
بحــران 
امنیت

 و دولت 
وحدت ملی

اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل روز دوشنبه عازم اروپا 
شدند تا برنامه های شان را برای تحکیم صلح و احیای 
اقتصادی ارایه کنند، اما حمالت مکرر طالبان خطر آن 
در  را  آن ها  خوشبینانه  پیام  که  می آورد  وجود  به  را 

سایه اش قرار دهد.
رییس  عبداهلل  عبداهلل  و  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
اجراییه می خواهند به مثابه یک نمایش عام از وحدت 
ماه  در  قدرت  تقسیم  موافقتنامه  امضای  از  پس  شان 
در  و  کنند  دیدار  بروکسل  در  ناتو  مقر  از  سپتمبر، 
کنفرانس کمک دهنده گان به افغانستان شرکت نمایند.

افغانستان با چالش های جدی از جمله اقتصاد شکنند، 
کاهش کمک های مالی و شدت یافتن حمالت طالبان 
زیر  ناتو  نیروهای  که  می باشد  مواجه  هنگامی  در 
فرماندهی ایاالت متحده امریکا، پس از 13 سال جنگ 
عملیات  به  جاری  سال  پایان  در  پیکارجویان  علیه 

جنگی شان پایان می دهند.
دو مقام عالی رتبه افغانستان می خواهند روز دوشنبه 
ناتو مالقات  دبیرکل  با ینس شتولتنبرگ  بروکسل  در 
نموده و روز سه شنبه در یک اجالس وزرای خارجه 

ناتو شرکت کنند.
از  که  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
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میانه روي و حد خود نگاه داشتن، كمال سرشِت آدمي است.
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وزیر خارجه امریکا حمایت خود را از بهبود روابط 
اعالم  منطقه  ثبات  تقویت  و  کابل  و  آباد  اسالم  میان 

کرد.
ارتش  فرمانده  راحیل شریف  با  دیدار  در  جان کری 
پاکستان در واشنگتن، درباره امنیت منطقه و عملیات 
ارتش پاکستان در مناطق شمال غرب این کشور علیه 

طالبان گفت وگو کرده است.
کری نیز ضمن استقبال از نقش پاکستان در مبارزه با 
تروریسم گفت واشنگتن از بهبود روابط میان اسالم 
آباد و کابل که بر تقویت ثبات منطقه نقش به سزایی 

دارد، حمایت می کند.
هنوز گزارشی درباره مذاکرات راحیل شریف و جان 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  درباره  کری 
امریکایی به خاک پاکستان، تصمیم امریکا برای ادامه 
میان  امنیتی  قرارداد  و  افغانستان  در  نظامی  حضور 

واشنگتن و کابل منتشر نشده است.

ناجیه نوری  
پولیس  فرمانده  ظاهر  جنرال  استعفانامۀ  ریاست جمهوری 
برگشت.  وظیفه اش  به  گذشته  روز  او  و  نپذیرفته  را  کابل 
ظاهراً مخالفت داکتر عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی با استعفای جنرال ظاهر سبب شده که او به وظیفه اش 

برگردد. 
آگاهان می گویند که از چندی بدین سو جنرال ظاهر تحت 
مقامات  از  برخی  داشت.  قرار  سیاسی  شدید  فشارهای 
بلندپایۀ حکومتی خواهان برکناری او شده بودند که باالخره 
خبر استعفای فرمانده امنیۀ کابل روز یک شنبه رسانه یی شد. 
برخی از اعضای مجلس می گویند که فشار بر جنرال ظاهر 
سمتش  در  او  فعالیت  هایی که  و  انتخابات  جنجال های  به 

داشته بر می گردد. 

جنرال  استعفای  که  شود  بررسی  باید  می کنند،  تأکید  آنان 
پس  باشد،  بوده  اجباری  اگر  خیر،  یا  بوده  اجباری  ظاهر 
استعفاء  به  وادار  منظور  به   هم  انتحاری  افزایش حمالت 

کردن فرمانده امنیه کابل صورت گرفته است.
در همین حال، شماری از آگاهان نظامی می گویند، استعفای 
انتحاری شهر کابل  جنرال ظاهر به خاطر افزایش حمالت 
منطقی نبود؛ زیرا وظیفۀ پولیس حفظ نظم در شهرها است، 

نه کشف حمالت انتحاری و تروریستی. 
به گفتۀ آنان، کشف حمالت تروریستی وظیفۀ استخبارات 
است  داخله  وزارت  تشکیالت  در  ارگان  یک  که  پولیس 
باید  ظاهر  جنرال  به جای  بنابراین  می باشد؛  ملی  امنیت  و 

مسوولین این ارگان ها استعفا می دادند.
جنرال  استعفای  بر  مبنی  گزارش ها  جاری  هفته  یک شنبه 

ظاهر ظاهر فرماندۀ پولیس کابل و این که سرپرست وزارت 
داخله استعفایش را پذیرفته  است، به نشر رسید.
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حمایت امریکا از بهبود 
روابط اسالم آباد و کابل

غنی و عبداهلل در معرفی کابینه دچار اختالف هستند

مقام های پنج والیت برکنار می شوند

غنی و عبداهلل عازم اروپا شدند
»دو رهبر می توانند خود را در صحنه بین المللی به مثابۀ یک قدرت تغییر مطرح کنند«
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طرح ایجاد 
اصالحات در شهر 
و شهرداری کابل
 پاسخی مختصر 

به درخواست 
رییس جمهور دکتر 

محمد اشرف غنی

بـود شـده  استعفا  به  وادار  ظـاهر  جـنرال 
فرمانده امنیۀ کابل به وظیفه بـرگـشت
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رییس جمهوری و رییس اجراییۀ دولت وحدت 
جهان  کشور  چهار  به  خود  سیاسِی  سفر  ملی، 
را در حالی آغاز کردند که بحث کابینه الینحل 
معاوناِن  قانونی،  مشکل  دلیل  به  و  مانده  باقی 
سرپرست  عنوان  به  وزیران  به جای  وزارت ها 

معرفی شده اند. 
این جا  از  سرپرست  وزیراِن  قانونی  مشکل 
اساسی،  قانون  اساس  بر  که  می شد  ناشی 
ماه  ماه است و در طی دو  دورۀ سرپرستی دو 
کابینۀ  تشکیل  به  موفق  جدید  دولت  گذشته، 
دولت  رهبران  مشکل،  این  رفع  برای  نشد.  نو 
وحدِت ملی معاوناِن وزارت خانه ها را به عنوان 
و  کردند  معرفی  وزارت خانه ها  این  سرپرست 
پیش از آغاز سفر، در یک نشست مشترک که در 
آن قوانین حق دسترسی به اطالعات و احصاییۀ 
ناتو  و  امریکا  با  امنیتی  توافق نامه های  و  نفوس 
برگشت  از  پس  که  دادند  قول  شدند،  توشیح 
از سفر، در دو مرحله که دو هفته و چهار هفته 
را در بر خواهد گرفت، بر سِر کابینۀ جدید به 

توافق برسند. 
ملی  وحدِت  دولت  رهبران  حال،  همین  در 
در  بعضًا  که  آن چه  خالف  که  دادند  اطمینان 
رسانه ها گفته می شود، تأخیر در اعالم کابینه به 
دلیل موجودیِت اختالفات میان رییس جمهوری 
و  دقت  دلیل  به  بل  نیست،  اجرایی  رییس  و 
جدید  دولِت  در  شایسته ساالری  اصِل  اجرای 

است. 
رهبران دولت وحدت ملی پس از آغاز به کارِ این 
دولت که بیشتر از دو ماه از آن سپری می شود، 
مهِم  به سفرهای  با هم  برای نخستین بار همراه 
خود آغاز کردند. در این سفر قرار است رهبران 
آذربایجان،  کشورهای  از  ملی  وحدت  دولت 
بریتانیا و آلمان دیدن کنند. دست کم در  هالند، 
این میان، دو سفر به لندن و امستردام از اهمیِت 
در  است.  برخوردار  جدید  دولِت  برای  باالیی 
وحدت  دولت  رهبران  است  قرار  امستردام 
لندن  در  و  کنند  شرکت  ناتو  نشسِت  در  ملی 
برگزار  افغانستان  نیز کنفرانس جهانی در مورد 
جدیِد  دولت  برای  کنفرانس  دو  این  می شود. 

افغانستان از اهمیت حیاتی برخورداراست. 
امریکا  با  امنیتی  توافق نامه های  امضای  از  پس 
مرحلۀ  وارد  افغانستان  مناسبات  حاال  ناتو،  و 
خواست های  شک  بدون  و  می شود  تازه یی 

در  افغانستان  امنیت  است.  مطرح  نیز  تازه یی 
حضور  دارد.  قرار  ناتو  نشست  مسایِل  صدر 
رهبران جدید می تواند برای ادامۀ همکاری ها در 
عرصۀ نظامی و تأمین امنیت افغانستان، مقدماِت 
با  گذشته  سال  سیزده  در  کند.  فراهم  را  کار 
ایجاد  برای  دالر  میلیاردها  شدِن  سرازیر  وجود 
و تقویِت نیروهای امنیتی افغانستان، این نیروها 
نیرومند و خودکفا نشده اند  به گونۀ الزم  هنوز 
ادامۀ همکاری ها را بر  نیاز به  و به همین دلیل 

کشورهای عضو ناتو الزامی ساخته است. 
لندن  کنفرانس  در  افغانستان  حال،  همین  در 
جهانی  جامعۀ  تازۀ  کمک های  به  می خواهد 
برای اقتصاد در حاِل رکودِ خود دست پیدا کند. 
زیرا کنفرانس لندن اعالم حمایِت دوبارۀ جامعۀ 
افغانستان  شدِن  دموکراتیزه  روند  از  جهانی 
است؛ روندی که سیزده سال پیش آغاز شد و تا 
به امروز با افت وخیز راهش را ادامه داده است. 
آقای غنی و آقای عبداهلل پیش از رفتن به سفر 
اعالم کردند که افغانستان به همکاری های بیشتِر 
ضرورت  این  و  دارد  ضرورت  جهانی  جامعۀ 
باید در کنفرانس های امستردام و لندن پاسخ پیدا 
کند. اما حضور رهبران جدید با برخی وزیراِن 
یافته،  پایان  کاری شان  دورۀ  عماًل  که  پیشین 

نقص بزرِگ این سفر می تواند باشد. 
هیأت همراه رهبراِن دولت وحدت ملی، به هیچ 
افغانستان  مردم  که  نیست  چیزی  آن  صورِت 
را  آن  انتظار  جهانی  جامعۀ  مالیه دهنده گاِن  و 
می کشیدند. هیأت افغانستان باید هیأتی تازه نفس 
و مجرب می بود که توانایی جلب همکاری های 
فعلی  سرپرست وزیراِن  می داشت.  را  بین المللی 
دو  این  به  ملی  وحدت  دولت  رهبران  با  که 
نظامِ  سوختۀ  مهره های  رفته اند،  مهم  کنفرانِس 
و  عام  شهرۀ  آن ها  کفایِت  عدم  که  پیشین اند 
خاص شده است. چه گونه می توان انتظار داشت 
که جامعۀ جهانی با خوش بینی به ترکیب چنین 

هیأتی نگاه کند؟ 
قانونِی  مشکل  رفع  دیگر،  طرف  از 
نیز  آن ها  معاوناِن  با  سابق  سرپرست وزیراِن 
نمی تواند بر موثریت و کارایِی دستگاه اجرایی 
بیفزاید. این اقدام تنها برای خاک زدن به چشِم 
قانون انجام شده و تبعات آن، بدتر از موجودیِت 

سرپرست وزیراِن پیشین خواهد بود. 
با  درازی  سالیان  از  کشور  اداری  دستگاه 

دستگاه  ارشد  مقام  و  بوده  توام  سوءمدیریت 
مدیریِت  به  قادر  که  کرده   ثابت  کشور  اجرایِی 
روز  چند  همین  نیست.  امرش  زیر  نهادهای  
پیش وقتی بحث تصویب بودجۀ سال آینده در 
آمد، مشخص شد  میـان  به  نماینده گان  مجلس 
که هنوز نهادهای زیادی قادر به مصرف بودجۀ 
می تواند  بودجه  مصرِف  عدم  نشده اند.  خود 
نشانۀ روشِن کم کاری و بی تجربه گِی مسووالن 
خود  سمت های  در  هم  هنوز  که  باشد  نهادها 

باقی استند. 
به  رفتن  از  پیش  ملی  وحدِت  دولت  رهبران 
بررسی  مورد  به دقت  را  موارد  این  باید  سفر، 
از  که  ماه  دو  از  بیشتر  ظرف  و  می دادند  قرار 
تشکیل دولت وحدت ملی می گذرد، خانه تکانِی 
الزم را در دستگاه اداری و اجرایی کشور وارد 
امری  چنین  که  شود  استدالل  شاید  می کردند. 
ولی  است؛  داشته  نیاز  کافی  تعمِق  و  زمان  به 
از  افغانستان  وضعیت  که  کرد  نباید  فراموش 
رهبران جدید، کار و فعالیِت بیشتر را می طلبد. 

