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)به مناسبت روز بین المللی معلوالن(
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آیا مکان های مسکونی  امکان دارد؟  آیا دسترسی به حمام  آیا ممکن است  ویلچیر در رهرو گشت و گذار کند؟ 
زینه ی هموار دارند؟ این ها همه پرسش هایی اند که به ذهن ما خطور می کنند؛ اما متأسفانه دسترسی به این 

سهولت های  عمومی که ما از آن استفاده می کنیم، برای همگان ممکن نیست.
بر عالوه ی موانع فزیکی، معلوالن در سطح اجتماع با نگرش منفی و بدتر از همه با تبعیض نیز روبه رو اند. بدون 
همکاری و حمایت دولت، اشخاص دارای معلولیت نمی توانند دسترسی برابر به خدمات گوناگون؛ مانند تعلیم و 
تربیه، فرصت استخدام، مراقبت های صحی، ترانسپورت، مشارکت سیاسی و عدالت داشته باشند. در نتیجه، جامعه 
از درخشش آن ها در عرصه های گوناگون، کوشش و تالشی که آنان دارند  و سهم گیری آنان در امور  اجتماعی، 

4صفحهمحروم می ماند. اگر ما به ادامه ی همین وضعیت راضی باشیم، در محرومیت »بزرگ ترین اقلیت جهان«...
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وزارت مالیه: 
سه بانک دولتی را مدغم می کنیم

2ص

2ص

4ص

اداره ی  ارگان های محل:
والیان جدید به زودی تعیین می شوند

راه اندازی کمپاین 16روزه
 برای کاهش خشونت علیه زنان 

ائتالف افغانی 
پرچمش را به اهتزار در می آورد صفحه 2

در این اواخر ناکامی  بزرگ دخالت ایاالت متحده در عراق آشکار شد  و سبب شد  که ناظران بیرونی تصور 
کنند که کاهش سریع نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان، آشفتگی مشابهی را در این کشور در پی 

خواهد داشت.
احمد رشید، صاحب نظر شناخته شده در باره ی مسایل امنیتی افغانستان و نویسنده ی کتاب مشهور طالبان، 
در این اواخر در صفحه ی دیدگاه نیو یورک تایمز نوشت که طرح خروج نیروهای ایاالت متحده که در سال 
2009 ریخته شد، »اکنون به شکل فاجعه باری اشتباه ثابت می شود.« سناتور جان مک کین و لیندزی گراهام 
دو ماه پیش هشدار دادند: »اگر رییس جمهور اشتباهی را که در عراق مرتکب شد، تکرار کند و تمام سربازان 
را بر اساس یک تقویم و تاریخ معین از افغانستان بیرون کند، ترس ما آن است که اشتباهی  مشابه آن چه 

ما در عراق دیده ایم، رخ بدهد.« 
اما سروی 2014 بنیاد آسیا از مردم افغانستان که به تازگی نشر شده است،  نشان می دهد که با آن که مردم 
از روز  با بدبینی عمیقی که پیش گویان خارجی  آینده ی کشور شان هستند، به هیچ وجه  افغانستان نگران 

پایانی افغانستان دارند، هم نوا نیستند. این پیش گویان خارجی با قطعیت اظهار نظر می کنند...

رییس جمهوری، جناب آقای محمد اشرف غنی!
به مناسبت کنفرانس لندن در باره ی افغانستان به تاریخ ۳ و 4 دسامبر 2014 که مطمئنیم وضعیت حقوق 
بشر در افغانستان در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس توانایی دولت شما به تعهد در زمینه ی 
بهبود وضعیت حقوق بشر برای تمام مردم افغانستان، تمویل کنندگان بین المللی تصمیم هایی برای ادامه ی 
تمویل و پشتیبانی مالی اتخاذ خواهند کرد، از این فرصت استفاده می کنیم تا بعضی از مسایلی را که از 
نظر سازمان های ما در فعالیت به منظور حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن در افغانستان اساسی هستند، 

مطرح کنیم.
چهار دهه جنگ در افغانستان به ناامنی، بی ثباتی سیاسی، نبوِد حاکمیت قانون و رواج خشونت و فقر منجر 
شده است. این مشکالت شرایط رشد بسیاری از اشکال خشونت، به ویژه تبعیض و خشونت علیه زنان، را 
فراهم کرده اند. نقض فاحش حقوق زنان در چند دهه ی گذشته در حاکمیت دولت های مختلف، موانع جدی 
در راه پیشرفت افغانستان ایجاد کرده است و ما بر این باوریم که دولت شما با جدیت به این مسئله توجه 

و برای رسیدگی به دلیل های اصلی آن فعالیت خواهد کرد.
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افغانستان عراق نیست... از مردمش بپرسید

نامه ی سرگشاده به ریاست جمهوری، جناب آقای محمد اشرف غنی
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بایرني ها نگران
 تمدید قراداد گواردیوال

چگونه چالش ها را
 حرفه ای مدیریت کنیم؟



مستقل  اداره ی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
جدید  والیان  که  کردند  اعالم  محل   ارگان های 
تعیین  به زودی  کشور  والیت های  از  شماری 
اداره  این  سخن گوی  غورزنگ،  تواب  می شوند. 
سلسله ی  به  گفت،  کابل  در  رسانه ها  به  دیروز 
عنوان  به  سافی  عمر  محمد  جدید،  والیان  تعیین 

والی قندهار گماشته شده است.
لوگر،  جدید  والیان  نزدیک  آینده ی  در  است  قرار 
غزنی، بادغیس و هلمند نیز تعیین شوند. این در 

حالی است که چند روز پیش نظیف اهلل ساالرزی، 
سخنگوی رییس جمهور به اسوشیتید پریس گفته 
بادغیس،  قندوز،  جدید  والیان  غنی  اشرف  بود، 
تعیین  نزدیک  آینده ی  در  را  هلمند  و  ننگرهار 

می کند.
اعضای شورای ملی و کارشناسان مسایل سیاسی 
کابینه ی  تشکیل  در  تأخیر  دلیل  به  دارند،  باور 
جدید و عدم تعیین والیان جدید، نا امنی در کابل و 
شماری از والیت های کشور افزایش یافته است. 

رییس جمهور چند روز پیش در یک نشست خبری 
اجرایی حکومت گفت  رییس  با عبداهلل،  مشترک 
که بین دو تا چهار هفته ی آینده نامزد وزیران به 
مجلس معرفی می شوند. اما او در این نشست در 
مورد والیان چیزی نگفت. با این حال، عبدالخالق 
ارگان های  مستقل  اداره ی  پیشین  رییس  فراهی، 
کنار  در  ملی  وحدت  حکومت  که  گفت  محلی 
محلی  اداره های  در  تبدیلی سرپرستان والیت ها، 
از  به تازگی  فراهی  می آورد.  تغییرات  نیز  والیات 

شده  برکنار  وظیفه اش  از  جمهور  رییس  سوی 
رییس  و  جمهور  رییس  که  می شود  گفته  است. 
مبارزات  دوران  اند   اشخاص  تالش  در  اجرایی 
دولتی  کلیدی  اداره های  در  را  انتخاباتی شان 
این  از  بارها  مدنی  نهادهای  از  شماری  بگمارند. 
حکومت  رهبران  از  و  کرده  نگرانی  ابراز  مسئله 
در  افراد  گماشتن  در  که  خواسته اند  ملی  وحدت 
و  شایستگی  دولتی،  اداره های  کلیدی  پست های 

تخصص را در نظر بگیرند.

کابل  در  امریکا  سفارت  روز:  اطالعات 
کمپاین  زنان،  علیه  خشونت  کاهش  برای 
این  کرد.  راه اندازی  در کشور  را  روزه ای   16
سفارت راه اندازی کمپاین مذکور را برای محو 
اقدام بزرگ خوانده  خشونت علیه زنان، یک 
سفارت  سخنگوی  کاموند،  عباس  است. 
در  کمپاین  این  که  گفت  کابل  در  امریکا 
آگاهی دهی و روشن ساختن افکار مردم مؤثر 

واقع می شود.
او افزود که امریکا خواستار بهبود زندگی زنان 
می کند.  تالش  راستا   این  در  و  است  افغان 

که  گفت  کابل  در  امریکا  سفارت  سخنگوی 
را  ساله ای  پنج  پروژه ی  پیش  چندی  امریکا 
کرده  راه اندازی  افغان  زنان  توان مندی  برای 
بود. کمپاین 16 روزه به منظور محو خشونت 
و  بیست  در  افغانستان،  به شمول  زنان،  علیه 
پنجم ماه نوامبر در شماری از کشورهای دیگر 
جهان نیز آغاز می شود و تا دهم ماه دسامبر 
کمپاین  می یابد.  پایان  میالدی  روان  سال 
شانزده روزه برای محو خشونت در برابر زنان 
در حالی راه اندازی می شود که هنوز زنان در 
هر چند  اند.  مواجه  خشونت ها  انواع  با  کشور 

در 1۳ سال گذشته سازمان ملل و نهادهای 
مدافع حقوق زنان برای کاهش خشونت علیه 
زنان میلیون ها دالر را به مصرف رساندند؛ اما 
به طور  کشور  در  زنان  علیه  خشونت  هنوز 
شماری  حال،  همین  در  دارد.  وجود  گسترده 
کمپاین  که  می گویند  زنان  حقوق  فعاالن  از 
زنان  برای کاهش خشونت علیه  شانزده روز 
نتیجه ی دلخواهی را به دنبال نخواهد داشت. 
خشونت  کاهش  برای  که  دارند  تأکید  آنان 
اقدام های  باید  افغانستان  در  زنان  علیه 
مشخص و درازمدت روی دست گرفته شوند. 

بهبود وضعیت زنان  برای  آنان  از سویی هم 
خواستار افزایش کمک های جهانی شده اند. 

اشتراک  دارند،  تأکید  زن  حقوق  فعاالن 
افزایش  خصوص  در  لندن  نشست  کنندگان 
زنان  وضعیت  بهبود  برای  کمک های شان 
افغان تعهد کنند. اشرف غنی، رییس جمهور 
و عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
دیروز از بروکسل به لندن رفتند. آنان در این 
لندن،  نشست  در  اشتراک  عالوه ی  بر  سفر 
موضوعات  روی  نیز  کشور  این  مقام های  با 

مختلف  گفت و گو می کنند.

ملی  اتحادیه ی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
کابینه ی  معرفی  در  تأخیر  از  کشور  کارگران 
جدید  حکومت  از  و  کردند  نگرانی  ابراز  جدید 
به  را  الزم  توجه    زمینه  این  در  که  خواستند 
خرج دهند. مسئوالن این اتحادیه تأکید کردند، 
اعالم  و  انتخابات  روند  در  تأخیر  ماه  هشت 
کار  به بخش  بزرگی  کابینه ی جدید، صدمه ی 

و کارگران وارد کرده است.
اتحادیه ی  عمومی  رییس  قادری،  معروف 
خبری  نشست  یک  در  دیروز  )امکا(  کارگران 
میلیون   12 حاضر  حال  در  که  گفت  کابل  در 
کم کار و بیکار در کشور وجود دارند. به گفته ی 

او، کم کارها کسانی اند که قباًل روزانه ٨ ساعت 
کار می کردند؛ اما در حال حاضر این افراد در هر 
کننده  نگران  که  می کنند  کار  ساعت   ٨ هفته 

است.
در  روز  تمام  که  اند  کسانی  بیکار  افزود،  او 
بدون  شام  و  می نشینند  شهرها  چوک های 
قادری  می روند.  خانه های شان  به  دست مزد 
تأکید کرد، اکنون یک میلیون کارگر در کشور 
اما کارکنان بخش خصوصی  اند؛  مصروف کار 
در حالت نوسان و تغییر اند: »کار آنان وابستگی 
به امنیت دارد، هرگاه امنیت وجود داشته باشد، 
او  ندارد«.  وجود  کار  غیرآن،  در  است؛  کار 

گفت،  و  خواند  شهروند  هر  حق  را  کردن  کار 
باید زمینه ی کار را برای  حکومت وحدت ملی 
مردم فراهم کند. بر اساس معلومات قادری، در 
حال حاضر پنج میلیون افغان در خارج از کشور 

مصروف کار اند.
او گفت که حکومت زمینه ی کار را برای آنان در 
داخل فراهم کند؛ جوانان دیگر برای کارکردن 
مردم  افزود،  او  نمی روند.  کشور  از  خارج  به 
امیدواری  با  زندگی شان  وضعیت  بهبود  برای 
دو  از  بیش  اما  رفتند ؛  رای  به پای صندوق های 
ماه می گذرد که تمام وزارت ها و والیت ها، در 
حالت سر درگمی و کم کاری به سر می برند. این 

پیکر  بر  را  بزرگی  صدمات  اقتصادی  لحاظ   از 
دولت در آینده ها وارد می کند.

به گفته ی او، در آستانه ی سرمای زمستان، نرخ 
از  و مردم  افزایش می یابد  روز به روز  اولیه  مواد 
از  پایان  در  قادری  شده اند.  نگران  ناحیه  این 
حکومت وحدت ملی خواست، هرچه زودتر یک 
مشکالت  آنان  تا  کند،  اعالم  را  کارا  کابینه ی 
ببرند.  بین  از  مختلف  بخش های  در  را  مردم 
رییس جمهور چند روز پیش گفت که بین دو تا 
چهار هفته ی آینده تمام اعضای کابینه ی جدید 
به گونه ی تدریجی برای گرفتن رای اعتماد به 

مجلس نمایندگان معرفی می شوند.

اطالعات روز: صدها شهروند والیت ارزگان 
رییس کمیسیون شکایت های مجلس نمایندگان 
را متهم به غصب هزاران جریب زمین کردند. 
آنان از ارزگان به کابل آمده اند و ادعا کردند که 
عبیداهلل بارکزی، رییس کمیسیون شکایت های 
جریب  هزار  یک  از  بیش  نمایندگان،  مجلس 

زمین شان را غصب کرده است.
والیت  قومی  بزرگان  از  یکی  باور،  عبدالباری 

ارزگان به نمایندگی از حدود سه صد تن دیگر 
گفت که عبیداهلل بارکزی یک هزار جریب زمین 
یکی از باشندگان ارزگان به نام حاجی عبیداهلل، 
مشهور به حاجی یتیم را غصب کرده است. او 
آن ها  قبرستانی  زمین های  عبیداهلل  که  افزود 
نیز  والیت  این  چوره  ولسوالی  مربوطات  در  را 
اما عبیداهلل بارکزی، رییس  غصب کرده است. 
این  نمایندگان  مجلس  شکایت های  کمیسیون 

مورد  این  در  می گوید،  و  کرد ه  رد  را  اظهارات 
بین دو طرف دعوا بود، وی تنها پادرمیانی کرده 
است. او اظهارات باشندگان ارزگان را توطئه ای 
برای بدنام ساختنش عنوان کرد و گفت، هیچ 
اداره های حکومتی و غصب  گاهی در کارهای 

زمین در والیت ارزگان دست نداشته است.
با این حال، امان اهلل تیموری، سرپرست والیت 
عبیداهلل  توسط  زمین  غصب  مورد  در  ارزگان 

کرده  تأکید  او  اما  است.  نگفته  چیزی  بارکزی 
احکام  به  مطابق  قضیه  این  حل  برای  است، 
ولی  می کند.  عمل  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
اعتراض کنندگان تأکید دارند، مسئوالن محلی 
از  و  اند  بارکزی  امر  تحت  بیش تر  والیت  این 
این  در  گفتند،  آنان  می کنند.  پیروی  امرش 
خصوص شکایت های شان را به اشرف غنی نیز 

ارسال می کنند.

کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
اعالم کرد که ٨ تن  در پیوند به قتل، دزدی و 
حمل سالح غیر قانونی از مناطق مختلف شهر 
کابل بازداشت شدند. در خبرنامه ی ارسالی دفتر 
اطالعات  روز نامه ی  به  وزارت  این  رسانه های 
از  تن   ۵ قتل،  به  پیوند  در  که  است  آمده  روز 
امنیتی  هفدهم  و  پانزدهم  حوزه های  مربوطات 

شهر کابل بازداشت شدند.

مربوطات  در  مرد  یک  دزدی،  به  پیوند  در 
بازداشت  کابل  شهر  امنیتی  هفتم  حوزه ی 
شده که متهم است در قضیه ی دزدی  موتر و 
اموال منزل دست دارد. وزارت داخله می گوید، 
از  تن  دو  غیر قانونی،  حمل سالح  به  پیوند  در 
موسهی  ولسوالی  و  هشتم  حوزه ی  مربوطات 

کابل بازداشت شده اند.
مجوز  بدون  تفنگچه ی  قبضه  دو  افراد  این 

اعالم  داخله  وزارت  کرده اند.  حمل  را  قانونی 
یک  از  دیگر  اقدام  یک  در  کابل  پولیس  کرد، 
رویداد تروریستی در مربوطات ولسوالی بگرامی 
یک  تروریستان  است.  کرده  جلوگیری  کابل 
حلقه ماین مقناطیسی را در مربوطات ولسوالی 
بگرامی کابل جاسازی کرده بودند که این ماین 
شده  کشف  کابل  پولیس  سوی  از  گذشته  روز 

است.

این  به  پیوند  در  که  می گوید  داخله  وزارت 
تحقیقات  اما  نشده،  بازداشت  فردی  قضیه 
عامالن  بازداشت  و  شناسایی  پیرامون  پولیس 
این  ارسالی  خبرنامه ی  در  دارد.  جریان  آن 
گونه ی  به  کابل  پولیس  است،  آمده  وزارت 
شبانه روزی مشغول مبارزه با جرایم گوناگون به 
هدف امن سازی جامعه است و در این راستا از 

هیچ گونه تالشی دریغ نمی کند.

وزارت مالیه: سه بانک دولتی را مدغم می کنیم2
اعالم  کشور  مالیه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
بانک دولتی یک جا شوند   قرار است سه  کرد که 
به گفته ی  آید.  به وجود  بانک قوی دولتی  و یک 
پشتنی   بانک ها شامل  این  وزارت،  این  مسئوالن 
اند.  نو  بانک  افغانستان و کابل  بانک ملی  بانک، 
طرح ادغام این سه بانک از سوی وزارت مالیه به 
ریاست جمهوری پیش نهاد شده و اشرف غنی آن 

را منظور کرده است.
محمد آقا کوهستانی، رییس خزاین وزارت مالیه به 
بخدی گفت که برای ادغام این سه بانک، طرح 
مشخصی برای منظور نهایی آن به شورای اقتصاد 

ملی ارائه می شود. او افزود، وزارت مالیه نقاط قوت 
و ضعف سه بانک یاد شده را بررسی کرده است و 
هدف اساسی یک جا شدن این بانک ها، ایجاد یک 

بانک قوی با سیستم پیشرفته است.
او افزود، این بانک در آینده با بانک های خصوصی 
به  بانک داری  خدمات  نو  »بانک  می کند:  رقابت 
سطح  به  آینده  سال  سه  در  را  بین المللی  سطح 
آینده به سطح قریه ها  ولسوالی ها و در پنج سال 
پشتنی  و  ملی  بانک  می کند«.  ارائه  مردم  برای 
بانک دو بانک دولتی اند که در سال های گذشته 
خصوصی  مشتریان  هنوز  دولتی،  اجرائات  به جز 

بانک  کابل  آن که  از  پس  نتوانسته اند.  جذب  را 
ورشکست شد، دولت این بانک را به کابل بانک 
اختیار گرفت.  در  را  آن  مالکیت  و  تبدیل کرد  نو 
اکنون این بانک اجازه ی رقابت  در بازراها را ندارد 
و تنها معاش مأموران دولتی  از طریق کابل بانک 
مالیه  وزارت  حال،  این  با  می شود.  پرداخته  نو 
می گوید، این سه بانک به شکل پراکنده فعالیت 
ضرر  به  بانک ها   این  فعالیت  های  برخی  و  دارند 
که  گفت  مالیه  وزارت  خزاین  رییس  اند.  دولت 
را  بانک  سه  این  دولت  مشکل،  این  حل  برای 
مدغم  و یک بانک قوی که بتواند خدمات بهتری 

را ارائه کند، ایجاد می کند. کوهستانی تأکید کرد، 
با یک جا شدن این سه بانک، یک بانک قوی با 
داخلی  که  عواید  می شود  ایجاد  پیشرفته  سیستم 
دولت را نیز جمع آوری می کند. وزارت مالیه در نظر 
دارد که پس از ادغام این سه بانک، مدیریت قوی 
جهانی  رقابت  اساس  بر  جدید  بانک  رأس  در  را 
مدیریت  را درست  بانک داری  امور  تا  کند،  ایجاد 
کند. این طرح در حالی ارائه شد که چندی پیش 
گفتند،  اقتصادی  مسایل  کارشناسان  از  شماری 
برخی ها در نظر دارند که کابل بانک جدید را به 

قیمت ناچیز، یعنی 20 میلیون دالر بخرند.

اداره ی  ارگان های محل: 
والیان جدید به زودی تعیین می شوند

راه اندازی کمپاین 16روزه برای کاهش خشونت علیه زنان 

اتحادیه ی ملی کارگران:
 تأخیر در تشکیل کابینه ی جدید، کارگران را با مشکل مواجه کرده است

رییس کمیسیون شکایت های مجلس، متهم به غصب زمین شد

هشت تن در پیوند به قتل، دزدی و حمل سالح غیر قانونی بازداشت شدند

ایدز در افغانستان
  گراف صعودی 

می پیماید؛ باید خطرش 
را جدی گرفت

وزارت صحت  عامه به مناسبت روز جهانی کنترول ایدز 
مثبت  وقایع  مورد   1694 افغانستان  در  که  است  گفته 
ا چ آی وی به ثبت رسیده است و در سرتا سر کشور 4۵00 
آمار وقایع مثبت  ا چ آی وی مثبت موجود می باشد.  مورد 
که  است  حالی  در  این  می باشد.  کم  ایدز  به  مبتالیان 
وجود  ایدز،  ویروس  به  آلوده  افراد  تعداد  از  دقیقی  آمار 
مبتنی  و  است  تخمینی  عامه  وزارت صحت  آمار  ندارد. 
یک  ایدز  ویروس  نمی باشد.  همگانی  ارزیابی  یک  بر 
سیستم  به  زمان  مرور  به  که  است  خطرناک  ویروس 
آن  ضد  واکسین  هنوز  و  می رساند  آسیب  بدن  دفاعی 
انتقال خون،  از طریق  ویروس  این  است.  نشده  ساخته 
آمیزش جنسی، سوزن آلوده و وسایلی که جراحت ایجاد 
می کنند و آلوده به خون فرد مبتال به ویروس ا چ آی وی 
از  مبتال نشدن  راه جلوگیری  تنها  انتقال می یابد.  باشد، 
است.  آن  به  شدن  آلوده  از  جلوگیری  ویروس،  این  به 
هم اکنون در سر تا سر جهان بیش تر از ۳۵.۳ میلیون نفر 
مبتال به ا چ آی وی می باشند که نصف آن را زنان تشکیل 
می دهند و تا هنوز ایدز 40 میلیون انسان را به کام مرگ 

کشانده است.
خوش بینی ای را که وزارت صحت عامه در مورد کاهش 
مبتالیان  به ایدز در کشور مطرح کرده است، توأم با ترس 
افغانستان است. به خاطری  جدی در مورد شیوع آن در 
مبتالیان به ایدز یا ویروس آن تا هنوز در افغانستان کم 
از  یافته است.  تازه در کشور شیوع  بیماری  این  اند که 
بیش تر شده  آن  پخش  زمینه ی  این سو  به  سال  سیزده 
است و  طی این مدت، اگر دقت شود، گراف شیوع آن 
سیر صعودی داشته است. عواملی چون اعتیاد روز افزون 
جوانان به مواد مخدر، افزایش ناهنجاری های اخالقی و 
روابط جنسی در جامعه  که به دو علت بیش تر شده است: 
نتوانند  جوانان  که  شده  باعث  جامعه   بودن  بسته  یکی 
بر آورده  را  خویش  جنسی  نیاز های  مشروع  راه های  از 
سازند که بر اثر آن به  ناگزیری روابط نابه هنجار جنسی 
انتخاب می کنند و دوم، فقر،  زمینه ی فحشا و روابط  را 
جوانان  و  ساخته  بیش تر  جامعه  در  را  نامطمئن  جنسی 
زمینه ها  این  از  جنسی شان  نیازهای  رفع  برای  ناگزیر 
می آورند.  رو   فحشا  به  فقر  به خاطر  می کنند  یا  استفاده 
این مسئله باعث می شود که ویروس ایدز از کسانی که 
آلوده به آن می باشند، شیوع یابد. عامل مهم دیگر، عدم 
متأسفانه  که  می باشد  کشور  در  وقایه  فرهنگ  رعایت 
این مشکل حتا در مراکز صحی کمتر رعایت می شود. 
بعضی از کارکنان صحی که مسلکی نیستند و نسبت به 
را  وقایه  ای  تدابیر  نمی باشند،  متعهد  مسئولیت های شان 
جدی نمی گیرند و این مشکل هم در شفاخانه های دولتی 

و هم در شفاخانه های خصوصی دیده می شود.
 بنابراین، نیاز است که برای مبارزه با ایدز، آگاهی الزم به 
جامعه داده شود و وزارت صحت از مراکز صحی دولتی 
و خصوصی نظارت کند تا زمینه های باالفعل شیوع این 
و  عوامل  به  توجه  با  شوند.  جامعه،  محدود  در  بیماری 
زمینه های شیوع آن در جامعه، هرگاه مبارزه ی هدف مند 
با آگاهی دهی همگانی در جامعه صورت نگیرد،  و توأم 
خطر شیوع بیش تر ایدز و افزایش مبتالیان آن در جامعه 
از  عامه  وزارت صحت  اکنون  که  آن چه  و  است  جدی 
خوش بینی  ابراز  بیماری  این  به  مبتالیان  کمتر  شیوع 
نموده است، نمی تواند ثابت باقی بماند و می تواند به یک 

تهدید بزرگ مبدل شود.
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رییس جمهوری، جناب آقای محمد اشرف غنی!
به مناسبت کنفرانس لندن در باره ی افغانستان به تاریخ 
بشر  حقوق  وضعیت  مطمئنیم  که   2014 دسامبر   4 و   ۳
و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد  آن  در  افغانستان  در 
بهبود  زمینه ی  در  تعهد  به  دولت شما  توانایی  اساس  بر 
تمویل  افغانستان،  مردم  تمام  برای  بشر  حقوق  وضعیت 
و  تمویل  ادامه ی  برای  تصمیم هایی  بین المللی  کنندگان 
پشتیبانی مالی اتخاذ خواهند کرد، از این فرصت استفاده 
می کنیم تا بعضی از مسایلی را که از نظر سازمان های ما 
در فعالیت به منظور حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن در 

افغانستان اساسی هستند، مطرح کنیم.
چهار دهه جنگ در افغانستان به ناامنی، بی ثباتی سیاسی، 
شده  منجر  فقر  و  خشونت  رواج  و  قانون  حاکمیت  نبوِد 
اشکال  از  بسیاری  رشد  شرایط  مشکالت  این  است. 
خشونت، به ویژه تبعیض و خشونت علیه زنان، را فراهم 
کرده اند. نقض فاحش حقوق زنان در چند دهه ی گذشته 
راه  در  جدی  موانع  مختلف،  دولت های  حاکمیت  در 
پیشرفت افغانستان ایجاد کرده است و ما بر این باوریم که 
دولت شما با جدیت به این مسئله توجه و برای رسیدگی 

به دلیل های اصلی آن فعالیت خواهد کرد.
این  در  جدی  به صورت  می خواهیم  شما  از  تأکید  با  ما 
مسیر با جامعه ی مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان در 
تماس باشید؛ چون آن ها در این مبارزه به خاطر رسیدن به 

افغانستانی صلح جو و عادل، متحدان اصلی شما هستند.
تأکید می کنیم که در مبارزه با خشونت و تبعیض اراده ی 
این  برای  بلند مدت ضروری است.  تعهد  قوی سیاسی و 
کار، درگیر شدن و فعالیت جامعه ی مدنی بهره مند از منابع 
کافی، حمایت و آزادی حمایت از حقوق مردم افغانستان 
این تحوالت  از  به حمایت  ما  الزامی است. سازمان های 
در افغانستان متعهد اند و آماده اند با دولت شما از نزدیک 
در  صلح  و  توسعه  مشترک  اهداف  به  دست یابی  برای 
به  را  شما  توجه  مایلیم  بنابراین،  کنند.  همکاری  کشور 
اساسی حقوق بشری زیر جلب کنیم و جامعه ی  مسایل 
بین المللی را به پشتیبانی از شما برای تحقق توصیه های 

مطرح در زیر تشویق کنیم.
1- گزارش های رو به افزایشی از خشونت علیه زنان 
اثر  در  خشونت  این  می دهند  نشان  که  می شوند  منتشر 
کوتاهی پارلمان از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان 
)که با فرمان ریاست جمهوری جاری است( و معافیت از 
مجازات در اثر عدم دسترسی زنان به نظام رسمی عدلی 

تشدید شده است.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:

تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در مجموعه ی قوانین 
مدنی مصوب سال 1۳۳۵ و جزایی افغانستان، به ویژه در 
و  تبعیض آمیز   عنعنوی  قوانین  مالکیت،  ازدواج،  زمینه ی 

قانون احوال شخصیه ی اهل تشیع را لغو کند؛
جزایی  قوانین  تعدیل  و  بازبینی  در  که  دهد  اطمینان 

افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، به عنوان یک 
به  ادغام نخواهد شد و  قانون خاص، در قوانین عمومی 
عنوان یک قانون مستقل به قوت خود باقی خواهد ماند؛

در هماهنگی با دادگاه عالی و دادستانی کل، اجرای قانون 
منع خشونت علیه زنان را  تقویت و تضمین کند؛

که  مرد،  و  زن  برابری  از  حمایت  در  را  قوانین  تصویب 
مورد  بین المللی  کنوانسیون های  با  را  افغانستان  قوانین 
تصویب افغانستان سازگار کنند، در اولویت کاری خود قرار 
ازدواج، طالق،  در  برابر  حقوق  که  قوانینی  به ویژه  دهد، 

حضانت کودک، مالکیت و ارث را تضمین می کنند؛
سیار  دادگاه های  به  دادن  پایان  برای  مؤثر  اقداماتی 
عنعنوی و نظام عدلی غیررسمی انجام دهد و دسترسی 
کامل و مؤثر زنان را به نظام رسمی عدلی تضمین کند 
و عامالن خشونت علیه زنان را مورد پیگرد قانونی قرار 

