالت  در  شد.  فشرده  الکتریکی  تماس 
مطالعه  این  در  اما  می شوند؛  ایجاد  طال  از  تماس هایی 
ارزان قیمتی را طراحی کردند که به  دانش مندان شیوه ی 

آن ها امکان استفاده از فویل المو نیمی معمولی را داد.
 Nokia« ابزار برداشت کننده ی جدید به اندازه ی گوشی
Lumina 925« بوده و قادر به تولید پنج ولت جریان 
مانند  روزانه،  پیش زمینه  نویز  از  استفاده  با  الکتریکی 
برای  جریان  ولت  پنج  صداهاست.  و  موسیقی  ترافیک، 
توجهی  قابل  به طور  و  است  کافی  همراه  تیلفون  چارج 
باالتر از 50 میلی ولتی است که در تالش های پیشین 

به دست آمده بود. )جام جم(

مجله ی  در  آن  نتایج  که  پژوهشی  یافته های  براساس 
پژوهش های سلول پایه منتشر شده است، زردچوبه ممکن 
این  کند.  بیش تر  خود  ترمیم  برای  را  مغز  قابلیت  است 
نشان  شده،  انجام  آلمانی  محققان  توسط  که  پژوهش 
ممکن  زردچوبه  در  موجود  عناصر  از  یکی  که  می دهد 
است به رشد آن بخشی از سلول های عصبی کمک کند 
را  مغز  ترمیم  از ساز و کار  زده می شود بخشی  که حدس 

برعهده دارند.
موش ها  روی  که  تحقیقات  این  می گویند،  پژوهش گران 
جدیدی  داروهای  تولید  برای  را  راه  می تواند  شده،  انجام 

برای درمان سکته ی مغزی و آلزایمر هموار کند.
تزریق ادویه

یولیش  در  عصب شناسی  تحقیقات  مرکز  پژوهش گران 
که  را  »اروماتیک  تورمرون«   تأثیر  پژوهش  این  در  آلمان 
در زردچوبه یافت می شود، بررسی کرده اند. پس از تزریق 

این ماده به موش ها، از مغز آن ها عکس برداری شد. نتایج 
عکس برداری نشان داد که بخش هایی از سلول های مغز 
تأثیر  که در رشد سلول های عصبی دخالت دارند، تحت 

اروماتیک تورمرون فعال تر شده اند.
زردچوبه  در  موجود  ماده ی  این  می گویند،  پژوهش گران 
کند.  کمک  مغز  سلول های  تکثیر  به  است  ممکن 
از  مقداری  پژوهش گران  تحقیقات،  این  از  بخشی  در 
حاوی  محلول هایی  در  را  موش ها  بنیادی  سلول های 

اروماتیک تورمرون با غلظت های مختلف خواباندند.
سلول های بنیادی عصبی این قابلیت را دارند که به انواع 
پژوهش گران  و  شوند  تبدیل  مغزی  سلول های  اقسام  و 
معتقدند که این سلول ها در ترمیم آسیب یا بهبود بیماری  
می توانند نقش داشته باشند. دکتر مارلیا آدله رویگر، یکی 
جانوران  در  پژوهشی گفت: »ظاهرا  این گروه  اعضای  از 
حد  در  ماده  این  قابلیت  انسان،  مثل  توسعه یافته تری 

ترمیم قسمت های آسیب دیده ی مغز نیست، ولی به نظر 
می رسد که در ماهی ها و جانوران کوچک تر به خوبی عمل 

می کند«.
این پژوهش نشان داد که هر چه غلظت اروماتیک تورمرون 
بیش تر باشد، رشد سلول های بنیادی عصبی هم افزایش 
می یابد. در عین حال، مشخص شد که سلول های آغشته 
به این ماده ی موجود در زردچوبه، با سرعت به گروه های 

متخصص از سلول های مغزی تبدیل می شوند.
دکتر رویگر افزود: »این جالب است که تأثیر سلول های 
می شود.  بیش تر  اروماتیک تورمرون  با  عصبی  بنیادی 
چنین تغییری در کارکرد سلول های بنیادی ممکن است 
به روند ترمیم مغز کمک کند«. دکتر رویگر و همکارانش 
در حال بررسی احتمال انجام آزمایش های مشابهی روی 

انسان هستند.
بیماری های پیچیده

تحقیقات  خیریه ی  مؤسسه ی  از  فیپس  الورا  دکتر 
آیا  که  نشده  مشخص  »هنوز  می گوید:  بریتانیا  آلزایمر 
دست آوردهای این پژوهش در مورد انسان نیز صادق است 
و آیا سلول هایی که به این شکل تولید و فعال می شوند، 

می توانند به افراد مبتال به آلزایمر کمک کنند یا نه«.
دکتر فیپس می افزاید: »برای تشخیص تأثیرات این ماده 
روی مغز افرادی که به بیماری های پیچیده ای مثل آلزایمر 
مبتال هستند، باید تحقیقات مفصل تری انجام شود و تا 
آن زمان مردم نباید به مصرف پورد کاری، زردچوبه و یا 