کارایِی  محک  ملی،  وحدت  دولت  برای  زمان 
در  دولت  این  که  میزانی  به  و  بود  خواهد  آن 
همان  به  دهد،  نشان  کم توجهی  وقت  مصرِف 
میزان اعتبار آن در میان مردم خدشه دار می گردد. 
دولت جدید، میراِث شومی را از دولِت گذشته 
به ارث برده است که به آسانی نمی توان از شِر 
آن کشور را نجات داد. از مهم ترین شاخصه های 
و  مالی  فساد  به  باید  گذشته،  حکومت  میراث 

اداری در کشور اشاره کرد. 
اصالحات در نظام بدون مبارزۀ قاطع و هدف مند 
با فساد، عملی نیست. فساد موجود در دولت، 
کارگزاراِن  و  مدیران  بل  نیست،  روند  تنها یک 
خود را هم دارد. برای برداشتن نخستین گام در 
باید عوامل آن را شناسایی  با فساد،  مبارزه  راه 
در  وقت ُکشی  و  تعلل  برداشت.  راه  سِر  از  و 
این مورد می تواند دولت وحدِت ملی را هم به 

بیماری فساد مصاب سازد. 
به هر حال، سران دولت وحدِت ملی می توانستند 
برخی کارها را پیش از آغاز به سفر انجام دهند 
میان شهروندان خلق  باور را در  این  و حداقل 
کنند که آن ها ارادۀ کافی برای ایجاد اصالحات 
انتخاباتی  مبارزات  زمان  در  که  همان گونه  را 

شعار می دادند، حاال هم دارند.
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احمــد عمران

چـهره های کهـنه 
و خواسته های نو

 

حضور  در  و  فوق العاده  نشستی  در  غنی  جمهور  رییس 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت، دو قانون و دو 

موافقت نامۀ امنیتی را توشیح کرد. 
قانون دست رسی به اطالعات، قانون سرشماری و توافق نامۀ 
امنیتی و دفاعی با ناتو و ایاالت متحده، چهار نامه یی بودند که 
از سوی رییس جمهور غنی توشیح شدند. هرچند هر چهار 
به  کدام  هر  که  می شوند  شمرده  حیاتی  و  مهم  بسیار  مورد، 
اما از این میان، قانون  جای خود بحث جداگانه یی می طلبد؛ 
سرشماری بیش از همه اهمیت دارد که به نحوی، بسیاری از 

پروسه های دموکراتیک وابسته به تطبیِق این قانون است.
ریاست  انتخابات  دو  دست کم  که  هویداست  همه گان  بر 
به  تقلب و جنجال های بسیاری  با  جمهوری 1388 و 1393 
همراه بودند. نظر متفِق کارشناساِن این عرصه بر آن است که 
تمامی مشکالِت انتخابات در افغانستان تا کنون از ناحیۀ ابهام 
هر گروهی  در چنین شرایطی  زیرا  است؛  این کشور  نفوس 
از  و  بیاندازد  به راه  تقلب  دستگاهِ  و  دم  می تواند  به ساده گی 
آن سود بجوید. ولی اگر نفوِس اقوام ساکن در کشور معلوم 

گردد، بسا از این مشکالت نیز از میان می روند. 
اقتصادی،  منابع  تقسیم  بخش  در  کشور  نفوِس  شدِن  روشن 
اقتصادی  ده ها معضل  استان ها و  توسعه یِی  بودجۀ  تخصیِص 
و مالِی دیگر نیز کارکرد موثری دارد که دولت ها کمتر به آن 
توجه کرده اند. اما از یاد نباید برد که ابهام نفوس کشور، در 
حوزۀ سیاسِت افغانستان بیش از همه جنجال آفرین بوده است. 
اقوام  ناحیۀ  از  افغانستان  سیاسی  چالش  مهم ترین  که  طوری 
بوده و در میاِن اقوام هم اصلی ترین عامل جدل، بحث اکثریت 
و اقلیت. چنان که شماری از شاهان و امیران بر بنیاد پندارها و 
آرزوهای واهی شان، قومی را اکثریت و دیگر اقوام را اقلیت 
بنیاد، تمامی ساز و کارِ حکومت دارِی  خوانده اند و بر همین 
دهه های  در  موهوم  میراِث  این  بودند.  کرده  تنظیم  را  خود 
بعدی نیز مطرِح نظر بوده، چندان که حتا در دورۀ آقای کرزی 
سیاست گذاری های  در  ملموس  به صورِت  را  پنـدار  این  اثِر 
حکومت مشاهده کرده ایم. به خاطر داریم که همین انتخاباِت 
اخیر نیز قربانِی سیاست های قومی یی شد که به شدت از نبودِ 

آمار و ارقامِ دقیِق نفوس کشور جان می گیرد.
این  متوجه  ملی  وحدت  که حکومت  اکنون  هر صورت،  به 
مشتاقانه  و  گرفت  نیک  فال  به  را  آن  باید  شده،  مهم  خالِی 
تعیین  و  نفوس  سرشماری  اجرای  کشید.  را  اجراآت  انتظارِ 
آمار دقیِق افراد ساکن در کشور همراه با توزیع شناس نامه های 
الکترونیکی، باید به زودترین فرصت آغاز گردد. اما این عمل، 
مستلزم رعایِت دو نکته است که متولیان دولت وحدت ملی 

به هیچ صورت نباید آن را فراموش کنند.
گردد.  سیاسی  نباید  پروسه  این  که  است  آن  نخست  نکتۀ 
توهِم  استمرار  برای  که  دارد  وجود  نگرانی  این  عماًل  زیرا 
پوِچ قومی و این که یک روایت کالِن تاریخی از میان نرود، 
محاسباِت دروغین به نمایش گذاشته شود. این کار شاید برای 
بسیار  عواقب  ولی  باشد،  سودمند  سیاسی  لحاظ  به  برخی ها 
خطرناکی خواهد داشت که کشور را بار دیگر به سمت بحران 
به  ملزم  ملی،  متولیان دولت وحدت  بنابرین،  پرتاب می کند. 
سرشماری دقیق و تعیین واقعِی نفوِس اقوام، فارغ از هرگونه 

گرایش و مصلحِت سیاسی اند. 
نکتۀ دوم اما متوجه پروسۀ توزیع شناس نامه های الکترونیکی 
شود.  درج  آن ها  در  باید  اقوام  هویت  قرار،  طبق  که  است 
یک  به  رسیدن  برای  ندارد  حق  هیچ کس  که  هم  به راستی 
خواست سیاسی، هویت طبیعی و واقعِی کسی و یا قومی را 
استحاله کند. دولت آقای کرزی به این نکته زیاد توجه نکرد 
و تنها بر اثر فشارها بود که بعدها ضرورِت درج هویِت قومِی 
از دست  زیادی  زمان  اما  پذیرفت،  را  در کشور  اقوام ساکن 
رفت و در نهایت، عمِر دولت دارِی او به انجامِ پروسۀ توزیع 

شناس نامه های الکترونیکی قد نداد.
این کار را روی دست گرفته،  اکنون که دولت وحدت ملی 
و  اقوام  هویت  شناختِن  رسمیت  به  با  که  است  خوب  چه 
درج آن در شناس نامه ها، کار را آغاز کند. این گونه، هم دولت 
و  خرده فرهنگ ها  استقالِل  هم  و  می آورد  به دست  اعتماد 
تا  که  دید  باید  به هر صورت،  خرده هویت ها حفظ می شود. 

کجا این خواسته ها می توانند محقق شوند.

نیاز مبرِم تطبیِق قانون 
ی ر شما سر
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اردوغان، سلطان مناقشه های عجیب
اظهارنظر  چند  ایراد  با  اخیراً  اردوغان  رجب طیب 
این  آنکه  با وجود  عجیب، شگفتی ساز شده است. 
اظهارنظرهای وی در خارج از ترکیه تعجب برانگیز 
بوده اند، اما مقبول برخی از ترک های محافظه کار در 

داخل این کشور واقع شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان 
میالدی  ماه گذشته  در  تنها  ترکیه  رییس جمهوری 
قاره  کشف  جمله  از  خود  عجیب  اظهارنظر  دو  با 
امریکا توسط مسلمانان پیش از کریستف کلمب و 

برابر نبودن مردان با زنان جنجال به پا کرد.
از سلسله  مورد  تنها جدیدترین  این صحبت ها  اما 
طوالنی  سابقه ای  که  وی  مناقشه آمیز  صحبت های 
اختصاص  خود  به  را  رسانه ها  اول  تیتر  و  داشته 
اظهاراتش  از  ندرت  به  خیلی  او  هستند.  می دهد، 
عقب نشینی می کند و در دو مورد اخیر سرسختانه 
متهم  را  غربی  رسانه های  و  رفته  رسانه ها  نبرد  به 
کرده که اظهارات او را تحریف می کنند و تاکید دارد 

که او حرف درستی زده است.
درباره  به سوالی  پاسخ  در  شنبه  پنج  روز  اردوغان 
قاره  کشف  به  نسبت  اظهاراتش  سر  بر  مناقشه 
اینکه من یک حقیقت  به خاطر  تنها  آمریکا گفت: 
هدف  کردم  تکرار  علمی  پژوهش های  براساس  را 
رسانه های غربی و خارجی هایی که در داخل کشور 

ما هستند و مشکل شخصیتی دارند، قرار گرفتم.
اگرچه این اظهارات اردوغان باعث شرمندگی برخی 
از مردم در داخل ترکیه و جنجال آفرینی در خارج 
از این کشور شد اما تحلیل گران می گویند اظهارات 
کار  محافظه  حامیان  بر  تاثیرگذاری  هدف  به  وی 
اردوغان که به او در پیروزی در انتخابات ریاست 

جمهوری ماه اگست کمک کردند، مطرح می شود.
نظرسنجی  و  پژوهشی  گروه  رییس  گور،  عادل 
A&G گفت: اغلب رای دهندگان ترک با توجه به 
سطح تحصیالت شان از اینکه یک رهبر ترک با یک 

قدرت خارجی رویارو شود لذت می برند.
وی افزود: رای دهندگانی که از سطح تحصیلی باالتر 
برخوردار هستند ممکن است بپرسند که این گونه 
اظهارات چه انعکاسی در خارج از کشور خواهند 
داشت اما رای دهندگان سطح متوسط چنین سوالی 

نمی پرسند و آن ها را می پذیرند.
اظهارات  دست  این  شدت  و  تکرر  حال  این  با 
عجیب اردوغان باعث نگرانی حتی در مناطقی که 

وی از حمایتی فراوان برخوردار است، شده است.
مهمت بارالس، مفسر روزنامه حامی دولت »صباح« 

ترکیه گفت: اردوغان باید بیندیشد که کمتر صحبت 
کند زیرا حتی اگر هم حق با او باشد شیوه صحبت 

کردن او باعث جنجال های بی پایان می شود.
در اینجا به طور فهرست وار مشهورترین اظهارات 

جنجالی اردوغان را ذکر می کنیم:
»مسلمانان قاره آمریکا را کشف کردند«

کاشفان  داشت  اظهار  اردوغان   :2014 نوامبر   15
مسلمان پیش از هرکس دیگری قدم به جهان جدید 

گذاشتند.
جهان  و  التین  آمریکای  میان  ارتباط  گفت:  وی 
اسالم به قرن دوازدهم برمی گردد. مسلمانان در سال 

1178 آمریکا را کشف کردند نه کریستف کلمب.
»زنان با مردان برابر نیستند«

با  زنان  اینکه  گفتن  با  اردوغان   :2014 نوامبر   24
گفت:  وی  شد.  حیرت  باعث  نیستند  برابر  مردان 
مذهب ما برای زنان جایگاهی را در اجتماع تعریف 
این  می توانند  مردم  از  برخی  مادری.  است؛  کرده 
حقیقت را درک کنند در حالی که عده ای نمی توانند. 
فمینیست ها  برای  را  حقیقت  این  نمی توانید  شما 
توضیح دهید زیرا آن ها مفهوم مادری را نمی پذیرند.

»همین حاال سیگار کشیدن را متوقف کن«

از  بازدید  جریان  در  اردوغان   :2014 نوامبر  سوم 
منطقه ای در شهر استانبول شخصا به یکی از افرادی 
که در سر راهش با کشیدن سیگار در مکان عمومی 
اردوغان گفت:  داد.  را نقض می کرد هشدار  قانون 
رییس  آنکه  از  پس  حتی  رو  و  بی چشم  فرد  این 
جمهور به او می گوید سیگار نکش همچنان در این 

مکان نشسته و به سیگار کشیدن ادامه می دهد.
»تلفن همراه جدید آیفون مثل نسخه قبلی است«

28 سپتامبر 2014: اردوغان با تمسخر تلفن آیفون 
6 گفت که این نسخه ازآیفون هیچ فرقی با نسخه 

قبلی ندارد.
سال  هر  تقریبا  آیفون  برند  کرد:  تاکید  اردوغان 
حقیقت  در  اما  می فرستد  بازار  به  جدید  نسخه ای 

آیفون 6 چندان فرقی با نسخه سال پیش ندارد.
»ما توئیتر را محو خواهیم کرد«

20     مارچ 2014 : اردوغان که هرگز میانه خوبی 
با تکنولوژی های جدید نداشته هشدار داد که توئیتر 
ما  داشت:  اظهار  وی  کرد!  خواهد  کن  ریشه  را 
توئیتر را محو خواهیم کرد. من اهمیتی نمی دهم که 
جامعه بین المللی چه چیزی می گوید. آن ها قدرت 

جمهوری ترکیه را خواهند دید.

فتح و حماس: 
دولت توافق ملی فعاًل باقی می ماند

زرداری:درخواست پاپ برای محکوم کردن تروریسم

 دولت نواز شریف بهتر از حکومت 
دیکتاتوری است

رهبر کاتولیک های جهان با بیان اینکه برابر دانستن 
اسالم با خشونت نادرست است، از رهبران مسلمان 

درخواست کرد تا تروریسم را محکوم کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس، 
رهبر کاتولیک های جهان در زمان بازگشت از ترکیه 
در جمع خبرنگاران همراهش گفت که وی می داند 
که بسیاری از مسلمانان در غرب مورد توهین قرار 
با  برابر  را  آنان  مذهب  عده ای  که  چرا  می گیرند 

تروریسم می دانند.
کسی  اگر  که  است  اشتباه  بسیار  کرد:  تاکید  وی 
به  اسالم،  به  خود  خشم  دادن  نشان  با  بخواهد 
نمی توانید چنین  نشان دهد. شما  تروریسم واکنش 
بگویید  نمی توانید  که  طور  همان  بگویید.  چیزی 
بنیادگرا  هم  ما  هستند.  بنیادگرا  مسیحیان  تمام 
داریم. تمام مذاهب از این گروه های کوچک دارند. 
مسلمانان می گویند که قرآن کتاب صلح است. من 
اردوغان،  طیب  رجب  با  صحبت هایم  جریان  در 
خواهد  زیبا  بسیار  که  گفتم  ترکیه  رییس جمهوری 
بود اگر تمام رهبران مسلمان بسیار واضح صحبت 
کنند و این مساله را محکوم کنند چرا که این اقدام 

می تواند به اکثریت مردم مسلمان کمک کند.
رهبر کاتولیک های جهان در جریان بازگشت به رم 
گفت که وی متوجه زیان های یک تصویر قالبی که 
وی  هست.  می کند،  مرتبط  تروریسم  به  را  اسالم 
اکثریت  به  جهانی« خشونت  »محکومیت  که  گفت 
باطل  را  تصویر  این  کرد  خواهد  کمک  مسلمانان 

کنند.
پاپ پس از دیداری سه روزه از ترکیه برای بحث 
پاپ  می گشت.  باز  ادیان،  میان  شکاف ها  درباره 
پایان  خواستار  همچنین  استانبول  از  بازدیدی  در 

سرکوب مسیحیان خاورمیانه شد.