دهد؛
قوه ی  در  اداری  فساد  با  مبارزه  برای  عملی  اقدام های 
سیستم  به  مردم  اطمینان  عدم  که  آن  پیامد  و  قضائیه 
عدلی کشور است، انجام دهد، به ویژه با پاسخ گو ساختن 
ایجاد  عمومی،  سطح  در  فاسد  قاضیان  و  مسئوالن 
مکانیزم های مؤثر نظارت و ارائه ی آموزش با کیفیت به 

قاضیان و مسئوالن؛
زنان،  با  همکاری  و  مشورت  تسهیل  برای  مکانیزمی 
حقوق  مستقل  کمیسیون  و  مدنی  جامعه ی  سازمان های 
گزارش های  تهیه ی  برای   )AIHRC( افغانستان  بشر 
رفع  کمیته ی  هم چون  ملل،  سازمان  نهادهای  به  دولت 
اجرای  تضمین  و   )CEDAW( زنان  علیه  تبعیض 
مثل  ملل،  سازمان  مسئول  کارشناسان  توصیه های  مؤثر 

گزارشگر ویژه ی خشونت علیه زنان ایجاد کند؛
و  خصوصی  رسانه های  تمام  برای  رهنمود  صدور  با 
دولتی برای پخش برنامه های آموزشی در زمینه ی ترویج 
برابری جنسیتی، اقدامات مؤثری را برای تشویق احترام 
به برابری جنسیتی و الغای تبعیض جنسیتی در جامعه و 

فرهنگ در دستور کار خود قرار دهد.
پروتوکول اختیاری کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض 
علیه زنان )CEDAW( را به تصویب برساند و اطمینان 
حاصل کند که قوانین کشور در سازگاری با مقررات این 

کنوانسیون باشند.
2- تبعیض و خشونت علیه زنان با بی سوادی گسترده 
آنان  دسترسی  عدم  جامعه،  زنان  از  درصد   90 میان  در 
به  دسترسی  عدم  مختلف،  سطوح  در  تربیه  و  تعلیم  به 
مادران  باالی  مرگ و میر  و  کیفیت  با  درمان  و  بهداشت 

تحکیم می شود.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:

می دارد،  مقرر  که  اساسی  قانون   4۳ ماده ی  اساس  بر 
معارف  متوازن  تعمیم  منظور  به  است  مکلف  »دولت 
اجباری،  متوسطه ی  تعلیمات  تأمین  افغانستان،  تمام  در 
برنامه ای  و …«  نماید  تطبیق  و  طرح  مؤثر  پروگرام 

با بی سوادی، به ویژه در میان زنان  گسترده برای مبارزه 
و دختران به اجرا بگذارد. این برنامه باید اجباری ساختن 
تحصیل در  مقاطع ابتدایی و متوسطه، دسترسی تمامی 
شهروندان  به مکتب، لیسه، دانشگاه  و خوابگاه، پشتیبانی 
را به مکتب می فرستند،  از خانواده هایی که دختران شان 
جلب کمک های بین المللی و فعالیت برای افزایش آگاهی 
خود  کاری   اولویت های  صدر  در  را  زمینه  این  در  وسیع 

قرار دهد.
دسترس  قابل  برای  مؤثری  مشوق های  و  سیاست ها 
بودن مکتب ها، دانشگاه ها و مراکز کارآموزی برای زنان 
زنان  انتصاب  و  استخدام  برای  کارفرمایان  تشویق  و 

تحصیل کرده در تمام سطوح در پیش بگیرد؛
موظف  را  دولت  که  را  اساسی  قانون   ۵2 ماده ی  اجرای 
و  جسمی  به صحت  کامل  دسترسی  امکانات  تأمین  به 
روانی  برای زنان و کودکان در تمام نقاط کشور می سازد، 

تضمین کند.
انتخابات  در  که  زنانی  تعهد  و  شجاعت  ۳- علی رغم 
عمل  موفق  والیتی  شوراهای  در  و  شدند  نامزد  محلی 
در  زنان  کرسی های  انتخابات،  جدید  قانون  کردند، 
 20 به  درصد   2۵ از  را  ولسوالی  و  والیتی  شوراهای 
در  قانون  این  عالوه،  به  است.  داده  کاهش  درصد 
در  زنان  برای  سهمیه ای  ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات 
نظر نگرفته است. این فقدان حمایت از نمایندگی زنان، 
زنانی  هدف مند  و  زنجیره ای  کشتار  و  ربودن  بر  عالوه 
اند، نداشتن  که در عرصه های اجتماعی و سیاسی فعال 
اهداف  تحقق  عدم  زنان،  امور  وزار ت  اجرایی  قدرت 
پالن کاری ملی برای زنان افغانستان )NAPWA( و 
نشانه ی   ،)ANDS( افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی 
در  زنان  از مشارکت  پشتیبانی  فقدان  از  نگران کننده ای 

حکومت داری است.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:

اختیارات و امکانات وزارت امور زنان را گسترش دهد تا 
اجرای سیاست ها در تمام زمینه ها؛ مثل  اختیار توسعه و 
اطمینان از رسیدگی به نیازهای اجتماعی و آموزش زنان 
در  زنان  برای  سهمیه  رعایت  و  تعیین  و  افغانستان  در 

انتخابات پارلمانی و انتخابات دیگر را در بر بگیرد؛
عامالن و آمران کشتار و ربودن زنان فعال در عرصه های 
دولتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد پیگرد قانونی 

قرار دهد؛
افغانستان  زنان  برای  ملی  کاری  پالن  کامل  اجرای 
افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی  و   )NAPWA(

)ANDS( را تضمین کند.
کاهش  و  افغانستان  از  بین  المللی  نیروهای  4- خروج 
کمک های بین  المللی به گسترش فعالیت های طالبان به 
ساحات تقریبا امن در شمال کشور و افزایش شمار کشته  
شدگان ملکی به دلیل رشد عملیات تروریستی و ناامنی 
عمومی انجامیده است. زنان...         ادامه در صفحه 4

قانون اساسی تعداد دقیق اعضای مجلس نمایندگان را 249 نفر می داند. 
بعد از هر دوره انتخابات پارلمانی، ما یک روز شاهد ادای سوگند وکالی 
محترم هستیم و آن روز را روز افتتاح پارلمان می خوانند. در این روز مبارک، 
249 وکیل، در محضر رییس جمهور و بد و بالی دیگر، سوگند وفاداری 
به قانون، منافع ملی، مصالح موکالن و عزت اسالم عزیز یاد می کنند. بعد 
از چند روز، تالش ها برای انتخاب هیئت اداری شروع می شوند؛ در حالی 
 که هنوز دهان شان تفت ادای سوگند را می دهد، انتخاب رییس پارلمان به 
مشکل بر می خورند. چند نفر خود را برای ریاست کاندید می کنند. گالب به 
 رو، چیز شروع می شود. هر یکی از کاندیدای ریاست پارلمان، چه کمپاین و 
چه هزینه ای که نمی کنند. این که ریاست پارلمان چه امتیازی دارد، بماند سر 
جایش! اما این که بقیه از انتخاب رییس چه به دست می آورند، مطرح است. 
تنها چیزی که نمی رسند،  به  آن ها ممکن است به خیلی چیزها برسند  و 
ادای دین شان نسبت به موکالن و مردم است. ممکن است به نظر برسد 
که من فحاشی می کنم؛ اما زد و بند های وکال را در دورهای قبلی دیدیم و 
همان کافی که آقای عبدالرووف ابراهیمی امروز رییس پارلمان افغانستان 
می باشد. نمی خواهم به رییس پارلمان توهین کنم و نیز نمی خواهم از روی 
او و موکالنش نیز می خواهم در این  از  او به موکالنش بی احترامی کنم. 
زمینه فرق قایل شوند. به هر صورت، نمی خواهم از پارلمان بگذرم. پارلمان 
جای 249 وکیل است، 249 نفری که به نمایندگی از تمام مردم افغانستان، 
روی مشکالت و راه چاره ها، باید بحث و تبادل نظر کنند. بر اعمال حکومت 
نظارت بکنند. نگذارند قانونی در این مملکت عزیز و تاج سر ما، نقض شود. 
مدافع حقوق مردم و قانون باشند. تا جایی  که بزرگان مملکت این کشور را از 
بیخ خراب کرده، می توان گفت که پارلمان با انبوه کار و مسئله مواجه است. 
اما متأسفانه چند سال است که از 249 نفر عضو این خانه ی ذلت، چپلی 
کم، 49 نفر روزانه تشریف دارند و هیچ کاری هم نمی کنند. بقیه ی وکال 
کجایند؟ مردم به آن ها رای داده اند که از خانه  ای به نام پارلمان، مراقب منافع 
و مصالح مردم باشند، یا این که هفته ی یک روز هم به مجلس سر نزنند و 
خاله ی شان  دختر   یا  دختر خسر  منصوب کردن  برای  وزارت خانه ها  از  سر 
از دالیلی که آقای رییس جمهور وزرای خویش را  یکی  در بیاورند؟ دقیقاً 
پارلمان نمی فرستد، غیرحاضری گله ای وکال  به  اعتماد  برای گرفتن رای 
می باشد. رییس اجرایی نیز در این قسمت با رییس جمهور موافق است و از 
ارسال وزیران خویش خودداری می فرماید. بعد آقای رییس مجلس هر روز از 
تلویزیون داد می زند که سرپرست های وزارت خانه ها غیرقانونی و نامشروع اند 
و حکومت باید نامزدوزیران خویش را به مجلس معرفی بکند. حالی او رییس 
صاحب پارلمان، قربان همو ادبیاتت شوم که مثل موترهای کهنه ی روسی 
هر لحظه روشن و خاموش می شود، اگر این  قدر نگران قانون و مشروعیت 
امور و شخصیت های کشور هستی، تو را به مشروعیت شخصی خودت قسم، 
یک بار از این وکالی نامحترم که هر روز غیرحاضری می کنند، بپرس که 
مشروعیت این وکال و در کل مشروعیت پارلمان از کجا می آید؟ خیر است 
یک روز به جای فریاد کشیدن سر رییس جمهور، از طریق تلویزیون به ما 
بگو که وکالی محترم خانه  ی خاله  ی شان رفته، به زودی دوباره به مجلس 
بر می گردند. شاید ما قبول کنیم که بلی، ما پارلمان داریم، پارلمان ما وکیل 
دارد، وکیل ما خاله دارد، خاله  اش  خانه دارد، خانه  اش راه دارد، راهش  دراز 
است، بناًء یک هفته می گذرد تا مراسم رفتن به خانه ی خاله و برگشتن از 
خانه ی خاله انجام شود. اما تا جایی  که با وکیل شدن، غیرت آدم چند برابر 
می شود، بناًء خانه ی خاله رفتن هم منتفی است. شاید شما فکر کنید که وکال 
این روزها مصروف چانه زنی با حکومت اند، این که به کدام وزیر رای اعتماد 
بدهند، به کدامش ندهند، چه مقدار پول از طرف حکومت گیر شان می آید 
و چه مبلغی را نامزد وزیران احتمالی پیش نهاد می کنند. ممکن است حق با 
شما باشد، ممکن است با شما نباشد. اگر حق با شما باشد، که با شماست، 
اما اگر با شما نباشد، با کیست؟ بعضی از نخبگان جامعه می گویند، حق با 
وزرای خارجه ی کشورهای  در نشست  تا  رفته  لندن  به  افغانستان  کاروان 
عضو ناتو شرکت نماید. برای اثبات این ادعا، نخبه ها دلیل دارند. دلیلش این 
است: وقتی کاروان افغانستان به لندن رسید و در مقر مورد نظر لنگر انداخت، 
یکی از بی عقل های جهان وقتی هر دو داکتر ما را دید، پوزخند زد و گفت، 
کدام داکتر دیگر نداشتید که همراه خود می آوردید؟ کدام تان رییس جمهور و 
مسئول این سفر هستید و کدام تان برای د ِکور هیئت تشریف آورده اید؟ چون 
ما فقط با یکی کار داریم. اما یکی از داکتران ما گفت: برادر انگلیسی! آیا 
گاهی شنیده ای که بعضاً زنان دوقلو، سه قلو، چهارقلو و حتا 11 قلو می زایند؟ 
آن مرد گفت، بلی، شنیده ام؛ اما چه ربطی به دونفره آمدن شما دارد؟ داکتر 
دیگر گفت: مادر انتخابات کشور ما، دوقلو زاییده! ما فعاًل دوقلوی سیاست 
افغانستان هستیم و با هم وحدت ملی را به نمایش می گذاریم. آن ابله قناعت 
کرد و دست از بهانه تراشی برداشت. چیز  دیگری که حضور حق را در قالب 
کاروان افغانستان ثابت می کند، این است که هوتل های لندن پر از مهمان 
افغانستانی شده، این که هزینه  ی هر فرد در جریان این سفر چند می شود و 
حضور هریک چقدر به جاست، بماند تا برگشتن کاروان ما از سفر! اما فعاًل 
باید روی وکالی غیرحاضر، فکر کنیم و تالش کنیم درجه ی حیای این 

وکال را باال ببریم! 

خبرنگار ناراضی

وکالی مجلس کجایند؟

هادی دریابی

نامه ی سرگشاده به ریاست جمهوری،
 جناب آقای محمد اشرف غنی

۲ دسامبر ۲۰۱۴
کابل، افغانستان؛ پاریس، فرانسه



نیروهای بین الملللی کمک به امنیت در افغانستان )ISAF( در روزهای اخیِر  مأموریت 
نظامی خود در این کشور، با واگذار کردن کمپ نظامی باستیون و کمپ نظامی ملوان 
به نیروهای امنیتی افغان، یک اقدام کلیدی را انجام دادند. پس از سیزده سال حضور 
رسمی سربازان بریتانیایی و تفنگ داران دریایی ایاالت متحده ی امریکا در این دو 
کمپ، اکنون با واگذار کردن این دو پایگاه استراتژیک نظامی به نیروهای امنیتی 
عملیات  و  نتایج حضور  پایان می یابد.  رسماً  دو کشور  نظامی  مأموریت  افغانستان، 
نظامی آن ها در طول این مدت، در تمام ارزیابی ها متناقض است. با وجود هزینه های 
هنگفتی که در جنگ افغانستان به مصرف رسید، اما ائتالف به رهبری امریکا در 
خروج  موعد  که  اکنون  و  شد  مواجه  با شکست  آن ها،  نابودی  و  طالبان  با  جنگ 
نیروهای آیساف از افغانستان فرارسیده است، طالبان نیز برای بازگشت به قدرت  خود 

را آماده می کنند. 
مراسم رسمی واگذاری دو بزرگ ترین کمپ نظامی نیروهای امریکایی و بریتانیایی به 
نیروهای امنیتی افغان در والیت ناآرام هلمند، در 26 اکتبر سال جاری برگزار شد. پس 
از آن در دو پایگاه های نظامی باستیون و ملوان پرچم های ایاالت متحده و بریتانیا 
پایین کشیده شدند و به جای آن، پرچم افغانستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور 
بر افراشته شد  و اکنون مأموریت نیروهای نظامی بریتانیا و نیروهای دریایی ایاالت 

