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توافقنامهیایجادیکخطآهنمنطقهای
بینافغانستانوچهارکشوردیگرامضاشد

صفحه 2

زمانی که غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بود به رادیوی اِ .بی. سی استرالیا 
گفت: »جنگ ساالران ]افغانستان[ مولود سیاست های اداره ی جورج بوش و ضعف ]حامد 
کرزی[ است. افغانستان کشوری نیست که آرزوی داشتن جنگ ساالر را در دل داشته باشد.« 
غنی در آن انتخابات باخت و به »آقای سه درصد« مشهور شد؛ چون او از کل آرا فقط سه 
درصد به دست آورده بود.

او بار دیگر در انتخابات سال 2014 نامزد شد و سوگند خود را مبنی بر »گذار از سیاست زور« 
به »سیاست مبتنی بر عقالنیت« به منظور پایان بخشیدن به فساد و تقرر بر اساس واسطه 
و شبکه ی سیاسی تکرار کرد و گفت که حاکمیت قانون را تحقق خواهد بخشید. این بار او 
رییس جمهور شد و فرصت دارد که دیدگاه هایش را عملی کند. او پیروز شد،  اما تا حدودی 
برنده شدنش را مدیون زورمندانی است که بدون پشتیبانی آنان در افغانستان کسی نمی تواند 
باالتر از سه درصد رای بیاورد. 
حامیان عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی، که غنی با او حکومت وحدت ملی ساخت، اوضاع را 
پیچیده تر می سازند. این اوضاع غنی را بر سر دو راهی قرار می دهد. اگر او منصب های دولتی را 
به زورمندان اعطا نکند )در اکثر موارد آنان را در موقف هایی که قبال احراز کرده اند،...
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روال غنی: در 9 والیت
 متخصص نسایی-والدی نداریم

محمد محقق: به مشکالت مهاجران 
رسیدگی می کنیم

ضرورت اعتماد به نسل جوانان
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تیري  هانري اعالم بازنشستگي کرد

دویدن باعث بهبود حافظه می شود

دولتوحدتملیوپارادوکستعریفدوستودشمن
خواسته های صلح و مبارزه با تروریسم نباید فراموش شود

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

شکی نیست که مردم افغانستان با امیدهای زیاد، به پای صندوق های 
رأی رفتند، مردم افغانستان چندین ماه با تحمل رنج گرسنگی و بی 
کاری و ناامنی، انتظار کشیدند تا معادله دولت جدید چگونه حل می شود 
و دولت جدید چه وعده هایی را به مردم می دهد. سرانجام این انتظار 
تلخ نیز به پایان رسید. از درون چندین ماه جنجال ها، حکومت وحدت 
ملی با شعار ترکیبی »تحول و اصالحات« تشکیل شد. وعده ها و شعارها 
چه در طول کارزار انتخاباتی و چه در روزهای تشکیل دولت و ادای 
سوگند وفاداری، کم نبودند. سخنرانی پرشور محمد اشرف غنی در روز 
تحلیف، امیدواری های زیادی را خلق کرد. از آن پس، سرزدن به دفاتر 
امنیتی و پولیس و شعارهای »گلو کفان« صلح و مبارزه با تروریسم، مردم 
افغانستان را به آینده ی بهتر امیدوار ساخت. چنین فضایی...

غنیبازورمندانچگونهفسادراازبینمیبرد؟



از  کشور  اول  بانوی  غنی،  روال  روز:  اطالعات 
کمبود مختصصان نسایی-والدی ابراز نگرانی کرد 
متخصصی  هیچ  والیت   9 در  اکنون  که  گفت  و 
را  والیت ها  این  نام  او  ندارد.  وجود  زمینه  این  در 
مختصصان  کمبود  که  افزود  ولی  نکرد،  مشخص 
کشور  در  عمده  مشکالت  از  یکی  نسایی-والدی 

به شمار می رود.
خانم غنی با اشاره  به این که برای حل این مشکل 
داکتران  نقش  که  گفت  شود،  اقدام  به زودی  باید 
نسایی-والدی در نجات زندگی مادران و نوزادان 
خواست  نرس ها  و  قابله  ها  از  او  است.  مهم  بسیار 
که برای بهبود صحت مادران و نوزادان در سراسر 

کشور بیش از هر زمانی تالش کنند.
مراسم  در  دیروز  را  اظهارات  این  غنی  روال 
نسایی-والدی  داکتران  کنگره ی  هفتمین  افتتاح 
افغانستان در کابل بیان کرد. او در این مراسم گفت 
صحت  بخش  در  به ویژه  و  صحت  بخش  در  که 
مادران و نوزادان در 13 سال گذشته کارهای خوبی 
متخصصان  کمبود  هم  هنوز  اما  گرفته،  صورت 

نسایی-والدی یک مشکل عمده است.
خانم غنی در بخش دیگر سخنانش افزود، در حال 
نظام  در  نسایی-والدی  متخصص   3٧3 حاضر 
صحی مصروف خدمت اند که 3٥9 تن آنان را زنان 
در  متخصصان  این  از  تن   ٢٤9 می دهند.  تشکیل 

کابل، 31 تن در مزار شریف، 1٥ تن در جالل آباد، 
1٢ تن در شهر هرات و چهار تن دیگر آنان در شهر 

قندهار مصروف خدمت اند.
برای  را  مادران  و  نوزادان  روال غنی صحت مندی 
به  توجه  که  گفت  و  خواند  مهم  کشور  پیشرفت 
دارد.  قرار  حکومت  کاری  اولویت  در  آنان  صحت 
که  خواست  نسایی-والدی  داکتران  انجمن  از  او 
فاصله دهی  زمینه های  در  را  مردم  آگاهی  سطح 
شیر  با  نوزادان  تغذیه  ی  میعاد  و  والدت ها  میان 
سن  زیر  ازدواج های  اخیر  در  او  ببرند.  بلند  مادر، 
را از عوامل  مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام 
مشکل  این  حل  برای  که  گفت  و  خواند  والدت 

برده  بلند  زمینه  این  در  مردم  آگاهی  سطح  باید 
شود. به دنبال آن، نسرین اوریاخیل، رییس انجمن 
بخش  به  دولت  که  گفت   نسایی-والدی  داکتران 
به  را   بودجه ی کافی  و  باشد  توجه داشته  صحت 

این بخش اختصاص بدهد.
کمبود  و  اقتصادی  مشکالت  نا امنی ،  ادامه  در  او 
متخصصان را از مشکالت اساسی داکتران نسایی-
والدی در کشور خواند و گفت که حکومت برای 
حالی  در  این  کند.  تالش  نیز  مشکالت   این  رفع 
است که پیش تر وزارت صحت عامه ی کشور اعالم 
کرده بود که روزانه در هر دو ساعت، یک مادر در 

زمان والدت جان خود را از دست می دهد.

ملی  وحدت  حکومت  سران  روز:  اطالعات 
مهاجران  مشکالت  حل  برای  که  می گویند 
می شوند.  گرفته  دست  روی  جدی  اقدام های 
با  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق،  محمد 
انتقاد از حکومت قبلی در خصوص حل مشکالت 
مهاجران گفت، برای جلوگیری از مهاجرت، باید 
از  کشور  در  مهاجرت ها  عوامل  نخست  قدم  در 

بین برده شوند.
او فقر، نبود مسکن، مشکالت امنیتی و اجتماعی 
را از عوامل اساسی مهاجرت عنوان کرد. محقق 
گفت که حکومت جدید در همکاری با جامعه ی 
بازگشت  برای  را  ویژه ای  تدابیر  باید  جهانی 
مهاجران و جلوگیری از نقض حقوق آن ها روی 
افغان  جوانان  از  شماری  افزود،  او  گیرد.  دست 
به  امنیت،  و  اشتغال  زمینه های  نبود  دلیل  به 

مهاجرت های غیرقانونی رو آورده اند.

افغان  مهاجران  بیش تر  گفت،  ادامه  در  محقق 
اند،  سرچرخ  »آن ها  اند:  روانی  امراض  دچار 
هستند  کجا  از  می روند،  کجا  به  که  نمی فهمند 
است  حالت  تلخ ترین  این  دارند.  جایگاهی  چه  و 
که ما احساس می کنیم که صدها هزار نفر با این 
مشکل روانی گرفتار اند«. حکومت در حال حاضر 
مهاجران  از  شورشی  گروه های  که  است  نگران 

برای برهم زدن امنیت استفاده نکنند.
پیش تر نیز گزارش هایی به نشر رسیده بودند که 
گروه های تندرو از کمپ های مهاجران سربازگیری 
کرده اند. محقق دیروز برخی از مهاجران افغان را 
»مهاجران ناراضی« خطاب کرد و گفت که سیلی 
از جوانان ناراضی با عقده ی زیاد مهاجر شده اند؛ 
از  استفاده  با  افغانستان  دشمنان  و  مخالفان  اما 

فرصت، از آن ها علیه خود ما استفاده کرده اند. 
کشور   یا  گروه  کدام  از  زمینه  این  در  محقق  اما 

این  اجرایی  رییس  معاون  نگرفت.  نام  خاصی 
اظهارات را دیروز در مراسم روز جهانی مهاجرت 
مهاجرت«  پدیده ی  بین المللی  »همایش  نام  زیر 
از  شماری  نشست  این  در  کرد.  بیان  کابل  در 
حقوق  نهادهای  و  کشور  وزارت های  نمایندگان 

بشری داخلی و بین المللی نیز حضور داشتند. 
موسی محمودی، رییس اداری کمیسیون مستقل 
وضعیت  از  مراسم  این  در  افغانستان  بشر  حقوق 
زندگی مهاجران افغان ابراز نگرانی کرد و گفت که 
برخی آنان از حداقل حقوق قانونی خود برخوردار 
نیستند: »برخی مهاجران افغان از رسیدگی قانونی 
و حقوقی و قضایی بهره مند نیستند و هیچ گاه حق 
استیناف طلبی و حق مراجعه به محاکم را ندارند«.
بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر بیش 
از پنج میلیون مهاجر افغان در کشورهای مختلف 
و  ایران  در  مها جران  این  اکثر  می کنند.  زندگی 

عظیمی،  احمد  فضل  می برند.  به سر  پاکستان 
سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در 
و جامعه ی جهانی  دولت  دیروز گفت که  مراسم 
آنان  برگشت  و  مهاجران  مشکالت  حل  برای 

تالش می کنند.
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  رییس  بوشاک، 
متحد در امور پناهندگان در این مراسم گفت که 
بنابر  افغان،  اخیر برگشت مهاجران  در چند سال 
یافته  کاهش  مسکن،  و  اشتغال  زمینه های  نبود 
زمینه ی  تا  خواست  جدید  حکومت  از  او  است. 
بازگشت مهاجران افغان را مهیا نماید و زمینه ی 
برای  را  امنیت  تأمین  و  اشتغال  اسکان،  بهتر 
کمیشنری  که  کرد  تعهد  او  سازد.  مساعد  آن ها 
در قسمت  پناهندگان  امور  در  عالی سازمان مل 
افغانستان  حکومت  با  افغان  مهاجران  بازگشت 

همکاری می کند.

انتخاباتی اتحادیه ی  اطالعات روز: نهاد نظارت 
انتخاباتی  نظام  در  سریع  اصالحات  خواستار  اروپا 
کشور شد. تایس برمن، رییس این نهاد دیروز در 
اشخاص  که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک 
تقلب کار در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی گذشته باید شناساسی و مورد پیگرد قانونی 
قرار گیرند. او افزود که اگر عامالن تقلب شناسایی 

انتخابات  نگیرند،  قرار  پیگرد عدلی  مورد  و  نشوند 
تأکید  برمن  بود.  خواهد  تقلب  از  مملو  نیز  آینده 
جمهوری  ریاست  دوم  دور  انتخابات  در  که  کرد 
تقلب  میزان  و  گرفت  صورت  گسترده  تقلب 
آرا  بازرسی  نتیجه ی  در  که  بود  آن  از  بیش تر 
انتخابات  مطرح شد. او هم چنان  توسط کمیسیون 
ریاست  انتخابات  دوم  دور  نهایی  نتایج  که  افزود 

جمهوری افغانستان، بر اساس توافق سیاسی اعالم 
انتخابات  نتایج  اعالم  نحوه ی  ادامه  در  برمن  شد. 
گفت  اما  خواند؛  تأسف آور  را  جمهوری  ریاست 
در  انتخاباتی  بن  بست  حل   برای  دیگری  راه  که 
امنیتی در  نیروهای  از  او  نداشت.  افغانستان وجود 
تأمین امنیت انتخابات  ستایش کرد و گفت که آنان 
انتخابات  کردند.  تأمین  خوب  را  انتخابات  امنیت 

گذشته با تقلب گسترده برگزار شد و حال نگرانی 
وجود دارد که بدون اصالحات در نظام انتخاباتی، 
انتخابات پارلمانی نیز با تقلب برگزار نشود. سران 
کاری شان  اول  روزهای  در  ملی  وحدت  حکومت 
اعالم کردند که در نظام انتخاباتی اصالحات جدی 
اقدام  اما هنوز در این زمینه  را  به وجود می آورند، 

عملی نشده است.

اطالعات روز: کمیشنری عالی سازمان ملل 
در امور پناهندگان اعالم کرد که از اثر نا امنی ها، 
بیش از 16 هزار خانواده در والیت های شمال 
فهیم  شده اند.  بیجاه  افغانستان  شمال شرق  و 
در  دیروز  کمیشنری  این  سخن گوی  همدرد، 
کابل به رسانه ها گفت که اکثر این بیجاشدگان 
و  جوزجان  سرپل،  فاریاب،  والیت های  مربوط 

بلخ اند.
از  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  که  افزود  او 
میان این تعداد خانواده ها، برای بیش از سه هزار 

خانواده ی آن کمک های زمستانی فراهم کرده 
پناهندگان  به  از کاهش کمک ها  است. همدرد 
خبر  گذشته  سال های  به  نسبت   بیجاشدگان  و 
به  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  گفت،  و  داد 
برای  کمک  توانایی  تنها  بودجه،  نداشتن  دلیل 

سه هزار خانواده ی نیازمند را داشته است.
در  کشور  در  را  جدی  مشکالت  نا امنی 
اثر  بر  است.  آورده  به وجود  مختلف  بخش های 
نا امنی ده ها هزار خانواده در سراسر کشور آواره 
ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس  شده اند. 

سران این حکومت وعده دادند که امنیت را در 
بدین سو  زمان  آن  از  اما  برقرار می کنند؛  کشور 
حال،  این  با  است.  یافته  افزایش  هنوز  نا امنی 
به  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  سخنگوی 
اثر  بر  شمال  بیجا شدگان  گفت،  آزادی  رادیو 
اند  مواجه  متعدد  مشکالت  با  اخیر  نا امنی های 
آنان  مشکالت  به  نیز  سرما  فصل  رسیدن  و 
افزوده است. او افزود که در والیت های شمال 
هزار   16 از  بیش  نا امنی،  اثر  بر  شمال شرق  و 
زیادتر آن مربوط والیت  بیجا  شده که  خانواده 

فاریاب است.
عمده ترین  هم اکنون  کرد،  تأکید  ادامه  در  او 
توجه کمیشنری عالی سازمان ملل به مهاجرین 
موجود در والیت خوست است. پس از عملیات 
وزیرستان  در  طالبان  علیه  پاکستان  نظامی 
به  مناطق  این  خانواده ی  هزاران  شمالی، 
والیت  جمله  از  کشور،  شرقی  والیت های 
خوست مهاجر شدند. چندی پیش سازمان ملل 
توزیع  مالی  کمک های  آنان  برای  حکومت  و 

کردند.

