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در عراق ،مسایل آنگونه که بهنظر میرسند ،نیستند .دو مورد که اخیرا
رخ داده است را میتوان بهعنوان مثال ذکر کرد که تفاوت ظاهر و باطن
قضایا را نشان میدهد .مورد اول مربوط به بازپسگیری فلوجه در
ماه جنوری  2014بهدست داعش است که بهکمک جنگجویان قبیلهای
صورت گرفت .فلوجه شکست سختی برای دولت عراق بود :این شهر در
چهل مایلی غرب بغداد قرار دارد و یکی از دژهای محکم سنیهای این
کشور ،و دروازهی پایتخت بهشمار میآید...
صفحه 5
خربها

کوهدامنی :خانه سیاف به علت انتقاد او
از تروریستان مورد هدف دو راکت
قرار گرفته است

صفحه 2

آغاز عملیات مشترک نیروهای امنیتی و ناتو
برای بازپسگیری موسی قلعه

برادر مال عمر :مال منصور رهبر طالبان نیست
و احتمال درگیری میان شاخههای طالبان
وجود دارد

صفحه 2

چرا افغانستان برای ایاالت متحده
مهم است؟

خطر و آزار و اذیت
در افغانستان

ما در تابستان سال  2011به کابل رسیدیم تا رهبری سفارت ایاالت متحده در افغانستان
را به عهده بگیریم .موج تهاجم نظامی ایاالت متحده از اوجش که صدهزار سرباز بود،
فروکش کردهبود .به جای آن ،رویکرد غیرنظامی ایاالت متحده با بیشتر از  1200دیپلمات
امریکایی ،کارمندان غیرنظامی و قراردادیها در سراسر کشور اوج گرفته بود .آنان در
صفحه4
شرایط دشوار و خطرناک کار میکردند تا مردم افغانستان ...

هزاره جات ،مناطق مرکزی افغانستان و جایی که هزارهها زندگی میکنند ،شاهد افزایش
خشونت بوده است .در شاهراههای منتهی به کابل ،مسافران هزاره از دیگران جدا ساخته
شده و به منظور باج گیری ربوده شده یا حتا کشته میشوند .هزارهها بهخاطر جایگاه
سیاسی یا داشتن قدرت کشته نمیشوند؛ آنها آزار و اذیت میشوند چون اهداف
صفحه4
آسانیاند؛ ویژگیهای فزیکی متمایز دارند و به مذهب شیعه وابسته اند...

رسمقاله

صفحه 2

جایگاه خالی اپوزیسیون در دولت
وحدت ملی

Flying 2 times
weekly to

شماری از احزاب و چهرههای سیاسی ،ائتالف جدیدی را تشکیل داده و روز پنجشنبه
هفته گذشته رسماً موجودیت آنرا اعالم کردند .صبغت اهلل مجددی ،اولین رییس
جمهور مجاهدین ،محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسالمی ،پیرسید احمد
گیالنی رهبر حزب محاذ ملی ،انوارالحق احدی رهبر حزب افغان ملت ،سید حسین
انوری رهبر حزب حرکت اسالمی ،احمدضیا مسعود ،قطب الدین هالل ،قاضی محمد
امین وقاد و عبدالحکیم منیب از اعضای این ائتالف جدید میباشند .هدف از ایجاد
این ائتالف حمایت از کارکردهای مثبت دولت وحدت ملی و انتقاد از نقاط ضعف
و ناتوانیهای آن عنوان شده است...
صفحه 2
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جایگاه خالی اپوزیسیون
در دولت وحدت ملی
شامری از احزاب و چهرههای سیاسی ،ائتالف جدیدی را تشکیل
داده و روز پنجشنبه هفته گذشته رسامً موجودیت آنرا اعالم
کردند .صبغت الله مجددی ،اولین رییس جمهور مجاهدین،
محمد کریم خلیلی رهرب حزب وحدت اسالمی ،پیرسید احمد
گیالنی رهرب حزب محاذ ملی ،انوارالحق احدی رهرب حزب افغان
ملت ،سید حسین انوری رهرب حزب حرکت اسالمی ،احمدضیا
مسعود ،قطب الدین هالل ،قاضی محمد امین وقاد و عبدالحکیم
منیب از اعضای این ائتالف جدید میباشند .هدف از ایجاد این
ائتالف حامیت از کارکردهای مثبت دولت وحدت ملی و انتقاد از
نقاط ضعف و ناتوانیهای آن عنوان شده است.
این ائتالف سیاسی در حالی شکل میگیرد که پس از تشکیل
دولت وحدت ملی در افغانستان ،هیچ جریان سیاسی قدرتمندی
در مقام اپوزیسیون دولت ظاهر نشده است .اکنون که یک
سال از تشکیل دولت وحدت ملی میگذرد ،این اولین حرکت
سیاسی است و این تنها جریانی است که به مثابه یک نیروی
جدید عمالً در صحنۀ سیاسی حضور پیدا میکند .علیرغم حضور
نسبتاً گسرتده و تنوع خاستگاهی احزاب و چهرههای شامل در
این ائتالف ،این جریان منیتواند به مثابه یک نیروی قدرتمند
در مقام اپوزیسیون دولت قرار بگیرد .دالیل این امر هم روشن
است.
اول .اکرثیت اعضای این ائتالف احزاب و چهرههاییاند که در
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از ارشف غنی احمدزی
حامیت میکردند .در حال حارض هم این احزاب و چهرهها عمالً
در بدنۀ دولت حضور دارند و یا مناسبات نزدیکی با دولت وحدت
ملی ،به ویژه شخص رییس جمهور ،دارند .بدین اساس ،تشکیل
این ائتالف پیش از اینکه یک حرکت هدفمند و برمبنای
اصول و اهداف بلند مدت باشد ،یک حرکت فورمالیته است که
حامیت بخشی از دولت را باخود به همراه دارد .به نظر میرسد
این جریان سیاسی با طرح دولت وحدت ملی ،به ویژه مجموعۀ
نزدیک به رییس جمهور ،به میدان آمده و در واقع موجودیت آن
واکنشی نسبت به تحرکاتی است که از سوی برخی از جریانهای
جهادی دیگر با محوریت عبدالرب رسول سیاف صورت میگیرد.
آقای سیاف بارها از دولت وحدت ملی انتقاد کرده و گفته بود که
جایگاه مجاهدین در دولت وحدت ملی ضعیف شده است .به
نظر میرسد او در تالش است تا بخشی از مجاهدین و شامری
از مقامهای دولت پیشین را یکجا کرده و به مثابه نیروی جدید
سیاسی ظاهر شوند.
دوم ،اکرثیت اعضای این ائتالف عمدتاً از جریانها و چهرههای
معتدل و نسبتاً میانهرو مجاهدین محسوب میشوند .در طول یک
دهه گذشته ،اکرث این چهرهها در بدنۀ دولت حضور داشتند و
همواره تالش کردند تا همسو با سیاستهای ارگ حرکت کنند.
از طرف دیگر این مجموعه به تبع میانهروی خود در سیاست،
اغلباً در تصمیم گیریهای کالن و سیاست گذاریهای کلی
کشور نیز فعاالنه ایفای نقش نکردهاند .علیرغم اینکه برخی
از این چهرهها در مقامها و مناصب مهم دولتی قرار داشتند ،اما
حضور آنان اغلباً سمبولیک و منادین بود و کمتر اتفاق میافتاد
که بتوانند مسیر سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای کالن
دولتی را مدیریت کنند .از این لحاظ ،به نظر منیرسد ،ظهور این
ائتالف بتواند یک حرکت جدی در مناسبات سیاسی محسوب
شود و این ائتالف بتواند در قامت یک اپوزیسیون نیرومند دولتی
اقامۀ وجود کند .این امکان هم به لحاظ رشایط ساختاری و هم
به لحاظ انگیزش و روحیات اعضای این ائتالف موجود نیست و
حتا تداوم آن در معرض پرسشهای جدی میباشد.
جای خالی یک اپوزیسیون نیرومند در نظام کنونی هم چنان
خالی است .با وجودیکه در موافقتنامه تشکیل دولت وحدت
ملی بر رس تشکیل اپوزیسیون و تعیین رهربی آن از سوی دولت،
میان دو جناح انتخاباتی توافق شده بود ،اما هنوز در این زمینه
اقدامی صورت نگرفته است .جریانهای سیاسی نیز تا کنون این
کار را انجام نداده و جریان موثری طی یک سال گذشته شکل
نگرفته است .ائتالفی که اخیرا ً اعالم موجودیت کرده ،منیتواند
جایگاه اپوزیسیون در نظام کنونی را بدست آورد .این جریان نه
خود مستقالنه ،موجودیت خود را به مثابه اپوزیسیون تعریف کرده
و نه واجد ظرفیتها و رشایط الزم برای احراز چنین جایگاهی
میباشد .شانس اینکه بتواند جایگاه اپوزیسیون تعریف شده در
موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را بدست آورد ،نیز ناچیز
است ،زیرا هر دو جناح حارض در دولت وحدت ملی در مورد
اعضای آن توافق نظر ندارند.

آغاز عملیات مشترک نیروهای امنیتی و ناتو
برای بازپسگیری موسی قلعه
اطالعات روز :پس از نرش گزارشها مبنی بر سقوط
ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند به دست طالبان،
اکنون مقامهای وزارت دفاع میگویند که نیروهای امنیتی
و نظامیان ناتو برای پس گرفنت این ولسوالی عمالیت
مشرتک را راه اندازی کردهاند.
روز چهارشنبه هفتهی گذشته مسئوالن محلی والیت
هلمند تایید کردند که ولسوالی موسی قلعه پس از چند
روز درگیری به دست شورشیان طالبان افتاد.
مقامهای قول اردوی  ۲۱۵میوند گفتهاند که نیروهای
امنیتی روز پنجشنبه ۵ ،سنبله دست به حمله گسرتده به
مواضع طالبان در این ولسوالی زدهاند.
همچنان این مقامها خرب دادهاند که در حمالت روز

پنجشنبه  ۱۱۰شورشی وابسته به گروه طالبان کشته
شدهاند.
گفته شده که نیروهای امنیتی در این حمله از حامیت
هوایی نیروهای ناتو ،موسوم به حامیت قاطع ،برخوردار
هستند.
گروه طالبان تا به حال در این مورد واکنشی نشان نداده
است.
در همین حال دولت وزیری ،یکی از سخنگویان وزارت
دفاع ،گفته که معاون این وزارت به والیت هلمند رفته
و عملیات برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه را از
نزدیک زیر نظر دارد.
همچنان مقامهای ناتو گفته که هواپیامهای آنها در به

روز پنج شنبه  ۹بار به ولسوالی موسی قلعه حمله کردهاند.
ولسوالی موسی قلعه هلمند در سالهای گذشته محل
درگیریهای خونین و شدید بین نیروهای امینتی و
مخالفان مسلح بوده است و چند بار بین دو طرف
دستبهدست شده است.
موسی قلعه دومین ولسوالی والیت هلمند است که در
ماههای اخیر به دست نیروهای طالبان میافتد.
پیش از این ولسوالی نوزاد این والیت نیز به دست طالبان
سقوط کرد.
هلمند در مرز مشرتک با پاکستان در جنوب کشور
از ناامنترین والیتها است .در شامری زیادی از
ولسوالیهای این والیت شورشیان نفوذ گسرتده دارند.

