
زنان در افغانستان با آزار نهادینه شده مواجه  اند  
معصومه، 29 ساله، اخیراً در حال قدم زنی در یکی از جاده های کابل بود که پسر بچه ای تقریبًا پنج  ساله تالش کرد  
او را لمس کند. معصومه خودش را حرکت داد تا از برخوردش با پسر جلوگیری کند؛ اما کاری که پسر بچه بعد 
از آن انجام داد، مطلبی را در ذهن معصومه خطور داد که وی  شروع کرد به بیان آشکار احساسات خود پیرامون 

رفتاری که با زنان و دختران افغان در کابل می شود.
از این خود را  از ترس مزاحمت های بیش تر، خواست که بیش  معصومه کارمند یک شرکت رسانه ای است و 
معرفی نکند. او در رابطه با این رویداد می گوید: »وقتی  از نزد پسربچه گذشتم، او خندید و از این قضیه خوشحال 

بود که توانسته بود روزم را خراب کند و مرا آزار دهد.«
در کابل، شهری با بیش از 6 میلیون  نفوس، زنان و دختران افغان از آزار جنسی در زندگی روزمره ی شان ، از 
جاده ها گرفته تا محل کار و تحصیل، شکایت دارند؛ اشرف غنی، رییس  جمهور جدید کشور در ماه اکتوبر به این 
مسئله اشاره کرد و گفت که زنان افغان در معرض رقم »تکان دهنده« ای از آزار جنسی قرار دارند و به وزارت 

5صفحهمعارف دستور داد تا هر گونه رویدادی را در مکاتب کشور گزارش کند.
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درخواست تازه از نشست لندن برای 
گسترش آموزش و پرورش افغانستان

استراتژی مبارزه با مواد مخدر در 
افغانستان و منطقه ناکام بوده است

برای افغان ها، 
جنگ دیگر فصل نمی شناسد

صفحه 2

یک بانوی افغانستانی، هنرپیشه ی گرافیتی؟ شنیدن این حرف باعث تعجب می شود. با این  حال، شمسیه 
را مردود  نقاشی  انجام می دهد؛ در حالی  که طالبان هنر  را  این سو  همین کار  به  از چندین سال  حسنی، 
می دانستند و موجودیت این هنر بدور از تصور بود. کارهای این هنرمند، از معدود مثال هایی است که تغییر 

وضعیت در افغانستان را نشان می دهند.
شمسیه حسنی در سال 1988 از پدر و مادر اهل افغانستان در ایران متولد شده است. در حال حاضر وی 
در دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل تدریس می کند. او یک بانوی هنرمند »گرافیت« در افغانستان 
داده شده اند. هم چنان  وی در چندین  تزیین  آثار هنرِی وی  با  دانشکده و جاده های کابل،  است. محیط 

فیستیوال هنری در کشور های آلمان، سویس و دانمارک شرکت نموده است.
معرفی  در  هنر،  است؛  شده  شناخته  جهان  در  بمب گذاری هایش  و  جنگ ها  به خاطر  بیش تر  افغانستان  
افغانستان، نقش کمتری را بازی کرده است. اکنون، شمسیه می کوشد که با آفرینش های هنرِی خویش، 
...»Art Radar « دیدگاه های مردم دنیا را در مورد افغانستان، تغییر دهد. او در مجله ی هنری آرت رادار

از قرا ین و ظواهر امِر رویکرد حکومت وحدت ملي چنین  پیداست:
سفر چین و نیپال رییس جمهور یک مجبوریت بود، ولي سفر عربستان سعودي و پاکستان یک انتخاب. 
رییس جمهور در سفر چین بازهم به تکرار وعده هایش روي آورد، ولي در سفر نیپال با گفتن این که به هیچ 
کشوري اجازه نخواهم داد از افغانستان براي جنگ نیابتي استفاده کند، مشتي در هوا کوبید؛ زیرا در سفر 
پاکستان و دست بوسي موالنا فضل الرحمان توسط سرپرست وزیر کابینه و مالقات رییس جمهور با مفتي 
اعظم صادر کننده ی فتواي خودترقاني و جهاد در افغانستان و رفتن به مقر فرماندهي ارتش پاکستان براي 
مالقات رییس ارتش، رویکردي بود که بیش تر از کوتاه آمدن افغانستان در مقابل پاکستان حکایت داشت. 
این کوتاه آمدن و اجازه ندادن به هیچ کشور خارجي که از افغانستان علیه کشور دیگري جنگ نیابتي را راه 
اندازد، نمایانگر تناقض در رویکرد رییس جمهور بود. تشدید رویدادهاي خودترقاني در کشور و به خصوص 
در شهر کابل پس از سفر رییس جمهور به مقر فرماندهي آن و درخواست کمک به روند صلح افغانستان از 

موالنا و رییس ستاد ارتش پاکستان بیش تر نمایشي از درماندگي نظام است تا...
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اولین زِن هنرمنِد خیابانی افغانستان

رویکرد حکومت وحدت ملي و ضرورت کشور
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کریس رونالدو، 
بهترین پاسور فصل ریال مادرید

دی ان ای می تواند
 در فضا »سالم« بماند



از  افغانستان  بشر  حقوق  دیده بان  مؤسسه ی 
لندن  نشست  در  کننده  شرکت  کشورهای 
خواسته است که رقم کمک ها به بخش آموزش 
با  و پرورش را افزایش دهند. این مؤسسه دیروز 
انتشار اعالمیه  ای از شرکت کنندگان این نشست 
کمک های  مجموع  از  درصد   2۰ است،  خواسته 
پرورش  و  آموزش  بخش  به  باید  جهانی  جامعه 
اختصاص یابد و همزمان پیش نهاد شده است که 
جانب  به  شده  تعیین  وقت  به  باید  کمک ها  این 
دولت سپرده شود. مؤسسه ی دیده بان حقوق بشر 
افغانستان  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  که  گفته 
پرورش،  و  آموزش  ملی،  ثروت  چون  عوامل  به 
حفظ حقوق افراد آسیب پذیر، تحکیم وحدت ملی 
و حضور در بحث های منطقه ی و جهانی بستگی 

دارد. قرار است که نشست لندن با محوریت بحث 
افغانستان فردا سه شنبه در پایتخت بریتانیا آغاز به 
کار کند و جانب افغانستان پیش نهاد و طرح خود را 
برای آینده کشور به شرکت کنندگان ارایه می کند.
که تالش  بود  کرده  اعالم  قبال  افغانستان  دولت 
را  نشست  این  کنندگان  شرکت  توجه  تا  می کند 
برای کمک های بیش تر پس از سال 2۰1۴ جلب 
کند. جامعه جهانی پیشتر اعالم کرده بود که ادامه 
چگونگی  به  بستگی  افغانستان  به  کمک هایش 
ادارات  در  اصالحات  آوردن  و  فساد  با  مبارزه 

مختلف دولتی این کشور دارد.
آموزش و پرورش نیاز اساسی افغانستان
که یک  افغانستان  بشر  بان حقوق  دیده  مؤسسه 
سازمان غیردولتی و غیر انتفاعی است گفته است: 

»افغانستان برای رفاه نسل آینده و گذار از منازعه 
به ثبات و در نهایت به صلح پایدار نیازمند توجه 
نظام  معیاری ساختن  و  معارف  در بخش  بیش تر 
آموزشی دارد«. در اعالمیه این مؤسسه آمده که 
کمک های جامعه جهانی برای افغانستان تنها در 
صورتی موثر است که این کمک ها با مالکیت در 
توسعه، دولت  برنامه ها و تالش ها در بخش های 

سازی و مشروعیت نظام صورت بگیرد.
بسته ی پیش نهادی برای دولت افغانستان 
مؤسسه ی حقوق بشر افغانستان هم چنان بسته  ی 
پیش نهادی ای را به دولت فرستاده و در این بسته 
است.  کرده  مطرح  را  پیش نهاد  مورد   9 مشخصا 
اختصاص بودجه ی کافی برای معارف، بلند بردن 
آگاهی دهی،  برنامه های  راه اندازی  ظرفیت ها، 

سپردن کارهای مدیریتی و فنی به افراد مسلکی 
و آموزش دیده، ساخت مکاتب برای کودکانی که 
از آموزش باز مانده اند و سرمایه گذاری در زمینه ی 
بسته ی  این  مهم  موارد  از  دور  راه  از  آموزش 

پیش نهادی اند.
جامعه ی جهانی در سیزده سال گذشته، میلیاردها 
افغانستان کمک  دالر در بخش آموزش وپرورش 
کرده است اما هنوز هم در بخش های کشور رفتن 
کودکان به مکتب از چالش های عمده به حساب 
می آید. کشور چاپان بخش عمده این کمک ها را 
فساد  دلیل  به  گفته می شود  اما  است  داده  انجام 
گسترد در ادارات دولتی افغانستان، میلیون ها دالر 
حیف و میل شده و یا پروژه ها به شکل که پیشبنی 

می شد، اجرا نشده است. )بخدی(

نشست  یک  در  منطقه  کشورهای  و  افغانستان 
مشترک، مواد مخدر را چالش بزرگ منطقه ای و 
جهانی عنوان کردند و بر همکاري های منطقه ای 
و  ضبط  افزایش  پدیده،  این  علیه  بین المللی  و 
در  کردند.  تأکید  بزرگ  قاچاق بران  دستگیری 
نشست دو روزه ای که با اشتراک مقام های ادارات 
ازبکستان،  افغانستان، چین،  مواد مخدر  با  مبارزه 
تاجکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان در کابل 
دیروز پایان یافت، همکاری های منطقه ای و بین 
المللی در امر مبارزه با مواد مخدر به بحث گرفته 
باید  که  نمودند  توافق  کنندگان  اشتراک  و  شد 

همکاری ها تقویت شود.
با  مبارزه  وزارت  سرپرست  شیرزاد،  رشید  هارون 
که  گفت  دیروز  خبری  نشست  در  مخدر،  مواد 
»ُحسن  منطقه ای  کنفرانس  ادامه  کنفرانس،  این 
اوایل سالروان در کابل  در  همجواری« است که 
برگزار شده بود و تصامیمی که به سطح سیاسی 
و پالیسی در کنفرانس گذشته  اتخاذ شد، در این 
آن  روی  و  مطرح  تخنیکی  سطح  به  کنفرانس 

بحث گردید.
که  شد  موافقه  کنفرانس   این  در  که  افزود  وی 

مبارزه با مواد مخدر، مبارزه ی منطقه ای و جهانی 
این  در  تنهایی  به  نمي تواند  کشور  یک  و  است 
این  با  باید  و  باشد  داشته  دست آورد  خصوص 
صورت  بین المللی  و  منطقه ای  مبارزه ی  پدیده  
کنونی،  در نشست  بگیرد. شیرزاد عالوه کرد که 
بلند بردن گراف ضبط و دستگیری در کشورهای 
بزرگ  قاچاق بران  دستگیری  و  شناسایی  منطقه، 
روی  که  بودند  دیگری  موارد  از  کشورها  این  در 
با  مبارزه  وزارت  سرپرست  است.  شده  توافق  آن 
مواد مخدر گفت که نزدیک به 1۰ میلیون معتاد 
در کشورهای منطقه وجود دارند که این تقاضاها 
باعث شده تا در افغانستان کوکنار بیش تر کشت 
طریق  از  افغانستان  مخدر  مواد  بیش تر  و  شود 
به کشورهای دیگر  تاجکستان  و  ایران  پاکستان، 

قاچاق مي شود.
با  مبارزه  خصوص  در  باید  که  کرد  عالوه  وی 
منطقه ای  مشترک  استراتژی  یک  مخدر،  مواد 
وجود داشته باشد که در این کنفرانس، روی این 
گفت  شیرزاد  گرفت.  صورت  موافقه  نیز  موضوع 
در  و  منطقه  سطح  به  که  برنامه هایی  تمام  که 
داخل افغانستان در خصوص مبارزه با مواد مخدر 

تا کنون مد نظر گرفته شده، از زاویه ی مواد مخدر 
به آن دیده نشده است که این  یکی از ناکامی ها 
مي باشد. اما وی تصریح کرد: »با روی کار آمدن 
مواد  با  مبارزه  جدید  استراتژی  جدید،  حکومت 
مخدر  به زودی اعالم و تمام ابعادی که در آن از 
چند سال بدین سو ما را به ناکامی و چالش مواجه 
وزارت  سرپرست  شد«.  خواهد  بازنگری  کرده، 
مبارزه با مواد مخدر گفت در 11۴ ولسوالی  کوکنار 
کشت مي شود که سی درصد تمامی ولسوالی ها را 
تشکیل مي دهد. بیش ترین کوکنار در ٣٥ ولسوالی 
مربوط والیت هلمند  آن  اکثر  کشت مي شود که 

است«.
خیراهلل زاده، نماینده ی تاجکستان در این نشست 
نگرانی  باعث  کوکنار،  کشت  افزایش  که  گفت 
دارند  آمادگی  در هر صورت   اما  تاجکستان شده؛ 
افغانستان  با  مخدر،  مواد  با  مبارزه  امر  در  که 
آن  قاچاق  و  تولید  کشت،  از  تا  کنند  همکاری 
در  که  مخدری  مواد  افزود،  وی  شود.  جلوگیری 
افغانستان کشت مي شود، مقدار کمی آن از طریق 
تاجکستان به کشورهای دیگر قاچاق مي شود، که 
مورد  این  در  آن،  از  جلوگیری  برای  تاجکستان 

اقداماتی را روی دست گرفته است.
هادی نژاد، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران 
تولید کننده ی مواد  نه  گفت که کشور متبوعش، 
مخدر و نه مصرف کننده ی آن است، بلکه ایران 
ملتی است که در این میان واقع شده است. وی 
حضور  در  افغانستان،  در  مخدر  مواد  که  افزود 
گزارشات،  قرار  و  مي شود  تولید  غربی  نیروهای 
امریکا اعتراف کرده که ٧ میلیارد دالر در خصو ص 
مبارزه با مواد مخدر به مصرف رسانده و حاال که 
مي کنند،  ترک  را  افغانستان  خارجی،  نیروهای 

کشت کوکنار 1٣ برابر افزایش یافته است.
مبارزه  در  را  امریکا  و  غرب  مبارزه ی   هادی نژاد  
با این پدیده، ناکام خواند و گفت: »اگر نیروهای 
از  را  این پدیده  خارجی مي خواستند، مي توانستند 
بین ببرند؛ اما این کار را نکردند«. این مقام ایرانی 
با  خاطرنشان کرد که کشور متبوعش، در مبارزه 
مواد مخدر اقداماتی را انجام داده و در سال روان 
٣٣۰ ُتن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط نموده، 
در مبارزه با مواد مخدر با افغانستان همکاری کرده 
و در آینده نیز به همکاری خود ادامه خواهد داد. 

)پژواک(

دیده بان شفافیت افغانستان خواستار تعدیل برخی 
از ماده های قانون حق دسترسی به اطالعات شده 
غنی  اشرف  می گویند،  نهاد  این  مسئوالن  است. 
هم  هنوز  که  کرد  توشیح  را  قانون  این  درحالی 
شماری از ماده های آن مشکل دارد و آن در آینده 

برای خبرنگاران مشکل ایجاد می کند.
عدم استقاللیت کمیسیون نظارت بر اطالعات و 
ادارات  سوی  از  اطالعات  تقاضای  از  پیش  نشر 
خواهان  اداره  این  که  اند  موارد  جمله  از  دولتی 
است.  شده  جمهور  رییس  سوی  از  آن ها  تعدیل 
اداره  به خبرنگاران  این  اکرام افضلی رییس  سید 
در کابل گفت، با بر طرف شدن نقاط ضعف این 
ایجاد  خوبی  سهولت های  رسانه ها  برای  قانون، 

می شود.