ادویه های دیگر هجوم بیاورند«.
در  موجود  اصلی  عنصر  دو  از  یکی  اروماتیک تورمرون 
زردچوبه است که ممکن است روی بدن انسان تأثیر داشته 
باشد. پژوهش هایی که قبال صورت گرفته اند، حاکی از آن 
اند که عنصر دیگری در زردچوبه به نام کورکومین ممکن 
است به کاهش تورم در بدن کمک کرده و خاصیت های 

ضد سرطانی هم داشته باشد.
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بگو مگو از

دیگر  کفر  یک  بگذارید  شده،  عادتم  کفرگویی  چون  من 
هم بگویم:

و  کرزی«  جمهور  »رییس  می شد،  گفته  پیش  روز  دو  تا 
حاال این اسم جدید »رییس جمهور احمدزی« سر زبان ها 
می افتد. مرا شنیدن نام »رییس جمهور احمدزی« خوش حال می کند. می دانید چرا؟ برای 
این که فاصله ی میان این دو نام با خون و آتش طی نشد. گوِش آدم تعجب می کند از 

آهنگ نام ها در این گذار بی خون.
حاال نوبت شماست: مزدور م؟ ساده لوح؟ ترسو؟ پیش پای  نگر؟ سانتیمانتال؟ توهم زده؟ 

نه، خواهش می کنم، بفرمایید.

Sakhidad Hatif

اجازه بدهید که برای شماری از نوچه های فرهنگی آقای 
واتاجیکا)!(  فریاد  ناپریده،  دهنت  از  حرف  تا  که  پدرام 
واروشنفکرا)!( را راه می اندازند، یک مسئله را روشن کنم. 
این که حیثیت یک پنجشیری و یک بدخشی و یک بلخِی 
اپرچونیست که هر از گاهی که گرسنه ماند  یا هم میزان توجه بهش کم شد، داعیه ی 
قومی سر می دهد، هم سان است. از این منظر، احمدضیا  مسعود و لطیف پدرام  یا هر 
اسم دیگری را که شما در کنار آن اضافه می کنید، برای من یک حکم را دارد. در همین 
مقطع زمان، پدارم نه روشن فکر است و نه تاجیک. جناب پدرام برای من بیش از یک 
فرصت طلب نیست که موج  گیر کرده و می خواهد سوار شود که دیری بود هم نشینی 
با ظاهر قدیر و اللی حمیدزی نامش را در صف رقاص های سیاسی کم رنگ کرده بود. 
تاجیک به رهبر نیاز ندارد. به خرد نقاد نیاز دارد که تِق تقدیر از آن محروم است. تاجیک 
چیزی که دارد- تا دلت بخواهد- احساسات بسیار است. همان احساساتی که تا دیروز 
اسپ داکتر عبداهلل را رکاب می زد و اکنون می رود که پدرام را روی گرده ها سوار کند. 
بنابراین، خیلی دور از انتظار نیست که همین احساسات، انتقاد من از حرکت پدرام را نیز 

به رگه  ای از پنجشیری بودنم ربط دهد.

تعداد  زیادی از افغان ها در شبکه های اجتماعی از امضای پیمان 
امنیتی به گونه ای در مورد آینده ی افغانستان خوش بین اند. این 
خوش بینی ها تا حدی به جا اند؛ اما اگر فرض ما این باشد که 
کشور هایی مانند کشورهای آسیای میانه ) که اکثرا تحت نفوذ 
روسیه اند( ، چین و ایران در مقابل این پیمان حساسیت نشان نداده و آن را به نفع شان بدانند 
)که اکثریت شان نمی دانند( و هم چنان پاکستان )که بیش ترینه مالحظات انگلستان را نسبت 
به امریکا در نظر می گیرد و متعهد نزدیک چین است( ، توقع می رود که بعد از این مناسباتش 

را با افغانستان بهتر سازد. 
اما اگر چین ، روسیه و ایران این پیمان را به صورت استراتژیک خالف منافع شان در منطقه 
ببینند، و پاکستان هم در درازمدت تحمل یک همسایه ی قوی تر از خود را نداشته باشد، پس 
در این صورت آیا ما شاهد عمل کرد های هماهنگ این کشور ها بر ضد منافع افغانستان که 
مرزهای مشترک با این کشورها دارد و در حقیقت در چنبره ی این کشور ها محصور است ، 

نخواهیم بود؟
در این صورت افغانستان که با هند وصل نیست و از کشور های اروپایی و امریکا به شدت 
فاصله دارد ، چگونه می تواند با دور زدن از کشور های همسایه، زمینه ی بهتر تجارت خارجی 
و فعالیت های اقتصادی ) بستری برای امنیت ، ثبات و ترقی است( را با متعهدانش مهیا سازد ؟

پس باید به این امر توجه کرد که تنها امضای پیمان استراتژیک با امریکا و ناتو نمی تواند 
افغانستان را از بدبختی ها رهایی بخشد، بل که جلب همکاری های کشورهای همسایه و 
قدرت های برتر منطقه نیز از اهمیت باالیی برای ترقی افغانستان برخوردار است. بعد از امضای 
این پیمان، افغانستان در حقیقت میدان برخورد منافع کشور های منطقه ، امریکا و اعضای 
ناتو خواهد بود. این که افغانستان و بازی گران دخیل در صحنه چگونه با این مسئله برخورد 
می کنند ، آینده آن را روشن خواهد ساخت. به صورت خالصه می توان گفت که امضای پیمان 
امنیتی با امریکا و ناتو با همان تناسبی که ظاهرا به نفع افغانستان دیده می شود، می تواند به 

ضرر افغانستان نیز تمام گردد.
اما به هرحال، امیدواریم بعد از امضای این دو پیمان، افغانستان بهتر و مرفه داشته باشیم.

