نارضایتی مردم از خدمات صحی دولتی
در افغانستان

نسرین محمدی به توضیح تجربهاش در شفاخانه دولتی مزار شریف ادامه میدهد:
«داکتران فوراً پس از وضع حمل به من گفتند که اتاق را ترک کنم ،زیرا زنان دیگر در
دهلیز صف بستهاند ».بعد از ترک شفاخانه مصیبتهای نسرین پایان نیافت .داکتران
به وی گفته بودند که برای ده روز پس از والدت جانش را نشوید ،در نتیجه کوکهای
زخمش چرک کردند .خودش میگوید« :برای والدت سه طفل دیگرم ،من بین  600تا
 800دالر پول پرداخته بودم ،این پول خوب سرمایهگذاری شده بود ».برای کشوری که
درآمد روزانه افرادش پایینتر از سه دالر است و  75درصد جمعیتش در روستاها زندگی
میکنند و دسترسی آسانی به تسهیالت صحی ندارند ،این پول بهای گزافی است...
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افغانها و گزینهی ماندن کرزی در قدرت
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موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی،
انجنیری ،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل
آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد ،حقوق و علوم
سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان
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قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن
صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :
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وزیر داخله:

پاکستان هر شب بر پاسگاههای
سرحدیحملهمیکند
اطالعات روز :محمدعمر داوودزی ،وزیر امور داخلهی کشو ر
میگوید ،نظامیان پاکستان ،هر شب بر پاسگاههای نیروهای
امنیتی در مناطق سرحدی حمله میکنند .او روزگذشته در
نشست استجوابیه مقامهای امنیتی در مجلس تأکید کرد،
نظامیان پاکستان هر شب بر پاسگاههای نیروهای امنیتی در
مناطق سرحدی حمله و اول صبح پس به مرکزهایشان پناه
میبرند.
داوودزی گفت ،پاکستان از اول سال روان تاکنون بیش از
 4هزار راکت را بر مناطق سرحدی پرتاب کرده که در اثر
آن ،چندین فرد ملکی کشته و زخمی شدهاند .او بار دیگر به
پاکستان هشدار داد و گفت ،در حال حاضر نیروهای امنیتی
افغانستان برای پاسخدهی به عمل متقابل ،آمادگی میگیرند.
او افزود« :شورای امنیت ملی کشور از آغاز سال روان تاکنون،
دوبار به نیروهای امنیتی دستور عمل متقابل به حمالت
نظامیان پاکستان را داده ،اما هنوز چنین اقدامی نکردیم؛ ولی
برای عمل متقابل آمادگی میگیریم» .داووزی گفت ،نظامیان
پاکستان بر عالوه حمالت هر شب شان به پاسگاههای
سرحدی ،رهبری جنگ طالبان در کشور را نیز در دست دارند.
وزیر داخله گفت ،حمالت طالبان روز به روز در حال افزایش
است ،ولی ما هم برای شکست آنان برنامههای الزم را روی
دست داریم .داوودزی درباره دستور حامد کرزی مبنی بر عدم
استفاده از سالحهای سنگین علیه طالبان گفت ،از این حرف
حامد کرزی تعبیر اشتباه شده و ما علیه دشمن از این سالحها
استفاده میکنیم« :عدم استفاده از سالحهای سنگین علیه
دشمنان ،تنها در مناطقی که احتمال تلفات افراد ملکی بیشتر
باشد ،ممنوع قرار داده شده و در غیر آن ،ما هر روز علیه
دشمنان از این سالحها استفاده میکنیم».
از سویی هم ،وزیر داخله در مورد عملیات شبانه علیه طالبان
گفت ،تنها نیروهای خارجی از انجام این عملیات منع شده
است« :عملیات شبانه نیروهای امنیتی علیه طالبان جریان
دارد و شب گذشته عملیات شبانه را علیه دشمن انجام دادیم».
او افزود ،هم اکنون ما برای انجام عملیات شبانه ،پنج هزار
نیروهای ویژه داریم که در منطقه بینظیر است.
وزیر داخله این گفتهها را در نشست استجوابیه مجلس ابراز
داشت .مجلس نمایندگان ،روز گذشته بسماهلل محمدی ،وزیر
دفاع ،محمدعمر داوودزی وزیر داخله و حسامالدین حسام
معاون امنیت ملی کشور را بخاطر افزایش نا امنی ،حفر خندق
در سرحدات و حمالت پاکستان در مناطق سرحدی به این
مجلس فرا خوانده بود.
از سویی هم حسامالدین حسام ،معاون امنیت ملی در این
نشست گفت ،حمایت پاکستان از طالبان؛ دلیل اصلی افزایش
نا امنی است .او افزود ،پاکستان با استفاده از طالبان برای
انتقال النههای تروریزیم از پاکستان به افغانستان ،درتالش
سقوط والیتهای کنر و نورستان بود ،اما خوشبختانه در
پالن خود ناکام شدند .حسام تأکید کرد ،یگانه راه حل شکست
طالبان و دشمنان ،همکاری نزدیک مردم ،نمایندگان مجلس
و علمای دینی با نیروهای امنیتی است.
تشنج نشست استجوابیه
در همین حال در نشست روز گذشته ،تنشهای لفظی بین
برخی از نمایندگان مجلس و وزیر دفاع کشور باال گرفت.
این تنشها زمانی اوج گرفت که پاسخهای بسماهلل محمدی،
قناعت برخی از نمایندگان را فراهم نکرد ،به همین دلیل
رمضان بشردوست ،نماینده کابل در این مجلس با قطع
سخنان وزیر دفاع پرداخت و گفت« :وزیر صاحب خود را
سخنگوی مالعمر ساخته است».
بسماهلل محمدی نیز نسبت به سخنان این نماینده مجلس
واکنش نشان داد و گفت« :خودت مال عمری ،تو جاسوسی و
از بیگانگان دستور میگیری» .وجود این سر و صداها با عث
شد که جلسه برای مدتی از کنترل هیأت اداری خارج شود.
اما صادقزاده نیلی ،از اعضای مجلس گفت« :بشر دوست
هر وقت یگان حرف میزند ،اما وزیر دفاع نباید نماینده مردم
را جاسوس بخواند ».عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس
نمایندگان نیز گفت ،وکیل و وزیر ،حق توهین بر یکدیگر در
مجلس را ندارند.

وزارتمالیه:

اطالعات روز :مقامهای وزارت مالیهی کشور
میگویند ،حکومت در حال حاضر با کسر بودجه
مواجه شده و برای رفع آن ،به صورت فوری به
 537میلیون دالر امریکایی نیاز است .عبدالقادر
جیالنی ،سخنگوی این وزارت روز گذشته به
رسانهها گفت ،حکومت از جامعه جهانی و امریکا
خواسته ،این مقدار پول را به دولت افغانستان
کمک کنند.
جیالنی ابراز امیدواری کرد که این کمک هر چه
زودتر در اختیار دولت قرار گیرد تا به گفتهی او
مصارف دولت به حالت عادی برگردد .با این

یک نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان
ابراز نگرانی کرد که شرکت برشنا تصمیم
گرفته تا از جمعآوری حدود دو میلیارد افغانی از
باقیداریهای این شرکت صرف نظر کند .اما
شرکت برشنا میگوید ،تالش ها جریان دارد تا
پولهایی جمعآوری شوند که بر نهادها و افراد
باقی ماندهاند.
این شرکت میگوید شماری از نهادهای دولتی
که پول برق شان را نپرداختهاند ،وعده نمودهاند
که این پول را در سالهای آینده میپردازند.
پیشتر اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا نیز از
کاهش عواید شرکت برشنا ابراز نگرانی کرده بود.
این اداره گفته بود که شرکت برشنا بدون کمک
مالی جهانی نمیتواند به فعالیتاش ادامه دهد.
از سویی هم یما ترابی ،یکی از مسئوالن کمیته
مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری،
روز چهارشنبه  26سنبله ،در یک کنفرانس خبری

اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت
بلخ ،از قتل یک خبرنگار زن توسط افراد
ناشناس در مرکز این والیت خبر دادهاند.
به گفتهی این مقامها ،این خانم در شهر
مزارشریف به وسیلهی چاقو به قتل رسیده
است.
عبدالرازق قادرى ،آمر امنيت فرماندهی
پولیس این والیت ،روزگذشته گفت ،یک
مرد مسلح به بهانهی تحویل کارت عروسی
به منزل این خبرنگار داخل شده و پس از
آن با چاقو به سر و سينه او کوبیده و او را
کشته است.
او افزود ،هرچند در حال حاضر قاتل این
خبرنگار فراری است ،اما تالشهای پولیس

باکسربودجهمواجهشدیم

حال سخنگوی وزارت مالیهی کشور هشدار داد
و گفت ،هرچند دولت توانایی پرداخت معاشهای
کارمندان دولتی را تا چند ماه آینده دارد؛ ولی اگر
این مقدار پول به موقع نرسد ،ممکن است دولت با
چالشهای مالی مواجه شود.
او از ادامهی جنجالیهای انتخاباتی ابراز نگرانی
کرد و گفت ،این جنجالها 25 ،درصد درآمدهای
داخلی کشور را کاهش داده است .سخنگوی
وزارت مالیه افزود ،نتایج نهایی دور دوم انتخابات
باید به زودی اعالم شود تا اعتماد سرمایهگذاران
دوباره جلب و فعالیتهای اقتصادی در کشور رونق

گیرد.
مقامهای وزارت مالیه همواره تأکید کردهاند که
بحران انتخابات کسر بودجهی کشور را بیشتر
کرده است .چندی پیش عمر زاخیلوال ،وزیر
مالیه کشور به بیبیسی گفته بود ،طوالنی شدن
روند انتخابات ،بیش از  ۵میلیارد دالر به اقتصاد
کشور صدمه زده و در حدود  ۶میلیارد دالر سرمایه
شخصی مردم نیز از کشور خارج شده است.
مجموع بودجه عادی و توسعهای مورد نیاز وزارتها
و نهادهای دولت درسال جاری مالی  ۷.۹میلیارد
دالر اعالم شده بود .از این مقدار  ۲.۳میلیارد دالر از

«زورمندان پول برق خود را نمیپردازند»

در کابل گفت« :ما اسنادی به دست آوردیم که
نشان میداد که یک مقدار پول هنگفت از شرکت
برشنا در صدد این است که به نقص برسد .این
پولها مجموعش  1.9میلیارد افغانی میشد از
باقیاتی است که برشنا نتوانسته است این پول
را حصول کند».
این کمیته از ارایه نام افراد و نهادهایی که از
دادن پول مصرف برق به شرکت برشنا خودداری
میکنند؛ اجتناب کرد اما گفت لیستی از این افراد
را در اختیار دارد .آقای ترابی گفت وقتی کمیته
از شرکت برشنا خواستار ارایه لیست باقیداران
شرکت برق شد ،این شرکت نام افراد زورمند را
حذف کرد و لیست ناقصی را به کمیته مشترک
مبارزه با فساد اداری سپرد.
مسئوالن کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه
با فساد اداری میگویند ،وقتی خواستند اسناد
شرکت برشنا را بررسی کنند و از نبود فساد در

آن اطمینان حاصل نمایند ،به موارد جدیتری
از فساد برخوردند که مایه نگرانی شدیدتر شده
است.
ترابی گفت« :راپورهای تفتیش برشنا نشان
میدهد که آنها اصال از داراییهای خود لیست
دقیقی ندارند و لیست درستی از خریداریهای
خود ندارند» .اما وحیداهلل توحیدی سخنگوی
شرکت برشنا میگوید ،شرکت برشنا هیچگاهی
برق رایگان عرضه نمیکند و پول این شرکت
از افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی که تاکنون
باقیدار هستند ،گرفته خواهد شد.
نگرانی از ضایع شدن پول
مسئوالن کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه
با فساد اداری از ضایع شدن میلیونها دالر در
کابل بانک جدید نیز ابراز نگرانی کردند .این
کمیته گفت ،افغانستان در سال  2013حدود
هفت میلیون دالر را از طریق کابل بانک جدید

یک خبرنگار زن در مزار شریف به قتل رسید

برای بازداشت وی آغاز شده است .هنوز
انگیزهی قتل این خبرنگار مشخص نیست،
ولی فرماندهی پولیس بلخ گفته ،تحقيقات
جدی در مورد چگونگی حادثه جریان دارد.
این رویداد بعد از ظهر روز دوشنبه هفتهی
روان ،در نزدیکی ساحهی روضه مبارک مزار
شریف رخ داده است.
خبرنگار به قتل رسیده ،پلوشه نام دارد و
تخلصش توخی است .این خبرنگار از سال
 2008تا  2012کارمند «رادیو بیان» در
شمال کشور بوده است .او در سال 2012
برای سپری نمودن دورهی ماستری به
تایلند رفت و دو ماه قبل از آن کشور به
مزارشریف باز گشته بود.