پاپ و اسقف بارتولمو اول، اسقف اعظم قسطنطنیه 
در  ارتودکس  مسیحی  میلیون   250 معنوی  رهبر  و 
یک  شاهد  نمی خواهند  که  نوشتند  مشترکی  بیانیه 
کلیسای  باشند.  مسیحیان  حضور  بدون  خاورمیانه 
در جهان  پی شکافی  در   1054 سال  در  قسطنطنیه 
که  قسطنطنیه  شد.  جدا  روم  کلیسای  از  مسیحی 
امروز استانبول جای آن را گرفته تا زمان فتح توسط 
عثمانی ها در سال 1453 کانون مسحیت ارتدوکس 

بود.
بیانیه مشترک خود  پاپ و اسقف بارتولمو اول در 
نوشتند: ما نگرانی مشترک خود را در مورد وضعیت 
ابراز  خاورمیانه  کل  و  سوریه  عراق،  در  جاری 
می کنیم. بسیاری از برادران و خواهران ما سرکوب 
می شوند و با خشونت از خانه و کاشانه خود رانده 
آدمیزاد  جان  که  می رسد  نظر  به  حتی  شده اند. 
بی ارزش شده، فرد دیگر اهمیتی ندارد و می توان آن 
را فدای سایر منافع کرد و فاجعه بار اینکه همه اینها 

با بی تفاوتی خیلی ها مواجه شده است.
در  صلح  خواستار  همچنین  مسیحی  رهبر  دو  این 
اوکراین شدند. مناقشه اوکراین در سال جاری باعث 
تشدید اختالف ها میان دو جامعه بزرگ ارتدوکس و 

کاتولیک این کشور شده است.
اوکراین،  در  صلح  برای  ما  نوشتند:  رهبر  دو  این 
و  می کنیم  دعا  مسیحی  کهن  سنت های  با  کشوری 
از همه طرف ها می خواهیم مسیر دیالوگ و احترام 
ایجاد  و  مناقشه  پایان  برای  را  بین المللی  قوانین  به 
اوکراینی ها  همه  مسالمت آمیز  زندگی  برای  زمینه 

دنبال کنند.
یهودیان  ارشد  خاخام  با  ترکیه  سفر  پایان  در  پاپ 
ترکیه که شمار پیروان آن به 17 هزار تن کاهش پیدا 

کرده، دیدار کرد.

جنبش فتح اظهارات مقامات حماس را درباره اینکه دوره 
پایان می یابد،  فلسطین سه شنبه  ملی  توافق  فعالیت دولت 
رد کرد و افزود: توافقنامه آشتی ملی هیچ اشاره ای به زمان 

پایان فعالیت دولت مذکور نداشت.
ابوشهال، یکی  به گزارش خبرگزاری فسطینی معا، فیصل 
تشکیل  توافقنامه  خصوص  در  فتح  جنبش  رهبران  از 
دولت توافقی فلسطین گفت: متن این توافقنامه مربوط به 
تشکیل دولت توافقی برای فراهم سازی مقدمات انتخابات 
پارلمانی، ریاست تشکیالت خودگردان و شواری ملی بود 
ملی  توافق  دولت  فعالیت  پایان  زمان  به  اشاره ای  هیچ  و 

نداشت.
وی افزود: صحبت حماس درباره پایان دوره فعالیت دولت 
حماس  که  زمانی  مدت  ندارد.  توافقنامه  با  ارتباطی  هیچ 
برای  دولت  به  شده  داده  مدت  می کند  صحبت  آن  از 
فراهم سازی مقدمات انتخابات است و دولت ابزار آشتی 
برگزاری  دولت  ماموریت های  از  یکی  است.  انتخابات  و 
انتخابات در مدتی است که کمتر از شش ماه نباشد اما اگر 
پایان دادن به دودستگی ها  حماس از توافق آشتی ملی و 

کناره گیری کرده این مساله دیگری است.
وی تاکید کرد: ما برای انجام مذاکرات در خصوص تکمیل 
نسبت  حماس  واکنش  منتظر  ملی  آشتی  پرونده های  بقیه 
به تحقیقات دستگاه های امنیتی در نوار غزه در خصوص 

انفجارهای اخیر در منازل رهبران فتح هستیم.
الزهار، عضو دفتر سیاسی جنبش  از سوی دیگر، محمود 
حماس تاکید کرد: پایان دوره شش ماهه دولت توافقی به 
معنای پایان فوری کار این دولت نیست بلکه این دولت تا 

زمان یافتن جایگزینی برای آن باقی می ماند.
که  می رسد  پایان  به  دولت  کار  زمانی  تنها  افزود:  وی 
تاکنون  توافقی  دولت  شود.  آن  جایگزین  دیگری  دولت 
است  خورده  شکست  غزه  ساکنان  نیازهای  برآوردن  در 
و انتخابات نیز برگزار نشده است. ما در حال حاضر باید 
دنبال جایگزینی برای آن باشیم اما نباید در این مساله عجله 
را  مناسبی  جایگزین  گروه ها  دیگر  توافق  با  باید  و  کنیم 

بیابیم.
پیش از این سامی ابو زهری، سخنگوی جنبش حماس در 
سخنانی گفته بود که مدت قانونی فعالیت دولت توافقی به 
پایان رسیده و باید مذاکرات برای تعیین آینده این دولت 

تکمیل شود.
ابقا و  یا  وی گفت: هرگونه اصالحات وزارتی در دولت 
ادامه آن باید از طریق توافق ملی و مذاکرات صورت بگیرد.

ابو زهری همچنین تالش این جنبش برای کنترل بر نوار 
غزه را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر دولتی وجود 
دارد که مسئول کرانه باختری و نوار غزه است و ما تنها 

برای حفظ وحدت ملی تالش می کنیم.
ابو زهری در خصوص بازگشایی یک طرفه گذرگاه رفح 
مصر  دولت  از  ما  و  نیست  کافی  اقدام،  این  کرد:  تاکید 
می خواهیم تا به مسئولیت های تاریخی و اخالقی خود و 

بهبود اوضاع در خصوص گذرگاه رفح عمل کند.
وی همچنین در خصوص بازداشت های سیاسی در کرانه 
باختری خاطرنشان کرد: عملیات بازداشت همچنان ادامه 
دارد و تعداد بازداشت شدگان از آغاز نوامبر جاری به 80 
بازداشت شدگان دست به  از  تن رسیده است و تعدادی 

اعتصاب غذا زده اند.
ابو زهری اقدامات دستگاه های امنیتی علیه اعضای حماس 
تشکیالت  رئیس  عباس،  محمود  از  و  کرد  محکوم  را 
خودگردان فلسطین و رامی حمداهلل، نخست وزیر دولت 
توقف  برای  خود  مسئولیت های  به  تا  خواست  توافقی 

عملیات بازداشت و آزادی بازداشت شدگان عمل کنند.
وجود  بر  مبنی  عباس  اخیر  اظهارات  همچنین  زهری  ابو 
مذاکرات سیاسی محرمانه میان اسرائیل و حماس را صرف 
»ادعاهایی« دانست که هیچ صحتی ندارند. وی از عباس 

خواست تا از اهانت به جنبش حماس دست بردارد.

یکی از روسای حزب »مردم پاکستان« با اشاره به حکومت های 
کنونی  نخست وزیر  دولت  گفت،  کشور  این  پیشین  نظامی 

پاکستان بهتر از یک حکومت دیکتاتوری است.
از  یکی  زرداری،  علی  آصف  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  مردم  حزب  گفت،  پاکستان«  »مردم  حزب  روسای 
در  نمی شود،  دموکراسی  نابودی  برای  توطئه  این  از  بخشی 
حالی که حزب »تحریک انصاف پاکستان« فشارهای خود بر 
میالدی   2013 سال  انتخابات  نتایج  بازرسی  برای  را  دولت 

افزایش داده است.
این اظهارات زرداری که رییس جمهور پیشین پاکستان است، 
در مراسم چهل و هفتمین سالروز تاسیس حزب مردم پاکستان 

در خانه بیلوال زرداری بوتو، پسرش در الهور مطرح شد.
اعضای حزب  کرد،  به سخنرانی  زرداری شروع  که  هنگامی 

»مردم پاکستان« شعار »نواز برو« و »عمران برو« سر دادند.

سال ششم   y شمارة  یک   هزار  چهار صُد  بیسُت  پنج    y سه    شنبه    11قو  س/ آ ذر    y 1393 9صفر المظفر  y 1436  2 د   سمبر   2014



رشتۀ  ماستری  دورۀ  دانشجوی  مهدی-  عبیـداهلل 
پولی تکنیک  دانشگاه  شهرِی  مدیریت  و  شهرسازی 

فرانسوا ربیلی- فرانسه

6ـ قبرستان ها
ساحاِت بسیار زیبای شهِر کابل مانند دامنه های 
شده اند.  تبدیل  قبرستان   به  تپه ها  و  کوه ها 
قبرستان ها  مورد  در  برنامه یی  نوع  هیچ  دولت 
روز  هر  قبرستان ها  این  و  نگرفته  دست  روی 
حال  در  می کنند.  تصرف  را  بیشتری  ساحاِت 
حاضر شهرداری نمی داند که کدام یک از قبرها 
جدید است و کدامش قدیمی. یک واحد اداری 
در چارچوب شهرداری کابل باید ایجاد شود و 
روی این موضوع کار کند. پس از این، هر قبر 
ثبت  نیز  آن  دفِن  تاریخ  و  شود  شماره گذاری 
گردد تا بتوان به اساس شریعت اسالم، پس از 

30  سال بار دیگر از آن جا استفاده نمود.
مشکالت اداری

۱ـ ادارۀ شهرداری کابل
صورت  کار  رویش  باید  که  موردی  اولین 
ادارۀ  است.  کابل  شهرداری  ادارۀ  بگیرد، 
تجدید  که  سال هاست  کابل،  شهرداری  کنونی 
از یک  باید  اداره  این  است.  نشده  بازنگری  و 
ادارۀ کهنه و فرسوده به یک ادارۀ مدرن تبدیل 
کنونی  نیازمندی های  جوابگوی  بتواند  تا  شود 

پایتخت باشد. هرچه زودتر باید تمام داشته های 
سیستم  یک  به  تبدیل  کابل،  شهرداری  ادارۀ 
»دیتابیس« شود. پس از این مرحله، سایر کارها 
بسیار ساده تر خواهد شد و زمان کمتری را از 

مراجعین و کارمنداِن اداره خواهد گرفت.

2ـ مرکز پژوهش و آمار
برشمردیم،  باال  در  که  مشکالتی  تمام  در 
آن  اساسِی  جزِو  تحقیقی،  ارقام  و  آمار  نبودن 
شهر  یک  ادارۀ  برای  آمد.  به حساب  مشکالت 
و پیش کش کردن خدمات، نیاز است که دیدی 
روشن و درست در مورد وضعیت وجود داشته 
باشد. در غیر آن، هیچ کاری به نتیجه نخواهد 
رسید. وقت و زماِن آن فرا رسیده است که در 
چهارچوب شهرداری کابل، یک ریاسِت مدرِن 
باید  ریاست  این  شود.  ایجاد  آمار  و  پژوهش 
و  بگیرد  نظر  در  را  شهر  ذره حرکت های  ذره 
ثبت کند. از تعداد باشنده گان در هر ناحیه، تا 
شهری  ترانسپورت  از  استفاده  تا  نفوس،  رشد 
خدمات  از  استفاده  آب،  و  برق  و  و شخصی 
تولید  مقدار  همچنین  و  تفریحگاه ها  و  شهری 
زباله و چه گونه گی بازیافت و غیره را باید ثبت 

نظر  در  با  رهبری شهرداری،  نماید.  بررسی  و 
و  پالیسی  می تواند  تحقیقات  این  نتایج  گرفتِن 
چنین  داشتن  بسازد.  مفید  و  درست  راهکارِ 
اداره  به  شهرداری،  چهارچوب  در  دستگاهی 
در  بیشتر  آگاهی  و  بهتر  دید  یک  رهبری،  و 
ضایع  از  دیگر،  جانب  از  می دهد.  شهر  مورد 
شدِن زمان و به هدر رفتِن سرمایه ها جلوگیری 

می تواند کند.

ری  ره گذا شما و  ده ها  جا ری  م گذا نا ۳ـ 
ن ها ختما سا

کابل  کوچه های  و  جاده ها  نام گذارِی  دوسیۀ 
آن  به  اداره  این  از  که  است  سال  چندین 
تنها  تمام نشده است.  تا کنون  اداره می رود و 
هستند  مشهور  و  عمومی  بسیار  جاده های 
که  طوری  اما  اند.  شده  رسمی  نام گذاری  که 
دیده می شود، مردم هنوز هم دوست دارند که 
جاده ها را به نام های قدیمی یاد کنند. باید یک 
مسوولیت  سیاسی(  غیر  )و  مسلکی  کمیسیون 
این کار را به عهده بگیرد و کار را از نام گذاری 
و  خانه ها  زدن  شماره  به  کوچه ها  و  جاده ها 

ساختمان ها تمام کند.

4ـ نقشۀ توریستی و راهنمای شهر کابل
کابل وجود  راهنمای شهر  نقشۀ  هیچ  کنون  تا 

ندارد. پیشنهاد می گردد که موازی به نام گذاری 
ساختمان ها،  و  جاده ها  شماره گذاری  و 
روی  توریستی  و  راهنما  نقشۀ  ساختن  کار 
مکان های  نقشه ها،  این  در  شود.  گرفته  دست 
دولتی،  ادارات  توریستی،  و  گردشگری 
شفاخانه ها، پارک ها، موزیم ها، هوتل ها و غیره 
این  باشند.  می داشته  وجود  مشخص  گونۀ  به 
بزرگ  و  کوچک  مقیاس های  در  باید  نقشه ها 
چاپ شوند و در مکان های عمومی، ایستگاه ها 
و غیره در خدمت مردم قرار بگیرند. برای تهیۀ 
وجود  دقیقی  و  مشخص  پیشنهاد  نقشه،  این 
رشته های  دانشجویان  از  کابل  شهرداری  دارد: 
تا  کند  مهندسی، جغرافیا و شهرسازی دعوت 
به عنوان »کارآموز« برای مدتی مشخص شامل 
این اداره شوند. پیش از آن که کار عملی را آغاز 
معلومات  کارآموزان  به  کابل  انجنیران  کنند، 
عمومی در مورد شهر کابل و پروژۀ مورد نظر 
از وسایل  بدهند. در گام بعدی، شیوۀ استفاده 
مورد نیاز برای ثبت نقشه به آنان آموزش داده 
شود؛ در گام سوم می توان آن ها را به مرحلۀ کار 
عملی فرستاد. برای ایجاد دوسیه و ثبت کردن 
رشته های  دانشجویان  از  اداره،  در  دستاوردها 

»کارآموز«  عنوان  به  نیز  انسانی  علوم  و  اداری 
که  می شود  پیش بینی  گرفت.  کمک  می توان 
کابل  شهر  تمام  سال،  یک  از  کمتر  مدِت  در 
نقشه برداری شود و شمار زیادی از دانشجویان 
بیاموزند. در اخیر، رهبری  نیز کار را در عمل 
به  و  کند  تقدیر  دانشجویان  از  کابل  شهرداری 
گردد.  توزیع  کاری  سابقۀ  رسمی  ورق  آنان 
شهرداری  نصیب  را  زیادی  فواید  پیشنهاد  این 
پروسه   این  یک-  می کند.  کابل  باشندگان  و 
که  دستاوردی  به  نظر  و  است  کم هزینه  بسیار 
به همراه دارد، بسیار باارزش ولی خیلی ارزان 
همیشه گی  نیاز  که  چیزی  دو-  بود.  خواهد 
اداره های شهری و شهرداری ها است، همکاری 
زمینۀ  می تواند  ابتکار  این  است.  اداره  با  مردم 
همکاری مردم با اداره را ایجاد کند. سه- برای 
بردِن  باال  و  عملی  تجربۀ  فرصت  دانشجویان 
ظرفیت علمی داده می شود. چهار- شهر کابل 

دارای نقشۀ رهنما و توریستی خواهد شد.