بنی آدم اعضای یکدیگر اند؟
امروز چند  بامداد  انتحاری  از محل و اجساد حمله ی  کسی 
تأکید  با  اما  است؛  گذاشته  فیس بوک  در  و  برداشته  عکس 
فراوان هشدار داده است : » کاپی بدون ذکر منبع جواز ندارد «. 
این مسئله مرا به یاد نقاشی رومی انداخت که از کسی خواسته بود: »شهر رم را آتش بزنید 
تا من از فراز آن تپه این منظره را نقاشی کنم.« برای نقاش مهم این بوده است که مردم 
بدانند این تابلو کار همین نقاش است و از کس  دیگری نیست. برای کاربر فیس بوک مهم تر 
از حمله ی انتحاری و شهادت 12 تن و زخمی شدن چند آدم دیگر و به  غم نشستن چند 
خانواده و ... این است که اهالی فیس بوک بدانند عکس اجساد پرخون را فالنی برداشته است.

انسان ها همواره در پی عرضه کردن و قرار دادن خود در معرض توجه و التفات دیگران است. 
منزلت اجتماعی مانند به دست آوردن سود اقتصادی، رقابت برانگیز است. همه برای کسب 
منزلت و پرستیژ باالتر تالش می کنند و هزینه می پردازند. عکاس با به خطر انداختن جان 
خود و حداقل پذیرش پرخاش نیروهای پولیس و... رفته تا از آثار حمله ی انتحاری عکس 
بردارد و در فیس بوک بگذارد تا مورد توجه و تحسین دیگران قرار بگیرد، تا مشهور شود. امروز 
در حالی که بازماندگان قربانیان این حمله غمگین اند، اما عکاسی که پیش از همه خبر این 
رویداد را به زبان تصویر گزارش داد، احساس دیگری دارد. شاید غمگین باشد؛ اما بیش تر از 
آن، احساس رضایت از خود دارد. احساس خوشی دارد وقتی فکر می کند عکس سر خونین 
انتحار  کننده، نام عکاس را در فضای مجازی جار می زند... خالصه این که »من« مهم ترین 
چیز در نزد آدمی زاد است. برای به کرسی نشاندن این »من«، بد ما نمی آید شهری بسوزد تا 
منظره  ای برای نقاشی فراهم گردد یا حمله ی انتحاری شود و کسانی بمیرند تا سوژه ی عکاسی 

و تحلیل روزنامه ای خلق شود.
برای شهیدان امروز دل تنگم!

Kawa Jobran

Jawad Faryad

Yahya Ammaar

اسمیتامونداساد،بیبیسی
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ژاوي رکورد رائول گونزالس را شکستمشکل جالب پیکه در بازگشت به بارسلونا

مولر: تکنیک شوت زني ام کارم را راه مي اندازد

مورینیو: سرنوشت لیگ قهرمانان در دستان ماست

گارسیا: اشلي کول فوق العاده بود

ماسکرانو: شکست نگران کننده اي بود

پرواز  به  موقع  به  را  خودش  نتوانست  پیکه 
بدون  بارسا  کاروان  و  برساند  بارسلون   - پاریس 
بارسا در ساعات  بازگشت. کاروان  بارسلون  او به 
مقابل  در  شکست  از  پس  دیروز  صبح  ابتدایی 
بازگشت؛  بارسلون  شهر  به  جرمن  سنت  پاریس 
این  بازی کنان  جمع  در  پیکه  جرارد  حالیکه  در 

تیم دیده نمی شد.
پیکه در بازی سه شنبه شب، حتا یک دقیقه نیز 
فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد. با این وجود، 

در  دوپینگ  تست  برای  یوفا  مسئولین  از سوی 
انتهای بازی فراخوانده شد. آزمایش ضد دوپینگ 
به قدری طوالنی شد که پیکه نتوانست خود را به 
موقع به کاروان بارسلونا برساند و به همین دلیل 
ساعاتی پیش به تنهایی به بارسلون بازگشت و از 
همان جا نیز مستقیما راهی زمین تمرین خوان 
گامپر شد. الزم به ذکر است که لوئیس انریکه به 
بازی کنان بارسلونا اجازه استراحت نداد و تمرینات 

این بالفاصله پس از بازگشت از سر گرفته شد.