کوهدامنی :خانه سیاف به علت انتقاد او از تروریستان
مورد هدف دو راکت قرار گرفته است
اطالعات روز :مقامهای پولیس ولسوالی پغامن میگویند
که روز گذشته دو راکت در نزدیکی خانه عبد الرب رسول
سیاف ،یکی از رهربان جهادی برخورد کرده است.
فهیم کوهدامنی ،سخنگوی آقای سیاف وقوع این رویداد
را تایید کرده و آن را کار تروریستان خوانده و میگوید که
«به دلیل انتقادهای رصیح آقای سیاف از تروریستان»،
آنها در صدد کشنت او هستند.
امرالله پژواک ،فرمانده پولیس ولسوالی پغامن گفته است
که دو راکت دیروز ،جمعه ،به حدود دوصد مرتی خانه آقای

سیاف اصابت کرده است.
به گفتهی پژواک در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده
است.
آقای پژواک میگوید که این راکت از کوهی در منطقهی
میاخیل ولسوالی پغامن پرتاب شده است.
مسئولیت این رویداد تاکنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته
است.
همچنان آقای کوهدامنی گفت که این چندمین بار است
که خانه آقای سیاف از یک نقطه خاص مورد حمله قرار

میگیرد.
این در حالیست که پیش از این ریاست امنیت ملی در
مواردی افرادی را به اتهام برنامهریزی برای ترور آقای
سیاف بازداشت کرده است.
عبد الرب رسول سیاف ،یکی از رهربان مطرح جهادی
که در چندین بار انتقادهای شدید را علیه طالبان و دیگر
گروههای مخالف مسلح وارد کرده است.
آقای سیاف اعامل تروریستی طالبان و دیگر گروههای
تروریستی بارها به چالش کشیده بود.

برادر مال عمر :مال منصور رهبر طالبان نیست و احتمال درگیری
میان شاخههای طالبان وجود دارد
اطالعات روز :مال عبداملنان ،برادر مال عمر؛ رهرب پیشین
طالبان ،از احتامل درگیری مسلحانه میان شاخههای طالبان
بر رس گزینش رهرب این گروه هشدار داده است.
به نقل از تلویزیون یک ،مالعبداملنان گفته که مال اخرت
منصور به هیچ عنوان مورد قبول خانواده مال عمر و بسیاری
از فرماندههان طالبان نیست و او تالش دارد با زور برخی را
برای حامیت از خودش مجبور سازد.
پس از خرب مرگ مال عمر ،گروه طالبان اعالم کرد که
شامری از فرماندهان این گروه مال اخرت محمد منصور را به
عنوان رهرب جدید خود انتخاب کرده است.
این موضوع مخالفت شامری از مقامهای بلند پایه طالبان،

شورای کویته و خانواده مال عمر را به دنبال داشت.
اكنون مال عبداملنان كه خود را برادر مال محمد عمر
میگوید در متاس تليفونی از يك محل نامعلوم واليت
كندهار ،به تلویزیون یک گفته که مال اخرتمحمد منصور
قصد دارد طالبانی را كه زعامت او را قبول ندارند به زور به
سوی خود بكشاند.
عبداملنان افزوده كه مال اخرت منصور بر ضد كسانی كه
رهربیاش را منیپذيرند فتوا نيز صادر كرده است.
او همچنان با ادامهی فعاليت مال اخرت محمد منصور،
شکاف بيشرت در ميان طالبان ايجاد خواهد شد و احتامل
درگريی مسلحانه ميان اين گروه نيز وجود دارد.

برادر مال عمر گفته كه گروه طالبان مال اخرت منصور را به
عنوان رهرب این گروه قبول ندارند و به زودی علامی دينی
در باره تعيني جانشني مال محمد عمر فيصله خواهند كرد.
او از طالبان خواسته كه به فيصلهی عاملان دينی احرتام
بگذارند.
در همین حال از احتامل درگريی ميان افراد منصور دادالله
و مال اخرت محمد منصور در مربوطات واليت زابل نیز خرب
میرسد .باشندگان ولسوالی خاک افغان این والیت گفتهاند
كه افراد منصور دادالله و مال اخرت منصور در اين ولسوالی
در حال آرايش نظامی هستند و صدها نريو از هر دو طرف
برای نربد ميان هم ،آماده گی میگريند.

جنرال دوستم :پاکستان دیگر قابل تحمل نیست
اطالعات روز :به دنبال انقتادهای شدید جرنال
عبدالرشید دوستم از عملکرد و سیاست دوگانهی
پاکستان در برار افغانستان ،به تازگی گفته که کارنامههای
تخریبی پاکستان دیگر برای او و مردم افغانستان قابل
تحمل نیست.
آقای دوستم تأکید کرده که پاکستان همواره تالش کرده
تا از طریق طالبان کودکان و زنان را با راه اندازی حمالت
هراس افگنانه بکشد.
جرنال دوستم ،معاون اول رییس جمهور که بیشرت از یک
ماه بدین سو در خط مقدم جنگ علیه طالبان در شامل
کشور نیروهای امنیتی را رهربی میکند ،به روز پنج شنبه
با دو هزار نیروی امنیتی وارد والیت رسپل شد.
خربها از والیت رسپل حاکی از آن است که با ورود

جرنال دوستم به این والیت ،ولسوالی کوهستانات از
کنرتول طالبان خارج شد.
رسپل یکی از والیتها در شامل کشور است که طالبان
در بخشهایی آن حضور گسرتده دارند و یک ولسوالی
را نیز در اختیار داشتهاند؛ اما با رسیدن جرنال دوستم،
طالبان کنرتول این ولسوالی را از دست داده اند.
پس از حمالت خونین در کابل به تاریخ  16اسد امسال،
مقامهای بلند پایه حکومتی از پاکستان انتقاد کرده و این
کشور را به حامیت از تروریستان متهم کردند.
جرنال دوستم نیز با انتقاد از سیاست دوگانهی پاکستان
در برابر افغانستان گفته بود که جنگ شامل جنگ
افغانستان با ( آی اس آی) است .او همچنان خواهان
قطع روابط دیپلوماتیک با این کشور شده بود.

آقای دوستم یک بار دیگر دست پاکستان را در همه
نابسامانیهای موجود در کشور ،دخیل دانسته وهشدار
میدهد که کاسهی صرب مردم در برابر این کشور لربیز
شده است.
در همین حال خربها از والیت رسپل میرساند که جرنال
دوستم در یک توقف کوتاه در دروازه ورودی رسپل ،به
طالبان هشدار داد که تسلیم شوند ،در غیرآن با برخورد
جدی نیروهای امنیتی روبهرو خواهند شد.
والیتهای رسپل ،بغالن ،قندوز ،تخار و بدخشان در
شامل و شامل رشق کشور از جمله والیتهایی اند که
هم اکنون طالبان در بخشهایی آنها حضور گسرتده
داشته و با کمک جنگجویان خارجی بر ضد دولت
میجنگند.

حملهی انتحاری بر موتر سربازان ارتش در غرب کابل
یک کشته برجا گذاشت

اطالعات روز :شام دیروز ،جمعه ،یک مهاجم انتحاری
مواد انفجاری همراهاش را در نزدیکی یک موتر رسبازان
ارتش ،در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل ،منفجر
کرد که در نتیجه آن دست کم یک رسباز ارتش کشته و
سه تن دیگر زخم برداشتند.
جرنال عبدالرحمن رحیمی ،فرمانده پولیس کابل با تایید
این رویداد گفته است که مهاجم انتحاری مواد انفجاری
همراهاش را در نزدیکی موتر که چند تن از رسبازان

ارتش را انتقال میداد منفجر ساخت.
اما شاهدان عینی از کشته شدن دو رسباز ارتش در این
رویداد خرب دادهاند .اما این شامر تلفات تاکنون از سوی
مسئوالن امینتی تایید نشده است.
این حمله در حالیست که هفتهی گذشته یک مهاجم
انتحاری ،موتر مملو از مواد انفجاریاش را در منطقهی
مکروریان چهارم شهر کابل ،در نزدیکی کاروان نیروهای
خارجی ،منفجر ساخت.

در نیتجهی این رویداد دوازده تن به شمول سه شهروند
خارجی کشته و بیش از صد تن دیگر زخمی شدند.
اخیرا ً شهر کابل شاهد چندین حملهی خونین انتحاری
بوده است .به تاریخ شانزدهم ماه گذشته سه رویداد
انتحاری جداگانه در شهر کابل اتفاق افتاد که در این
رویدادها دست کم  60تن کشته و بیش از  400تن دیگر
زخمی شدند.

چرا افغانستان
برای ایاالت متحده مهم است؟
منبع :سیانان
نویسندگان:جیمز بی کننگهام و رایان کراکر ،سفیران پیشین ایاالت متحده در افغانستان
ترجمه:جواد زاولستانی

ما در تابستان سال  2011به کابل رسیدیم تا رهبری
سفارت ایاالت متحده در افغانستان را به عهده
بگیریم .موج تهاجم نظامی ایاالت متحده از
اوجش که صدهزار سرباز بود ،فروکش کردهبود .به
جای آن ،رویکرد غیرنظامی ایاالت متحده با بیشتر
از  1200دیپلمات امریکایی ،کارمندان غیرنظامی
و قراردادیها در سراسر کشور اوج گرفته بود .آنان
در شرایط دشوار و خطرناک کار میکردند تا مردم
افغانستان را در بازسازی کشورشان کمک کنند.
ما در کنار همکاران نظامیمان ،وظیفه داشتیم که
استراتژیای را تطبیق کنیم تا مسئولیتهای امنیتی
به نیروهای امنیتی افغانستان انتقال یابند .هدف آن
بود تا یک ساختار حمایتی نظامی و توسعهای
بینالمللی به رهبری ایاالت متحده به وجود آید ،بر
سر همکاری استراتژیک با افغانستان مذاکره شود
و این استراتژی تطبیق شود و به مردم افغانستان
کمک گردد که نخستین انتقال سیاسی دموکراتیک
در تاریخ افغانستان از یک رییس جمهور به رییس
جمهور دیگر ممکن گردد .ما میخواستیم این
کارها را در حالی انجام دهیم که وجود پناهگاه امن
شورشیان طالب را در پاکستان انکار میکردیم .ما
توانایی آنان را برای جبران باختههایشان و اینکه
حکومت افغانستان را تهدید میکنند ،نادیده
میگرفتیم .پس از چهار سال ،آن استراتژی به بار
مینشیند و بسیاری از آن اهداف کامال یا قسما به
دست آمدهاند.
اما عقبگردها و نومیدیهایی وجود دارند و موانع
زیادی بر سر راه باقیاند.
نقش فعال رزمی ایاالت متحده به پایان رسیدهاست
(در واقع ،این نقش تا دو سال پیش خاتمه
دادهشده بود) ،و نیروهای امنیتی افغانستان در
برابر یک دشمن سرسخت میجنگند .بلی ،آنها
به پیشرفتشان ادامه خواهند داد اما به پشتیبانی
دوامدار ایاالت متحده و دیگر شریکانش نیاز
دارند .در عین زمان ،حکومت وحدت ملی اشرف
غنی و عبدالله عبدالله با وجود دشواریهای فراوان
و قابلپیشبینی برای تحقق همکاری سیاسی مورد
نیاز ،به تطبیق برنامههای خارجی و داخلیشان
ادامه میدهند .حکومت جدید در تالش روابط
بینالمللی قویتر است  ،به شمول روابط قوی
با پاکستان و به نظر میرسد که برای باز کردن
دروازهی امکانات جدید برای گفتوگوهای
جدی با طالبان دربارهی صلح به موفقیتهایی
نیز دست یافته است .مهمتر از همه ،اشرف غنی
و عبدالله تعهد افغانستان را نسبت به مناسبات با