5ـ جاده ها و کوچه های خامه
دستاوردهای  از  یکی  اخیر،  سال  چند  طی  در 
از  زیادی  شمارِ  که  بوده  این  کابل  شهرداری 
کانکریت  یا  قیرریزی  را  سرک ها  و  کوچه ها 
کرده  است. اما چنان که دیده شده، کانکریِت این 
کوچه ها بسیار پُرهزینه بوده و مصارف هنگفتی 
افغانستان  را طلبیده است. برای کشوری مانند 
خارجی  کمک های  به  وابسته  اقتصادش  که 
است، باید راه های بسیار ارزان تر در نظر گرفته 
برای  که  پیشنهاد می گردد  این بخش  در  شود. 
کوه های  سنگ  از  کابل،  شهر  کوچه های  باقِی 
اطراف کابل استفاده شود. کابل و مناطق اطراف 
آن، از لحاظ داشتن سنگ، بسیار غنی است. یک 
فابریکۀ استخراج سنگ ایجاد شود و سنگ ها را 
در قالب های کوچک و بزرگ نظر به نیازمندی، 
آغاز  پیش  قرِن  اروپا چند  در  تجربه  این  ببُرد. 
شده است و تا کنون نیز ادامه دارد. فواید این 
هزینه های  از  یک-  برمی شماریم:  را  پیشنهاد 
از  دو-   می آید.  عمل  به  جلوگیری  هنگفت 
صورت  معقول  استفادۀ  محلی  و  طبیعی  منابع 
می گیرد؛ سه- برای یک تعداد زیادِ مردم زمینۀ 
کار ایجاد می شود. چهار- سنگ مادۀ طبیعی و 
قابل بازیافت است و در آینده باعث آلوده گی 
محیط زیست نمی شود. پنج- هر زمانی که الزم 
به کندن جاده های سنگی باشد، می توان سنگ 
را برداشت و پس از ختم کار دوباره آن را سر 
جایش گذاشت. این باعث می شود که هزینه ها 

در مجموع پایین بیایند.
6ـ شهر کابل

سیاسی،  نیروهای  ثقِل  مرکز  و  پایتخت  کابل، 
اما  است؛  افغانستان  فرهنگِی  و  اقتصادی 
شأِن  در  صورت  هیچ  به  آن  کنونِی  وضعیت 
و  راهبردی  برنامۀ  یک  نیست.  بودن  پایتخت 
راه اندازی  کابل  شهر  در  باید  برنامه ریزی شده 
شود و تمام ساحاِت دیپلماتیک و تشریفاتی را 
زیر پوشش بگیرد. در این برنامه، بیشترین تمرکز 
خیابان ها،  شدِن  چشم گیر  و  زیباسازی  روی 
صورت  پارک ها  و  سبز  ساحات  چهارراه ها، 
فواره های  سبز،  تزیینات  از  می توان  بگیرد. 
آب و نیز مجسمه برای چشم گیر بودن و زیبا 
به غیر  کابل  شهر  تمام  در  گرفت.  کار  ساختن 
از چند مورد مشخص، هیچ مجسمه یی وجود 
از  فلزی  و  سنگی  مجسمه های  باید  ندارد. 
فرهنگ، سیاست،  تاریخ،  بزرِگ  شخصیت های 
اقتصاد و مبارزاِت آزادی بخش ساخته شوند و 
در چهارراه ها نصب گردند. شهر باید خودش 

به مهماناِن خود »خوش آمدید« بگوید.

نتیجه
در این نوشتار، روی شهر کابل و مشکالت و 
راه حل هایش صحبت شد. اما در پایان می توان 
شهر  مشکالت  بیشتر  که  رسید  نتیجه   این  به 
عدم  دارند.  شهر  این  بیروِن  در  ریشه  کابل، 
سایر  با  کابل  شهر  توسعۀ  و  رشد  بین  توازن 
برای  مردم  که  می شود  باعث  افغانستان  مناطق 
دسترسِی بهتر به کار و گریز از ناامنی ها به کابل 
در  باید  ملی  بزرِگ  برنامۀ  بیاورند. یک  هجوم 
با کابل کار  رشِد شهرهای جایگزین و موازی 

کنـد و »راه حل منطقه یی« جست وجو گردد.

برگردان: رویا مرسلی

hbr :منبع
کارمندان وقتی استعدادها و مهارت های ویژۀ خود را در اختیار تیم قرار 
مهِم خود  اشتراک  نقاط  بودن می کنند و وقتی  می دهند، احساس خاص 
رهبران  برای  البته  می کنند.  تعلق  احساس  می کنند،  پیدا  کارمندان  با  را 
ایجاد تعادل صحیح در این رابطه کار مشکلی است و تأکید بیش از حد 
این  با  ببرد.  بین  از  را  کارکنان  تعلق  احساس  می تواند  بودن  خاص  بر 
رهبرانی  مهم  ویژه گی های  از  یکی  انسان دوستی  که  دریافتیم  ما  وجود، 
است که توانایی ایجاد چنین تعادلی را در میان کارمندان خود دارند. به 
عالوه، تحقیِق ما یک مفهوم رایج و شاید هم جهانی را تأیید می کند: برای 
افزایش مشارکت و بهره گیری از نتایج آن، رهبران باید یک روش رهبری 
متواضعانه را در پیش گیرند. در این جا چند روش متقن را برای شروع 
ارایه می دهیم که بر پایۀ تحقیقات فعلی و تحقیقات در حال انجام دربارۀ 
روش های توسعه رهبری در یک شرکت به نام اتوماسیون راک ول انجام 

شده است:
اشتباهات خود را برای یادگیری دیگران با آن ها در میان بگذارید. وقتی 
مدیران طوری رفتار می کنند که توسعۀ فردی شان به چشم دیگران بیاید، 
در واقع نوعی سرمشق توسعه و یادگیری برای دیگران می شوند. آن ها با 
نشان دادن نقص های خود به دیگران، به آن ها نیز اجازه می دهند اشتباه 
کنند. خود ما هم ترجیح می دهیم با افرادی ارتباط برقرار کنیم که نقص ها 
و ضعف های خود را در میان می گذارند و بیشتر شبیه یک »انسان« هستند؛ 
یعنی بیشتر شبیه خود ما هستند. در گروه های گوناگون، نشان دادِن تواضع 
می تواند جنبۀ انسانی اعضای گروه و اهداِف مشترک را به آن ها یادآوری 

کند.
تمرین  برای  دیگر  روش  نکنید.  بحث  کنید،  مشارکت  گفت وگوها  در 
فروتنی این است که واقعًا از ابعاد مختلف مشارکت داشته باشیم. بیشتر 
اثبات حرِف خود و »برنده شدن« تمرکز دارند.  رهبران در سازمان ها بر 
وقتی این افراد در چنین تله یی گرفتار می شوند، آن قدر بر اثبات نظر خود 
تمرکز می کنند که فرصت یادگیری از نظراِت دیگران را از دست می دهند. 
مدیران مشارکتی آن قدر متواضع هستند که نظرات و باورهای خود را باز 
می گذارند و بدین ترتیب نه تنها سطح یادگیری خود را افزایش می دهند، 

بلکه نظرات منحصر به فرد کارمندان را نیز به رسمیت می شناسند.
ابهام ها و تردیدها را بپذیرید.

به  امروز  کسب وکار  فضای  از  جدانشدنی  بخش  قطعیت  عدمِ  و  ابهام   
حساب می آید. پس چرا آن را نپذیریم؟ وقتی مدیران با فروتنی می گویند 
که جواب همۀ پاسخ ها را ندارند، برای دیگران فضایی ایجاد می کنند که 
این کار نوعی  با  ارایه دهند. در عین حال، آن ها  بروند و راه حل  پیش 
روش  بهترین  که  می فهمند  کارمندان  می کنند.  ایجاد  وابسته گی  احساس 
این است که به همدیگر تکیه کنند تا بتوانند مشکالت پیچیده یا نامفهوم 

را حل کنند.
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بخش دوم

بهترین مدیران فروتن 
هستند طرح ایجاد اصالحات در شهر و شهرداری کابل

 پاسخی مختصر به درخواست رییس جمهور دکتر محمد اشرف غنی

بخش پنجـم و پایانی



ترجمه: امیرفریدون گرگانی
 

به  راشومون  زیر  در  خدمتکار  مرد  بود،  سردی  شب 
در  دیگری  کِس  بود.  ایستاده  باران  آمدِن  بند  انتظار 
زیِر این دروازۀ بزرگ نبود. روی ستون های ضخیم و 
صیقل خوردۀ ارغوانِی آن جا که در بعضی جاها پریده 
از  می شدند.  دیده  سوسک هایی  بود،  جویده شده  و 
آن جایی که راشومون در خیابان سوجاکو بود، احتمال 
داشت که چند نفِر دیگر با کاله اشرافی یا سربند طبقۀ 
ایستاده  آن جا  در  باران  در  وقفه یی  انتظار  به  عادی 

باشند، ولی کسی آن جا نبود.
در چند سال گذشته، شهر کیوتو گرفتار مصایِب بسیار 
در  و  بود  شده  آتش سوزی  و  گردباد  زلزله،  قبیل  از 

نتیجه دست خوِش خرابی گشته بود.
شکسته،  اشیای  که  می نویسند  قدیم  وقایع نگاراِن 
آن  نقره یِی  برگ های  که  مطال  قاب های  بودا،  تصاویر 
از بین رفته بود، همه را در کنار راه ریخته و به عنوان 
هیزم می فروختند. وقتی اوضاع کیوتو بدین قرار بود، 
دیگر چه جای بحث از تعمیر راشومون بود. روباهان 
کرده  استفاده  این خرابی  از  و سایر حیوانات وحشی 
برای خود  بزرگ  این دروازۀ  بودند و در شکاف های 
النه ساخته بودند. تبهکاران و راهزنان منزل و مأوایی 

در آن جا تهیه دیده بودند.
دیگر عادت شده بود که اجساد بی صاحب را نزدیِک 
از  پس  بیاندازند.  زمین  روی  و  بیاورند  دروازه  این 
غروب آفتاب، این مکان آن قدر وحشت ناک می شد که 
معلوم  نداشت.  را  آن  نزدیک  از  گذشتن  یاری  کسی 
روز  هنگام  می آید.  کجا  از  کالغ  دسته های  که  نبود 
بزرگ  دروازۀ  اطراف  در  پُرسروصدا  پرنده گاِن  این 
از فرو  بعد  می پریدند. و در هنگام غروب که آسمان 
دانه های  شبیه  آن ها  می شد،  قرمزرنگ  خورشید  رفتن 
کنجدی یی می شدند که باالی دیوارهای دروازه پاشیده 

شده باشند.
 ولی در آن روز حتا یک کالغ هم دیده نمی شد. شاید 
دیر وقت بود. پله های سنگی در همه جا رو به خرابی 
گذارده بود و از خالل شکاف های شان علف در آمده 
تن  بر  آبی رنگ  بلند  کیمونوی  که  خدمتکاری  بود. 
داشت، روی پلۀ هفتم، بلندترین پله ها، نشسته بود و 

بی اراده باران را تماشا می کرد.
 بیشتر متوجه جوش بزرگی بود که روی گونۀ راستش 

زده بود و ناراحتش می کرد.
ولی  بود،  باران  آمدن  بند  منتظر  خدمتکار  که  گفتیم 
نقشه یی نداشت و نمی دانست پس از پایان باران چه 
روز  آن  ولی  می رفت،  اربابش  خانۀ  به  معموالً  کند. 
رانده  از خدمت  را  وی  باران  شروع  از  پیش  درست 
بودند. ثروت شهر کیوتو به سرعت رو به فنا می رفت و 
اربابش فقط به علت بدی وضِع اقتصادی پس از سال ها 

خدمت گزاری مجبور به اخراِج او شده بود.
به کجا  بود که  مانده  باران شده و گیج  اکنون گرفتار 
رود. هوا هم به حال افسرده اش توجهی نمی کرد. باران 
که  بود  متفکر  و  متحیر  او  و  نداشت  آمدن  بند  خیال 
او  متشتِت  افکار  کند.  تأمین  چه گونه  را  فردا  معاش 
مقصود  بدون  می داد.  خبر  سختی  سرنوشِت  از  همه 
به صدای قطرات باران که روی خیابان سوجاکو فرو 

می ریخت، گوش می داد.
باران که راشومون را احاطه کرده بود، اکنون شدیدتر 
شده بود و با صدای ضربه داری فرو می ریخت چنان که 
باال  به  وقتی  خدمتکار  مرد  می شد.  شنیده  نیز  دور  از 
تا نوک  ابر سیاه بزرگی را دید که خود را  نگریست، 

سفال های برآمدۀ سقف کشانده بود.
به  خوب،  چه  و  بد  چه  معاش،  وسیلۀ  انتخاب  برای 
اگر  نداشت.  زیادی  اختیار  اندوه بارش  وضِع  علت 
می خواست کار شریِف آبرومندانه یی پیدا کند، مسلمًا 
چاله های  از  یکی  در  یا  و  دیوار  کنار  در  می بایست 
سوجاکو از گرسنه گی بمیرد و عاقبت او را به همین 
دروازه بیاورند و به نزد سگان گرسنه اش بیاندازند. ولی 
اگر تصمیم بگیرد دزدی کند؟... پس از آن که مدتی در 
این باره اندیشید، به این نتیجه رسید که باید دزد شود.

ولی تردید هر دم با شدِت بیشتری به او روی می آورد. 
اگر چه مصمم شده بود و می دید که دیگر راهی ندارد، 

ولی هنوز از جمع آوردِن نیروی کافی برای تن دادن 
به دزدی ناتوان بود.