منابع داخلی و  ۵.۱میلیارد دالر از کمکهای منابع
خارجی باید تامین میشد .گفتنی است ،مشکل
کسر بودجه ،در اول سال مالی وجود داشت ،اما
بحران انتخابات آن را بیشتر کرده است.
سخنگوی وزارت مالیهی در این مورد گفت،
مشکل کسر بودجه در تمام سال جاری وجود
داشت ،ولی ما با صرفهجویی در مصارف؛ چون
سوخت موترهای دولتی ،خرید تجهیزات اداری
و به تعویق انداختن سفرهای خارجی و کاهش
ش مقامهای بلند رتبهی دولتی ،تاحدی آن را
معا 
مدیریت کردیم.

از دست داده است .کابل بانک جدید نام جدید
کابل بانک است که در سال  2011ورشکست
شد و حاال این بانک زیر نام کابل بانک جدید
فعالیت میکند .مقامها در وزارت مالیه افغانستان
نیز گفتهاند که کابل بانک جدید هر ماه  500هزار
دالر ضرر میکند.
کابل بانک جدید بارها برای فروش به داوطلبی
گذاشته شده ولی تاکنون فرد یا شرکتی حاضر به
خریداری این بانک نشده است .دولت افغانستان
اعالم کرده که اگر این بانک فروخته نشود ،دولت
آن را مدیریت خواهد کرد .براساس اظهارات
مسئوالن کمیته مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری ،از آغاز ورشکست شدن
این بانک تاکنون  46میلیون دالر در این بانک
ضایع شده است که هزینه آن را دولت از دارایی
مردم پرداخته است.
«دویچه وله»

با این حال ،حفيظ مجيدى ،مسئول مرکز
رسانهیی «بيان شمال» در بلخ از ارگانهاى
امنيتى خواست ،عامل قتل این خبرنگار را
به زودی بازداشت و محاکمه کند .درجریان
سال روان قتل و خشونت علیه خبرنگاران
در شماری از والیتهای کشور به ویژه
کابل و بلخ افزایش یافته است.
حدود دو ماه پیش ،مردان مسلح ناشناس
يک خبرنگار راديوى محلى موسوم به
«لحظه» را در منزلش به قتل رساند .پس از
آن ،مسئوالن کمیتهی مصئونیت خبرنگاران
افغانستان در نشست خبری اعالم کردند،
خشونت علیه خبرنگاران در جریان سال
روان 63 ،درصد افزایش یافته است.

برای  60هزار جوان ،زمینه آموزشیهای حرفوی فراهم میشود

اطالعات روز :وزارت کار و امور اجتماعی
کشور اعالم کرد ،در آیندهی نزدیک برای
 60هزار تن از جوانان ،زمین ه آموزشهای
فنی و حرفوی را در  34والیت کشور فراهم
میکند .حسامالدین همراه ،معاون این وزارت
روزگذشته در نشست خبری در کابل گفت،
این افراد ،از طریق یک برنامهی جدید زیر نام
«پروژهی نتیجه» جذب خواهد شد.
او هدف عمدهی تطبیق این برنامه را بلند
بردن سطح کاریابی ،تشویق به کار و استخدام
جوانان بیشغل از قشر زن و مرد عنوان کرد:
در این برنامه ،جوانان بیکار جذب و در
بخشهای ترميم تيليفونهاى همراه ،موتر،

یخچال ،ایرکندیشن ،لیندوانی ،بایسکل و
موترسایکل ،حلبی سازی ،فلزکاری ،خیاطی
زنانه و پرده دوزی آموزش داده خواهد شد.
معاون وزارت کار و امور اجتماعی گفت،
هزین ه این برنامه (پروژهی نتیجه) نزدیک به
 ٢٥میلیون دالر امریکایی است که  ١٥ميليون
آن از طرف بانک جهانى ،پنج میلیون از سوی
ایتالیا و پنج میلیون دیگر از سوی حکومت
پراخته میشود .او افزود ،این برنامهی تازه در
بهار سال روان آغاز و تا پنج سال دیگر ادامه
خواهد داشت.
جوانان از زن و مرد در این برنامه از طریق
امتحان جذب و کارمندان باتجربهی 192

موسس ه آنان را در  34والیت ،آموزشهای
فنی و حرفوی خواهند داد .براساس ادعای
وزارت کار و امور اجتماعی ،اگر این برنامه،
برای بیکاری و از بین بردن فقر در کشور مفید
تمام شود ،بانک جهانی در این بخش بیشتر
سرمایهگذای خواهد کرد.
از سویی هم ،مقامهای این وزارت روزگذشته
گفتند ،از سال  ١٣٨٤تا حال ،بیش از ٦٠هزار
تن از قشر اناث و ذکور در بخشهای مختلف
آموزش حرفی دیدهاند :در حال حاضر بیش از
 86درصد این افراد ،در ادارههای خصوصی و
دولتی جذب شده و مصروف کار اند.
وزارت کار و امور اجتماعی همواره از راهاندازی

و پایان برنامههای آموزشی در کشور خبر داده
تأکید کرده ،در این برنامهها ،هزاران تن آموزش
دیده و بعد ،بیشترینشان در ادارههای دولتی
و خصوصی جذب شده اند .اما شهروندان با
انتقاد از این وزارت میگویند ،برنامههای آنان
برای کاهش فقر و بیکاری اندک بوده است.
آنان از وزارت کار و امور اجتماعی کشور
میخواهند ،برای کاهش فقر و بیکاری،
برنامههای آموزشی منظم و کارا را در سراسر
کشور راهاندازی کنند .این درحالی است که
براساس برخی از آمارهای ارائه شده ،هم
اکنون میلیونها نفر در کشور بیکار و نیز ،بیش
از  36درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند.

ت کشورهای خارجی شود
حامد کرزی :افغانستان نباید میدان رقاب 

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس
جمهوری کشور روزگذشته (چهارشنبه26 ،
سنبله) در دیدار با دانیل فلدمن نمایندهی
ویژهی ایاالت متحده امریکا برای افغانستان
و پاکستان و سفیر آن کشور در کابل
تأکید کرد ،افغانستان نباید میدان رقابت
کشورهای خارجی شود .او میگوید ،امریکا

در رابطه به اوضاع افغانستان ،فضای تفاهم
با سایر کشورها را جستجو کند.
از سویی هم او در این دیدار از امریکا
خواسته ،در قسمت به موفقیت رسانیدن
روند انتخابات ،صادقانه تالش کند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری با نشر
خبرنامهی به نقل از حدمد کرزی اعالم

کرد« :به دلیل اینکه امریکا از آغاز در روند
انتخابات بهگونهی فعال دخیل بوده ،ایجاب
میکند ،تا این کشور در به موفقیت رسانیدن
این روند ،مجدانه عمل کند».
براساس خبرنامه ،در این دیدار دیپلوماتهای
امریکایی به رییس جمهور کرزی در
خصوص چگونگی پیشرفتهای اخیر روند

انتخابات گزارش دادند .پس از آن ،کرزی
گفت ،پروسه انتخابات افغانستان بیش از حد
قابل تحمل ،به درازا کشیده شده و در حال
حاضر مردم این کشور با نگرانی شدید این
روند را دنبال میکنند .به گفتهی او ،مردم
خواهان به نتیجه رسیدن روند انتخابات و
روی کار آمدن حکومت جدید است.

وضعیت نامطلوب امنیتی و اعالم
جنگ با پاکستان
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

فرهادخراسانی

جلسهای برای امنیت

دیروز مجلس نمایندگان مسئوالن امنیتی را بهخاطر
افزایش دامنهی ناامنی در کشور و نیز تهدید
مداخلهی نظامی پاکستان ،به مجلس فراخواند.
مسئوالن امنیتی در این جلسه به سوالهای
نمایندگان پاسخ گفتند .وزیر دفاع گفت که یکی از
علتهای افزایش ناامنی و حمالت تروریستی این
است که حمالت هراسافگنانهی مخالفان بیشتر
شده و حمالت مخالفان از خارج کشور سازماندهی
میشوند .همچنین حسامالدین حسام ،سرپرست
معاونیت امنیت ملی در مورد افزایش تحرکات طالبان
در این مجلس گفت که اخیرا مخالفان مسلح عملیات
خود را در والیتهای شرقی (کنر و نورستان) و در
شمالشرق در والیت بدخشان و نیز در جنوب در
والیت هلمند متمرکز نمودهاند و این نشان میدهد
که مخالفان اهداف جدیدی دارند و میخواهند که
ناآرامیرا در شمال کشور افزایش دهند ،تا زمینهی
نفوذ خویش را در آسیای میانه گسترش دهند .این
نگرانیها در حالی در مورد افزایش ناامنیها از سوی
مسئوالن امنیتی مطرح میشوند که پاکستان از
شروع سال جاری مداخلهی خویش را در امور کشور
افزایش داده است و به گفتهی مسئوالن امنیتی،
از طالبان بهطور مستقیم حمایت میکند و در خط
جنگی در صف طالبان نیروهای نظامی پاکستانی و
طالبان پاکستانی وجود دارند .اخیراً دولت پاکستان
راکتپراکنی به خاک کشور را در والیت کنر افزایش
داده است .همچنان رهبر طالبان پنجابی گفته که
پس از این فعالیتهای جنگی خویش در خاک
افغانستان متمرکز میسازد .همهی این اقدامات
پاکستان و تحرکات طالبان افغانی و طالبان پاکستانی
نشان میدهند ،وضعیت امنیتی مطلوب نیست.
با این همه ،وزیر داخله در جلسهی دیروزی نشست
مجلس نمایندگان از مقابلهی همانند با پاکستان
سخن گفت .وی گفت ،نیروهای امنیتی آمادگی
کامل دارند که با پاکستان مقابلهی نظامی کنند.
سوال این است با در نظرداشت وضعیت شکنندهی
امنیتی ،اعالم جنگ با پاکستان میتواند مداخلهی
نظامی پاکستان را متوقف سازد؟ و آیا کشور ما توان
مقابلهی نظامی با کشوری که دارای ارتش مجهز
است و با سالح هستهی مجهز میباشد را دارد؟

همه میدانیم که بعد از حملهی نظامی امریکا و تشکیل دولت
جدید ،توان طالبان در برابر نیروهای مبارزه با تروریزم و دولت
روزبهروز کاهش یافته بود و هستههای سازماندهی این گروه در
داخل کشور از بین رفته بودند و به خاک پاکستان انتقال یافتند.
این خطر متصور بود که پاکستان دوباره این گروه را تجهیز کرده
و برای توانمند شدن و قدرتیابی مجدد آن سرمایهگذاری نماید.
به این خاطر بو د که پاکستان به رهبران طالبان در خاکش پناه
داد و با حمایتهای نظامی و سیاسی این گروه را تقویت نمود و
اکنون که وضعیت سیاسی کشور شکننده است ،به گونهی علنی
از طالبان حمایت نظامی میکند .الزم و منطقی بود که دولت و
نیروهای مبارزه با تروریزم برای سرکوب نهایی طالبان برنامهی
روشن و مشخصی را دنبال میکردند.
نکتهی مهمی که در این مورد قابل تأمل است ،این
است که باید پرسیده شود ،مقصر اصلی کیست؟ و بر
اثر کدام اشتباهها وضعیت امنیتی کشور خراب شده
و پاکستان مداخلهی خویش در امور افغانستان را
بیشتر ساخته است و به گونهی مستقیم و علنی
طالبان را حمایت میکند؟
همه میدانیم که بعد از حملهی نظامی امریکا و
تشکیل دولت جدید ،توان طالبان در برابر نیروهای
مبارزه با تروریزم و دولت روزبهروز کاهش یافته بود
و هستههای سازماندهی این گروه در داخل کشور
از بین رفته بودند و به خاک پاکستان انتقال یافتند.
این خطر متصور بود که پاکستان دوباره این گروه
را تجهیز کرده و برای توانمند شدن و قدرتیابی
مجدد آن سرمایهگذاری نماید .به این خاطر بو د که
پاکستان به رهبران طالبان در خاکش پناه داد و با
حمایتهای نظامی و سیاسی این گروه را تقویت
نمود و اکنون که وضعیت سیاسی کشور شکننده
حمایت نظامی