توجه  آن  به  باید  و  اند  مهم  بسیار  که  مواردی 
نظارت  باید  که  کمیسیون  قانون  این  در  شود، 
مستقل  کند،  تأمین  را  اطالعات  به  دسترسی  و 
قانون  این  در  شده  استفاده  واژه ی  چند  نیست. 
مانند  آورد،  به بار  زیادی  مشکالت  می تواند  که 
کلمات  این  که  ملی  مصالح  و  منافع  ملی  امنیت 
را شاید  بناًء هر کس منافع خودش  تعریف نشده، 
تعریف منافع ملی کند و دسترسی به اطالعات را 
باید  محدود بسازد. موارد دیگری هم هستند که 
توجه شود: »نهاد های مدافع ژورنالیستان،  به آن 
از مدت  افغانستان  جامعه ی مدنی و شورای ملی 
چهار سال به این سو برای ایجاد یک قانون قوی 
و معیاری دسترسی به اطالعات تالش کردند که 
در شش  قانون  یک  شنبه هم چون  روز  سر انجام 

جمهور  رییس  سوی  از  ماده  دو  بیست  و  فصل 
افغانستان توشیح گردید«.

در همین حال، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان 
دانسته  مثبت  گام  یک  را  قانون  این  توشیح  نیز 
می گوید، دفتر رییس جمهور به آنان وعده سپرده 
که در زمان مناسب تعدیالت الزم را در این قانون 
خواهند آورد. رحیم اهلل سمندر، رییس این اداره در 
مورد چنین گفت: »تقریبًا حدود ده ماده است که 
دفتر  داریم  انتقاد  فقره هایش  از  برخی  باالی  ما 
در  ما  که  است  نموده  ما وعده  به  رییس جمهور 
مسترد  چون  کنیم  پاس  باید  را  این  حاضر  حال 
نمودن آن زمان گیر می باشد و هر قدر زود که این 
تصویب شود بهتر است و وقتیکه رییس جمهور از 
سفر ها و جنجال های کابینه فرصت یابد ما تالش 

تعدیل  گرفته  را  شما  پیش نهاد های  که  می کنیم 
نمایم«.

به  دسترسی  قانون  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
اطالعات را در حالی توشیح نموده که هم اکنون 
اکثر خبرنگاران افغان هنگام تهیه گزارش و اخذ 
معلومات از مقامات دولتی با مشکالت روبرو بوده 
و برخی از مسووالن حکومتی معلومات الزم را به 

اختیار آنان قرار نمی دهند.
در این حال شماری از نهاد های مدافع ژورنالیستان 
در افغانستان تاکید کرده اند، در صورتیکه حکومت 
به  دسترسی  قانون  در  مشکالت  افغانستان 
اطالعات را برطرف نکند، خبرنگاران افغان باز هم 

با مشکالت دست و گریبان خواهند بود. 
)رادیو آزادی(

یک حمله کننده ی انتحاری در یک مراسم تشییع 
جنازه در شمال افغانستان، نه نفر را کشت. این امر 
است  زمانی  در  ملی  در سطح  نا امنی  بیانگر یک 
از 1٣ سال،  ناتو در همین ماه پس  نیروهای  که 
امین اهلل  می دهند.  پایان  را  جنگی شان  مأموریت 
فرانس پرس  به  بغالن  پولیس  فرمانده  امرخیل، 
بمب،  با  انتحاری  یک  صبح  »امروز  است:  گفته 
در حالی که پیاده بود، مواد انفجاری اش را در بین 

انفالق داد که در مراسم تشییع جنازه ای  مردمی 
در ولسوالی برکه شرکت کرده بودند«.

نشان  اولیه  »گزارش های  است:  افزوده  وی 
می دهند که نه نفر، به شمول دو پولیس کشته شده 
و حدود 18 نفر دیگر زخمی گردیده اند«. امرخیل 
گفته است که این مراسم تشعیع جنازه متعلق به 
والیتی  بغالن  است.  بوده  قومی  سران  از  یکی 
است که در وسط بزرگراه بین کابل و مزارشریف 

وضع  خرابترین  از  اخیر  درسال های  و  دارد  قرار 
امنیتی متضرر شده است. تاج محمد تقوا، ولسوال 

برکه از شمار کشته شدگان تایید کرده است.
او گفته است: »هدف احتمااًل شماری از مقامات 
عالیرتبه پولیس و اعضای شورای والیتی بوده اند 
که در این مراسم شرکت کرده بودند«. این انفجار 
پایتخت  کابل  در  حمالت  سلسله  یک  دنبال  به 
از  را  نگرانی ها  که  می گیرد  صورت  افغانستان 

شدت گیری خشونت ها در آستانه ی کاهش حضور 
نظامی بین المللی زیر فرماندهی ایاالت متحده ی 

امریکا دامن زده است.
 ٣1 از  سر  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  مأموریت 
دسامبر از یک مأموریت جنگی به نقش حمایتی 
اوجش  از  نیز  سربازان  شمار  که  می گردد  مبدل 
در سال 2۰1۰ میالدی که 1٣۰ هزار نفر بود، به 

12٥۰۰ نفر کاهش می یابد. )دویچه وله(

مجلس نمایندگان: 2
سپردن سرپرستی وزارت خانه ها به معینان، خالف قانون است

که  می گوید  نمایندگان  مجلس  اداری  هیأت 
درک  با  باید  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
مکلفیت های خود در مدت دو ماه از آغاز کارشان، 
وزیران جدید را جهت گرفتن رای اعتماد به این 
عرفان  اهلل  عرفان  می کردند.  معرفی  مجلس 
گفت  خبرنگاران  به  دیروز  مجلس  این  منشی 
بر  مبنی  ملی  وحدت  حکومت  اخیر  فیصله  که 
محول شدن سرپرستی وزارت خانه ها به معینان 
سرپرستی  قانون  با  مخالفت  در  دولتی  نهادهای 

وزرا قرار دارد و نباید چنین می شد.
وی گفت که قانون سرپرستی جهت تنظیم امور 
نهادهای دولتی تهیه شده است: »حکومت وحدت 
ملی مکلف است که بعد از گذشت دو ماه کابینه 

اعتماد  رای  اخذ  جهت  ملی  شورای  به  را  جدید 
سرپرستی  از  را  وزرا  وقتیکه  ولی  میکرد  معرفی 
را بحیث سرپرستان  بار معینان  دور میکند ودوم 
تعیین میکند ، از دید من این کار در مخالفت با 
در  هنوزهم  قراردارد.  وزرا  سرپرستی  قانون  روح 
همان ضعف اداری خود قرار داریم، ما نمیتوانیم 
کارها را به صورت درست به پیش ببریم. من فکر 
حقیقت  در  بکند  دوام  شکل  این  اگربه  می کنم 
ناکامی حکومت وحدت ملی را به مردم افغانستان 

و جامعه ی جهانی نشان می دهد«.
عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
شب  مشترکًا  افغانستان  حکومت  اجرایی  رییس 
یک شنبه در مورد کابینه ی جدید سخنرانی کردند 

و گفتند که وزیران جدید طی دو تا چهار هفته ی 
دیگر به طور تدریجی برای کسب رای اعتماد به 

مجلس نمایندگان   معرفی خواهند شد.
دوشنبه  روز  از  که  کردند  اعالم  هم چنان  آنان 
تمامی  معینان  جدید،  کابینه ی  اعالم  به  تا 
خواهند  کار  سرپرستان  صفت  به  وزارت خانه ها 
العمل متفاوت  کرد. این اقدام حکومت با عکس 
است.  شده  روبرو  نمایندگان  مجلس  اعضای 
شماری از وکال می گویند که رهبران وحدت ملی 
و  کرده  شخصی شان  اهداف  قربانی  را  سیاست 
مایوس  پیش  از  بیش تر  را  مردم  تصمیم،  این  با 

ساخته اند.
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  اما 

و  سیاسی  اوضاع  درنظرداشت  با  که  می گویند 
برای  باید  ملی  رهبران وحدت  در کشور،  امنیتی 
مهلت  کابینه،  در  کارا  و  شایسته  افراد  تعیین 
کافی داشته باشند. انجنیر زکریا در این مورد به 
وزیران  انتخابات  نظرمن  »از  گفت:  رادیوآزادی 
ایجاد   ، سیاسی  مشکالت  دارد،  مالحظاتی  هم 
زمانگیر  افغانستان  در  سیاسی  خاکستری  فضای 
است تا ما بتوانیم وزیران خوبی را انتخاب بکنیم. 
درس  زیرا  دارم  نظرخوب  وزیران  آمدن  به  من 
خوب به وزیران بیکاره است ، که زیردست معیین 
خود کارکند یا برود به خانه بنشیند. و دیگر اینکه 
شاید  کارکند  اگرخوب  که  میکند  فکر  معیین 

روزی وزیرانتخاب شود«. )رادیو آزادی(

درخواست تازه از نشست لندن برای گسترش آموزش و پرورش افغانستان

استراتژی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و منطقه ناکام بوده است

برخی از ماده های قانون حق دسترسی به اطالعات تعدیل شوند

نه نفر در یک مراسم تشییع جنازه در بغالن کشته شدند

تداوم سنت سرپرستی
 از حکومت قبلی
 به حکومت جدید

تغییر  و  انتظار می رفت  در حکومت وحدت ملی شاهد تحول 
به  توجه  با  باشیم.  افغانستان  در  حکومت داری  امر  در  ژرفی 
شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی، همه توقع داشتند که 
رویه های کهنه و ناکام حکومت داری کنار نهاده شوند و کارها 
و گزینش ها بر اساس تخصص و معیارهای قانونی و اصولی 
صورت بگیرند. اما اکنون دیده می شود که سنت حکومت داری 
رییس جمهور کرزی به حکومت وحدت ملی نیز سرایت کرده 
سنت  و  کابینه  معرفی  در  تأخیر  مورد،  دو  در  حداقل  است. 
وحدت  حکومت  در  دولتی  بلند پایه ی  مقام های  در  سرپرستی 
در  که  بود  داده  وعده  غنی  جمهور  رییس  است.  روشن  ملی 
مدت چهل و پنج روز اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما 
با گذشت نزدیک به دو ماه از آن زمان، هنوز  چانه زنی روی 
ماه های  نظر می رسد که  به  و  نرسیده  آخر  به  کابینه  تشکیل 
زیادی را باید منتظر باشیم. انتظار می رفت  در کنفرانس لندن 
حکومت وحدت ملی با وزیران جدید شرکت کند؛ اما این گونه 
که  مقام هایی  و  وزیران  سرپرست  با  افغانستان  هیأت  و  نشد 
از نظر قانونی فاقد مشروعیت هستند، در این کنفرانس مهم 

شرکت کرده اند. 
سرپرستی یکی از رویه های حکومت داری رییس جمهور کرزی 
بود و اکنون با قوت تمام به حکومت وحدت ملی سرایت کرده 
است. رییس جمهور غنی روز گذشته تمامی وزیران سرپرست 
اتمام رسیده، سبک دوش  به  قانونی وظایف شان  را که مهلت 
کرد و سرپرستان جدید برای وزارت خانه ها و نهادهای دولتی 

انتصاب کرد . 
به یک سنت  محکم  قبلی  رویه ی »سرپرستان« در حکومت 
حکومت داری تبدیل شده بود. این سنت از نظر قانونی و اصول 
حکومت داری خوب با مشکالت جدی مواجه می باشد. از نظر 
قانونی، تمام اعضای کابینه و برخی ریاست های مهم حکومت 
باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند. بر اساس 
ریاست هایی  و  وزارت ها  سرپرستان  ملی،  شورای  مصوبه ی 
ماه  دو  فقط  دارند،  نمایندگان  اعتماد مجلس  رای  به  نیاز  که 
هرگونه  مصوبه،  این  اساس  بر  بمانند.  سرپرست  می توانند 
اجرائات سرپرستان بیش تر از دو ماه غیرقانونی می باشد. این 
در حالی است که در حکومت رییس جمهور کرزی سرپرستان 
وزارت های حکومت افغانستان بیش تر از دو سال وظیفه اجرا 

کردند.
نیست؛  مشکل  دچار  قانونی  نظر  از  تنها  »سرپرستی«  سنت 
بلکه این امر از نظر حکومت داری خوب و اصول مدیریت نیز 
قانونی  لحاظ  از  سرپرستان  است.  همراه  جدی  مشکالت  با 
سبب  امر  این  و  می باشند  مواجه  اجرایی  محدودیت های  با 
بن بست  یا کندی امور  کاری این مقام ها می شود. نهادهایی که 
از سوی سرپرست اداره می شوند، دچار بی نظمی و هرج و مرج 
می باشند و نظم بوروکراتیک آن فرومی پاشد. مقام های ارشد 
اداراتی که از سوی سرپرست اداره می گردند، کمتر به اقتدار و 
صالحیت سرپرستان اعتنا می کنند؛ چون مقام سرپرست موقت 
است و کارمندان تحت امر آن ها نیز می دانند که مقام به زودی 
استمرار سنت »سرپرستی«  و  تقویت  می گوید.  ترک  را  اداره 
امر  این  است.  افغانستان  به ضرر  نهاد های مهم حکومتی  در 
از یک  سو قانون  مداری را در کشور تضعیف می  کند و حکومت 
از  و  بی  اعتنا می  سازد  اراده  ی ملت  و  مقننه  قوه  ی  برابر  در  را 
سوی دیگر، باعث تضعیف این نهاد ها می  شود. از نظر قانونی، 
رسمی  را  مقام های  وظایف  اجرای  صالحیت  سرپرستان 
ندارند و در موارد مهم کاری از نظر قانونی با محدودیت های 
آن، در صورت سرپرستی،  بر  افزون  مواجه می  باشند.  اجرایی 
ریخت و پاش ها، ناهماهنگی و بی  نظمی  در این ادار ه ها به وجود 
می  آید و زمینه  ی هرج و مرج را فراهم می  سازد. سرپرست ها از 
نمی توانند  اصال  و  ندارند  را  وزیر  یک  قانونی صالحیت  نظر 

اقدامات و کارهای مهم را به صفت سرپرست انجام بدهند. 
حکومت وحدت ملی نباید این رویه را در پیش بگیرد. رییس 
به  را  نامزد وزیران  زودتر  هرچه  باید  اجرایی  رییس  و  جمهور 
امور  تا  کند  معرفی  اعتماد  رای  اخذ  برای  نمایندگان  مجلس 

کاری حکومت در مسیر اصلی و قانونی اش قرار گیرد. 
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از قرا ین و ظواهر امِر رویکرد حکومت وحدت ملي چنین  پیداست:
سفر چین و نیپال رییس جمهور یک مجبوریت بود، ولي سفر عربستان 
بازهم  انتخاب. رییس جمهور در سفر چین  سعودي و پاکستان یک 
به تکرار وعده هایش روي آورد، ولي در سفر نیپال با گفتن این که به 
هیچ کشوري اجازه نخواهم داد از افغانستان براي جنگ نیابتي استفاده 
کند، مشتي در هوا کوبید؛ زیرا در سفر پاکستان و دست بوسي موالنا 
فضل الرحمان توسط سرپرست وزیر کابینه و مالقات رییس جمهور با 
مفتي اعظم صادر کننده ی فتواي خودترقاني و جهاد در افغانستان و 
ارتش،  رییس  براي مالقات  پاکستان  ارتش  فرماندهي  مقر  به  رفتن 
رویکردي بود که بیش تر از کوتاه آمدن افغانستان در مقابل پاکستان 
حکایت داشت. این کوتاه آمدن و اجازه ندادن به هیچ کشور خارجي 
که از افغانستان علیه کشور دیگري جنگ نیابتي را راه اندازد، نمایانگر 
بود. تشدید رویدادهاي خودترقاني  تناقض در رویکرد رییس جمهور 
در کشور و به خصوص در شهر کابل پس از سفر رییس جمهور به مقر 
فرماندهي آن و درخواست کمک به روند صلح افغانستان از موالنا و 
رییس ستاد ارتش پاکستان بیش تر نمایشي از درماندگي نظام است 