متحده در جنوب ناآرام افغانستان، رسماً پایان یافته است. 
در مراسم واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، شیر محمد کریمی، رییس 
ستاد ارتش افغانستان از نیروهای خارجی که با به خطر انداختن جان های شان ، در 
افزود که »ما دوستی خود  و  کرد  قدردانی  کردند،  فعالیت  افغانستان  ناامن  مناطق 
را حفظ خواهیم نمود، اما خوشحالیم که آن ها می توانند به خانه ی خود بازگردند.« 
جنرال جان کمپبل، فرمانده کل نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، خالصه ی نتایج 
عملیات را در این منطقه ی جنگی چنین توصیف می کند: »والیت هلمند محل ویژه 
و خطرناک بود. امروز در افغانستان همه چیز خیلی متفاوت تر از قبل است و با گذشت 

هر سال، وضعیت به سوی بهبودی پیش می رود.«
کمپ های ملوان و باستیون در یک منطقه ی واحد نظامی حدود سه هزار هکتار زمین را 
احتوا می کنند: شهرک کوچک به صورت خاص با زیرساخت مجهز و قوی، دارای مرکز 
بازجویی از بازداشت شدگان و دارای آشپزخانه و کافه. از مجموعه ی 140 هزار نظامی  
نیروهای ائتالف در افغانستان، تنها در این دو پایگاه نظامی، حدود 40 هزار سرباز 
امریکایی و سربازان بریتانیایی مستقر شدند. کمپ باستیون برای نیروهای ائتالف و 
نیروهای ناتو در هلمند حیثیت فرماندهی عملیات مهم را داشت و از سال 2010 این 
منطقه ی جنگی  شدیدترین صحنه ی مبارزه با طالبان بود. به خاطر بسپاریم، عالوه بر 
این که این منطقه ی جنگی )هلمند( دژ سنتی جنبش طالبان محسوب می شود، مرکز 

اصلی تولید تریاک در افغانستان نیز است و این نام، در تمام جهان آشناست.
این که پس از واگذاری مسئولیت امنیتی به دوش نیروهای افغان چه آینده ای برای 
کمپ ملوان و کمپ باستیون در پیش است، هم چنان نامشخص است. با این حال، 
استفاده نخواهد شد. یک  برد که قدرت آن ها مطابق آن چه است،  نمی توان شک 
پاسگاه مرزی امریکا و ناتو در هلمند وجود دارد که به احتمال زیاد به »شهر ارواح« 

نظامیان بدل می شود. 
در طول عملیات فعال  نظامی در افغانستان در سال های 2010 و 2011- دور اول 
ریاست جمهوری رییس جمهور اوباما- در حدود هشت پایگاه نظامی در جنوب وجود 
باقی  نظامیان خارجی  پایگاه  در حدود ۳0  از ۳1 دسامبر سال جاری،  داشت. پس 
خواهد ماند. بعد از تاریخ نام برده، تعداد نیروهای نظامی خارجی به 12 هزار و ۵00 
نفر کاهش پیدا می کند که تعداد بیش تر آن ها عماًل در جنگ و عملیات علیه طالبان 
حضور نخواهند داشت و این تعداد نظامیان بیش تر در دو بخش فعالیت خواهند داشت: 
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و مشوره دهی در انجام عملیات ضد تروریستی. تعداد 
کل نیروهای نظامی امریکا در این کشور پس از پایان سال جاری به 9٨00 تن خواهد 

رسید و ۵00 سرباز دیگر نیز از بریتانیا خواهند ماند.
در ارتباط به خروج  یا محدود شدن نیروهای آیساف در افغانستان، دیمیتری پولیکانوف، 
معاون رییس جمهور روسیه به روزنامه ی »کومرسانت« گفت که »خروج نیروهای 
ائتالف از افغانستان، از وقت ها پیش آغاز شده است. چه آن که آن ها بودند و چه آن که 
آن ها خواهند بود؛ اما سوال های زیادی در ارتباط به مأموریت استراتژیک آن ها وجود 
دارند.« به اعتقاد او، »عالوه بر حفظ دولت مرکزی کابل و از بین بردن اسامه بن 
الدن، رهبر القاعده، نظامیان خارجی از خود شایستگی بیش تری نشان ندادند.« آقای 
پولیکانوف می افزاید: »شکست القاعده و طالبان چیزی بود که اتفاق نیافتاد- هردو 
سازمان اکنون وجود دارند و به حد کافی هم قدرت مند اند. صادرات مواد مخدر نیز 
به طور قابل توجهی افزایش یافته است.« به باور او، »آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی 
افغانستان، یک دست آورد مهم به حساب می آید، اما این که آیا آن ها به دولت مرکزی 

وفادار خواهند بود یا نه؟ یک سوال بزرگ است.«
آما  است،  حمایت  تحت  افغانستان  حاضر  حال  »در  است،  معتقد  پولیکانوف  آقای 
آینده اش تحت سوال. به ویژه هنگامی که طالبان افراطی »داستان موفقیت« شان را در 
صفحات نزدیک و حمایت با »دولت اسالمی« در سوریه و عراق، به بازخوانی بگیرند.«

ائتالف افغانی پرچمش را 
به اهتزار در می آورد
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افغانستان در نگاه
باید وضعیت 

»بزرگ ترین اقلیت جهان« تغییر کند

نویسنده: سرگئی ستروکان
منبع: روزنامه ی روسی زبان »کومرسانت«

آیا  کند؟  گشت و گذار  رهرو  در  است  ویلچیر  ممکن  آیا 
مسکونی  مکان های  آیا  دارد؟  امکان  حمام  به  دسترسی 
به  که  اند  پرسش هایی  همه  این ها  دارند؟  هموار  زینه ی 
این  به  دسترسی  متأسفانه  اما  می کنند؛  خطور  ما  ذهن 
سهولت های  عمومی که ما از آن استفاده می کنیم، برای 

همگان ممکن نیست.
با  اجتماع  سطح  در  معلوالن  فزیکی،  موانع  عالوه ی  بر 
اند.  روبه رو  نیز  تبعیض  با  همه  از  بدتر  و  منفی  نگرش 
بدون همکاری و حمایت دولت، اشخاص دارای معلولیت 
مانند  گوناگون؛  خدمات  به  برابر  دسترسی  نمی توانند 
صحی،  مراقبت های  استخدام،  فرصت  تربیه،  و  تعلیم 
در  باشند.  داشته  عدالت  و  سیاسی  مشارکت  ترانسپورت، 
نتیجه، جامعه از درخشش آن ها در عرصه های گوناگون، 
در  آنان  سهم گیری  و  دارند   آنان  که  تالشی  و  کوشش 
امور  اجتماعی، محروم می ماند. اگر ما به ادامه ی همین 
اقلیت  »بزرگ ترین  محرومیت  در  باشیم،  راضی  وضعیت 
و  دهیم   تغییر  را  باید وضعیت  ما  جهان« سهیم هستیم. 

می توانیم تغییر دهیم.
روز  را  دسامبر  سوم  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
بین المللی اشخاص دارای معلولیت نام گذاری کرده است. 
تقریبًا 1۵ درصد نفوس جهان امروزی با نوعی از معلولیت 
زندگی می کنند. امروز، افغانستان، همراه با ایاالت متحده 

و تعدادی دیگر از کشورهای جهان در صدد ارتقای درک 
از  حمایت  برای  و  اند  معلولیت  با  مرتبط  مسایل  بیش تر 
و  معلولیت   دارای  اشخاص  رفاه  و  حقوق  کرامت،  حفظ 
سهم گیری و حضور متداوم آنان در امور اجتماعی، تالش 

می ورزند.
در حالی که هیچ گونه آمار  دقیق از تعداد اشخاص دارای 
مستقل  کمیسیون  ندارد،  وجود  افغانستان  در  معلولیت 
درصد   20 تقریبًا   201۳ سال  در  افغانستان  بشر  حقوق 
برآورد  معلول  شخص  یک  دارای  را  افغان  خانواده  های 
نموده است. اکثریت این اشخاص را قربانیان جنگ های 
گذشته ی  سال   ۳0 که  می دهند  تشکیل  خشونت آمیزی 
سایر  اما  داده اند.  اختصاص  به خود  را  افغانستان  تاریخ 
معلولیت ها ناشی از امراض و حوادث اند  یا کسانی اند که 

معلول به  دنیا آمده اند.
افزایش دسترسی و مشارکت وقت زیادی را در بر می گیرد. 
قانون  متحده  ایاالت  قبل،  سال   24 مثال،  به طور 
که  نمود،  توشیح  و  تصویب  را  معلولیت  دارای  اشخاص 
در برگیرنده ی حقوق امریکاییان دارای معلولیت در سفر، 
اکنون  بود.  آنان  برای  احترام  و  آبرومندانه  کار  و  مطالعه  
در  دیگر  زمان  هر  از  بیش تر  معلولیت  دارای  امریکاییان 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی 

سهیم هستند.

در  را  افغانستان  دولت  پیشرفت های  متحده  ایاالت 
تمجید  معلولیت  دارای  اشخاص  وضعیت  بهبود  زمینه ی 
و ستایش می کند. افغانستان در سال 2010 قانون حقوق 
را به تصویب رساند   امتیازات اشخاص دارای معلولیت  و 
دارای  اشخاص  حقوق  کنوانسیون   2012 سال  در  و 
با  کرد.  کسب  را  آن  عضویت  و  نمود   امضا   را  معلولیت 
همکاری با سازمان های متعدد غیر دولتی، وزارت کار، امور 
اجتماعی، شهدا و معلولین گام های بزرگی را در جهت رفع 
مانند  معلولیت،  دارای  افغان های  اساسی  نیازمندی های 
و  حرفه ای   آموزش های  هموار،  زینه های  ویلچیر،  تهیه 
کمک های طبی برای افراد دارای معلولیت  برداشته است.

ایاالت متحده از دولت افغانستان می خواهد، تالش هایش 
دارای  اشخاص  که  موانعی  بردن  بین  از  راستای  در  را 
معلولیت با آن مواجه اند، ادامه دهد، تا جامعه به طور کل 
توان مندتر شدن  باعث  مذکور  موانع  زدودن  نماید.  ترقی 
آنان  انرژی  و  افکار  و  می شود  معلولیت  دارای  اشخاص 
از  تجلیل  امسال،  بود.  خواهد  مؤثر  جامعه   ساختن  برای 
افغانستان و  روز بین المللی  معلوالن فرصت مهمی برای 
اشخاص  رفاه  و  حقوق  کرامت،  حفظ  از  تا  است  جهان 
دارای معلولیت حمایت و پشتیبانی صورت بگیرد و سهم 
و  تقدیر  مورد  جامعه  مربوطه ی  امور  در  آن ها  ارزش مند 

تمجید قرار گیرد.

به  شورشیان  حمالت  اصلی  قربانیان  اغلب  کودکان  و   
غیرنظامیان هستند. طالبان هنوز غیرنظامیان را هدف حمله 
قرار می دهند و حاضر نیستند به حقوق زنان که در قانون 
به  جنایت ها  قربانیان  حق  و  شده  مقرر  افغانستان  اساسی 

دست یابی به عدالت، احترام بگذارند.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:

گفت وگو با هیچ گروه مسلحی را که به شرایط تعیین شده در 
توافق نامه های بُن، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی به 

شرح قانون اساسی افغانستان احترام نگذارد، نپذیرد؛
حضور برابر، مؤثر )و نه تنها سمبولیک( زنان را در تمامی 
 1۳2۵ قطع نامه ی  اساس  بر  صلح،  گفت وگوهای  مراحل 
شورای امنیت سازمان ملل در باره ی زنان، صلح و امنیت 

تضمین نماید؛
برای  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  توانایی  از 
مشارکت در تمام پروسه های صلح سازی با تضمین استقالل 
و  بین المللی  مکانیزم های  به  آن  دسترسی  تضمین  آن، 
انتصاب افراد شایسته و دارای صالحیت اخالقی و حرفه ای، 

اطمینان حاصل کند؛
گزارش مشروح »ترسیم منازعه« ی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان را در اختیار عموم قرار دهد و با جامعه ی مدنی 
در باره ی روش توجه به مسایل مشروح در گزارش مشورت 

کند.

برقراری  از  کوتاهی  مجازات،  از  معافیت  ۵- تداوم 
بی اعتنایی  و  حال  و  گذشته  جنایت های  برای  پاسخ گویی 
به درخواست عدالِت میلیون ها قربانی خشونت، به چرخه ی 
مداومی از خشونت و بی اعتمادی عمومی به هرگونه ابتکار 
تجربه ی  است.  منجر شده  افغانستان  در  و صلح  مصالحه 
بلند پایه ی  مسئوالن  بین  مصالحه  به  مربوط  کوشش های 
دولتی و بعضی از گروه های مسلح در کشور در چند دهه ی 
کوته اندیشانه ی  روی کردهای  زیان بار  پیامدهای  گذشته 
»صلح قبل از عدالت« را نشان داده است. گسترش ناامنی 
در کشور و مخالفت آشکار گروه های مسلح با اساسی ترین 
به روشنی  افغانستان  اساسی  قانون  در  موجود  بشر  حقوق 
نشان می دهد که صلح پایدار در افغانستان با الغای معافیت از 

مجازات و احترام به حاکمیت قانون تأمین خواهد شد.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:

فوری قانون عفو عمومی را لغو نماید؛
اطمینان حاصل کند که اشخاصی که به طور معتبری متهم 
ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایت های جنگی  به 
هستند، از دست یابی به مقام های دولتی باز بمانند و در دادگاه 

صالح محاکمه شوند؛
ادوار  عمومی سازمان  توصیه های مطرح شده در رسیدگی 
در  بشر  حقوق  وضعیت  باره ی  در   2014 جنوری  در  ملل 

افغانستان و تقویت حاکمیت قانون را به اجرا در آورد؛

قوانین ملی افغانستان را با اساس نامه ی ُرم سازگار کند؛
از بودجه ی کشور منابع کافی برای حمایت از برنامه ی عمل 
در زمینه ی عدالت، صلح و مصالحه تخصیص دهد و فوری 
فعالیت هایی با هدف تحقق برنامه ی عمل در زمینه ی عدالت، 

صلح و مصالحه را در دستور کار فوری خود قرار دهد؛
احترام به قربانیان جنگ  که نیم آنان زنان هستند و حمایت از 
آنان را، از جمله با احیای برنامه ی عدالت انتقالی و برنامه های 
جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق 
قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره ی 

آنان، تضمین کند؛
ما با تأکید از شما می خواهیم در تشکیل دولت خود و انتصاب 
وزیران و مسئوالن دیگر این مسایل مهم را در نظر بگیرید. 
ما هم چنین اطمینان داریم که جامعه ی بین المللی در اصرار 
بر حمایت و ترویج حقوق بشر برای زنان و مردان افغانستان 
به عنوان اولین اولویت دولت تازه ی افغانستان به سازمان های 
ما و جامعه ی مدنی افغانستان خواهد پیوست. سازمان های ما 
برای پشتیبانی از کوشش های شما در این زمینه در خدمت 

شما هستند.
با احترام

)FIDH( فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
در   FIDH )عضو   OPENASIA آرمان شهر/   بنیاد 

افغانستان(

)به مناسبت روز بین المللی معلوالن( جیمز کنینگهام
در کارهای شمسیه، شوق و رغبت موج 
می زند؛ اما انجام چنین کاری در جاده های 
کابل دشوار است. در افغانستان، به خصوص 
برای یک دختر که همواره با دیدگاه های 
سنتی برمی خورد و محیط کار را برای شان 
تنگ تر و دشوارتر می سازد. باورهای مردم 
در قبال کارهای هنری شمسیه متفاوت اند. 
بعضی ها به آثار وی با دید تخریب گری و 
ویران گری می بینند و تعدادی هم می گویند 
که جای زنان در خانه است. خود وی نیز 
در مجله ی هنری »Art Radar« در 
این  باره چنین گفته است: »من برای انجام 
کارهای گرافیتی ام همیشه، فرصت مناسب 
و موقعیت مناسب یابیده نمی توانم. کارهایم 
را به صورت پیهم در تمام دو ماه یا سه 
ماه انجام می دهم. گاهی به دالیل امنیتی 
و گاهی هم به خاطر موانعی که مردم برایم 
خلق می کنند، در ساحه رفته نمی توانم«.