در  خود   143 بازي  دیشب  بارسلونا  کاپیتان 
لحاظ  این  از  و  کرد  تجربه  را  چمپیونزلیگ 
نیمه ی  در  که  هرناندز  ژاوی  شد.  رکورددار 
سنت  پاریس  مقابل  در  بارسلونا  بازی  دوم 
به  یافت،  را  میدان  در  حضور  فرصت  جرمن 
بازی کنی تبدیل شد که بیش ترین تعداد بازی 

در چمپیونز لیگ را انجام داده است.
ژاوی در دقیقه 72 وارد زمین شد با این حال 
کند.  جلوگیری  تیمش  شکست  از  نتوانست 
کاپیتان بارسا صد و چهل و سومین حضورش 

سنت  پاریس  مقابل  در  را  قهرمانان  لیگ  در 
جرمن تجربه کرد و حاال در این زمینه رکورددار 
سال های  در  بار  سه  ساله   34 است.ژاوی 

2006،2009 و 2011 این جام را فتح کرده است.
او از رکورد رائول گونزالس )142 بازی( و رایان 
حال  این  با  گرفت.  پیشی  بازی(   141( گیگز 
به  نزدیک  بسیار  بازی   141 با  کاسیاس  ایکر 
رکورد ژاوی است.کاسیاسی که فردا در مقابل 
خواهد  برگزار  را  خود   142 بازی  لودوگورتس 

کرد.

توماس مولر، معتقد است که تیمش مي توانست 
در دیدار با زسکا مسکو به گول هاي بیش تري 

برسد.
با گولی که در  آلمانی  این ستاره ی ملی پوش 
رساند،  ثمر  به  زسکامسکو  با  بازی   22 دقیقه 
از  بعد  او  شد.  بایرن  تیم  پیروزی  زمینه ساز 
بازی در مورد تکنیک غیرمتداولش درشوت زنی  
برگزار  تماشاگر  بدون  قبال  در  و  کرد  صحبت 

شدن بازی موضع گرفت.
نبود  دلیل  به  فقط  نه  بازی  »این  گفت:  او 
تیم  کردن  بازی  طرز  بخاطر  بلکه  تماشاگر، 
البته  بود.  مسخره ای  بازی  بسیار  هم  حریف 
کار آسانی نداشتیم. مهم این بود که یک هیچ 

پیش افتادیم. می توانستیم و باید یکی دو گول 
زسکا  که  می دانستیم  ما  می زدیم.  هم  دیگر 
می تواند برایمان خطرساز شود. حاال سه امتیاز را 
گرفته ایم و با رضایت کامل به خانه برمی گردیم.

از تکنیکی در شوت زدن برخوردار هستم  من 
باال  را  کارم  بازدهی  بدنی  فیزیک  کنار  در  که 
برای  معموال  که  است  ورزشی  فوتبال  می برد. 
جنبه  می شود.  انجام  هواداران  و  تماشاگران 
سرگرم کنندگی در مدل فوتبال تیم ما محسوس 
و مشهود است. ولی در دو مسابقه قبلی این 
مسئله که ما برای چه بازی می کنیم، زیر سوال 
رفت. باعث تاسف است ولی به هرحال ما شش 

امتیاز ممکن را کسب کردیم«.

از پیروزي  ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي پس 
کرد  عنوان  لیسبون  اسپورتینگ  مقابل   0-1
در  قهرمانان،  لیگ  در  چلسي  سرنوشت  که 
دست هاي خودش است. آبی ها در جریان بازی 
توپ های بسیاری از دست دادند ولی ضربه ی 
تک  فابرگاس،  سانتر  روی  ماتیچ  نمانیا  سر 
و  شالکه  اینکه  از  پس  زد.  رقم  را  بازی  گول 
مورینیو  رسیدند،   1-1 تساوی  به  نیز  ماریبور 
ابراز خوش حالی کرد و گفت که همه چیز در 

دست خودشان است.
»حاال  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او 
بازی  دو  است.  خودمان  دست  سرنوشت مان 
مقابل ماریبور انجام می دهیم، ولی باید مراقب 

در  آن ها  دارد.  امتیاز  دو  ماریبور  زیرا  باشیم؛ 
اسپورتینگ  مقابل  و همچنین  نباختند  آلمان 
بنابراین، ماریبور تیمی  هم شکست نخوردند. 
است که باید مراقب آن بود. واقعیت این است 
بازی خواهیم کرد.  استمفوردبریج  در  که حاال 
اگر بتوانیم آن ها را شکست دهیم، 7 امتیازی 
می شویم و 7 امتیاز باز هم کافی نیست ولی 

به یک جایگاه تقریبا مطمئن می رسیم«.
نبود  از  تیم  آیا  این که  باره ی  در  مورینیو 
مصدومینش رنج می برد گفت: »فکر نمی کنم. 
استراحت  روز  یک  که  رسیده  آن  زمان  حاال 
شنبه  روز  و  گشت  بازخواهیم  لندن  کنیم.به 

یک دیدار مهم داریم«.

رودي گارسیا، سرمربي رم پس از تساوي 1-1 
اشلي  از  تمجید  به  منچسترسیتي،  مقابل 
که  کول  پرداخت.  تیمش  چپ  مدافع  کول، 
در چند هفته ی اول، عمل کرد خوبی به همراه 
گرگ ها نداشت، سه شنبه  شب بسیار خوب کار 
نداد.  را  سیتی  به  موقعیت  ایجاد  اجازه  و  کرد 
ابتدایی  دقایق  در  مایکون، سیتی  اشتباه  روی 
صاحب پنالتی شد و گول اول را به ثمر رساند 
ولی فرانچسکو توتی موفق شد با یک چیپ 
زیبا، گول تساوی را به ثمر برساند و نام خود 
را به عنوان مسن ترین گولزن لیگ قهرمانان 

به ثبت برساند.