اطالعات روز: مقام های وزارت امور خارجه ی 
کشور اعالم کردند که عبیداهلل عبید، وزیر پیشین 
تحصیالت عالی به عنوان سفیر جدید افغانستان 
مستغنی،  شکیب  است.  شده  مقرر  هالند  در 
به  عبید  که  گفت  دیروز  وزارت  این  سخنگوی 
روز جمعه  هفته ی گذشته برای آغاز کارش رسمًا 

عازم هالند شده است.

مستغنی در ادامه افزود که تقی خلیلی، پسر محمد 
کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری، به 
عنوان سفیر جدید افغانستان در آذربایجان مقرر 
به  خلیلی  کریم  پسر  او،  گفته ی  به  است.  شده 
روز دوشنبه   ، ٢3 قوس رسمًا کارش را در باکو، 

پایتخت آذربایجان آغاز کرده است.
و  خلیلی  تقی  جدید،  حکومت  تشکیل  از  پس 

عبیداهلل عبید، نخستین کسانی اند که به عنوان 
و  آذربایجان  در  افغانستان  سیاسی  نمایندگان 
هالند تعیین می شوند. مستغنی به بخدی گفت، 
موافقت نامه ی کشورهای میزبان چندی پیش به 
وزارت خارجه ی کشور ارسال شد و اشرف غنی، 
سفیران  اعتماد نامه ی  کشور  جمهوری  رییس 

جدید را امضا کرده است.

از  پیش  خلیلی   کریم  محمد  پسر  خلیلی،  تقی 
افغان در کشورهای  دیپلمات  به عنوان  نیز  این 
عبید،  عبیداهلل  است.  کرده  وظیفه  اجرای  خارج 
سفیر جدید افغانستان در هالند  نیز پیش از این 
در پست های مهم دولت حامد کرزی، از جمله به 
افغانستان  عالی و سفیر  وزیر تحصیالت  عنوان 

در ایران کار کرده است.

کشور،  پنج  حکومتی  نمایندگان  روز:  اطالعات 
به شمول افغانستان، به تازگی برای ایجاد یک خط 
افغانستان،  کشورهای  رسیده اند.  توافق  به  آهن 
شهر  در  ایران  و  تاجیکستان  قرغیزستان،  چین، 
مطالعات  که  کرده اند  توافق  تاجیکستان  دوشنبه 
ایجاد یک خط آهن منطقه ای را در 1٨ ماه دیگر 

تمام کنند.
نورگل منگل، سرپرست وزارت فواید عامه ی کشور 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دیروز 
هفته ی پیش نمایندگان حکومتی این کشورها  در 
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، یک قرارداد را در 
این زمینه به امضا رساندند. به گفته ی او، بر اساس 

این قرارداد، مطالعات تخنیکی و اقتصادی این خط 
آهن باید تا سرطان سال 139٥ به پایان برسد.

هزینه ی این پروژه از سوی بانک توسعه ی آسیایی، 
هنوز  ولی  می شود.  پرداخت  چین  و  جهانی  بانک 
معلوم نیست که ایجاد این خط آهن چقدر هزینه 
برمی دارد. منگل گفت که این پروژه بخشی از راه 
تاریخی ابریشم را تشکیل داده و در حدود ٢100 
کیلومتر طول دارد که حدود 1 هزار و 1٥0 کیلومتر 

آن از خاک کشور می گذرد.
بود  خواهد  متر  سانتی   1٤3 آهن  این خط  عرض 
که بر اساس معیارهای بین المللی، استاندارد است. 
آهن  این خط  گفت،  عامه  فواید  وزارت  سرپرست 

از قرغیزستان  با عبور  آغاز و  از شهر کاشغر چین 
قندوز  والیت  بندر  شیرخان  وارد  تاجیکستان،  و 
هرات  به  شمالی  والیت های  راه  از  که  می شود 
ایران  به  تیغ  شام  منطقه ی  طریق  از  و  می رسد 
پایان  از  بعد  گفت،  منگل  نورگل  می شود.  وصل 
از  هر یک  آینده،  ماه   1٨ در  ابتدایی  مطالعات 
یافته های  نتایج  پروژه ،  این  در  سهیم  کشورهای 
پنج  این  وزیران  در سطح  که  نشستی  در  را  خود 
شریک  می شود،  برگزار  قرغیزستان  در  کشور 
می کنند، تا هزینه و زمان اجرای آن مشخص شود. 
افغانستان یک کشور محاط به خشکی است. ایجاد 
ترانزیت  از لحاظ  حمل ونقل کاال و  این خط آهن 

برخوردار  کشور  این  برای  زیادی  اهمیت  از  آن، 
کشور  در  مشکل  امنیت  مهم ترین  اما  نبود  است. 
نیز  عامه  فواید  وزارت  سرپرست  می شود.  عنوان 
آهن  خط  پروژه ی  برای  امنیتی  تدابیر  اگر  گفت، 
چالش  با  آن  پیش برد  نشود،  گرفته  دست  روی 
مواجه می شود. افغانستان در بین کشورهای جهان، 
ایران  دارای کمترین خط آهن است. قرار بود که 
این  از مرز  آهن  پروژه ی ساخت 60 کیلومتر خط 
کشور تا ولسوالی غوریان هرات را تکمیل کند؛ اما 
اما  است.  افتاده  تأخیر  به  آن  کار  نا معلوم  دلیل  به 
هیأت ایرانی در نشست دوشنبه وعده داده که این 

پروژه  را به زودی تکمیل می کند.
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روال غنی: در 9 والیت متخصص نسایی-والدی نداریم

محمد محقق: به مشکالت مهاجران رسیدگی می کنیم

اتحادیه  ی اروپا خواهان اصالحات سریع در نظام انتخاباتی شد

16 هزار خانواده در والیت های شمال و شمال شرق بیجا شده اند

عبیداهلل عبید به عنوان سفیر جدید افغانستان در هالند مقرر شد

توافق نامه ی ایجاد یک خط آهن منطقه ای
 بین افغانستان و چهار کشور دیگر امضا شد

پاکستان و 
دست و پازدن در قعر 

آتِش خود افروخته
بر یک  با هجوم  انتحاری  مهاجمان  از  گروهی  روز گذشته 
دانش آموز   130 از  بیش  پاکستان،  پیشاور  شهر  در  مکتب 
اساس  بر  و  کشتند  بودند،  سال  هجده  زیر  اکثرا  که  را 
پاکستانی  طالبان  شده اند.  زخمی  نیز  تن   11٤ گزارش ها، 
این  که  گفته اند  رویداد،  این  مسئولیت  گرفتن  عهده  به  با 
پاکستان  ارتش  اخیر  نظامی  عملیات  از  انتقام  در  را  حمله 
محکومیت  رویداد  این  داده اند.  انجام  جنوبی  وزیرستان  در 
و  سیاسی  رهبران  داشت.  به دنبال  را  بین المللی  گسترده ی 
حکومت  اجرایی  رییس  هند،  نخست وزیر  پاکستان،  نظامی 
و  جهان  و  منطقه  کشورهای  رهبران  و  ملی  وحدت 
سازمان های بین المللی و حقوق بشری این حمله را نکوهش 
کرده اند. افکار عمومی پاکستان و جهان نیز علیه این رویداد 

برانگیخته شده و طالبان پاکستانی را نکوهش کرده اند. 
اما  هرچند این مکتب متعلق به ارتش پاکستان گفته شده؛ 
این  بوده اند.  بی گناه  و  خردسال  کودکان  آن  قربانیان  تمام 
مکتب و کودکانی که در این رویداد کشته و مجروح شده اند، 
هرگز به عنوان یک هدف جنگی قابل توجیه نیست. آن ها 
کودک  میلیون ها  مثل  و  سال  هجده  زیر  کودکان  فقط 
بوده اند.  تعلیم  و  آموزش  مشغول  دیگر،  بی گناه  و  معصوم 
بشری،  نظر حقوق  از  پاکستان  طالبان  این عمل  این رو،  از 

آموزه های اسالمی و ارزش انسانی، محکوم است. 
این رویداد ادامه ی تراژدی ترور و کشتار انسان های بیگناه 
در افغانستان و پاکستان می باشد. طالبان پاکستانی و افغانی 
انجام  با  همه روزه  سرحد،  سوی  هردو  در  که  است  سال ها 
را  بی گناه  مردم  انتحاری  عملیات های  و  مسلحانه  حمالت 
این تراژدی سال ها  دسته دسته کشته و مجروح می سازند. 
پیش شروع شده بود و هنوز هر روز با خلق فاجعه های تازه 

و کشتار مردم بی گناه ادامه می یابد. 
نظامیان  و  سیاست مداران  تراژدی،  این  اصلی  عامل 
که  همان هایی  می باشند.  پاکستانی  فزون خواه  و  بد طینت 
ابزار  عنوان  به  را  تروریسم  و  افراط گرایی  پیش  سال ها 
با  و  انتخاب  منطقه  کشورهای  برابر  در  استراتژیک شان 
در  تروریسم  و  افراطیت  پرورش گاه های  و  پناهگاه ها  ایجاد 
و  کشور  کردند.  صادر  منطقه  به  را  پدیده  این  خاک شان، 
شهروندان پاکستانی امروز در آتشی می سوزند  که چند سال 
در  بازی  کارت  عنوان  به  را  آن  سیاست مداران شان  پیش 

سیاست های منطقه ای برگزیده بودند. 
و  نظامی  مردان  و  زنان  کودکان،  روز  هر  که  تروریستانی 
پرورشگاه هایی  فارغان  می کشند،  را  پاکستان  غیرنظامی 
تمویل  و  ایجاد  آی اس آی  توسط  پیش  سال ها  که  هستند 
می شدند. هرچند تعداد زیاد آن ها برای دهشت افگنی و جنگ 
فرستاده  سرحد  این سوی  به  افغانستان   امنیتی  نیروهای  با 
شهروندان  دامن  مهار نشده،  دیو  این  حرص  اما  می شوند؛ 
پاکستان را نیز می گیرد. تعداد زیاد پرورش گاه های افراطیت 
از  که  است  آی اس آی  کنترول  در  تروریسم  شبکه های  و 
آن ها در برابر افغانستان و هند استفاده می کند؛ اما سرانجام 
پاکستان  ارتش  برای همیشه در کنترول  تروریسم  و  طالب 
کشور  هردو  دامن  آن  آتش  و  رها شده  دیو  این  و  نمی ماند 

را می گیرد. 
در  برای همیشه  و  نمی شناسد  مرز  افراط گرایی  و  تروریسم 
آن ها  خاطر،  همین  به  نمی مانند.  باقی  آی اس آی  کنترول 
مردم  کشتن  از  بیابند،  فرصت  وقتی  مرز،  هردو سوی  در 
پاکستان  قربانیان  نمی ورزند.  دریغ  دهشت افگنی  و  ملکی 
اند.  یکی  افراط گرایی  و  تروریسم  برابر  در  افغانستان  و 
که  را  بی گناهی  مردان  و  زنان  کودکان،  همان  تروریستان 
در افغانستان می کشند، در پاکستان نیز هدف قرار می دهند. 
ملکی  مردم  کشتن  و  دهشت افگنی  در  که  تاکتیکی  همان 
شهروندان  جان  بر  حمله  در  می برند،  به کار  افغانستان  در 
و  پاکستان  شهروندان  می نمایند.  استفاده  پاکستانی  ملکی 
و  هستند  افراط گرایی  و  تروریسم  قربانیان  هردو  افغانستان 
این  سیاست مداران و نظامیان پاکستانی در شعله ور ساختن 

آتش مقصر اصلی هستند.
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به  زیاد،  امیدهای  با  افغانستان  مردم  که  نیست  شکی 
چندین  افغانستان  مردم  رفتند،  رأی  صندوق های  پای 
انتظار  ناامنی،  با تحمل رنج گرسنگی و بی کاری و  ماه 
و  می شود  حل  چگونه  جدید  دولت  معادله  تا  کشیدند 
دولت جدید چه وعده هایی را به مردم می دهد. سرانجام 
ماه  چندین  درون  از  رسید.  پایان  به  نیز  تلخ  انتظار  این 
با شعار ترکیبی »تحول  جنجال ها، حکومت وحدت ملی 
و اصالحات« تشکیل شد. وعده ها و شعارها چه در طول 
کارزار انتخاباتی و چه در روزهای تشکیل دولت و ادای 
محمد  پرشور  سخنرانی  نبودند.  کم  وفاداری،  سوگند 
اشرف غنی در روز تحلیف، امیدواری های زیادی را خلق 
و  پولیس  و  امنیتی  دفاتر  به  سرزدن  پس،  آن  از  کرد. 
مردم  تروریسم،  با  مبارزه  و  صلح  »گلو کفان«  شعارهای 
افغانستان را به آینده ی بهتر امیدوار ساخت. چنین فضایی 
زیرا  بود؛  رنگین  افغانستان  شهروندان  برای  تنها  البته 
سال هاست  است،  تروریسم  اسیر  کشور  این  سال هاست 
نان مردم افغانستان با اشک و گریه تر شده است و مردم 
بمب  ترکیدن  صدای  از  کرده اند  عادت  دیگر  افغانستان 
صبح  کرده اند  عادت  مردم  نکنند،  وحشت  انتحاری  و 
باشند و  نداشته  برگشت  انتظار  بیرون شدند،  از خانه  که 
خالصه، مردم به این باور رسیده اند که فقط شانس است 
در  که  حالی  در  کند.  حفظ  را  آن ها  زندگی  می تواند  که 
فضای بیرون از افغانستان و از نظر کارشناسان بسیاری، 
که  بود  لنگی  خر  که  نه،  بخت  اسب  ملی  وحدت  دولت 
موفقانه  را  مسئولیت هایش  بار  می تواند  آیا  نیست  معلوم 

بر دوش کشد یا خیر؟ 
قراین حرف ها و شعارها نشان می داد که اشرف غنی در 
اولویت های کشور  مقام یک »تکنوکرات تحصیل کرده« 
را درک کرده و برای عبور از خطاها و شکست های دولت 
روی  را  جدیدی  روش های  و  راهکارها  خودش،  از  قبل 
دست خواهد گرفت. فرمان سرپرستی برای تمام وزارت ها 
کارمندان  نصب  و  عزل  توقف  کشور،  مهم  نهادهای  و 
و  همه  مختلف  ادارات  به  ناگهانی  سرزدن های  دولتی، 
همه دست کم در ظاهر، عزم قاطع او را برای یک »تغییر 
اشرف  ضمنًا،  می داد.  نشان  عرصه ها   تمام  در  بنیادی« 
غنی در روز تحلیف وعده سپرد که تا »چهل و پنج« روز 
آینده، کابینه ی دولت تشکیل خواهد شد. سفرهای پی هم 
خارجی او از عربستان تا پکن و اسالم آباد و بروکسل  اما 
حال،  این  با  کرد.  متشتت  نیز  قدری  را  او  اولویت های 
و  دو  کارکرد  روی  بشود  که  است  زود  خیلی  هم  هنوز 
نیم ماهه ی دولت وحدت ملی نقد حواله کرد؛ اما مسایلی 
تا حال،  نیز  اند و دولت  نقد  اند که قابل بحث و  زیادی 
خود  به دست  استراتژیک  و  فکری  دارایی  از  را  سر نخی 