است ،به گونهی علنی از طالبان
میکند .الزم و منطقی بود که دولت و نیروهای
مبارزه با تروریزم برای سرکوب نهایی طالبان
برنامهی روشن و مشخصی را دنبال میکردند .کاری
که نیروهای مبارزه با تروریزم و رهبری دولت به
آن توجه نکرد و تنها رویکرد تدافعی را در برابر

طالبان اتخاذ نمودند و حتا حامد کرزی در بسا موارد،
مانند عدم امضای پیمان امنیتی با امریکا و آزادسازی
فرماندهان خطرناک طالبان از زندان و منع استفادهی
سالحهای سنگین در جنگ از سوی نیرویهای
امنیتی و دفاعی ،عمال در حمایت از طالبان نقش
بازی کرد .این اشتباهات باعث شدند که طالبان
روزبهروز قویتر شوند و کانونهای سازماندهی
و رهبری این گروه در داخل کشور قدرت یابند و
متمرکز شوند .حال ثمرهی این اشتباهها این است
که از طرفی طالبان قویتر شدهاند و از جانب دیگر،
مداخلهی نظامی پاکستان به گونهی صریح صورت
میگیرد و پاکستان با حمایت گروههای تروریستی
عمال در یک رویارویی مستقیم نظامی با نیروهای
نظامی و امنیتی کشور قرار دارد.
در چنین شرایط ،اعالم جنگ با پاکستان نه تنها
نمیتواند وضعیت امنیتی را بهبود بخشد ،بلکه
باعث میشود که دخالت نظامی پاکستان را بیشتر
از گذشته تشدید کند .الزم و منطقی است که رهبری
دولت و سیاسیون کشور در قدم اول تالش نمایند که
جنجالهای انتخاباتی پایان یابند و حکومت آینده را
تشکیل دهند و از جانب دیگر ،با تدابیر و راهکارهای
مناسب ،کوشش نمایند که از قدرتیابی روزافزون
طالبان جلوگیری کنند.

وکیل صاحب :خوشحالم که وطن ما افغانستان است .افغانستان در حقیقت
یک وطن است که تقریب ًا هر روز شاهد انتحار و انفجار و قتل و غارت
و تجاوز است .باز هم یادآوری میکنم که خوشحالم ،البته امروز ما دو
عراده وزیر را به اینجا کشاندهایم تا در یک فضای برادری (برادری یعنی
برابری میباشد) با هم روی امنیت کشور جلسه کنیم .اگر خدا خواسته باشد،
راهحلی برای کمشدن میزان ناامنی و حمالت موشکی پاکستان پیدا نماییم.
بدین مناسبت ،سوال من از جناب وزیر این است که چرا تا هنوز زندهای؟
من اگر جای تو بودم ،همین حاال میرفتم در دستشویی ذکور پارلمان
کمد میکردم.
خودم را با فرق حوالهی ُ
وزیر صاحب :بهنام خدا! من نیز خوشحالم .خوشحالی من بیشتر شبیه
خوشحالی خودم است و خدا نکند که من مثل تو وکیل خوشحال باشم.
من بارها گفتهام که دشمن افغانستان از بیرون کشور تمویل ،تجهیز و
آموزش داده شده به افغانستان سرازیر میشود .امروز نیز تأکید میکنم که
مردم افغانستان علیه کشورشان نمیجنگند .اگر خدا خواسته باشد ،ما فع ً
ال
در جنگ با متجاوزان قرار داریم .دشمن شب نمیگوید ،روز نمیگوید ،شب
و روز باالی افغانستان تجاوز میکند .ما قب ً
ال چندین نفر از این دشمنان
مردم را دستگیر کرده بودیم ،به زندان بردیم و فکر میکردیم که اگر
آنها را دوباره آزاد نماییم ،آدم میشوند .اما امروز قسم میخورم و اگر
خدا خواسته باشد ،آن دشمنان آزاد شده دوباره به صفوف «تجاوز باالی
افغانستان» پیوسته ،ما در تعقیب آنها هستیم .قول میدهم که دوباره آنها
را گرفتار نماییم.
وکیل صاحب :آقای وزیر! کمی خجالت بکش! نمیدانم شما با مال عمر
نسبت دارید یا مال عمر با شما نسبتی دارد؟! میگویی که دشمن در بیرون
از کشور ،تمویل و تجهیز میشود و به افغانستان میآید .آیا تو فکر میکنی
که ما فکر میکنیم که خود وزیر داخله و وزیر دفاع دشمن را تمویل و
تجهیز مینمایند؟ فکر کردی چون ما وکیل پارلمان هستیم ،حق ماست که
از هیچچیز آگاهی نداشته باشیم؟
وزیر صاحب :اگر میخواهی حرفهای مرا گوش کنی ،بنشین سر جایت!
اگر تو را تشناب گرفته باشه ،میتوانی بیرون بروی .من کی گفتم که شما
هم فکر میکنید .شما اگر فکر میکردید ،وطن ما گل و گلزار بود .آدمی
که فکر کند ،کی جاسوس میشود .تو وکیل خودت جاسوس بیگانه هستی.
تو به دستور بیگانهها این قسم گپ میزنی! تو به دستور بیگانهها به یتیمان
کمک میکنی .تو جاسوس استی! از نان خوردنت معلوم است! دیگر وکال
صاحبان که جاسوس نیستند ،چرا نان و چای تلخ نمیخورند؟ از قیافهات
معلومه که جاسوس استی ...اگر جاسوس نیستی ،بیا بنشین و بشنو که من
چه گفتنی دارم.
یک وکیل دیگر :فکر میکنم این یک جلسهی عالی است .ما حق داریم
برای امنیت کشور به سر و روی یکدیگر بزنیم .من خودم باور کنید تحت
تأثیر قرار گرفتهام و همین حاال فکر میکنم که امشب  500موشک دیگر
نیز بر کنر و نورستان فرود بیاید .فقط دعا میکنم که اگر خدا خواسته باشد،
این موشکها به کوه اصابت نمایند.
یک وزیر دیگر :از اینکه هنوز هم بعضی مردم کشور به فرهنگ سگجنگی
گرفتارند و میلهی سگجنگی برگزار میکند ،من معذرت میخواهم و
میشرمم! باور به خدا بکنید که نه شب خواب دارم و نه روز .خانهی
ما در جایی است که او طرفش یک میدان سگجنگی است .شبها هم
سگها مزاحم میشوند ،روزها هم سگبازان! اما چهکار کنیم؟ چارهی کار
چیست؟ من فکر میکنم که اگر خدا خواسته باشد ،همهی ما برای نابودی
دشمنان دست به دعا شویم .همین چند روز پیش گزارش دریافت کردم که
دعای مردم افغانستان ،رهبر معظم ایران را نجات داده .اگر دعای بعضی از
مردمهای ما نمیبود ،رهبر ایران رسم ًا در قطار کسانی قرار میگرفت که تا
چند سال دیگر به مواد عضوی از قبیل ،تیل ،گاز یا هم مشتقاتشان تبدیل
میشوند .بیایید ما هم دعا بکنیم!
یک وکیل دیگر :بوتلش را برداشت که آب بنوشد؛ اما وکیل پهلویش فکر
کرد که او ،او را با بوتل میزند .او هم بوتلش را برداشت و نزدیک زده
بود که خدا رییس را خیر بدهد .رییس در حالی که میدید هیچچیز طبیعی
نیست ،از بلندگو فریاد زد که وکیلصاحبان محترم! وکیل صاحبان محترم!
لطفا بینظمی را رعایت کنید .به سویهی مردم افغانستان بینظمی کنید.
سپس افزود که واقع ًا ما در یک مرحلهی حساس قرار داریم .خانهای که
برای کرزی ساخته شده بود ،از سویهی مردم عادی باالست .موشکهایی
که از پاکستان شلیک میشوند نیز از سویهی مرد عادی باالست .این
بینظمی و وزیربازیهای پارلمان نیز از سویهی مردم عادی باالست .بهتر
است ما کمی باسویه باشیم تا خار چشم دشمنان افغانستان شویم.
یک نفر دیگر :من به معاونیت از خودم اقرار میکنم که در وطن گدودی
زیاد است .اگر خدا خواسته باشد ،این گدودی نباید باشد؛ چرا ما مث ً
ال نصف
شب نمیتوانیم به پارک برویم؟ پارک هم نداریم .باور کنید تا میخواهیم
یک پارک بسازیم 13 ،رقم تهدید از سوی همسایهها به ما میرسد!
ماشااهلل...
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حامیان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به بنبست رسیده اکنون
پیشنهاد میکنند که تا زمانی که رقیبان نزاعشان در مورد دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری ،که در  14جون برگزار شد ،را حل کنند،
حامد کرزی میتواند در قدرت بماند تا ثبات در کشور تضمین شود.
محمود کرزی ،برادر رییس جمهور کرزی و متحد کلیدی عبداهلل
عبداهلل ،یکی از دو مدعی ریاست جمهوری افغانستان گفت« :اگر
گفتوگوها به نتیجه نرسند ،اگر تهدید جنگ داخلی وجود داشته
باشد– در این صورت گزینههای دیگری وجود دارند -حکومت موقت
میتواند روی کار آید یا رییس جمهور میتواند به کارش به عنوان
رییس جمهور افغانستان ادامه دهد».
در صورتی که بحران حل ناشده باقی بماند ،تیم انتخاباتی اشرف
غنی ،رقیب عبداهلل عبداهلل ،نیز امکان ادامهی کار کرزی به عنوان
رییس جمهور افغانستان را در نظر گرفته است .نظر به گفتهی
یکی از دستیاران ارشد غنی ،آقای غنی در گفتوگوی تیلفونی با
رییس جمهور اوباما گفته است که موافقت با دادن امتیاز بیشتر در
گفتوگوها با آقای عبداهلل ،پایتخت سیاسی او را به مخاطره افگنده و
او را مجبور میکند تا برای اعالم وضعیت اضطراری و لغو انتخابات،
به کرزی رجوع کند.
آقای کرزی که از زمان سقوط طالبان در سال  2001تا کنون
این کشور را اداره کرده است ،قرار است در سال جاری و پس از
انتخاباتی که به معنای اولین انتقال مسالمتآمیز قدرت در طول
تاریخ افغانستان خواهد بود ،از قدرت کنارهگیری کند .اما دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است با اعالن نتایج
آن جانشین کرزی مشخص شود ،بینتیجه باقی مانده است و هردو
نامزد ادعای پیروزی دارند.
آقای عبداهلل گفت که تیم رقیب او بهصورت گسترده صندوقهای
رایگیری را به شکل غیرقانونی پر کرده است و نتایج اولیهی انتخابات
را ،که پیروزی غنی را نشان میداد ،رد کرد .این نگرانیهایی را ایجاد
کرد که کشور در امتداد خطوط قومی با شکافهای خشونتآمیزی
مواجه خواهد شد .این در حالی است که مرکز حمایت از آقای عبداهلل،
که نیمهتاجک و نیمهپشتون است ،در شمال ،غرب و مرکز کشور قرار
دارد در حالی که مرکز حمایت از آقای غنی در در جنوب شرق کشور
با اکثریت پشتون قرار دارد.
از زمان برگزاری انتخابات تا کنون ،ماهها تالش به رهبری امریکا
در زمینهی توافق میان دو گروه انتخاباتی روی تقسیم قدرت ،ناکام
مانده است؛ بنبستی که همزمان با خروج نیروهای خارجی و زمانی
که حمالت شورشیان طالب سراسر کشور را تحت فشار قرار داده
است ،بر بالتکلیفی سیاسی میافزاید.
آقای کرزی همین اکنون هم بیشتر از زمان برنامهریزی شده در

افغانها و گزینهی ماندن کرزی
در قدرت

قدرت مانده است .در اول قرار بود مراسم تحلیف رییس جمهور
جدید به تاریخ  2آگست برگزار شود .این در حالی است که هردو تیم
انتخاباتی ،بهشمول آقای کرزی ،میگویند ،میخواهند جانشین کرزی
هرچه زودتر قدرت را در اختیار گیرد.
ایمل فیضی ،سخنگوی آقای کرزی گفت« :تمدید دورهی رییس
جمهور نه به نفع افغانستان است ،نه به نفع دموکراسی و نه به نفع
خود رییس جمهور کرزی»« .او هرچه در توان دارد را به خرچ میدهد
تا دو نامزد به توافق برسند .این تنها هدف اوست».
این در حالی است که گفتوگوها میان دو تیم انتخاباتی بر سر یک
حکومت مشترک ادامه دارد .اعضای این دو تیم رقیب گفتهاند که
آنها در اواخر هفته گفتوگوهای پرثمر داشتهاند؛ اما نقاط مورد
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منبع :وال استریت ژورنال
نویسندهها :مارگریتا ستانساتی و ناتانهاج
برگردان :حمید مهدوی
یاران آقای غنی گفت« :او خواهان گفتوگو برای رسیدن به توافق
است .او تالش دارد تا خودش را در وضعیت موجود دخیل سازد و
ببیند که آیا میتواند تغییردهندهی بازی جاری باشد یا خیر».
پس از ده سال ریاست جمهوری آقای کرزی ،بحران موجود نفوذ
گستردهی او را نشان داد .آقای کرزی ،که زمانی با «شهردار کابل»
خطاب شدن تمسخر شده بود ،یک شبکهی گستردهای از حامیانش
را ایجاد کرده و با وجودی که دورهاش به پایان میرسد ،با اوضاع
مرتبط مانده است.
یک مقام غربی گفت« :او هنوز یک شخصیت سیاسی فوقالعاده
قدرتمند است» .این مقام غربی معتقد است که آقای کرزی حتا از
پس از پایان کار رسمی سیاسیاش ،با نفوذ باقی خواهد ماند.
وضعیت دوامدار بالتکلیفی بر روحیهی افغانستان تأثیر گذاشته است
و تعداد زیادی از آنها میگویند که دوست دارند کرزی در قدرت
بماند تا اینکه بحران ادامه یابد .صفیاهلل که بیست و پنج سال دارد
و مبایلهای دست دوم را در کابل میفروشد ،گفت« :بهتر است
کرزی در قدرت بماند؛ چون مشکل عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی حل
نخواهد شد»« .آنها افغانستان را گروگان گرفتهاند».