ایاالت متحده به شمول مبارزه با دهشتافگنی و
تندروی خشونتآمیز واضح ساختهاند.
چ یک از اینها نباید به این معنا درک شود
اما هی 
که ما سختیهای پیشروی افغانستان و حکومت آن
را دستکم میگیریم؛ این دشواریها ترسانندهاند.
پیامدهای اختالف میان طالبان پس از مرگ
مال عمر تا هنوز نامعلوماند .و بمبگذاریهای
وحشیانهی اخیر در کابل که اکثر قربانیان غیرنظامی
بودند ،یادآور وحشیگری و بیرحمی طالباناند.
اما حرکت به پیش همچنان ادامه دارد و این بار
مردم افغانستان واقعا به یک فرصت بینظیر و
تاریخی برای ساختن آیند هیشان دست یافتهاند.
واقعیت این است که آنان فرصتی بهتر از این
نداشتهاند و نخواهند داشت.
در اینجا برای ایاالت متحده نیز یک فرصت
وجود دارد که پس از سالها تعهد نسبت به این
کشور و قربانیشدن مردان و زنان جوان ما برای
تأمین امنیت ایاالت متحده ،نباید از دست برود.
افغانستانی که بتواند آیندهی خودش را بسازد و
به مثابه یک کشور اسالمی شریک ایاالت متحده
در مبارزه با دهشتافگنی عمل کند ،امیدواریها
برای ثبات منطقه را در آینده افزایش خواهد داد و
به امنیت بینالملل –امنیت ما -کمک خواهد کرد.
این دورهی حساس تعیین خواهد کرد که افغانستان
در مبارزه با دهشتافگنی که نخست پای ما را به
افغانستان کشاند و سالها ما را درگیر نگه خواهد
داشت ،عامل مثبت است یا یک عامل خطرناک
و منفی.
ایاالت متحده [در افغانستان] خیلی بیشتر از آن
سرمایهگذاری کردهاست که بتواند رها کند .ناکامی
در افغانستان برای افغانستان مصیبتبار ،برای
همسایههایش خطرناک و برای ایاالت متحده و
باقی جهان یک تهدید خواهد بود.
برای رسیدن به موفقیت در افغانستان به دو چیز
نیاز است :شکیبایی و صبر استراتژیک ایاالت
متحده ،پشتیبانی آن کشور در جایی که نیاز باشد
و عملکرد سریع از سوی حکومت افغانستان برای
تطبیق برنامهی اصالحات که توسط رییس جمهور
غنی در جریان دیدار او و عبدالله از ایاالت متحده
در ماه مارچ مطرح گردید.
زمانی که ما در افغانستان پیشگام شویم ،شریکان
بینالمللی ما به دنبال ما خواهند آمد .با توجه
به واقعیتهای امنیتی افغانستان و ضرورت
ادامهی مأموریت ایاالت متحده برای مبارزه با
دهشتافگنی در افغانستان ،ما به این باوریم که

نیاز است تا نیروهای نظامی ایاالت متحده بیشتر
از آنچه اکنون برنامهریزیشده ،در این کشور باقی
بمانند .رویدادهای اخیر این نیاز را بیشتر از پیش
روشن ساختند .اگر ایاالت متحده خطر واقعی از
بین بردن امنیت ما را با خروج زودهنگام امکاناتی
که تا کنون برای ثبات افغانستان ضروریاند به
جان نمیخرد  ،کاهش سربازان از سطح کنونی
باید مبتنی بر شرایط و مأموریتها باشد نه تقویم
تعیینشده.
ما به مردم و حکومت ایاالت متحده اعتماد داریم
که آنان این دوراندیشی را خواهند داشت که بودن
ما در افغانستان را به مثابه بخشی از تالش جهانی و
دوامدار ما برای مبارزه با تروریزم و تندروی بدانند
و این نبردیست که اگر قرار است امریکا امن
باشد ،ما باید در آن برنده شویم.

زمانی که ما در افغانستان
پیشگام شویم ،شریکان
بینالمللی ما به دنبال ما
خواهند آمد .با توجه به
واقعیتهای امنیتی افغانستان
و ضرورت ادامهی مأموریت
ایاالت متحده برای مبارزه با
دهشتافگنی در افغانستان،
ما به این باوریم که نیاز است
تا نیروهای نظامی ایاالت
متحده بیشتر از آنچه اکنون
برنامهریزیشده ،در این
کشور باقی بمانند .رویدادهای
اخیر این نیاز را بیشتر از پیش
روشن ساختند .اگر ایاالت
متحده خطر واقعی از بین بردن
امنیت ما را با خروج زودهنگام
امکاناتی که تا کنون برای ثبات
افغانستان ضروریاند به جان
نمیخرد ،کاهش سربازان از
سطح کنونی باید مبتنی بر
شرایط و مأموریتها باشد نه
تقویم تعیینشده.
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هادی دریابی

شورای " از ما بهتران"
خوش آمد!
اخیرا ً و با توجه به این چند صد سال اخیر ،شامری "از ما بهرتان" به
این نتیجه رسیدند که حکومت قومی در افغانستان نتیجه منیدهد .آنها
واقعاً به دوران طالبان فکر کردند ،به دوران نجیب اشاره کردند ،از دوران
مجاهدین چیزی نگفتند و همینطور بعضی گپهای دیگر را چیز کرده،
اعالن موجودیت کردند.
"از ما بهرتان" به کسانی گفته میشود که زندگی شان با خاردار از مردم
جدا شده ،با پولیس و امنیت از ما فاصله میگیرند .با ترافیک اجازهی عبور
ویژه دارند و هنگام عبور از یک جا به جای دیگر ،خاک که هیچ ،حتی
قیر رسک را رس مردم باد میکنند .گذشتهی دارند اوه اوه! تا بخواهیم از
گذشته یادی بکنیم ،از بیرون راندن روس و آبادی مملکت اشک میریزند.
معموالً از خودراضیهای هستند که به طرز وحشتناکی فخر وجود شان
را بر زن و مرد ،پیر و جوان ،شاغل و بیکار ،موافق و مخالف ،بیسواد و
باسواد ،عامل و نادان این مملکت میفروشند .به قیافهی خالص کچالو،
صادقانه میخندند و همیشه بوی ریحان معذب هم تولید میکنند اما چون
نرخ فاصلهی طبقاتی باالست ،ما متوجه این بو منیشویم .ها راستی،
اکرثا ً قولنج عشق دارند که از این بابت خدا یار جان شان! ولی بعضیهای
شان هنوز هم ...هیچ چه ،بخدا از گفنت نیست.
یکی از این "از ما بهرتان" گفت که قدرت قومی تقسیم میشود ،حکومت
هم قومی شکل گرفته ،ما اینجا دور اتحاد خویش جمع شدهایم ،اما من
شخصاً منیفهمم چه کاری باید بکنم .در همین حال ،یکی دیگر از این
"از ما بهرتان" که بوی رسکهی بهشتی میداد ،گفت که به نظر من و با
توجه به علم فال ،ما برضد فساد اداری ،تالش برای آوردن صلح و ثبات
جمع شدهایم.
من خاک بر کفش و جان پر از نعش ،حتی نفهمیدم که کدام این دو
نفر راست و کدامش دروغ میگوید؟ یکی عرض منود که این تشکل ،به
نحوی در اعرتاض به تقسیم قومی قدرت و تشکیل قومی حکومت است،
دیگری گفت نه بابا! فساد اداری را بیخکشک میکنیم ،صلح میآوریم
و ثبات برپا میداریم! به هرصورت ،این دومی چندان به هوش نیست.
چندی قبل که فاتحه مالعمر را گفتیم ،حاال هم تاشه تاشه باید فاتحه
حکومت وحدت ملی را بخوانیم؟
من قبالً مشخصات "از ما بهرتان" را عرض کردم و گفتم که جمپ
منیگیرند ،اینها در همین اولین روز اعالن حضور ،ثابت کردند .یکی
که منایندهی رییس جمهور در حکومتداری خوب است ،از تشکل
قومی حکومت ناله دارد و آنیکی که خواب دیده بود ارشف غنی باید
رییس جمهور شود ،حکومت ارشف غنی را نادیده گرفته و فکر میکند که
حکومت جدیدی ایجاد کردهاند ،در پی مبارزه با فساد اداری ،آوردن صلح
و ثبات در کشور است.
تازه یکی دیگر از این "از ما بهرتان" قاطعانه عرض کرد که گذشته
گذشته ،حامد کرزی هم حاال رییس جمهور نیست ،پس وقتش رسیده
که ما در برابر چالشهای موجود ،حرکت فراقومی ،فراحزبی ،فراسمتی،
فرامذهبی ،و هرچه فرای دیگر در ذهن تان میرسد؛ انجام بدهیم .دیدید
چطور قیر باد میکند؟ مخصوصاً که مردم در غم نان شبش مانده و کاله
پیکدار خریده منیتوانند.
حاال از این حرفها بگذریم ،زبان از وصف "از ما بهرتان" عاجز ،حوصله
کم و آنها فراوان اند .آنچه مهم است این تشکل ،آنگونه که از قبل
پیداست ،از روی حرص و طمع به قدرت صورت گرفته .به نظر من ،ما
هرچه خوب و مهربانتر از گذشته در پی فریب مردم باشیم ،به هامن
اندازه ارزش مان کم خواهد شد .اگر این "از ما بهرتان" از من بشنوند،
خواهم گفت که به جای تشکل سیاسی و خنداندن مردم ،از هامن
رسمایههای که دارید و اندوختید و از روی هفت کتاب حق تان هم بوده؛
بیایید به جای تشکل سیاسی ،تشکل اقتصادی بکنید .رسمایه بگزارید
و کار ایجاد کنید .اینگونه بهرت علیه چالشهای موجود مبارزه میکنید
و پای لنگ اقتصاد و معیشت دولت را نیز استوار خواهید کرد .اما نه،
اینجا افغانستان است ،متام چالشهایش هم از منظر قدرت تعریف
میشود .کسی به معیشت ،امید به زندگی ،روحیه و انگیزهی جامعه کاری
ندارد .کافی است چند تا از این بزرگان سهمی در وزارتخانهها ،محافل
و مهامنیهای سیاسی مشرتک با خارجیها ،پول و بودجهی والیتها
نداشته باشند؛ آنوقت مملکت مملو از چالش است و حل این چالش هم
که معلوم است.
اما از آنجاییکه "از ما بهرتان" نه حرف کسی را میشنوند ،نه درد و رنج
کسی را میبینند ،از طرف ما هم آزاد اند .روز بیست مرتبه جلسه کنید،
یک سال بعد خواهیم دید که برای چه آشی کاسه داغ کرده بودید؟ حاال
روز و شب تان خوش! تا یادم نرفته بگویم که خیال رییس جمهور و رییس
اجرائیه ِ
تخت تخت باشد ،نه نقد و اعرتاض این شورا ره بهجایی خواهد برد
و نه همکاری شان دردی را دوا خواهد کرد.
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آدم ربایی ،زمین بیحاصل و توزیع ناقص کمکها رصف بخشی از مشکالتیاند
که هزارهها با آنها مواجه هستند .آنها قربانیان [آزار و اذیت توسط] شبه نظامیان،
طالبان و شاید حتا دولت اسالمی هستند.
منبع :فارین پالیسی
نویسنده :رستم علی سیرت
برگردان :حمید مهدوی