مردم و رسانه ها سپرده است. 
و  افغانستان  دولت  اولویت  مهم ترین  که  نیست  شکی 

و  سراسری  امنیت  و  صلح  به  رسیدن  کشور،  این  مردم 
ثبات پایدار است. یکی از وعده های مهم رییس جمهور 
به مردم افغانستان  نیز تأمین صلح و امنیت سراسری بود. 
به یاد بیاوریم، در روز تحلیف رییس جمهور سیاست های 
خارجی دولتش را اعالم کرد؛ او راهکارهای دولت آینده و 
طرح های استراتژیک روابط آینده ی دولت را با کشورهای 
مشخص  نیز  را  روابط  این  چارچوب  و  داد  شرح  جهان، 
در  غنی،  اشرف  که  بیاوریم  به یاد  نیز  را  این  ولی  کرد. 
و  بخش تشریح سیاست خارجی دولت، هیچ حرف رک 
همه-  از  بدتر  نداشت.  پاکستان  به  ارتباط  در  مشخصی 
برابر  در  او  موقف  کنیم که-  این گونه مطرح  است  الزم 
به جای  بود: اشرف غنی  از همان لحظه آشکار  پاکستان 
یک  به  نسبت  خارجی  سیاست  چارچوب  شرح  و  طرح 
از  برخی  به  خطاب  »سرطان«،  همان  یا  دیرینه  مشکل 
مهمانان پاکستانی )و از جمله محمودخان اچکزی( گفت 
که »به خانه ی خودتان خوش آمدید.« اشرف غنی حتا این 
مسئله را نیز نادیده گرفت که مردم افغانستان، کشورهای 
و  حرف ها  نکته،  به  نکته  دیگر،  بسیاری های  و  همسایه 
غنی  اشرف  می شنوند.  و  می کنند  دنبال  را  او  گفته های 
حتا کوچک ترین محافظه کاری را در این خصوص از خود 
نشان نداد تا حد اقل بر بنیاد یک فرضیه ی هرچند پیش 
مهمانان  به  گفتن  »خوش آمد«  که  کند  توجه  افتاده،  پا 
مقام های  برخی  حساسیت  تب  است  ممکن  پاکستانی، 

پاکستانی را تشدید کند. 
ناکامی ها و بدتر از همه هدر دادن فرصت ها و زمینه هایی 
اختیار داشت، قابل بخشش نیست. کرزی   که کرزی در 
پارادوکس  در  جمهوری اش  ریاست  دوره ی  دو  طول  در 
به  همه،  از  بدتر  و  چرخید  خود  ِگرد  دشمن  و  دوست 
و  آرامش  و  صلح  دشمنان  به  افغانستان،  مردم  قاتالن 
به  اما  داد؛  را  ناراضی«  »برادران  لقب  مردم،  پیشرفت 
به  بار  این  غنی  اشرف  او،  قبیله ای  سیاست های  تناسب 
وقت  و هیچ  بخشید  را  لقب »مخالفان سیاسی«  طالبان 
نشد که از سوی رییسان دولت، طالبان تروریست خوانده 
آن هاست.  واقعی  ماهیت  بلکه  اتهام،  نه  که  نامی  شود. 
بگذریم که اشرف غنی با خیاالت خوش خود، به پاکستان 
پاکستان  و سیاسی  نظامی  مقام های  نظرات  و  کرد  سفر 
به  و همیاری  تروریسم  با  مبارزه  موضع  به  ارتباط  در  را 
صلح و ثبات افغانستان، شنید و دید که چه نیشخندهایی 
به مقام او تقدیم شدند! اما همه ی مردم افغانستان شاهد 
اند که از زمان تشکیل دولت تا لحظه ی اکنون، »برادران 
جمهور  رییس  سیاسی«  »مخالفان  و  کرزی  ناراضی« 
جدید، صدها حمله ی تروریستی را در سراسر خاک کشور 
و به خصوص در شهر کابل، راه اندازی کردند و قرار معلوم، 
برای  انتحارگران،  و  تروریستان  این  از  بیش تری  شمار 
روزهای پیشرو آماده شده اند تا در مقابل تر و خشک، خود 

را بترکانند. ضمنًا، دولت جدید باید درک کند که طالبان، 
با  این که  از  آن ها گذشته  دارند:  روشن  و  زبان مشخص 
شبکه های تروریستی و دهشت افگنی، از شبکه ی حقانی 
گرفته تا القاعده و داعش ارتباط دارند، بارها با  زبان روشن 

موضع شان را مشخص کرده اند و پاسخ شان را داده اند. 
چندی قبل خبرهایی در رسانه ها درز کرد که از مذاکرات 
می داد.  خبر  طالبان   جناح  با  غنی  اشرف  دولت  پنهانی 
و  »تروریسم«  اسم  طالبان  به  نشد  حاضر  غنی  اشرف 
افغانستان  مردم  عموم  که  بدهد  دهشت افگن  شبکه ی 
باور دارند، آن ها هیچ وقت به صلح راضی نخواهند شد. 
رییس جمهور جدید تا لحظه ی حاضر نیز طرح و برنامه ی 
قرار  و  ندارد  تروریسم  طالبان/  با  مقابله  برای  مشخصی 
معلوم، او راهکار مصالحه با طالبان را از دریچه و مجرای 
حالی  در  و  می کند  جست وجو  کرزی  حامد  سیاست های 
است  خورده  راه شکست  این  کند،  قبول  نمی خواهد  که 
نیاز دارد که  و در حال حاضر، او بیش تر از همه به این 

از داستان های شکست دولت قبلی، درس عبرت بگیرد.
سراسری  امنیت  و  دایمی  ثبات  آوردن  که  است  درست 
در کشور، کار ساده ای نیست؛ اما اشرف غنی گزینه های 
فراوانی پیشرو دارد که می تواند در دستور کار خود داشته 
باشد تا بتواند صلح و امنیت را فراهم کند. زبان روشن، 
هر نوع  از  مبادرت  دشمن،  و  دوست  از  واضح  تعریف 
حل  برای  بنیادی  راهکار  طرح  آپتیمیزم،  و  پارادوکس 
و  تروریسم  نفوذ  تحت  افغانستاِن  میان  مرزی  معضل 
شجاعت  یک  انجام  ریسک  و  تروریسم  بابای  پاکستاِن 
تاریخی، می تواند چراغی بر سر راه آینده ی کشور و مردم 

رنج دیده ی افغانستان  روشن کند. 
کتاب«  و  سکس  »صلح،  داستان  صفحات  از  نیست  بد 
شوند-  تجزیه  و  تحلیل  افغانستان  مردم  خواست های 
قرار  صفری  وضعیت  در  اکنون  افغانستان  مردم  این که 
وقوع  و  ناامنی  فقر،  پدیده ی  بیکاری،  معضل  دارند. 
از  مختلف  بخش های  در  انتحاری  حمالت  همه روزه ی 
هولناک  جنایت های  و  جرم  از  بسیاری  و  کشور  خاک 
باری  دولت،  کرده اند.  خم  را  کشور  مردم  کمر  دیگر، 
در  معجزه ای  دارد.  عهده  به  مسئولیت ها  از  سنگینی 
در  با  عمل  جز  داد،  نخواهد  رخ  معجزه ای  و  نیست  کار 
این که   نظرداشت  در  با  و  موجود  واقعیت های  نظرداشت 
میلیون ها  شدند،  ریخته  صندوق  به  که  رای  میلیون ها 
سرزمین  این  انسان  میلیون ها  بلکه  نیستند،  کاغذ 
هستند. تشخیص اولویت ها ساده است: مبارزه ی قاطع با 
تروریسم، طرح و عملی ساختن راهکار بلندمدت دستیابی 
و  افراط گرایی  با  سرسختانه  مبارزه ی  صلح،  و  ثبات  به 
و  داعش  عوامل  کنترول  و  تعقیب  دینی،  افراط گرایان 

حامیان طالب و شبکه های دهشت افگنی.
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اول باید بدانیم، سیاست چیست تا مایحتاج آن را یکی یکی لیست کرده بتوانیم. 
واحدی  تعریف  هم  سیاست  ندارد،  واحدی  تعریف  چیزی  هیچ  که  همان گونه 
دانشکده ی  در  و  شود  فاش  نامش  نمی خواهد  که  دانشمندان  از  یک تن  ندارد. 
علوم و حقوق سیاسی استاد بود و او را نصراهلل استانکزی می گفتند، سیاست را 
یک رقم دیگر تعریف می کرد؛ اما من شخصًا معتقدم که سیاست عبارت از علمی 
است که طی آن یک نفر به قدرت می رسد و با هزار پدرنالتی قدرت خویش را 
حفظ کرده و توسعه می دهد. شما می توانید تعریف خود را داشته باشید. کسی از 
یخن شما نمی گیرد. باید عرض کنم که تعریف من از سیاست، با توجه به رفتار 
عنوان  به  آن چه  می باشد.  خودمان  وطنی  سیاسیون  از  بعضی  سیاسی  کنش  و 
دنیای  خرکنشان  سیاسی  کنش  از  متأثر  نیز،  کرده ام  کشف  سیاست  مایحتاج 
سیاست است، نه روشنفکران تازه ظهور کرده که روز شان در قلیون خانه ها بیگاه 

می شود و شب ها تابلیت پنادول دو دانه می خورند. 
دو  تقریبًا  اندازه ی  به  حب الوطن  شدن،  سیاسی  و  کردن  سیاست  1- برای 
احساس  از  بیش تر  میزان عقل  اگر  است.  نیاز  بدن  میزان مجموعی عقل  برابر 
مردم  تحمیق  به  حب الوطن  احساس  از  استفاده  با  نمی توان  باشد،  حب الوطنی 

پرداخت. 
٢- یک ادبیات مجهز به انواع فحش به زبان ملی از قبیل  پدر لعنت، ستاسو پر 
پالر او د پالر پر پالر لعنت، بی ناموس، د خره زوی، وطن فروش، مزدور پاکستان، 
خاین او د امریکا بچی و متباقی فحش های وطنی و انگلیسی چل که از قید قلم 

باقی مانده باشند.
3-  نزاکتًا یکی دو پاکت دستمال کاغذی یا چند انچ کاغذ تشناب ضروریست؛ 

چون احتمال این که مجبور شویم بیش از حد کف دهن باد کنیم، زیاد است.
٤- داشتن چند وجب ایمان در دایره ی خبیث سیاست، طوری که هر از گاهی 
نشان بدهد، چقدر مشتاق سفر حج هستیم و محبت اسالم عزیز را به دل داریم. 
مخصوصًا وقتی کاری می کنیم که همه می فهمند چه گندی زدیم، باید حتمًا به 

حج برویم و استغفار نماییم. 
٥- هنر خر کردن متنفذان و مقام های قدرت مند را حتمًا باید بلد باشیم. وقتی 
از خر کردن مثاًل یک قوماندان جنگ ساالر متنفذ، مطمئن شدیم، برای باال بردن 

پایگاه اجتماعی او، کمی دالر و یورو باد کنیم.
6- از ته دل ایمان داشتن به شعار »دل سوزی، کون سوزی است«. بی رحمی 

مطلق سر فرصت. 
٧- وقتی در جریان معامالت قرار می گیریم، باید خاطره های زدوبند را آرشیف 
کنیم. به طور مثال، وقتی آقای خرم احساس کرد که باید قلم را به دست بگیرد، 

چقدر قشنگ پدر و پدر کالن آقای لودین را چیز کرد. مُچم خواندید یا نه؟
٨- چاپلوسی از نوع ارتباط برقرار کردن با قدرت مندتر از خود. پایین تر از خود 

را همیشه پشت در نگهدارید. 
9- سکوت در قبال مسئله های فرهنگی، حقوق بشری، حقوق زن، دموکراسی 
می دانند  که  آن هایی  نمی دانیم.  که چیزی  است  آن جهت الزم  از  مدنیت)!(  و 

می توانند با دست باز و دهن گشاد، طبق میل و هوای نفس خویش فیر کنند.
را دروغ شکل می دهد. هر  تاروپودش  باشید، مدیریتی که  بلد  10- مدیریت 
با  بودجه ی تان می کشد،  اگر  یا  کنید  یا خر خطاب  احمق  را حتمًا  نفر  روز یک 
باال  هیبت تان  این گونه  پایین.  کمر  از  البته  است،  مجاز  هم  لگد  بزنید.  سیلی 

می رود.
11- خبرها را بخوانید. هرجا که به طبع تان خوش نیامد، اعالمیه صادر کنید. 
کوشش کنید یک خانم قلم به دست را به قید نکاح درآورید و از او بخواهید که 
هر شب شما را کمی تحلیل علمی-فلسفی بکند. )خانم ها می توانند مردان قلم 

به دست را چیز کنند. کم که نیستند(.
وقتی  مخصوصًا  دارد.  تشناب  که  شوید  مطمئن  اول  می روید،  1٢- هر جا 
اجازه ی  یا  ندارید،  گفتن  برای  حرفی  شما  و  بوده  تشریفاتی  رفتن تان  می بینید 
طوالنی  می توانید  تا  و  بروید  تشناب  به  ندارید،  را  بزرگ تران  حرف های  شنود 

رفع حاجت کنید. 
13- به یک نفر همیشه رشوت بدهید که بعضی ها را زیر نظر داشته باشد.

1٤- رفاقت شیرین با مولوی های گنده گنده برقرار کنید. آن ها را مهمان کنید 
و تحفه بدهید. هم ثواب دارد هم کاروبار خودتان به نور رونق مجهز می شود. 

بروید.  عیادتش  به  حتمًا  شده،  مریض  جمهور  رییس  که  دیدید  1٥- اگر 
کابینه ی  عیادت  به  کل  در  و  جمهوری  ریاست  معاونان  عیادت  به  همین طور 
مریض بروید. عادت تان باشد. همیشه خود را وارخطا نشان بدهید؛ اما زیر قلب 

دعا کنید که الهی هرچه زودتر...  بخیر!
16- اگر پول دار نیستید، از همین حاال به جمع آوری پول شروع کنید. اگر پول  

دارید، یگان کوچه یا سرک کوتاه را قیر کنید. 
میلیونی  صد  چندین  یا  میلیاردی  پروژه های  شریک  را  خود  1٧- همیشه 
احساس کنید! یک رقم راه بروید که ترافیک چهارراهی  نیم ساعت کامل هنگ 

کند.
1٨- یک نفر را پیدا کنید که همیشه خواب بزرگان دین را می بیند و در بدل 
کمی پول و وعده ی چوکی، از طرف خدا بشارت دریافت می کند. آن  حضرت که 

تا قاف قیامت زنده نمی ماند. می ماند؟! 
19- از آن پاسپورت هایی که خیلی راحت می توان با آن فرار کرد، حتمًا داشته 

باشید. عندالضرورت اگر خدا بخواهید، به کار می آید!
کم  هر جا  باشید.  داشته  خویش  کاله  زیر  همیشه  را  جهاد  افتخار  و   ... -٢0
آوردید، از دوران جهاد بگویید! حتمًا الزم نیست که خود تان مجاهد بوده باشید، 
می توانید از آدرس پدر، کاکا، پدر کالن، خویش و قوم خود فخر بفروشید. ماشا اهلل 

بازارش گرم است. 
تا دیدار بعد، من بروم کمی تمرین جهاد کنم.