جای  از  آهسته  کردن،  عطسه  مقداری  از  پس  
تا  بود  برخاست. سرمای غروب کیوتو وادارش کرده 
آرزوی گرمای منقلی را داشته باشد. باد شبانه، در میان 
بر  که  می کشید. سوسک ها  زوزه  راشومون  ستون های 
روی ستون های صیقلی ارغوانی رنگ می نشستند، دیگر 

رفته بودند.
نظر  دروازه  اطراِف  به  و  کشید  گردن  خدمتکار  مرد   
زیر  داشت،  تن  بر  که  کیمونویی  شانه  با  و  انداخت 
را  شب  تا  گرفت  تصمیم  پوشاند.  را  نازکش  جامۀ 
آن جا بگذراند. کاش می توانست کنج خلوتی که از باد 
به  که  عریضی  راه پلۀ  کند.  پیدا  باشد،  مصون  باران  و 
پیدا کرد. هیچ چیز  طرف برج روی دروازه می رفت، 
جز اجساد مرده گان، آن هم اگر جسدی یافت می شد، 
ممکن نبود آن جا باشد. سپس با اطمینان شمشیری که 
به کمر بسته بود و اکنون آن را از جلد بیرون کشیده 

بود، بر روی کوتاه ترین پله پا نهاد.
راه پله حرکتی احساس کرد.  بعد در سایۀ  چند لحظه 
به  که  پله ها  وسط  در  گربه وار  و  کرد  را حبس  نفس 
سمت برج می رفت زانو زد و در انتظار ماند و مراقب 
شد. نوری که از باالی برج می تابید، به طور مالیم روی 
جوش  که  بود  گونه  این  بود.  تابیده  او  راسِت  گونۀ 
بزرگی رویش قرار داشت که حتا از زیر ریش نیز پیدا 
بود. انتظار داشت که در این برج جز اجساد مرده گان 
چیز دیگر نباشد. ولی چند گامی که باالتر رفت، دید 
که آن جا آتشی روشن است و بر فراز آن آتش چیزی 
که  بود  لرزان  و  زرد  نوری  نور،  این  می کند.  حرکت 
تار عنکبوت های آویختۀ سقف را به طرز وحشت ناکی 
آتش  آدمی در راشومون  نمودار می ساخت. چه گونه 
این  این معما،  این طوفان؟...   می افروزد؟... آن هم در 

عفریت وی را هراسناک کرد.
به آرامی سوسمار خود را به باالی پلکاِن لغزنده رسانید 
با دست و پا بر زمین نشست و گردن را تا آخرین حد 
امکان دراز کرد و به داخل برج نظر انداخت. همان طور 
بدون  که  کرد  مشاهده  جسد  چندین  بود،  شایع  که 
ترتیب در اطراف پراکنده بود و چون روشنایی ضعیف 
بود، قادر به شمارش آن ها نشد. فقط دید که بعضی از 
آن ها برهنه اند و چند تای دیگر کفن دارند.  عده یی از 
آن ها زن بودند و همه به زمین لم داده بودند. دهان شان 
از  نشانه یی  هیچ  و  بود  گسترده  بازوان شان  و  گشوده 
گلی  عروسک های  به  و  نمی شد  دیده  آنان  در  حیات 
اینان که چنین  شبیه بودند. انسان به شک می افتاد آیا 
در سکوت ابدی بسر می برند، زمانی گرمای زنده گی 

در تن داشته اند؟ شانه هاشان، سینه هاشان و یا پیکرهای 
بی سر و دست شان همه در آن نور کم نمایان بود ولی 
بقیۀ اعضا در تاریکی محو بود. چنان بوی نفرت آوری 
مرد  که  برمی خاست  آنان  شدۀ  فاسد  بدن های  از 

خدمتکار بی اختیار دست به بینی برد.
 لحظه یی دیگر دستش به پایین افتاد و خیره نگریست. 
نظرش به هیکل عفریت مانندی افتاد که روی جسدی 
با  بدقیافه،  الغر،  زالی  پیر  عفریت  این  بود.  شده  خم 
راهبه ها  شکل  به  لباسی  که  بود  خاکستری  موهای 
پوشیده بود. مشعلی از چوب کاج در دست گرفته بود 
و به صورت جسدی که موهای دراز سیاه داشت، خیره 

می نگریست.
برد  یاد  از  را  او را گرفت که کنجکاوی   ترس چنان 
کرد.  فراموش  لحظه یی  چند  را  آوردن  بر  دم  حتا  و 
احساس کرد که موهای سر و تِن او سیخ شده است. 
را  مشعلش  زن  که  دید  می نگریست،  که  همان طور 
را  داد و دسِت خود  قرار  زمین  تختۀ آجر  بیِن دو  ما 
روی جسد گذارد. همچون عنتری که شپش بچه اش 
با  موها  کرد.  موهای جسد  کندن  به  بگیرد، شروع  را 

حرکت دسِت او به آرامی کنده می شد.
آن  دِل  از  نیز  ترس  می آمد،  ور  موها  که  همان طور 
مرد بیرون می رفت، ولی تنفرش نسبت به آن پیر زال 
افزوده می شد. این احساِس نفرت از شخص گذشته و 

به صورت نفرت از همۀ پلیدی ها درآمده بود.
دلش  آیا  می پرسید  او  از  کسی  اگر  لحظه  آن  در 
می خواهد که دزد شود و یا از گرسنه گی بمیرد، یعنی 
همان سوالی را که اندکی پیش از خود کرده بود، وی 
بدون درنگ و تردید شِق دوم را انتخاب می کرد. نفرت 
از بدی ها چنان در وی شعله ور شده بود که همچون 
شاخۀ کاجی که پیر و زال به همراه داشت و اینک آن را 
در میان درزهای آجر گذارده بود، بر خود می سوخت.

نمی فهمید که چرا آن پیر زال موهای جسد را می کند 
و به همین سبب نمی دانست که کار او را باید بد بداند 
یا خوب. در نظر او، کندن موی مرده در راشومون در 
به  این  البته  بود.  نابخشودنی  گناهی  طوفانی  شِب  آن 
فکرش هم خطور نمی کرد که لحظه یی پیش تصمیم به 

دزد شدن گرفته بود.
و  کرد  جمع  ساق ها  در  را  خود  نیروی  آن،  از  پس 
دست  در  شمشیر  ناگهان  و  خاست  به پا  پله  روی  بر 
مقابِل آن زن ایستاد. پیرزن سر بر داشت و با چشمان 
وحشت زده از زمین جهید و می لرزید. لحظۀ کوتاهی 
دوید.  راه پله  به سمت  فریادی  با  و سپس  کرد  مکث 
»جادوگر کجا می روی؟« مرد فریادی کشید و مانع راه 
پیرزن که می کوشید تا از کنار او بگذرد، گردید. وی 

هنوز راه فرار می جست. زن را به عقب راند، به یکدیگر 
شدند.  گالویز  و  غلتیدند  اجساد  میان  در  آویختند. 
نگاهداشت.  خود  دستان  میان  در  را  زن  لحظه یی  در 
بازواِن او الغر و همه پوسِت استخوان بود و هم چون 
استخوانی که از مطبخ به دور می اندازند، بدون گوشت 
بود. چون پیر زال به پا ایستاد، مرد شمشیر کشید و تیغۀ 
نقره فامِ آن را در برابر بینی زن گرفت. زن ساکت شد و 
چونان که گرفتار حملۀ عصبی شده باشد، به لرزه افتاد. 
دیده گانش چنان گشاد شده بود که به نظر می رسید حاال 
از حدقه بیرون خواهد آمد. نفسش با صدا و و خشن 
بود. حیات این زن در دست او بود. از این فکر خشِم 
گردید.  آن  جایگزین  رضایتی  و  شد  آرام  خروشانش 
از  افسری  من  »ببین،  پرسید  به آرامی  و  نگریست  بدو 
دستگاه کالنتر نیستم، مردی غریب و راهگذرم. تو را 
دو نیمه نمی کنم و کاری به کار تو ندارم، ولی باید به 

من بگویی که در این جا چه می کردی؟«
چشمان  با  و  گشود  بیشتر  را  خود  دیده گان  پیرزن 
قرمزرنگ و دهاِن گشاده به صورت مرد با دقت بیشتری 
خیره شد. لبانش را که به دهان چسبیده بود، جنبشی 
صدایی  و  درافتاد  حرکت  به  گلویش  آدم  سیب  داد. 
که بیشتر به غارغارِ  کالغان شبیه بود، از او به گوش 

رسید:
»مو می کندم، مو می کندم تا کاله گیس ببافم«.

پاسِخ وی همۀ مجهوالت را روشن کرد و به جایش 
خود  و  افتاد  لرزه  به  زال  پیر  ناگهان  داد.  قرار  یأس 
را به پای او آویخت. دیگر عفریت نبود، بلکه پیرزن 
آن  با  تا  می کند  مو  مرده گان  سر  از  که  بود  بیچاره یی 
کاله گیس بسازد و آن را بفروشد و لقمه نانی به دست 
آورد. تحقیر سراپای مرد را فرا گرفت، ترس از قلبش 
بیرون شد و باز نفرِت پیشین به دلش راه یافت. این 
پیر  باشند.  داشته  می بایستی  نیز  دیگران  را  احساسات 
با  داشت،  دست  در  را  موها  هنوز  که  حالی  در  زال 
درست  »یقینًا  گفت:  شکسته  کلمات  و  صدای خشن 
کردن کاله گیس از موی سر مرده گان در نظر شما گناه 
این جا هستند، شایستۀ  آنان که در  بزرگی است، ولی 
رفتاری بهتر از این نیستند. این زنی که موهای قشنگ 
گوشت  دروازه  نزدیکی  در  می کندم،  را  سیاهش  و 
مار خشک شده و یا تازه را به جای گوشت ماهی به 
نگهبانان می فروخت. اگر از طاعون نمی مرد، اکنون نیز 
به فروش آن مشغول بود. سربازان دوست داشتند که 
لذیذ  بسیار  غذایش  که  می گفتند  و  بخرند  چیز  او  از 
است. آن چه او می کرد عیب نداشت، زیرا اگر آن کار 
نداشت.  دیگری  راه  می مرد.  گرسنگی  از  نمی کرد،  را 
مجبور  زنده گی  تأمین  برای  من  که  می دانست  اگر 
خواهم شد تا چنین رفتاری با او بکنم، حتمًا عیبی در 

آن نمی دید.
مرد خدمتکار شمشیرش را غالف کرد و دست چپش 
با  داد.  گوش  زن  حرف های  به  و  نهاده  آن  بروی  را 
بازی می کرد.  بزرِگ صورتش  با جوش  دست راست 
نیرو و  آن زن گوش می داد،  به سخنان  که  همان طور 
تهوری در قلِب او پدید آمد. این تهور را اندکی پیش 
هنگامی که در زیر دروازه نشسته بود، نداشت. نیروی 
عجیبی او را به جهت مخالِف ترسی که پیر زال را فرا 
گرسنه گی  از  مردن  فکر  او  دیگر  می راند.  بود،  گرفته 
در  مطلقًا  مردن  گرسنه گی  از  نبود.  کردن  دزدی  یا  و 
به  بود که شاید  این آخرین چیزی  بلکه  نبود.  ذهنش 

فکرش خطور می کرد.
با صدایی که از آن تمسخر به گوش می رسید، گفت »آیا 
تو این را می دانی؟« چون پیر زال از سخن بازایستاد، 
دست راست را از گونه اش برداشت و به روی زن خم 
شد و گردن او را در دست گرفت و با خشونت گفت:
»پس اگر تو را لخت کنم، کار درستی کرده ام. اگر تو را 

لخت نکنم، از گرسنه گی می میرم.«
آورد. چون زن  بیرون  و  کرد  پاره  را  سپس جامۀ زن 
سختی  لگد  پیچید،  پایش  به  خود  البسۀ  گرفتن  برای 
بدو نواخت و او را میان اجساد مرده گان به گوشه یی 
انداخت. پس از پنج گام به باالی پلکان رسید. لباس های 
زردرنگی را که از تن پیر زال کنده بود، در بغل داشت. 
در یک چشم بر هم زدن پله های بلند را پیموده و در 
تاریکی شب ناپدید گردید. صدای رعدآسای قدم های 
او که از پله ها پایین می رفت، در برج طنین افکن شده 

بود و پس از آن سکوتی برقرار گردید.
 اندکی بعد پیر زال از میاِن اجساد برخاست. ناله کنان 
و غرغرکنان خود را به باالی پلکان رسانید و به کمک 
مشعِل کاج که هنور اندک نوری از آن می تابید، از میاِن 
در  بود،  ریخته  صورتش  روی  که  خاکستری  موهای 

روشنایی ضعیِف مشعل به آخر پله ها نگریست.
در پِس آن تاریکی بود که کسی از آن خبر نداشت و 

کسی آن را نمی شناخت.

داسـتاِن بـازخـوانـی 
آکوتاگاوا ریونوسوکه  اثـر  »راشـامـون«   
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محمداکرام اندیشمند

بحران امنیتی پس از شکل گیری دولت وحدِت ملی 
واشنگتن،  و  کابل  میان  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  و 
به خصوص  یافت.  افزایش  انتظار،  و  توقع  برخالف 
حمالت انتحاری در پایتخت به گونۀ بی سابقه شدت 
گرفت. افزون بر آن، طالبان توانستند بزرگ ترین پایگاه 
نظامی در هلمند )پایگاه باستیون( را مورد حمله قرار 
دهند و جنگ را در این پایگاه به جای چند ساعت، به 
چند شبانه روز بکشانند. این در حالی است که تأمین 
ملی  دولت وحدِت  اولین وجایِب  از  امنیت  و  ثبات 
شمرده می شود و ضعف و قوِت این دولت در تمام 
عرصه های حیاتـ  از  مشروعیت تا موفقیت در میدان 
اداره و مدیریِت سالم و تا بقای عمر آن ـ به توانایی و 

موفقیت در انجامِ این وجیبه برمی گردد. 
پرسش اصلی این نیست که چرا وضِع امنیت و ثبات 
در آغاز شکل گیری دولت وحدت ملی، بحرانی شد. 
بلکه پرسش اصلی و مهم این است که دولت وحدت 
ملی به خصوص رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل 
این  بر  می توانند  دولت، چه گونه  این  اجرایی  رییس 
بحران غلبه حاصل کنند و به آن نقطۀ پایان بگذارند؟ 
به  اجتماعی،  و  سیاسی  فعاالن  و  آگاهان  از  برخی 

و  ریاست  در  مسلکی  و  متخصص  افراد  گزینش 
مدیریت ارگان ها و نهادهای امنیتی انگشت می گذارند 
ادارۀ  یک  ایجاد  و  مسلح  قوای  تجهیز  از  برخی  و 
استخباراتی مؤثر و مسلکی سخن می گویند. شماری 
از خبره گان و نخبه گان نیز تأمین ثبات و امنیت را به 
تغییر سیاست پاکستان از دخالت در جنگ به همکاری 

در صلح پیوند می دهند.
تغییر  در  مهم  نکات  از  دیدگاه ها  این  تردید  بدون 
و  ثبات  سوی  به  افغانستان  ثباِت  و  امنیت  بحران 
تدوین  به  بحران  این  اصلِی  گرهِ  اما  است،  امنیت 
استراتژی واحِد دولت وحدِت ملی و رهبران آن در 
این  آن،  بر  افزون  برمی گردد.  امنیت  و  ثبات  عرصۀ 
نکتۀ بسیار مهم در طرح و تدویِن هر گونه استراتژی 
امنیتی قابل توجه است که ثبات و امنیت در افغانستان 
و  مجرد  پدیدۀ  نمی تواند  هیچ گاه  دیگر  هر کشورِ  و 
عوامل  و  مؤلفه ها  در  ریشه  امنیت  باشد.  بُعدی  یک 
مختلِف حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
و  دولت  سیاست های  و  کشور  یک  امنیتِی  و  نظامی 
زمام دارانش دارد. به ویژه در افغانستان، ثبات و امنیت 
با موفقیِت دولت در فسادزدایی رابطۀ بسیار نزدیک 
امنیتی  بحران  دولت،  در  فساد  تداوم  دارد.  متقابل  و 
را طوالنی، گسترده و عمیق می سازد و خطر فساد در 

درون دولت، معادل و حتا بیشتر از خطر تروریستان 
طالب و القاعده در این بحران است. 