اختالف هنوز باقی ماندهاند .مهمتر از همه ،دو تیم انتخاباتی بر سر
نقش رییس اجرایی به توافق نرسیدهاند .رییس اجرایی پست جدیدی
است که از قدرت رییس جمهور خواهد کاست و احتماال به آقای
عبداهلل یا عضوی از تیم انتخاباتی او تعلق خواهد گرفت.
آقای کرزی اخیرا در وضعیت اردک لنگ ظاهر شده است .با این
حال ،همزمان با تزلزل تالشهای خارجی ،سیاستمداران میگویند
که او در تالشهای دقایق آخر برای یکجا کردن دو تیم انتخاباتی،
نمیتوان از او صرف نظر کرد .او در هفتههای اخیر با هردو نامزد
دیدارهای منظم داشته است.
محمد محقق ،متحد قدرتمند و نامزدمعاون آقای عبداهلل گفت:
«کرزی هنوز کسی است که در کشور حرف آخر را میزند» .یکی از

در صورتی که بحران حل ناشده باقی
بماند ،تیم انتخاباتی اشرف غنی ،رقیب
عبداهلل عبداهلل ،نیز امکان ادامهی کار
کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان
را در نظر گرفته است .نظر به گفتهی یکی
از دستیاران ارشد غنی ،آقای غنی در
گفتوگوی تیلفونی با رییس جمهور اوباما
گفته است که موافقت با دادن امتیاز
بیشتر در گفتوگوها با آقای عبداهلل،
پایتخت سیاسی او را به مخاطره افگنده و
او را مجبور میکند تا برای اعالم وضعیت
اضطراری و لغو انتخابات ،به کرزی رجوع
کند.

ِ
جدید کابل ،در معرض دستبرد
شهر
ِ
استفادهجویان
شهیداهلل مومند

«مطابق استراتژی ماسترپالن شهر جدید کابل که از سوی مقام عالی ریاست جمهوری و
شورای محترم وزیران تصویب گردیده است ،فروش نمرات در ساحات تحت پروژه بهطور کامل
غیرقانونی است .در شهر جدید کابل نمره نه ،بلکه خانهها و آپارتمانها عرضه خواهند شد.
قابل یادآوری است که در محدودهی یک شهر پالن شده ،ایجاد شهرکها و متعاقب ًا تأیید آن از
سوی ادارات دولتی ،خالف معیارهای شهرسازی و قوانین نافذهی کشور است .یکی از مشکالت
عمدهی پروژهی شهر جدید کابل عبارت از تداخل وظیفهای ارگانهای دولتی در این پروژه است
که این پروژه را برخالف تمامی فرامین ،احکام و مصوبات مقام عالی ریاست جمهموری و
شورای عالی وزیران ،با بنبست مواجه ساخته است».

شهر جدید کابل که یکی از بزرگترین ابتکارات افغانستان در
دههی اخیر ،بعد از سقوط رژیم طالبان ،میباشد ،تقریب ًا دو برابر
شهر فعلی کابل مساحت دارد و به سطح بینالمللی و معیارهای
شهرسازی در سطح منطقه ،بزرگترین شهری است که افغانستان
آن را برنامهریزی کرده است .شهر جدید کابل که پایتخت جدید
افغانستان در قرن بیست و یکم خواهد بود ،ظرفیت سه میلیون
جمعیت را خواهد داشت.
پروژهی شهر جدید کابل که حجم سرمایهگذاری در آن حداقل
هشتاد میلیارد دالر امریکایی در طی سی سال تخمین شده
است ،در اوایل  1385رسم ًا طرح شد و جهت پیشبرد بهتر امور
برنامهریزی و تطبیق آن ،بورد و ادارهی مستقل «انکشاف [توسعه]

شهر جدید کابل» ایجاد شد .نیاز عمدهی طرح این ادارهی مستقل
برای این پروژه این بود که برای رسیدگی به امور شهری که باید
طی سی سال ساخته شود ،الزم است یک ادارهی مستقل مدنظر
گرفته شود.
این پروژه که در منطقه بیمانند میباشد ،ظرفیت این را دارد که
به مرکز تجارت و اقتصاد منطقهای تبدیل شود .با در نظرداشت
این اهمیت ،طبیعی است با بحران رقابتهای خارجی و داخلی
مواجه شود.
پروژهی شهر جدید کابل که مساحتی در حدود  740کیلومتر مربع
را در مناطق ده سبز و باریک آب احتوا میکند ،توجه غاضبان
و مافیای زمین را که نفوذ آنها در میان ادارههای دولتی نیز

چشمگیر است ،به خود جلب نموده است.
این پروژه قرار بود در اوایل سال  1392از سوی رییس جمهور
گشایش یابد؛ اما با تنشهایی که قرار گفتههای ارگانهای امنیتی،
سازمان یافته بودند ،با بنبست مواجه شد و افتتاح آن به تعویق
افتاد .عوامل به تعویق افتادن پروژه را میتوان به عدم اعتنای
ادارههای دولتی
رهبری سیاسی کشور به این پروژه و عدم کارآیی 
در راستای تکمیل نمودن خواستهای قانونی مردم محل دانست.
اکنون که زمان حکومت کنونی به پایان رسیده و نظر همه به
انتخابات و حکومت آینده معطوف است ،بعضی از اراکین دولتی
در پی بهرهبرداریهای شخصی از این پروژه برآمدهاند .آوازههایی
مبنی بر افتتاح این پروژه از چندی به اینسو پخش شدهاند .حتا
گفته میشود که شهرکهای غیرقانونی که مسئولیت تطبیق
این پروژه را ندارند ،اقدام به فروش نمرات غیرقانونی به گونهی
مخفیانه در آن نمودهاند .با بازدیدی که از ساحهی ده سبز داشتم و
نیز پرسشی که از چندین راهنمای معامالت در آنجا داشتم ،برایم
معلوم شد که بعضی از شهرکها از سوی وزارت امور شهرسازی
ویزه گردیده و به فروش نمرات ادامه میدهند .این در حالی است
که بورد و ادارهی مستقلی برای این پروژه وجود دارد و تمامی امور
آن مطابق به احکام و مقررات کشور ،باید از طرف این یگانه ارگان
مسئول طی مراحل گردد .پرسشهایی که از مسئوالن تطبیق
پروژه در بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل داشتم ،آنها در
مورد چنین گفتند:

«مطابق استراتژی ماسترپالن شهر جدید کابل که از سوی
مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم وزیران تصویب
گردیده است ،فروش نمرات در ساحات تحت پروژه بهطور کامل
غیرقانونی است .در شهر جدید کابل نمره نه ،بلکه خانهها و
آپارتمانها عرضه خواهند شد .قابل یادآوری است که در
محدودهی یک شهر پالن شده ،ایجاد شهرکها و متعاقب ًا تأیید
آن از سوی ادارات دولتی ،خالف معیارهای شهرسازی و قوانین
نافذهی کشور است .یکی از مشکالت عمدهی پروژهی شهر جدید
کابل عبارت از تداخل وظیفهای ارگانهای دولتی در این پروژه
است که این پروژه را برخالف تمامی فرامین ،احکام و مصوبات
مقام عالی ریاست جمهموری و شورای عالی وزیران ،با بنبست
مواجه ساخته است».
ف معتقد است که آنها
مسئوالن وزارت امور شهرسازی برخال 
منحیث رهبری سکتور شهرسازی در افغانستان ،حق ویزهی
اینگونه شهرکها را دارند .چنین مشکالتی میان وزارت و
شهرداریها نیز وجود دارد .شهرداری کابل نیز از اینگونه تداخل
وظیفهای چندین با ر به مقامهای بلندپایهی کشور شکایت نموده
است.
این سراسیمگیها در ادارههای دولتی و برخوردهای شخصی و
استفادهجوییهای اراکین ،بهخصوص در ختم حکومت کنونی،
باعث شده که اکثراً پروژههای اقتصادی کشور با بنبست مواجه
شوند و این مسئله باعث رکود اقتصادی در سطح مملکت گردد.
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نخسـتینبرگـردان
«کلیله و دمنه» به پشـتو
صبوراهلل سیاهسنگ ،نویسنده و شاعر افغان
مقیم کانادا

نارضایتی مردم از خدمات صحی دولتی
در افغانستان
نسرین محمدی ،مادر چهار کودک ،عهد بسته که هرگز دیگر به یک شفاخانه دولتی
افغانستان پا نگذارد .او پس از اولین تجربهاش در سرویس والدی ،اعتمادش نسبت به
سیستم مراقبتهای صحی دولتی را کام ًال از دست داده است.
خانم محمدی تجاربش را از شفاخانه دولتی مزار شریف چنین به خاطر میآورد:
«داکترها به من گفتند که هنوز کام ًال توسع نکردهام (آماده والدت نشدهام) ،باید در
دهلیز انتظار بکشم .من باید با چند تن دیگر روی زمین مینشستم ،زیرا چوکیای در
آنجا نبود».
او میافزاید« :سرانجام مرا به اتاقی بردند که سه زن دیگر در حالی که پاهای شان
در انتظار وضع حمل باز بود ،نیز آن جا بردند .این در حالی بود که رفت و آمد در اتاق
جریان داشت .یک ساعت وقت گرفت تا که بدون بیحس ساختن ،وضع حمل کنم.
یک دانه قطیفه هم وجود نداشت تا طفل نوزادم را پاک کنم».
نسرین محمدی به توضیح تجربهاش در شفاخانه دولتی مزار شریف ادامه میدهد:
«داکتران فوراً پس از وضع حمل به من گفتند که اتاق را ترک کنم ،زیرا زنان دیگر
در دهلیز صف بستهاند».
بعد از ترک شفاخانه مصیبتهای نسرین پایان نیافت .داکتران به وی گفته بودند که
برای ده روز پس از والدت جانش را نشوید ،در نتیجه کوکهای زخمش چرک کردند.
خودش میگوید« :برای والدت سه طفل دیگرم ،من بین  600تا  800دالر پول پرداخته
بودم ،این پول خوب سرمایهگذاری شده بود».
برای کشوری که درآمد روزانه افرادش پایینتر از سه دالر است و  75درصد جمعیتش
در روستاها زندگی میکنند و دسترسی آسانی به تسهیالت صحی ندارند ،این پول
بهای گزافی است.
بسیاری از زنان چاره دیگری ندارند جز این که روی تسهیالت صحی دولتی اتکا کنند
و نتیجه چنین تعهد افغانستان به صحت مادر این میشود که در هر  100هزار والدت،
 460مادر بمیرند و به این ترتیب این کشور از نگاه مرگ و میر مادران در سطح جهان
سوای قسمت سفلی صحرای افریقا ،مقام چهارم را داشته باشد.
با این حال ،چنین رقمی به گفته ملل متحد ،بیانگر پایین آمدن قابل مالحظه مرگ و
میر مادران از نقطه اوجآن میباشد ،زیرا در سال  2002در هر  100هزار والدت 1600
نفر جان میدادند .تنها در سال  2013میالدی  4200زن افغان جانهای شان را به
هنگام والدت از دست دادند.
دالیل این امر قسم ًا فقدان مراقبتهای اختصاصی طبی در جریان حاملگی و والدت
برای بخش اعظم زنان افغانستان میباشد .شمار اندکی که در مناطق شهری زندگی
میکنند ،به مراکز صحی دسترسی دارند .فقدان امنیت در کنار نبود راههای مناسب
موجب میشوند که بسیاری زنان در خانه والدت کنند.
این وضعیت برای  6.5میلیون زن حامله در سراسر افغانستان نشانه خوبی نیست ،زیرا
این کشور صرف  3500قابله دارد .این مطلب در آخرین گزارش ملل متحد در مورد
قابلهها گزارش داده شده است.
براساس این آمار ،مجموع قابلهها در افغانستان صرف برای  23درصد زنان کفایت
میکند .اوضاع رو به خرابی است .زیرا در این گزارش ملل متحد گفته میشود که
خدمات قابلگی در این کشور در سال  2030ساالنه برای  1.6میلیون زن حامله پاسخ
داده میتواند و از این جمله نیز  75درصد آن در مناطق شهری میباشند.
حتا زنانی که از بهترین تسهیالت در شهرها برخوردار اند ،مث ًال در شهر کابل که به
شفاخانه والدی ماللی دسترسی دارند ،سالمت و آرامی شان تضمین شده نمیباشد.
به طور مثال خانم سلطانی که مادر چهار کودک است ،از تجارباش در این شفاخانه
ناراضی است.
او ُرک و راست میگوید « :چهار طفلم را توسط عملیات (سزارین) به دنیا آوردهام،
اما داکترانم مجرب نبودند ...بسیاری آنها سه سال مکتب طبی را خوانده بودند».
او میافزاید« :هرگاه ما به چنین خدماتی بین یک تا ده نمره بدهیم ،شفاخانه والدی
ماللی صرف نمره چهار میبرد».
دیدگاه سلطانی شاید مربوط به تجربه خاص خودش باشد ،اما چنین چیزی در گزارشها
و تحقیقات مختلف از سیستم صحی افغانستان بازتاب یافته است .در گزارش سال
 2013داکتران بدون مرز در مورد افغانستان گفته میشود که به علت نبود کارمندان
مجرب زن در بخش صحی ،افغانستان «یکی از خطرناکترین جاها برای زنان حامله