خبرنگار ناراضی

مایحتاج سیاست

هادی دریابی خواسته های صلح و مبارزه با تروریسم 
نباید فراموش شود

مهدی زرتشت

و پارادوکس تعریف دوست و دشمن
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جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  غنی  که  زمانی 
گفت:  استرالیا  ِ .بی. سی  ا رادیوی  به  بود   ٢009 سال 
اداره ی  سیاست های  مولود  ]افغانستان[  »جنگ ساالران 
افغانستان  است.  کرزی[  ]حامد  ضعف  و  بوش  جورج 
در دل  را  داشتن جنگ ساالر  آرزوی  که  نیست  کشوری 
»آقای  به  و  باخت  انتخابات  آن  در  غنی  باشد.«  داشته 
سه درصد« مشهور شد؛ چون او از کل آرا فقط سه درصد 

به دست آورده بود.
او بار دیگر در انتخابات سال ٢01٤ نامزد شد و سوگند 
خود را مبنی بر »گذار از سیاست زور« به »سیاست مبتنی 
بر عقالنیت« به منظور پایان بخشیدن به فساد و تقرر بر 
اساس واسطه و شبکه ی سیاسی تکرار کرد و گفت که 
حاکمیت قانون را تحقق خواهد بخشید. این بار او رییس 
عملی  را  دیدگاه هایش  که  دارد  فرصت  و  شد  جمهور 
برنده شدنش را مدیون  تا حدودی  اما  او پیروز شد،   کند. 
افغانستان  در  آنان  پشتیبانی  بدون  که  است  زورمندانی 

کسی نمی تواند باالتر از سه درصد رای بیاورد. 
با  غنی  که  اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حامیان 
پیچیده تر  را  اوضاع  ساخت،  ملی  وحدت  حکومت  او 
می سازند. این اوضاع غنی را بر سر دو راهی قرار می دهد. 
اگر او منصب های دولتی را به زورمندان اعطا نکند )در 
اکثر موارد آنان را در موقف هایی که قبال احراز کرده اند، 
و  شد  خواهند  دولت  مخالفان  به  تبدیل  آنان  نگهدارد(، 
توانایی آن را دارند که خشونت را شعله ور سازند. این در 
حالی است که بدون مخالفت آنان، اوضاع امنیتی کشور 
بی ثبات است. اما اگر آنان را در موقف های شان نگهدارد، 
 ٢001 از  پس  که  یغماگری  و  انحصاری  سیاسی  نظم 
تشکیل شده، ادامه خواهد یافت که خود یکی از دالیل 

عمده ی دوام شورش  است. 
و  سالح  خلع  برنامه ی  مورد  در  اولیه  تحقیقات  نتایج 
ادغام مجدد )DDR( از سال ٢001 بدین سو، پنجره ای 
که  کرد  نگاه  آن  از  که می توان  ما می گشاید  به روی  را 
انزوای  به  چگونه  دولت سازی  نیک  نیت  با  برنامه   یک 
تقویه ی شورش منجر می شود. مطالعه ای که  سیاسی و 
توسط این جانب صورت گرفته و قرار است در سال آینده 
توسط انستیتوت صلح ایاالت متحده نشر شود، دامنه ی 
شده  بی ثباتی  و  خشونت  به  منجر  که  را  سیاسی  حذف 
است،  به ما نشان می دهد. این تحقیق شامل بیش تر از 
٢00 مصاحبه با زورمندان، فرماندهان شورشیان، بزرگان 
قومی در دو والیت شمالی )قندوز و بغالن( و دو والیت 
جنوبی )هلمند و ارزگان( و نیز مقام های دولت افغانستان 

و غربی می شود. 
مناسبات بین یک دالل محلی قدرت و حکومت پس از 

٢001 در کابل، بیش تر بر اساس این که چوکی ای برای او 
در نظر گرفته شده بود یا نه، تعیین می شد، تا وابستگی های 
سیاسی قبلی. در این چهار والیت، اکثر آنانی که در دولت 
قبلی حذف شده بودند،  به شمول فرماندهان طالبان، ابراز 
امیدواری کردند که در دولت جدید اوضاع تغییر می کند. 
اکثر آنان تشکیل یک دولت همه شمول را ستونی برای 

صلح پایدار در افغانستان می دانند. 
سرشت حذفی نظام سیاسی کنونی، ریشه در کنفرانس بن 
دارد که در آن رهبران طالبان حذف و فرماندهان ائتالف 
مسعود،  احمدشاه  نظار  شورای  اعضای  به ویژه   شمال، 
امنیتی  وزارت  سه  شد  قادر  نظار  شورای  گرفتند.  امتیاز 
مجاهدین  پیشین  فرماندهان  اکثر  بگیرد.  به دست  را 
و  اشتغال  و  گرفتند  دولتی  مقام  برگشتند،  افغانستان  به 
آن،  کنار  در  کردند.  تضمین  را  هواداران شان  مصئونیت 
به طور  متحده  ایاالت  رهبری  به  ضدتروریزم  جنگ 
غیرعمدی  برای دالالن محلی قدرت منابع فراهم کرد. 
این منابع شامل حمایت از شبه نظامیان آنان برای تعقیب 
دشمنان شخصی شان می شد که زیر نام طالبان سرکوب 
قرار  تعقیب  مورد  که  کسانی  از  زیادی  تعداد  می شدند. 
گرفتند، از رژیم طالبان حمایت نمی کردند و اکثر آنانی که 
با طالبان بودند،  در سال ٢001 تسلیم شده و موضع شان 

را تغییر داده بودند. 
اکثر کسانی که این گونه به حاشیه رانده شدند، به شورش 
پیامدهای  یافت.  افزایش   ٢00٤ سال  در  که  پیوستند 
افغانستان  در  از سال ٢001  برنامه ی دی دی آر که پس 
این قدرت  بازتاب دهنده ی سازو کارهای  تطبیق شد، هم 
بود و هم آن را عمیق ساخت. برنامه ی نخست که به نام 
دی دی آر )DDR( یاد می شد و رهبری آن را ملل متحد 
بر عهده داشت، در سال ٢003 آغاز شد. تمرکز این برنامه، 
خلع سالح واحدهای شبه نظامی بود که با ارتش/ اردوی 
افغانستان  نظامی  قوای  نیرو/  به نام  که  افغانستان  ملی 
ادغام  می شدند،  یاد   )Afghan Military Force(
برنامه ی  از  پیش  افغانستان  نظامی  قوای  شدند. ساختن 
کنترول  زیر  و  آغاز شد  افغانستان   )ANA( ملی  ارتش 
وزارت دفاع بود که رهبری آن را مارشال فهیم به عهده 
داشت. هدف این برنامه هم سست کردن کنترول شورای 
و هم ساختن یک  بود  افغانستان  نظامی  بر بخش  نظار 
نیروی مسلح حرفه ای و همه شمول که به جای فرماندهان 

شبه نظامی، به سلسله  مراتب نظامی پاسخ گو باشد. 
از آن جایی که فرصت پیوستن به قوای مسلح افغانستان 
برای فرماندهان ارشد و متوسط محدود بود، اکثر آنان از 
امنیتی  نیروهای  به  کابل  در  طریق حامیان سیاسی شان 
آن که  به جای  برنامه  این  سر انجام،  پیوستند.  افغانستان 

روابط جنگ جویان پیشین و فرماندهان آنان را قطع کند، 
کرد.  نهادینه  و  تقویت  را  فرماندهی  شبه نظامی  ساختار 
فرماندهانی که روابط الزم برای به دست آوردن مقامی در 
دولت را نداشتند، تحرکات شان را علیه دولت آغاز کردند. 
با  من  که  مصاحبه هایی  یافته های  اساس  بر  جنوب،  در 
مقام های دولتی و فرماندهان طالبان انجام دادم، در حدود 
در  و سوم  نود  فرقه ی  سربازان  و  فرماندهان  درصد   ٤0

هلمند، به طالبان پیوستند. 
در  آیساف  نقش  گسترش  با  هم زمان  که  ابتکاری 
والیت های جنوبی توسط حکومت های بریتانیا و هالند در 
سال ٢006 روی دست گرفته شد نیز  نتیجه ی معکوس 
داد. بر اساس این ابتکار، باید مقام های سوء استفاده گر از 
دولت حذف می شدند. نمونه ی مشهور آن، بر کنار کردن 
والی پیشین هلمند- شیر محمد آخوندزاده- طبق خواست 
بریتانیایی ها بود. آخوندزاده به روزنامه ی انگلیسی تلگراف 
گفته بود که پس از برکنار کردن او، 3000 تن از افرادش 
به طالبان پیوستند. یک پیام سفارت امریکا که در سال 
٢006 تبادله شده است، نشان می دهد که پس از برکنار 
شکل  به  او  ارزگان،  والیت  از  خان  محمد  جان  شدن 
فعال از کابل در تالش بی ثبات کردن ارزگان بود. ظاهرا 
رییس جمهور هیچ مخالفتی با او نداشت. به دلیل شکایت 
قاچاق  در  خان  محمد  جان  داشتن  دست  از  هالندی ها 
مواد مخدر و نقض حقوق بشر، او از والی ارزگان به مقام 

مشاوریت کرزی ارتقا یافت.
تعداد زیادی از طالبانی که بریتانیایی ها و هالندی در سال 
٢006 با آن ها جنگیدند،  در واقع  از دالالن محلی قدرت 
برنامه ی  تطبیق  با  و  بودند  ناراحت  امنیتی  مقام های  و 
بودند.  داده  دست  از  را  مصئونیت شان  و  کار  دی دی آر،  
طالبان  به  متعهد  ایدیولوژیکی جهادی های  نگاه  از  آنان 
برنامه ی  توسط  قبال  که  دیگر  شبه نظامیان  نبودند. 
دی دی آر خلع سالح شده بودند و از وزارت دفاع معاش 
تا  بار دیگر توسط غرب مسلح شدند  دریافت می کردند، 
علیه طالبان بجنگند. این اقدام، برنامه ی بعدی خلع سالح 
را که انحالل گروه های مسلح غیرقانونی نام نهاده شده 

بود و از سال ٢00٥ آغاز شد، تضعیف کرد.
برنامه ی  به  نخست  که  زورمندانی  شمال شرق،  در 
یکی  بودند،  شده  بیکار  آن  از  پس  و  پیوسته  دی دی آر 
کنترول شان  زیر  مناطق  در  اصلی  بی ثباتی  عوامل  از 
اربابان  به  تبدیل  به سادگی  آنان  از  زیادی  تعداد  بودند. 
باج گیری  و  قاچاق  در  شبکه  های جنایت کاران شدند که 
دست داشتند. اما این کار برای آنان گزینه ی دل چسبی 
در  قبلی شان  مقام  که  را  شأنی  چون  نمی رسید؛  نظر  به 
نیروهای امنیتی داشتند، در این کار وجود نداشت و نیز 
اساس  بر  می کرد.  کوتاه  خارجی  منابع  از  را  آنان  دست 
گفته ها، زمانی که نیروهای آیساف و ارتش افغانستان بر 
خانه ی فرمانده پیشین لوای ٧33 بغالن- امیر  گل- حمله 
کردند، آنان نه تنها مواد الزم برای ساختن بمب را یافتند، 
بلکه نامه هایی را پیدا کردند که »نشان می دادند که امیر  
گل به صورت فعال در جست وجوی یافتن مقام حکومتی 
در بغالن« بوده است. امیر گل پس از تطبیق دی دی آر، 
بیکار شده بود. مانند اکثر فرماندهان پیشین قوای نظامی 
افغانستان که دردسرساز شده بودند، امیر گل که در ماه 
نوامبر ٢006 توسط کرزی از زندان آزاد گردید، وظیفه ی 

حکومتی برایش داده شد.
شامل ساختن زورمندانی که به طور باالقوه برای حکومت 
را  تنش ها  شاید  کوتاه مدت،  در  می کردند،  ایجاد  دردسر 
آمدن  به وجود  باعث  زمان  گذشت  با  اما  ساخت.  آرام 
یک نظم سیاسی شکننده و بی ثبات گردید. برای نمونه، 
که  مطیع اهلل-  ارزگان-  پولیس  کنونی  فرمانده  حاکمیت 
در رأس سلسله مراتبی از دوستان قبیله ی پوپلزیی )یک 
قبیله ی اقلیت در ارزگان( و اعضای خانواده اش قرار دارد، 
شاید بتواند در مراکز پر جمعیت تا حدودی امنیت را فراهم 
کند؛ اما حکومت داری مبتنی بر حذف و سوء استفاده را 
دایمی می سازد. این کار باعث شده است که تعداد زیادی 
از زورمندان محلی دیگر در ارزگان به شورشیان بپیوندند.

در  مطیع اهلل  خانواده ی  اعضای  که  است  حالی  در  این 
انتخابات امسال برای اشرف غنی کمپاین کردند و انتظار 
در سال  او  آن که  با  بماند.  باقی  مقامش  در  او  دارند که 
٢00٧ از اکادمی پولیس کابل فارع شده و پس از آن به 
حیث یک فرمانده شبه نظامی، نیروهای ویژه ی امریکایی 
معرفی  طالب  را  آن ها  او  که  کسانی  دست گیری  در  را 
نباشد که غنی  می کرد، کمک کرده است- شاید کسی 
وقتی از تقرر بر اساس شایستگی صحبت می کند، او را 
او برکنار شود، احتمال دارد  اگر  اما  باشد.  در نظر داشته 
بگیرد  کار  تاکتیکی  از  ارزگان  بی ثبات ساختن  برای  که 
که کاکایش جان محمد خان کار می گرفت. اگر مطیع اهلل 
در مقامش باقی بماند، عواملی که باعث شورش در این 
امنیت  برود،  او  اگر  یافت.  خواهند  ادامه  شده اند،  والیت 
او خواهد  با  نیز   ارزگان برقرار است   نسبی که اکنون در 
افغانستان صدق  بخش های  اکثر  در  وضعیت  این  رفت. 
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روز به روز  افغانستان،  از جمله  و  مرکزی  آسیای  در کشورهای  اوضاع  نظر می رسد  به 
آگاهان  کارشناسان،  رسانه های مسکو،  روزها،  این  به خود می گیرد.  شکل جدی تری 
مسایل سیاسی و مقام های دولتی روسیه بیش تر از پیش روی این چالش تمرکز کرده اند 
احتمالی را می سنجند.  با هرنوع چالش  نو مقابله  و نسخه های متفاوت و راهکارهای 
این در  این چالش ها محسوب می شود.  اما مرکز و کانون محوری همه ی  افغانستان 
حالی است که سال ٢01٤ اکنون به پایان خود رسیده و به زودی نیروهای بین المللی 
امنیتی  توافق نامه ی  مطابق  می کنند.  ترک  را  کشور  این  افغانستان،  امنیت  به  کمک 
که میان کابل و واشنگتن به امضا  رسیده است، تعداد کمی از سربازان امریکایی در 
افغانستان باقی می مانند که آن هم تنها در بخش های مشوره دهی و آموزش عملیات 

نظامی برای نیروهای امنیتی افغانستان، محدود خواهد بود. 
واضح است که افغانستان کنونی مرکز فعالیت های گروه های تروریستی و شبکه های 
دهشت افگنی است. طی دو ماه اخیر، تعداد حمالت از سوی طالبان در سرتاسر کشور و 
به خصوص دور و اطراف پایتخت، به شدت افزایش یافته است. تا اکنون شمار زیادی از 
شهروندان و همین طور نیروهای خارجی، تلفات جانی و مالی زیادی را متقبل شده اند. 
همین طور، افغانستان هنوز هم بزرگ ترین کشور تولید کننده ی مواد مخدر در دنیاست 
و بدتر از همه، افراط گرایی دینی ظاهراً و بر طبق یافته ها و مشاهدات، شکل و شمایل 
جدیدتر و جدی تری به خود گرفته است. طی روزهای اخیر پرچم های »دولت اسالمی« 
اهتزار  به  نیز  پرچم سفید طالبان  بلند شد،  کابل  دانشگاه  دروازه های  تا پشت  داعش 
در آمد. این در حالی است که نفوذ گروه تروریستی دولت اسالمی، با گذشت هر روز 

ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. 
به نظر می رسد مسکو به عنوان یکی از بازی گران کلیدی عرصه ی سیاست جهانی، 
بیش تر از هر کشور دیگر، نگران این وضعیت است؛ زیرا افغانستان ناآرام و درگیر جنگ 
با تروریسم و افراط گرایی، دروازه ای است به سوی کشورهای آسیای مرکزی و از این 
طریق به خاک روسیه. هر نوع چالش و وقوع هر نوع بحران، تأثیر مستقیم خودش را بر 