بنابراین، در حالی که بحران ثبات و امنیت در افغانستان 
به توانایی دولت وحدِت ملی در ایجاد حکومت داری 
و  سیاسی  و  اقتصادی  پایدار  توسعۀ  سالم،  و  خوب 
خارجی  سیاست  در  عقالیی  و  واقع گرایانه  تعامل 
استراتیِژی  زیریِن  و  اساسی  خطوط  است،  وابسته 
سیاسِت  مبنای  بر  باید  ملی،  وحدِت  دولت  امنیتی 
و  دوست  تعریف  و  صلح  و  جنگ  سر  بر  واحد 
دشمن و تعامل با پاکستان به عنوان بزرگ ترین کشورِ 
و صلح، مشخص  در جنگ  تأثیرگذار  و  نقش آفرین 
و روشن شود. این در حالی است که رهبران دولت 
وحدِت ملی تا اکنون به جای تعریف واحد و روشن 
از دشمن و تدوین استراتژِی واحد در عرصۀ ثبات و 
متفاوت  دیدگاه های  پاکستان،  با  تعامل  امنیت و حتا 

ارایه کرده اند.
 تا زمانی که دولت وحدِت ملی، استراتژی واحدی را 
در عبور از بحران امنیتی تدوین و عملی نکند، گزینش 
افراد متخصص و مسلکی و حتا تجهیز قوای امنیتی و 

نظامی نیز گره گشای این بحران نخواهد شد! 
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غنی و عبداهلل عازم...
دچار  را  ناتو  ائتالف  با  روابط  کرد،  افغانستان حکومت 
روابط  این  دوباره  اما غنی می کوشد  مشکالت گردانید، 

را بهبود بخشد.
اشرف غنی روز یکشنبه گفت: »وقتی با ناتو مذاکره کنیم، 
ما با اعتماد در مورد آینده گپ می زنیم. دیگر کدام سوء 
امریکا وجود  متحده  ایاالت  و  ناتو  افغانستان،  بین  ظنی 

ندارد«.
یک  از  افغانستان  در  ناتو  حضور  دسمبر   31 تاریخ  به 
ماموریت جنگی به یک ماموریت حمایتی تبدیل می گردد 
و شمار سربازان ناتو از اوج آن در سال 2010 میالدی که 

130 هزار نفر بود، به 12500 نفر پایین آورده می شود.
پولیس  و  ملی  اردوی  نیروهای  را  جنگ  اعظم  بخش 
افغانستان انجام داده اند که به شدت زیر فشار قرار دارند 
و نیروهای ناتو در سال آینده خود را محدود به »آموزش، 
مشورت دهی و کمک« به نیروهای امنیتی افغانستان می 

کند.
در هفته های اخیر طالبان در کابل بر ساختمان ها، مهمان 
سربازان  کاروان های  و  خارجیان  به  متعلق  خانه های 
یک  بر  انتحاری  یک حمله  در  و  کرده  امریکایی حمله 
موتر متعلق به سفارت بریتانیا شش تن کشته شدند که 

شامل یک نفر محافظ بریتانیایی نیز می باشد.
به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان 
»هدف طالبان آن است تا نشان دهند که حکومت جدید 
افغانستان ضعیف تر است و خوش بینی مردم را نسبت 

به آینده نابود کنند«.
ریچارد ستیگ سفیر بریتانیا به خبرگزاری فرانس پرس 
گفته است که کنفرانس لندن شانسی برای غنی و عبداهلل 
است تا خود را در صحنه بین المللی به مثابه یک قدرت 

تغییر در افغانستان مطرح کنند.
برای  مهم  فرصت  یک  کنفرانس  »این  گفت:  ستیگ 
حکومت افغانستان است تا دیدگاه اش را از اصالحات 
تا  است  فرصتی  المللی  بین  جامعه  برای  و  کند  مطرح 
مشارکت دراز مدت اش با افغانستان را مجدداً تایید کند«.

مثابه  به  کار  شروع  هنگام  سخنرانی اش  در  غنی  اشرف 
به  تا  نمود  تقاضا  طالبان  از  افغانستان  جمهور  رییس 
پروسه صلح بپیوندند، اما به دور از امکان به نظر می رسد 
که یک مذاکرات اساسی در آینده نزدیکی صورت گیرد.

ناتو مایل است بر دست آوردهایش در افغانستان تاکید 
نماید که از سال 2001 به اینسو، پس از صرف مخارج 
نظامی بالغ بر میلیارد ها دالر و کشته شدن بیش از 3400 
سربازش به دست آمده اند. بیشترین این سربازان کشته 

شده امریکایی می باشند.
است  گفته  افغانستان  در  ناتو  سخنگوی  چمبرز  کریس 
بین  های  تروریست  محفوظ  پناهگاه  دیگر  »افغانستان 
المللی نیست و با همت 350 هزار سرباز و پولیس اش 
که قباًل مسئولیت های کامل امنیتی را به دوش گرفته اند، 

محفوظ تر می باشد«.
برگزار  پنجشنبه  روز  افغانستان  مورد  در  لندن  کنفرانس 
می شود، مراسم پیرامونی آن روز چهار شنبه آغاز می گردد.

فرمانده امنیۀ کابل به وظیفه...
کابل  شهر  اخیر  ناامنی های  افزایش  دلیل  به  ظاهر  جنرال 
امور  وزارت  اما  برود؛  کنار  سمت اش  از  تا  بود  خواسته 
را  ظاهر  جنرال  استعفای  وزارت  این  که  می گوید  داخله 

نپذیرفته  بود.
فرمانده  استعفای  دلیل  مجلس  نماینده گان  از  شماری  اما 

پولیس کابل را سیاسی می دانند.
نماینده گان  شکیبا هاشمی عضو کمیسیون دفاعی مجلس 
نه  بوده،  سیاسی  ظاهر  جنرال  استعفای  دلیل  می گوید، 

افزایش حمالت انتحاری و انفجاری شهر کابل.
او گفت، وظیفه پولیس حفظ نظم در شهرها و شناسایی 
و  انتحاری  کشف حمالت  نه  است،  قاتلین  دستگیری  و 
تروریستی؛ بنابراین استعفای جنرال ظاهر به خاطر افزایش 

حمالت انتحاری منطقی نبود.
وی تاکید کرد، پس باید بررسی شود که استعفای جنرال 
ظاهر اجباری بوده یا خیر؛ اما اگر اجباری بوده باشد، پس 
صورت  منظور  همین  به  هم  انتحاری  حمالت  افزایش 

گرفته بود تا فرمانده امنیه کابل را وادار به استعفا کنند.
بانو هاشمی یکی از دالیل استعفا جنرال ظاهر را مسایل 
انتخابات دانسته گفت، یکی از دالیل استفعا جنرال ظاهر 

جنجال های انتخاباتی و مساله ضیا الحق امرخیل است. 
او می گوید، شاید جنجال هایی که میان امرخیل و جنرال 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  تقلباتی  برسر  ظاهر 
از عوامل دیگر استعفای جنرال  بود، یکی  صورت گرفته 

ظاهر باشد.
را  ظاهر  جنرال  استعفا  دیگر  دلیل  مجلس  عضو  این 
قاچاق  اخالقی،  فساد  در  که  زورمندانی  اخطارهای 
موادمخدر و مسالۀ تجاوز بر زنان در ولسوالی پغمان دست 

داشتند، می داند.

پیش  روز  چند  ظاهر  جنرال  کرد،  تصریح  هاشمی  بانو 
کسانی را که در فساد اخالقی دست داشتند، دستگیر کرده 
بلندرتبه  مقامات  آنان زورمندان و  آزادی  به خاطر  بود و 
به او زنگ زده بودند؛ بنابراین چندین مساله در استفعای 

جنرال ظاهر نقش اساسی داشت.
جای  به  بود  قرار  که  رحیمی  عبدالرحمان  وی،  گفتۀ  به 
جنرال ظاهر ایفا وظیفه کند، یک دوسیه در دادگاه نظامی، 
یک دوسیه در دادگاه جنایی دارد و به خاطر تفرقه افگنی 
میان قوم پشتون و تاجک در والیت بغالن نیز متهم است.

او افزود، رحیمی همزمان در یک سال دو دوسیه دارد و 
انفجاری و  او مواد  ادعاهایی وجود دارد که توسط موتر 
یک فرد انتحاری به مزار شریف انتقال داده شده بود و ما 

در این مورد تحقیقات خود را آغاز کردیم.
می گوید،  نظامی  آگاه  کوهستانی  جاوید  حال،  همین  در 
اساسی  قانون  مطابق  پولیس  مسوولیت  و  صالحیت  
پولیس  وظیفه  کل  در  یعنی  است،  قانون  تنفیذ  افغانستان 
ایجاد نظم است؛ ولی مبارزه با تروریزم وظیفه ارگان های 

استخباراتی می باشد.
از  جلوگیری  و  کشف  در  پولیس  هرچند  کرد،  تاکید  او 
حمالت تروریستی تالش می کند؛ اما وظیفه پولیس مطابق 

قانون اساسی حفظ نظم درشهرها می باشد.
تروریستی  حمالت  کشف  کرد،  تصریح  نظامی  آگاه  این 
تشکیالت  در  ارگان  یک  که  پولیس  استخبارات  وظیفه 
پولیس؛  نه  می باشد،  ملی  امنیت  و  است  داخله  وزارت 
باید مسوولین این ارگان ها  بنابراین به جای جنرال ظاهر 

استعفاء می دادند.
با  افسر  یک  عنوان  به  ظاهر  جنرال  کوهستانی،  گفتۀ  به 
سابقۀ مبارزه با جرایم جنایی و سازمان یافته در افغانستان 
و برای حفظ امنیت شهر کابل تالش بسیار کرده؛ اما شاید 

به خاطر وضعیت امنیتی چند هفته گذشتۀ کابل، صادقانه 
خواست که استعفاء بدهد. 

پیشین  معین  خالد  عبدالهادی  جنرال   حال،  همین  در 
امنیه کابل  وزارت امور داخله می گوید، وظیفه قوماندانی 
کشف جرایم جنایی، تطبیق قانون و آوردن نظم در جامعه 
نهادهای  وظیفه  سیاسی  تخریب  از  جلوگیری  اما  است؛ 

استخباراتی می باشد.
جنرال خالد گفت، وظیفه بخش استخبارات پولیس و سایر 
نهادهای استخباراتی مسوولیت کشف حمالت تروریستی 
و شناسایی تروریستان است، زیرا از یک سو برای پولیس 
بسیار مشکل است که تروریستانی را که از آن طرف مرز 
با لباس افغانستانی ها وارد کشور می شوند، شناسایی کند و 
از جانب دیگر شناسایی تروریستان وظیفۀ پولیس نیست.

میان  هم آهنگی  عدم  را  ظاهر  جنرال  استعفاء  دلیل  وی 
ارگان های امنیتی عنوان کرده گفت، هم آهنگی وجود نداد 
و  فساد گسترده  است،  زیاد  مردم  و  دولت  میان  فاصله   ،
سرپرست بودن وزرا سبب شد تا مشکالت به اوج خود 

رسیده و فرمانده امنیه کابل را وادار به استعفاء کند.
مسووالن در فرماندهی پولیس کابل می گویند که استعفانامه 
عنوان  به  به وظیفه اش  نشده و وی  پذیرفته  جنرال ظاهر 

فرمانده امنیه کابل ادامه می دهد.
حشمت استانکزی، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل روز 
مقامات در  با رسانه ها گفته است که  گذشته در صحبت 

ریاست جمهوری، استعفانامۀ آقای ظاهر را نپذیرفته اند.
آقای استانکزی گفت که دلیل استعفای آقای ظاهر را بعداً 

با رسانه شریک خواهند ساخت.
و  داد  استعفا  سمت اش  از  ظاهر  آقای  شنبه  یک  روز 
گزارش هایی به نشر رسید که در عوض وی عبدالرحمان 

رحیمی به حیث فرمانده کابل تعیین شده است.

بحران امنیت و دولت وحدت ملی

روزنامه نیویورک تایمز
رییس  جمهوری افغانستان ناتوان از تشکیل دولت، اعالم 
کرده که نباید به این زودی منتظر تشکیل کابینه جدید بود.

وزارت خانه  سرپرست  چندین  گذاردن  کنار  با  همزمان 
فرمانده  افغانستان،  رییس جمهوری  غنی،  اشرف  توسط 
پولیس کابل نیز با توجه به وقایع اخیر و در پی افزایش 
حمالت انتحاری طالبان در پایتخت از سمت خود استعفا 

داد.
اشرف غنی روز یکشنبه اعالم کرد، از امروز معاونان ارشد 
وزارت خانه ها، سرپرستی این نهادهای دولتی را بر عهده 

خواهند گرفت.
از جمله  افغانستان  رهبران جدید  که  است  در حالی  این 
رییس جمهور، عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی و دو معاونان 
رییس جمهور همزمان با زوال شرایط امنیتی در افغانستان 

برای تصمیم گیری های اولیه دچار مشکل شده اند.
اذعان  به آن  مشکل اصلی که قسمت های مختلف دولت 
دارند، توافق تقسیم قدرت بین اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
در پی منازعات انتخاباتی سال جاری است. از زمان امضای 

این توافق در ماه سپتمبر، غنی و عبداهلل در توافق جهت 
تشکیل کابینه جدید ناتوان بوده اند و این مساله سوالی را 
در ذهن ایجاد می کند که آیا این توافق در طوالنی  مدت 

شانسی خواهد داشت؟
محلی  رسانه های  در  بینانه یی  خوش  گزارش های  اخیرا، 
منتشر شده اند که ادعا می کنند دو طرف در آستانه معرفی 
کابینه جدید هستند. اما این خوش بینی ها روز گذشته رنگ 
باختند. اشرف غنی در برنامه ای تلویزیونی اعالم کرد که 
انتخاب کابینه دست کم چند هفته دیگر به تعویق خواهد 

افتاد.
از  که  را  فعلی  وزرای  از  بسیاری  کرد  اعالم  همزمان  او 
دولت قبلی مانده بودند، برکنار کرده است. او اظهار کرد تا 
زمان معرفی وزرای جدید معاونان وزرای اخراج شده به 

عنوان جانشین آن ها فعالیت خواهند کرد.
کناره گیری جنرال  درباره  یکشنبه همچنین خبرهایی  روز 
ظاهر ظاهر، فرمانده پولیس کابل منتشر شد. طالبان اعالم 
کرد که مجموعه حمالت انتحاری در پایتخت عامل کناره 

گیری فرمانده پولیس کابل بوده است.