نامه ی سرگشاده به ریاست جمهوری،...
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

که  کردند  توافق  اجرائیه سر انجام  رییس  و  رییس جمهور 
این چیزی که آن ها بر سرش نشسته اند، دولت است و چرخ 
دولت باید بچرخد. این دو نفر، گفته می شود و گناهش به 
گردن گوینده، سر هفده وزارت خانه توافق کرده اند. همینش 
هم خیلی حرف است. البته نباید هیجان زده شد. می دانیم که 
به این ساد گی نیست. همین روزها شایعه است که جنرال 
از اشرف غنی خواهش  دوستم، معاون اول رییس جمهور 
کرده که تمام سفرهای خارجی خود را طوری تنظیم کند 
که هر سفر حد اقل سه-چهار ماه وقت بگیرد. ظاهرا رییس 
آن  از  داده.  مزه اش  جمهور  رییس  غیاب  در  بودن  دولت 
طرف داکتر عبداهلل متوجه شده که رییس اجرائیه پس از 
مهم ترین  جمهور،  رییس  عرِض  در  حتا  یا  جمهور  رییس 
به دوستم گفته که هر وقت  افغانستان است.  مقام دولتی 
در مورد ساختن کابینه حرفی به میان بیاید، برود یک نفر 
کالن تر خود را خبر کند. کم کم به همان جا می رسیم که 
عشق است. یعنی این قیافه گرفتن های دیپلماتیک و مدنی 
و این ها خدایی اش به ما هیچ نمی خوانند. ما وقتی اصیل 
از سیمای مان تشعشع می کند  واقعا  نوِر عنعنه  می شویم و 
که این کوکول بازی ها را کنار می گذاریم و رسما به هم دیگر 
می گوییم که »اگر خیستم روده ات را از دماغت می کشم«. 
حتما توجه دارید که در این سخن مقداری مبالغه هست. اما 
اصل نکته روشن است، که عبارت باشد از عصبانی شدن 
همین طور  نباشیم،  هم  عصبانی  کارد.  حد  در  افغان  یک 
حرف می زنیم. شما فکر می کنید این که بزرگان می گویند، 
فساد را از افغانستان گم می کنیم، کمتر از کشیدن روده از 
بینی است؟ نمی گویند فساد را کاهش می دهیم. نمی گویند 
سعی می کنیم دامنه اش را محدودتر کنیم. می گویند، گمش 
می کنیم. مردم هم وقتی جدیت این حضرات را می بینند، 
ناامید می شوند. می دانند که آدم که زیاد جدی سخن گفت، 
نام  وقتی  غنی  اشرف  بایستد.  خود  پای حرف  ندارد  قصد 
شرکت سهامی و دولت را یک جا می شنید، یک رقم قهقهه 
سر  دسترخوان  آن  و  برود  می شد  آدم  دل  که  می داد  سر 
شانه اش را ماچ کند. داکتر عبداهلل مگر نمی گفت که یک 
روز هم حکومت تقلبی را قبول نخواهد کرد. آخر، هم آن 
یکی شرکت سهامی ساخت و هم این یک خلوفت منکر 

شد که هرگز در خیمه ی لویه جرگه سخنرانی کرده باشد.
»رسما«  اجرائیه  رییس  و  جمهور  رییس  باز  که  حاال 
نشست های خود را شروع کرده اند، چراغ این امید هم چنان 
را کنار بگذارند  باز مالحظات  نفر  این دو  روشن است که 
تذکره ی  به  گوش  شباهت  و  تنبان  و  روده  باره ی  در  و 
شیطان و »دان ماِن خوده سی کو« حرف بزنند. انحطاط 
عنعنوی  از صداقت  ما  که  می خورد  کلید  وقتی  افغانستان 
شما  کنیم.  عقب نشینی  ِکش  ِکش  هله  عرصه ی  در  خود 
فایده های تشکیل کابینه یک  تمام  برای من  را نمی دانم، 
طرف و غُرغُر شیران میهن در طرف دیگر. این دومی روح 

افغانستان است.

دور پنجاه و نهم 

کارل آیکن بیری، سفیر پیشین ایاالت متحده در افغانستان 
منبع: فارین پالیسی 

برگردان: جواد زاولستانی 

در این اواخر ناکامی  بزرگ دخالت ایاالت متحده در عراق آشکار شد  و سبب شد  که ناظران 
بیرونی تصور کنند که کاهش سریع نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان، آشفتگی مشابهی 

را در این کشور در پی خواهد داشت.
احمد رشید، صاحب نظر شناخته شده در باره ی مسایل امنیتی افغانستان و نویسنده ی کتاب مشهور 
طالبان، در این اواخر در صفحه ی دیدگاه نیو یورک تایمز نوشت که طرح خروج نیروهای ایاالت 
متحده که در سال 2009 ریخته شد، »اکنون به شکل فاجعه باری اشتباه ثابت می شود.« سناتور 
جان مک کین و لیندزی گراهام دو ماه پیش هشدار دادند: »اگر رییس جمهور اشتباهی را که در 
عراق مرتکب شد، تکرار کند و تمام سربازان را بر اساس یک تقویم و تاریخ معین از افغانستان 

بیرون کند، ترس ما آن است که اشتباهی  مشابه آن چه ما در عراق دیده ایم، رخ بدهد.« 
اما سروی 2014 بنیاد آسیا از مردم افغانستان که به تازگی نشر شده است،  نشان می دهد که 
که  عمیقی  بدبینی  با  هیچ وجه  به  آینده ی کشور شان هستند،  نگران  افغانستان  مردم  آن که  با 
پیش گویان خارجی از روز پایانی افغانستان دارند، هم نوا نیستند. این پیش گویان خارجی با قطعیت 
اظهار نظر می کنند که تنها با تفاوت زمانی،  فاجعه ای که در امتداد رودخانه ی فرات اتفاق افتاده، 
در امتداد رودخانه ی کابل نیز اتفاق خواهد افتاد. با مقایسه ی نگرش مردم افغانستان و عراق 
روی مسایل کلیدی سیاسی، امنیتی و اقتصادی، می توان توضیح داد که چرا مردم افغانستان با 

صاحب نظران خارجی هم نوا نیستند. 
سروی ساالنه ی بنیاد آسیا، نخست در سال 2004 و کمتر از سه سال پس از سرنگونی طالبان 
و  نگرش ها  سروی  طوالنی ترین  زمانی  نگاه  از  و  گسترده ترین  بنیاد،  این  سروی  شد.  انجام 
دیدگاه های مردم افغانستان است که امسال شامل مصاحبه با بیش تر از 9000 شهروند از ۳4 
ندارد،  از مردم عراق وجود  با آن که نظرسنجی واحد به طور مشابه  این کشور می شود.  والیت 
سروی های متعددی که از سال 200۳ به این سو انجام شده، به ما زمینه ی تحلیل قابل اعتماد 
از آن کشور را فراهم می کنند. با مقایسه ی نتایج، سه تفاوت در این دو کشور برجسته می شوند. 
نخست، اعتماد مردم افغانستان به نیروهای امنیتی )ارتش و پولیس( این کشور خیلی باالتر از 
اعتماد مردم عراق به نیروهای امنیتی شان است. ٨6 درصد مردم افغانستان که در نظرسنجی 
امسال بنیاد آسیا با آن ها مصاحبه شده است، گفته اند که به نیروهای ارتش ملی اعتماد دارند 
و 7۳ درصد دیگر به نیروهای پولیس این کشور اعتماد نشان داده است. درجه ی اعتماد مردم 
مرتبط به سطح خشونت در محل زندگی شان است؛  اما به صورت عموم، مطلوب و در حال بهبود 

در سراسر کشور است. 
تحقیقاتی دی  توسط شرکت  ماه می 2014  در  نظر سنجی که  در عراق، یک  در سوی دیگر 
درصد   40 فقط  که  می دهد  نشان  شد،  نشر  جون  ماه  در  و  انجام   )Systems  D۳  ( سه 
آنان،  امنیت  تأمین  در  کشور  آن  پولیس  و  ارتش  نیروهای  کار  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
خوب است. برعالوه ی آن، در پاسخ گروه  های قومی آن کشور تفاوت های فاحشی وجود دارند: 

عرب های شیعه ۵7 درصد، کردها ۳٨ درصد و عرب های سنی 14 درصد.
حکومت افغانستان، ایاالت متحده و ائتالف نظامی جامعه ی بین المللی از اوایل سال 2001 تا 
کنون به ساختن نیروهای ملی امنیتی افغانستان که متشکل از تمام اقوام افغانستان باشد، متعهد 
مانده اند، بر حساب دهی تأکید داشته اند و در مقابل خواست های سیاسی مقطعی برای ساختن 
شبه نظامیان محلی بزرگ تر مقاومت کرده اند. در عراق این امر خطیر، به شکل  ُکشنده ای با غفلت 
مواجه و ارتش عراق پیش از وقت تنها گذاشته شد. گروه به اصطالح بیداری االنبار ده ها هزار 
شبه نظامی سنی را بیرون از ارتش عراق بسیج کرد و نیروهای امنیتی پیش مرگه ی ُکرد که از 
زمان سرنگونی صدام حسین نیمه خودمختار بودند، قدرت گرفتند. پیامد این تصور که نیروهای 
ارتش عراق ملی اند،  در ماه جون گذشته وقتی آشکار شد که کمتر از 1000 تن نیروی دولت 

اسالمی )داعش( نیروی ارتش عراق را که سی برابر آن ها بود، شکست داد. 
مردم وقتی احساس امنیت می کنند که به نیروی گماشته شده به منظور حفظ امنیت شان اعتماد 
داشته باشند. نیروهای ارتش و پولیس افغانستان تا کنون بخش کمی از این اعتماد را به دست 

آورده اند. اما قاطعانه می توان گفت که نیروهای عراق نتوانسته اند. 
دوم، در حالی که تقریبا تمام مردم افغاستان قربانی فساد دولتی و اجتماعی اند ) 62 درصد مردم 
افغانستان این را مشکل اصلی زندگی روزانه ی شان می دانند(، در سال جاری، 7۵ درصد آنان 
گفته اند که حکومت ملی شان خوب یا خیلی خوب کار می کند و در حدود دو-سوم آنان اظهار 
کرده اند که اداره  های حکومتی والیت شان خوب کار )67 درصد( می کنند. این دیدگاه در مورد 
شهرداری ها ۵٨ درصد و در باره ی شهرستان ها/ ولسوالی ها  به ۵6 درصد خوب گزارش شده است.
بار دیگر، نگرش مردم عراق نسبت به حکومت شان خیلی فرق دارد. نظرسنجی ای که پیش تر 

از آن نام برده شد، گزارش می دهد که 42 درصد مردم عراق تصمیم های گرفته شده توسط 
حکومت عراق را غیر مشروع می دانند و بنا بر این، احتمال دارد شهروندان آن را نادیده بگیرند. 
بار دیگر این دیدگاه در میان اقوام تفاوت پیدا می کند: عرب های شیعه ۳1 درصد، کردها ۳9 

درصد و عرب های سنی 66 درصد به این نظر اند. 
نتیجه ی  تنها  استاد دانشگاه استنفورد، فرانسیس فوکویاما، نوشته است که قدرت سیاسی 
نتیجه  ی درجه ی  بلکه   نیست،  رانده می شود،  آن ها حکم  بر  منابع و شمار شهروندانی که 
مشروعیت رهبران و نهادهاست. با وجود ضعف و شکنندگی، ساختار حکومت افغانستان از 
مشروعیت بنیادین برخوردار است. در این مقایسه، حکومت عراق بر ریگ روان ایستاده است. 
تفاوت سوم و آخری این است که شهروندان افغانستان به طور شگفت آوری خوش بین هستند. 
۵4 درصد آنان می گویند که کشورشان در جهت درست روان است؛ با این که این رقم از 
سال گذشته پایین تر است و هر سال نوسان دارد، از سال 2006 بد ین سو به صورت کل، آمار 
خوش بینی مردم افغانستان رو به افزایش بوده است. نظرسنجی ماه می 2014 که توسط 
انجام شد، عجیب بود: 62 درصد  شرکت تحقیقاتی دی سه ) Systems D۳( در عراق 
پاسخ دهندگان اظهار کرده بودند که کشور شان به جهت اشتباه در حرکت است ) ۵0 درصد 
عرب های شیعه، 61 درصد کردها و ٨۳ درصد عرب های سنی که نیم شان گفته بودند که 
احتمال می رود جنگ داخلی در سال آینده آغاز شود.( بدبینی عراقی ها از نظرسنجی بی بی سی 
که در سال 2007 انجام شد، آشکار بود. در آن نظرسنجی فقط ۳0 تا ۳۵ درصد اشتراک 

 کنندگان وضع بهتری را برای آینده ی عراق پیش بینی کرده بودند، باقی همه بدبین بودند.
مردم افغانستان هنوز هم باور دارند که آینده ی کشور شان از نگاه سرمایه گذاری سیاسی و 
اقتصادی مثبت است؛ اما در عراق ، افق های زمانی کوتاه و برنامه  ریزی ها در بهترین حالت، 

تاکتیکی اند. 
ما می دانیم  اند.  بی ثبات  از صدام عراق، هردو  و پس  افغانستان  طالبان  از  سرنوشت پس 
که بدون ادامه ی سطح بلندی از کمک های توسعه ای خارجی و کمک های امنیتی، دولت 
افغانستان سرنگون خواهد شد. حتا با ادامه ی کمک های خارجی، آینده ی افغانستان گیج کننده 
و پیچیده است. اما باز هم، این کشور، حکومتش و نیروهای امنیتی اش خیلی منسجم تر از 

آن است که بیرونی ها فکر می کنند.
ما نیز می دانیم که کمک بیرونی به هر شکلش، نمی تواند تضمین کند که افغانستان مانند 
نمی توان  که  می پذیریم  ما  آن که  با  نمی شود.  داخلی  و خون ریزی  بی نظمی  گرفتار  عراق 
آینده ی هیچ یک از این دو کشور را پیش بینی کرد، نباید به خاطر درماندگی خود با پیامدهای 
دو جنگ دشوار و طوالنی مدت، نتیجه گیری کنیم که وضعیت در هر دو کشور مشابه است و 

هر دو نشان  دهنده ی حماقت دخالت امریکای صنعتی.
بدون پرسش، آشفتگی امروزی در عراق تا حدود زیادی نتیجه ی دخالت امریکاست. 

اما در افغانستان، کارهای ما کمک کرده اند که جنگ وحشیانه ی داخلی چندین ساله در این 
کشور پایان یابد و رژیم فیودالی را که نصف جمعیت خود را زندانی و یادگیری علم را منع 
کرده بود، سرنگون کند. در دهه های آینده، تاریخ نگارانی که دسترسی کامل به بایگانی ها 
داشته باشند و بی طرفانه بنویسند، نتیجه گیری خواهند کرد که ایاالت متحده بعد از یازده   
سپتامبر خزانه ی خیلی بزرگی را در افغانستان مصرف کرد و هزینه های ایجاد فرصت های 

استراتژیک خیلی باال بود. 
به هر حال، مردم افغانستان تا هنوز می گویند که آنان به دولت شان، نهادهای امنیتی شان و 

آینده ای که به کمک و قربانی های زیاد ایاالت متحده ساخته می شود، باور دارند.