امنیت ملی کشورهای مذکور  می تواند داشته باشد. 
در حال حاضر و بر طبق برآوردهای مقام های مسکو، سه پدیده ی تروریسم، افراط گرایی 
دینی و تولید مواد مخدر، خطری باالقوه و باالفعل برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی 
 Содружество Независимых( مشترک المنافع  مستقل  کشورهای 
از سال هاست در مقابل هر نوع چالش و  Государств( محسوب می شود. مسکو 
امنیت جمعی  بحران در کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو سازمان پیمان 
 )Организация Договора о коллективной безопасности(
از کارشناسان  یکی  کازانتسُیف،  آندری  دارد. همان طور که  به عهده  را  نقش رهبری 
روسیه می گوید، »اوضاع افغانستان و تأثیرات آن بر مسئله ی امنیت در کشورهای تحت 
دارد.  را  آسیای مرکزی- سایه ی سنگین خودش  حمایت شوروی سابق- کشورهای 
به طور کلی، هرگونه ادامه و تقویت تهدیدهای سنتی در آسیای مرکزی، خطری برای 
امنیت روسیه تلقی می شود. اما همه ی این تهدیدها، ناشی و وابسته به اوضاع جاری در 
افغانستان همسایه است«. بنابراین، هر نوع بحران و چالش می تواند به صورت مستقیم 
امنیت ملی روسیه و شرکای سیاسی این کشور را تهدید کند. این در حالی است که 
نمانده است.  افغانستان، بی آسیب هم  از جزر و مد بحران جاری در  اکنون  تا  روسیه 
مطابق اظهار نظر کارشناس کازانتسُیف، هم اکنون روسیه اولین کشور مصرف کننده ی 
افراط گرا و شبکه های  بر این، گروه های  است. عالوه  در جهان  افغانستان  مواد مخدر 
با گروه های  افغانستان، در سطوح مختلف  داخل  در  فعال  تروریستی  و  دهشت افگنی 

مخل امنیت در کشورهای آسیای مرکزی، در ارتباط و داد و ستد هستند. 
افغانستان، یکی از مهم ترین مسایل است. در چهارده سال از حضور  چشم انداز ثبات 
نظامی غربی ها در افغانستان، نه تنها تروریست ها از نفس نیفتادند، بلکه با گذشت هر 
روز آن ها قوی تر شدند، تولید مواد مخدر، به خصوص در سال های اخیر، گراف صعودی 
خود را پیمود و اکنون که شبح دولت اسالمی و گروه های افراط گرا تا پشت دهلیز کابل 
رسیده است، زنگ خطری است برای آینده ی افغانستان. بسته به این موضوع، دولت 
وحدت ملی با دیوار »سست و ناپایدار« خود تا اکنون هیچ نوع دست آورد و پیشرفتی 
در زمینه ی مبارزه با تروریسم و جریان های افراطی نداشته است. بدتر از همه، قراین 
و شواهد حاضر نشان می دهند که دولت فاقد برنامه های مفید درازمدت برای آینده ی 
افغانستان است و اکنون در نوعی آشفتگی به سر می برد. »مذاکرات پنهان« دولت با 
جناح طالب، اعتماد مردم نسبت به دولت جدید را به شدت لطمه زده است. حجم وسیعی 
ائتالف غربی در  اگر  و  آینده ی خوب نمی دهد  از  ناآرامی ها در سراسر کشور، خبر  از 
طول چهارده سال موفق و مؤثر عمل کرده بودند، آن وقت می شد از زاویه ی دیگری 

به آینده نگاه کرد. 
در هر صورت، دولت های آسیای مرکزی )سازمان همکاری های شانگهای و سازمان 
از  و  کرده  درک  به خوبی  را  آینده  خطر  زنگ  پیش  از  بیش تر  جمعی(  امنیت  پیمان 
چندی به این سو در تالش اند تا نسخه های جدید و راهکارهای نوی را برای مقابله با 
وضعیت موجود و تهدیدهای احتمالی آینده، روی دست گیرند. مسکو در مقام رهبری 
سازمان های مذکور و به عنوان یکی از ابرقدرت های جهانی، در تالش است تا امکان 
عملی سازی هر نوع فعالیت پیش گیرانه را در دستور کار قرار دهد. روسیه روابط دیرینه ای 
با افغانستان دارد و مردم افغانستان هنوز یادگارهای اتحاد شوروی را فراموش نکرده اند. 
بنابراین، نقش روسیه را در زمینه ی ثبات آینده ی افغانستان و از جمله مبارزه با تروریسم 

و افراط گرایی و تولید مواد مخدر، بایستی جدی و امیدوارانه ارزیابی کرد.

تروریسم،افراطگرایی
وموادمخدر؛سهتهدیدجدی
برایامنیتملیروسیهو
کشورهایآسیایمرکزی

افغانستان در نگاه

نویسنده: دیدی ِدرکِسن، محقق و نویسنده ی مستقل 
ِ  ی تأثیرات دی دی آر در افغانستان تحقیق می کند. که برای دوره ی دکترایش در باره 
منبع: فارن پالیسی 

برگردان: جواد زاولستانی 

چگونهفسادراازبینمیبرد؟



شمار  به  جهان  در  جوان  کشورهای  جمله ی  از  افغانستان 
می رود که بیش تر از نصف نفوس این کشور را جوانان تشکیل 
می دهند. در طول یک دهه ی اخیر جوانان افغانستان در برخی 
از عرصه ها، از جمله تحصیالت، ابتکارات علمی، فرهنگ و 
ورزش نقش بسیار مهمی بازی کرده و باعث سربلندی کشور 
افتخارآفرینی های  این  حوزه ی  و  دامنه  واقع،  در  شده اند. 
جوانان گسترده می باشد؛ از میدان های ورزشی در سطح ملی 
و  ایثارگری ها  از  علمی،  مسابقه های  تا  گرفته  بین المللی  و 
جان فشانی ها در صوف نیروهای امنیتی، اعم از اردو، پولیس 
تحقق  برای  دادخواهی ها  و  مبارزه  تا  گرفته  ملی  امنیت  و 
عدالت و حقوق بنیادی شهروندان و هم چنان  حضور گسترده 
جایگاه  در  چه  رای دهندگان،  حیث  به  چه  انتخابات؛  در 
برنامه ریزان کمپاین ها  یا هم به عنوان بسیج کنندگان سایر 
طیف های اجتماعی در راستای تقویت این روند دموکراتیک. 
از  متفاوت تری  تصویر  تالش ها  این  همه ی  تردید،  بدون 
افغانستان به نمایش گذاشته و امید بیش تری خلق کرده اند. 

نادیده  اخیر  دهه ی  یک  طول  در  آن چه  میان  این  در  اما 
جوان  نسل  قناعت بخش  حضور  عدم  است،  شده  انگاشته  
در  است.  کشوری  کالن  مدریت  و  رهبری  سطوح  در 
از  ارشد دولتی  حکومت های گذشته، دولت مردان و مدیران 

عمل،  در  و  نموده  ابزاری  و  نمادین  استفاده ی  تنها  جوانان 
نیرو و خالقیت آن ها در سطوح مختلف مدیریتی  به  کمتر 
اهمیت داده اند. یکی از دالیل اصلی این مسئله، عدم اعتماد 
به ظرفیت و توانایی های مدیریتی جوانان است. این در حالی 
بروکراسی  بدنه ی  در  و جابه جایی جوانان  انتخاب  ا ست که 
اصالحات  خوب،  حکومت داری  برای  را  زمینه ای  حکومت، 
سیستماتیک، محو تدریجی فساد و ترویج خالقیت را فراهم 

می کند.
آن  با  ملی  وحدت  دولت  که  بنیادی  چالش های  از  یکی 
مواجه است، فساد اداری می باشد. بر اساس آخرین گزارش 
سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در فهرست فاسد ترین 
کشورهای جهان در رده ی چهارم قرار گرفته است. مطالعات 
جهان  و  منطقه  کشورهای  توسعه ی  و  پیشرفت  الگوی  در 
نشان داده اند که یکی از مؤثرترین راه  ها برای  حکومت داری 
بهتر، استفاده ی برنامه ریزی شده از نیروهای جوان  در سطوح 
کالن مدیریت دولتی است؛ زیرا بر اساس یافته های ادبیات 
به  نسبت  فکری  و  فزیکی  توان  نظر  از  جوانان  توسعه، 
کهن ساالن در وضعیت بهتری قرار دارند، انگیزه ی کمتری 
به ارتکاب فساد مالی و اداری داشته و به ارزش های ملی 

متعهد تر می باشند.

عدم تخصص، کم سوادی و عدم آشنایی مدیران ارشد دولتی 
عوامل  از  یکی  مطالبات،  و  افغانستان  نیازهای  و  شرایط  با 
ناکامی دولت در ارائه ی خدمات و مصرف بودجه ی توسعه ای 
که  تحقیق هایی  اکثر  در  که  طوری   می باشد.  وزارت خانه ها 
انگشت  دولتی  اداره های  در  پایین  ظرفیت  به  شده،  انجام 
انتقاد گذاشته  شده  است. در کابینه های گذشته  ، پالیسی سازان 
به ندرت  جوانان  خالقیت  و  انسانی  نیروی  از  عالی   سطح 
استفاده کردند و بیش ترین وزیران کابینه های گذشته را افراد 
حالی  در  می دادند.  تشکیل  کهنه فکر  و  کم سواد  کهن سال، 
 که خوش بختانه  امروز در کشور ما در عرصه های گوناگون 
که  دارند  و جود  خالق  و  متخصص  تحصیل کرده،  جوانان 
اگر برای شان فرصت داده  شود، بدون شک، آن ها می توانند 
به خوبی نهادهای دولتی را مدیریت کرده و فساد را در این 

ادارات کاهش دهند. 
تخریب،  به  دست  ناآگاهانه  هم  جوانان  خود  میان،  این  در 
اتهام و شخصیت کشی هم قطاران خود پرداخته و در نتیجه ی 
آن، زمام داران برای نادیده  انگاشتن جوانان بهانه ای یافته و 
از این ضرورت اساسی به راحتی فرار کرده اند؛ چنان که هرگاه 
یک یا چند فرد  از میان نسل جوان در یکی از جریان ها  یا 
روند های سیاسی و اجتماعی سر بلند کرده اند، تعداد  دیگری 
ناخواسته تحت تأثیر اهداف افراد مغرض قرار گرفته و کمر به 
تخریب آن ها بسته اند؛ بی خبر از این که با این کار خود منافع 
قشر بزرگی از جامعه را که خودشان نیز بدان تعلق دارند، به 

خطر می اندازند.
حال، به خاطر جلوگیری از تکرار تجربه های تلخ گذشته، در 
گام نخست، الزم است که جوانان خود از نخبگان سیاسی 
ضرورت  طرح  با  و  کرده  حمایت  قاطعانه  خویش  هم نسل 
و  تشویق  را  سیاسی  نخبگان  و  رهبران  نسلی،  جابه جایی 
قرار  را تحت فشار  امکان، آن ها  و در صورت  ترغیب کنند 
دهند تا در ترکیب حکومت جدید از نیروی جوان در سطوح 
یک  مثابه    به  جوانان  کنند.  حمایت  کشور  مدیریتی  کالن 
کتله ی اجتماعی نیرومند با استفاده از ابزارهای دموکرایتک 
قرار دهند  را تحت فشار  باید رهبران حکومت وحدت ملی 
که در کابینه و تشکیالت جدید حکومت، بر عالوه ی رعایت 

تخصص و تعهد، حضور مؤثر جوانان را در نظر بگیرند.
با در نظرداشت مصالح قشری ، نیاز است که  افزون بر آن، 
جوانان در گام نخست، به توانایی هم نسالن خود اعتماد کرده 
باشد که زمینه ی حضور  تا  یاری دهند  با هم دیگر دست  و 
مؤثر شان در نهادهای ملی و الیه های مختلف ساختار اجرایی 

حکومت آینده فراهم گردد.

 از این گونه افراد برکنار شوند، جنگ داخلی تمام عیار، احتمال واقعی است. 
خالصه این که غنی باید بین شامل ساختن این زورمندان در دولت و تطبیق حاکمیت قانون با 
خلع سالح و برکنار کردن آنان، توازن ایجاد کند. این کار به طور اجتناب ناپذیری باعث به میان 
آمدن مصلحت های ناخوش آیند خواهد شد و نتیجه ی آن با آن چه او به هوادارانش در جریان 
مبارزات انتخاباتی وعده داده است، متفاوت خواهد بود. با این حال، راه هایی وجود دارند که او 

می تواند با استفاده از آن ها حکومت داری همه شمول و عادالنه را در والیت ها رشد دهد.
نخست، تعیینات در وزارت خانه ها خیلی مهم اند. مقام های بلندپایه در کابل که در تالش گسترش 
نفوذ در والیت ها هستند، به فرماندهان یغماگر در سطح والیت ها و ولسوالی ها اجازه می دهند که 
با معافیت به کار شان ادامه دهند. بدون پشتیبانی شبکه های سیاسی در کابل، می توان زورمندان 
محلی را بازداشت و گروه شبه نظامی آنان را منحل کرد. نیروهای امنیتی افغانستان اکنون آن قدر 
فرماندهان  نمودن  مجبور  کنند.  تأمین  را  امنیت  پرجمعیت،  مناطق  اکثر  در  که  دارند  توانایی 
جنایت کار به حساب دهی، مشروعیت دولت را افزایش خواهد داد و حمایت محلی از شورش را 

از بین خواهد برد.
دوم، با این که خیلی زمان خواهد گرفت تا طرف های درگیر آن قدر به هم دیگر اعتماد کنند که 
هردو ا ز خلع سالح پشتیبانی کنند، معامله با طالبان دست کم پشتیبانی سطح باال برای مسلح 
شدن مجدد را از بین خواهد برد. برای رسیدن به این معامله، موافقت زورمندان شمال، شرط 
برای  را  فضا  جداگانه،  به طور  شورشی  گروه های  یا  طرف ها  تمام  میان  موافقت  است.  اساسی 
حرکت علیه فرماندهان محلی چپاول گر بازتر خواهد کرد. با این وجود، صلح با طالبان و ادغام 
فرماندهان سطح میانه و جنگ جویان آن، بار دیگر سبب خواهد شد که جناح های اصلی آنان 

زمینه ی شکل گیری شبکه های قیمومیتی شبیه جنگ ساالران کنونی را فراهم کنند.
نکته ی آخری این که، مشوق ها برای ادغام مجدد باید به طور مشروط پیشکش شوند. برنامه های 
گذشته ی دی دی آر در افغانستان باعث تقویت جناح بندی در حکومت افغانستان گردیدند. بدون 
پیشکش های دل چسب رسمی، زورمندان محلی وفاداران شان را وارد نیروهای امنیتی افغانستان 
خواهند کرد و واحدهای قبلی آنان تبدیل به واحدهای نیروهای امنیتی افغانستان خواهند شد. 
برای  امنیتی  نیروهای  و  محلی  در حکومت  ادغام مجدد  برای  فرصت های جذاب  باید  مقام ها 
تمام جناح های محلی، به شمول طالبان را فراهم کنند. اما باید تا حد ممکن آن را مشروط به 
پیوستن انفرادی فرماندهان و جنگ جویان بسازند، نه ادغام گروهی- تا وابستگی های گروهی 

آنان شکسته شوند.