و یا اطفال نوزداد میباشند».
در گزارش این سازمان که چهار شفاخانه در سرتاسر افغانستان دارد ،آمده است:
«بسیاری افغانها از عهده پرداخت هزینه کلینکهای شخصی برآمده نمیتوانند و
بسیاری شفاخانههای دولتی با کمبود پرسونل و موانع بیش از حد همراه میباشند».
این گزارش ادامه میدهد« :بسیاری مراکز صحی روستایی کار نمیکنند ،زیرا
پرسونل صحی تحصیل یافته به علت ناامنی آنجا را ترک گفتهاند .تهیه دوا و
سامانآالت برای این مراکز یا غیرمنظم است و یا وجود ندارد».
در گزارش ملل متحد گفته میشود که این یک تحلیل هشدار دهنده برای کشوری
است که نیاز دارد سیستم صحیاش باید «دست کم  117.8میلیون ویزیتهای
پیش از والدت 20.3 ،میلیون والدت و  81.3میلیون ویزیت بعد از والدت را بین
 2012تا  2030پوشش داده بتواند».
دواهای ضد حاملگی هنوز بسیار کم مصرف میشوند و نزدیک به  22درصد زنانی
را در بر میگیرد که در سن باروری میباشند .هنوز هم در افغانستان خانوادههای
بزرگ مرسوم است.
به طور اوسط زنان شش طفل به دنیا میآورند که در عقب آن انگیزههای فرهنگی
قرار دارد ،چون میخواهند دست کم یک فرزند پسر به دنیا آید که در سنین پیری
از والدین خود دستگیری کند.
فقدان معلومات در مورد سقف والدتها موجب میشود که مادران وقت کافی برای
بهبود میان دو والدت نداشته باشند .این امر یک سلسله مشکالت صحی را برای
مادران به وجود میآورد که یکی از آنها فقدان شیر برای طفل نوزاد است.
یافتههای یک تحقیق که در سال  2013توسط وزارت صحت عامه افغانستان
صورت گرفت ،حاکی از آن است که صرف  58درصد اطفال پایینتر از شش ماه
تنها شیر مادر میخورند.
با اینهم نسبت به ده سال پیش بهبودی هرچند اندک به نظر میرسد ،اما برای
صحت طفل و مادر امیدوار کننده است .در همین تحقیق حکومت مشخص شده
است که «نقص نشو و نما در اطفال به  20درصد پایین آمده است .این نقص نشو
و نما در سال  2004میالدی  60.5درصد و در سال  2013میالدی  40.9درصد
بوده است».
داکتر نیلوفر سلطانی که در شفاخانه والدی ماللی کار میکند به خبرنگار «آی پی
اس» گفته است که در ده سال اخیر کمکهای طبی در افغانستان به طور «قابل
مالحظه»ای بهبود یافته است.
داکتر سلطانی که متخصص نسایی است ،میگوید« :مراکز صحی بیشتر وجود
دارند که بهتر تجهیز شدهاند .شمار داکتران با تجربه افزایش یافته است».
اما مهمترین تغییر به گفتهی او آن است که طرز دید زنان نسبت به خدمات طبی
فرق کرده است .داکتر سلطانی میگوید« :قب ًال شمار کم زنان به شفاخانه میآمدند،
اما امروز اکثر زنان خود شان به شفاخانه میآیند .آهسته آهسته آنها ترس شان
را نسبت به داکتران از دست میدهند» .داکتر نیلوفر سلطانی میافزاید که مراکز
صحی از جمله نادر جاهایی میباشند که زنان بدون حضور مردان شان میتوانند
احساس آرامش بکنند.
«دویچه وله»

ترجمه از هر زبانی که باشد ،دریچه شناسایی و آگاهی تازه را به روی خوانندگان
باز میکند .این خدمت ارزشمند فرهنگی در افغانستان آسیبپذیریهای ناخواسته
داشته است ،زیرا به خاطر موجودیت دو زبان رسمی پشتو و فارسی ظاهرا چنین
توقع برده میشد که افراد باسواد کشور با هر دو زبان آشنایی داشته باشند و
ضرورت به ترجمه نخواهد بود.
به همین دلیل رویدست گرفتن ترجمه زبانهای داخلی از همدیگر سابقه چندانی
ندارد و آثار کمی از زبان فارسی به پشتو یا برعکس آن ترجمه شده است.
سرگذشت ترجمههای پراکنده فارسی به پشتو بر میگردد به هشتاد سال پیش،
هنگامی که صالحمحمد قندهاری بنیانگذار هفته نامه «طلوع افغان» سرودههای
عبدالهادی داوی را به پشتو برگرداند و سپس در سال  ۱۳۱۸خورشیدی ()۱۹۳۹
مثنوی معنوی موالنا جاللالدین بلخی را ترجمه کرد .رونق ترجمه از زبانهای
داخلی افغانستان
بعد از رکود کمابیش چهل ساله ،بار دیگر تالشها برای ترجمه از زبانهای داخلی
صورت گرفت و نویسندگان و شاعرانی چون فاروق فردا ،لطیف بهاند ،رحمت آریا
و دیگران کارهایی در این زمینه انجام دادند.
در میان کسانی که منظم و پیگیر به ترجمه آثار فارسی به پشتو میپردازند،
نامهای دکتور صالحمحمد زیری و نجمالرحمان مواج در سر فهرست میآیند.
درین اواخر کتاب «کلیله و دمنه» که گنجینه بزرگ و ارزشمند سرزمین شرق
شمرده میشود ،از سوی دکتر صالحمحمد زیری به پشتو برگردانده شده است.
متن فارسی این اثر در افغانستان نه تنها در کنار گلستان ،بوستان و دیوان حافظ
در مسجدها خوانده و تدریس میشود ،بلکه در بسیاری از خانهها نیز میتوان
آنرا دید.
با آنکه «کلیله و دمنه» در عمر دوهزار سالهاش به بیشتر از  ۲۰۰زبان ترجمه
شده است ،اما جایش در زبان پشتو تا کنون خالی بود.
کلیله و دمنه بعد از شهنامه
صالحمحمد زیری ،در مقدمه کتاب مینویسد :شمار زیادی از باشندگان مناطق
شرقی و جنوبی افغانستان هنوز هم گنجینههای شکوهمندی چون شهنامه و کلیله
و دمنه را به نام آثار ایرانی میشناسند و دلچسپی خاصی به آنها نشان نمیدهند؛
در حالی که هردو از دستاوردهای باستانی آریایی به شمار میروند.
نامبرده میافزاید :بیشتر از همه به حال خود تاسف دارم که در هفتادوپنجمین
سال زندگی ،کلیله و دمنه را خواندم و آنهم بر حسب تصادف.
وقتی در سالهای خانه نشینی به داستان نویسی روی آوردم ،خواستم به حکایاتی
که از زبان حیوانات نقل شده باشند ،دسترسی یابم تا از محتوا و چگونگی نگارش
آنها استفاده کنم .روزی از نجیبه (دخترم) پرسیدم که از همچو منابعی اطالع
دارد .او بالفاصله گفت :کلیله و دمنه .به این ترتیب در صدد یافتن این کتاب شدم.
وقتی هارون (پسرم) کتاب «کلیله و دمنه» نصراهلل منشی را یافت و به خانه
آورد ،آن را به دقت خواندم و بهرهها بردم .از بس خوشم آمده بود ،تصمیم گرفتم
ترجمهاش کنم .باید گفت که کار نهایی را با مقابله و تصحیح بر اساس متن ترجمه
احمد آجودانی به پایان رساندم.
ترجمه «کلیله و دمنه» مانند برگردان شهنامه به پشتو از سوی همین مترجم ،با
امانتداری کامل و کاربرد زبان ساده و رسا فراهم آمده است و نادرستی تایپی
اندکی دارد.
دکتر صالحمحمد زیری ،افزون بر کتاب کنونی ،ده اثر چاپ شده در زمینههای
گوناگون شعر ،داستان ،سیاست و جامعهشناسی دارد.
شناسنامه کتاب
نام :کلیله او دمنه (پخوانی پنچه تانتره)
مترجمان متن فارسی :نصراهلل منشی و احمد آجودانی
تعداد صفحات۲۸۸ :
شمارگان ۱۰۰۰ :جلد
چاپخانه :قندهار
ناشر :موسسه نشراتی عالم ارشاد
قیمت فروش در افغانستان ۲٥٠ :افغانی
«بی.بی.سی»

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
احمد بهزاد

حکایت همچنان باقی است
تا کنون از اتخاذ مواضع و تضاد منافع دو جانب ماجرا
چنین به نظر میرسد که طرح حکومت وحدت ملی ،فرجام
نیکو نخواهد داشت .مواضع و منافع دوجانب در چند محور