این رویه ،از کنش اجتماعی تا تکامل فردی،
سازگار با روندی گستردهتر در اینترنت است؛ جایی
که گفتمانهای اجتماعی و مبحث دموکراسی
مشارکتی ،از نظر اهمیت ،در درجهی پایینتر
از تجارت و سودگرایی قرار دارند که بهطور
فزاینده اهمیت مییابند .هر دو گرایش ،بخشی
از تغییر فرهنگی بزرگتری در جهان غرب در
مسیر دستیابی به تکامل فردی هستند ،که
شکوفایی اقتصادی موجب آن شده است –که این
شکوفایی تاحد زیادی در خود بخش تکنولوژی
اطالعاتی در دههی  1990بهوجود آمده است.
در دورههای توسعهی اقتصادی ،منابع متعددی
به عموم مردم اجازهی سودبردن میدادند که
موجب کاهش آشفتگیهای اجتماعی میشد.
درمقابل ،فعالیتهای اجتماعی در دورههایی
از نزول اقتصادی ،زمانی که تعصبات در توزیع
منابع بیشتر آشکار هستند ،شکوفا میشوند .آرپنت
( /)Arpanetاینترنت در فضایی از تورم اقتصادی
و نرخ بیکاری باال در ایاالت متحدهی آمریکا در
دهههای 1960و  ،1970توسعه یافت .این دوره،
همچنان ،زمان شکوفایی آرمانهای اجتماعی
(ازجمله فمنیست) بود؛ آرمانهایی که درکی از
اینترنت بهعنوان فضایی دموکراتیک و اجتماعی را
برای نخستین کاربرانش همراه داشت.
بررسی
با ارایهی شواهدی مرتبط به جنسیت دررابطه
با دسترسی آنالین ،گفتوگوهای اینترنتی ،و
شبکهی جهانی وب ،اکنون ما برمیگردیم به
بررسی اینکه شواهد تا چه وسعتی از این ادعا
حمایت میکنند که اینترنت ،برابری جنسیتی را
ترویج میدهد .البته ،پاسخ تاحدی بستگی به
این دارد که شخص ،چگونه «برابری» را تعریف
میکند .ازطرفی ،اینترنت بهعنوان یک تکنولوژی
بهسرعت روبهرشد و فعال ،فرصتهایی بی نهایت
برای ایجاد گونههای جدیدی از تجارت و ارتباطات
ساخته است که هم مردان و هم زنان از آن سود
میبرند .زنان ،مانند مردان ،در گفتوگوهای
اینترنتی شرکت میکنند ،گروههای گفتوگو راه
میاندازند ،صفحههای اینترنتی میسازند ،وارد
فعالیتهای سرمایهگذاری در فضای آنالین
میشوند ،و عالوهبراین ،برخالف روزهای نخست،
تعداد زیادی از زنان نیز مانند مردان در فضای
آنالین حضور دارند.
اگرچه نتیجهگیری درمورد توقعاتی که درمورد
پتانسیلهای موجود در اینترنت برای خلق برابری
جنسیتی وجود دارد ،مشابه به این ادعا است که
زنان و مردان در فضای آفالین برابر هستند ،چرا
که هردو از تلفن استفاده میکنند ،مدیریت جلسات
را برعهده دارند ،کتاب مینویسند ،یا تجارتهای
شخصی آغاز میکنند ،و نیز تقریبا به اندازهی
مساوی در میان جمع بالغان تحصیلکردهی
دانشگاهی حضور دارند .درحالیکه بخشی از
مردم ،در حقیقت نیز این را بهعنوان سندی از
برابری جنسیتی میپذیرند ،تعدادی نیز ممکن
است این مسئله را ذکر کنند که مردان در
فعالیتهای باالرتبهتر حضور مفیدتری دارند ،کمتر
با موانع روبهرو میشوند و درآمد بیشتری نسبت به
زنان دارند .بهعبارت دیگر باید گفت که حضور
زنان در آن فعالیتها ،اگرچه مهم است ،اما آنچه
انجام میدهند و آنچه برای آن فعالیتها دریافت
میکنند ،مشابه نیستند .صاحبان کمپانیهای
تلفن ،مدیران مراکز آموزشی ،ناشران کتاب ،و

کنترلکنندگان منابع مالی (اگر کنترل حکومت،
قدرت نظامی و مذاهب را ذکر نکنیم) –بهعبارت
دیگر ،تمام کسانی که قدرت را در باالترین سطوح
اعمال میکنند ،-تقریبا همه مرد هستند .اگر اصال
در اینترنت ،تفاوتی در موقعیت زنان و مردان وجود
دارد ،این تفاوت در چه حدی است؟
از بسیاری جهات ،اینترنت وضعیت اجتماعی
جنسیتزدهی موجود را در سطحی بزرگتر بازتولید
کرده است .کنترل بر سطح باالیی از منابع ،زیربنا،
سازمان و محتوای اینترنت ،بیشتر توسط مردان
اعمال میشود .یک فعالیت مهم در اینترنت
پورنوگرافی ،-نه تنها تا حد زیادی توسط مردانکنترل میشود ،بلکه زنان را بهعنوان ابژهی جنسی
برای استفادهی مردان ارایه میکند .توصیف
زنان براساس ویژگیهای جنسی ،به فضاهای
ظاهرا خنثا و بیطرفی مانند چتهای تفریحی و
صفحههای شخصی وارد شدهاند .در حیطههای
جدی مانند گروههای گفتوگوهای آکادمیک،
زنان کمتر سهم میگیرند و کمتر پاسخی به آنها
داده میشود .همچنین ،این ضرورت که زنان نیاز
دارند تا گروههای خود را برای گفتوگو از عالیق
شخصیشان شکل بدهند ،به این اشاره میکند که
فعالیتهای پیشفرض در اینترنت ،عالیق مردان
را مورد مالحظه قرار میدهند .این شواهد ،تداوم
نابرابری جنسیتی در زمینههای آنالین ،برطبق
سلسلهمراتب مشابه امتیاز مردان بر زنان در فضای
آفالین را نشان میدهند.
مورد دیگری که پیشبینی میشد اینترنت از آن
طریق به برابری جنسی کمک کند ،تشخیصناپذیر
و بیاهمیتساختن تفاوتهای جنسیتی بود.
آشکار است که این اتفاق هرگز نیفتاد؛ تفاوتهای
سنتی جنسیتی ،به گفتوگوهای اینترنتی ،سبک
گفتوگوها و الگوهای نابرابری و آزار و اذیت ،و
نیز به فضای وب ،در تصاویر ،محتوا و الگوهای
گفتوگو در این فضا وارد شدند .ولی درعینحال،
زنان خودشان انتخاب میکنند تا جنسیت خود را
نشان بدهند ،گرچه میتوانند ناشناخته بمانند.
همچنین آنها تصاویری نشاندهندهی جنسیت
(شامل پورنوگرافی) ارایه میدهند ،همچنانکه
خودشان انتخاب میکنند تا به وبسایتهای
تجاری که محتوای آنها کلیشههای جنسیتی
نشاندهندهی جریان اصلی هستند ،سر بزنند .این
مسئله ما را به این پارادوکس راهنمایی میکند:
اگر ساختارهای سنتی جنسیتی برای زنان زیانآور
هستند ،چرا زنان ،درزمان پذیرش یک تکنولوژی
جدید ،به شکلی فعال در حفظ آنها نقش
میگیرند؟
چندین توضیح احتمالی برای توضیح این تناقض
میتواند ذکر شود .زنان جوانتر و تحصیلکرده
که جزو کاربران امروز اینترنت هستند (در تقابل با
کاربران تحصیلکردهی نخستین) ،ممکن است
برای درک نابرابریجنسیتی در سازوکارهای تجاری
و اجتماعی آنالین با شکست مواجه شوند .این
ساختارها –مخصوصا از آنجا که انعکاسدهندهی
ساختارهای آفالین هستند ،-ممکن است به نظر
آشنا ،مناسب و طبیعی برسند .عالوهبراین ،باتوجه
به فراوانی فرصتهایی که اینترنت در حال حاضر
ارایه میکند ،آنها ممکن نیست خود را خارج از
محدوده احساس کنند ،چرا که میتوانند هرچه
بخواهند در فضای آنالین انجام بدهند؛ ازاینرو،
ممکن است وجود گرایشهای نظری و مادی را در
این فضا درک نکنند.

هزاره جات ،مناطق مرکزی افغانستان و جایی
که هزارهها زندگی میکنند ،شاهد افزایش
خشونت بوده است .در شاهراههای منتهی به
کابل ،مسافران هزاره از دیگران جدا ساخته
شده و به منظور باج گیری ربوده شده یا حتا
کشته میشوند .هزارهها بهخاطر جایگاه سیاسی
یا داشتن قدرت کشته نمیشوند؛ آنها آزار
و اذیت میشوند چون اهداف آسانیاند؛
ویژگیهای فزیکی متمایز دارند و به مذهب
شیعه وابسته اند .در  25جوالی  ،2014طالبان
نزدیک به  15تن از هزارهها را در والیت غور
کشت .در  24فبروری  ،2015سی و یک تن
از هزارهها توسط مردان مسلح در والیت زابل
ربوده شدند و پس از سه ماه 19 ،تن آنها در
بدل زندانیان طالبان آزاد شدند و  12تن دیگر
هنوز اسیر اند .در  8جون  ،2015طالبان چهار
هزاره ،به شمول دو زن و یک کودک ،را از
والیت غزنی ربودند .از ماه فبروری تا اپریل
 ،2015هشت مورد ربوده شدن هزارهها گزارش
شده است و این رقم افزایش خواهد یافت.
بدبختانه ،ربوده شدن هزارهها بهخاطر اعمال
فشار برحکومت ،برای دستیابی به خواستهای
سیاسی مشخص ،یا تالش برای دستیابی به
پول بدون زحمت زیاد ،معمول است .این امر
باعث شده است هزارههای زیادی علیه آنچه
که آن را «بیزینس کسب پول» مینامند ،صحبت
کنند .برای جلوگیری از آن ،مقامهای حکومت
افغانستان گفتهاند که پرداخت باج به طالبان
یا آزاد کردن زندانیان آنها در بدل رهایی
هزارههای ربوه شده ،نمیتواند به یک سنت
تبدیل شود.
در شاهراه کابل-بامیان که «جاده مرگ» نیز
خوانده شده است ،در ولسوالی جلریز والیت
میدان وردگ ،در  15کیلومتر فاصله ،در هر صد
متر پستههای ملیشههای طرفدار حکومت وجود
دارند .با این حال ،نظامیسازی بیش از حد این
منطقه نیز نتوانسته است جلو آدم ربایی توسط
طالبان را بگیرد.
ترکیبی از عوامل ،از پول تا قومیت و مذهب،
به آدم ربایان انگیزه میدهند و هزاره ،بهخاطر
تحریمهای اجتماعی-اقتصادیای که توسط
طالبان و جغرافیای کوهستانی و خشن مناطق
مرکزی افغانستان بر آنها اعمال میشود،
اهداف آسانیاند .هزارهها با اقلیم سرد و خشن،