افغانستان را حل  رییس جمهور غنی سوگند خورده است که مشکل جنگ ساالربازی در 
می کند. اما او بر سر دوراهی کهنه ای قرار خواهد گرفت. تعیینات و تقرری ها در والیت ها 
بر اساس شایستگی به جای شبکه ی پشتیبان سیاسی، در درازمدت تأثیر مثبت به جا خواهد 
گذاشت؛ اما در کوتاه مدت، باعث شعله ور شدن نزاع ها و درگیری ها خواهد شد. غنی باید 
زیر  دولت  در  را  احتمالی  استفاده گران  سوء  ساختن  شامل  باید  او  بردارد.  گام  محتاطانه 
کنترول داشته باشد و هم زمان با آن، زورمندان را خلع سالح و حاکمیت قانون را تطبیق 

کند. 
این کار از کابل شروع می شود؛ چون اعضای کابینه و پارلمان زورمندان را در اطراف حمایت 
می کنند. انتخاب اعضای کابینه که توسط غنی و عبداهلل انجام می شود، بر آینده ی بازیگران 
در سطح والیتی و حوزه های جغرافیایی تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع نه تنها به تعیین 
افراد درست در مقام های بلند دولتی بستگی دارد، بلکه  آنان باید محاسبات شان در رابطه 

به امنیت را نیز تغییر بدهند.
مصالحه با طالبان زمان می برد؛ اما به شرطی که جناح های شمال نیز در این روند دخیل 
باشند. این کار دیدگاه امروزی مردم را که مسلح شدن مجدد را ضروری می پندارند، به 
شکل مثبت تغییر خواهد داد. برعالوه، راه  را برای تعقیب عدلی فرماندهانی که در بیرون 
یا داخل نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب جنایت و نقض حقوق بشر می شوند، باز خواهد 

کرد.
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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.

چهار    شنبه26 قوس، 1393سال سوم شماره 734  

یادداشت های سخیداد هاتف

حسود  اشخاص های  از  یکی  من  این که  در 
انصافا،  اما  نیست.  تردیدی  کمترین  می باشم، 
همه  این  دیدن  از  نباشد  هم  حسود  آدم 
پخش  ساعته  چهار  و  بیست  که  تقدیرنامه 
می شوند، آتش می گیرد. مسئوالن مرکز توزیع 
که  آدمی  آن  که  ابتدا خیال می کنند  تقدیرنامه 
در  می کرد،  تخلص  »موصول«  آقای  وقت  یک 
کمال تأسف دیگر در میان ما نیست و به همین 
می شود.  معلوم  زشت  خیلی  ما  میان  خاطر، 
کارمندان  از الیق ترین  یکی  و  می گذرد  مدتی 
را در  آقای موصول  این مرکز خبر می آورد که 
دیده است. همه  قدیمی  کتاب فروشی  در یک 
مسرور می شوند و اولین چیزی که به خاطر شان 
یک  موصول  آقای  به  که  است  این  می رسد، 
نیست  ساده ای  حرف  آخر،  بدهند.  تقدیرنامه 
که مردم فکر کنند آدم به سرای باقی شتافته 
قصد  اصال  که  باشد،  نشتافته  تنها  نه  آدم  و 
بودن  فانی  از  زودی ها  این  به  باشد  نداشته 

دست بردارد.
بعد، مرکز مذکور ناگهان متوجه می شود که اگر 
آن کتاب فروشی در شهر نبود، امکان نداشت 
که کسی آقای موصول را در همان کتاب فروشی 
ببیند. این است که مسئوالن نفر می فرستند که 
صاحب آن کتاب فروشی قدیمی را پیدا کنند تا 
به او تقدیرنامه ای بدهند. اما معلوم می شود که 
آن مرد اهل فرهنگ که هفتاد سال پیش در یک 
بود،  آمده  به دنیا  خانواده ی روشنفکر و مذهبی 
مدتی است شتافته. چرا که همه از اوییم و او 
هم گاهی می گوید بشتابید. حتما فکر می کنید 
مسئوالن مرکز توزیع تقدیرنامه دست از طلب 
نه،  خالص.  و  می خوانند  فاتحه ای  و  می دارند 
که  حاال  می گویند  برعکس،  می کنید.  اشتباه 
را خالی کرده،  ما  میان  آن مرحوم شتافته هم 
او،  فرهنگی  خانواده ی  از  دل جویی  برای  باید 
بدهیم.  تقدیرنامه  خانواده اش  افراد  همه ی  به 
زنده  نفس  مملکت  این  در  این که  برای  چرا؟ 
ماندن یک آدم، هنری است واال، چه رسد به 

این که آدم کتاب هم بفروشد.
اگر همه ی آن چه گفتم برای تان معقول و منطقی 
بسیار  من  که  می شود  روشن  می کند،  جلوه 
مسئوالن  که  می کنید  گمان  اگر  اما  حسودم. 
خوب  می دهند،  تقدیرنامه  زیاده  مذکور  مرکز 
حد اقل بروید شما هم حق خود را بستانید. نه؟

در ستایش
 از هنوز بودن 

ضرورت اعتماد به نسل جوانان

غنی با زورمندان چگونه 

حسین قرباغیان
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حکومت وحدت ملی بعد از جنجال های انتخاباتی 
حکومت  این  بنیاد  و  اساس  شد.  ایجاد  کشور  در 
دسته ی  دو  میان  قدرت «  مساویانه ی  »تقسیم  را 
توافق  ضمن  این  می دهد.  تشکیل  انتخاباتی 
شد،  جدید  حکومت  یک  ایجاد  به  منجر  این که 
دموکراسی  و  انتخابات  روند  ناکامی  و  شکست 
از  زیادی  هزینه های  با  که  افغانستان  نوپای 
گرفته  شکل  جهانیان  و  افغانستان  مردم  سوی 
توافق  این  در  آن چه  داشت.  به دنبال  نیز  را  بود 
می باشد،  ملحوظ  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  و 
از  جهانیان  و  افغانستان  مردم  حمایت  و  رضایت 
حمایت ها  این  که  مطمئنا  و  است  حکومت  این 
از رهبران حکومت  از خواست ها و مطالبات  خالی 
که  بود  نخواهد  بی مورد  نمی باشند.  ملی  وحدت 
اساس  بر  که  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  برای 
قرار  حکومت  رأس  در  پنجاه- پنجاه  توافق  یک 
گرفته اند، چند مورد از مشکالت جدی که دامن گیر 
مردم افغانستان می باشند، به بحث گرفته شوند  و 
رهبران حکومت وحدت ملی مسئولیت دارند که به 

آن توجه نمایند.

اساس  بر  کارمندان  استخدام  و  تبعیض 
تباری-خویشاوندی وابستگی های 

به  موانع  و  چالش ها  جدی ترین  از  یکی  کار،  این 
منظور داشتن یک اداره ی کارا و پاسخ گو  می باشد. 
اصالحات  مستقل  کمیسیون  ایجاد  از  پس 
طریق  از  حکومتی  کارمندان  استخدام  اداری، 
محور  اصل  در  می گیرد.  صورت  کمیسیون  این 
و  مسلکی  افراد  استخدام  را  کمیسیون  این  کاری 
متخصص از طریق رقابت آزاد تشکیل می دهد؛ اما 
در این مدت نه تنها کسی به اساس این اصل در 
اداره های دولتی استخدام نشد، بلکه این کمیسیون 
جفای بزرگی به مردم افغانستان در طول چند سال 
با سرپوش گذاشتِن  گذشته کرده است. طوری که 
را  زیادی  بی عدالتی های  ملکی،  خدمات  قانون 
بعضی  حضور  که  چنان چه  است؛  شده  مرتکب 
صفر  حکومتی،  اداره های  در  قومی  اقلیت های  از 
حضور  که  می توانم  گفته  نمونه  به طور  است. 
به  اداره های حکومتی،  اکثر  در  ازبک ها  و  هزاره ها 
از دالیلی است  سه درصد هم نمی رسد. این یکی 
سیزده  طول  نتوانست  در  افغانستان  حکومت  که 
سال صاحب یک اداره ی کارا، پاسخ گو و مؤثر شود. 
هم چنان این امر یکی از دالیل درج نام افغانستان 
است.  جهان  فاسد  کشور های  فهرست  صدر  در 
آقای محمد اشرف غنی شعار  حال الزم است که 
افغان  از  افغان  )هیچ  انتخاباتی اش  کمپاین  دوران 

افغان دیگر کمتر  از  افغان  دیگر برتر نیست؛ هیچ 
بخشد  عملی  تحقق  و  عینی  به صورت  را  نیست( 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  د کتر  آقای  هم چنان  و 
اجرایی حکومت وحدت ملی که شعار »اصالحات و 
هم گرایی« را سر می داد نیز عمال برای تحقق آن 
استخدام  که  زمانی  تا  بردارد.  را  عملی تر  گام های 
و تقرری افراد در اداره ها به اساس دانش، تحصیل 
که  تنها  نه  نگیرد،  صورت  حکومتی  شایستگی  و 
 شاهد تغییرات مثبت و مطلوب نخواهیم بود، بلکه 
مقام نخست را در فهرست کشور های فاسد جهان 

برای سال های متمادی حفظ خواهیم کرد.
عملکرد  وجود  با  را  طالبان  گروه  کرزی  آقای 
خصامه  ی شان، برادر خواند. قتل و کشتار های زیادی 
افغانستان صورت گرفتند، حتا  این گروه در  توسط 
چند تن از اعضای خانواده و اقارب خود آقای کرزی 
کشتار  این  رسیدند.  قتل  به  گروه  این  توسط  نیز 
تغییری  که  تنها  نه  گروه  این  توسط  نا امنی ها  و 
در موضع رییس جمهور نیاوردند، بلکه تالش های 
ایجاد  برای  کاری اش  روزهای  آخرین  تا  را  وی 
ناسنجیده  تالش های  ساختند.  بی نتیجه  صلح، 
قربانی های  پیشین  جمهور  رییس  احساساتی  و 
زیادی از مردم افغانستان گرفت. طالبان در جریان 
خطرناک ترین  و  گرفتند  دوباره  قوت  تالش ها  این 
افراد گروه طالبان که در بند حکومت بودند  نیز آزاد 
مطمئنا  برگشتند.  جنگ  میدان  به  دوباره  و  شدند 
در  کرزی  آقای  کرنش  همه  این  دالیل  از  یکی 
مقابل طالبان، بی ربط با مسئله ی تباری وی نبود. 
این برخورد عاطفی نه تنها که مشکل را حل نکرد، 
بل مشکالت را پیچیده تر ساخت. هزینه های جانی 
و مالی را که مردم افغانستان و به خصوص مناطق 
می پردازند،  طالبان  حضور  دلیل  به  پشتون نشین 
در  طالبان  فعال  حضور  می باشد.  تحمل  غیرقابل 
این مناطق نه تنها که زندگی مردم را از لحاظ مالی 
و جانی تهدید می کند، بلکه معارف و آینده ی این 
مردم را نیز به چالش می کشد؛ طوری که امروز در 
مکتب ها  در وازه های  کشور  ولسوالی های  از  خیلی 
ممانعت  مکتب  به  دختران  رفتن  از  و  بسته اند 
از  ناشی  چالش ها  همه  این  موجودیت  می شود. 
پشین،  جمهور  رییس  ناسنجیده ی  سیاست های 
آقای کرزی، در مقابل این گروه می باشد. بنابراین، 
را  راهی  نباید  غنی  اشرف  آقای  که  می رود  انتظار 
ادامه  دنبال می کرد،  توان  تمام  با  آقای کرزی  که 
و  مؤثر  منطقی،  راه کار های  که  است  بهتر  بدهد. 
تا  نماید،  طرح  تباری  و  عاطفی  مسایل  از  به دور 

کشور از این همه مصیبت نجات یابد.
زمان  در  کرزی  آقای  این که  دیگر  مسئله ی 

نفوذ  غیرقابل  »حلقه« ی  یک  درون  در  حکومتش 
قرار گرفته بود. افرادی که در این حلقه قرار داشتند، 
بیش تر با رویکرد فاشیستی و هژمونی به قضایای 
داخلی و بیرونی نگاه می کردند. آن ها در اکثر موارد 
افراد  بودند.  تأثیرگذار  جمهور  رییس  تصامیم  روی 
گزارش های  و  معلومات  این که  ضمن  حلقه  این 
قرار می دادند،  آقای کرزی  به دسترس  را  نادرستی 
به خاطر مسایل  را  فرصت های خدمت گذاری دولت 
قومی از بین بردند. این فرصت طلبان امروز هم  کم 
مختلف  عناوین  تحت  و  می زنند  جوانه  دارند  کم 
را  وضعیت  که  دارند  تالش  و  می کنند  باال  سر 
زیر  تعدادی  گذشته  روز  چند  در  بسازند.  متشنج 
اتحادیه ی  نمایندگان  و  دانشگاه ها  استادان  نام 
به راه  سرو صدایی  افغانستان  دانشگاه های  استادان 
انداخته اند که کانکور باید به اساس نفوس والیات 
سهمیه بندی گردد؛ در حالی که ثبات و آینده یک 
سطح  رفتن  باال  به  وابسته  لحاظ  هر  از  کشور 
که  اندازه  هر  به  می باشد.  جامعه  آگاهی  و  دانش 
میزان  همان  به  باشد،  باال  دانش  و  آگاهی  سطح 
می توان آینده ی خوب را برای کشور انتظار داشت. 
حال این سوال مطرح می شود که آیا ممکن است 
کسانی که در امتحان کانکور ناکام می شوند و از 
طریق سهمیه بندی کانکور وارد دانشگاه می شوند، 
آیا  گردند؟  تخصص  و  دانش  از  برخوردار  بتوانند 
دانشجویان  حقوق  نقض  کانکور  سهمیه بندی 

نخبه نیست؟ 
نادرست،  طرح های  این  به جای  که  است  الزم 
مردم  و  باشند  منطقی  که  شوند  ارائه  طرح هایی 
یابند.  نجات  دشوار  شرایط  این  از  افغانستان 
حکومت  شوند.  تهدید  به  تبدیل  نباید  فرصت ها 
مسئولیت دارد که دامنه ی معارف و تحصیالت را 
بردن کیفیت و کمیت  بلند  برای  و  گسترش دهد 
معارف، تالش های همه جانبه به خرچ دهد . به جای 
به  را  رقابت  زمینه های  باید  کانکور،  سهمیه بندی 
نخبه های  تا  سازد،  فراهم  آن  مؤثر  و  شکل خوب 
که  مطمئنا  یابند.  راه  آموزشی  نهاد های  به  کشور 
افغانستان  پیشرفت  و  ترقی  می تواند  روش  این 
کشور  والیت های  تمامی  در  باید  کند.  تضمین  را 

سطح معارف از لحاظ کیفی رشد کند.
و  تعهد  که  زمانی  تا  گفت،  می توان  در  نتیجه   
اراده ی جدی برای تحقق عدالت و برابری به و جود 
و  فساد  انفجار،  و  انتحار  ویرانی،  جنگ،  نیاید، 
ادامه  امور کشور  در  مداخله ی کشورهای همسایه 
و  فقر  از  که  اندازه  همان  به  ما  داشت.  خواهند 
اداری  فساد  و  نا امنی  می بریم،  از  رنج  بی عدالتی 

نیز بیزاریم.