افغانستان عراق نیست...
 از مردمش بپرسید
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در سال ۲۰۱۲، در حالی به عنوان مدیرعامل اجرایی 
شرکت سانوفی )Sanofi( کانادا انتخاب شدم که 
ایجاد  آستانه ی  در  درمانی  و  بهداشتی  این سازمان 
تحوالت عظیم سازمانی بود. نه  تنها قرار بود صدها 
شوند،  منتقل  جدیدی  مرکز   به  شرکت  این  کارمند 
که این به خودی خود، در بهترین زمان ممکن نیز 
در  کار  برای  را  باید خود  بلکه  است،  چالش برانگیز 
یک محیط کاری پالن آزاد )open-plan(  آماده 
می کردند که در تاریخ این شرکت، تجربه ی جدیدی 
مرزبندی  بدون  و  باز  کامال  محیط   آزاد  )پالن  بود 
است که در آن همه ی کارکنان یک شرکت در کنار 
یک دیگر کار می کنند، برخالف ساختمان های اداری 
اتاق های  و  دیوارها  به  محدود  و  بسته  که  سنتی 
متعدد هستند. حامیان سبک پالن آزاد معتقدند که 
این سبک معماری، خالقیت و حس رقابت کارکنان 

را افزایش می دهد(.
در  روز،  تکنولوژی  مطابق  اداره ای  به  مکان  نقل 
در  آن که  جای  به  کارکنان  همه ی  که  فضایی 
اتاق های شان مشغول به کار باشند، در کنار یک دیگر 
و در فضای  کامال مشترک کار  کنند، نیازمند ایجاد 
تحولی در »فرهنگ کاری« کارکنان بود. بسیاری از 
کارکنان ارشد ما سالیان سال در محیط های بسته 

فعالیت کرده بودند.
کارکنان  مراعات  و  درک  مسئله ی  که  بود  این جا 
را  اهمیت ویژه ای یافت. دریافتم مسئولیت سختی 
آرامش  هم  همزمان  باید  که  چرا  گرفته ام،  برعهده 
را در نظر می گرفتم و هم اطمینان  خاطر کارکنان 
فرهنگ  در  که  تحولی  که  می کردم  حاصل 
سازمانی مان مدنظر داشتیم، به خوبی صورت گرفته 
است. به راستی که این مسئله به بزرگ ترین چالش 
حرفه ای من تبدیل شد که از آن چه در زمان پذیرش 
گسترده تری  ابعاد  داشتم،  را  تصورش  سمت  این 

داشت.
مکان  نقل  از  ناشی  چالش های  با  آن که  برای 
فرهنگ  در  همزمان  و  شویم  روبه رو  به درستی 
حرفه ای خود تحوالتی بنیادین ایجاد کنیم، در پاییز 
سال ۲۰۱۲، یک کمپاین  دوازده ماهه را تحت عنوان 
مقاله  این  در  کردیم.  راه اندازی  تغییر«  »مدیریت 
شخصی  نظرهای  و  کلیدی  نکته های  می کوشم 
و  دهم  قرار  شما  اختیار  در  تجربه  این  از  را  خود 
امیدوارم برای همکارانم که شرایط مشابهی را تجربه 

می کنند، مفید واقع شود.
نخستین  و  میالدی   ۱۹۹۰ دهه ی  سال های  طی 
در  سانوفی  شرکت  آن،  از  پس  دهه ی  سال های 
به  پرفروش«  »داروی  به  موسوم  داروهایی  تجارت 
موفقیت چشم گیری دست یافت؛ اما تا سال ۲۰۰۵ و 
به دنبال کاهش سوددهی این صنعت که در نتیجه ی 
مصرفی  داروهای  عرضه ی  انحصاری  حق  انقضای 
شرکت های  سایر  همراه  )به  شرکت  این  داد،  رخ 
خود  تجاری  الگوی  باره ی  در  شد  ناچار  داروسازی( 

تجدید نظر کند.
در جوالی سال ۲۰۱۱، شرکت تصمیم گرفت مسیر 
استراتژیک خود را تغییر دهد و مجموعه ی طرح هایی 

را تحت عنوان »سکوی رشد« به اجرا بگذارد که از 
از ساختمان های  این طرح ها، فروش یکی  جمله ی 
ناچار  مدیران  آن  به دنبال  که  اقدامی  بود؛  شرکت 
منتقل  دیگری  به محل  را  مرکزی خود  دفتر  بودند 
یافتن  برای  بسیار  جست وجوهای  از  پس  کنند. 
و  عملیات  تا  گرفت  تصمیم  شرکت  جدید،  محلی 
کارکنان را به یک ساختمان  جدید در ایالت کبک که 

با همین هدف بنا شده بود، بفرستد.
مقر جدید اداره  ی پالن آزاد و منطبق با تکنولوژی 
را  کارکنان  قاعدتا می توانست خالقیت  بود که  روز 
برای  آن  اما در مورد شرکتی که کارکنان  برانگیزد. 
بروز  بودند،  کرده  فعالیت  بسته  محیط   در  مدت ها 
در  اساسی  تغییرات  ایجاد  نیازمند  خالقیتی  چنین 
کنش های  هم چنین  و  تیم ها  تشکیل  چگونگی 
متقابل افراد با یک دیگر بود. قرار بود که این نقل 

مکان در اوایل سال ۲۰۱۳ صورت پذیرد.
مدیرعامل  عنوان  به   ۲۰۱۲ سال  بهار  در  زمانی  که 
اجرایی در این شرکت مشغول به کار شدم، با تعدادی 
سبب  به  که  شدم  مواجه  شرکت  این  کارکنان  از 
محیط های  در  خود  کاری  اوقات  گذراندن  سال ها 
بسته، توانایی ارائه ی ابعاد مشارکتی و ارتباطی شغل 
خود را که الزمه ی شکوفایی خالقیت و رقابت است، 

نداشتند.
از  مکان  نقل  تنها  ظاهر  در  که  اقدامی  نتیجه    در 
نظر می رسید، حاال  به  باز  فضای   به  بسته  محیط  
این  کاری  فرهنگ  در  عظیم  تحولی  تا  می رفت 
دیگری  کنار  در  کار  بتوانند  تا  کند  ایجاد  کارکنان 
و  کنند  فعالیت  بیش تری  شفافیت  با  بپذیرند،  را 
حالی  که  در  ساده تر،  بیان  به  کنند.  عمل  خالقانه 
تغییر  یک  به سادگی  تنها  اصلی،  چالش  بود  قرار 
فرصتی  به عنوان  را  آن  ارشد  مدیریت  باشد،  مکان 
قلم داد کرد که می توانست در فرهنگ شغلی  نادر 
شرکت تحول  اساسی ایجاد کند  و جایگاه شرکت را 
به گونه ای تغییر می داد تا بتواند به نیازهای در حال 

تغییر خود پاسخ دهد.
برنامه ی مدیریت تغییر و نتایج آن

یک  جامع  کمپاین  کانادا  سانوفی  ترتیب،  این  به 
را به همراه یک کمیته ی رهبری متشکل  ساله ای 
و  انسانی  منابع  کارکنان  و  اجرایی  تیم  اعضای  از 
تاکتیک های  کمپاین  این  کرد.  راه اندازی  ارتباطات 
خالقانه ای را ارائه و سه هدف اصلی را دنبال می کرد:
کار  دفتر  به  گذار  این که  از  اطمینان  - حصول 

جدید به آرامی صورت گرفته است؛ 
- ارتقای فرهنگ سازمانی به قسمی که همکاری، 

شفافیت و خالقیت بیش تری را انعکاس دهد؛
- به حداقل رساندن ریزش منابع انسانی

تالش کردیم کارکنان از اختیار و آزادی عمل نسبی 
مراحل  همان  از  تغییر  فرآیند  در  تا  شوند  برخوردار 
به عنوان  نیز  خود  کنند.  ایفا  فعال  نقش   نخست 
گرفتم  عهده  بر  را  »گرداننده«  نقش  کمپاین  رهبر 
سرعت  را  کمپاین  اجرای  فرآیند  می بایست  و 
می بخشیدم. پس از تکمیل کمپاین مربوطه، یک 
میزان  اندازه گیری  برای  شرکتی  درون  نظرسنجی 

رضایت مندی کارکنان نسبت به محیط کاری جدید 
و تأثیرات آن بر همکاری، شفافیت کار و خالقیت 
کارکنان  درصد   ۸۸ رفته  هم  روی  گرفت.  صورت 
 ۶۱ و  کردند  رضایت  اظهار  جدید  محیط  از  شرکت 
را  بر میزان مشارکت  تأثیر محیط جدید  نیز  درصد 
مثبت قلم داد کرده بودند. به  عالوه، نرخ ریزش نیروی 
کار که در جنوری ۲۰۱۲ به رقم ۱۵ درصد رسیده بود، 
در سه ماه اول سال ۲۰۱۳ تا صفر درصد کاهش یافت 
که این نشان می داد ما توانسته بودیم کارکنان خود 
)نرخ فرسایش  را طی دوران جابه جایی حفظ کنیم 
نیروی کار: کاهش یا ریزش منابع انسانی(. خالصه 
این که به تمامی اهداف کلیدی خود دست یافتیم. 
برای کسانی که مایل اند به جایگاه ما دست پیدا 

کنند، چندین درس کلیدی را شرح می دهم:
درس نخست: »ارتباط« عنصر مهمی است

اطمینان  باید  رهبر یک شرکت  تحول،  دوران  طی 
و  آن  طی  کمپاین،  شروع  از  قبل  که  کند  حاصل 
پس از اتمام آن سازمان تحت نظارت او با کارکنان 
این  می کند.  برقرار  و شفاف  منظم  قوی،  ارتباطات 
سازمانی  شفاف  فرهنگ  یک  سنگ بنای  نه تنها 
میان  اطمینان  ایجاد  برای  بلکه  می دهد،  شکل  را 
کارکنان، عنصری حیاتی است. اگر شما به کارکنان 
مقرر  موعد  در  را  آن  باید  می دهید،  وعده ای  خود 

عملی کنید.
است.  دوطرفه  خیابان  یک  مانند  ارتباطات   البته 
بسیاری از کارکنان یک شرکت در رابطه با چگونگی 
آن  مهم  و  دارند  عمیقی  دانش  سازمان،  عملکرد 
پذیرای  سازمانی  سطوح  تمام  از  بتوانیم  که  است 
ایده های شان باشیم و زمانی که طی دوران مدیریت 
این  نباید  می شویم،  رو به رو  بازخوردی  با  تغییر 
بازخوردها را نادیده بگیریم، چرا که توجه به بازخوردها 
از عناصر اصلی یک فعالیت گروهی جامع و فراگیر 
کارکنان  با  گفت وگو  که  باشید  داشته  به یاد  است. 

معیار مهمی است.
دارند؟  از چه هراس  کارکنان چگونه فکر می کنند؟ 
ارزیابی  چگونه  شرکت  آینده ی  در  را  خود  جایگاه 
می کنند؟ گوش فرادادن به گفته های آن ها می تواند 
پاسخ سواالت مهمی را کشف کند و آن چه کشف 
می کنید، بر تصمیم گیری شما تأثیر به سزایی خواهد 
فرصت   قطعا  اساسی،  تغییر  یک  به دنبال  گذاشت. 
بزرگی نیز به وجود خواهد آمد تا گرایش های سازمانی 
آینده ی  برای  را  خود  کارکنان  و  دهد  تغییر  را  شما 

شرکت دوباره به کار گیرید.
که  است  الزم  فرصت،  این  از  بهره گیری  برای 
را مخاطب  کارکنان  زمانی که  کنید.  رفتار  صادقانه 
قرار می دهید، تغییر مورد نظر را در قالب فاز جدیدی 
که شرکت وارد آن می شود، ترسیم کنید. اما توقع 
نداشته باشید که بالفاصله گفته های شما را بپذیرند. 
شما باید آمادگی برخورد با دوره ای از تغییرات، عدم 
دوره  این  طی  باشید.  داشته  را  استرس  و  اطمینان 
تمامی مراودات باید روی این چالش مشترک تمرکز 

کنند که نهایتا به سود همگان خواهد بود.
ادامه دارد...
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بگو مگو از

یک شوخی تلخ
اعضای محترم ناتو!

شما به نحوی، مسئول کشتار بی گناه ترین انسان های 
گسترده ی  حمایت  مگر  این  هستید.  افغانستان 
از پاکستان نیست که دهشت می آفریند؟ چرا آی اس آی  دولت های عضو شما 
ساالنه 4۰۰ میلیون دالر از جمع ۱۸۰۰ میلیون  دالر حمایت امریکا را جذب می کند 
و در شرارت منطقه  ای مصرف می کند؟ چرا ۲۰ در صد حمایت های بریتانیا به 
و  وزیرستان  در  اسالمی  بنیادگرایانه ی  دینِی  مدارس  غیر قانونی مصرف  شکل 
چمتال می شود؟ چرا بنیادگرایان اسالمی از کشورهای شما به افغانستان می آیند 
و بر ضد شما جهاد می نمایند؟ و شما در کشور من  علیه هراس افگنی بین المللی 

می جنگید. این روی کرد شما متناقض با وضعیت جهان است!
بخشی از سخن رانی رییس جمهور افغانستان در همایش عمومی ناتو

مسافرت
خود شناسی، ربطی به خدا شناسی ندارد. خودشناسي، 
در واقع مردم شناسي است و ریشه در »فهِم دیگری« 
دارد. شناخْت همزمان بیرون شدن از خود به جهاِن 
بیرونی- عینی و بازگشتن به خود است: بیرون گستری- درون گستری. با رو به رو 
شدن  با انسان ها و جوامِع گوناگون، خود را بهتر می شناسیم. مسافرت، بیش از 
از خود«، دیدن و به رسمیت شناختِن دیگری است و کشف  هرچیزی »عبور 
خود در جهاِن دیگری/ دیگراِن ناشناخته، نو و غیرِ تکراری را ممکن می سازد. 
اعماِق  در  در غروِب غریبي  بر کشتی،  را می بینیم که سوار  انسان هایی  وقتی 
در  را  خود  و  می شویم  همراه  آن ها  با  نحوی  به  هم  ما  می شوند،  گم  دریا ها 
ما  می شویم.  آب ها  آواره ی  و  غریب  و  می کنیم  گم  دریا  مخوِف  خیزابه هاِی 
متفاوت،  انسان هاِی  دیدِن  با  هستیم.  بررگ تر  انسانِی  جهاِن  یک  از  عضوی 
جنبه هاِی ناشناخته ی خود را فهم و کشف و در نتیجه می توانیم خود را تصحیح، 

بازنگری و از نو بازنگاری کنیم.