گارسیا در جمع خبرنگاران گفت: »اشلی شب 
انگلیس  هوای  کرد.  سپری  ای  فوق العاده 
تأثیر خوبی روی او داشت. نشان داد که یک 
از  تمجید  به  سپس  گارسیا  است«.  قهرمان 
افتخار  تیمم  »به  گفت:  و  پرداخت  تیمش 
این  از  می توانیم  که  دادیم  نشان  می کنم. 
گروه صعود کنیم. در چند دقیقه ی اول خوب 
داشتیم.  زیادی  موقعیت های  ولی  نکردیم  کار 
داد،  نشان  که  شخصیتی  و  تیم  عمل کرد  از 
قرار  باالتر  و  گرفتن  امتیاز  بسیار خوش حالم. 
گرفتن نسبت به سیتی، به ما اطمینان خاطر 

می دهد«.

خاویر ماسکرانو، مدافع بارسلونا عنوان کرد که 
 2-3 شکست  در  تیمش  دفاع  خط  عمل کرد 
بود.  کننده  نگران  جرمن،  سن  پاري  مقابل 
تا به  اناری ها سه شنبه  شب در حالی که  آبی 
 3 بودند،  نکرده  دریافت  گولی  فصل،  اینجای 
دریافت  زده  بحران  جرمن  سن  پاری  از  گول 
خوردند.  شکست   2-3 نهایت،  در  و  کردند 
شب  سه شنبه   در  بارسا  دفاع  خط  عمل کرد 
زیادی  موقعیت های  پاریسی ها  و  بود  ضعیف 

داشتند که نتوانستند از آن ها استفاده کنند.
ماسکرانو در مصاحبه با سایت باشگاه بارسلونا 

نیمه ی  نبودیم.  پیروزی  »شایسته ی  گفت: 
در  وهمینطور  نکردیم  شروع  خوب  را  اول 
شدیم.در  مشکل  دچار  دوم  نیمه  ابتدای 
هزینه ی  کوچک  اشتباهات  بازی هایی،  چنین 
پایان  تا  برای شما خواهند داشت ولی  گزافی 
نیمه ی دوم جنگیدیم. شکست همیشه نگران 
پایان  در  کنیم.  پیشرفت  باید  است.  کننده 
باید  بگیریم.  بهتری  نتیجه  می توانستیم 
به  چیزی  هنوز  چون  بگیریم  باال  را  سرمان 
پایان نرسیده است. باید اشتباهاتمان را جبران 

کنیم و به پیشرفت کردن ادامه دهیم«.

ورزش7

متیودي: پي اس جي
 تیم بازي هاي بزرگ است

آلگري: اتلتیکو آیینه ی شخصیت 
سیمئونه است

انریکه: من مقصر اول 
شکست بارسا هستم

پیروزي 2-3  از  پس  پاري سن جرمن  متیودي،  هافبک  بلیس 
تیمش مقابل بارسلونا عنوان کرد که پاري سن جرمن ثابت کرده 
ویل  در  فن  پاس  روی  فرانسوی  هافبک  است.  بزرگي  تیم  که 
موفق شد گول سوم تیمش را وارد دروازه ی تراشتگن کند تا در 
پایان، پاریسی ها با گول های او، داوید لوئیز و مارکو وراتی پیروز 

از میدان خارج شوند.
بازی فوق العاده  اسپورت گفت: »یک  این  بی  با  او در مصاحبه 
مقابل یک تیم فوق العاده انجام دادیم. دستاورد بزرگی بود.نشان 
داشته  خوبی  عمل کرد  می توانیم  بزرگ  بازی های  در  که  دادیم 
دیدارهایشان  در  را  بزرگ همیشه یک سطحی  تیم های  باشیم. 
در  باید  هستیم،  قهرمانان  لیگ  در  که  حاال  و  می کنند  حفظ 

باالترین سطح باشیم. ثابت کردیم که تیم بزرگی هستیم«.
داوید لوییز، مدافع پاری سن جرمن راجع به بازی سه شنبه  شب 
گفت: »می دانستیم که پیش از دیشب خوب کار نکرده بودیم، 
در  فوق العاده ای  جو  و  کردند  کار  خوب  بازی کنان  همه ی  ولی 
ورزشگاه حاکم بود. باید به همین روند ادامه دهیم و همین گونه 

بازی کنیم«.