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کمبریج نشان داده که دویدن سبب بهبود حافظه 
می شود و چون به اکسیجن رسانی بیش تر به مغز کمک می کند، در شکل گیری 
صدها هزار سلول جدید حافظه هم دخیل است. انجام مرتب دویدن چند نوبت در 
هفته می تواند سبب رسیدن مغز به نهایت قابلیت خود شود. پیش از این گروهی 
با بررسی توانایی های مغزی چندین دونده در طی چند  آلمانی،  از عصب شناسان 
هفته متوجه شده بودند که قدرت تمرکز و حافظه ی تصویری در آن ها بسیار باال 

رفته است.
به گفته ی محققان، شرکت کنندگان در این تحقیق باید دو جلسه ی 30 دقیقه ای 
انجام  را  آزمایش های مشکلی  آن  از  داده و پس  اختصاص  به دویدن  را  در هفته 
بخش  در  دوندگان  این  حافظه ی  که  حالی  در  شدند،  متوجه  محققان  می دادند. 
اعداد و ارقام تغییر چندانی نداشت، توانایی آن ها در به یاد آوردن تصاویر و اشکال 
و هم چنین انجام دادن امور بصری مانند خواندن نقشه یا ساختن چیزی از روی 

راهنمای مصور، به طور اساسی بهبود یافته بود.
چند  به  را  دوندگان  از  گروه  هر  کار،  میانه ی  در  محققان  نظریه،  این  اثبات  برای 
زیر گروه تقسیم کردند و تنها یکی از این زیر گروه ها به دویدن ادامه داد، اعضایی 
که به دویدن ادامه نداده بودند، در انجام آزمایش ها به طور مشخصی دچار کاهش 

دقت و صحت عمل شدند.
هیپوکامپ  در  تازه  سلول های  تولید  افزایش  موجب  فعالیت  می گویند:  محققان 
می شود و در ضمن از سلول های موجود هم محفاظت می کند. شاید دلیل تأثیر 

مثبت دویدن بر حافظه هم همین باشد. )جام جم آنالین(

ساخت ربات های انسان نما در سال های اخیر شتاب زیادی گرفته است و پیش بینی 
می شود که این ساخته های دست بشر هر چه بیش تر در زندگی ما حضور داشته 

باشند.
اما روز دوشنبه رویدادی عجیب در میدان هوایی بین المللی لس آنجلس در ایاالت 
متحده اتفاق افتاد. در این میدان هوایی، دو دانشمند به همراه رباتی که »آتنا« نام 
داشت، سه بلیت برای پرواز خود تهیه کردند. این رویداد تاکنون پوشش رسانه ای 

بی نظیری داشته و شبکه های مختلف خبری، تصاویری از آن را منتشر کرده اند.
البته خرید بلیت اضافی توسط یک مسافر پدیده ی جدیدی نیست و سال هاست که 
هر مسافر می تواند برای وسایل اضافی که به درون هواپیما می برد، یک صندلی 
اضافه هم خریداری کند. اما این نخستین باری است که یک صندلی هواپیما به 

یک ربات اختصاص می یابد. )جام جم آنالین(

شاید خیلی زود بتوان هر سطحی را به صفحه ی لمسی تبدیل کرد، آن هم به لطف 
فن آوری فیلم های کشسان و رسانایی که با استفاده از فن آوری نانو ساخته می شوند. 
فیلمهای شفافی که مبتنی بر نانوجوانه های کاربنی هستند – لوله های مالیکولی 
کاربنی دارای زواید توپی شکل – می توانند تقریبا هر سطحی را بدون توجه شکل 

کلی به یک حسگر لمسی تبدیل کنند.
نوپا در فنالند  بنیان و  از محققان یک شرکت  دانش  فیلم ها توسط گروهی  این 
به نام »Canatu« طراحی و تولید شده اند. این فیلم ها قابلیت آن را دارند که 
کنترول های تماسی را به کنسول و داشبورد خمیده ی موترها و موارد دیگری از این 
دست اضافه کنند. از این رو، می توان روزی را تصور کرد که تنها با لمس داشبورد، 
فرمان های مورد نظر راننده و سایر سرنشینان دقیقا مانند زمانی که یک صفحه ی 
لمسی هوشمند لمس می شود، اجرا شوند. از قابلیت های مهم این فیلم ها می توان 
به امکان خم کردن چندین و چند باره ی آن ها اشاره کرد، بدون آن که جای هیچ 

نگرانی در خصوص آسیب رسیدن به آن وجود داشته باشد.
به  موسوم  ماده ای  شفاف  از الیه ی  لمسی  برای ساخت صفحات  حاضر  حال  در 
»ایندیوم« استفاده می شود؛ اما این ماده شکننده است و به همین دلیل نمی توان 
از آن در ساخت سطوح لمسی به جز سطوح صاف استفاده کرد. با این حال، اکنون 
می توان امیدوار بود که با استفاده از نانوجوانه های کاربنی، هر سطحی را به یک 
صفحه ی لمسی پرکاربرد تبدیل کرد. تاکنون 40 نمونه ی اولیه از این فن آوری جدید 
ارائه شده است و پیش بینی می شود، خیلی زود در انبوهی از دستگاه های پرکاربرد 

نظیر تیلفون های همراه به کار گرفته شود. )جام جم آنالین(

6

سخنیبارهبرانحکومتوحدتملیافغانستان
دویدنباعث

بهبودحافظهمیشود

خریداولینبلیتهواپیما
براییکربات

اتفاقیبیسابقهدردنیاینانو؛
تبدیلهرسطحیبهصفحهیلمسی

دوران علی حکیمی



چهار    شنبه26 قوس، 1393سال سوم شماره 734  7

کونته: خودم را
 مديون يوونتوس مي دانم

ایتالیا که به عنوان مربي  آنتونیو کونته، سرمربي تیم ملي 
باشگاه  را مدیون  انتخاب شد، خود  این کشور  فوتبال  سال 
برای  توانست  گذشته  فصل  که  کونته  دانست.    یوونتوس 
کند،    A  سری قهرمان  را  یوونتوس  پیاپی  سال  سومین 
فوتبال  بهترین های  جوایز  اهدای  مراسم  در  شب  دوشنبه 

ایتالیا، جایزه ی مربی سال را از آن خود کرد. 
او در تابستان گذشته به دلیل اختالف با مدیران یوونتوس، 
برعهده  را  ایتالیا  تیم ملی  باشگاه جدا شد و هدایت  این  از 
می داند.   تورینی  باشگاه  مدیون  را  خود  هم چنان  گرفت؛  اما 
که  بود  فوق العاده  اتفاق  یک  »این  گفت:  خبرنگاران  به  او 
را  چیزم  همه  من  شوم.  ایتالیا  ملی  تیم  سرمربی  توانستم 
با  ام  رابطه  هستم.  یوونتوس  باشگاه  و  مدیون  بازیکنان 
یوونتوس در حال حاضر؟ معمولی. در تالشیم تا برای سال 
جدید با آن ها  جلسه ای ترتیب بدهیم؛ ضمن اینکه این هفته 

از باشگاه های پارما، چزه نا و ساسولو دیدار می کنیم. 
هدایت تیم ملی ایتالیا یک تجربه سازنده است. می خواهم 
باشم.  داشته  باشگاهی  مربیان  با  سازنده  همکاری  یک 
احساس می  کنم که در گذشته یک نقص در این رابطه وجود 
داشت و اکنون می خواهم با یک پل این رابطه را درست کنم. 
 تا چند ماه قبل، من در سمت دیگر این رابطه بودم. می دانم 
که مربیان باشگاهی چه می خواهند و هدف من این نیست 
که  فاصله ای قابل توجه بین باشگاه ها و تیم ملی ایجاد کنم. 
این چیزی است که فوتبال ایتالیا و تیم ملی به آن نیاز دارد 

و در  این صورت همه راضی تر خواهند بود«.
لیگ  نهایی  یک هشتم  مرحله ی  قرعه کشی  دوشنبه  روز 
با  باید  مرحله  این  در  یوونتوس  و  برگزار شد  اروپا  قهرمانان 
بور سیا  دورتموند روبه رو شود.  کونته در مورد این قرعه گفت: 
»این قرعه ی خوبی است و دیدار فوق العاده ای خواهد شد. 
دیدار  یک  انتظار  و  یافته  هستند  سازمان  بسیار  تیم  هر دو 
دارم  دوست  ایتالیایی،  یک  عنوان  به  می کشم.  را  جذاب 

یوونتوس پیروز شود«.

خشم اهالي بوندسليگا
 از اظهارات اخير برايتنر

کاپلو: ريال از سياره ی ديگري آمده است

گرت بيل: گولم به اتلتيکو،
 از گولم به بارسا مهم تر بود

تیريهانرياعالمبازنشستگيکرد په په: 2014 را 
با يک جام ارزشمند تمام مي کنيم

کيلور ناواس: ريال نبايد مغرور شود

پيگريني: بارسا هم نمي خواست
 با سيتي روبه رو شود

تیم  سابق  ستاره ی  برایتنر،  پل  اظهارات 
مونیخ،  بایرن  رقباي  تحقیر  در  آلمان،  ملي 
برایتنر،  پل  داشت.  به دنبال  را  واکنش هایي 
کسل کننده  بایرن،  باشگاه  فعلی  نماینده ی 
دیگر  تیم های  تقصیر  را  بوندسلیگا  بودن 
تیم های  ناتوانی  برای  »ما  گفت:  و  دانست 

دیگر نمی توانیم کاری بکنیم«.
حاضر  حال  سرمربی  استیونس،  هوب  دیروز 
شالکه،  هدایت  سابقه ی  که  اشتوتگارت  تیم 
هرتا، کلن و  هامبورگ را هم در کارنامه دارد، 
در  »او  گفت:  برایتنر  اظهارات  به  واکنش  در 
این فوتبال چه می خواهد؟ من او را می شناسم. 
می زد،  توپ  براون شوایگ  در  که  زمانی 
روبه روی هم بازی کرده ایم. از آن زمان خیلی 
گذشته است. من در فوتبال باقی ماندم، ولی 
او چه؟ واقعا چه کار می کند؟ من که نمی دانم. 
کند  بیرون گود می تواند قضاوت  از  او چطور 
از  من  می گذرد؟  چه  دیگر  تیم های  در  که 
بایرن  که  بگویم  می توانم  تنها  گود  بیرون 
مونیخ سال هاست در بهترین شرایط کار کرده 
که مهم ترین بخش موفقیت آن ها برمی گردد 
باسابقه ی  مربی  این  البته  هوینس«.  اولی  به 

از  را  خود  خشم  که  نبود  فردی  تنها  هالندی 
گفته های برایتنر ابراز کرد. رییس باشگاه کلن 
نمی توانم  واقعا  »من  گفت:  »بیلد«  به  هم 
حدس بزنم سی یا چهل سال پیش چه اتفاقی 
جلو  به  رو  این طور  تیم  یک  که  است،  افتاده 
می تازد؛ طوری که کلن و بقیه تیم ها به گرد 
پایش هم نمی رسند. ولی هر چه هست، قطعا 
سادگی محض است که آن را به ناتوانی سایر 

تیم ها ربط بدهیم«.
گفت:  هم  وردربرمن  مدیر  آیشین،  توماس 
برای  که  خود  خاص  جایگاه  از  »بایرنی ها 
کرده اند،  کار  به سختی  آوردنش  به دست 
باالترین استفاده را می کنند. ولی این بدان معنا 
نیست که بقیه ناتوان هستند. حرفی که زده 
بور سیا  ورزشی  مدیر  است.  بی احترامی  شده، 
واکنش  که  بود  دیگری  فرد  مونشن  گالدباخ 
دارد که حاصل  تیم خوبی  »بایرن  داد:  نشان 

زحمات هوینس و رومنیگه است، نه برایتنر«.
خون سردی  نهایت  در  اما  ولفسبورگ  مربی 
آمده،  پیش  این وضعیتی که  »با  فقط گفت: 
حتما پل )برایتنر( فردا به من زنگ خواهد زد، 

ولی فکر کنم شماره ام را ندارد«.

ستایش  با  مادرید   ریال  سرمربي  کاپلو،  فابیو 
ماشین  یک  را  آن ها  آنچلوتي،  کارلو  تیم  از 
توصیف کرد.  کاپلو که در حال حاضر هدایت 
است  معتقد  دارد،  برعهده  را  روسیه  ملی  تیم 
از  بهتر  آنچلوتی  در حال حاضر،  شاگردان  که 
به  او  می کنند.  بازی  دنیا  در  دیگری  تیم  هر 
خبرنگاران گفت: »مهم ترین مسئله این است 
در  را  فصل  ابتدای  از  آن ها  دست آوردهای  که 
نظر گرفت. می توان گفت که  سایر تیم ها در 
است  ماشین  یک  ریال  نیستند.  ریال  سطح 
تیم ها هم  سایر  تیم هستند.  فقط  سایرین،  و 
بازیکنانی با کیفیت  دارند؛ اما به اندازه ی ریال، 
شکست ناپذیر نیستند. آن ها از سیاره ی دیگری 
آمده اند.   امسال کارلو آنچلوتی فوق العاده کار 
بهترین  دارد  باور  که  ساخته  تیمی  و  کرده 
هر  در  پیروزی  به دنبال  سخت  ریال  هستند. 

خوب  آن ها  دارند.  همه چیز  آن ها  است.   دیدار 
دفاع می کنند، خط میانی فوق العاده ای دارند و 
آن ها  دارند.  در خط  حمله  بی نظیری  بازیکنان 
احتماال یکی از بهترین تیم های تاریخ هستند«. 
و  کرد  بارسا صحبت  مورد  در  کاپلو هم چنین 
گفت: »یک سرمربی همیشه شرایط تیمش را 
بهتر از بقیه می داند و به دنبال  یافتن راه حلی 
در  را  بازیکنان  این که  و  است  مشکالت  برای 
پستی قرار بدهد که برای شان مناسب تر است. 
اما به نظر من، سوارز به درد بازی در کناره ها 
در  که  است  مادرزاد  گولزن  یک  او  نمی خورد. 
کناره ها، 50 درصد قابلیت  گولزنی اش را از دست 
می دهد. او نیاز دارد که در نوک حمله بازی کند. 
سوارز یکی از بهترین مهاجمان دنیاست و به 
به دنبال  انریکه   همین دلیل، فکر می کنم که 

راه حلی برای تاکتیک هایش باشد«.

گرت بیل، ستاره ی ولزي ریال مادرید، فصل 
تیم  این  در  بي نظیري  نمایش هاي  گذشته 
ارائه داد و در این فصل نیز بازي هاي خوب 
و تأثیرگذاري را از او شاهد بوده ایم. دوشنبه 
انگلستان  سابق  ملی پوش  لینه کر«،  »گری 
و بازیکن سابق تیم های تاتنهام و بارسلونا، 
به عنوان مجری مراسم انتخاب برترین های 
ارتباط   ،BBC سوی   از  بریتانیا  سال 
ریالی ها  همراه  که  بیل  گرت  با  مستقیمی 
در مراکش به سر می برد )برای حضور در جام 
جهانی باشگاه ها( برقرار کرد و در این ارتباط 
فوتبال  در  شرایطش  مورد  در  وی  از  زنده 

اسپانیا سواالتی را مطرح کرد.
دو  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  بیل  گرت 
گول سرنوشت سازش در فصل گذشه گفت: 
کوپا دل ری،  فاینل  در  بارسا  به  من  »گول 
لینه کر( به  )اشاره  خودت  بود.  خاصی  گول 

ال  در  بازی  و  داشته ای  حضور  بارسلونا  در 
کالسیکو را تجربه کرده ای. )لینه کر سه گول 
در یک بازی به ریال زده بود( و می دانی که 
با  دارد.  اهمیتی  بازی چه  این  گول زدن در 
این حال، گولی که به اتلتیکو در فاینل لیگ 
بیش تری  ارزش  من  برای  زدم،  قهرمانان 
مورد  در  بیل  از  لینه کر  ادامه،  در  دارد«. 
بیل  پاسخ  پرسید.  مارید  ریال  در  شرایطش 
ارتباط  و  است  عالی  »همه چیز  بود:  چنین 
بسیار خوبی بین من و سایر هم تیمی هایم 
فصل  این  در  هم  ریال  شرایط  دارد.  وجود 
بسیار عالی است. تنها مشکل من فقط زبان 

است که سعی دارم حلش  کنم«.
بیل  از  اسپانیایی  به  لحظه  این  در  لینه کر 
پرسید که وضع زبانت هنوز بهتر نشده؟ که 
با خنده و به اسپانیایی جواب داد:  نیز  بیل 

زبان بسیار دشواری است.