تا توان مندي آن. 
تقرب به موال فضل الرحمان و درخواست کمک از رییس ستاد ارتش 
ارتش پاکستان براي تأمین صلح در افغانستان، در حقیقت درخواست 
خودکشي مقام های پاکستاني و نابودسازي سرمایه گذاري استراتژیک 
آن کشور از بدو تأسیس آن تاکنون است. این کاري است که هرگز 
همسایه ی  داراي قدرت اتمي ما حاضر نیست از آن دست بردار شود، 
مگر آن که فشار بیش از حد )مثل تهدید جورج بوش در پسا یازدهم 
پسا   زمینه هاي  نه  البته  شود.  وارد  ما  همسایه ی  بر   )2۰۰1 سپتامبر 
بوش  مثل  رهبر جنگ طلب  نه هم  و  است  موجود  یازدهم سپتامبر 
غرب  که  اعتمادي  با  همکاِر  آن  این که  اضافه  به  حاکم.  آمریکا  در 
براي  پاکستان  بدیل  را  نتوانست خودش  رهبري کرزي  مي خواست، 
غرب در منطقه بسازد. دیگر زمینه ی راضي ساختن غرب براي تهدید 
پاکستان حداقل در کوتاه مدت منتفي است، مگر آن که رهبري کنوني 

اعتماد از دست رفته را بازگرداند که آن هم بس مشکل خواهد بود.
مي گردد،  تشدید  روز  هر  از  بیش تر  نیابتي  تهدیدهاي جنگ  و   فشار 
چنان چه روز پنج شنبه کابل شاهد دو حادثه ی خودترقاني وحشت ناکي 
بود. مردمي که چشم به راه برد راه گشاي حکومت وحدت ملي دوخته 
این  شوند،  گرفته  دست  روي  مثبتي  اقدامات  داشتند  انتظار  و  بودند 
خوش بیني دارد به طرف بدبیني سیر مي کند و حکومت وحدت ملي 
با تیم هاي قدرت طلبي که دارد و هر روز بر سر تقسیم چوکي قدرت 
در منازعه است، در کنار این شواهد سخنان متناقض رهبران حکومت 
به  یأس  جز  چیزي  این ها  است.  نیز  حقیقت  این  گواه  ملي  وحدت 
مردم بیچاره ی این سرزمین تحفه ي دیگري نیست. سخنان متناقض 
رهبري حکومت بیانگر این حقیقت است که آن توان مندي الزم که 
باشد.  غایب  شاید  تیم ها  این  در  است،  آن  نیازمند  پسا کرزي  کشور 
نبرد،  به جابي  ره  اداري  فساد  از  جلوگیري  براي  حکومت  اقدامات 
دیدگاه  انجامید،  بي نتیجه  محکمه ی  یک  به  بانک  کابل  قضیه ی 
داده شده ی  وعده هاي  و  نشد  تدوین  آینده  پنج  سال  براي  راه بردي 

شایسته ساالري دارد کم کم به مقربین ساالري تبدیل مي شود.
چانه زدن بر سر تقسیم چوکي هاي وزارت ها بین دو تیم رییس جمهور 
و رییس اجرایی بخش عمده ی فعالیت هاي دو تیم را در جریان نزدیک 
رقابتي  بازدیدهاي  آن  کنار  در  البته  است،  داده  تشکیل  ماه  دو  به 
تیم هاي ریاست جمهوري و ریاست اجرایی جلسات کابینه و جلسات 
دریافت چپن، لُنگي و پتو و ایراد سخنراني هاي مردم پسندانه ی رهبري 
دو تیم بخشي دیگر از مصروفیت هاي تیم هاي رییس جمهور و رییس 
اجرایی حکومت وحدت ملي را در کنار تقرر مقربین به ُپست هاي دفاتر 

رهبري این حکومت تشکیل داده است.
از جانب دیگر، افغانستان به یک انقطاع حکومت داري از بدو کودتاي 
رژیم طرف دار مسکو تا پروسه ی بن نیز گرفتار بوده است. کشورهاي 
همسایه همگام با رشد نیازهاي مردمش به رشد ظرفیت هاي کادري، 
ساختاري، اقتصادي، اجتماعي و...  رسید، لیکن کاروان حکومت داري 
بود.  نیز شده  بیش تر  تخریب  بلکه  بود،  زده  در جا  تنها  نه  افغانستان 
انقطاع حکومت داري در زمان زمام داري کرزي  این  با تأسف که  اما 
در  مناسبي  فرصت هاي  که  وجودي  با  نیافت؛  مناسبي  وصله ي  نیز 
کرزي  در  مدرن  رهبري  توان مندي  فقدان  لیک  بود،  کرزي  اختیار 
دستگاه  نمود.  فراهم  ارباب-رعیتي  حکومت  ایجاد  براي  را  زمینه 

و  ایجاد  موازي  اداره هاي  و  بزرگ  برخالف ضرورت کشور  حکومت 
به  حکومت  مخروبه ی  در  امروزه  شد.  نهادینه  و  کشورشمول  فساد 
میراث گرفته شده از کرزي و جیب خالي حکومت، آیا تیم هاي رهبري 
مرفوع  را  حکومت داري  انقطاع  هستند  قادر  ملي  وحدت  حکومت 
چشمه هاي  نیست،  میسر  مردم  نیازمندي هاي  براي  بودجه  نمایند؟ 
عایداتي دولت غرق در فساد اند، اقتصاد توسعه نیافت و لذاست که 
مخروبه ی حکومت داري پسا کرزي روي دوش جامعه ی جهاني و مردم 
اقدامات الزم که منجر به رفع  از جانبي هم،  کشور سنگیني دارد و 
فساد نهادینه شده در کشور شود  نیز آن طوري که توقع مي رفت  روي 

دست گرفته نشده است.
هرچند چانه بازي بر سر تقسیم قدرت در منطق سیاست رسم معمول 
است، دولت مردان افغانستان نمي توانند از این قاعده مستثنا باشند؛ اما 
آیا افغانستان با در نظرداشت انقطاع حکومت داري و میراث حکومت 
یک  شد  خواهند  قادر  دولت مردان  معمول،  رویکرد   چنین  با  کرزي 
بحران  که  باشند  کشوري  و  جهاني  جامعه ی  براي  اعتماد  با  متحد 
کنوني را با کامیابي پشت سر گذاشته، امید مردم را به تأمین امنیت، 

بهبود معیشت، ثبات و تأمین عدالت به حقیقت مبدل سازد؟
به  کنوني  شرایط  در  که  است  کشوري  افغانستان  قلم،  این  باور  به 
چالش هاي ذیل مواجه است که رویکرد دولت مردان در حال حاضر 

دواي درد  این کشور شده نمي تواند:
جامعه ی  پول  درست  مدیریت  عدم  و  کرزي  دولت  گسترده ی  فساد 
جهاني در پروژه ها مسایلي است که بي باوري مردم و جامعه ی جهاني 
با  ولي  است؛  داده  افزایش  افغانستان  حکومت  دستگاه  به  نسبت  را 
تشکیل حکومت وحدت ملي، مردم و جامعه ی جهاني نسبت به آینده 
خوش بیني بیش تري یافتند؛ اما طوالني شدن اعالم کابینه، سرپرستي 
دست اندرکاران امور دستگاه حکومت، تشدید ناامني، فقر و بیکاري 

روز افزون عواملي اند که به این خوش بیني سیر نزولي مي دهند.
به  است  مجبور  ملي  وحدت  حکومت  که  چنیني  این  شرایط   در 
نشست هاي بین المللي یکي پي دیگري با دستان خالي اشتراک نماید، 
مشکل است  بهبودي در وضعیت رو  به  وخامت رفته ی کشور رونما 

گردد. شک دارم  رهبران ما از این نشست ها با دست پر برگردند.
دوماه،  از  بیش تر  مدِت  این  در  مي بایست  رهبران  قلم،  این  نظر  به 
به جاي چانه بازي بر سر تقسیم قدرت، اقدام هاي ذیل را روي دست 
مي گرفتند تا هم با دستان پر به نشست هاي اجباري شرکت مي کردند 
و هم وعده هاي دوران کمپاین انتخاباتي را جامه ی  عمل  مي پوشاندند:
زمان  ضرورت هاي  در خور  تیم  هردو  به  وفادار  کادرهاي  توان مندي 
بتوانند   نیازمند است که  به مدیران مدبري  کشور نیست؛ زیرا کشور 
درخور  هم  که  نمایند  تدوین  را  شدني  حاصل  و  جامع  برنامه هاي 
نیازمندي رفع بیکاري و  تمویل جامعه ی جهاني باشند و هم در  خور 
فقر روز افزون کشور و هم به ایجاد ساختارهاي زیربنایي و اقتصادي 
کشور منجر مي شدند. این مدیران مدبر در کنار ظرفیت تدوین برنامه، 
توانایي آموزش و راه نمایي و تربیت کارمندان تحت مدیریت خویش 
را داشته باشند، تا با آموزش و راه نمایي کارمندان، از آن ها تیم هاي 
کنار  در  مدبر مي بایست  مدیران  این  بسازند.  برنامه  توان مند مجري 
برنامه  تطبیق  درخور  مناسب/  ساختار  ایجاد  به  اقدام  برنامه،  تطبیق 
از سه صالحیت  بایستی  این مدیران  ایجاد نمایند. بدین ترتیب،  نیز 
عوامل  تجزیه ی  و  تحلیل  ظرفیت  اول،  باشند:  برخوردار  مشخص 
چهارگانه ی کشور، تدوین دیدگاه و استخراج  برنامه از دیدگاه؛ دوم، 
ظرفیت تطبیق برنامه و سوم ظرفیت ساختار سازي )تشکیالت براي 
نوع کادرها در تمام کشور  این  تعداد  این وجود،  با  اداره ی مربوطه(. 
اندک است، ولي شک دارم در هر دو تیم کادرهایی با چنین ظرفیتي 

وجود داشته باشند.
این جاست که اگر رهبران حکومت وحدت ملي بهتر بودند، اواًل اقدام 
به تغییر خواست و هدف شان از قدرت خواهي به بهبود زندگي مردم با 
سهم گیري شان در پروسه ی تبیین و تطبیق برنامه ی بهبود اجتماعي 
انکشافي  مدیریت  ملي  وحدت  حکومت  رهبري  ثانیًا  مي کردند، 
در  زیرا  مي کرد؛  کشور  عامه ی  اداره ی  سنتي  مدیریت  جا گزین  را 
مدیریت انکشافي رهبر تنها نقش تعیین کننده ندارد، بلکه خواست ها 
و توقعات جامعه اي که قرار است تغییري در آن طي یک پروسه ی 
زماني پنچ سال  یا بیش تر از آن به وقوع بپیوندد، تعیین کننده است و 
حصول  براي  جامعه  نیروهاي  سمت و سودهي  مسئولیتش  تنها  رهبر 
را  مردمش  که خواست هاي  دارد  مسئولیت  رهبر  آن خواست هاست. 

جامع،  واضح،  دیدگاه  یک  به  تبدیل 
قابل حصول و متمرکز که همه ی مردم 
به آساني آن را درک کنند، قبول کنند 
رهبر  نماید.  تدوین  را  سازند   از خود  و 
کرده ی  تدوین  دیدگاه  دارد  مسئولیت 
خواست هاي  اساس  بر  که  ا  ر  خویش 
بباوراند که  مردم تبیین شده، به آن ها 

طي مدت تعیین شده، حاصل شدني است و مردم هم رهبر را همراهي 
و یاري نمایند.

با رویکرد مدیریت انکشافي و فراخواني کادرهاي ملي در این مدت 
برنامه ی  قادر مي شدند یک  کادرهاي جذب شده  ماه،  دو  از  بیش تر 
این  از میان  بعداً  را طرح کنند.  استراتژي در خور تطبیق آن  جامع و 

کادرها نخبه ترین آن ها را براي پست وزارت ها تعیین مي کردند.
با دست داشتن یک برنامه ی ترتیب شده با سهم فراگیر متخصصان 
فوق و نامزد وزیراِن از میان نخبه ترین کادرهاي جذب شده، رهبري 
که  بین المللي  نشست هاي  این  به  پر  دست  با  ملي  وحدت  حکومت 
مجبور بود  اشتراک نماید، اشتراک مي کرد. در این  صورت، بدون شک 
اعتماد خدشه دار شده ی جامعه ی جهاني و مردم رو به ترمیم مي رفت  
نیروهاي  فعال  سهم گیري  به  نسبت  مردم  باور  دست آورد،  این  با  و 
متخصص شان در ساختار حکومت بیش تر از موعد وعده هاي انتخاباتي 
پیشرفت،  این  نظرداشت  در  با  و جامعه ی جهاني هم  تقویت مي شد 
نیازمندي بودجه ی ملي را مرفوع و زمینه هاي تقویت بنیه ی مالي در 

داخل نیز با سرمایه گذاري بیش تر سرمایه گذاران فراهم مي شد.
زمینه ی  شایسته  کادرهاي  )فرا تیمي(،  ملي  نیروهاي  سهم گیري  با 
تعیین  در  غیر مستقیم  به طور  مردم  و  مي یافتند  حکومت  در  جذب 
سرنوشت و برنامه هاي آینده ی پنج ساله از طریق همین کادرها سهم 
شده  کشیده  فساد  به  شایسته ساالري  همه،  از  مهم تر  و  مي گرفتند 
زمینه ی  ملکي  و خدمات  اداري  اصالحات  مستقل  کمیسیون  توسط 
قد کشیدن مي یافت و زمینه ی رفع فساد در دستگاه حکومت نیز میسر 
هنوز مشخص  ملي  وحدت  حکومت  رهبري  که  حال  اما  مي گردید. 
نیست، تکیه بر نیروهاي سوخته از رژیم کرزي در حکومت فعلی دارند 
یا اقدام به انتصاب کادرهاي جدید متناسب به شناخت تیم شان، پاسخ 
این سوال دقیقًا چندي بعد پس از اعالم اسامي نامزد وزیران مشخص 
این  این که  آن  و  است  قبل مشخص  از  مسئله  یک  اما  شد.  خواهد 
نامزد وزیران از دو جانب معرفي مي گردد که در انتخاب/ انتصاب آن 
میکانیزم شناخت فردي و تیمي تعیین کننده بوده است، نه به کارگیري 

یک میکانیزم ملي در یک پروسه  ی شفاف و فراگیر.
حال که رهبري حکومت وحدت ملي با سرپرستان رژیم کرزي به این 
ناتواني  دقیقًا  مي کند،  شرکت  لندن  و  بروکسل  اجباري  نشست هاي 
خویش را در مدیرت وضعیت کنوني کشور به نمایش مي گذار د. این 
ضعف در حقیقت به خیر ملتی نیست که از سالي به این طرف با شکم 

گرسنه در انتظار تغییر نشسته اند.
به  و  متناسب  ناقص  شک  بدون  کادرها  از  تیمي  و  فردي  شناخت 
یک  در  تنها  کادرها  ظرفیت  از  شناخت  زیرا  نیست؛  کشور  وضعیت 
پروسه ی کاري شکل مي گیرد، نه طي یک دوره ی رفاقت اجتماعي/ 
و  دیدگاه  طرح  همین  ارشد  مدیران  براي  کاري  سیاسي.  پروسه ی 
برنامه است. اگر طرح دیدگاه و برنامه را شرط اساسي براي انتخاب 
کادرها در نظر گیریم، در آن صورت تنها در پروسه ی برنامه ریزي و 
برنامه است که توان مندي کادرها  اجرایي )مدیریت(  تدوین شیوه ی 
شناسایي مي گردد  و تجانس کادرها در جهت حصول دیدگاه مشخص 
مي شود. انتخاب در فقدان یک پروسه ی کاري بدون شک به تجانس 
این  صورت،  در  و  نخواهد شد  منجر  تیم منسجم  و شکل دهي یک 
نخواهد  برخوردار  الزم  هماهنگي  از  نیز  آن  تطبیق  و  برنامه ریزي 
و  جامع  منسجم،  برنامه ی  یک  تدوین  به  ما  کشور  آن که  حال  شد. 
است؛  نیازمند  گرفته  باشد،  سرچشمه  دیدگاه  یک  از  که  همه شمول 
در غیر آن، برنامه هاي پراکنده که در طول سیزده سال تدوین و به 
اجرا   گذاشته شدند و دردي از درد ملت را دوا نتوانستند،  این تیم هم 
قادر به دواي دردي از دردهاي مردم نخواهد شد. البته ممکن است 
بسیاري بر من خرده گیرند که آب نادیده موزه کشیدن خطاست، اما 
بعید  دارم،  از نحوه ی مدیریت رهبري کشور  با درک و شناختی که 
مي دانم مدیریت اداره ی عامه ی افغانستان وارد فاز مدیریت انکشافي 

شده باشد.