ماسیمیانو آلگري، سرمربي یوونتوس به تمجید از اتلتیکو مادرید 
پرداخت و گفت که این تیم، آیینه روحیه ي دیگو سیمئونه است. 
بیانکونری ها که تمامی بازی های فصل خود را با پیروزی و بدون 
دریافت گول پشت سر گذاشته اند، دیشب در بیسنته کالدرون به 
کونته  جایگزین  که  آلگری  رفت.  خواهند  اتلتیکومادرید  مصاف 
روی نیمکت یووه شد، عنوان کرد که دیدار سختی پیش روی 

آن ها خواهد بود.
با  کنیم  سعی  و  دهیم  انجام  خوبی  نمایش  »باید  گفت:  او 
نتیجه ی خوبی به تورین بازگردیم. بازی سختی پیش روی ماست 
ایستگاهی  ضربات  روی  آن ها  است.  قدرتمندی  تیم  اتلتیکو  و 
این  را دارم.  تاکتیکی  بازی  انتظار یک  بسیار خطرناک هستند. 
تیم، جلوه دهنده ی شخصیت خود سیمئونه است که تا دقیقه ی 
90، متحد و هماهنگ می جنگد. یادمان نرود که سیمئونه این 
تیم را قهرمان اللیگا کرد و در لیگ قهرمانان هم تنها یک دقیقه 

با قهرمانی فاصله داشت«.
انتخاب  از بین یورنته و موراتا  آلگری ادامه داد: »در خط حمله 
خواهم کرد. موراتا روز شنبه خوب کار کرد و گول زد. از این بابت 

برایش خوش حالم«.

لوییس انریکه در نشست خبري پس از بازي با پي اس جي گفت 
که بارسلونا در قبرس و آمستردام هم کار راحتي نخواهد داشت 
و صعود کردن از این گروه ساده نیست. بارسلونا در دومین بازی 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان، ساعتی پیش در مقابل میزبان خود 

پاریس سنت جرمن با نتیجه 3-2 شکست خورد.
لوییس انریکه، سرمربی این تیم در نشست خبری پس از بازی 
در  است.  واضح  دارم؟  شکست  این  برای  توضیحی  »چه  گفت : 
مقابل حریفی هم سطح خودمان بازی داشتیم.آنها به خوبی ما را 
پرس کرده بودند. بازی آنطور که می خواستیم برای ما پیش نرفت. 
در انتهای مسابقه فرصت های مسلمی را از دست دادیم. نمی خواهم 
بگویم که نتیجه ی بازی ناعادالنه بود؛ اما اگر بازی مساوی می شد 
عادالنه تر بود. می دانم در چه تیمی مربی گری می کنم. گفته بودم 
که اولین بار که شکست بخوریم همه چیز را برای ما فاجعه آمیز 
خواهند کرد«. انریکه در ادامه افزود : »در حفظ توپ دچار اشتباهات 
فاحشی می شدیم.این فرصت را به حریف می دادیم تا از کناره ها 
نفوذ کند و از همین طریق هم ضربه خوردیم.می دانستیم که آن ها 
از این طریق به گول می رسند اما نتوانستیم از این امر جلوگیری 
کنیم. از پی اس جی شناخت داشتم. آن ها بدون ایبرا هم تیم خوبی 
هستند. آن ها برای قهرمانی اروپا مهیا شده اند و از قدرتشان باخبر 
بودم. بازی خوب دیروزشان مرا شگفت زده نکرد«. مربی بارسا در 
گروه  در  ما  که  بگوید  نمی تواند  داشت: »هیچ کس  عنوان  پایان 
آسانی قرار داریم. مطمئنم که در قبرس و آمستردام هم کار راحتی 
نخواهیم داشت. صعود کردن آنقدرها که می گویند ساده نیست. 
این شکست را نمی خواهم به گردن شخص خاصی بیندازم. همه 
این  مربی  عنوان  به  من  من هستم.  اول  مقصر  باختیم.  هم  با 
تیم، مسئول اول شکستم.بازی کنانم تالششان را کردند. باید این 
بازی های  شکست را تجزیه و تحلیل کرده و اشتباهاتمان را در 

بعدی برطرف کنیم«.









18 نوامبر، جدال مسي و رونالدو در الدترافورد

بازتاب شکست بارسا در رسانه هاي اروپا

آنچلوتي: رونالدو براي پیراهن ریال جان مي دهد

ایموبیله: تا به حال شخصیتي مثل کلوپ ندیده ام

بطور  رویاها  تئاتر  به  رونالدو  کریس  بازگشت 
حتم جذابیت هاي این جدال را دو چندان خواهد 
کرد. دیروز تایید شد که روز 18 نوامبر که یکی 
از روز های فیفادی است، دو تیم ملی آرژانتین و 
پرتغال در ورزشگاه الدترافورد شهر منچستر، یک 
در  این خبر  برگزار خواهند کرد.  را  بازی دوستانه 
حساب اجتماعی اسپانسر این بازی بصورت رسمی 

اعالم شد.
بدون شک این مسابقه یک مسابقه به یادماندنی 
خواهد شد. جدال دو فوتبالیست برتر جهان یعنی 

مسی و رونالدو در قالب تیم های ملی خود بطور 
حتم جذابیت های فراوانی خواهد داشت. از سویی 
هم  الدترافورد  ورزشگاه  به  رونالد  بازگشت  دیگر 

جذابیت های خاص خود را به همراه دارد.
پس از بروز شایعاتی مبنی بر بازگشت کریستیانو 
شاهد  باید  آینده،  تابستان  در  منچستریونایتد  به 
استقبال استثنایی هواداران شیاطین سرخ از رونالدو 
باشیم. شکی نیست که در آن روز، مسی از لحاظ 
سایه  زیر  ورزشگاه،  در  حاضر  هواداران  حمایت 

رونالدو قرار خواهد گرفت.