موج جدید حمالت طالبان سه هفته پیش با تالش آن ها 
گذشته  سال  از  ظاهر  شد.  آغاز  ظاهر  جنرال  ترور  برای 
فرمانده پولیس کابل بوده است. در تالش طالبان برای ترور 
انتحاری به مرکز پولیس نفوذ و خود را  ظاهر یک عامل 
در حالی که تالش می کرد به دفتر ظاهر راه یابد، منفجر 
کرد. از آن زمان طالبانی ها اهداف متفاوتی را برای حمالت 
یک  زن،  قانونگذار  یک  کرده اند:  انتخاب  خود  انتحاری 
موتر متعلق به سفارت انگلیس، یک گروه خارجی و غیره.
یک  به  شنبه  روز  در  خود  حمله  تازه ترین  در  طالبان 
کاردار  و  افغان  یک  و  برد  یورش  کابل  در  مهمان خانه 
آفریقای جنوبی به همراه دو فرزندش را کشت. در پی این 
افزایش حمالت، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری که 
پولیس طی آن از مردم خواست تا هرگونه رفتار مشکوک 
بی اهمیت  را  طالبان  حمالت  ظاهر  دهند،  گزارش  را 
توصیف و ادعا کرد: حمالت منقطع طالبان فقط مردم را 

نگران می کند.
مدت کوتاهی پس از آن گزارش هایی مبنی بر کناره گیری 
ظاهر منتشر شد. یکی از مقامات ارشد دولتی در این باره 

کناره  خواستار  که  است  مدتی  جدید  دولت  کرد،  عنوان 
گیری ظاهر شده و این تصمیم ارتباط مستقیمی با حمالت 
اخیر طالبان ندارد. با این حال سخنگوی طالبان طی توئیتی 
کناره  به  مجبور  را  ظاهر  طالبان  حمالت  که  شد  مدعی 

گیری کرده است.
تا  دارد  بعدی خود قصد  همزمان اشرف غنی در تصمیم 
طالبان  نیروهای  که  را  والیت  پنج  جنرال های  و  والی ها 

سال ها کنترل آن را بر عهده دارند، برکنار کند.
زمان  هم   تا  دارد  قصد  افغانستان  جدید  رییس جمهوری 
با خروج نیروهای خارجی تا پایان ماه دسمبر چارچوب 
جدیدی را برای نیروهای امنیتی این کشور ایجاد کند، اما 
اکنون سوال این است که این تغییرات چه تاثیری بر کشور 
درگیر جنگ و فساد و با وجود درگیری ها و پیچیدگی های 

نژادی و قبیله یی خواهد گذاشت؟
در همین حال سخنگوی رییس جمهوری افغانستان اعالم 
کرد، غنی برنامه دارد تا مقامات نظامی و غیر نظامی را در 
شرقی  والیت های  بادغیس،  و  قندوز  شمالی  والیت های 
غزنی و ننگرهار که هم مرز با پاکستان هستند و همچنین 
در والیت هلمند در جنوب تغییر دهد. به گفته سخنگوی 
دولت، این تغییرات طی دو یا سه ماه آینده اعمال خواهند 

شد.
این پنج والیت سال هاست که تحت کنترل نیروهای طالبان 
هستند و نیروهای دولتی تلفات زیادی را بر اثر حمالت 

متعدد شبه نظامیان در این والیت ها متحمل می شوند.

غنی و عبداهلل در معرفی کابینه دچار اختالف هستند

مقام های پنج والیت برکنار می شوند
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نتایج  کسب  از  دورتموند  سرمربی 
بسیار  جاری  فصل  در  ضعیف 
از  که  کرد  تاکید  اما  است  ناراحت 

هدایت این تیم استعفا نمی دهد.
دورتموند در هفته سیزدهم بوندسیلگا 
رفت  میدان  به  فرانکفورت  خانه  در 
و با دو گل تن به شکست داد تا با 
رده بندی  قعر جدول  در  امتیاز  یازده 
پایان  در  کلوپ  یورگن  گیرد.  قرار 
بازی گفت: بسیار ناراحت هستم اما 
کسی  هنوز  چون  دهم  نمی  استعفا 
نشده  انتخاب  من  عنوان جانشین  به 
هستم  دورتموند  سرمربی  من  است. 
و نسبت به نتایج بد این تیم احساس 

کابوس  فصل  کنم.  می  مسئولیت 
من  گذاریم.  می  سر  پشت  را  واری 
نتوانسته ام با دورتموند نتایج خوبی 
به دست آورم اما هنوز سرمربی این 
تیم هستم و به کناره گیری فکر نمی 
کنم. تنها در یک حالت از هدایت تیم 
کنار می روم آن هم زمانی است که 
با من تماس بگیرند و  باشگاه  سران 

اخراجم کنند.
او ادامه داد: طبیعی است که هواداران 
دورتموند به من اعتراض کنند؛ چرا 
در  بدی  بسیار  نتایج  آنها  تیم  که 
در  است.  آورده  دست  به  فصل  این 
دادیم  به شکست  تن  هم  دیدار  این 
یابد.  ادامه  ما  کابوس وار  فصل  تا 
دورتموند در این دیدار چند موقعیت 
گل را ایجاد کرد اما نتوانست از آنها 
سریع تر  چه  هر  باید  کنند.  استفاده 
کنیم.  خارج  شرایط  این  از  را  خود 
من مسئول نتایج بد دورتموند هستم 
و تا زمانی که هدایت این تیم را بر 
حلی  راه  دنبال  به  باید  دارم  عهده 

مناسب باشم.

ارشف غني د وزارتونو معینان رسپرست وزیران اعالن کړل.

تر اعالنېدو پورې دې  افغان ولسمرش محمد ارشف غني وايي؛ د کابینې 

دمه  دې  تر  چې  وزیران  هغه  او  وي  وزیران  رسپرست  معینان  وزارتونو  د 

رسپرستان وو له دندو دې کوښه يش.

ولسمرش غني دغه خربې د اجرایيوي چارو له رییس عبدالله عبدالله رسه 

د هغه په دفرت کې وکړې او زیاته یې کړه چې د قانون له مخې رسپرستان له 

دوو میاشتو څخه زیات حق نه لري؛ نو پکار ده چې د کابینې تر اعالنېدو 

پورې دې د اړونده وزارتونو لوړ رتبه معینان د هغوی پر ځای رس پرست 

وزیران وي.

په  پرېکړې  د  غني  ولسمرش  د  عبدالله  عبدالله  رییس  چارو  اجراییوي  د 

تایید له رسپرست وزیرانو مننه وکړه چې خپل ځایونه یې خپلو معینانو ته 

پرېښودل.

دا په داسې حال کې ده چې د کابینې د ځنډ په اړه یو شمېر ګونکسې اورېدل 

کېدې چې کواکې ولسمرش غني او د اجراییوي چارو رییس عبدالله د یو 

شمېر وزارتونو پر رس اختالفات لري؛ خو د هغوی په خربه چې اختالفات 

یې پای ته رسېديل او موافقه یې کړې ده.

ولسمرش غني د کابینې د ځنډ علتونه په نوو څېرو کې د وړ اشخاصو ټاکل 

کېدل ګڼي او زیاتوي چې له دقته کار اخیستل خورا مهم دي او وخت ته 

اړتیا لري.

ولسمرش همدا راز زیاته کړه، دوی د ځینو وزارتونو پر رس توافق کړی چې 

په دوه درې اونیو کې به یې وليس جرګې ته د تایید لپاره وپېژين او همدا راز 

د یو شمېر تخنیکي وزارتونو لپاره به د ازادۍ سیالۍ له الر ور کسان وټاکي.

اعالنېدو غوښتنه  د ژر  کابینې  د  د وليس جرګې غړو  څو ورځې وړاندې 

کوله چې د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره دې د یو شمېر وزارتونو لپاره وړ 

کسان ور وپېژين.

رسه له دې چې دغه مته یې د ولسمرش غنې د هغو څرګندونو پر بنسټ چې 

دوی به په نېږدې ورځو کې کابینه اعالن کړي پوره شوې وه خو یو شمېر 

اندېښمن  کېدو  رسپرست  معینانو  د  او  ځنډ  کابینې  د  اونیو  تر  بیا  وکیالن 

کړي دي.

د وليس جرګې غړي د معینانو دوه رسپرست کېدل د دوو نورمیاشتو لپاره 

ترمنځ  رهربانو  دواړو  د  چې  زیاتوي  او  لري  اندېښنه  نه  ځنډ  له  کابینې  د 

اختالفات پای ته نه دي رسېديل، ممکن دغه ځنډ ال پسې پراخه يش.

د  څمکنی  الرحمن  مجیب  استازی  خلکو  د  پکتیا  د  کې  جرګه  وليس  په 

وزیرانو پر ځای د معینانو رسپرست کېدل مهم ګڼي او زیاتوي چې دا کار 

باید ډېر مخکې شوی وای.

نوموړي ماندګار ته وویل: ) زه د معینانو له رس پرست کېدو رسه له وړاندې 

جوړ وم، زه وایم چې معینان باید په هغه وخت کې چې وزیران رسپرستان 

کېدل باید دوی رسپرستان شوي وای او وزیران یې له وظیفو بر طرف کړي 

وای.(

ښاغلی څمکنی په داسې حال کې د معینانو رسپرست کېدو او د کابینه ال 

نور ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې دغه ځنډ به ممکن کابل 

او نورو والیتونو ته څخته امنیتي او اقتصادي رضبه ورسوي.

هغه همدا راز د وزیرانو د کابینې د ځنډ په اړه د ولسمرش غني او د اجراییوي 

کړه چې  یې  زیاته  او  روان وګڼل  اختالفات  ترمنځ  عبدالله  رییس  د  چارو 

دواړه رهربان غواړي کلیدي وزارتونه خپلو پلویانو ته ورکړي.

نوموړي وویل: ) زه د یو وکیل او یو افغان په صفت وایم چې دواړه ډاکټر 

صاحبان ارشف غني او عبدالله غواړي د خپلو انتخابايت ټیمونو له منځه 

کمپاینونو  په  یې  رسه  دوی  له  چې  ټاکي  و  ته  وزارتونو  مهمو  څوک  هغه 

کې ډېرې منډې وهيل دي. که داسې نه وای نو بیا ولې دغه اختالفات نه 

ختمېږي.( 

اړه د وليس جرګې دریځ داسې  په  ښاغيل څمکني د کابینې د الځنډېدو 

روښانه کړ چې د دې جرګې غړي د خلکو استازي دي او د خلکو د امنیت 

لپاره به دوی د کابینې د ځنډ په اړه له جدیته کار واخيل.

د هغه په خربه مخکې له دې چې د وليس جرګې اعرتاضونه را پورته يش 

پکار ده چې د ميل یوايل حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره وزیران دوی 

ته ور وپېژين؛ څو د امنیت د ټینګښت په اړه د پام وړ ګامونه پورته يش.

په وليس جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قالتوال بیا وايي چې 

د کابینې ځنډ او وررسه د معینانو رسپرست کېدل به د حکومت په چارو کې 

ال خنډونه رامنځته کړي.

بويل  وړ  اندېښنې  د  وضیعت  امنیتي  چې  کې  حال  داسې  په  نوموړی 

لپاره حکومت محدود صالحیتونه  ) د معینانو د رسپرست کېدو  زیاتوي: 

ټاکلی دي، وختې چې صالحیت محدود شوو، مالومه ده چې خنډ او ځنډ 

به رامنځته کېږي.(

چې  کړه  یې  زیاته  او  وکړه  غوښتنه  اعالنېدو  ژر  د  کابینې  د  هم  قالتوال 

حکومت دی د روانو ستونزو د حل لپاره له جدیته کار واخيل او کابینه دې 

نوره نه ځنډوي.

د  د ولسمرشۍ  یوايل حکومت  د نوي ميل  په داسې حال کې ده چې  دا 

لوړې له مراسمو څو ورځې وروسته ټول برحال وزیران رسپرستان اعالن 

کړل او زیاته یې کړه چې د پنځه څلوېښت ورځو وروسته به وليس جرګې 

ته نوې کابینه اعالن کړي.

د ولسمرش د دغې ژمنې څه له پاسه دوه میاشتې کېږې چې کابیه بیا هم دوه 

درې اونیو ته ځنډېږي، که څه هم چې د دوی په وینا د کابینې پر رس یې شته 

اختالفات پای ته رسېديل او دواړو رییسانو پرې توافق کړی دی.

به  گوید  می  بارسلونا  سرمربی 
پیروزی تیمش برابر والنسیا در خانه 

حریف ایمان داشته است.
در  لیگا  سیزدهم  هفته  در  بارسلونا 
خانه والنسیا به میدان رفت که موفق 

از  برنده  بوسکتس  سرخیو   90 دقیقه  گل  با  شد 
زمین خارج شود و 3 امتیاز مسابقه را از آن خود 

کند.
عملکرد  از  اناریها  آبی  سرمربی  انریکه،  لوئیس 
در  او  است.  راضی  دیدار  این  در  شاگردانش 
از  کامال  من  گفت:  بازی  از  بعد  خبری  نشست 
عملکرد بازیکنان تیمم راضی هستم. بازی کردن 
در  تیم  این  نیست،  آسان  اصال  والنسیا  خانه  در 
خانه خوب ظاهر می شود، فرصت های زیادی را 
روی دروازه حریف خلق کردیم و می توانستیم با 
گل های بیشتری به پیروزی برسیم. والنسیا نیز می 
توانست دروازه ما را باز کند. انها هم مثل ما تالش 
زیادی برای برد از خودشان نشان دادند. والنسیا از 
بازی  تیم هایی است که همیشه می تواند  آن دسته 
را برای شما سخت کند. ما فرصت های زیادی را 
در این دیدار از دست دادیم. 19 شوت به سمت 
دروازه حریف داشتیم که 9 تای آن در چارچوب 
دروازه بود. چندین بار تا آستانه فروپاشی دروازه 
حریف پیش رفتیم ولی متاسفانه نتوانستیم به گل 
درخشید  دیدار  این  در  والنسیا  دروازه بان  برسیم. 
توپ  وقت ها  بعضی  شد.  ما  زدن  گل  از  مانع  و 
نمی خواهد وارد دروازه شود. بازیکنانم چیزی در 
می  افتخار  بازیکنانم  به  نگذاشتند.  کم  دیدار  این 

کنم. نگرش آنها را تمجید می کنم که تا دقایق آخر 
روز  روز،  ها  بعضی وقت  بودند.  گلزنی  دنبال  به 
شماست و می توانید یک بازی را با پیروزی پر گل 
پشت سر بگذارید و بعضی وقت ها هم روز، روز 
شما نیست و هر چقدر که تالش کنید و موقعیت 

ایجاد کنید، توپ به گل تبدیل نمی شود.
حاال  خوشبختانه  گفت:  تیمش  شرایط  درباره  او 
بازیکنان آسیب دیده ای نداریم اما همه می دانید 
که  دارد  احتمال  و  است  موقت  چیز  یک  این  که 
در دیدارهای آینده شرایط تغییر کند. نهایت تالش 
خود را می کنیم تا بازی به بازی پیشرفت کنیم اما 
گاهی  که  دانیم  می  هم  را  موضوع  این  خوبی  به 
تیم  یک  که  است  ممکن  فصل  طول  در  اوقات 
باشد.  دور  ایده ال خود  از شرایط  و  نباشد  خوب 
با آن کنار آمد.  باید  این یک چیز طبیعی است و 
بارسلونا در تمام پست ها بازیکنان شایسته ای در 

اختیار دارد، به طوری که اگر یک بازیکن 
از شرایط آرمانی دور باشد در نیمکت تیم 
جایگزین های بسیار خوبی حضور دارند.