آري، آزادي به معناي برهنگي و بي بند و باري نیست!
مقابل  در  داشتن  مسئولیت  احساس  یعني  آزادي 

خودمان و انسان هاي دیگر،
آزادي یعني احترام به انسان ها و حق دادن به آن ها 
ضرر  به  که  جایي  تا  البته  عقایدشان،  و  تصمیم ها  انتخاب ها،  و  باورها  براي 

دیگران نباشد،
آزادي یعني هر چیز  یا هر کسي که اذیتت مي کند، بتواني از زندگیت براي همیشه 

دورش بیندازي و دیگر به سویش نه نگاه کني و نه برگردي ،
آزادي یعني براي یک لحظه و یک دقیقه هم که شده خودت را جاي دیگران 
با  فقط  و  کني  درک  و  بتواني حس  را  آن ها  درد  و  احساس  شاید  تا  بگذاري 

احساس خودت یک طرفه سخن نگویي ،
آزادي یعني این زمانه را با صدها سال پیش  یا یک انسان را با یک انسان دیگر 

هرگز مقایسه نکني ،
آزادي یعني اجازه ندهي کسي تو را به خاطر هیچ چیز و هیچ کس توهین و تحقیر 

کند، خصوصا وقتي تو براي آن مقصر نیستي!

Malek Sitez

Asad Buda

Raha Banoo







دستگاه دیپلماسی و رجعت فاجعه ی نادانی!
گیجی و حیرانی، گریبان عالِم و جاهل، خبیر و خایف را 
گرفته است... گیجی از وضع موجود و حیرانی از ترکیب 
اقتدارگرایی  از  یکی  آینده.  ماِه  چند  حکومت  بافت  و 
از  دیگری  و  است  ناالن  غنی  اشرف  رفتاری  پریشیده ی  قهاریت  و  پوپولیستی 
است.  نگران  اعوان جنگ اندیشش  و  عبدهلل  کردن  موازی حکومت  و  زیاده خواهی 
یکی از حکومت سایه ی کرزی سخن می زند و دیگری از تیغ برنده و براق طالبان که 

بر گلوی دولِت متزلزل گذاشته است، پریشان است.
آشفتگی، نگرانی، بی خبری و بیم و بی حوصلگی، فغاِن هر دانی و عامی و ورِد تحلیل 
هر معین و وزیری شده است... آن که وزیر است هم، در خوف است و آن که هوس 
فردای  آفتاِب  ناپیداست،  این شهر  در  آن چه  التجاست...  و  رجا  در  دارد هم  وزارت 
کیاست  بحر  فضالی  و  سیاست  دهر  علمای  شهوت  شب های  مهتاِب  و  سیاست 

است...
برای من که مبتدی کابل نشینی و مهتدی کیهان سیاستم، این پرسش هر لحظه در 
ذهن ناروشنم خانه می کند که این دولت آیا ممِد حیات جمعی و مفرح ذات سیاسی ما 
می باشد  یا مبلِغ اقلیم حیرانی و مبِدع دنیای خواب آوری و سراب پروری ما خواهد بود؟

آن چه برای من نشانه ی نگرانی و نادا نستگی است، این است که فی المثل در حوزه ی 
علیه الرحمه رجعت می کنیم. دستگاهی که  به عصر »اخفش«  داریم  ما  دیپلماسی 
می باید اعتبار سیاست و هویت ما باشد و دانستگی و درایت و فخامت رفتار ما را برای 

اجنبیان بنمایاند، دارد اقلیم بی قلمان و دایره ی ناشی ترین متعلمان می گردد!
و حضور  باشد  کرده  تجربه  را  سیاسی  علوم  استاد  »اسپنتا«ی  مثال  که  دستگاهی 
صادق ترین و مدبر ترین و پاک ترین فرزند این خاک، مانند »جاوید لودین« را درک 
کرده باشد، مدعیاِن بی دانشی مانند »ضرار« احمد مقبل و بی بُنیه ترین وارثانی مانند 
صالح الدین را بر مسند نشاند، بی محابا نشانه ی اقامه و ادامه ی یک فاجعه ی خاموش 

است...

Hamzeh Vaezi

بخش نخست

چگونه چالش ها را 
حرفه ای مدیریت کنیم؟
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نوير: خوشحالم شانس
 بردن توپ طال را دارم

رونالدو: ريال مثل 
خانواده ی دوم من است

بيلسا: اميدوارم 
توپ طال به مسي برسد

فلورنتينو پرز: براي ريال، 
غيرممکن وجود ندارد

مسي  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو  نویر،  مانویل  دوشنبه شب 
به عنوان کاندیدهاي اصلي کسب توپ طالي فوتبال جهان 
اتفاق گفت:  معرفي شدند. نویر در نخستین واکنش به این 
»خبر فوق العاده ای بود. این برای من یک افتخار بزرگ است. 
انتخاب یک دروازه بان برای این عنوان، اتفاق رایج و معمولی 
نیست. من این را بیش تر مدیون تیم هایم هستم. سال ۲۰۱4 
و  بود  فوق العاده ای  سال  آلمان  ملی  تیم  و  مونیخ  بایرن  در 

عناوین متعددی به دست آوردیم«.
نویر اینک این شانس را دارد که افتخار لوتار ماتئوس که سال 
تا به حال مرد سال فوتبال جهان شده  آلمانی که  تنها   ۱۹۹۱
لقب گرفت، را تکرار کند. کارل  هاینس رومنیگه، نایب رییس 
بایرن مونیخ هم در تمجید از سنگربان تیمش که در فصل 
جاری تنها سه گول دریافت کرده گفت: »خیلی برای مانویل 
خوشحالم. او هم در جام جهانی، هم در چمپیونزلیگ و هم در 
بوندسلیگا عملکرد تحسین برانگیزی داشته و عناوین مهمی 
هم کسب کرد. آخرین دروازه بان آلمانی که موفق شد به جمع 
کاندیدهای نهایی انتخاب بهترین فوتبالیست جهان راه پیدا 
کند، الیور کان بود که سال ۲۰۰۲ در نهایت قافیه را به رونالدوی 

برازیلی باخت«.

عنوان  با  تیم  این  از  مادرید،  ریال  ستاره ی  رونالدو،  کریس 
خانواده ی دومش یاد کرد و تأکید کرد که جو رختکن ریال 
بهترین شرایط را در چند سال اخیر دارد. رونالدو که دوشنبه 
به عنوان یکی از کاندیداهای نهایی توپ طالی سال ۲۰۱4 
معرفی شد، تا این جای فصل در ۲۰ بازی، ۲۶ گول برای ریال 
به ثمر رساند و کمک کرد تا تیمش در ۱۶ بازی پیاپی به 

پیروزی برسد. 
او به خبرنگاران گفت: »تیم از اعتماد به نفس باالیی برخوردار 
است و می خواهیم به همین روند ادامه بدهیم. این بهترین 
جوی است که من در چند سال اخیر در رخت کن تیم دیدم. 
ریال مانند خانواده ی دوم من است. ما هر روز در کنار هم 
کنار هم  در  بودن  از  و  کار می کنیم. من خوشحال هستم 

تیمی هایم احساس فوق العاده ای دارم.
هستند.  راضی  بسیار  رختکن  شرایط  از  هم  فنی  کادر 
مادرید  ریال  بهترین  این  می گویند  خیلی ها  که  می شنویم 
مهم،  موضوع  تنها  که  می دانیم  اما  است؛  اخیر  سال  چند 
کسب پیروزی است. در حال حاضر ما در شرایط بسیار خوبی 

هستیم؛ زیرا ۱۶ پیروزی پیاپی کسب کرده ایم«.

تنها  کرد  اعالم  مارسي،  المپیک  سرمربي  بیلسا،  مارسلو 
چیزي که از مراسم توپ طالي امسال مي خواهد، رسیدن 
بین  مسی  است.  مسي  لیونل  به  بازیکن  بهترین  جایزه 
از آن  را  این جایزه  پیاپی  بار  تا ۲۰۱۲، چهار  سال های ۲۰۰۹ 
خود کرد و امسال هم در فهرست سه نامزد نهایی این جایزه 
است. هرچند بسیار شانس کریس رونالدو و مانویل نویر برای 
کسب توپ طال را بیش تر می دانند؛ اما بیلسا امیدوار است 

مسی برای پنجمین بار فاتح توپ طال شود.
او به خبرنگاران گفت: »تنها چیزی که می خواهم این است 
که توپ طال به مسی برسد«. سرمربی آرجانتینی هم چنین 
مقابل  دیشب  دیدار  آستانه ی  در  تیمش  شرایط  مورد  در 
دیدار  این  در  الساندرینی  رومن  و  آیف  »اندره  گفت:  لوریان 
غایب هستند. فکر می کنم مدافعانم دفاع سه نفره را درک 
کرده اند. بازیکنان حرفه ای مشکلی برای تطبیق پیدا کردن با 

سیستم های مختلف ندارند«. 

با  همراه  مادرید،  ریال  مربي گري  کادر  اعضاي  و  بازیکنان 
براي  تبلیغاتي  مراسم  یک  در  پیش  ساعتي  پرز  فلورنتینو 
کمپني آیودي شرکت کردند. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه ریال 
مادرید، که از کسب بردهای متوالی ریال به وجد آمده است، 
در حاشیه این مراسم گفت: »ما موفق به ثبت رکورد ۱۶ برد 
سابقه  باشگاه  ساله   ۱۱۲ تاریخ  در  که  چیزی  شدیم.  متوالی 
نداشت. چنین روندی را کسی در ریال به یاد ندارد. بودن در 
کنار چنین بازیکنان و چنین مربیانی، مایه غرور و افتخار من 
است. آن ها نشان دادند که برای ریال، غیر ممکن وجود ندارد«.

پتر چک:
 اميدوارم توپ طال به نوير برسد

کلوپ: ديگر شکست هاي دورتموند
 غافل گيرم نمي کنند

سوارز: به خاطر گول نزدن، نگران نيستم

ونگر:  هانري روزي به آرسنال برمي گردد

بايرني ها نگران تمديد قراداد گوارديوال

هاينکس: به کروس 
توصيه کردم در بايرن بماند

پودولسکي: دوست دارم به کلن برگردم

کروس: 
مهم ترين چالش من در ريال، زبان است

نویر به جمع سه کاندیدای  راهیابي مانویل 
بهترین  طالي  توپ  دریافت  نهایي 
دروازه بان ها  دنیاي  در  جهان،  فوتبالیست 
اعالم  از  بعد  ساعتی  نیست.  رایجي  اتفاق 
ملی  تیم  دروازه بان  نویر،  مانویل  انتخاب 
آلمان و باشگاه بایرن مونیخ به عنوان یکی 
چک  پتر  طال،  توپ  کسب  شانس  سه  از 

حمایت خود را از وی اعالم کرد.
سال  که  چک  جمهوری  اهل  سنگربان 
۲۰۰۵ بهترین سنگربان دنیا شد، در تو یترش 

که  است  فرصت  بهترین  »امسال  نوشت: 
فوتبالیست  بهترین  عنوان  دروازه بان  یک 
جهان را از آن خود کند. امیدوارم این اتفاق 
بیفتد. موفق باشی مانویل!« چک که در تیم 
زبان  به  را  پیغام  این  دارد،  عضویت  چلسی 
آلمانی نوشت. نویر در این راه باید با لیونل 
مسی از بارسلونا )دارنده ی چهار توپ طال( و 
کریستیانو رونالدو از ریال مادرید رقابت کند. 
سال  جنوری   ۱۲ تاریخ  در  نهایی  نتیجه ی 

۲۰۱۵ مشخص خواهد شد.

فرانکفورت  شهر  در  مراسمي  شب  دوشنبه 
در  هم  دورتموند  سرمربي  که  شد  برگزار 
آن جا به سخنراني پرداخت. این روزها بورسیا 
خطر  بوندسلیگا  جدول  قعر  در  دورتموند 
می کند.  احساس  خود  گوش  بیخ  را  سقوط 
گویی هواداران و بازیکنان این تیم به آخر خط 

رسیده اند.
یورگن کلوپ بعد از کسب هشتمین شکست 
مقابل  بر ۰  با حساب ۲  آن هم  این فصل 
آینتراخت فرانکفورت، دوشنبه شب در سالنی 
 ۲۶۰ میان  در  هوف  فرانکفورتر  هوتل  در 
میهمان که هرکدام برای حضور در این مراسم 
وضعیت  مورد  در  بودند،  پرداخته  یورو   ۳۵۰

بحرانی این روزهای تیمش صحبت کرد.
روز  این  به  نمی کردم  را  »فکرش  گفت:  او 
از  دیگر  که  است  هفته  سه  دو  بیفتیم. 
تیم  هرحال،  به  نمی شوم.  غافل گیر  نتیجه 
گول های  اما  دارد.  بسیاری  مصدومان  ما 
گول  دو  که  می کنیم  دریافت  مسخره ای 
آینتراخت دربرابرشان خیلی خوب بود. در هر 
حال، من کسی نیستم که استعفا بدهم. تا 
زمانی که دورتموند مرا بخواهد، به کارم ادامه 

بهتری  مربی  من  مبارزم.  یک  من  می دهم. 
متأسفانه  اما  هستم؛   ۲۰۱۲ سال  به  نسبت 
فکر  هرگز  نمی دهد.  نشان  را  این  جدول 

نمی کردم این روزها را در زندگی ام ببینم«.
»اکثر  داد:  ادامه  خاطره ای  نقل  با  وی 
من  که  بودند  باور  این  بر  هم مدرسه ای هایم 
می جنگم.  شدن  مردود  علیه  عمرم  همه ی 
یک روز وقتی که مدیر مدرسه کارنامه ام را به 
دستم می داد، گفت، امیدوارم در فوتبال مردود 

نشوی، وگرنه کار برایت سخت خواهد شد«.
آینتراخت  مقابل  دورتموند  شکست  از  بعد 
هم  زردها  هواداران  جدول،  قعر  به  سقوط  و 
را هو کردند. کلوپ  تیم شان  بار  اولین  برای 
افزود: »کامال انتقادها را درک می کنم؛ حتا هو 
کردن ها را. این یک چیز طبیعی است. فقط 
کسی که هو می کند، بهتر است از خودش 
امتحانش  نفر که  به یک  سوال کند، وقتی 
هستی،  ابله  واقعا  تو  بگوید  کرده  خراب  را 
این به او کمک خواهد کرد؟ قطعا خیر. اگر 
کسی فقط پیروزی می خواهد، یک راه دارد. 
برود طرف دار بایرن شود تا همیشه خوشحال 

باشد«.

کرد  تأکید  بارسلونا   مهاجم  سوارز،  لوییس 
رقابت هاي  در  نزدنش  گول  نگران  که 
که  اروگوئه ای  ستاره ی  این  نیست.  اللیگا 
در  آپویل  مقابل  دیدار  در  گذشته  هفته ی 
چمپیونزلیگ موفق به گولزنی نشد، هنوز در 
۵ دیداری که در اللیگا برای آبی و اناری ها 
انجام داده، نتوانسته دروازه ی حریفان را باز 
کند. اما او که تا به حال چهار پاس گول برای 
است  مطمئن  کرده،  فراهم  هم تیمی هایش 
که به زودی گولزنی هایش را آغاز خواهد کرد. 
برای  »می دانم  گفت:  کاتالونیا  رادیو  به  او 
زدن گول به بارسا آمده ام؛ اما نگران نیستم. 