زمینهایی که عمدتا بیحاصل اند ،توزیع ناقص
کمکها و ستیزه جویی فعال مواجه اند که همه به
وخامت روز افزون اوضاع آنها کمک میکنند.
بنا براین ،غذای ناکافی در جریان زمستان ،عدم
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،وقفههای
مرتبط با آب و هوا در پروژههای توسعهای
و یک سیستم ناقص آموزش و پرورش مانع
تحرک رو به باال میشود .در جریان مبارزات
انتخاباتی رییس جمهور اشرف غنی این مشکل
به درستی درک شده بود؛ زمانی که او گفت
هزارهها در «محاصره جغرافیایی» به سر میبرند.
در دوران پس از طالبان ،احساسات ضد هزاره
نخست در اوایل سال  2013تشدید شد؛ زمانی
که امراهلل صالح ،رییس پیشین ریاست امنیت
افغانستان ،ایران را به دخالت در افغانستان از
طریق شیعهها متهم کرد( .ایرانیها و هزارهها،
هردو ،مسلمانان شیعه هستند) .چند ماه بعد،
در سال  ،2013این احساسات توسط گلبدین
حکمتیار ،امیر حزب اسالمی و متحد طالبان در
گذشته ،بیشتر تشدید شد و او در پیام عیدیاش
هزارهها را به کافر بودن و دفاع از ایران متهم
کرد .پیام او دستورکار تفرقه انداز بود و تالش
کرد پشتونها را تحریک کرده و متقاعد سازد
که هزارهها تهدیدی هستند علیه سلطه آنها.
با ظهور دولت اسالمی ،گروه تندرو ضد شیعه،
در افغانستان ،خطراتی را که هزارهها با آنها
مواجه اند افزایش یافته است .هزارهها که از دهه
 1880بدینسو ،پیوسته بهخاطر مذهب و قومیت
شان قربانیان آزار و اذیت و مطیع سازی بوده اند،
این دور جدیدی از رویدادها موجب ترسهای
تازهای در اجتماع میشوند .دولت اسالمی یکی
دیگر از گروههایی است که آماده آزار و اذیت،
به حاشیه راندن و تهدید هزارهها است.
باتوجه به اینکه هم طالبان و هم دولت اسالمی
گروههای تندرو ضد شیعه اند ،آیا میتوان
انتظار داشت که این دو گروه در هدف قرار
دادن هزارهها با هم همکاری کنند؟ در حالی
که بسیاریها ادعا میکنند برخورد میان این
دو گروه محتمل است ،ارزشش را دارد تشابه
ایدیولوژیکی آنها در ضدیت با شیعهها و تشابه
آنها در جستوجوی نظم سیاسی به منظور
تاسیس یک دولت اسالمی با حاکمیت شریعت
را در نظر بگیریم .به نظر میرسد برخوردهایی
که میان طالبان و دولت اسالمی در شرق

افغانستان گزارش شدهاند در ماهیت طبیعی
باشند؛ مسایلی که هنگام مختل شدن وضع
موجود با ورود عناصر جدید در بازی قدرت به
میان میآیند.
چشم پوشی از سختیهایی که هزارهها متحمل
میشوند نه تنها بر انتخابات پارلمانی آینده تاثیر
خواهد گذاشت؛ بلکه پیامدهای آن میتواند در
چگونگی تعریف کمک کنندگان از رویکرد
شان نسبت به افغانستان نیز اثر خواهد گذاشت.
عالوه برآن و مهمتر این که نادیده گرفتن وضع
اسفبار هزارهها دموکراتیک بودن افغانستان را
نیز زیر سوال میبرد .چگونه یک طبقه اجتماعی
محدود که مایل است از آزار و اذیت یک گروه
کامل چشم پوشی کند ،بر افغانستان حکومت
خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش ،برای توانایی
افغانستان در عبور از آزمون دموکراسی ،حیاتی
خواهد بود.

باتوجه به اینکه هم طالبان و
هم دولت اسالمی گروههای
تندرو ضد شیعه اند ،آیا
میتوان انتظار داشت که
این دو گروه در هدف قرار
دادن هزارهها با هم همکاری
کنند؟ در حالی که بسیاریها
ادعا میکنند برخورد میان
این دو گروه محتمل است،
ارزشش را دارد تشابه
ایدیولوژیکی آنها در
ضدیت با شیعهها و تشابه
آنها در جستوجوی نظم
سیاسی به منظور تاسیس
یک دولت اسالمی با حاکمیت
شریعت را در نظر بگیریم .به
نظر میرسد برخوردهایی که
میان طالبان و دولت اسالمی
در شرق افغانستان گزارش
شدهاند در ماهیت طبیعی
باشند؛ مسایلی که هنگام
مختل شدن وضع موجود با
ورود عناصر جدید در بازی
قدرت به میان میآیند.
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پاتریک کاکبرن
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ترجمهی حکمت مانا

بخش هفدههم

یادداشتهایسخیدادهاتف

داستان
حضرت یوسف

پنجم
تجدیدحیات اهل سنت در عراق
در عراق ،مسایل آنگونه که بهنظر میرسند ،نیستند .دو مورد
که اخیرا رخ داده است را میتوان بهعنوان مثال ذکر کرد که
تفاوت ظاهر و باطن قضایا را نشان میدهد .مورد اول مربوط
به بازپسگیری فلوجه در ماه جنوری  2014بهدست داعش
است که بهکمک جنگجویان قبیلهای صورت گرفت.
فلوجه شکست سختی برای دولت عراق بود :این شهر در
چهل مایلی غرب بغداد قرار دارد و یکی از دژهای محکم
سنیهای این کشور ،و دروازهی پایتخت بهشمار میآید.
خیلی زود ،پس از اینکه داعش فلوجه را پس گرفت ،حدود
 300تا  500تکتیرانداز ماهر را در حومههای این شهر مستقر
کرد .اما طرفداران دولت ،یک ویدیوی اطمینانبخش را در
شبکههای اجتماعی فیسبوک و تویتر منتشر کردند .ویدیو
که حاوی شرحی به زبان عربی است ،از آسمان فیلمبرداری
شده و نشان می داد که شورشیان از هوا مورد حملهی موشکی
قرار گرفتهاند .ویدیوهایی از این نوع ،روحیهی طرفداران
دولتی را باال میبرد ،اما متاسفانه برای آنها این ویدیو
تقلبی از کار درآمد .تنها چند ساعت پس از انتشار آن در
اینترنت ،یک نفر متوجه شده بود که ویدیو در افغانستان
گرفته شده و در واقع ویدیویی از یک هواپیمای آمریکایی
است که به جنگجویان طالب شلیک میکند .بسیار بعید
است که نیروهای هوایی عراق ،قادر به انجام چنین حملهای
باشند .چنانچه بعدها گزارش شد که دولت ،بر روی فلوجه
بمبهای بشکهای میاندازد .ناتوانی در پسگیری فلوجه ،در
مدت شش ماه و نیاز به ساخت پیروزیهای دروغینی از این
نوع ،ضعف واقعی ارتش میلیونی عراق را که شامل سهصد
و پنجاه هزار سرباز و ششص و پنجاه هزار پولیس میشود،
بهخوبی نشان داد .این مسئله در جون  2014با جاروکردن
حاکمیت دولتی در شمال و غرب این کشور به دست داعش،
آشکارتر شد.
نیرنگهایی از این دست ،تنها از سمت دولت وجود ندارد.
پیشتر در دسامبر  ،2012بازداشت محافظین وزیر مالیه،
رفیع الساوری (یک سنی میانهرو) به دست دولت ،منجر به
تظاهراتی گسترده اما صلحآمیز در ایالتهای شمالی و مناطق
مرکزی عراق شد .عربهای سنی عراق ،حدود یک پنجم از
جمعیت  33میلیونی عراق را تشکیل میدهند .در نخست،

جمع کثیری از مردم در تظاهرات شرکت کرده بودند .آنها
خواستار پایانیافتن تبعیضات مدنی ،اقتصادی و سیاسی
دولت ،علیه جمعیت سنی عراق بودند .اما بهزودی دریافتند
که نخستوزیر المالکی ،تغییرات اندکی را پیشنهاد میکند و
بهاینترتیب ،عدهی زیادی دست از تظاهرات برداشتند.
اوایل ،در شهرهای عموما سنینشین مانند تکریت و مرکز
ایالت صالحالدین ،حدود ده هزار نفر در تظاهرات شرکت
کرده بودند ،اما این رقم به یک هزار تظاهراتکننده تقلیل
یافت .یک ناظر در محل ،گزارش کرده بود که «قرار شده
است به جز یک مسجد ،تمامی مساجد دیگر برای نماز
جمعه بسته شوند تا باعث شود تمام مردم در همان یک
مکان گر ِد هم آیند .سپس ،کامرهها با عالقهی فراوان از
جمعیت زیاد عکسبرداری میکردند تا به قدرتهای
خلیج –تمویلکنندگان این جریانها ،-نشان بدهند که هنوز
تعداد زیادی در تظاهرات شرکت میکنند» .شاهدان عینی
در تکریت ،میگویند به احتمال زیاد ،پولی که به مصرف

در تاریخ ،کمتر میتوان نظیر
این حادثه را یافت که نیروهای
امنیتی با قدرت میلیونی ،شامل
پانزده قول اردو ،با این سرعت
توسط نیروهای دشمن که
تعدادشان به حدود شش هزار
تن میرسد ،از هم پاشیده باشند.
عامل کلیدی که باعث شد این
اتفاق رخ دهد ،این حقیقت بود
که جمعیت سنی کشور ،بهطور
کل ،به این درک رسیده بودند که
اکنون که فرصتی برای زدودن
ستم پیش آمده است ،باید
دستکم حمایتی که ممکن است
را انجام داد.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