تیم  وقتی  گفت:  ژاوی  درباره  انریکه 
خوب ظاهر می شود هیچ بازیکن خاصی 
و  کردند  کار  تیم خوب  همه  آید.  نمی  ذهنم  به 
می خواهم به تمام بازیکنان به خاطر این پیروزی 
ارزشمند تبریک بگویم. حاال دیگر باید به دیدار 
بعدی خودمان در جام حذفی و سپس لیگا فکر 

کنیم.
به  خود  سخنان  ادامه  در  آبی-اناریها  سرمربی 
ستایش از لیونل مسی پرداخت و گفت: همه می 
دانید که مسی چه بازیکن بزرگی است. او بهترین 

بازیکنی است که تا حاال دیده ام.
انریکه در پایان در پاسخ به این سوال که نمی خواهد 
شیوه بازی بارسلونا را که هنوز به پاس های متعدد 
بستگی دارد تغییر دهد گفت: بارسلونا در گذشته 
زیادی  قهرمانی های  به  توانست  شیوه  همین  با 
تغییر  را  تاکتیک  این  تا  نیست  نیازی  پس  برسد 
داد. ما هنوز هم می توانیم با این شیوه بازی برابر 
تیمم  دارم  دوست  برسیم.  پیروزی  به  حریفانمان 
در تمام بازی های خودش بر حریف مسلط باشد.

سوآرس  لوئیس  درباره  بارسلونا  جوان  سرمربی 
به  دیدار  این  در  که  نمی خورم  افسوس  گفت: 
سوآرس بازی دادم. او در این دیدار خیلی خوب 
بود و بیش از انتظار ظاهر شد. فراموش نکنید که 
بازی  از  محرومیت  دلیل  به  را  ماه  چند  سوآرس 

کردن دور بود.

انریکه: 

به بازیکنانم افتخار می کنم

ورزش
کلوپ: 

من مسوولم و کنار نمی روم

در افغانستان 4500 تن به...
حد  از  بیش  افزایش  خطر  در 
ویروس »اچ آی وی« قرار ندارد؛ 
یک  از  بیش  موجودیت  ولی 
مقام های دولتی را  معتاد،  میلیون 
بیکاری،  فقر،  است.  کرده  نگران 
سطح پایین آگاهی در مورد ایدز، 
های  مهاجرت  و  باز  سرحدات 
باور  به  داخلی عواملی هستند که 
مقام های وزارت صحت عامه می 
تواند خطر ابتال به ایدز را در این 

کشور بیشتر کند.
معتاد  هزار   20 حاضر  حال  در 
زنده گی  افغانستان  در  تزریقی 
می کنند. این معتادان از سرنج های 
آلوده استفاده می نمایند و بیشترین 
نگرانی ابتال به ایدز در میان همین 

افراد وجود دارد.
رییس  دوم  معاون  دانش،  سرور 
مراسم  این  در  افغانستان  جمهور 
گفت حضور معتادان در مکان های 
ایدز  به مرض  ابتال  عمومی خطر 
»به صورت  است:  کرده  بیشتر  را 
اگر  صریح  و  مشخص  خیلی 
که  می بینیم  متاسفانه  کنیم،  مطرح 
معتاد در  حضور صدها و هزاران 
مسیر  در  و  عمومی  صحنه های 
و  ما  کشور  چهره  تنها  نه  راه ها 
به  بلکه  ساخته،  دگرگون  را  شما 
طریق  از  آشکار  خیلی  صورت 
مرض  این  گسترش  به  تزریقات 

می پردازند.«
این مقام حکومت وحدت ملی از 
رسانه ها و عالمان دین خواست تا 
گسترش  از  جلوگیری  منظور  به 
مرض ایدز، برنامه ها و تبلیغاتی را 

به راه اندازند.
صحی  سازمان  آمار  براساس 
جهان، شمار ابتال به »اچ آی وی« 
در اروپا رو به کاهش است؛ ولی 
شرق  کشورهای  در  مرض  این 

شامل  نیز  افغانستان  که  مدیترانه 
آنهاست در حال افزایش می باشد.
عبدالرحیم رجایی، یک افغان مبتال 
روز  مراسم  در  که  است  ایدز  به 
افغان  از  نماینده گی  به  شنبه  یک 
گفت.  سخن  ایدز  به  مبتال  های 
زیر  در  و  بوده  معتاد  می گوید  او 
استفاده  دلیل  به  کابل  سوخته  پل 
از سرنج های آلوده به این مرض 

مبتال شده است.
از  دردناکی  حکایت های  رجایی 
و  کرد  معتادان  اسفبار  وضعیت 
گفت این افراد به صورت ظالمانه 
شوند:  می  تحقیر  و  توهین  ای 
»در بعضی اوقات آن ها از طرف 
و  لت  مورد  عام  مردم  و  پولیس 
و  توهین  و  می گیرند  قرار  کوب 
تحقیر می شوند. آن ها را تشبیه به 
حیوان می نمایند و برای شان هیچ 

گونه ارزش انسانی قایل نیستند.«
دولتی  مقام های  از  مبتال  فرد  این 
تحقیر  و  توهین  جلو  تا  خواست 
بگیرند  را  ایدز  مرض  به  ابتالیان 
زنده  که  زمانی  تا  ها  آن  برای  و 
مهیا  را  مناسب  زندگی  زمینه  اند، 
کنند. رجایی گفت: »امیدواریم که 
آینده ما بهتر شود. با ویروس »اچ 
آی وی« مبارزه کنید نه با مصرف 
کنندگان مواد مخدر و کسانی که 

با ایدز زندگی می کنند.«
روابط  طریق  از  ایدز،  مرض 
مبتال،  افراد  با  جنسی  نامشروع 
با  آلوده  سرنج های  استفاده 
ویروس »اچ آی وی« و تیغ های 
آلوده با این ویروس از فرد مریض 
به اشخاص سالم منتقل می شود. 
تماس های  از طریق  بیماری  این 
بوسیدن  دادن،  دست  مانند  بدنی 
و حتی استفاده از ظروف مشترک 

منتقل نمی شود.
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کار  پایان  اجراییی یک شنبه شب،  رییس جمهور ورییس 
سرپرست وزرای کابینه را اعالم کرد و بر قانونمداری در 

کشور تاکید ورزیدند. 
حال، برخی اعضای مجلس نمایندگان تعیین معیین ها را 
به حیث سرپرست وزارت خانه خالف قانون دانسته، اما 
قانونی  گریز  را  جمهور  رییس  تصمیم  این  دیگر  برخی 

عنوان کردند.
عرفان اهلل عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان در صحبت 
به رسانه ها گفت: » تصمیمی را که رییس جمهور و رییس 
سرپرست  عنوان  به  ها  معین  معرفی  مورد  در  اجرایی 
وزارت خانه ها اعالم کردند، در مطابقت با قانون نیست؛ 
داده و حکومت  اجازه سرپرستی  ماه  دو  تنها  قانون  زیرا 
وحدت ملی باید در این مدت وزرای جدید را به مجلس 

معرفی می کرد«.
آقای عرفان، تعیین معین ها را به عنوان سرپرست، ضعف 

حکومت داری عنوان کرد.
آرامی ها در کشور  نا  ادامه  از  را  نگرانی مردم  افزایش  او 

ناشی از عدم معرفی کابینه عنوان کرد.
غالم فاروق مجروح دیگر عضو مجلس نیز تعیین معین ها 

را به عنوان سرپرست، گریز قانونی عنوان کرد.
آقای مجروح به خبرگزاری جمهور گفت: » رییس جمهور 
بودن وزرا  برای سرپرست  قانون سرپرستی  مدت که در 
تعیین شده است را در نظر گرفت؛ اما تعیین معین ها به 

عنوان سرپرست یک گریز قانونی است«.
او، تعیین معین ها را به حال مردم افغانستان مفید ندانسته 
بر  بیشتر  منفی  تاثیرات  حتا  موضوع  این  کرد:  تصریح  و 
اوضاع کشور خواهد داشت؛ زیرا زمانی که وزیر سرپرست 
وزارت بود نتوانست کاری انجام دهد، پس چگونه معین 
ها می تواند وضعیت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و صحی 

افغانستان را تحت کنتر در آورد.
رییس جمهور، شب گذشته هنگام اعالم خاتمه میعاد کار 
وزرای سرپرست خاطرنشان کرد که از دو تا 4 هفته دیگر 

به تدریج وزرای کابینه به مجلس معرفی خواهند شد.

کردند  امیدواری  ابراز  مجلس  نمایندگان  حال؛  همین  در 
که رهبران حکومت وحدت ملی در وقت تعیین شده و 
حتا پیشتر از آن وزرا را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس 

معرفی کنند.
قرار است تا دو روز آینده، نشست لندن در ادامه نشست 
توکیو به منظور تجدید تعهدات جامعه جهانی پس ازسال 

2015، در قبال افغانستان برگزار شود.
رییس جمهور و رییس اجرایی همراه با سرپرست وزیران 
خارجه، داخله، مالیه و مشاور امنیت ملی در نشست لندن 

شرکت خواهند کرد.
نمایندگان مجلس، اشتراک سرپرست وزرا را در نشست 

لندن، سوال برانگیز عنوان می دارند.
مورد  این  در  مجلس  منشی  نایب  عرفان  اهلل  عرفان 
خاطرنشان کرد: » نبود وزرای انتخابی در کابینه در پهلوی 
توانایی  بر  مبنی  افغانستان  مردم  عامه  اذهان  در  اینکه 
چنین  است؛  کرده  ایجاد  سوال  ملی  وحدت  حکومت 
ایجاد کرده است که  نیز  نزد جامعه جهانی  سوالی را در 
چطور این دو بزرگوار در 60 روز توانایی معرفی کابینه را 

پیدا نکرده اند«.
سرپرست  شرکت  که  ورزید  تاکید  مجلس  منشی  نایب 
برای  را  تخنیکی  و  اداری  مشکل  لندن  نشست  در  وزرا 

افغانستان به میان می آورد.
رییس  و  جمهور  رییس  گویند:  می  مجلس  نمایندگان 
مجلس  به  لندن  نشست  از  پس  که  را  وزرایی  اجرایی 
نشست  جریان  در  معنی  تمام  با  باید  کنند؛  می  معرفی 
لندن و اهدافی که در این نشست در چند سال آینده برای 

افغانستان تعیین می شود، بگذارند.
پیش از این؛ برخی آگاهان از موجودیت اختالفات میان 
رییس جمهور و رییس اجرایی سخن می گفتند؛ اما شب 
گذشته آقای غنی و آقای عبداهلل هرگونه اختالف بر سر 
معرفی وزرای کابینه را رد کردند و گفتند که معرفی کابینه 

به بررسی دقیق تر و زمان مناسبتر نیاز دارد.

مجلس نماینده گان:

رییس جمهور و رییس اجرایی از قانون فرار کردند
در افغانستان 4500 تن به ایدز مبتال هستند

58 تن جان داده اند
جهانی  روز  افغانستان  حکومت  مقام های 
مبارزه با ایدز را زیر عنوان »تداوی دوامدار، 
براساس  کردند.  تجلیل  زنده گی«  حفاظت 
در  نفر   4500 جهان،  صحی  سازمان  آمار 
افغانستان به مریضی ایدز مبتال اند و 58 تن 

براثر این بیماری جان باخته اند.
می گوید  افغانستان  عامه  صحت  وزارت 
برای  متحد  ملل  سازمان  که  برنامه هایی 
افغانستان  در  دارد،  ایدز  با  مبارزه  و  کاهش 
نشان  وزارت  این  آمار  می شود.  تطبیق  نیز 
می دهد که در مجموع 58 تن از افرادی که 
مبتال به ایدز بوده اند، جان شان را از دست 
عامه  صحت  وزارت  در  ها  مقام  اند.  داده 
می گویند با آن که شمار افراد مبتال به ایدز 
زیاد نیست، ولی عواملی در افغانستان وجود 
دارد که ممکن است سبب مبتال شدن تعداد 

بیشتری به این ویروس شود.
داکتر احمد جان نعیم، معین وزارت صحت 
در   1393 قوس   10 دوشنبه  روز  عامه 
مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی 
مبارزه با »اچ آی وی« یا ایدز در کابل برگزار 

کرد:  تاکید  مرض  این  وقایه  بر  بود،  شده 
به  که  است  مصمم  عامه  صحت  »وزارت 
همکاری شریکانش، سطح پوشش و تدابیر 
به  کشور  در  را  تداوی  و  وقایوی  خدمات 
سطحی برساند که تمام افراد واجد شرایط، 
پیدا  دسترسی  وقایه  و  تداوی  خدمات  به 

کنند.«
خطر افزایش مبتالیان
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جنازه  تشییع  مراسم  یک  در  انتحاری  یک حمله کننده 
در والیت بغالن، نه نفر را کشت. این امر بیانگر یک 
ناامنی در سطح ملی در زمانی است که نیروهای ناتو 
در همین ماه پس از 13 سال، ماموریت جنگی شان را 

پایان می دهند.
به  بغالن  پولیس  قوماندان  امرخیل  اهلل  امین  جنرال 
انتحاری  یک  امروز صبح  که:»  است  گفته  فرانسپرس 
با بمب، درحالی که پیاده بود، مواد انفجاری اش را در 
بین مردمی انفجار داد که در مراسم تشعیع جنازه یی در 

ولسوالی برکه شرکت کرده بودند«.

وی افزوده است: »گزارش های اولیه نشان 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 یکی از سران قومی بوده است. بغالن والیتی است 
که در وسط بزرگراه بین کابل و مزارشریف قرار دارد و 
درسال های اخیر از خرابترین وضع امنیتی متضرر شده 
است. تاج محمد تقوا، ولسوال برکه شمار کشته شده گان 

را تایید کرده است.
مقامات  از  شماری  احتماالً  »هدف  که:  است  گفته  او 
اند که  عالیرتبه پولیس و اعضای شورای والیتی بوده 

در این مراسم شرکت کرده بودند«.
کابل  در  حمالت  سلسله  یک  دنبال  به  انفجار  این 
گیری  شدت  از  را  ها  نگرانی  که  می گیرد  صورت 
خشونت ها در آستانه کاهش حضور نظامی بین المللی 

زیر فرماندهی ایاالت متحده امریکا دامن زده است.
ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان سر از 31 دسمبر 
از یک ماموریت جنگی به نقش حمایتی مبدل می گردد 
که شمار سربازان نیز از اوجش در سال 2010 میالدی 

که 130 هزار نفر بود، به 12500 نفر کاهش می یابد.

حملۀ انتحاری بر مراسم جنازه یی در بغالن
9 تن کـشته شـدند و 18 تـن زخـم بـرداشتند