برجسته است:
محور نخست:
تیم اصالحات به رهبری دکتر عبداهلل اعالم کرده است هر نتیجهای که توسط
کمیسیونهای انتخاباتی اعالم شود ،آمیخته به تقلب و دستکاری است و آن را به رسمیت
نمیشناسد .استناد این تیم به اسناد و شواهدی است که گویای تقلبهای سازماندهی
شده در دور دوم انتخابات است .از اینرو تیم اصالحات مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی
را «توافق سیاسی» دوجانب میداند و این امر را به مثابه خط قرمز خود طرح کرده است.
تیم تداوم به رهبری داکتر احمدزی اصرار بر اعالم نتایج توسط کمیسیونهای انتخاباتی
دارد و این نتایج را آراء واقعی مردم افغانستان میداند .استناد این تیم به روند تفتیش آراء
است .از همین رو تیم تداوم توافق سیاسی را نیز بر اساس «نتیجه انتخابات» قابل قبول
میخواند.
محور دوم:
ساختار حکومت وحدت ملی ،حوزه صالحیتهای رئیس جمهور و رئیس اجرایی ،تقسیم
قدرت و ضمانت اجرای توافقات سیاسی مبحث دیگری است که هر کدام از طرفین نگاهی
خاص به آن دارند:
دکتر عبداهلل؛ حکومت وحدت ملی را فرصتی برای تحقق راهبرد سیاسی خود ( تعدیل نظام
از متمرکز به غیر تمرکز ) یافته و معتقد است عملی شدن این برنامه ،تعامالت سیاسی را
در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد و از زیاده خواهیها و انحصار طلبیها خواهد کاست.
در تدبیر تیم اصالحات ،حکومت وحدت ملی زمانی میتواند منتج به یک ساختار متوازن و
غیر متمرکز شود که از ابتدا بطور مساوی از دو جانب شکل یافته باشد .انتقال صالحیتهای
اجرایی از ریاست جمهوری به ریاست اجرایی ،حضور رئیس اجرایی و معاونانش در رأس
حکومت (شورای وزیران) مشارکت مساویانه در اداره و متوقف بودن عزل و نصب مقامات
عالی رتبه بر «تفاهم» دو جانب ،مهمترین مواردی است که تیم اصالحات را برای تحقق
راهبرد سیاسیاش کمک خواهد کرد.
داکتر احمدزی؛ حکومت وحدت ملی را بهانهای برای گریز از زیر بار تقلب و اقناع جانب
مقابل میداند .از همین رو با تأکید بر ریاستی بودن نظام در قانون اساسی فعلی ،حاضر
نیست ریاست اجرایی را به مثابه یک نهاد مؤثر در اداره کشور بپذیرد .وی همچنان بی میلی
و مخالفت خود با تعدیل نظام (از ریاستی به صدارتی) را نیز پنهان نکرده است.
داکتر احمدزی از به کار بردن اصطالح «مشارکت مساویانه» در قدرت سر باز میزند و در
عوض کلمات چند پهلو و تفسیر بردار را پیشنهاد میکند؛ مانند مشارکت متوازن ،عادالنه،
منصفانه و  ....او همچنان به جای کلماتی چون توافق و تفاهم ،کلماتی چون مشوره یا
مشوره جدی را مطرح میسازد.
با این وضعیت ،فرجام حکومت وحدت ملی از همین اکنون قابل پیش بینی است.
در صورت نتیجه بخش بودن تالش همکاران بینالمللی بر ایجاد حکومت وحدت ملی:
کشمکشها پس از مراسم تحلیف آغاز خواهد شد .دکتر عبداهلل و تیم اصالحات توافق
نامه را مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی میدانند و چارهای جز تعقیب مو به موی آن
نخواهند داشت .در جانب مقابل داکتر احمدزی و همراهان تمرکزگرای او در تیم تداوم،
از تمام ابزارها برای فرار از اجرای توافق نامه استفاده خواهند کرد .در این صورت کابینه،
شورای وزیران ،شورای امنیت ،ادارات دولتی و تمام مقامات ،درگیر نزاع و جدالی همه روزه
خواهند بود؛ که به مشکل بتوان تصور کرد چنین حکومتی یکساله شود.
در صورت نتیجه بخش نبودن تالش همکاران بینالمللی بر ایجاد حکومت وحدت ملی؛
دو گزینه وجود دارد:
الف  -اعالم نتایج توسط کمیسیونهای انتخاباتی و ورود داکتر احمدزی به ارگ؛ بدون
حل و فصل شدن ماجرای تقلبهای انتخاباتی :در این حالت کشور وارد بحرانی عمیق
و نابسامانیهای جدی خواهد شد؛ که با توجه به قایم و متکی بودن نظام به میزان قابل
مالحظهای به پایگاه اجتماعی تیم اصالحات ،حکومتی که بخواهد با این پایگاه اجتماعی
درگیر شود ،عمر کوتاهی خواهد داشت.
ب  -کنار گذاشتن طرح حکومت وحدت ملی و خط بطالن کشیدن بر نتایج انتخابات:
در این حالت ایجاد اداره موقت اجتنابناپذیر است؛ که با دو گزینه میتواند مطرح شود:
یک  -دوام حکومت فعلی با عنوان موقت یا عبوری.
دو  -تشکیل اداره بی طرف با مأموریت برگزاری مجدد انتخابات.
در حال حاضر آنچه که رفتن به سراغ حکومت موقت را دشوار ساخته است ،ضرورت
همکاران بینالمللی به امضای پیمان امنیتی است .چنین حکومتی از مشروعیت الزم برای
امضای چنان پیمان مهمی برخوردار نیست .همکاران بینالمللی برای عبور از این ناگزیری
مجاری دیگری چون شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارند؛ که میتواند مدت
مأموریت شان در افغانستان را تمدید کند.
باید دید گفتگوهای چند ساعت پیشرو ،به عملی شدن کدام گزینه منجر خواهد شد.

ورزشکردن،بهترینوسیلهبرایافزایشاعتماد
بهنفس

اعتماد بهنفس حاصل اعتقادات درونی ما و همچنین
اهدافی است که ما برای خود متصور میشویم .در
دنیای مدرن امروزی این میتواند شامل بسیاری از
موارد شود؛ اعتماد بهنفس فیزیکی یکی از آنهاست.
ورزش کردن یکی از ابزارهایی است که ما را در
دستیابی به اعتماد بهنفس فیزیکی یاری میکند.
حال جدا از عدم توازن فیزیکی شخص یا نیازهای
روزمرهی شما به انرژی ،در واقع توان مورد نیاز بدن
شما برای رسیدگی به امور جاری روزمرهی زندگیتان
از اصلیترین دالیل این نوشتار است.
در این مقالهی مختصر ،ما تأثیرات ورزش کردن
بر افزایش اعتماد بهنفس افراد را با یکدیگر مرور
میکنیم و خواهیم دید که چگونه ورزش کردن به
بهترین وسیله برای افزایش اعتماد بهنفس شما مبدل
میشود .در حقیقت داشتن اعتماد بهنفس باال و متعاقب
آن داشتن توانایی واقعبین بودن میتواند تا حد بسیار
زیادی به کنترول مشکالت روزمرهی افراد ،حال چه
ذهنییا جسمی یا حتا اجتماعی کمک شایانی کند.
در اینجا ما به  10دلیل بر افزایش این اعتماد بهنفس
توسط ورزش کردن میپردازیم.
 .1حس رضایت از خود
افرادی که ورزش میکنند ،نسبت به دیگران که
ورزش نمیکنند ،دارای حس رضایت از خود بیشتری
هستند؛ زیرا این افراد چنین پیش خود میاندیشند که
آنها با انجام دادن ورزش عالوه بر حفظ تندرستی
خود کار مفیدی را در طول روز انجام دادهاند و این
نوع تفکر نهایت ًا به حس رضایت از خود منجر میشود
و این حس ویژه به شما در افزایش اعتماد بهنفس
کمک میکند.
 .2سالمتی جسمی
ورزش کردن باعث میشود که سیستم ایمنی بدن
افراد بهتر عمل کند و کارایی بیشتری داشته باشد که
نتیجهی این عملکرد بهتر در واقع کمتر بیمار شدن
افراد است .حال این سالمتی جسمی به افراد این حس
را القا میکند که دارای برتری نسبی هستند و متعاقب
آن اعتماد بهنفس افراد باالتر میرود.
 .3بهبود ظاهر افراد
ظاهر هر شخصی بدون شک جزو مهمترین ارکان
سازندهی اعتماد بهنفس افراد است ،حال همانطور
که همگی بر آن واقف هستید ،داشتن برنامهی منظم
برای ورزش منجر به داشتن اندامی متناسب و زیبا

برای شخص میشود که این اندام زیبا بدون شک
باعث افزایش اعتماد بهنفس افراد میشود.
 .4تغییر ساختار فکری
گاهی اوقات هر شخصی ممکن است غرق دریای
افکار منفی شود و با ناامیدی دستوپنجه نرم کند که
در این زمان ورزش کردن یکی از راههای تغییر ساختار
فکری شما از منفی به مثبت است؛ زیرا دانشمندان
به این نتیجه رسیدهاند که ورزش کردن منجر به
شکلگیری ساختار فکری مثبت در افراد میشود.
 .5ساحل ثبات بودن
محققان در تحلیل رفتارهای اجتماعی افراد به این
نتیجه رسیدهاند که انسانها در شرایط توفانی زندگی
که کشتی افکارشان دچار موجهای سهمگین شده
است ،نیاز به سواحل ثبات و امنیت دارند که یکی
از این سواحل امن ،ورزش کردن است؛ زیرا اشخاص
زمانی را که صرف ورزش میکنند ،دارای امنیت ذهنی
و روانی خواهند بود و داشتن این سواحل ثبات در
زندگی ،باعث افزایش اعتماد بهنفس خواهد شد.
 .6اجتماعی شدن
در کل محققان به این نتیجه رسیدهاند که یکی از
راههای افزایش اعتماد بهنفس و حافظه ،داشتن روابط
اجتماعی با دیگران است ،بهگونهای که ما در منابع
مذهبی نیز شاهد آن هستیم که توصیههای زیادی
برای انجام صلهی رحم میشود .ورزش کردن نیز به
دلیل اینکه افراد را در معرض برخورد با دیگران قرار
میدهد ،امکان اجتماعی کردن افراد را فراهم میکند
و متعاقب آن اعتماد بهنفس افراد بیشتر میشود.

 .7گذر از محدودیتها
همیشه در طول تاریخ بشر عالقهی زیادی برای گذر
از محدودیتها و بهدستآوردن حداکثرها بوده است؛
مث ً
ال او همواره خواستار طول عمر بیپایان یا ثروت
بیپایان بوده است .گذر از این محدودیتها بدون
تردید باعث افزایش اعتماد بهنفس میشود .ورزش
کردن نیز یکی از راههای گذر از این محدودیتهاست؛
زیرا شما با ورزش میتوانید محدودیتهای فیزیکی
بدن خود را هرچه بیشتر از قبل کمتر کنید و بر
تواناییهای خود بیشتر بیفزایید که این به افزایش
اعتماد بهنفس شما منجر میشود.
 .8بهبود عملکرد جنسی
ورزش کردن تأثیر مستقیم بر بهبود عملکرد جنسی
شما میگذارد که نتیجهی این بهبود عملکرد جنسی،
باال رفتن اعتماد بهنفس شما در زندگی زناشویی است.
 .9افزایش تمرکز اشخاص
اگر شخصی بتواند با تمرکز بیشتری بر روی کاری
تمرکز کند ،از اعتماد بهنفس بیشتری برخوردار خواهد
بود و محققان ثابت کردهاند که ورزش کردن یکی از
راههای افزایش تمرکز شما بر روی امور محوله است.
 .10ترشح هورمون اندورفین در بدن
تحقیقات نشان میدهند که ورزش کردن یکی از
راههای ترشح اندورفین در بدن است که این ماده
میتواند استرس و اضطراب موجود در بدن شما را تا
حد زیادی کاهش دهد و این کاهش استرس بهصورت
مستقیم باعث افزایش اعتماد بهنفس شما میشود.
(برترینها)



الیهی اوزون جو زمین «در حال ترمیم است»



Jafar Rasouli

قهرمان مردهاند
بدون شک وضعیت مردم هزاره و تاجیک افغانستان امروز
در مقایسه با دهههای گذشته از لحاظ جایگاه سیاسی به
مراتب بهتر است .سوال این است که این تغییر چگونه
ایجاد شد؟ که نقش مهم داشت؟ (من در پی تحقیق کامل نیستم و در حد یاداشت
فیس بوک مینویسم).
ب ِهبود وضعیت سیاسی هر دو اقلیت قومی( البته در این قسمت بین جایگاه تاجیکها
و هزارهها فاصله خیلی زیاد است) مرهون دو عامل اند .یک :خارجی .نظام وراثتی نادر
خانی را مستقیم یا غیر مستقیم توسط بلوک شرق ساقط شد .زنجیر استبداد گسست.
یک بار دیگر که میرفت تا بار دیگر استبداد سیاه مستولی گردد؛ قدرتهای غربی زنجیر
استبداد و ظلم را پاره کرد.
دوم ،در دورهی جنگ در میان تاجیکها ،قهرمانی ظهور کرد؛ احمد شاه مسعود .کسی
که آرمانی داشت و اراده ،تدبیری و منزه ماند از ثروت اندوزی .عین واقعه در میان
هزارهها نیز رُخ داد .مزاری توانست که حداقل برای مدت کوتاه انسجام ایجاد کند.
مرکزیت بوجود بیاورد .اما اکنون هر دو قهرمان مردهاند.
جانشینان مسعود و مزاری به ثروت و اقتصاد و رفاه و کبر و نخوت روی آوردند .از چشم
قدرتهای خارجی نیز افتادهاند .ادامهی داستان را شما بنویسید......
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سازمان ملل اعالم کرده که الیهی اوزون ،که از
زمین در برابر تشعشعات زیانبار خورشید حفاظت
میکند ،رو به ترمیم است .بر اساس این گزارش،
برای نخستین بار طی سی و پنج سال گذشته،
پژوهشگران تأیید کردهاند که الیهی اوزون ،که
در برخی نقاط کرهی زمین به طرز خطرناکی کاهش
یافته بود ،نشانههایی از بهبود نشان میدهد.
به گفتهی پژوهشگران ،دلیل آغاز روند ترمیم
الیهی اوزون این است که از اواخر دههی ،١٩٨٠
استفاده از بعضی مواد شیمیایی آسیبزننده به الیهی
اوزون بهتدریج در تمام جهان حذف شده است .این
گازها عمدتا در یخچال و انواع اسپری کاربرد داشت.
سازمان ملل ضمن ستایش از این تغییر ،گفته است
که نتیجهبخش بودن ارادهی مشترک بینالمللی
در این زمینه نشان میدهد که جامعهی جهانی
میتواند از دیگر جنبههای تخریب محیط زیست