تغذیه و انتقال این بهاصطالح تظاهراتکنندگان میرسید ،از
جیب خود برگزارکنندگان آن پرداخته میشد .پیام این نبود که
سنیها ناراضی نیستند ،بلکه این تظاهرات صلحآمیز درحال
تبدیلشدن به یک رویارویی مسلحانه بود.
این داستانها ،حقیقتهای مهم سیاسی در عراق معاصر را به
نمایش میگذارند :نه دولت و هیچیک از جنبشهای سیاسی
عراق ،آنگونه که نشان میدهند قدرتمند نیستند .در واقع،
قدرت میان آنها تقسیم شده است و این تقسیمات به داعش
کمک کرده است تا قدرتمندتر و سریعتر از آنچه همه
تصور میکردند ظاهر شوند.
هرچند داعش ،شتاب و بدنامیهای زیادی را که به جون
 2014منتهی شد در کارنامهاش دارد ،اما پیروزی آنها در
موصل ،همه -حتا خود داعش -را به حیرت انداخت .ابومحمد
االدنانی ،سخنگوی داعش ،اعالم کرد که «دوست و دشمن به
یک میزان مات و مبهوت شدهاند» .در تاریخ ،کمتر میتوان
نظیر این حادثه را یافت که نیروهای امنیتی با قدرت میلیونی،
شامل پانزده قول اردو ،با این سرعت توسط نیروهای دشمن
که تعدادشان به حدود شش هزار تن میرسد ،از هم پاشیده
باشند .عامل کلیدی که باعث شد این اتفاق رخ دهد ،این
حقیقت بود که جمعیت سنی کشور ،بهطور کل ،به این درک
رسیده بودند که اکنون که فرصتی برای زدودن ستم پیش آمده
است ،باید دستکم حمایتی که ممکن است را انجام داد.
فقدان روحیه و انضباط در ارتش عراق ،بهوضوح یکی از
عوامل اصلی بود .در پاسخ به چیستی علل شکست ارتش
عراق ،یک ژنرال بازنشستهی عراقی ،با تاکید گفت« :فساد!
فساد! فساد!» .به گفتهی او ،تمام اینها زمانی آغاز شد که
آمریکاییها به ارتش عراق پیشنهاد کردند تا غذا و تجهیزات
دیگرشان را از منابع بیرونی تهیه کنند.
به یک فرمانده ،پولی برای  600سرباز داده میشد ،اما او
که فقط  200سرباز داشت ،بقیهی پول را در جیب خود
میگذاشت که درکل ،سود فراوانی محسوب میشود .برای
افسران بلندرتبه ،ارتش تبدیل به ماشین پولسازی ،و برای
سربازان مستقر در پستهای بازرسی ،تبدیل به ابزار اخاذی
شده بود .عالوه بر اینها ،افسران سنی آموزشدیده ،به حاشیه
رانده شدند .به گفتهی این ژنرال« ،عراق ،در واقع ،ارتش ملی
نداشت».

یوسف کنعانی هیچ چیز کم نداشت .خوشروی و
خوشبخت بود .عزیز دل پدر بود .جوان و سرزنده
بود .حضرت یعقوب هیچ یک از پسران خود را چون
او دوست نمیداشت .به همین خاطر هم بود که برادران
حضرت یوسف ناراضی بودند .روزی از روزها برادران
او نشستند و گفتند که این یوسف بیش از حد دلخوش
و کامگار است.چه طور است او را در چاه بیندازیم؟
بعد از گفتوگوهای بسیار ،سرانجام تصمیم گرفتند
که پیش حضرت یعقوب بروند و از او خواهش کنند
که به یوسف اجازه بدهد با آنان به سفر برود .حضرت
یعقوب بعد از تأمل بسیار اجازه داد .برادران ناراضی
یوسف به یوسف گفتند که سفر شان تجارتی است و
قرار است از این سفر پول کالنی به جیب یوسف برود.
یوسف قبول نمیکرد و برادراناش هی مبلغ را باالتر
میبردند .یوسف نمیدانست که برادراناش با آن پولی
که به او میدهند او را در چاه میاندازند .آخر حرص بر
او غالب شد و قبول کرد.
برادران یوسف به او گفتند که او به عنوان رییس
کمیسیون مستقل انتخابات باید رایها را طوری تنظیم
کند که نامزد مورد نظر خودشان رییس جمهور شود.
گفتند «آقای نورستانی ،ما از تو توقع زیادی نداریم.
فقط رایها را دستکاری کن و پولات را بگیر».
خالصه آقای نورستانی ...ببخشید ،کجا رفتم؟ قصه از
پیشم خلط شد .آها ،خالصه یوسف با برادران خود،
که سخت ناراضی بودند ،همراه شد و عازم آن سفر
خطرناک گردید .برادران او به محض آن که از کنعان
دور شدند ،دست و پای یوسف را بستند و به او گفتند:
«حاال یا باید همان کاری را که ما میگوییم بکنی یا
ترا در چاه می اندازیم» .یوسف قول داد که در آرای
مردم دستکاری کند و از طریق تقلب اشرف غنی را
رییسجمهور بسازد ...نه نه ،معذرت میخواهم،
قصهی حضرت یوسف بود .بلی ،یوسف مظلوم را
در چاه انداختند و خود شان به سفر تجارتی خود ادامه
دادند .یکی از برادران حضرت یوسف که خیلی دلش
به حال یوسف سوخته بود ،جان و آبروی خود را به
خطر انداخت و آمد سر چاهی که یوسف در آن انداخته
شده بود و با صدای بلند گفت« :یوسف خانه ،یوسف
خانه ،هیچ غم مه کوه ،زه ضیاء الحق امرخیلیم او د تا
د نجات لپاره راغلی یمه!».
به نظرم امروز این قصه شما را گیج میکند .نمی دانم
دو ماجرای بی ربط چرا با هم خلط می شوند .اجازه
بدهید ادامهاش را یک روز دیگر بگویم .فعال همین
قدر بدانید که حضرت یوسف باالخره از چاه بیرون آمد
و به کنعان بازگشت.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
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 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها
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بوکار با روش
رشد کس 
«برگشت از آینده»

بگو مگو از
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Mujib Mehrdad
ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ اﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ
ﺷﺪ .ﻫﺎﻤﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ،
اﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﻆﺎﻡ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﻲﺗ ﻫﻢ ﺧﻴﺎﻲﻟ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .اﺯ
ﺁﺳﺎﻤﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻭﻃﻦ ﻧﺎاﻣﻴﺪﻱ میﺑﺎﺭﺩ .اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻲﻧ ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺎﺯﻱ و ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.


Abdullah Watandar
آن طرف دعوا بر رس افغان
من در یک نوشت ِه دیگر گفتم که به گونهای با واقعیت
کلمه افغان کنار آمدهام .این کنار آمدن را برای خودم
با تکیه بر واقع بینی و ناگزیری ،توجیه میکنم ،اما
دروغ میگویم اگر ادعا کنم که هیچ دغدغهای در

مورد این واژه ندارم .دارم.
یکی از دغدغههای من ،نگاه کسانی است که از کاربرد این واژه برای همه
شهروندان افغانستان نه تنها حامیت میکنند ،که حتا یک سانتی مرت هم از این
موضع شان عقب نشینی منیکند .برای اینها ،هدف اصلی از کاربرد عام این
واژه ،دادن هویت قومی به کل دولت-ملت افغانستان است ،چنانچه انورالحق
احدی در «زوال پشتونها» رصیحا از «کرکرت افغانی دولت» به عنوان یکی از
خواستهای مهم پشتونها نام میبرد .واضح است که این کرکرت افغانی ریشهاش
باید به کجا برگردد.
غیر از رجوع به ناگزیری و واقع بینی ،هر دلیل دیگری که برای درستی پذیرش
افغان برای همه شهروندان افغانستان بیاوریم ،هامن دالیل را میتوان برای پذیرش
افغانستانی هم آورد ،مگر این که استدالل کننده ،پذیرفته باشد که پذیرش
افغانستانی برای طرفداران افغان ،کامال ناممکن است .این را هم بگویم که
استدالل با تکیه بر واقع بینی و ناگزیری هم به نحوی ریشه در لج هواداران افغان و
یک دندگی شان دارد .در نبود این لج و یک دندگی ،نه تنها هیچ دلیل محکمی
برای بهرت بودن افغان بر افغانستانی منیتوان پیش کشید ،که بهرت بودن افغانستانی
را میتوان به سادگی اثبات کرد.
کشمکش بررس افغان ،خیلی استدالل پذیر نیست .چرا؟ چون برای هر دو طرف
این مسئله یک مسئله حیثتی است ،و دقیقا به همین دلیل ،استدالل بر اساس واقع
بینی و ناگزیری هم یک استدالل بی حاصل است ،به دلیل اینکه خیلی وقتها،
آدمها حیثیت را بر خیلی چیزها ،ترجیح میدهند .در کنار حیثیتی بودن ،اختالف
بر رس هویت در افغانستان یک اختالف جدی است و کشمکش بر رس کلم ِه افغان
فقط یکی از موارد بازتاب این اختالف است .کشمکش بر رس واژههای چون
دانشگاه ،و  ...منودهای دیگر این اختالف است.
من اصال باور ندارم که اختالف هویتی در افغانستان ،ریشه در جهل و نادانی و
این حرفها دارد .تجربههای بسیاری نشان داده است که توسعه ،و گسرتش دانایی
نه تنها از اختالفات هویتی ،رضورتا منیکاهد که در مواردی آن را شدت هم
میبخشد .انسان آگاه ،به هویت و مسایل هویتی بیشرت میپردازد تا انسان ناآگاه.
به همین دلیل و دالیل دیگر ،به نظر من ،اختالفات هویتی در افغانستان تشدید
خواهد شد ،نه برعکس.


Aqil Qiam
چراشوراي رسارسي هزارههاي اهل سنت؟
گفتامن و همگرايي
بعد از قتل عامهاي سالهاي  ١٣٠٩هجري قمري
كه ،حال  ١٤٣٧قمري است رژيم مستبد و جابر
عبدالرحمن مليت هزارهها را به حاشيه كشانيد و
همهاي مرز و بوم آنان را به ديگران تقسيامت كردند .كتلهاي عظيمی از مردم
كه در حال مهاجرت و رسدرگمي بودند در هر گوشه و كنار كشور در حالت
بيچارگي روزگار را سپري منودند .بعد از اين قتل عام شريازه اين ملت به كيل
از هم گسيخت و متاليش شد .فرياد هزارهها در هر جاي افغانستان كه بودند در
گلو خفه شد ،زن و مرد هزاره را به كنيزي غالمي و اسارت رفتند .بعد از گذشت
ساليان دراز كه  ١٢٨سال از آن روزگار سياه و تلخ تاريخ ميگذرد ،شگوفههاي
نو شگفت ،هزارههاي اهل سنت در نزدييك ارگ كابل جاي كه فرمان قتل اين
مليت از آن صادر شده بود در حايل ناباوريها جمعي كثريي از نخبگان و
فرهنگيان هزاره اهل سنت ،اسامعليه و شيعه يكبار گفتامن همگرايي خود را
در محرض رسانهها به منايش گذاشتند .اين تثبيت هويت بعد از گذشت صدها
طوفان روزگار كه در پرده ضخيم تبعيض و ظلمت پنهان شده بود دريده و
هويدا گشت ،شخصيتها با ايراد سخن مردم را به اتفاق ،هم سویي و همگرايي
فراخواند .تنها به گفته بزرگان در واليت بغالن هفتاد فيصد از اقشار مردم آن
هزاره هستند ،درخت كهن سال اين مليت را كه چندين هزار سال در اين كشور
غرس شده به اثبات رسانيدندو بعد از ساليان هجر و فراق خداوند پراگنده گيها
را جمع كردو همه دست هم ديگر را به برادري فرشدند ........و چيزيكه قابل
تذكر است اين است كه :ما نژاد خود را در اولويت قرار دهيم چون نژاد ما،
هويت ما و موجوديت ماست ،مذهب ما فقط انتخاب راه ماست.
( پنج سنبله  ١٣٩٤هجري شميس قرص دويب كابل افغانستان)