و  مي بیند  راه بردي  را  مسایل  همه ی  که  است  انکشافي  مدیریت 
نمي توان  راه بردي  مدیریت  فقدان  در  زیرا  مي کند؛  عمل  راه بردي 
محصول و نتایج متوقعه را به دست آورد.  مدیریت اداره ی عامه همانند 
تولیدي ای است که در آن هر فرد، مولد همان محصول  کارخانه ی 
است. اگر کارخانه کفش تولید کند، تمامي نیروهاي کارخانه مصروف 
تولید کفش اند؛ کفش تولید مي شود، لیک کیفیت هرکدام بستگي به 
تولید کننده ی آن دارد. به  عبارت دیگر، کیفیت کفش هاي تولید شده 
متناسب به تعداد تولید کنندگان آن است. اما در تولید زنجیره اي هر 
تولید کننده  صرفًا یک کار را انجام مي دهد و در کار خود متخصص 
مي گردد. به طور مثال، در تولید کفش زنجیره اي، یک فرد تنها یک 
کار از کل تولید کفش را به عهده دارد. مثاًل یک نفر تنها رسم اندازه ی 
مي کشد  خط  را  آن  چرم  تنها  دیگري  مي کشد،  را  کفش  تکه هاي 
تا  همین طور  و  مي کند  قیچي  را  شده  خط  چرم  تنها  دیگري  آن  و 
آخر. در اخیر کیفیت تولید واحد است؛ یعني ضعفي در کار نمي تواند 
باشد؛ زیرا هر انجام دهنده ی بعدي، کنترول کننده ی اولي نیز است. 
پس کار ناقص نمي تواند ره به تولید ببرد. در نقطه ی بعدي تولید، از 
زنجیره  ي تولید خارج مي شود. در مدیریت انکشافي نیز اصول مدیریت 
از  است.  قبول شده  آن  کنترول کیفیت مطلقه ی  با  زنجیره اي  تولید 
انکشافي دیدگاه نقطه ی آغاز هر  همین لحاظ است که در مدیریت 
کار است و نتیجه ی انجام آن و استراتژي هم وسیله براي رسانده به 
همان نتیجه یا حصول دیدگاه است. این چیزي است که در مدیریت 
وزارت  واژه ها مثل همان  و  است  نیافته  راه  ما هنوز  اداره ی عامه ی 
پالیسي ساز فقط کپي شده است و مفاهیم آن هنوز درک نشده اند؛ زیرا 
پالیسي سازي زماني معنا و مفهومش را مي یابد که در پروسه ی تدوین 
برنامه ی استراتژیک عملي گردد و اجرا  کننده   آنگاه معنا و مفهوم آن 
را درک مي تواند، الي غیر. در اداره ی عامه ی افغانستان این واژه ها وارد 
شده اند، مثل صدها قلم مواد مصرفي دیگر، و صرفًا به تقلید مصرف 

مي شوند، نه بادرک درست از نحوه ی کاربردي و مصرف آن.
کشور ما با چالش هاي گوناگوني روبه رو است؛ یکي و مهم ترین چالش 
صنعت جنگ در کشور است. این صنعت آبشخور زیادي دارد. یکي 
از دستگاه حکومت است.  راندن مردم  و  اداري  هم فساد گسترده ی 
کادرها  فرار  و  کار  نیروي  و  جوانان  روز افزون  )بیکاري  فقر  دیگري 
به خارج از کشور به نسبت آینده ی گنگ و مبهم در کشور(، سهیم 
)مثاًل سرک ساخته شد؛  آباداني مملکت  پروسه ی  در  نساختن مردم 
اما ماشیني و بدون جذب نیروهاي کار بیکار(، مهاجرین زمینه نیافت 
 Piece meal( پراکنده  انکشافي  پروژه هاي  برگردن،  کشور  به 
آینده  به  نسبت  عمومي  بي باوري  همه،  از  مهم تر  و   )approach
)فقدان یک دیدگاه مردم شمول براي بهبودي وضعیت زندگي شان در 
آینده(. هرچند این فهرست بخش کوچکی از مجموعه ی چالش هاي 
براي  عمومي  توان مندي  دیگر  طرف  در  اما  است؛  کشوري  بزرگ 
بیرون کشیدن کشور از مجموعه ی چالش ها هم متناسب نیست. حال 
اگر چالش ها و توان مندي محدود هر دو تیم رهبري کشور را به مقایسه 
نیستند.  مقایسه  قابل  اصاًل  دو  این  که  در مي یابیم  به وضوح  گیریم، 
هرگاه رهبري اقدام به یک فراخوان عمومي از مجموعه ی کادرهاي 
متذکره، چه در داخل و چه در خارج هم نماید، ضرورت خواهد بود ما 
به ظرفیت خریداري نیز تکیه نماییم. به هر صورت، فراخواندن تمامي 
کادرها نه یک هوس، بلکه یک ضرورت تاریخي براي بیرون رفت 
کشور از بحران است و منطقي ترین راه کار در حال حاضر، فراخواندن 

تمامي کادرهاي کشوري است.
در اخیر توقع مي رود به مردم از طریق سهم گیري کادرهاي توانمند شان 
در پروسه ی تعیین سرنوشت )برنامه ی پنج ساله( آینده ی کشور سهم 
داده شود، تا هم کادرها و هم ملت باور  کنند که کشور از آن هاست و 
آن ها در تعیین سرنوشت شان ذي نفع اند. در غیر آن، ممکن حکومت 
برنامه هایی را تدوین و تطبیق نماید که  در گذشته کرده است؛ ولي 
باور و احساس ملکیت در مردم هنوز رشد نکرده است و مردمان این 

سرزمین با پدیده ی مالکیت بر سرزمین شان خیلي هم آشنا نیستند.

رویکرد حکومت وحدت ملي
 و ضرورت کشور

میرزا عبداللهی

در اخیر توقع مي رود به مردم از طريق سهم گیري 
کادرهاي توانمند شان در پروسه ی تعیین 
سرنوشت )برنامه ی پنج ساله( آينده ی کشور سهم 
داده شود، تا هم کادرها و هم ملت باور  کنند که 
کشور از آن هاست و آن ها در تعیین سرنوشت شان 
ذي نفع اند. در غیر آن، ممکن حکومت برنامه هايی 
را تدوين و تطبیق نمايد که  در گذشته کرده است؛ 
ولي باور و احساس ملکیت در مردم هنوز رشد 
نکرده است و مردمان اين سرزمین با پديده ی 
مالکیت بر سرزمین شان خیلي هم آشنا نیستند.



رسانه های روسی خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان را با نشر مطالب گوناگون 
سنگین  بهای  به  توجه  با  کننده اند:  ناامید  اغلب  آن ها  نتیجه گیری  می کنند.  استقبال 
جنگ در افغانستان، ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده ی امریکا نتوانست برای درهم 
شکستن دیوار مقاومت طالبان موفقیت به دست آورد و اکنون با پایان سال جاری و انجام 
قریب الوقوع خروج نیروهای آیساف، برای طالبان نیز انگیزه ی بازکشت به قدرت، قوی تر 

شده است. شاید هم به این مشکل از زاویه های دیگری بتوان نگاه کرد؟
سرگی ستروکان در مطلبی زیر عنوان »پرچم ائتالف در افغانستان به اهتزاز در می آید«]1[ 
که در روزنامه ی »کومرسانت«]2[ در 28 اکتبر در شماره ی امسال نشر شد، با بدبینی 
و اندوه خاطر نشان ساخت که نه امریکا و نه ناتو شکست نخورده اند، بلکه این روسیه 
است که شکست خورده است. و این گونه، آیا این موضوع نمی تواند یک تبلیغ کلیشه ای 
باشد که گویا واشنگتن با اهداف نجیبانه ای که عبارت از مبارزه با افراط گرایان باشد، وارد 
افغانستان شد؟ الزم نیست عینک کسانی را پاک کرد که هر سنت یا یو ان )واحد پولی 

چین( خرج شده اش را می شمارد.
سیزده سال اقامت یک صد و چهل هزار نظامی امریکا و ناتو و فعالیت نظامی آن ها در 
هشت صد پایگاه نظامی آیساف در مناطق مختلف افغانستان، تنها ضرر و زیان جانی 
و مالی را برای مردم افغانستان به همراه نداشت، بلکه دستگیری اسامه بن الدن رهبر 

»القاعده« یکی از اولویت ها بود. 
ساله ی  سیزده  اشغال  با  شوروی  توسط  افغانستان  ساله ی  ده  اشغال  اساسی  تفاوت 
مسئولیت  امریکا  متحده  ایاالت  اواًل؛  چیست؟  در  غرب،  و  امریکا  سوی  از  افغانستان 
این حرکت نظامی را با اتحادیه اروپا شریک کرد و حتا گرجستان کوچک نیز مشمول 
این برنامه بود. ثانیًا؛ کشورهای غربی تالش کردند راه خود را در افغانستان باز کنند. 
اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان مکاتب و شفاخانه ها ساختند، تالش کردند تا مردم 
افغانستان را آموزش دهند در حالی که تمام تالش های کشورهای غربی در این مدت، 

این بود که تالش کردند می توانند چه چیزی از این خاک به دست بیاورند. 
سوم؛ چین حمله شوروی به افغانستان را محکوم کرد و به محدود کردن فروش جنگ 
افزار و اسلحه به شورشیان افغان، تأکید نمود. و از همین جا، این کشور به نفوذ و توسعه 
نیروهای خود در افغانستان به هدف اکتشاف مواد معدنی، شروع کرد. و در مسیر این راه، 
چندان ناموفق هم نبود. این چینی ها، حق استخراج مس عینک را که ارزش آن در حدود 
سه تریلیون دالر تخمین زده می شود، به خود اختصاص دادند. عالوتًا، در ادامه آن ها نفت 
شمال افغانستان را نیز پیدا کردند. هیچ چیزی در مورد یورانیم و دالئل استراتیژیک منابع 

گفته نمی شود اما فقط همین ساده است که فرض کنیم، به اندازه کافی وجود دارد. 
بنابراین، در 26 اکتبر دو تا از بزرگترین پایگاه های نظامی آیساف- کمپ لیترنیک و 
باستیون- مستقر در والیت ناآرام هلمند، به مقامات افغانستان تحویل داده شد. جنرال 
جان کمپبل فرمانده کل نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، خالصه نتائج عملیات را در 
این منطقه جنگی چنین توصیف می کند: »والیت هلمند محل بخصوص و خطرناک بود. 
امروز در افغانستان همه چیز خیلی متفاوت تر از قبل است و با گذشت هر سال، وضعیت 
انگلیسی  و  امریکایی  از سربازان  در حدود ۴۰ هزار  پیش می رود.«  بهبودی  به سوی 

مصروف عملیات از طریق همین دو پایگاه نظامی بودند. 
با این حال، این عملیات به معنای عملکرد کل نیروهای ناتو در افغانستان نیست. بر 
اساس توافقات، پس از ٣1 دسامبر سال جاری، در حدود ٣۰ پایگاه نظامی خارجی با 
مجموع 12٥۰۰ سرباز، در کشور افغانستان باقی می مانند. از این تعداد، 98۰۰ سرباز، 
متعلق به نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا است. بدیهی است که واشنگتن فکر 
می کند، همین مجموعه از نیروهای آن ها برای تأمین منافع امریکا در افغانستان، مطلقًا 

کافی است. 
دیمیتری پولیکانوف]٣[ معاون رئیس جمهور روسیه در روزنامه »کومرسانت« طوفان های 
آینده افغانستان را پیش بینی می کند که »افغانستان تا حال تحت حمایت است؛ اما آینده 
اش زیر سوال قرار دارد. به ویژه هنگامی که طالبان افراطی »داستان موفقیت« شان 
بازخوانی  به  با »دولت اسالمی« در سوریه و عراق،  نزدیک و حمایت  را در صفحات 

بگیرند.«
دید و برداشت آقای پولیکانوف، البته که واهی و پوچ است زیرا؛ این گروه که اسم »دولت 
اسالمی« را روی خود گذاشته اند، در واقع، همان دسته هایی اند که تحت ضربات و فشار 
نیروهای بشار اسد، از سوریه بیرون انداخته شدند و اکنون آن ها حمالت بی رحمانه ای را 
روی مناطق کرد نشین عراق به بهانه ای دخالت امریکا، انجام می دهند. بنابراین، همه ی 
اینها، »داستان موفقیت« نامیده می شود.  شکست دولت اسالمی آنگونه که گوش روسیه 

می شنود، اگر هم واقعیت داشته باشد، دستکم مقطعی است. 
غربی  کشورهای  و  چین  افغانستان،  در  آمیز  اقتصادی صلح  توسعه  روند  از طی  پس 
قدرت شان را دوبرابر ادامه خواهند داد. در همین جاست که این سوال طرح می شود: آیا 

افغانستان بطور نوبتی یکی از ایالت های چین می شود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- متن کامل این عنوان، به صورت پیوست بر نوشته ی حاضر، آورده خواهد شد.
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آیا افغانستان
 یکی از ایالت های 
جدید چین می شود؟
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افغانستان در نگاه
اولین زِن هنرمنِد خیابانی افغانستان

برای افغان ها، جنگ دیگر فصل نمی شناسد

منبع: ایستگاه خبری اوراسیا

این  شنیدن  گرافیتی؟  هنرپیشه ی  افغانستانی،  بانوی  یک 
این  حال، شمسیه حسنی،  با  تعجب می شود.  باعث  حرف 
در  انجام می دهد؛  را  کار  این سو  همین  به  از چندین سال 
حالی  که طالبان هنر نقاشی را مردود می دانستند و موجودیت 
این هنر بدور از تصور بود. کارهای این هنرمند، از معدود 
نشان  را  افغانستان  در  وضعیت  تغییر  که  است  مثال هایی 
می دهند. شمسیه حسنی در سال 1988 از پدر و مادر اهل 
افغانستان در ایران متولد شده است. در حال حاضر وی در 
دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل تدریس می کند. 
است.  افغانستان  در  »گرافیت«  هنرمند  بانوی  یک  او 
محیط دانشکده و جاده های کابل، با آثار هنرِی وی تزیین 
فیستیوال هنری در  در چندین  داده شده اند. هم چنان  وی 

کشور های آلمان، سویس و دانمارک شرکت نموده است.
افغانستان  بیش تر به خاطر جنگ ها و بمب گذاری هایش در 
جهان شناخته شده است؛ هنر، در معرفی افغانستان، نقش 
کمتری را بازی کرده است. اکنون، شمسیه می کوشد که با 
آفرینش های هنرِی خویش، دیدگاه های مردم دنیا را در مورد 
 Art « افغانستان، تغییر دهد. او در مجله ی هنری آرت رادار
Radar« در مورد کارهای هنری اش می گوید که وی آثار 
هنری خویش را برای آوردن یک تغییر مثبت  طراحی می کند 

و خاطرات بِد جنگ را به تصویر می کشد.
برقع

در آثار هنری شمسیه، بیش تر زنان برقع پوش  بازتاب یافته اند. 
برقع، یک پوشش سنتی و یکی از ویژگی های زنان افغانستان 
و  عنوان یک ظلم  به  رسانه های غربی  در  اکثرا  است که 