هم جلوگیری کند ،مشروط بر اینکه ارادهی سیاسی
الزم برای این نوع همکاری وجود داشته باشد.
در این گزارش ،که نتیجهی تحقیقات بیش از سیصد
پژوهشگر است ،آمده که از سال  ٢٠٠٠تا ٢٠١٣
میالدی ،سطح اوزون در بخشهایی از جهان ٤
درصد رشد کرده است .این پژوهشگران هر چهار
سال یکبار به دعوت سازمان ملل برای بررسی
وضعیت اوزون گرد هم میآیند و نتیجهی تحقیقات
خود را ارائه میدهند.
کاهش الیهی اوزون از اواخر دههی  ١٩٧٠به دلیل
کاربرد مادهی سیافسی آغاز شد و پس از هشدار
پژوهشگران نسبت به عواقب خطرناک ادامهی این
روند ،کشورهای جهان پروتوکول مونترال را در سال
 ١٩٨٧امضا کردند و متعهد شدند که استفاده از این
ماده را به تدریج کنار بگذارند .این ماده عمدتا در
یخچالها و قوطیهای اسپری کاربرد داشت.

نکتهی دیگری که در گزارش اخیر پژوهشگران
آمده ،این است که افزایش گازهای گلخانهای،
که عامل اصلی گرمایش زمین محسوب میشود،
ظاهرا به ترمیم الیهی اوزون کمک کرده است .بر
اساس این گزارش ،افزایش میزان دیاکساید کاربن
و سایر گازهای ایجاد باعث کاهش دمای الیهی
استراتوسفیر جو زمین میشود و کاهش دما ،میزان
اوزون را در این الیه افزایش میدهد.
عامل دیگری که مایهی نگرانی شده ،این است
که مواد جایگزین سیافسی به نوبهی خود باعث
گرمایش زمین میشود؛ در حالی که استفاده از آنها
نیز رو به افزایش است .به این ترتیب ،خبر خوش
بهبود الیهی اوزون با خبر ناخوشآیند ادامهی روند
گرمایش زمین همراه است.
گزارش سازمان ملل تأکید دارد که با وجود به
جریان افتادن روند ترمیم الیهی اوزون ،جبران
کردن آسیبی که به آن وارد شده ،مدتها به طول
خواهد انجامید؛ زیرا مواد شیمیایی تخریب کنندهی
اوزون همچنان در جو وجود دارد و حفرهای که در
الیهی اوزون در جنوبیترین نقاط نیمکرهی جنوبی
ایجاد شده ،هنوز هم ترمیم نشده است .بزرگترین
حفره در الیهی اوزون ،بر فراز قطب جنوب ایجاد
شده است.
الیهی اوزون با جلوگیری از عبور پرتو فرابنفش نور
خورشید ،مانع از تابش آن بر سطح زمین میشود.
این پرتو برای حیات روی کرهی زمین زیانبار است
و عامل کمک کننده به ابتالی به سرطان پوست
و همچنین خسارت به گیاهان محسوب میشود.
(بیبیسی)
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بازتاب باخت آرسنال در مطبوعات انگليس

مطبوعات انگليس بعد از باخت  2بر صفر
آرسنال به بروسيادورتموند به شدت از مسعود
اوزيل انتقاد کردند .با وجود اینکه توپچ یهای
لندن (آرسنال) سهشنبه شب نمایش ضعیفی
مقابل نایب قهرمان بوندسلیگا داشتند اما
نوک تیز پیکان انتقادات مطبوعات بریتانیایی
به هافبک آلمانی آرسنال وارد شد.
نمونهای از این انتقادات در رسانههای انگلیسی
چنین است:
دیلی اکسپرس :دورتموند همانقدر که
خارقالعاده بود ،آرسنال به همان می زان
ضعیف عمل کرد .مایکل آرتتا ،در خط میانی
از دست رفت .مسعود اوزیل هم در میانه
میدان مایوسکننده بود و دفاع آرسنال لحظات
وحشتناکی را تجربه کرد.

دیلی میل :مسعود اوزیل ،ستاره آرسنال باز
دوباره انتظارات را برآورده نکرد .حاال م یپرسیم
کدام تیم م یخواهد «بازیسازی» داشته باشد
که نم یتواند روی جریان بازی تاثیر بگذارد؟
دیلی تلگراف :اوکسالد چمب رلین جایگزین
مسعود اوزیل شد که خیلی دوستانه بگوییم
خوب نبود .مقابل تماشاگر آلمانی که قبال از
خالقیتش ای راد گرفته بود ،اوزیل بهترین فرصت
را ب رای نشان دادن استعدادش ،از دست داد.
ایندپندیت :این مسعود اوزیلی که ما در بال
راست دیدیم ،بی عالقه کار کرد.
گاردین :آرسنال یک شب تلخ و ناگوار را تجربه
کرد .ضعیف بازی کرد ،بی سازمان بود ،بازیکن
مصدوم هم داد .از همه بدتر مسعود اوزیلش،
بسیار دور از چهره واقع یاش بود.



روني :از فرگوسن بابت همه کارهايش متشکر م

وين روني ،در سالگرد دهمين سال حضورش در
منچستريونايتد به تمجيد از سر الکس فرگوسن
پرداخت و از او ب راي منتقل کردنش از اورتون به
يونايتد تشکر کرد .رونی در  18سالگی از اورتون
به منچستریونایتد پیوست و در آن دوره به عنوان
گرانترین بازیکن جوان جزیره شناخته م یشد.
هر چند که او ستارهی یونایتد در چند سال اخیر
بوده ولی در فصل آخر حضور فرگوسن ،رابطهی
بین این دو شکراب شد و شایعات زیادی مبنی
بر جدایی رونی از یونایتد شنیده م یشد .انتقال
رابین فن پرسی که با رونی هم پست بود نیز
گواهی دیگر بر این اختالف بود.
با این حال ،رونی در مصاحبه با  ،MUTVبه
تمجید از سرمربی سابق خود پرداخت .او گفت:
«او به شدت مهم بود .از او ب رای اعتمادش به من
و اینکه من را از اورتون به یونایتد آورد متشکرم.
او مربی فوقالعادهای است .وقتی انگیزهاش ب رای
هر بازی را م یبینید متوجه شخصیت جالبش
م یشوید .او مسلما به من و دیگر بازیکنان

کمک زیادی کرد .وقتی به عنوان یک بازیکن
جوان به تیم آمدم ،تنها چندین بازیکن جوان
دیگر در تیم بودند .او همهی ما را در کنار هم
جمع کرد و یک تیم قهرمان درست کرد .از او
ب رای تمام کارهایش متشکرم».
رونی درباره روز اول حضورش در یونایتد گفت:
«کمی استرس داشتم .عجیب بود زی را من او
را در تمرین دیدم و سپس ب رای نهایی کردن
قرارداد به اولدترافورد رفتیم .همه چیز به انتخاب
خودم بود .من اورتون را ترک کردم و به خانوادهام
گفتم که به منچستریونایتد م یروم .هیچگاه از
این تصمیم پشیمان نشدم .البته ب رای خانوادهام
که در لیورپول مانده بودند ،دوران سختی بود ولی
فوتبال اینگونه است».
رونی درباره آیندهاش در یونایتد گفت« :فکر
م یکنم که به زودی قراردادی  5ساله امضا
خواهیم کرد و با هم مصاحب های در سالگرد 15
سالگی حضورم در یونایتد برگزار خواهیم کرد.
دلیلی ب رای رخ ندادنش نم یبینم».

ورزش

گوارديوال :يونايتد توان خريد
بازیکنان ما را ندارد

پپ گوارديوال مربي بايرن مونيخ به منچستر يونايتد هشدار داد که
آنها استطاعت خريد بهترين بازیکنان تيمش را ندارند .او ادعا کرد
روبن ،شوايناشتايگر و توماس مولر نم يخواهند بايرن را ترک کنند.
لوییس فانخال مربی منچستریونایتد سه ستارهی بایرن را در
لیست خرید اولدترافورد قرار داده بود ،اما اقدام یونایتد ب رای جذب
این سهگانه در تابستان هیچ موفقیتی را به همراه نداشت .وقتی
از گواردیوال در کنف رانس خبری پرسیدند چه پاسخی به فانخال
داده بوده است ،او گفت« :آنها پول کافی در اختیار نداشتند .آنها
پول زیادی خرج کردند .این ب رای دوست من لوییس خوب است.
این هم بخشی از بازی است .همهی باشگاهها در دنیا بازیکنان
باشگاههای دیگر را م یخواهند .این به خود بازیکن بستگی دارد
که بماند یا به باشگاه دیگر برود».
وقتی از او دربارهی ناکامی منچستریونایتد ب رای بازی در لیگ
قهرمانان این فصل پرسیدند ،پاسخ داد« :این درس بزرگی
ب رای باشگاههای بزرگ است .آنها فکر م یکردند“ :ما قوی
و شکس تناپذیر هستیم” و حاال در این رقابتها حضور ندارند.
شاید فصل بعد هم حضور نداشته باشند .به همین خاطر است که
فوتبال باشکوه است .هر هفته باید آماده باشید .هر هفته باید نشان
بدهید که آماده هستید».


آرتتا :برابر دورتموند اينطور بازي
کنيد ،ميميريد

هافبک تيم آرسنال م يگويد توپچ يها در شکست ب رابر تيم
يورگن کلوپ ب يدقت بازي کردهاند .مایکل آرتتا از عملکرد
تیمش در شکست  ۲-۰ب رابر بروسیا دورتموند در لیگ
قهرمانان ناراحت است .او اعتراف م یکند که دورتموند تیم
بهتری بوده و م یگوید ،پذیرش گول اول درست پیش از سوت
پایان نیمهی اول بازی کار را ب رای آنها تقریب ًا غیرممکن کرده
است« :ما روبهروی یک تیم تراز اول بازی م یکردیم ،در یکی از
سختترین ورزشگاههای اروپا .از ابتدا این را م یدانستیم .آنها
ما را تحت فشار گذاشتند .خیلی ب یدقت بودیم که  ۲۰ثانیه
مانده به پایان نیمهی اول گول خوردیم .وقتی شما اینجا ۱-۰
عقب بیافتید ،کار خیلی سخت م یشود .ما امشب عملکرد
خوبی نداشتیم .حریف آنها نشدیم .ما چندین و چند بار توپ را
در نیمهی زمین خودمان در موقعی تهای دشوار از دست دادیم.
وقتی شما در ب رابر این تیم ،این کار را بکنید ،خواهید مرد .تیم
بهتر امشب ،آنها بودند».
بازی بعدی آرسنال در این رقابتها در ب رابر گاالتاسرای خواهد
بود که بین دو دیدار مهم لیگ برتر ب رابر تاتنهام و چلسی
برگزار م یشود.