ب رنام هریزی با شناخت جایگاه فعلی ،ترسیم
آینده ایدهآل و سپس مترکز بر تغیی رات الزم
در زمان حال ب رای خلق آینده ،آغاز م یشود.
با توجه به این چند نکته م یت وانید از روش
«بازگشت از آینده» استفاده کنید و کس بوکار
خود را به جایگاه ایدهآل برسانید.
کس بوکارتان چیست؟
قبل از ای نکه ب رای جایگاه مطلوب خود در
آینده تصمیم بگیرید ،باید جایگاه فعل یتان را
بهدقت بشناسید.
با این پرسش رشوع کنید :کس بوکار امروزتان
چیست؟ آن را ب ه وضوح توضیح دهید .آن را با
توجه به تاثیر محصول یا خدم تتان در تغییر و
بهبود زندگی مشرتیان توضیح دهید.
اغلب اف راد اصال واقعیت کس بوکارشان را
ِ
من یشناسند .تاری خچه راهآهن مثال خ وبی است.
رشک تهای ریلی فکر م یکردند کس بوکارشان
مدیریت خ طهای راهآهن است ،درحال یکه
کس بوکارشان در واقع انتقال کاال و ارائه
خدمات بود.
اغلب خطوط راهآهن در ایاالتمتحده بهتدریج
ورشکسته یا نیمه ورشکسته شدند ،زی را بخش
عمده حم لونقل اف راد ،کاالها و خدمات توسط
حم لونقل جادهای ،ه واپیام و کشتی انجام
م یشد.
مثال برعکس آن رشکت «کَ ِن یدیَن پاسیفیک
ری لوی» در کانادا است .این رشکت خیلی زود
تشخیص داد که کس بوکارش ان واع حم لونقل
است .با این بینش ،خطوط ه وایی ،جادهای،
کشت یرانی و سایر روشهای حم لونقل را
نیز راهاندازی کرد .هرگاه بخ واهید هر چیزی
(ازجمله خودتان) را با هر وسیله حم لونقلی
ارسال کنید ،این رشکت ب رایتان راهحلی دارد.
به اعداد نگاه کنید
خود و کس بوکار فعل یتان را تحلیل کنید.
اکنون کجا هستید؟ حاشی ههای فروش و سودتان
چقدر است؟ قیم تها و هزین ههایتان چقدر
است؟
نتایج مال یتان چگ ونه است؟ نگاهی به ارقام
فروش بیندازید و آنها را بر اساس محصول،
خط ت ولید ،خدمت ،بازار و کانال توزیع تقسیم
کنید .نقاط قوت و نقاط ضعف مال یتان
چیست؟ به چه منابعی دس ترسی دارید؟
سپس به اهداف فروش خود نگاه کنید و آنها
را با نتایج به دس تآمده مقایسه کنید .آیا می زان
فروش با انتظارات شام ه مخ وانی دارد؟ ف رایند
فروشتان صعودی است یا نزولی؟ اگر سیر نزولی
دارد ،ب رای تغییر جهت آن چه کاری م یت وان
انجام داد؟ اگر سیر صعودی دارد ،آیا مطمنئ
هستید این رشد ادامه خ واهد داشت؟ قیم تها
و هزین ههایتان چقدر است؟
حال بر سود و حاشی ههای سود مترکز کنید.
هامن س واالت را بپرسید .آیا با انتظاراتتان
ه مخ وانی دارد؟ سیر آن صعودی است یا نزولی؟
بازگشت رسمایه شام چگونه است؟
محصوالت و خدماتتان را تحلیل کنید.
کدام محصوالت خوب م یفروشند؟ کدامها

سودآورترین هستند؟ کدام م وارد بدترین فروش
را دارند؟ کدام محصوالت رضر م یدهند؟
یکی از دامهایی که بسیاری رشک تها در آن
گرفتار م یش وند ،ادامه فروش محصوالت و
خدماتی است که از آنها رضر م یکنند .هدف
کس بوکار ،فروش محصول زیاد نیست ،بلکه
پولسازی است .اگر با فروش محص ولی رضر
م یکنید ،فروش بیشرت آن به معنای رضر بیشرت
است.
به درآمد فروش نگاه کنید .به بازگشت رسمایه و
درآمد سهام هم نگاه کنید .آیا در حال اف زایش
هستند یا در حال کاهش؟ آیا تصمیامت درستی
اتخاذ م یکنید؟
مشرتی پادشاه است
درآمد حاصل از مشرتیان چیست؟ هامنطور که
شاید به ازای هر محصول رضر کنید ،ممکن
است به ازای هر مشرتی هم رضر کنید .ای نها
مشرتیانی نیستند که باید به آنها بفروشید.
در حال حارض ،سودآورترین و کم سودترین
مشرتیانتان چه کسانی هستند؟ بهرت است کم
سودترین مشرتیان را حذف کرده و بهرتین
مشرتیان را حفظ کنید.
چه کاری مشرتیان را خوشحال م یکند؟ چ را
بهرتین مشرتیان دوباره نزدتان برم یگردند؟
کدامیک از کارهایی که ب رایشان انجام م یدهید
را بیشرت دوست دارند؟ شناخت مه مترین حوزه
ایجاد رضایت در مشرتی ،کلید موفقیت است.
با خودتان روراست باشید و ببینید مشرتیان چه
م واردی را دوست ندارند .دلیل اصلی شکایت
مشرتیان چیست؟ چه چیزی را ارائه من یدهید
که مشرتیان فعلی و احتاملی را به سمت رقبا
م یکشاند؟
جایگاه شام در بازار
شناخت جایگاهتان در بازار به معنای تشخیص
نقاط قوت و ضع فتان است .رشک تتان چه
کاری را بسیار خوب انجام م یدهد؟ در چه
م واردی آسی بپذیر هستید؟ جایگاهتان در بازار
کجاست؟ رقبای اصل یتان چه کسانی هستند؟
در مقایسه با رقبا در چه رتب های ق رار دارید؟
رقبای فرع یتان چه کسانی هستند؟
رقبا چه کارهایی را درست انجام م یدهند؟ نقاط
قوت و ضع فشان چیست؟ چه کارهایی را بهرت
یا بدتر از آنها انجام م یدهید؟
به همه جزئیات بپردازید و باز هم به شکل
ب یرحامن های روراست باشید .به قول «هارولد
ِج نین» از رشکت آی.تی.تی «حقایق را بفهمید.
حقایق واقعی را دریابید ،نه حقایق آشکار،
حقایقی که امیدوارید وجود داشته باشند یا
حقایق واضح را .حقایق واقعی را با تحلیل
دریابید .حقایق دروغ من یگویند».
م یخواهید به کجا برسید؟
وقتی جایگاه کن ونی خود را کامال شناختید،
س وال بعد این است که «م یخ واهید در آینده
چه جایگاهی داشته باشید».
کس بوکارتان با توجه به روندهای فعلی به کجا
م یرود؟ در دو تا سه سال آینده کجا خ واهد بود؟
رشد م یکند ،افول م یکند یا به روند فعلی ادامه

م یدهد؟ با علم به ای نکه آینده همیشه متفاوت
از حال است ،کس بوکار شام با روند فعلی به
کدام سو خ واهد رفت؟
متام گزین هها را در نظر بگیرید
از خودتان بپرسید :این کس بوکار در آینده
م یت واند چگ ونه باشد؟
چه گزین ههایی ب رای کس بوکارتان وجود دارد؟
ب رای تحول کس بوکارتان چه کاری را م یت وان
متفاوت انجام داد یا به چه حوزههای جدیدی
وارد شد؟ چه محصوالت و خدمات جدیدی
را م یت وان با روشهای متفاوت و در مکانهای
متفاوتی ارائه کرد و فروخت؟
تصور کنید هیچ محدودیتی ندارید
سپس بپرسید :کس بوکارتان در سه تا پنج سال
آینده باید چگ ونه باشد؟ اگر م یت وانستید چ وبی
جادویی را تکان دهید و کس بوکاری فوقالعاده
بسازید و اگر هیچ محدودیتی نداشتید،
کس بوکارتان در آینده چطور م یشد؟
ی ک بار ب رای رشکتی میلیارد دالری که به مشکل
برخورده بود ،یک جلسه اس رتاتژی برگ زار کردم.
رقبای جدید و ق وانین دولتی جدید رشکت را
به بح ران کشانده بود و منجر به تعدیل نیرو،
کوچ کسازی سازمان و توقف کارها شده بود.
جلسه را با ف رایندی به نام «ایدهآلگ رایی» آغاز
کردم .هدف این بود که مدی ران رشکت از مترکز
بر زمان حال دست بردارند و بر آینده ایدهآل
مترکز کنند .به مدی ران ارشد حارض در جلسه
گفتم که «رویای پن جساله» تعریف کنند.
رویای پن جساله مترینی است که به شام کمک
م یکند تا آینده ایدهآل را تصور کنید .ب رای
تعریف دقیق این رویا باید مجموعه س واالتی
از خود بپرسید :رشک تتان چقدر بزرگ خ واهد
بود؟ چه شهرتی خ واهد داشت؟ چه محصوالت
و خدماتی ارائه خ واهید کرد که باعث سلطه
شام بر بازار ش وند؟ چه اف رادی ب رای رشک تتان
کار خ واهند کرد و روش رهربیتان چه خ واهد
بود؟ سودآوری چقدر خ واهد بود؟ قیمت
سهامتان چقدر اف زایش خ واهد یافت؟
وقتی این مترین را با مدی ران رشکتی که به
مشکل برخورده بود مطرح کردم ،به  ۲۷تعریف
مختلف از یک رشکت ایدهآل رسیدیم و سپس
آنها را به اهداف شفاف تبدیل کردیم .بعضی
از این اهداف عبارت بودند از :سودآوری زیاد،
شهرت عالی در بازار ،قیمت باالی سهام ،نرخ
رشد باال ،رهربی عالی ،ارائه خدمات فوقالعاده
به مشرتیان و مکانی عالی ب رای کار کردن .همه
مدی ران معتقد بودند که م یت وان در مدت پنج
سال به همه این اهداف دست یافت.
بازگشت از آینده
وقتی آینده ایدهآل خود را ب ه وضوح تعریف
کردید ،به رشایط حال برگردید و ببینید باید از
امروز چه کارهایی انجام دهید تا رویای خود
درباره آینده ایدهآل را به واقعیت تبدیل کنید.
این کار را «بازگشت از آینده» م ینامند .فهرستی
از همه کارهای الزم ب رای تحقق این رویای
پن جساله تهیه کنید .این نقطه رشوع تهیه ب رنامه
اس رتاتژیک است( .برتری نها)
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آخرین قیمت یونایتد
برای فروش دخیا به رئال

سه روز به پایان مهلت نقل و انتقاالت
تابستانی باقی مانده اما هنوز وضعیت در
منچسرتیونایتد مبهم به نظر م یرسد.
چنانچه پی شبینی م یشد ،داستان انتقال دخیا
از یونایتد به رئال مادرید ،به روزهای پایانی
نقل و انتقاالت کشیده شده است .باشگاه رئال
مادرید از دو ماه پیش ،مذاک رات جدی خود
ب رای جذب دخیا را با مدی ران منچسرتیونایتد
آغاز کرد اما نتیجه این مذاک رات تا به امروز
منفی بوده؛ هرچند که هر دو طرف م یدانند
که در نهایت دخیا به رئال مادرید خواهد
پیوست.
یونایتد که آخرین بار تقاضای  47میلیون یورو
ب رای واگذاری دخیا کرده بود ،به ادعای میرور،
حاال  7میلیون یورو از مواقع قبلی خود عقب

نشینی کرده و پیشنهاد  40میلیونی ب رای
دروازهبان اسپانیایی خود را قبول خواهد کرد
اما رئال یها که م یدانند ق رارداد دخیا تنها 10
ماه دیگر به امتام م یرسد و طبق قوانین ،او از
جنوری م یتواند با تیم بعدی خود وارد مذاکره
شود ،حارض نیستند بیش از  35میلیون یورو
به یونایتد بپردازند.
همه امید مدیریت رئال مادرید به ژرژ مندس،
مدیر برنام ههای مشهور دخیاست تا بلکه
او بتواند مدی ران یونایتد را متقاعد به فروش
دخیا با رقم  35میلیون یورو کند .دخیا در
هفت ههای اخیر از سوی فان خال حتی در
فهرست  18نفره منچسرتیونایتد نیز ق رار
من یگیرد و بازیهای تیمش را از روی سکوها
متاشا م یکند.