شکست سه شنبه  شب بارسلونا در مقابل پاریس 
زیادی در رسانه های ورزشی  بازتاب  سنت جرمن، 
فصل  در  بارسا  شکست  اولین  این  داشت.  اروپا 
جدید بود و پس از انجام 7 بازی، سرانجام دروازه 
این تیم در این فصل فروریخت. نگاهی داریم به 
شکست  به  اروپایی  معتبر  روزنامه های  واکنش 

بارسلونا:
اکیپ فرانسه : جادویی. این یک پیروزی گروهی 
پاریسی ها  بارسا)2-3(،  دادن  شکست  برای  بود. 
عالوه بر اجرای دستورات تاکتیکی به یک اتحاد 
گروهی نیاز داشتند. همه بازی کنان در این بازی در 

خدمت یک دیگر بودند.
اسپورت کاتالونیا اسپانیا: بارسلونا تاوان اشتباهات 
دفاعی خود را پس داد.بارسا در این بازی همواره 
تحت محاصره پاریس سنت جرمن بود و نشان داد 

که در خط دفاع بسیار آسیب پذیر است.
توپ های  روی  اسپانیا:متزلزل  دپورتیوو  موندو 
پی  مقابل  را  فصل  شکست  اولین  ارسالی.بارسا 
اس جی تجربه کرد. با گول هایی که از روی یک 
ضربه ی ُکرنر و دو توپ ارسالی از جناحین پذیرفت. 
مسی بهترین بازی کن بارسا بود و تراشتیگن روی 

گول دوم مقصر اصلی بود.
گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا : بالن لوئیس انریکه را 
مات کرد.مسی و نیمار برای بارسا کافی نبودند. 
ثمر  به  زیبایی  به  را  پی اس جی  دوم  گول  وراتی 

رساند.
مارکا: بارسا در اولین آزمون جدی اش در این فصل 

در پاریس شکست خورد
حد  از  بیش  بارسلونای  یک  اسپانیا:  موندو  ال 

متواضع و ناهماهنگ

مرحله  دوم  دور  از  لودوگورتس  و  مادرید  ریال 
صوفیه  در  دیشب  قهرمانان  لیگ  گروهی 
رفت.  خواهند  یک دیگر  مصاف  به  بلغارستان 
آنچلوتی، سرمربی ریال در نشست خبری پیش از 
این بازی گفت:" فکر می کنم در لیگ قهرمانان 
حریف ساده وجود ندارد. لودوگورتس تیم جنگنده 
ای است. بازی کردن در آنفیلد راحت نیست اما 
همه دیدند که این تیم چگونه تا ثانیه های آخر 
این  لیورپول مقاومت کرد.اما هدف ما در  مقابل 
در جدول  جایگاه خوبمان  تا  است  پیروزی  بازی 
به  دادن  استراحت  نمی خواهم  کنیم.  حفظ  را 
باشد.  داشته  پیش بینی  قابل  ریتمی  بازی کنانم 
در این بازی به بازی کنانی که تازه از مصدومیت 
رها شده اند، استراحت می دهم. دو بازی اول لیگ 

قهرمانان بسیار مهم هستند«.
وی ادامه داد: »ریال در بلغارستان هواداران زیادی 

دارد.از زمانی که به این جا آمده ایم از ما حمایت 
اتفاقاتی  چه  بازی  زمین  در  نمی دانم  کرده اند. 
غافل گیر  را  ما  لودوگورتس  آیا  و  افتاد  خواهد 
با  تیم  این  که  می دانم  اما  خیر؟  یا  کرد  خواهد 
شور و حرارت باالیی بازی می کند و بازی کنانی 
بازی  سیستم  مورد  در  کارلتو  دارد«.  سختکوش 
ریال و وضعیت رونالدو و په په گفت: »4-4-2 
بهترین سیستم دفاعی موجود است. اما با 4-3-3 
تیم ما توازن بهتری دارد و راحت تر حمله می کند. 
در طول بازی از هر دو سیستم به تناوب استفاده 
تمام  با  پیراهن  این  برای  رونالدو  کرد.  خواهیم 
وجودش می جنگد. او یک رهبر به تمام معناست. 
و  می کند  عمل  زدن  حرف  بجای  که  رهبری 
برای  هم  په  می آید.په  حساب  به  خوبی  الگوی 
بازی آماده است. اما مشخص نیست که از ابتدا 

به میدان می رود یا خیر«.