از  فراتر  تیم  برای  اهمیتم  احساس می کنم 
گولزنی است. امیدوارم بتوانم گول بزنم؛ اما 
نیمار( دارد.  بارسا دو مهاجم عالی )مسی و 

پس مشکلی نیست.
آن چه برای من رخ داده این است که در دیدار 
مقابل والنسیا، به جای این که از روی غریزه 
به توپ ضربه بزنم، لحظه ای مکث می کردم 
و همین باعث شد تا موقعیت های خوبی را 
غریزه ی  تا  می کنم  تالش  بدهم.  دست  از 

گولزنی ام را بار دیگر به دست بیاورم«.
سوارز به دلیل دندان گرفتن کیه لینی، برای 
اما تأکید کرد  بود؛  از میادین دور  چهار ماه 
است:  شده  تبدیل  دیگری  آدم  به  حاال  که 
به  رسیدن  برای  هنوز  »به خاطر شخصیتم، 
هر توپ می جنگم و از این نظر هیچ تغییری 
نکردم؛ اما دیگر با حریفان درگیر نمی شوم. 
با آن ها دوست شوم.  اکنون تالش می کنم 
بعد  بپرهیزم.  از بحث کردم  تالش می کنم 
می دانم  اکنون  داد،  رخ  برایم  که  اتفاقی  از 
که چه ضربه هایی می توانم به خودم بزنم«.

است  مطمئن  آرسنال   سرمربي  ونگر،  آرسن 
که تیري  هانري روزي به این باشگاه بازخواهد 
این  رقابت های  پایان  تا  که  هانری  گشت. 
قرارداد  ردبولز  نیویورک  با   MLS فصل 
انگلند  نیو  با شکست تیمش مقابل  داشت، 
در فاینل کنفرانس شرق )نیمه نهایی مجموع 
این  از  می تواد  حاال   ،)MLS رقابت های 
آینده اش  مورد  در  هنوز  او  شود.  جدا  باشگاه 
اما ونگر مطمئن است  تصمیم گیری نکرده؛ 
از  یکی  می تواند  امیریتس  به  بازگشت  که 
سابق  ملی پوش  این  همیشگی  گزینه های 

فرانسوی باشد. او به خبرنگاران گفت: »درک 
روی  مدتی  برای  می خواهد  او  که  می کنم 
کند.  فکر  بگیرد،  دارد  قصد  که  تصمیمی 
گشت.  بازخواهد  این جا  به  او  روزی  مطمئنا 
این که چه پستی خواهد داشت را نمی دانم«. 

هانری در سال ۱۹۹۹ از یوونتوس به آرسنال 
پیوست و بعد از ۸ فصل حضور در این باشگاه، 
به بهترین گولزن تاریخ توپچی ها تبدیل شد. 
دیگر  بار  برای مدتی کوتاه  در سال ۲۰۱۲  او 
برای آرسنال به میدان رفت و در اولین بازی 

اش موفق به گولزنی شد.

گواردیوال  پپ  رهبري  تحت  مونیخ  بایرن 
این  متعدد،  مصدومین  داشتن  علي رغم 
هر  در  و  مي برد  به سر  آمادگي  اوج  در  روزها 
سه جام بوندسلیگا و حذفي و چمپیونزلیگ 
نتایج درخشاني کسب کرده است. این روزها 
شال گردنی  با  را  گواردیوال  آلمان  سرمای  در 
که تولید فروشگاه رسمی بایرن مونیخ است، 
می بینیم. اما او هرگز کاله بر سر نمی گذارد. 
نمی دهد،  انجام  هیچ گاه  او  که  دیگری  کار 

صحبت کردن درمورد آینده اش است.
با پایان یافتن ماه نوامبر کم کم نیمی از مدت 
قرارداد سه ساله این مربی که در جوالی سال 
۲۰۱۳ منعقد شد، سپری شده است. جمعه شب 
حین برگزاری مجمع ساالنه ی باشگاه بایرن، 
کارل   هاینس رومنیگه از گواردیوال دعوت کرد 
با این باشگاه تمدید کند: »پپ  قراردادش را 
موعد  از  پیش  تمدید  اهل  که  نیست  آدمی 
اگر  می کنم  درخواست  وی  از  من  اما  باشد. 

چنان چه مایل به ماندن باشد، ما آماده ایم«.

گواردیوال هم در واکنش به این سخنان، بعد 
از بازی دیروز تیمش مقابل هرتابرلین گفت: 
»من هنوز یک سال دیگر قرارداد دارم. برای 
صحبت درمورد این موضوع هنوز زمان داریم«. 
رومنیگه هم پاسخ داد: »ما مایل نیستیم به 
پپ فشار بیاوریم. منظور من تنها این بود که 
برای او ارزش بسیار زیادی قایل هستم و این 
را هم می دانم که او مهم ترین کارمند بایرن 

مونیخ و برکت این باشگاه است«.
چندی پیش ماتیاس سامر، مدیر ورزشی موفق 
این  با   ۲۰۱۸ سال  تا  را  قراردادش  هم  بایرن 
از کار کردن  باشگاه تمدید کرد. وی همواره 
یاد  عالی«  عنوان »همکاری  به  گواردیوال  با 
می کند. حال همه منتظرند که این همکاری 
ادامه پیدا کند. باواریایی ها این را میدانند که 
گواردیوال پس از چهار سال درحالی از بارسلونا 
جدا شد که این تیم در اوج قرار داشت، اما بعد 
از رفتن او رفته رفته کاتاالن ها تحلیل رفتند. 
اما بایرن مایل نیست این اتفاق را تجربه کند.

بایرن مونیخ   یوپ  هاینکس، سرمربي سابق 
کرد  زیادي  تالش  تابستان  در  کرد،  فاش 
این  در  ماندن  به  متقاعد  را  توني کروس  تا 
فصل  که  کروس  کند.  باواریایي  باشگاه 
نیمکت نشین  بایرن  در  مدتی  برای  گذشته 
 ،۲۰۱4 جهانی  جام  در  درخشش  از  بعد  شد، 

در تابستان راهی ریال شد .
حاضر،  حال  »در  گفت:  کیکر  به  هاینکس 
است.  بازیکن پست خودش  بهترین  کروس 
او در خط میانی بسیار باهوش بازی می کند. 
بایرن  در  را هم چنان  او  می دادم  ترجیح  من 
ببینم. به خودش هم توصیه کردم بماند. اما 
تیلفونی که در زمان جام  او در یک تماس 

جهانی با هم داشتیم، او به من گفت که کار 
انتقالش نهایی شده است. به نظر من، فکر 
می کنم این انتقال یک گام مناسب برای او 

بود«.
کروس خیلی زود در ریال جا افتاد؛ موضوعی 
است:  نشده  متعجب  آن  از  که  هاینکس 
و  بیل  گرت  رونالدو،  مانند  بزرگ  »بازیکنان 
بنزما به خوبی می دانند که با بودن کروس در 
تیم شان می توانند بهتر بازی کنند. عالوه بر 
این، کارلو آنچلوتی هم گفته که هیچ وقت 
تیمی با چنین شخصیتی ندیده بود. بنابراین، 
معلوم بود که کروس مشکلی برای جا افتادن 

نخواهد داشت«.

دوران  پایان  دارد  قصد  پودولسکي  لوکاس 
فوتبالش را در اف سي کلن باشد. ملی پوش 
۲۹ ساله ی آلمان که در شهر کلن متولد شده 
از بودنش در آرسنال راضی نیست و  است، 
قصد دارد در نیم فصل از این تیم جدا شود. 
وی در حاشیه ی مراسمی در شهر دارمشتات 
آلمان به خبرنگار »اسکای اسپورت« گفت: 
»به احتمال بسیار زیاد به تیم کلن خواهم 
رفت. من هنوز به این تیم تعلق خاطر دارم 
را  باشگاه  دیگر سرود  دارم یک بار  و دوست 
از   ۱۰ شماره ی  پیراهن  با  حس  و  بشنوم 

رخت کن وارد زمین شدن را تجربه کنم«.
این بازیکن که در خط حمله بازی می کند، 
و یک بار هم  تا ۲۰۰۶  از سال ۲۰۰۳  یک بار 

و  داشت  کلن عضویت  در  تا ۲۰۱۲  از ۲۰۰۹ 
سقوط  تیم  این  با  بار  سه  متناوب  به طور 
که  او  کرد.  تجربه  را  پایین تر  دسته ی  به 
را  آلمان  پیراهن  با  بازی ملی  سابقه ی ۱۲۱ 
در کارنامه دارد، سال ۲۰۱۳ به لندن رفت و با 
این تیم  اما در  امضا کرد؛  توپچی ها قرارداد 

جایگاهی بهتر از نیمکت ذخیره ها ندارد.
ابراز کرد و گفت:  را  نارضایتی اش  او مجددا 
می خواهم  نگفتم  بدجنسی  روی  از  »من 
در  که  دارم  قبول  کنم.  ترک  را  آرسنال 
رفتار  خوب  من  با  باشگاه  این  و  شهر  این 
می شود و زندگی خوبی دارم؛ اما مسلما دلم 
با مربی صحبت  باید  بازی کنم.  می خواهد 

کنیم و ببینیم چه خواهد شد«.

مادرید،  ریال  آلماني  ستاره ی  کروس،  توني 
یاد گرفتن زبان اسپانیایي را مهم ترین چالش 
پیش روي خود توصیف کرد. کروس که در 
تابستان از بایرن به ریال پیوست، خیلی زود 
به یکی از بازیکنان اصلی تیم کارلو آنچلوتی 
برای  که  کرد  تأکید  او  خود  اما  شد؛  تبدیل 
سازگار شدن با محیط جدید، باید هرچه زودتر 

به زبان اسپانیایی مسلط شود.
او به خبرنگاران گفت: »از بودن در ریال کامال 
راضی هستم. در حال حاضر، مهم ترین چالش 
من، زبان است؛ زیرا قرارداد شش ساله دارم و 
باید تمام تالشم را بکنم تا با محیط و کشور 
جدید سازگار شوم. در زمین هم شرایط کامال 

عالی است و من راضی هستم«.
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توزیع تذکره ی الکترونیکی به زودی آغاز می شود

الکترونیکی  تذکره ی  توزیع  اداره ی  روز:  اطالعات 
روند  لندن،  از  غنی  اشرف  بازگشت  از  کرد، پس  اعالم 
توزیع تذکر ه ی الکترونیکی رسمًا آغاز می شود. به گفته ی 
مسئوالن این اداره، روند توزیع تذکره  ی الکترونیکی در 
مراسمی از کابل آغاز و نخستین تذکره ی جدید به رییس 

جمهور داده می شود.
نصیر احمد امین، رییس عملیاتی اداره ی توزیع تذکره ی 
قانون  توشیح  با  گفت،  بی بی سی  به  دیروز  الکترونیکی 
ثبت احوال  نفوس از سوی رییس جمهور، همه ی موانع از 
راه توزیع تذکره ی الکترونیکی برداشته شده اند. او تأکید 
کرد، همه ی  کارها از قبل انجام شده بودند و این اداره 
منتظر توشیح قانون جنجالی ثبت احوال نفوس از سوی 

رییس جمهور بود.
امین تأکید کرد که ابتدا 10 مرکز توزیع تذکره ی جدید 
در کابل تشکیل می شود و این مرکزها، روزانه به 12 تا 
عملیاتی  رییس  می دهند.  جدید  تذکره ی  نفر  هزار   16
توزیع  که  گفت  الکترونیکی  تذکره ی  توزیع  اداره ی 
تذکره ی جدید در دیگر مناطق کشور به شکل تدریجی 
آغاز می شود و در کل این روند، شش تا هفت سال را در 

شبیه  کارت،  به صورت  الکترونیکی  تذکره ی  بر می گیرد. 
کارت بانک ها و کارت شناسایی اداره های مختلف تهیه 
عقب  در  هم  الکترونیک  کوچک  »ِچپ«  یک  که  شده 
آن کار گذاشته شده که اطالعات صاحب شناس نامه در 
عکس  تذکره  نخست  صفحه ی  در  می شود.  ذخیره  آن 
افغانستان«  صاحب تذکره و عنوان »جمهوری اسالمی 
خانوادگی،  نام  نام،  مانند  دیگری  اطالعات   است.  درج  
به  جدید  تذکره ی  در  نیز  تولد  تاریخ  و  سکونت  محل 
طرح  که  زمانی  در  شده اند.  درج  پشتو  و  فارسی  زبان 
تأکید  نمایندگان  از  شماری  بود،  مجلس  در  قانون  این 
داشتند، باید نام اقوام در تذکره ی الکترونیکی درج شود؛ 
اما شمار  دیگری مخالف   آن بودند. این مسئله بین مردم 
خواستار  نیز  آنان  و  شد  جنجالی  نیز  سیاسی  رهبران  و 
چندی  اما  شدند.  جدید  تذکره ی  این  در  اقوام  نام  ذکر 
پیش  زمری باهر، سرپرست اداره ی ثبت و توزیع تذکره ی 
قانون ثبت  احوال نفوس تصویب  الکترونیکی گفت، در 
گفته  نشود.  ذکر  جدید  تذکره ی  در  اقوام  نام  که  شده 
می شود که با توزیع این تذکره بسیاری از مشکالت در 

کشور حل می شوند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور 
و  افغانستان  بین  روابط  از  که فصل جدیدی  کرد  اعالم 
ناتو برقرار می شود. رییس جمهور گفت، این روابط باعث 
او  شد.  خواهد  جهان  و  منطقه  افغانستان،  ثبات  و  صلح 
روز سفرش در  روز گذشته  در نخستین  را  اظهارات  این 
یک نشست مشترک خبری با سرمنشی سازمان ناتو در 

بروکسل بیان کرد.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  نشست  این  در 
نیز حضور داشته است. اشرف غنی می گوید، فصل جدید 
همکاری های سازمان ناتو و افغانستان، به تاریخ اول ماه 
جنوری سال 201۵ میالدی آغاز می شود. به گفته ی او، 
تاریخ ۳1 دسامبر  به  افغانستان،  ناتو در  مأموریت جنگی 
پایان می یابد و نیروهای افغان، مسئولیت کامل امور را به 

عهده می گیرند.
عبداهلل  نیز در نشست مذکور گفت که توشیح توافق نامه های 
امنیتی با امریکا و ناتو، یک چوکات قانونی را برای حضور 
او  افغانستان مهیا ساخته است.  ناتو در  نیروهای  دوام دار 
در  کمک های شان  به  جهانی  جامعه ی  و  ناتو  که  افزود 

بخش های مختلف به افغانستان ادامه دهند.
را  این  توان  در حال حاضر شورشیان  افزود،  ادامه  در  او 
اما  دهند؛  انجام  را  سپتامبر  مثل 11  که حمالتی  ندارند 
جامعه ی  و  ناتو  دوام دار  کمک های  به  هنوز  افغانستان 
آن،  به دنبال  دارد.  نیاز  تروریزم  با  مبارزه  در  بین المللی 
افغان  ناتو حضور مقام های  استولتنبرگ، سرمنشی  ینس 
در مقر ناتو را نشان دهنده ی همکاری قوی سازمان ناتو و 

افغانستان عنوان کرد.
تمویل  بخش  در  خود  کمک های  به  ناتو  که  گفت  او 
وزیران  هم،  سویی  از  می دهد.  ادامه  افغان  نیروهای 
خارجه ی  کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز روی مأموریت 
پایتخت  بروکسل،  در  افغانستان  در  سازمان  این  جدید 
که  گفت  ناتو  جدید  سر منشی  کرده  اند.  گفت وگو  بلجیم 
کشورهای عضو ناتو متعهد اند که همکاری های مشترک 

خود را با افغانستان ادامه بدهند.
مأموریت رزمی ناتو تا حدود یک ماه دیگر به پایان می رسد. 
مأموریت جدید این سازمان شامل آموزش، مشوره دهی و 

تقویت نیروهای امنیتی کشور است.

اشرف غنی: فصل جدید
 روابط افغانستان-ناتو شروع می شود