خفقان آشکار علیه زنان انعکاس داده شده است. اما شمسیه 
خود  برقع نمی پوشد، ولی با انجام کارهای هنری خویش، 
می گوید:  چنین  مورد  این  در  وی  می کند.  حکایت  آن  از 
»من با سبک مدرنیست، زنان برقع پوش را  روی دیوارها به 
تصویر می کشم. من می خواهم زندگی آن ها را روایت کنم، 
می خواهم وسیله  ای برای نجات آن ها از این تاریکی را بیابم و 
می خواهم دریچه ای به روی آرزوهای زندگی آن ها بگشایم«. 
این هنرمند هم چنان می افزاید: »مردم دنیا اکثرا به این باور 
زنان  آن ها،  باور  به  است.  برقع یک مشکل  ]تنها[  اند که 
اگر برقع را بردارند، دیگر برای آن ها مشکلی وجود ندارد. در 
حالی  که این باور واقعیت ندارد. وقتی  که زنان به تحصیل 
باشند، این مسئله یک مشکل بزرگ در  دسترسی نداشته 
مقابل برداشتن برقع است. ما باید خود را روی یک مشکل 

بزرگ متمرکز کنیم«.
رویاهای گرافیتی

اما انجام  در کارهای شمسیه، شوق و رغبت موج می زند؛ 
چنین کاری در جاده های کابل دشوار است. در افغانستان، 
به خصوص برای یک دختر که همواره با دیدگاه های سنتی 
دشوارتر  و  تنگ تر  برای شان  را  کار  محیط  و  برمی خورد 
شمسیه  هنری  کارهای  قبال  در  مردم  باورهای  می سازد. 
و  تخریب گری  دید  با  وی  آثار  به  بعضی ها  اند.  متفاوت 
ویران گری می بینند و تعدادی هم می گویند که جای زنان 
 Art« هنری  مجله ی  در  نیز  وی  خود  است.  خانه  در 
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«. وی تمام این موانع را نادیده می گیرد و راه 
دیگری را برای نمایش طرح های خود پیدا کرده است، آن چه 
 )Rêves de graffiti( »که وی آن را »رویاهای گرافیتی
می خواند. بر این اساس، او پیش طرح های خود را روی یک 
تصویر می کشد و در جاهای مختلف کابل نصب می کند. او 
در این مورد با لحن آرام می گوید: »من این پیش طرح های 
گرافیتی را می توانم در استدیوی خودم  روی این تصاویر با 
قلم نازک )pinceau( انجام دهم. برای من، این فقط یک 
رویای گرافیتی است، آنچه در باورهایم وجود دارد، به این 
را  خود  هیجانات  شور  شمسیه  اگر  نمی یابد.  عینیت  شیوه 
آن طور که خود وی می خواهد، تمرین نماید،  پیشرفت می کند 
و به عنوان یک هنرمند شناخته شده در افغانستان و بیرون 
از افغانستان  تجلی می یابد. در سال 2۰۰9، وی برای دریافت 
برتر  هنرمند   1۰ میان  از  افغانستان،  معاصر  هنر  جایزه ی 
افغانستان  برگزیده شده بود. در ماه سپتامبر سال جاری، وی 
برای دریافت جایزه ی »Artraker Award« نیز نامزد 
شده بود. این  جایزه، جایزه  ای است که از طرف یک مجتمع 
انگلیسی برای صاحبان آثار هنری دیداری داده می شود، برای 
هنرمندانی که در آثار خویش جنگ و خشونت های مسلحانه 
را بازتاب دهند و به وسیله ی آن، اشخاص و سازمان های در 
حال منازعه را در پی بردن به اهمیت صلح و آرامش ترغیب 

نمایند و به یک زندگی آرام دعوت نمایند.

را در چندین  نیروهای حکومتی  شورشیان طالب روز جمعه 
جبهه تحت فشار قرار دادند و حد اقل هشت سرباز افغان را 
تداوم حمالت  این حمالت،  کشتند.  جداگانه  رویداد  سه  در 
شدید ناگهانی ای اند که تقریبا هر روزه اتفاق می افتند. جنگ 
فصلی سنت افغانستان، جایی که بیش ترین جنگ ها معموال 
در اواخر ماه نوامبر خاتمه یافته است، در سال جاری به درازا 

کشیده است و هنوز به شدت باال ادامه دارد. 
حمالت روز جمعه صرف یک روز پس از سه حمله ی جدی 
در گوشه های کشور، از جمله دو حمله در کابل، واقع شدند. 
بسیاری از نیروهای امریکایی و ناتو عملیات های جنگی شان 
پایان  که  کرده اند  رجزخوانی  طالبان  و  ساخته اند  متوقف  را 
توانایی  آن ها  به  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  جنگی  عملیات 
روز افزون حمله بر نیروهای حکومت افغانستان را داده است. 
پشتیبانی هوایی و ماموریت های تخلیه ی پزشکی که توسط 
اجرا  افغانستان  نیروهای  از طرف  امریکا  رهبری  به  ائتالف 
یافته  کاهش  زیادی  حد  تا  اخیر  ماه های  در  نیز  می شدند، 

است. 
دیگر  و  هوایی  پشتیبانی  از  استفاده  اوباما  جمهور  رییس 
فعالیت های پشتیبانی جنگی برای کمک به افغان ها در سال 
بر  مبنی  قبلی  پالن  که  چیزی  است،  داده  اجازه  را   2۰1٥
امریکایی  نیروهای  جنگی  فعالیت های  تمام  به  دادن  پایان 
افغانستان  ارتش  را نقض کرد. رهبران  اواخرسال 2۰1۴  در 
اقدام استقبال کرده اند و شکایت کرده اند که حتا در  این  از 

از  هوایی  پشتیبانی  شدید  کاهش  شاهد  آن ها  جاری  سال 
نیروهای شان بوده اند.

 حمالت روز پنج شنبه و جمعه ی طالبان بر کمپ باسشن، در 
بودند.  والیت جنوبی هلمند، سمبولیک و هم چنین مرگبار 
باسشن، پایگاه و فرودگاه پیشین انگلیس ها، در سال جاری 
با خروج نیروهای انگلیسی و امریکایی به قول اردوی 21٥ 
افغانستان واگذار شده بود. نظر به گفته ی عمر  اردوی ملی 
کمپ  بر  طالبان  حمله ی  هلمند،  والی  سخنگوی  زواک، 
باسشن شب پنج شنبه آغاز شده و تا بامداد روز جمعه ادامه 
یافت. محمد رسول زازی، سخنگوی قول اردوی 21٥ اردوی 
ملی افغانستان که اکنون در کمپ باسشن مستقر است، گفت 
این جنگ  در  و 16شورشی  بود  پیچیده  این یک حمله  که 
حضور داشتند و برخی از آن ها یونیفورم های نظامیان خارجی 

را برتن کرده بودند. 
پنج  کشتن  با  افغانستان  ارتش  که  زمانی  که  گفت  زازی 
شورشی حمله را دفع کردند، چهار سرباز حکومتی کشته شده 
و هفت تن دیگر زخم برداشته بودند. به عالوه، آقای زواک 
ناوقت بعد از ظهر روز جمعه گفت که »عملیات تصفیه سازی 

هنوز ادامه دارد تا منطقه را پاک سازی کند«.
اظهار نظرهای آقای زواک و آقای زازی با اظهارات مطمئین 
جنرال حاجی محمود، معاون فرمانده قول اردوی 21٥، که در 
شب پنج شنبه ابراز کرد مغایرت داشتند. وی گفت شورشیان 
به سرعت از پا درآورده شدند. وی در یک مصاحبه ی تیلفونی 
از تروریستان تالش کردند در کمپ داخل  گفت: »گروهی 
شوند«. »ما تا کنون چهار تن آنان را کشده ایم و دیگران شان 
عقب نشنیی کرده اند. جسدهای آن ها پیش من افتاده اند. ما 

تلفات، مرگ یا زخمی نداریم«.

آقای زازی گفت که گروه دومی پنهان مانده و در نخستین 
یوسف  قاری  گرفتند.  سر  از  را  حمله  بامداد  ساعت های 
احمدی، سخنگوی طالبان در جنوب افغانستان، مسئولیت این 
حمله را برعهده گرفت و ادعا کرد که شورشیان توانسته اند به 
هواپیمایی آسیب زده و تعداد نا مشخص از مدافعان را بکشند. 
بر  شورشیان  جمعه  روز  چنین  هم  که  گفت  زواک  آقای 
هلمند  والیت  در  عامه  نظم  پولیس  فرماندهی  مرکز های 
حمله کردند، دروازه مرکزهای فرماندهی آن را با موتر مملو 
را منفجر ساختند و در  از مواد منفجره کوبیده و سپس آن 
نتیجه، چهار  افسر را کشته و پنچ تن دیگر را زخمی کردند. 
نظر به گفته ی حضرت علی مشرقیوال، یکی از سخنگویان 
پولیس در جالل آباد، در سومین حمله به روز جمعه، انفجار 
یک بمب جاسازی شده در یک مسجد در ولسوالی خوگیانی 
و یک  بیست  نماز جمعه،  در جریان  ننگرهار  والیت شرقی 

تن را زخمی کرد. 
نظر به گفته ی ایمانویل نانینی، یکی از هم آهنک کننده های 
یک موسسه خیریه ی اضطراری ایتالیایی، که دو شفاخانه و 
۴۰ کلینیک را در سرتاسر افغانستان اداره کرده و زخمی های 
تعداد  می کند،  مداوا  را  جنگ  درگیر  طرف های  تمام 
زخمی هایی که در سال جاری تا این لحظه به این موسسه 

آورده شده اند، 12 درصد افزایش داشته است.
نانینی گفت که تخت های شفاخانه ی این موسسه در  آقای 
که  تخت هایی  است،  پر  صد  در  صد  هلمند  جنوبی  والیت 
معموال در اوج فصل جنگ در ماه های جوالی و آگست پر 
بودند. شفاخانه ی این موسسه در کابل از 8٥ درصد ظرفیت 
بدتر  مراتب  به  »اوضاع  گفت:  وی  می کند.  استفاده  اش 

می شود«. »فصل جنگ دیگر تقریبا پایان نمی یابد«. 

Hamdi Baala :نویسنده
ترجمه از فرانسوی: نسیم ابراهیمی

منبع: لوهیوفینگتون پُست

منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: راد نورنالد

برگردان: حمید مهدوی

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«.
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یادداشت های سخیداد هاتف

هفته ی گذشته چاک هیگل، وزیر دفاع امریکا برکنار شد. البته ظاهر 
به دوره ی خدمتش  او می خواسته  نموده شد که خود  این طور  قضیه 
استعفای  پیش  ماه  یک  خاطر  همین  به  و  بدهد  پایان  وزارت  آن  در 
خود را به رییس جمهور اوباما تسلیم کرده بوده. اما به زودی روشن شد 
که او وادار به استعفا شده، در حالی که می خواسته هم چنان وزیر دفاع 
بماند. علت برکنار شدن او هیچ خطای خاصی نبود. او را به خاطر فساد 
اخالقی، رشوه ستانی، دروغ گویی یا خیانت برکنار نکردند. گفته شد که 
به نظر اوباما و مقامات دیگر در دولت امریکا، چاک هیگل برای مقابله 
با چالش های تازه ای که در این یک سال اخیر سر بر آورده اند، از خود 
توانایی و ظرفیت الزم را نشان نداده است. یک مورد از این ناتوانی ها 
در مقابله با خطر »داعش« در عراق و سوریه برجسته شد. وزارت دفاع 
امریکا، تحِت رهبری چاک هیگل، هرگز نتوانست بیان روشنی بدهد از 
این که داعش چگونه خطری است، چرا مقابله با آن برای امریکا مهم 
است و سیاست روشن امریکا در برابر این گروه چیست. به بیانی دیگر، 
اگر بنا بود که کاخ سفید به کمک نگرش روشن وزارت دفاع تصمیم 
بگیرد که چگونه با داعش یا چالش های دیگر مقابله کند، چنین نگرش 
روشنی هرگز از وزارت دفاع چاک هیگل بیرون نیامد. این یعنی ناتوانی 

در انجام وظیفه.
حاال از امریکا به افغانستان بیاییم. ما رییس جمهوری داریم که وقتی در 
مورد توسعه ی اقتصادی کشور و بازسازی سیستم آموزش و اصالحات 
اداری حرف می زند، آدم خوش حال می شود. به این معنا که آدم احساس 
می کند، رییس جمهور کشورش می داند چه کار کند تا مملکت یک قدم 
پیش تر برود. اما همین رییس جمهور تکنوکرات در حوزه ی امنیت و 
مقابله با گروه خطرناک طالبان و همراهان افراطی شان کامال بی دست 
و پا و حیران و درمانده به نظر می آید. مدتی پیش رییس جمهور به 
پاکستان رفت و آن جا در میان تاجران پاکستان سخنرانی خوبی کرد. 
مخصوصا آن جا که از سرمایه گذاری اقتصادی پاکستانی ها در افغانستان 
سخن گفت، استدالل کرد که این کار برای هر دو کشور خوب است. اما 
واقعیت آن است که فعال حرف بر سِر ماندن و نماندن این دولت است 
و نه بر سر برنامه های توسعه. وقتی که کابل، پایتخت کشور، هر روز با 
حمله های انتحاری و غیر انتحاری »مخالفان سیاسی« رو به رو است و به 
نظر می رسد که هیچ کسی قادر به جلوگیری از کشتار مردم نیست، دیگر 
چه جای سخن گفتن از برنامه های قشنگ توسعه است؟ در هنگامی 
که آدم نمی داند شب سالم به خانه ی خود برخواهد گشت یا طعمه ی 
گلوله های مخالفان سیاسی رییس جمهور خواهد شد، چه جای حرف 

زدن از اصالحات اداری است؟ 
رییس جمهور ما شاید متفکر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و... جهان 
باشد؛ او شاید در دانشگاه جان  هاپکینز استاد ارجمندی بوده باشد؛ ممکن 
او خاطرات خوشی داشته باشند؛  از  است همکارانش در بانک جهانی 
ممکن است فضایل شخصی بسیاری داشته باشد. اما او فعال در کشوری 
امنیت شهروندان است و  تأمین  اولیه اش  نیاز  رییس جمهور شده که 
مقابله با سرطان طالبان. آن چه اکنون مردم افغانستان از او می طلبند، 
ظرفیت و توانایی و برنامه ای قابل اجرا برای آوردن امنیت و سرکوب 

کردن طالبان است و نه لیستی از کماالت آکادمیک او.
رییس جمهور محمد اشرف غنی اگر برای برآوردن نخستین نیاِز عاجل 
شهروندان مملکت خود، یعنی امنیت، آماد گی ندارد، آیا آماده هست که 

از پست ریاست جمهوری کنار برود؟

رییس جمهور 
کجاست؟

نویسنده: علی  محمد لطیفی
منبع: لس  آنجلس تایمز

برگردان: قدرت اهلل رجوی 

معصومه، 29 ساله، اخیراً در حال قدم زنی در یکی از جاده های کابل بود که پسر بچه ای تقریبًا 
پنج  ساله تالش کرد  او را لمس کند. معصومه خودش را حرکت داد تا از برخوردش با پسر 
جلوگیری کند؛ اما کاری که پسر بچه بعد از آن انجام داد، مطلبی را در ذهن معصومه خطور 
داد که وی  شروع کرد به بیان آشکار احساسات خود پیرامون رفتاری که با زنان و دختران 

افغان در کابل می شود.
معصومه کارمند یک شرکت رسانه ای است و از ترس مزاحمت های بیش تر، خواست که بیش 
از این خود را معرفی نکند. او در رابطه با این رویداد می گوید: »وقتی  از نزد پسربچه گذشتم، 