فسل  در  دورتموند  شروع  به  ایموبیله  چیرو 
ولي  مي داند،  وارد  را  انتقاداتي  بوندسلیگا  جدید 
از عمل کرد فردي خودش راضي است. مهاجمان 
شده  لواندوفسکي  جانشین  که  را  او  دورتموند 
است، مزاحم کار خود نمي بینند. بروسیا دورتموند 
این فصل تنها توانسته است از شش بازی هفت 
انتظار است.  از  امتیاز کسب کند که آماری دور 
از تورین  ایموبیله که  حتا خرید جدیدشان چیرو 
به آلمان آمده است از این وضعیت شاکی است. 
مشخص  »کامال  گفت:  »بیلداشپورت«  به  او 
است که ما از این وضعیت راضی نیستیم. اوایل 
حضورم طبیعتا مشکالتی داشتم، ولی باید هرچه 
آلمان  فوتبال  مدل  و  محیط  تیم،  به  سریع تر 

عادت می کردم. االن روز بروز بهتر می شوم«.
برابر  بازی  در  ایتالیایی  ساله   24 مهاجم  این 
آرسنال در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
مقابل  بوندسلیگایی  بازی  و  اروپا  باشگاه های 

اشتوتگارت برای تیم جدیدش موفق به گولزنی 
فراموششان  وی  گفته  به  که  گول هایی  شد. 
نمی کند. او بعد از رفتن مهاجم کلیدی دورتموند 
یعنی رابرت لواندوفسکی به بایرن مونیخ فشاری 
تحت  »اصال  نمی کند:  احساس  خودش  روی 
افتخار می کنم که مربیان تیم به  فشار نیستم. 
من اعتماد کردند تا جانشین لواندوفسکی شوم. 
او کارنامه فوق العاده ای در وستفالن از خود برجای 
گذاشت و نامش همیشه در دل هواداران جاودان 

خواهد بود؛ مثل اسم من در تورین!«
ترک  حالی  در  را  تورین  اف سی  ایموبیله  چیرو 
با  آشنایی  از  بود.او  آ  سری  گول  آقای  که  کرد 
است  شده  هیجان زده  کلوپ  یورگن  شخصیت 
مربی ای  همچین  »یک  گفت:  رابطه  این  در  و 
است  احساس  با  فردی  او  بودم.  ندیده  تا به حال 
منتقل  ما  روح  به  را  پیروزی  اراده  و  خواست  و 

می کند«.
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د افغان ملي امنيتي ځواکونو لپاره په پوځي عملياتو کې د سولې د دښمنانو د له منځه 

وړلو لپاره هوايي  ځواک ډير ارزښت لري. جنګي ام آي ٣٥ چورلکي د بريد وړتيا لري او 

ام- آي ١٧ چورلکې که څه هم د  ټرانسپورټي موخو لپاره کارول کيږي خو کيداي شي 

چې په پوځي عملياتو کې په راکټونو، بمونو، سپکو  ماشينګنو او توپونو سمبالې شي.  

ځواکونه  دا  ځکه  لري،  ارزښت  ډير  لپاره  ځواکونو  افغان  د  ځواک  هوايي  افغان 

 کوالي شي د اړتيا په  وخت کې ډير ژر امنيتي ځواکونه بيا سمبال او مالتړ يې وکړي.

ژر  پرتله   په  مالتړ  د  الرې  له  ځمکې  د  بيا  سمبالول  مرسته  په  الوتکو   ١٧ آي  ام-  د   

ترسره کيږي. د 2١٥ ميوند قول اردو وياند ډګرمن  محمد رسول ځاځى وايي: "زمونږ 

کومانډو ځواکونه ددې چورلکو په مرسته کوالي شي د دښمن مورچلې  بمبار کړي او 

له منځه يې يوسي. همدارنګه کوالي شو دا چورلکې د شپې په عملياتو کې وکاروو او د 

 دښمن مورچلې کالبندې کړو."

افغان ملي امنيتي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره

از بىن بردن دشمنان صلح، اهمىت خاص  دارد. هلىکوپتر هاى هجومى نوع ام -آى ٣٥ تواناىى هدف قرار دادن را دارد و   قواى هواى براى نىروهاى  ملى امنىتى افغان در عملىات هاى نظامى به خاطر 

  هلىکوپتر هاى نوع  ام -آى ١٧ اگرچه براى اهداف ترانسپورتى مورد استفاده قرار مىگرد، اما مىتوان در  جرىان عملىات هاى نظامى آنرا با راکت، بمب، ماشىندار سبک و توپ مجهز ساخت.  

قواى هواىى افغان براى نىروهاى ملى امنىتى افغان بسىار مهم است، زيرا اىن قوا مىتواند در وقت  ضرورت و به زود ترىن فرصت نىروهاى را دوباره تجهىز و حماىه کند. تجهىز دوباره توسط  هلىکوپتر هاى ام- آى ١٧ 

نسبت به حماىت از طرىق زمىن ، زودتر صورت مىگىرد. ډگرمن محمد  رسول ځاځى سخنگوى قول اردو 2١٥ مىوند مىگوىد:" کوماندو هاى افغان با استفاده از اىن هلىکوپتر ها  مىتوانند باالى مواضع دشمن حمله کرده 

و آنرا نابود سازند. همچنان از اىن هلىکوپتر ها مىتوان در  عملىات هاى شبانه استفاده کرده و مواضع دشمن را محاصره نمود."
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zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستاران: بسم اهلل محبت و علی آرش  
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل

آدرس: کابل، کارته سه، کوچه حقوق بشر 
قیمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160