ملي  تیم  و  آرسنال  سابق  ستاره ی  تیري  هانري، 
پایان  پرافتخارش  حرفه اي  دوران  به  فرانسه، 
باشگاه  با  قراردادش  که  باتجربه  مهاجم  این  داد. 
از  پایان رسید، تصمیم گرفت  به  ردبولز  نیویورک 
دنیای فوتبال خداحافظی کند. او بعد از شکست 
رقابت های  نیمه نهایی  در  ردبولز  نیویورک  خوردن 
 MLS  اعالم کرده بود که به همکاری اش با این 
آینده اش  مورد  در  اما  داد؛  خواهد  پایان   باشگاه 
که  کرد  اعالم  دیشب  اما  بود.  نگرفته  تصمیم 

دیگر نمی خواهد به دوران  حرفه ای اش ادامه بدهد 
با  کارشناس  عنوان  به  می خواهد  آن،  به جای  و 

شبکه ی اسکای اسپورتس همکاری کند.
سال   20 از  »بعد  نوشت:  رسمی اش  سایت  در  او 
از  تا  گرفتم  تصمیم  فوتبال،  دنیای  در  حضور 
سفر  یک  این  کناره گیری  کنم.  حرفه ای  فوتبال 
همه ی  از  مایلم  و  بود  من  برای  شگفت انگیز 
باشگاه های  اعضای  و  هم تیمی ها  طرف داران، 
نیویورک  و  بارسلونا  آرسنال،  موناکو،  یوونتوس، 

البته تیم ملی فرانسه تشکر کنم. آن ها  ردبولز و 
باعث شدند که من دوران بازی  فوق العاده ای داشته 

باشم.   
حرفه ای  دوره  یک  که  رسیده  آن  زمان  اکنون 
متفاوتی را آغاز کنم و مایلم اعالم کنم که به لندن 
اسپورتس  شبکه  اسکای  به  تا  گشت  بازخواهم 
دیدگاه ها،  از  بخشی  بتوانم  امیدوارم  شوم.  ملحق 
این سال ها  را که در طول  مشاهدات و تجربیاتم 

یاد  گرفتم، به شما منتقل کنم«.

به  مراکش  در  دیشب  بود  قرار  مادرید  ریال 
مصاف کروز آزول برود تا در صورت پیروزي، به 
فاینل جام جهاني باشگاه ها راه یابد. دوشنبه 
بازیکنان  سایر  از  نمایندگی  به  په  په  شب 
بازی  این  به  ریال در نشست خبری مربوط 
مردم  از  باید  ابتدا  »در  گفت:  و  کرد  شرکت 
آن ها  فوق العاده ی  اسقبال  و  مراکش  خوب 
در  چه  و  هوایی  میدان  در  چه  کنم.  تشکر 
هوتل ما را سورپرایز کردند. با حمایت همین 
هواداران، شانس خودمان برای پیروزی مقابل 
کروزآزول را امتحان می کنیم. بازیکنان ریال 
چه  هستند.  متحد  باهم  واقعی  معنای  به 
بازیکنانی که  و چه  زمین  درون  بازیکن   11
روی نیمکت هستند. مجموعه ای از بهترین 

مقابل  دارند.  حضور  ریال  در  دنیا  بازیکنان 
کروزآزول با نهایت احترام به میدان خواهیم 
رفت و همه ی تالش مان را می کنیم که با 

پیروزی در این دیدار، به فاینل راه یابیم«.
قهرمانی  برای  ریال  شانس  مورد  در  په  په 
تاریخ  این  با  »ریال  گفت:  رقابت ها  این  در 
پرافتخارش، بدون شک شانس اول قهرمانی 
درون  را  مسئله  این  می کنیم  سعی  است. 
زمین نیز اثبات کنیم. این مسابقات را جدی 
را  سال خوب 2014  می خواهیم  و  گرفته ایم 
با یک جام ارزشمند به اتمام برسانیم. سال 
واقعا فوق العاده ای برای همه ی ریالی ها بود. 
در بازی های زیادی پیروز شدیم و رکورد های 

خوبی به جای گذاشتیم«.

از  مادرید   ریال  دروازه بان  ناواس،  کیلور 
به خاطر  که  خواست  هم تیمي هایش 
پیروزي هاي پیاپي شان مغرور نشوند و  در هر 
بازي تمرکزشان را حفظ کنند.  ریالی ها که در 
20 دیدار اخیرشان به پیروزی رسیدند، دیشب 
در نیمه نهایی جام باشگاه های  جهان مقابل 
کروز آزول مکسیکو قرار  گرفت. ناواس معتقد 
نکنند، ممکن  را حفظ  تمرکزشان  اگر  است 

است مقابل  هر حریفی شکست بخورند. 
هر  برای  باید  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  او 
دیدار کامال آماده شویم و تمرکزمان را حفظ 

و  کند  اشتباه  تواند  نمی  تیم  این  کنیم. 
حفظ  درصد   100 طور  به  را  تمرکزمان   باید 
گرفت  جشن  می توان  را  پیروزی  هر  کنیم. 
که  می  دانیم  البته  بود؛  خوشحال  برد  از  و 
بازی می کنیم؛ جایی  بزرگ  باشگاه  در یک 
برای قهرمانی جنگید. هر  باید  که همیشه 
دیداری ما را به هدف مان  نزدیک تر می کند.  
بازی کردن در ریال هیجان انگیز است. این 
یک رویا برای هر بازیکن است. وقتی چنین 
است  شد،  دشوار  تبدیل  حقیقت  به  رویایی 

که بخواهیم آن را توضیح بدهیم«.

باشگاه  سرمربي  پیگریني،  مانویل 
مربیان  که  است  معتقد  منچسترسیتي  
یک  مرحله  در  اینکه  از  هم  بارسلونا 
روبه رو  آن ها  با  نهایي  چمپیونزلیگ  هشتم 
مرحله ی  قرعه کشی  نیستند .  راضي  شدند، 
روز  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  یک هشتم 
منچسترسیتی  مانند  و  شد  برگزار  دوشنبه 
با بارسلونا  فصل گذشته باید در این مرحله 
روبه رو شود. آبی ها سال گذشته با شکست 
از  دیدار  مجموع  دو  در  بارسا  مقابل   1-4
رقابت ها کنار رفتند و پیگرینی معتقد است 
که این قرعه، برای هردو تیم نامطلوب است. 

او به خبرنگاران گفت: »بارسا حریف دشواری 
دشوارتری  حریف  آن ها  نمی دانیم  اما  است؛ 
برای ما هستند یا ما برای آن ها.  بازی باید 
در زمین انجام شود. شاید ما نمی خواستیم با 
آن ها روبه رو شویم؛ اما آن ها هم نمی خواستند 
با ما روبه رو شوند. اما  قرعه کشی انجام شد و 
اکنون ما باید یک بازی خوب ارائه بدهیم«.

سیتی در چهار دیدار ابتدایی اش در مرحله ی 
و  بود  کرده  کسب  امتیاز   2 تنها  گروهی، 

اما دو  برد  با حذف نداشت ؛  فاصله ی زیادی 
زد.  رقم  را  آن ها  صعود  پایانی،  دیدار  دو  در 
برای  تیمش  که  کرد  تأیید  هم  پیگرینی 
گروه  در  »ما  شد.   مواجه  مشکل  با  صعود 
که  گروهی  داشتیم.  قرار  دشوار  بسیار 
همراه  به  روسیه  و  انگلیس  آلمان،  قهرمان 
شروع  ما  آن  بودند.  در  ایتالیا  قهرمان  نایب 
خوبی نداشتیم و فکر می کنم در چند دیدار 
زسکا  مقابل  ویژه  به  خوردیم؛  مشکل  به 

مسکو، اما در نهایت  صعود کردیم«.
انگلیس  در  کار  تجربه ی  مورد  در  پیگرینی 
هم گفت: »بعد از سال هایی که در اسپانیا 
داشتم، این تجربه ی متفاوتی است. من در 
خاطرات  و  کردم  کار  باشگاه  سه  در   اسپانیا 
بود که  اما مهم  دارم؛  آن ها  از  فوق العاده ای 
تجربه  کنم.  از  را  دیگر  لیگ  یک  در  کار 
متأسفانه  و  داشتم  پیش نهاد  منچسترسیتی 
پیدا  ادامه  نمی توانست  هم  ماالگا  پروژه ی 
سیتی  پیش نهاد  قبول  در  تردیدی  کند. 
با  بزرگ  باشگاهی  سیتی  زیرا   نداشتم؛ 

دورنمایی فوق العاده است«.
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اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس 
جهانی  شرایط  که  می گوید  کشور  جمهور 
برای تأمین صلح در افغانستان را مهیا کرده 
او  داد.  خواهد  مثبت  نتیجه ی  و  به زودی 
تأکید کرد که برای برقراری صلح پایدار در 
کشور با رییسان جمهور کشورهای همسایه 
و تعدادی از کشورهای دیگر به طور جداگانه 

گفت و گو کرده است.
سفر  در  را  اظهارات  این  غنی  اشرف 
او  کرد.  بیان  والیت  پکتیکا   به  دیروزش 
در این سفر از خانواده های قربانیان رویداد 
بازدید  اخیر ولسوالی یحیی خیل آن والیت 
کرد. چند هفته پیش در ولسوالی یحیی خیل 
پکتیکا در جریان مسابقه ی والیبال یک فرد 
انتحاری مواد انفجاری حاملش را انفجار داد 

که بر اثر آن بیش از 60 تن کشته و ده ها 
تن دیگر زخمی شدند.

اشرف غنی دیروز در دیدار با بزرگان قومی، 
مدنی  جامعه ی  اعضای  دینی،  علمای 
و  ورزشکاران  بر  حمله  پکتیکا  جوانان  و 
کودکان در ولسوالی یحیی خیل این والیت 
را به شدت محکوم کرد و از حمایت حکومت 
از قربانیان این حادثه اطمینان داد. او وعده 
داد که برای بهبود وضعیت والیت پکیتکا، 
در سطح رهبری این والیت تغییرات الزم 

را به میان می آورد.
دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در  هم،  سویی  از 
روزنامه ی  به  جمهوری  ریاست  رسانه های 
اطالعات روز آمده است، رییس جمهور در 
دو هفته ی  »تا  کابینه ی جدید گفت:  مورد 

بر  نو  چهره های  با  جدید  کابینه ی  آینده، 
صورت  آن ها  با  که  قرارداد  یک  مبنای 
می گیرد، به کار آغاز خواهد کرد. اگر قرارداد 
را به انجام نرسانیدند، با آن ها خدا حافظی 

می کنیم«.
رییس جمهور در مورد صلح نیز گفته است 
ما  ملی  و  انسانی  بنیادی،  وجیبه ی  که 
برقراری صلح پایدار است. این وطن بدون 
غنی  اشرف  نمی تواند.  پایدار  بوده  صلح 
دینی،  علمای  همکاری  بدون  که  می گوید 
در  قومی  بزرگان  و  جهادی  شخصیت های 

کشور صلح برقرار نمی شود. 
برقرار  را  باید صلحی  است،  تأکید کرده  او 
صلح  آوردن  برای  و  باشد  پایدار  که  کنیم 
این وطن  نیز قربان شود، قربانی  اگر سرم 
اختالف  که  گفت  جمهور  رییس  باد!« 
و  از طریق صحبت  در کشور  باید  سیاسی 
مذاکره حل شود: »مشکالتی که در مذاکره 
حل  تفنگ  واسطه ی  به  می شوند،  حل 

نمی شوند«.
در حین سفر رییس جمهور به والیت پکتیکا، 
شماری از باشندگان این والیت در پیوند به 
تظاهرات  والیت  این  مقام های  بی کفایتی 
خواستند  غنی  اشرف  از  معترضان  کردند. 
از  را  پکتیکا  نظامی  و  ملکی  مقام های  که 
آنان،  گفته ی  به  کند.  برکنار  وظایف شان 
سالم  مدیریت  عدم  و  فساد  بی کفایتی، 
مقا م های این والیت، باعث افزایش نا امنی  

و عدم پیشرفت والیت پکتیکا شده است.

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
تدابیر  دلیل  به  سمنتی  دیوار  ایجاد  از  سنا 
و  دولتی  مقام های  سیاسی،  رهبران  امنیتی 
و  کردند  انتقاد  ملی  شورای  اعضای  از  برخی 
گفتند که به همین دلیل، اکثر کوچه ها در کابل 
مسدود اند. آنان با انتقاد شدید تأکید کردند که 
این مسئله مشکالت جدی را برای گشت  و گذار 

شهروندان کابل به وجود آورده است.
در برخی از کوچه های کابل که  رهبران سیاسی 
و مقام های بلند رتبه ی دولتی زندگی می کنند، 
سمنتی  دیوارهای  آنان،  امنیتی  تدابیر  برای 

عبور  محل  آن  از  عام  مردم  و  شده  ایجاد  بزرگ 
خانه های شان  به  رفتن  برای  شهروندان  نمی توانند. 
برای  بروند که آن مسیر  از کوچه  های دیگری  باید 

آنان چند برابر دور تر می شود.
شماری از اعضای مجلس سنا در نشست دیروز این 
مجلس با انتقاد از این کار گفتند که حکومت موانع 
را از کوچه ها بردار د و در استراتژی تأمین امنیت شهر 
این  عضو  افغانمل،  بسم اهلل  کند.  نظر  تجدید  کابل 
باز  کابل  شهر  در  هم  کوچه  یک  که  گفت  مجلس 
نیست؛  همه ی مقام ها کوچه ها را با ایجاد دیوارهای 

سمنتی مسدود کرده اند.
امنیت  تأمین  فکر  به  صرف  مقام ها  که  افزود  او 
خودشان اند. اما شماری دیگر از اعضای  مجلس برای 
بهبود وضعیت امنیتی شهر کابل، خواستار محدودیت 
در گذشت و گذار موتور سایکل سواران شدند. بازمحمد 
حکومت  برای  که  گفت  مجلس  این  عضو  زرمتی، 
پیش نهاد شود تا از این پس موتورسایکل سواران در 

کابل دو نفری گشت و گذار نکنند.

او افزود که وضع قیودات بر موتورسایکل سواران در 
شهرهای دیگر نتیجه ی مثبت داده و این تدابیر برای 
کنترول نا امنی ها در شهر کابل به حکومت پیش نهاد 
شود. سپس فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا 
این پیش نهاد را در مجلس به رای گذاشت که به جز 

 دو سناتور، همه با آن موافقت کردند.
پیش نهاد  زمینه  این  در  سنا  مجلس  است  قرار 
رسمی ای را به جانب حکومت بفرستد. این پیش نهاد 
رییس  پیش،  چندی  که  گرفت  صورت  حالی  در 
شدن  بیرون  هنگام  کشور  عالی  دادگاه  دبیرخانه ی 
از خانه ی خود، توسط افراد مسلح موتورسایکل سوار 

کشته شد و مهاجمان موفق به فرار شدند.
با این حال، سناتوران گفتند، اگر موتورسایکل حامل 
یک نفر باشد، عمل ترور به آسانی انجام داده نمی شود. 
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی 
در شهر کابل به شدت وخیم شده و اعضای شورای 
و  بیرونی  جاسوسان  از  شماری  دارند،  تأکید  ملی 
طالبان در داخل نهادهای امنیتی نفوذ دارند و دولت 

باید در زمینه ی شناسایی آنان اقدام کند.

اشرف غنی: 
شرایط جهانی را برای تأمین صلح فراهم کردیم 

انتقاد از افزایش  دیوارهای امنیتی
 در کوچه های کابل