او خندید و از این قضیه خوشحال بود که توانسته بود روزم را خراب کند و مرا آزار دهد.«
در کابل، شهری با بیش از 6 میلیون  نفوس، زنان و دختران افغان از آزار جنسی در زندگی 
روزمره ی شان ، از جاده ها گرفته تا محل کار و تحصیل، شکایت دارند؛ اشرف غنی، رییس  
جمهور جدید کشور در ماه اکتوبر به این مسئله اشاره کرد و گفت که زنان افغان در معرض 
هر گونه  تا  داد  دستور  معارف  وزارت  به  و  دارند  قرار  آزار جنسی  از  »تکان دهنده« ای  رقم 

رویدادی را در مکاتب کشور گزارش کند.
معصومه در ادامه گفت: »مهم نیست که چه کاری انجام می دهید. آن ها می ایستند و گپ 
خود را می زنند؛ کجا می روی؟ از کجا استی؟ ازدواج کرده ای؟ شوهرت کجاست؟ کجا کار 

می کنی؟ شماره ی تیلفونم را بگیر، وعده است که آزارت نمی دهم.«
افغانستان قانونی ندارد که آزار جنسی را صراحتًا منع کرده باشد. در هفته های آغازین دوره ی 
ریاست  جمهوری اشرف  غنی، وی از سوی گروه های حقوق بشری و حامیان حقوق زن با 
درخواست هایی مبنی بر تصویب چنین قانونی مواجه بوده است؛ اما برخی ها می گویند، در 
داخلی،  جنگ  سال  ده ها  از  بیرون رفت  تالش جهت  تکاپوی  در  که  سنتی  جامعه ی  یک 
حکمرانی طالبان و مداخله ی نظامی به رهبری امریکا بوده است، تغییر رفتارهای اجتماعی 
دانشگاه در  استاد  ثریا گوهرشاد حلیمی،  نیاز خواهد داشت.  قانون  از یک  فراتر  به چیزی 
والیت بغالن در این رابطه گفت:  »جنگ اذهان مردم را آلوده ساخته است. این امری نیست 
که یک شخص  یا دولت بتواند یک شبه آن را تغییر دهد. هر کس خود باید شخصًا این کار 

را انجام دهد.« 
از زمان مداخله ی نظامی که منجر به سقوط طالبان شد، وضعیت برای زنان بسیار بهبود یافته 
است. 28 درصد قانون گذاران  را زنان تشکیل می دهند که نسبت به امریکا و فرانسه رقم 
باالتری است. میزان حضور زنان در مکاتب افزایش چشم گیری داشته است، اگر چه شمار 
دخترانی که باالتر از صنف دهم  درس می خوانند، اندک است. با این حال، خانم حلیمی گفت، 
زنان افغان تا کسب احساس امنیت در تعامالت روزانه ی خود، هنوز راه درازی در پیش دارند. 
حلیمی در ادامه افزود، مجازات اعدام که اخیراً برای پنج فرد به دلیل ارتکاب تجاوز گروهی 
بر زنان در منطقه ی پغمان کابل صادر شد، نشان دهنده ی اقدام قاطعانه ای است که جهت 
پایان  بخشیدن به آزار جنسی، مورد ضرورت است.  حلیمی گفت:  »اگر در گذشته چنین اقدام 
فوری ای صورت می گرفت، دیگر با این وضعیت که کودکان مورد سوء  استفاده قرار می گیرند 

و اجباراً ازدواج می کنند، مواجه نمی بودیم.«
هیتر بار، محقق ارشد دید ه بان حقوق بشر مقیم کابل در رابطه با حقوق زنان  می گوید، راه حل 
برای اینکه زنان در افغانستان احساس امنیت بیش تری کنند،  اعدام نیست، بلکه ایجاد تغییر 
در نگرش هاست. وی در این رابطه گفت: »این مسئله می تواند به گونه ای پیکربندی شود که 
مشخص شود مسئله ی مذکور تا چه اندازه با ارزش های فرهنگی موجود در رابطه با حفاظت 
زنان سازگاری دارد. هرچه باشد، برای هیچ مرد افغان قابل پذیرش نیست که مرد دیگری 

بخواهد مادر، خانم، خواهر  یا دختر او را مورد آزار جنسی قرار دهد.«
قربانی  شده ی  زن  کمک  به  که  مردانی  می گوید،  و  است  موافق  گفته  این  با  معصومه 

برای شرم ساری و دورکردن شخص  را  اغلب جمله ی ساده ای  آزار جنسی می شتابند، 
آزاردهنده بیان می کنند: »مگر تو از خودت خواهر و مادر نداری؟«

سخنانی  با  موتر  به  سوار شدن  از  قبل  حتا  که  تکسی  رانندگان  از  معصومه  آشفتگی 
هم چون »هر جا بخواهی بروی، تو را می رسانم« سر صحبت را به طرز ناشایستی باز 
می کنند، در آخر منجر به این شد که او برای خود یک موتر شخصی خریداری کند. اما او 
به زودی متوجه شد، زنی که خودش موتر می راند- که یک امر متداول در دوران پیش از 
جنگ در کابل به حساب می آمده- به اشکال جدیدی از آزار روبه رو می شود. او گفت که 
برخی اوقات پسران جوان موترشان را سنگ باران می کردند و در این رابطه اظهار داشت: 
»در بهار و تابستان هوا بسیار گرم بود؛ اما به خاطر توهین و طعنه هایی که می شنیدم، 

نمی توانستم شیشه ی موتر خود را پایین بیاورم.«
با رسیدن اشرف  غنی به ریاست  جمهوری، با توجه به پیشینه ی وی که اکثر جوانی اش 
را در امریکا سپری کرده و نیز پیشینه ی همسرش روال غنی، یک مسیحی مارونی متولد 
 شده در لبنان، موجب شد تا امیدها در زمینه ی پیشرفت حقوق زنان قوت بگیرند. در 
حال حاضر روال غنی نسبت به زینت کرزی حضور عمومی بیش تری دارد. زینت کرزی، 
همسر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین است که طی سیزده سال حکومت حامد کرزی، 

به ندرت در انظار عمومی دیده شده بود.
اما برخی از این هراس دارند که اتحاد سیاسی ای که طی مبارزات تنگاتنگ بین اشرف  
غنی و عبداهلل عبداهلل،  رقیب انتخاباتی اش- که اکنون به عنوان رییس اجرایی دولت 
وحدت ملی ایفای وظیفه می کند- شکل گرفت، می تواند در زمینه ی پیشرفت حقوق 
زنان مانع ایجاد کند. هر دو اتحادی را با گروه های اسالم گرای افراطی شکل دادند که 

مخالف آزادی های بیش تر زنان  اند.
هیتر بار می گوید، حکومت اشرف  غنی باید با آغاز خدمات ملکی، پالیسی ای را وضع کند 
که هر نوع آزار را به ویژه در محل کار، ممنوع سازد. وی در ادامه می افزاید: »هر مؤسسه ی 
دولتی باید در زمینه ی آزار جنسی پالیسی داشته باشد، از جمله سازوکاری  که به وسیله ی 
آن افرادی که هدف آزار ]جنسی[ قرار گرفته اند، بتوانند شکایت کنند، شکایت شان را به 
مرحله ی تحقیق برسانند  و از طریق این پالیسی، در صورت اقتضا، افراد اخراج شوند و از 

استخدام های آینده منع شوند.«
دخالت  بدون  زمانی  افغان  زنان  که  می کنند  اشاره  حلیمی  خانم  هم چون  افراد  دیگر 
دولت، از حقوق اولیه بهره مند بودند. برای مثال، در پل خمری، مرکز والیت بغالن، زنان 
ده ها سال پیش بدون ترس از خشونتی که امروزه وجود دارد، وظیفه و تحصیل خود را 
ادامه می دادند. خانم حلیمی هم چنین در ادامه اظهار داشت: »اما در سال 2۰1۴، دایمًا 

گزارش های مرگ و تجاوز را می شنویم.«

زنان در افغانستان 
با آزار نهادینه شده مواجه  اند  
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می تواند  دی ان ای  که  دریافته اند  سویسی  محققان 
شرایط بسیار سخت فضا را تحمل کند. پژوهشگران 
انستیتوت آناتومی در زوریخ مقداری دی ان ای را در 
بدنه ی خارجی یک موشک قرار دادند و با شگفتی 
بازگشت  از  پس  ژنتیکی  مواد  شدند،  متوجه  تمام 

موشک به زمین، سالم مانده اند.
این دی ان ای پس از برگشت به زمین هنوز قابلیت 
بافت  و  باکتری ها  به  ژنتیکی  اطالعات  انتقال 
پیوندی را داشت. دکتر کورا تیل، از تیم پژوهشگران 
نبود  ما  تحقیق  اصلی  هدف  آزمایش  »این  گفت: 
مقداری  که  گرفتیم  تصمیم  ناگهانی  به طور  ما  و 

دی ان ای هم روی بدنه ی موشک قرار دهیم«.
»نتایج این آزمایش مشخص می کند که دی ان ای 
در واقع یک مالیکول بسیار مقاوم است که می تواند 
مانند محلول بسیار  از تحمل شرایط سخت؛  پس 

طیف  که  تازه ای  داروی   می گویند،  پزشکان 
ایمنی  سیستم  برابر  در  را  سرطان ها  از  وسیعی 
بدن آسیب پذیر می کند، مهیج است و می تواند به 
معنای پیدایش جبهه ی تازه ای در مبارزه با سرطان 
باشد. این دارو پوششی که سلول سرطانی زیر آن 
ایمنی  سیستم  حمله ی  از  تا  می کند«  »استتار 

پرهیز کند را هدف می گیرد.
نیچر چاپ  علمی  نشریه ی  در  که  مطالعه ای  در 
شده، بعضی بیماران مبتال به سرطان مهلک مثانه 
به طور کامل معالجه شدند. مرکز تحقیقات سرطان 
ایمنی  رشته ی  در  تحقیقات  که  گفت  بریتانیا 
درمانی »به نتایج خیلی مهیج زیادی منجر شده 

است«.
بعضی  با  حساسی  توازن  در  ایمنی  سیستم 
باعث  گاه  که  دارد،  قرار  بدن  در  شیمیایی  مواد 
مواد  این  از  بعضی  گاه  و  می شود  شدید  واکنش  
تومورها  می شوند.  واکنش  این  فرونشاندن  باعث 
می توانند از این توازن برای پنهان شدن از چشم 
شیوه های  از  یکی  کنند.  استفاده  ایمنی  سیستم 
تومورها برای این کار، پروتینی به نام پی دی-ال۱ 
از »بیماری های  برای جلوگیری  است که معموال 
خودایمنی« به کار می رود. در بیماری های موسوم 
به  ایمنی  سیستم  سرطان  مثل  »خودایمنی«  به 

اشتباه به خود بدن حمله می کند.
مثانه

یک تیم  بین المللی از دانشمندان در حال امتحان 
در  پروتین  این  برای مسدود کردن  دارویی  کردن 
۶۸ بیمار مبتال به سرطان پیشرفته ی مثانه بوده 

غلیظ نمک  یا محیط بسیار خشک در خالی فضا 
پرفشار  محیط  به  بازگشت  در  حتا  و  بماند  سالم 

زمین، قادر است اطالعات ژنتیک را انتقال دهد«.
شد.  انجام   ۴۹ تکسوس  موشک  با  آزمایش  این 
و  )پالسمید  ژنتیک  اطالعات  به  آغشته  موشک 
سیزده  مدت  در  آنتی بیوتیک(  به  مقاومت  ژن های 
دقیقه تا ارتفاع ۲۶۸ کیلومتری زمین باال رفت و در 

نیمی از این مسیر در حالت بی وزنی بود.
روی  از  ژنتیکی  مواد  زمین،  به  بازگشت  از  پس 
متوجه  دانشمندان  و  بدنه ی موشک جمع آوری شد 
تیل  کورا  هستند.  فعال  مواد  این  از  نیمی  شدند، 
این آزمایش به موضوع مهمی در  معتقد است که 
اشاره  آسمانی  اجرام  دیگر  و  فضا  با  زمین  ارتباط 
اجرام  به  زمین  از  ژنتیکی  مواد  انتقال  آیا  می کند؛ 

آسمانی دیگر ممکن است یا نه.

است. این دارو را شرکت روش Roche ساخته. 
گرفته  قرار  شیمی درمانی  تحت  بیماران  همه ی 
بودند و تخمین زده می شد که شش تا هشت ماه 

از عمرشان باقی مانده باشد.
با  آن ها  تومور  که  بیماران  از  نیمی  از  بیش  در 
ایمنی  سیستم  از  پی دی-ال۱  پروتین  از  استفاده 
در  شد.  ظاهر  بهبود  نشانه های  می شد،  پنهان 
از  معالجه  از  پس  سرطان  عالیم  همه  بیمار  دو 
میان رفت. دکتر تام پالز، متخصص در مؤسسه ی 
سرطان بارتس در دانشگاه کویین مری لندن که 
اولین  این  که  گفت  بود،  مطالعه  تیم  از  بخشی 
داروی جدید برای سرطان مثانه در ۳۰ سال گذشته 
استتاری  الیه ی  یک  »تومورها  گفت:   او  است. 
با  و  می سازند  خود  برای  پی دی-ال۱  جنس  از 
برداشتن این استتار، تومور قابل شناسایی می شود. 

زمینی  ژنتیکی  مواد  که  می کنند  فکر  دانشمندان 
فضانوردان(  بدن  سلول های  حتا  یا  )باکتری ها 
ممکن است به فضا و اجرام آسمانی منتقل شوند، 
ژنتیکی  مواد  به  را  آسمانی  اجرام  دیگر،  عبارت  به 
زمینی »آلوده« کنند. کورا تیل می گوید، دی ان ای 
فضایی  سفینه  های  خارجی  بدنه ی  روی  باقی مانده 

قابلیت آلوده کردن اجرام آسمانی را دارند.
وجود  احتمال  هم  فرضیه هایی  دیگر،  طرف  از  اما 
دی ان ای فضایی را در زمین مطرح کرده اند، از آن جا 
که روزانه حدود صد تن خاک و سنگ های آسمانی 
آزمایش خودبخودی  این  زمین می رسد.  به  از فضا 
شاید بتواند باالخره پاسخی برای معمای زندگی در 
فضا بیابد. پروفیسور الیویه اولریش، مدیر این تیم 
پژوهشی گفت: »این قدمی کوچک برای پرسشی 

بسیار بزرگ است«. )بی بی سی(

یک گروه کوچک تر از بیماران واکنشی استثنایی 
به این دارو نشان داده اند«. تحقیقات دکتر پالز از 
سوی نظام بهداشتی بریتانیا تأمین مالی می شود و 

او از شرکت روش پولی دریافت نمی کند.
مهم  »پیشرفت  دسته ی  در  امریکا  در  دارو  این 
یک  که  صورتی  در  و  گرفته  جای  درمانی« 
مطالعه ی بزرگ تر همین نتایج را تأیید کند، ممکن 
گیرد.  قرار  دسترس  در   ۲۰۱۵ سال  پایان  تا  است 
اروپا  کلینکی  در  بزرگ تر  آزمایش های  است  الزم 

هم مورد تأیید قرار گیرند.
را در مرکز  این تحقیقات  دکتر روی هربست که 
سرطان ییل هدایت کرده به بی بی سی گفت که 
را  تازه  کامال  بخش  یک  »ایمنی درمانی«  اکنون 
در کنار شیمی درمانی، رادیو درمانی و جراحی برای 

مبارزه با سرطان باز کرده است. 
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بگو مگو از

اگر احساس تعلقیت دولت مداران نسبت به خاک و سرزمین 
می کنند.  خدمت  جامعه  و  مردم  برای  شک  بدون  باشد، 
خدمت به مردم و جامعه یک امر ذهنی نیست، بلکه کار 
عملی است. مثاًل اگر متوجه شدید که مسئوالن امور برای 
این خواسته  تحقق  برای  نیرو  تمام  با  و  دارند  برنامه  و  امینت شهروندان طرح  تأمین 
و  فعالیت می کند  آسایش مردم  و  رفاه  تأمین  برای  دیدید که دولت  اگر  کار می کنند، 
برنامه دار د، طوری که شهروندان اسیر بالی گرسنگی و فقر و بیکاری نباشند، آن وقت 
به خوبی درک می شود که مسئوالن امور و زمام داران به معنای واقعی برای مردم خدمت 
می کنند و میان شعار و عمل شان پرده ی دروغ واقع نشده است. و اما اگر احساس تعلقیت 
زمام دارن و حاکمان به منافع خود و اطرافیان شان باشد، این امر نه مسئولیت پنداشته 
می شود و نه تعهد در برابر مردم. در چنین وضعیت، زمام داری و حکومت داری یک رویداد 

زود گذر و عوام فریبانه ای بیش نخواهد بود.