زيدان مربي فرانسه ميشود



کمپاني :زمان رسيدن سيتي به سطح اول رسيده

مل يپوش بلژيکي پيش از شروع رقابت در ليگ
قهرمانان اروپا ،م يگويد قهرمان ليگ ب رتر بايد
به بهترين تيمهاي جهان نزديکتر بشود .ونسان
کمپانی به همتیم یهایش در منچستر سیتی
گفت ،زمان آن فرا رسیده که شکاف موجود بین
تیمشان با بهترین تیمهای دنیا را کاهش بدهند.
منچستر سیتی قهرمان لیگ ب رتر انگلیس باید
چهارشنبه در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان
اروپا به مصاف بایرن مونیخ قهرمان بوندسلیگا برود.
این دو تیم ب رای سومین بار در چهار سال گذشته
همگروه شدهاند .سیتی عل یرغم حضور موفق در
لیگ ب رتر انگلیس در چند سال اخیر ،هنوز نتوانسته
موفقیت خود را به رقابتهای اروپایی گسترش بدهد
و کمپانی م یگوید زمان تغییر فرا رسیده است:
«آمدن به اینجا [مونیخ] لذتبخش است .همیشه
شانس این هست که خودمان را اثبات کنیم .شاید
تیمهای زیادی نباشند که بازی کردن در ب رابر
آنها سختتر از این باشد .بایرن یکی از بهترین

باشگاههای دنیا ست .زمانش رسیده که فاصلهی
بین خودمان و سهچهار باشگاه ب رتر دنیا را کم کنیم.
زمانش رسیده که نزدیک به آنها بازی کنیم .شروع
کردن با یک چنین بازییی خوب است .اما این تنها
گام اول در مرحلهی گروهی خواهد بود .این بازی
مهمی است».
وقتی از کمپانی پرسیدند که آیا هدف سیتی در این
فصل قرار گرفتن در جمع چهار تیم پایانی است ،او
پاسخ داد که تنها به قهرمانی چشم دارد« :تنها یک
فاتح وجود دارد ـ بقیه بازنده هستند .پی شبینی این
که [در ب رابر بایرن] چه اتفاقی خواهد افتاد سخت
است ،اما ما همی نطور که به پیش م یرویم قویتر
م یشویم .ما شانس قهرمانی نیستیم ،اما زیبایی
این بازی این است که هر سال یک شانس ب رای
شروع مجدد است .ما دیدهایم که اگر دور گروهی را
به عنوان صدرنشین تمام نکنیم ،چه آسیب زیادی
به تیم وارد خواهد شد .ما به توانای یهایمان باور
داریم».

زينالدين زيدان ،ستاره سابق فوتبال جهان احتمال اينکه
در آينده مربيگري تيم ملي فرانسه را بر عهده بگيرد مردود
نم يداند .او در یک مصاحبه اظهار داشت« :من هدفهای
بلندی در سر دارم .درحال حاضر مربی هستم .به خودم
م یگویم چرا مربی تیم ملی نشوم؟»
اوکه در شهر مارسی فرانسه متولد شده است ،احتمال
اینکه در آینده مربیگری تیم ملی فرانسه را بر عهده بگیرد
مردود نم یداند« :من عاشق تیم فرانسه هستم .خودم
سالها پی راهنش را بر تن کردهام .این بدان معنا نیست که
بگویم مربی این تیم خواهم شد؛ اما از لحظهای که فوتبال
را کنار گذاشتم و وارد دنیای مربیگری شدم ،این احتمال
همیشه وجود داشته است».
پس از آنکه زیدان در سال  2006کفشهایش را آویخت،
سال  2011سمت مدیر ورزشی باشگاه ریال مادرید به او
محول شد .حتی فصل گذشته به عنوان دستیار کارلو
آنچلوتی روی نیمکت ریال م ینشست .در فصل جاری او
رهبری تیم دوم ریال را برعهده گرفته است.

راجرز :اين پيروزي براي ليورپول حياتي بود

سرمربي ليورپول عنوان کرد ،پيروزي شب
گذشته (سهشنبه) شاگردانش بر نماينده
بلغارستان در بازگشت مجدد به ليگ
قهرمانان اروپا خيلي مهم و حياتي بود.
در شبی که ریالمادرید در گروه  Bلیگ
قهرمانان اروپا با نتیجه  5بر یک بر بازل
سوئیس غلبه کرد در دیداری دیگر از
همین گروه لیورپول به زحمت با نتیجه 2
بر یک لودوگورتس بلغارستان را از پی شرو
برداشت .لیورپول با گول دقیقه  82ماریو
بالوتلی از مهمان خود پیش افتاد ،در ادامه
نماینده بلغارستان در دقیقه  90توسط دنی
آبالو نتیجه را به تساوی کشاند اما استیون
جرارد در وقتهای تلفشده بازی از روی
نقطه پنالتی گول دوم تیمش را به ثمر
رساند تا پایان دراماتیکی ب رای بندرنشینان
رقم بخورد .راجر ،سرمربی لیورپول پس از
این بازی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
«اسکای اسپورت» در مورد این بازی گفت:
 3امتیاز فوقالعادهای ب رایمان بود .هدف
ما از حضور در این بازی کسب پیروزی
بود و در این رقابتها بازیهای خانگی
نیز از اهمیت باالیی برخوردارند .دیدید که
لودوگورتس در این بازی به لحاظ تاکتیکی
خیلی خوب بود ،تیمی که عادت به باخت
ندارد و با رکورد  7بازی بدون شکست به

آنفیلد پا گذاشت .آنها قهرمان بلغارستان
هستند پس بازی مقابل چنین تیمی کار
دشواری بود.
سرمربی  41ساله بندرنشینان تصریح کرد:
با توجه به بازیکنانی جدید زیادی که به
ترکیب تیم اضافه شدهاند ،همچنان به
دنبال هماهنگ کردن آنها با یکدیگر
هستیم .در برخی بازیهای لیگ وقتهایی
بوده که عملکرد خیلی برجستهای
داشتهایم و در کنارش گاهی هم کمی آرام
بودهایم ولی هرگز شکی در مورد شخصیت
و کیفیت این لیورپول نداشتهام .به هر حال
پیروزی در این دیدار در بازگشت مجددمان
به لیگ قهرمانان اروپا خیلی حیاتی بود به
هیمن خاطر ب رای بازیکنام و روحی های که
در این مسابقه داشتند ،خوشحالم.
راجرز تأکید کرد :در ادوار مختلف گولهای
دیرهنگام زیادی را دیدهایم ولی گولی که
ما در وقتهای تلفشده این بازی به ثمر
رساندیم نشانگر شخصیت باشگاه لیورپول
بود .ما تا آخرین لحظه به دنبال نتیجه
گرفتن هستیم و دیدید که در این بازی
حتی زمانی که در واپسین دقایق کار به
تساوی کشیده شد عقب نکشیدیم و با
پنالتی که جرارد تبدیل به گول کرد به بازی
برگشتیم.



سيمئونه :از فرصت هايمان استفاده نکرديم

سيمئونه در مورد شکست اتلتيکو از
المپياکوي يونان صحبت کرد .سرمربی
اتلتیکو پس از اولین بازی تیمش در لیگ
قهرمانان با شکست سه بر دو مقابل المپیاکو
گفت« :بازی مشکلی بود .م یدانستیم
که قرار است بازی مشکلی باشد .المپیاکو
م یخواهد صعود کند و ما بازی مشکلی در
خانه ،مقابل یوونتوس خواهیم داشت که باید
به خوبی آماده شویم».
وی افزود« :اتلتیکو خوب حمله کرد .در

نیمه اول موقعی تهای خوبی در اختیار
داشتیم اما آنها فرصت طلبتر و منسجمتر
ظاهر شدند .المپیاکو از موقعی تهایش بهتر
استفاده کرد و ما فرصتها را خ راب کردیم.
این نتیجه ضعیفی است اما زدن گول دوم
باعث شد که تیم کمی به مشکل بخورد».
سیمئونه اظهار داشت که «بازی به بازی»
ترکیبش را انتخاب م یکند و گفت« :هنوز
باید از خیلی لحاظها بهتر شویم و به جلو
حرکت کنیم».



بنزما هزارمين گول اروپايي ریال را به ثمر رساند
کريم بنزما ،مهاجم ریال در مقابل بازل ،گول
شماره  1000تاريخ ریال در مسابقات اروپايي
را به ثمر رساند .وي در نوزده بازي اخير
ریال ،فقط سه گول زده است اما توانست که
روي اين رکورد رند نقش داشته باشد .کریم
در دقیقه هشتاد این گول را به ثمر رساند.
بارسلونا تاکنون  977و بایرن مونیخ  799گول
در مسابقات اروپایی به ثمر رساندهاند.
بازیکن فرانسوی اظهار داشت« :خیلی

خوشحالم اما مهم کسب پیروزی بود.
بازی بسیار خوب و پرگولی بود .خوشحال
هستیم .م یخواهیم که روندمان را ادامه
بدهیم .این اولین بازی ما در لیگ قهرمانان
در خانه بود و خوشحالیم که پیروز شدیم .از
نظر هجومی و تدافعی خوب عمل کردیم.
ب رای من گولزنی مهم است اما مهمتر از
آن بازی کردن در کنار هم تیم یها و کمک
کردن به آنهاست».



گوارديوال :به آمادگي لواندوفسکي اطمينان دارم

پپ گوارديوال ،سرمربي بايرن مونيخ
در کنف رانس خبري قبل از بازي ب رابر
منچسترسيتي در چارچوب مرحله مقدماتي
رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي
اروپا ،در يک نشست خبري به سواالت
خبرنگاران پاسخ داد.
وی گفت« :ما فردا یک حریف بسیار تراز
اول داریم .آنها از کیفیت بازی بسیار
باالیی برخوردارند .ما باید توپ و میدان را
در کنترل خود دربیاوریم ،درغیر این صورت
با مشکل مواجه خواهیم شد و باید نود
دقیقه بدویم تا توپ را پس بگیریم».
خبرنگاری از حضور ریبری ،روبن ،بنعطیه
و لواندوفسکی در بازی فردا پرسید.
گواردیوال پاسخ داد« :فرانک امروز نیامده.
دوشنبه به داکتر باشگاه مراجعه کرده بود.
آنها به من گفتند او نم یتواند بازی کند.
البته ب رای بازیهای بعدی غیبتش قطعی
نیست و بازهم باید نظر داکتر تیم را
بپرسم .آرین روبن همی نجاست؛ اما تمرین
امروز ،نخستین جلسه تمرینی بود که
او در این هفته شرکت کرد .باید ببینیم
وضعیت او به چه صورت است .حضور او
در بازی فردا بعید به نظر م یرسد .درعوض
از آمادگی رابرت لواندوفسکی اطمینان
دارم .او در هر بازی در محوطه جریمه
حاضر است .از عملکردش راض یام .و اما

مهدی بنعطیه .ما به او زمان دادیم .من
از کاراکتر این بازیکن خیلی رضایت دارم
ولی باید ببینیم چطور خودش را در تیم جا
خواهد کرد .وقتی از آ اس رم به مونیخ آمد
مصدوم بود و تمرینات کمی انجام داده بود.
حاال روز به روز بهتر م یشود .اما قرار دادن
وی در ترکیب تیم ب رای بازی فردا ریسک
باالیی دارد .او از روی نیمکت بازی را دنبال
خواهد کرد».
تونی کروس اخی را گفته بود تنها مرب یای
که او در مادرید دلتنگاش م یشود
گواردیوالست.
پپ در واکنش به این صحبت گفت:
«این حقیقت ندارد .چرا که در مونیخ
رستورانهای خیلی خوبی هم وجود دارد!
اما خارج از شوخی ،م یدانم که تونی یکی
از هواداران پروپاقرص بایرن مونیخ است اما
او تصمیم خودش را گرفته بود ...بی شتر
از این دلم نم یخواهد درمورد این موضوع
صحبت کنم».
مجددا از او در مورد باخت نیمهنهایی
چامپیونزلیگ سال گذشته ب رابر ریال
مادرید سوال شد.
وی پاسخ داد« :شکس تها جزئی از زندگی
هستند .در ورزش همیشه شکست پیش
م یآید .باید از آنها درس گرفت و با
پشتکار به راه خود ادامه داد».

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستاران :بسم اهلل محبت و علی آرش
صفحه آرا :هادی دریابی

zaki.daryabi2@gmail.com

توزيع :مؤسسه جلوه
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،کوچه حقوق بشر
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:

پنج شنبه  27 سنبله  1393 ،سال سوم  شماره 669

Thursday  18 September  Year 03  Vol 669

زه افغان يم

من افغانم

که پښتون يم ،که تاجک يم ،که هزاره او يا ازبک يم

اگر پشتونم ،اگر تاجکم  ،اگر هزاره و يا ازبک

پدې وياړم چې د دې هېواد بچی يم

افتخار به اين دارم که اوالد اين خطهء باستانم

که ايماق يا بلوچ او يا ترکمن يم

افغان يم او زما ګران وطن افغانستان دی

اگر ايماق يا بلوچ و يا ترکمن ام

افغانم و سر زمين زيبايم افغانستان است.

ملي يو والى زمونږ وياړ دى!
وحدت ملى افتخار ما است!