سالم
نامزد وزیران- عالوه بر تخصص و تعهد- باید مدیر 
و  باشند، تخصص  نداشته  را  این  ویژ گی  اگر  باشند. 
اداری  هرج ومرج  و  ناکار آمدی  به  منتج  تعهدشان 
خواهد شد. جناب کرزی سیاست مدار تیزبینی بود، ولی مدیریت  پاسخ گو نداشت. 
توان حملش مشکل شده  ارث گذاشته که  به  را  پرمصرف  و  فربه  دیوان  یک 

است.
بناًء، وزیر مدیر الزم است تا از تمام کارمندان به طور شا یسته استحصال وظیفه 
نماید. اگر وزیر ضعیف و غیر مدیر با عنوان های کذایی چون داکتر، ماستر و... 

باشد، بودجه ی عادی و انکشافی اش را به مصرف رسانده نمی تواند.
شنیده می شود یک تعداد آدم ها نامزدوزیر اند؛ خودشان هم می دانند که توانایی 
 مدیریت ندارند؛ اما باز اصرار دارند که باید شوم. امید وارم پار لمان در تأیید و رای 

اعتماد نامزد وزیران، از حضور چنین افراد در کابینه جلو گیری کنند.
ملت افغانستان عاشق عنوان های دبل نمی باشند، می خواهند شخصیت کار آمد 

و مصمم بر مقدرات یک وزارت خانه مقرر شود تا از فساد و...  نجات پیدا کنند.

چتل کاری  و  گند کاری  حدی  به  وزیران  از  بعضی 
به  قادر  سال  یک  در  جدید  وزیران  که  کرده اند 

پاک کاری آن نخواهند بود.
تا زمانی که که افراد الیق و شایسته که خانه، زندگی 
و فرزندان شان در همین خاک نباشند، هرکس  دیگری با هر سطح تحصیلی و 
از هر کشور پیشرفته ی دنیا که بیاید، در این وطن مسئولیت خود را به شکل 
مطلوب آن انجام نخواهد داد. چون آن ها سرنوشت و زندگی خود را صد فیصد 
متعلق به این خاک نمی دانند. آن ها هرنوع فساد را که انجام بدهند، به راحتی 

می توانند  فرار کنند و در جای اصلی خود با خیال راحت زندگی کنند.

بسیاری ها با هر حمله ی انتحاری بسیار هم که عاطفی 
برخورد می کنند، می گویند،  خوب شد که افراد بی گناه 
کشته نشدند. خوب است که افغان ها کشته نشده اند. 
در چنین وضعیت، حیران می مانی که چه بگویی. مگر 
نیروهای امنیتی کشور، پولیس، اردو و امنیت این ها همه افراد گناه کار می باشند 
که باید کشته شوند؟ مگر خارجی ها انسان نیستند؟ مگر خودت باور نداری که 
کشتن یک شخص در قرآن برابر با کشتن کل انسان ها است؟ مگر نمی دانی 
که خداوند از انسان حرف زده است. به خوبی می توانی کنه ی ذهنش را بخوانی 
و می فهمی که افکارش همانند افکار  طالب است. چه خوب است اگر اراده ی 

مبارزه ی جدی موجود باشد و در هر دو جهت باید مبارزه صورت گیرد.

آصف مهاجر

سعادت غزنوی

Dawran Ali Hakimi

Didar Mashriqi









امان اهلل خان:
من  نیستم.  دقت  از  به دور  خیال باف  آدم  یک  »من 
می خواستم با آنان )مالیان( از در تسامح برخورد کنم؛ اما 
آنان نمی خواستند از هیچ نوع نوآوری بشنوند. حتا بهبودی 
در ساده ترین وسایل تکنیکی را نیز نمی خواستند. مثال تیلفون را به مثابه کشف شیطان 
رد می کردند. دالیل من مبنی بر این که در مکه و مدینه نیز خط های تیلفون وجود دارند، 
این دلیل رد می شد که در آن جا ها اسالم تحریف شده است. من نمی توانستم به  با 
اعمار شفاخانه بپردازم؛ چرا که مالیان بر این باور بودند که امراض را تنها می توان با 
تعویذ و آب کشیدنی )آب کشیدنی نوعی از تعویذ است که مالیان آیاتی از قرآن شریف 
را بر روی کاغذ می نویسند و از بیمار می خواهند تا آن را در آب فروبرد و از آن آب برای 
معالجه بنوشد(  مداوا  کرد،  یا این که تعویذ را به منظور شفا یابی در زیر بالشش بگذارد. 
از پرداخت مالیات منظم ابا می ورزیدند؛ چرا که پرداخت مالیه را  ضد اوامر الهی تلقی 
می کردند و می گفتند که خداوند چنین امری را نفرموده است. بر ضد مقررات برای توزیع 
تذکره ی نفوس به شدت مبارزه می شد؛ چرا که این امر ایجاب می کرد تا مردان عکس 
بگیرند، همان گونه که در تمام جهان معمول است. مالیان می گفتند، اگر کسی اجازه 
دهد، عکسش گرفته شود، در یک سال، در یک ماه  یا در یک روز خواهد مرد. اکثر  مردم 
به مأموریت های پولیس می آمدند و می گفتند، ترجیح می دهند پنجاه شالق بخورند؛ اما 
عکس شان گرفته نشود. تحت چنین شرایطی باید مبارزه صورت مي گرفت. من پیش از 
همه چیز باید صاحب یک اردوی نیرومند و قابل اعتماد می بودم. این امر ایجاب هزینه ی 
مورد نیاز را می نمود، در کشور فقیری مانند افغانستان، این هزینه را از کجا می آوردم؟...«

Khalid Khosraw
درنا کوزه گر، روزنامه نگار

جیمز گاالگر، سردبیر اخبار بهداشتی، بی بی سی نیوز

دی ان ای می تواند در فضا »سالم« بماند

ساخت داروی تازه ای
 برای مبارزه با سرطان مثانه
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ونگر: قصد جدايي
 از آرسنال را ندارم

بوفون: تورينو عالي کار کرد

پيرلو: گولزني
 در لحظات پاياني فوق العاده بود

کلوپ: قصد استعفا ندارم

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال عنوان کرد که با وجود انتقادات 
هواداران، قصد جدایي از این تیم را ندارد. پس از پیروزی آرسنال 
مقابل وست بروم ویچ با گول دنی ولبک، بنرهایی در ورزشگاه 
وجود داشت که خواهان جدایی ونگر از آرسنال بود. روی یکی 
بابت خاطرات، ولی وقت  بود: »ممنون  نوشته شده  بنر ها  از 
خداحافظی فرا رسیده« و روی دیگری نوشته شده بود: »دیگر 
کافی است، ونگر باید برود«. با این حال، سرمربی فرانسوی 

عنوان کرد که قصد جدایی از آرسنال را ندارد.
او گفت: »من می توانم کارم را انجام دهم. کامال به باشگاه 
تعلق و تعهد کامل دارم. دوست دارم هفت روز هفته با من 
زندگی کنید و کارهایی که برای تیم انجام می دهم را تماشا 
کنید تا تعلق خاطر کامل من به تیم و باشگاه را درک کنید. 
آیا از انتقادات ناراحت می شوم؟ راستش را بخواهید، نه. من از 
سال ۱۹۸۳ مربی گری را شروع کرده ام. اگر بار فنی ندارم، پس 

حتما یک نابغه هستم«.
ونگر ادامه داد: »متاسفانه مصدومیت های زیادی مثل ویلشر 

داریم ولی فکر می کنم که تیم روحیه ی خوبی دارد«.

جیانلویجي بوفون، کاپیتان یوونتوس پس از پیروزي تیمش 
پرداخت.  حریف  از  تمجید  به  تورینو،  مقابل   ۹۳ دقیقه  در 
نتیجه  با   ۹۳ دقیقه ی  تا  بازی  که  حالی  در  یک شنبه شب 
با یک شوت دقیق،  پیرلو موفق شد  پیگیری می شد،   ۰-۰
تیمش را در ثانیه های پایانی پیروز از میدان خارج کند. این 
در حالی بود که تورینیو در مجموع عملکرد بهتری نسبت 
به یووه داشت و موقعیت های زیادی روی دروازه بوفون ایجاد 

کرد.
کاپیتان یووه در جمع خبرنگاران گفت: »تورینو خیلی خوب 
که  داشته  خوبی  خیلی  عملکرد  ونتورا  نظرم  به  و  کرد  کار 
برای  است.  کرده  درست  جنگندگی  و  روحیه  این  با  تیمی 
شخصیت و وقاری که پس از بازی با وجود شکست نشان 
خیلی  تیمی هایم  هم  برای  هستم.  قایل  زیادی  احترام  داد، 
خوشحالم، برای هواداران مان و هم چنین از جدول. خوشحالم 

که یک نفر از ۲۶ نفر تیم هستم«.

آندره آ پیرلو،  هافبک یوونتوس پس از گولزني در ثانیه هاي 
که  کرد  عنوان  تورینو،  مقابل  تیمش   ۱-۲ پیروزي  پایاني 
احساس فوق العاده اي از گولزني اش دارد. در حالی که بازی تا 
دقیقه ی ۹۳ با تساوی ۱-۱ پیش می رفت، در لحظات پایانی 
بخش  پیروزی  گول  شد  موفق  دقیق  شوت  یک  با  پیرلو 
پیروزی های  روند  به  یوونتوس  تا  برساند  ثمر  به  را  تیمش 

خانگی خود ادامه دهد.
حرکت  »من  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ایتالیایی  ستاره ی 
تیمی را دنبال کردم. ویدال خیلی خوب من را دید و من هم 
منتظر بودم که توپ را به دست آورم. بردن دربی در ثانیه های 
آخر کار سختی است مخصوصا وقتی ۱۰ نفره هستید. من 
خیلی خوشحال شدم و این را به هواداران تقدیم می کنم. ما 

ثبات را به نتایج تیم برگرداندیم«.

علي رغم سقوط بروسیا دورتموند به قعر جدول، یورگن کلوپ 
دیشب  کند.  کناره گیري  تیم  این  مربیگري  از  ندارد  تصمیم 
زردهای وست فالن در ادامه روند ناکامی های خود با حساب 
هواداران شان  و  شدند  فرانکفورت  آینتراخت  مغلوب   ۰ بر   ۲

باالخره صدای شان درآمد و آن ها را هو کردند.
گفت:  میکروفون«  »اسکای  به  کلوپ  دیدار  این  از  بعد 
»می دانم که خبرنگاران این افکار را در سر می پرورانند. اما 
من تمایلی به کناره گیری ندارم. من نسبت به تیم احساس 
مشکالت  مربی  شدن  عوض  با  اگر  می کنم.  مسئولیت 
دورتموند حل می شود، کافی است به من تلفن کنند تا فورا 
زحمت را کم کنم. ولی فعال کسی نیامده بگوید یکی را پیدا 
کرده ایم که از تو بهتر کار میکند. من راه را بند نیاورده ام اما 
تا زمانی هم که راه حلی وجود نداشته باشد، نمی توانم بروم؛ 
مسئولیت دارد«. وی در مورد اعتراض سکوها افزود: »معلوم 
بود که این اتفاق می افتد. باید قبول کنیم که آن ها از این 
وضعیت ناراحتند. ما به قدر کافی موقعیت گولزنی داشتم اما 
استفاده نکردیم. می شد حس کرد که قوای بازیکنانمان چقدر 
زود تحلیل می رود. این چالشی است که با آن روبرو هستیم 

و باید راه حلی براش بیابیم«.

پيگريني: عجله اي براي تمديد با لمپارد نداريم

رمزي: به مسير درست برگشتيم

رونالدو: نيمار بايد براي توپ  طال بجنگد

خسه مقابل کورنيا بازي خواهد کرد

حمايت  ساکي از مانچيني : مانچو جادوگر نيست

کريس رونالدو، 
بهترين پاسور فصل ريال مادريد

سه تيم انگليسي 
در انديشه ی جذب کريم بنزما

زوبي زارتا: 
فرمالن ارزش هايش را ثابت خواهد کرد

سوارز: توپ هايم 
وارد دروازه نمي شوند !

منچسترسیتي  سرمربي  پیگریني،  مانویل 
عنوان کرد که عجله اي براي تمدید قرارداد 
لمپارد با تیمش ندارد. ستاره ی سابق چلسی 
دیروز موفق شد گول دوم تیمش را با یک 
شوت دیدنی به ثمر برساند. لمپارد به صورت 
قرضی از نیویورک سیتی به منچسترسیتی 
پیوسته ولی کادر فنی خواهان دائمی کردن 

قرارداد او هستند.
پیگرینی در جمع خبرنگاران گفت: »فرانک 
دقیقه   ۲۵ او  ماست.  برای  مهمی  بازیکن 
پایانی را به میدان رفت و گول زد. به او و 

را  تفاوت ها  اعتماد دارم زیرا می توانند  میلنر 
رقم بزنند. او نمی تواند ۹۰ دقیقه بازی کند 
می دهد  انجام  کاری  چه  که  می داند  ولی 
باید  می شود.  ظاهر  تاثیرگذار  معموال  و 
او  قرارداد  مورد  در  و  کنیم  صبر  دسامبر  تا 
درجه  بازیکن  تنها  فرانک  بگیریم.  تصمیم 
است.  ای  حرفه  بسیار  ولی  نیست  ما  یک 
او از حضور در اینجا خیلی خوشحال است 
و می داند که چگونه بازی کند. به او ۳۰-۲۵ 
دقیقه فرصت دادیم و تأثیر به سزایی در تیم 

داشت«.

آرون رمزي،  هافبک آرسنال پس از بازگشت 
که  کرد  عنوان  پیروزي ها،  روند  به  تیمش 
آن ها به مسیر درست خود بازگشته اند. شنبه 
شب آرسنال موفق شد ۱-۰ وست بروم ویچ 
را با گول ولبک شکست دهد و این پیروزی، 
درست پس از پیروزی ۲-۰ مقابل دورتموند 
رقم خورد. پیروزی های پیاپی پس از شکست 
هواداران  تا  شده  باعث  یونایتد،  مقابل   ۱-۲
توپ چی ها به آیند ه ی تیم امیدوار تر شوند. 
رمزی نیز معتقد است که تیم بر فشارها غلبه 

کرده و روند صعودی پیش گرفته است.
زیادی  فشار  این که  وجود  با  »حتا  گفت:  او 
روی ما بود، مقابل منچستریونایتد خوب بازی 
ادامه  خوبمان  روند  به  آن  از  پس  و  کردیم 
دادیم. موفق شدیم دورتموند را شکست دهیم 
دیگر  ارزشمند  پیروزی  یک  نیز  لیگ  در  و 
کسب کنیم . امیدوارم این روند ادامه داشته 
باشد. پیروزی های پی در پی برای ما خیلی 
مهم بود. چنین چرخش هایی هیچگاه آسان 

نیست ولی ما خوب این کار را انجام دادیم«.

رونالدو، اسطوره ی فوتبال برازیل مدعي شد 
که زمان آن رسیده تا نیمار، در کنار رونالدو 
بازیکن  بهترین  براي کسب عنوان  و مسي 
جهان بجنگد. دو ستاره ی ریال و بارسا در ۶ 
سال اخیر، تمامی توپ طالها را از آن خود 
کرده اند و توپ طالی بعدی نیز به احتمال 
فراوان به یکی از این دو خواهد رسید. حال، 
اسطوره ی برزیلی معتقد است که نیمار نیز 
این شانس را دارد که با این دو ابرغول رقابت 
با فولها دی سائوپائولو  او در مصاحبه  کند. 
برای  نیمار  که  رسیده  آن  »زمان  گفت: 

تالش  جهان  بازیکن  بهترین  عنوان  کسب 
حال  بهترین های  مسی  و  رونالدو  کند. 
خیلی  یشرفت  نیمار  ولی  هستند  حاضر 
اروپا  به  نیمار  انتقال  است.  داشته  خوبی 
برزیل  است.  بوده  ثمر  مثمر  خیلی  برایش 
دوران سختی را برای مدیریت و پیدا کردن 
استعدادها سپری کرده است. بازیکنان بزرگی 
نیمار  امید  با  بازیکنانی که  در کشور داریم. 
شدن زندگی می کنند؛ ولی بسیار رخ داده که 
استعدادها نتوانستند راه خود را برای رسیدن 

به پله های موفقیت طی کنند«.

تایید  مادرید  ریال  سرمربي  آنچلوتي،  کارلو 
در  تیم  این  مهاجم  رودریگز،  که خسه  کرد 
مقابل  ري  دل  کوپا  در  شنبه  روز سه  دیدار 
کورنیا به میادین بازخواهد گشت. مهاجم ۲۱ 
ساله که فصل گذشته در دیدار مقابل شالکه 
مصدوم شد، بالخره دوران ریکاوری را پشت 
سر گذاشته و حاال آماده ی بازی کردن است.
»قصد  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  آنچلوتی 
نه  دهم،  بازی  چرخشی  بازیکنان  به  دارم 
خیلی  تیم  هستند.  خسته  این که  به خاطر 
طبق  اصلی  نفر   ۱۱ ولی  کرده  کار  خوب 

ن  می شوند  انتخاب  تاکتیکی  تصمیم 
نخواهد  میدان  به  ابتدا  از  خسه  فیزیکی. 
ابتدای نیمه ی دوم به میدان  رفت، ولی در 
برای  خوب  بسیار  خبر  یک  این  می رود. 
است  ای  فوق العاده  بازیکن  او  ماست. 
و  شور  همچنین  دارد.  باالیی  کیفیت  و 
دیده می شود. خدیرا  او  در  انگیزه ی خاصی 
مارسلو،  راموس،  په په،  است.  آماده  هم 
رونالدو و بنزما استراحت خواهند کرد. کروس 
در لیست خواهد بود ولی به آیارا، مدران و 

خدیرا بازی خواهم داد«.

سابق  افسانه اي  سرمربي  ساکي،  آریگو 
مانچیني  روبرتو  از  حمایت  به  میالن، 
نیست.  جادوگر  او  که  گفت  و  پرداخت 
یک شنبه شب مانچو اولین شکستش پس 
از بازگشت به اینتر را مقابل رم تجربه کرد. 
پرداخت  اینتر  عملکرد  از  تمجید  به  ساکی 
را  تیم  زمان  در طول  مانچینی  که  و گفت 
لذت  »بازی  گفت:  او  داد.  خواهد  پیشرفت 
بخشی بود. رم پیشرفت خیلی خوبی داشته 
و بهتر از اینتر بازی کرد. در خیلی از زمینه ها 

جالوروسی عالی بود، حتی با این که در خط 
دفاع مشکالتی داشت. بازیکنان رم در بعضی 
نقاط زمین دچار مشکل شده بودند«. ساکی 
به خاطر  را  اینتر  »من  گفت:  اینتر  به  راجع 
آن  به  که  جدیدی  ایده های  و  شخصیت 
منتقل شده دوست دارم. مانچینی سعی دارد 
نیاز  به زمان  این  را پیشرفت دهد ولی  تیم 
نیست  جادوگر  فوتبال،  سرمربی  یک  دارد. 
ولی در سیتی و گاال نشان داد که در ساخت 

دوباره ی تیم ها مهارت دارد«.

رونالدو نه تنها بهترین گولزن که بهترین پاسور 
فصل ریال مادرید تا بدینجا نیز بوده است. با 
دو پاس گولی که رونالدو مقابل ماالگا به بنزما 
و گرت بیل داد، تعداد پاس گول های او در این 
فصل به عدد ۹ رسید. کریستیانو تا بدینجا 
بهترین گولزن  بازی،  با زدن ۲۶ گول در ۲۰ 
ریال در تمام رقابت های این فصل بوده و حاال 
عنوان بهترین پاسور کهکشانی ها نیز به وی 
تعلق گرفته است.  بدون شک گول ها و پاس 
در  کلیدی  بسیاری  نقشی  کریس  گول های 
رکورد ۱۶ پیروزی متوالی ریال ایفا کرده است. 
دیگر نکته قابل ذکر، هماهنگی باالی رونالدو 

و بنزما با یکدیگر است. این دو بازیکن سال 
۲۰۰۹ به ریال پیوستند و تاکنون ۴۶ گول به 
بنزما ۲۶  اند.  رسانده  ثمر  به  یکدیگر  کمک 
پاس گول به رونالدو داده و در مقابل، رونالدو 
نیز ۱7 بار به بنزما کمک کرده تا برای ریال 
رونالدو  پیش  دو شب  گول  پاس  بزند.  گول 
به بنزما، کمک کرد تا این مهاجم فرانسوی 
ثمر  به  را  اللیگا  در  خود  گول  هشتادمین 
برساند.رونالدو ۱۳ بار در اللیگا به بنزما پاس 
گول داده؛ در حالی که دی ماریا و اوزیل که 
هیچکدام دیگر در ریال حضور ندارند، هر کدام 

۱۰ بار در گولزنی کریم مشارکت داشته اند.

کریم بنزما در هفته هاي اخیر به صورت متوالي 
اعتماد  دیگر  بار  و  مي زند  گول  ریال  براي 
است.  کرده  جلب  را  خود  به  ریال  هواداران 
روند گولزنی های متوالی بنزما برای ریال سبب 
شده تا او بار دیگر به مهره ی دوست داشتنی 
البته  که  مسئله ای  بدل شود.  ریال  هواداران 
سه باشگاه انگلیسی را به وسوسه انداخته تا 
برای خرید او با ریال مادرید وارد مذاکره شوند.

که  کرد  ادعا  اکسپرس  دیلی  دیروز 
کنار  در  لیورپول  و  آرسنال  منچستریونایتد، 
پاریس سنت جرمن حاضرند برای جذب این 
یورو  میلیون   ۵۰ فرانسوی  ارزشمند  مهاجم 
هشتادم  گول  پیش،  شب  دو  بنزما  بپردازند. 
خود در اللیگا را به ثمر رساند. او از سال ۲۰۰۹ 
قرار  تازگی  به  و  دارد  مادرید حضور  ریال  در 

دادش را با ریال تمدید کرده است.

آندوني زوبي زارتا، مدیر ورزشي بارسلونا عنوان 
کرد که توماس فرمالن، خرید جدید این تیم 
که به دلیل مصدومیت، هنوز نتوانسته براي 
این تیم به میدان برود و احتماال تا ۶ ماه دیگر 
خواهد  ثابت  را  ارزش هایش  نمي تواند،  هم 
بارسلونا  به  تابستان  در  بلژیکی  مدافع  کرد. 
پیوست؛ ولی با مصدومیت در این تیم حاضر 
نشده  رفع  او کامال  و هنوز هم مشکل  شد 
است. با این حال، زوبی زارتا هم چنان به او و 

آینده اش در بارسلونا خوشبین است.
او گفت: »او بازیکنی است که سریعا به روند 
خوبش بازخواهد گشت. وقتی اولین بار این 

را گفتم، منظورم این نبود که فردایش بازی 
خواهد کرد. ولی وقتی کامال بهبود پیدا کند، 
او  زیرا  داشت  خواهد  خوبی  عملکرد  سریعا 
جام  قهرمانان،  لیگ  در  که  است  بازیکنی 
بازیابی  روند  است.  کرده  بازی   ... و  جهانی 
او به خوبی پیش رفت. او ۱۵ روز عالی در 
تمرینات سپری کرد و دوباره با یک مشکل 
تصمیم  پایان  در  بنابراین،  شد.  روبرو  جدید 
گرفتیم که بهترین راه برای او، جراحی است. 
اماده  دیگر  ماه  چهار  که  گفتند  پزشک ها 
خواهد بود. مصدومیت هم بخشی از فوتبال 

است«.

عنوان  بارسلونا  مهاجم  سوارز،  لوییس 
نا امید  اللیگا،  در  گولزني  عدم  از  که  کرد 
دروازه  وارد  نمي خواهد  توپ  انگار  و  شده 
گذشته  فصل  که  اروگوئه ای  مهاجم  شود. 
که  حالی  در  آورد،  به دست  را  طال  کفش 
روز سه شنبه در لیگ قهرمانان برای بارسا 
اللیگا  در  بازی   ۵ در  هنوز  کرد،  گولزنی 

موفق به گولزنی نشده است.
»شرایط  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او 
عجیبی است. توپ نمی خواهد وارد دروازه 
خواهم  را  تالشم  همیشه  من  ولی  شود؛ 
کرد. دروازه بان ضربه ی اول را گرفت ولی 
ضربه ی دوم بسیار مرا عصبانی کرد؛ زیرا 
کامال مشخص بود که آفساید نیست. یک 

قدم رو به عقب برداشتم که مطمئن شوم 
در آفساید نیستم و برای همین عصبانی 

هستم. آفساید نبود«.
و  نیمار  و  من  »رابطه ی  داد:  ادامه  سوارز 
است.  پیشرفت  حال  در  زمین  در  مسی 
که  هستند  ترکیب  در  بازیکنانی  ولی 
می توانند به تیم کمک کنند. دربازی هایی 
این چنینی، می دانید که مقابل یک حریف 
لذت  پیروزی  از  و  اید  قرار گرفته  قدرتمند 
می برید و تیمتان تقویت می شود. البته ما 
در  گرفتیم.  قرار  خیلی سختی  شرایط  در 
چندین صحنه می توانستیم گولزنی کنیم 
و بازی را ببریم ولی همچنین حریف هم 

چنین موقعیت هایی داشت«.
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اشتراک اشرف غنی در نشست موارد اچ آی وی مثبت در کشور ده درصد افزایش یافته است
وزیران خارجه ی کشورهای عضو ناتو وزارت صحت عامه  که موارد ثبت شده اچ آی وی 

مثبت در کشور به 169۴ مورد می رسد. اما آمار 
موجود این بیماری که ثبت نشده خیلی بیش تر 
کنترل  جهانی  روز  در  وزارت  این  است.  این  از 
اچ آی وی و ایدز اعالم کرد که تخمین زده می شود 
که در سراسر کشور ۴٥۰۰ مورد اچ آی وی مثبت 

موجود باشد.
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  نعیم،  احمدجان 
در  مثبت  اچ آی وی  شده  ثبت  رقم  که  می گوید 
بیماری  این  میزان شیوع  و  نیست  بزرگ  کشور 
در بین نفوس افغانستان پایین است. اما او تاکید 
می کند که نباید این موضوع سبب نادیده گرفتن 
این بیماری شود؛ زیرا دالیلی چون سه دهه جنگ، 
کشت و استعمال مواد مخدر، فقر، بی سوادی و 
مهاجرت ها به شیوع این بیماری کمک می کند. 
در افغانستان تزریق غیربهداشتی به ویژه در بین 
معتادان مهم ترین عامل شیوع این بیماری است. 
از  افغانستان بیش از یک میلیون معتاد دارد که 

تزریقی  معتادان  آن ها  هزار  بیست  حدود  جمله 
بهداشت  وزارت  معلومات  اساس  به  هستند. 
خدمات  ارائه  مرکز  ده  کشور  این  در  افغانستان، 
پیشگیری، ده مرکز مشوره دهی و دو مرکز تداوی 
اچ آی وی موجود است. مراسم روز جهانی کنترول 
ایدز امسال با شعار »تداوی، اچ آی وی را کنترل 
برگزار  زندگی«  تداوی دوام دار، حفاظت  می کند، 
شده است. به اساس گزارش اداره مبارزه با ایدز 
سازمان ملل متحد اکنون در جهان بیش از ٣٥.٣ 
میلیون نفر با ویروس اچ آی وی زندگی می کنند که 

نصف آن ها زنان اند.
بیماری پنهان

یکی از بیماران ایدز در کابل می گوید که سالها 
بود.  کرده  سفر  ایران  به  کردن  کار  برای  پیش 
می زدم.  موزاییک  می کردم،  »کار  گفت:  او 
کار  او  با  آوردند.  زن  دوستانم یک  اندیوال هایم/ 
در  بعدا  و  جنسی(  رابطه ی  )برقراری  کردم  بد 
ایدز گرفتم و معتاد هم  افغانستان خبر شدم که 

شدم«.
حتا  همه،  از  را  بیماری اش  او  که  گفت  وی 
همسرش، پنهان کرده است؛ زیرا از این می ترسد 
که اطرافیانش او را ترک کنند. او تالش می کند 
که احتیاط های الزم را انجام دهد تا کسی را مبتال 
به این بیماری نکند. یکی از بزرگ ترین چالش ها 
در زمینه پاسخ به ایدز در افغانستان سطح پایین 
این  مردم  میان  در  بیماری  این  مورد  در  آگاهی 
آگاهی  کمپین های  دلیل  همین  به  است.  کشور 
بهداشت  وزارت  فعالیت های  مهمترین  از  دهی 

برای پاسخ به این بیماری است.
در افغانستان این بیماری برای اولین بار در سال 
تثبیت  این کشور  بانک خون مرکزی  در   1٣68
شد. اگرچه اکنون آمار موارد اچ آی وی مثبت در 
با  مبارزه  اداره  برآورد  اما  است  پایین  افغانستان 
ایدز سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی شمار 
مبتالیان ایدز در افغانستان را تا سال 2۰2۰ بیش تر 

از هشت هزار نفر تخمین زده است. )بی بی سی(

خارجه ی  وزیران  نشست  در  کشور  جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد  روز :  اطالعات 
کشورهای عضو ناتو شرکت کرده است. او دیروز در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی 
برای اشتراک در نشست لندن برای افغانستان و » نشست وزیران خارجه ی کشورهای 

عضو سازمان ناتو« عازم اروپا شد.
و  جمهور  رییس  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای  نشر  با  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
هیأت همراهش به روز دوشنبه، 1۰ قوس جهت اشتراک در نشست وزیران خارجه ی 
نشست  این  در  و  شد  بلجیم  پایتخت  بروکسل،  وارد  ناتو  سازمان  عضو  کشورهای 

سخنرانی می کند.
عازم  روزه  چهار  رسمی  برای یک سفر  امروز  رییس جمهور  خبرنامه،  این  اساس  بر 
شهر لندن، پایتخت بریتانیا می شود. او در این سفر در نشست بین المللی تحت عنوان 
است،  آمده  ارگ  خبرنامه ی  در  افغانستان« سخنرانی می کند.  برای  لندن  »کنفرانس 
اشرف غنی در این سفر با دیوید کامرون، صدراعظم، شهزاده چارلز، ولی عهد و سایر 
مقام های کشورها و سازمان های بین المللی کمک کننده به افغانستان  دیدار و گفت وگو 

می کند.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، عبدالرشید راشد، سرپرست دادگاه 
امنیت ملی، صالح الدین ربانی، رییس شورای عالی  اتمر، مشاور  عالی، محمد حنیف 
صلح، سرپرست وزارت های خارجه، مالیه و امور زنان، شماری از اعضای شورای ملی 
را همراهی  اشرف غنی  این سفر   در  رییس جمهور   نظیف اهلل ساالرزی، سخنگوی  و 

می کنند.