انریکه :یوسین بولت
مثل مسی است
لوئیس انریکه یوسین بولت رو با لیونل مسی ،ستاره بارسلونا
مقایسه کرده است.
بولت ،دونده جامائیکایی  29ساله در مسابقات دو و میدانی پکن
در دوی  200مرت جاستین گتلین را شکست داد تا ب رای چهارمین
بار پشت رس هم قهرمان دنیا شود.
لوئیس انریکه رسمربی بارسلونا معتقد است که او مانند لیونل
مسی است :بین مسی و بولت م یتوان مقایسه خوبی انجام داد.
بولت بهرتین دونده تاریخ و یک برند است و من فکر م یکنم
مسی هم بهرتین بازیکن تاریخ فوتبال است.
انریکه درباره قرعه تیمش در رقاب تهای لیگ قهرمانان اروپا
هم گفت :این رقابتی سخت است با حریفان دشوار ،به غیر از
این چطور م یتوانست باشد؟ مانند بیشرت تی مها ما هم گروه
سختی داریم .خیلی جذاب است ،گروه سختی داریم ،بدون شک،
البته گروهمان به سختی گروه سویا نیست ،آنها با یوونتوس،
منچسرتسیتی و مونشن گالدباخ بازی دارند و این خیلی سخت
است .سعی م یکنیم کاری کنیم که هیچ کس در دوران مدرن
نکرده است ،آن هم بردن دو جام قهرمانی لیگ قهرمانان پشت
رس هم است.


ونگر :کوکلین بهترین هافبک
دفاعی اروپا است



انریکه :فیزیک بدنی نیمار استثنایی است

رسمربی بارسلونا در نشست خربی دیروز خود
اطمینان داد که نیامر پس از پشت رس گذاشنت
بیامری ،ب رای بازی امشب مقابل ماالگا هیچ
مشکلی ندارد.
بارسلونا امشب از هفته دوم اللیگا ،بازی
حساسی ب رابر ماالگا در نوکمپ پیش رو دارد.
تیمی که فصل گذشته یک گول نیز از بارسا
دریافت نکرد و حتی در نوکمپ این تیم را
 0-1نیز شکست داد.
لوئیس انریکه ،رسمربی بارسا ،در نشست
خربی این بازی در مورد وضعیت نیامر گفت:
وضعیت نیامر بسیار خوب است و او کامال
بهبود یافته است .در چند روز اخی ر ،نیامر با
تیم مترینات خوبی انجام داده و البته طبیعی
است که وضعیت او همچون وضعیت

بازیکنی باشد که دو هفته از مترینات به دور
بوده است .فیزیک و فرم بدنی نیامر استثنایی
است و به همین دلیل او خیلی زود م یتواند
خودش را به مرز آمادگی  100درصد برساند .او
ب رای بازی با ماالگا مشکل خاصی ندارد.
بارسلونا روز پن جشنبه در دور گروهی لیگ
قهرمانان با تی مهای لورکوزن ،رم و باته
بوریسوف هم گروه شد .انریکه در مورد گروه
بارسلونا گفت :گروه دشواری است البته نه به
اندازه گروه سویا .تیم آسانی در این مرحله
نداریم .اگر بازیها را بد رشوع کنیم ،حذف
خواهیم شد .رم قویترین حریف ماست؛
ضمن اینکه لورکوزن ،فصل گذشته در یک
هشتم تقریبا اتلتیکو را حذف کرده بود و در
پنالت یها مغلوب شد.

آرسن ونگر ،رسمربی آرسنال عنوان کرد که ف رانسیس کوکلین،
هافبک تیمش ،بهرتین هافبک دفاعی اروپاست.
کوکلین در طول ماههای اخیر به یک بازیکن کلیدی در
آرسنال تبدیل شده است .او که به صورت قرضی در چارلتون
بازی م یکرد ،موفق شد درخشش خوبی در آرسنال داشته
باشد و حاال به یکی از کلیدیترین مهرهها تبدیل شده است.
ونگر در این باره گفت :کوکلین بهرتین آمار را در پست
هافبک دفاعی دارد .شام فوتبال را مثل من نگاه م یکنید.
من یدانم مردم چه چیز م یبینند .از لحاظ دفاعی ،کوکلین
عالی بوده است .نگاه کنید ،من مخالف نظ رات نیستم .مردم
م یتوانند بگویند که آرسنال به اندازهی کافی خوب نیست.
من این را قبول دارم ولی اینکه بگوییم کوکلین هی چگاه
بازیکن بزرگی من یشود ،جمل هی خطرناکی است .من را اذیت
من یکند ولی چیزی که من را نگ ران م یکند ،فشاری است که
روی بازیکنان ق رار داده شده است .کسانی که در فوتبال بوده
اند ،خیلی خوب است که رساغ کارشناسی فوتبال رفته اند
ولی دوست دارم کمک کنند تا مردم بیشرت فوتبال را دوست
داشته باشند.


چه کسانی به رونالدو
و سوارز رای دادند؟



مسی:
هرگز نگفتم برای آرژانتین بازی نمیکنم

لئو مسی که شایعاتی در مورد خداحافظی
اش از تیم ملی آرژانتین شنیده م یشد ،در
مصاحب های از عالقه اش ب رای بازی ب رای تیم
ملی کشورش صحبت کرد.
لئو مسی روز پن جشنبه در موناکو ،با
قاطعیت عنوان بهرتین بازیکن فصل اروپا
را تصاحب کرد .او در پایان م راسم ویژه یوفا
و در مصاحبه با  ،ESPNدر مورد شایعات
خداحافظی اش از تیم ملی آرژانتین گفت :به
این شایعات و اخبار عادت کرده ام .من هرگز
نگفته ام که دیگر دوست ندارم ب رای آرژانتین
بازی کنم .دو بازی دوستانه در پیش داریم و
اگر رسمربی از من دعوت کند ،به اردوی تیم

ملی خواهم رفت و با متام وجود ب رای کشورم
بازی خواهم کرد .بر خالف آنچه که گفته
م یشود ،منتقدانم در آرژانتین ،آنقدرها هم
زیاد نیستند.
آرژانتین در روزهای  13و  17سنبله ،دو بازی
دوستانه در ایاالت متحده ب رابر بولیوی
و مکزیک برگزار خواهد کرد .مسی پس از
ناکامی آرژانتین در کسب عنوان قهرمانی
کوپا آمریکا ،تحت شدیدترین انتقادات
رسان های در کشورش ق رار گرفت و به همین
دلیل بسیاری پیش بینی م یکردند که او
حداقل در این دو بازی دوستانه ب رای تیم ملی
آرژانتین بازی نکند.

بنیتس:
خیال هواداران رئال راحت باشد
رئال مادرید پس از تساوی بدون گول در
هفته اول اللیگا ب رابر خیخون ،امشب در
سانتیاگو برنابئو به مصاف بتیس خواهد
رفت.
رافا بنیتس که پس از تساوی رئال ب رابر
خیخون ،انتقادات زیادی را متوجه خود
م یبیند ،در نشست خربی دیروز خود به
هواداران تیمش اطمینان داد که به زودی
رئال مادرید واقعی را در زمین خواهند دید.
از او ابتدای نشست خربی در مورد احتامل
پیوسنت بازیکن به رئال تا پایان مهلت نقل
و انتقاالت(سه روز دیگر) سوالی مطرح شد
که در پاسخ چنین گفت :متاسفم ولی باید
بگویم که اینجا نیستم تا در مورد وضعیت
نقل و انتقاالت باشگاه صحبت کنم .ب رای
من مه مترین مساله ،بازی فردا (امشب)
ب رابر بتیس است و دوست دارم در این
بازی ،اوضاع ب رای ما خوب پیش برود .بتیس
حریف خوب و دشواری است و تنها روی
این بازی مترکر کرده ام.
بنیتس در مورد دلیل نیمکت نشینی
خامس رودریگز در ب رابر خیخون گفت:
خامس یک بازیکن باتجربه و یک مهره
موثر در رئال مادرید است .م یدانید که پس
از تورمنن تهای چون جام جهانی یا کوپا
آمریکا ،بازیکنان به کمی اس رتاحت بیشرت
نیاز دارند .خامس به همین دلیل کمی
دیرتر از سایر بازیکنان به تیم اضافه شد
و هنوز به مرز آمادگی  100درصد نرسیده
است .علت نیمکت نشینی او در ب رابر
خیخون فنی بود .برخی خربنگاران دوست
دارند از هر چیزی داستان بسازند .به
خامس اطمینان و اعتامد باالیی دارم.
رسمربی رئال در مورد کمبودها در لیست
 25نفره تیمش گفت :حداکرث م یتوانیم نام
 25بازیکن را در فهرس تمان جای دهیم.
مجموع های که در اختیار دارم خوب است.
هر بازیکنی اگر از تیم جدا شده ،جایگزین
خوبی ب رایش وجود داشته است .برخی
مواقع مصدومیت غیرمنتظره بازیکنان نیز
در این مساله دخیل بوده است.
بازیکنانی دارم که م یتوانند خودشان را به
بازی در پس تهای مختلفی وفق دهند .در
بازار نقل و انتقاالت به دنبال چیز خاصی
نیستیم .همه هدف من ،به حداکرث رساندن
توانای یهای بازیکنانم و ساخنت تیمی
متوازن است.
بنیتس در مورد رشایط بنزما گفت :کریم
به مدت سه هفته بصورت انف رادی مترین
م یکرد و تازه به مترینات گروهی اضافه
شده است .طبیعی است که رشایط او
هنوز مثل سایر بازیکنان نیست .او ب رابر
بتیس م یتواند دقایقی به میدان برود اما
من یتوانم بگویم چند دقیقه.
بنزما یک بازیکن بزرگ و مهرهای کلیدی

ب رای رئال است .در مورد مهاجمی صحبت
م یکنیم که تقریبا همیشه ب رای رئال خوب
کار کرده است .مه مترین مساله در مورد
او ،داشنت تداوم است .همه باید در این راه
به او کمک کنیم تا بتواند  25گول ب رای ما
بزند و در دادن پاس گول نیز موفق باشد.
بنیتس در مورد انتقادهایی که از او در مورد
تغییر پست گرت بیل م یشود گفت :درک
م یکنم که رسان هها باید خربرسانی کنند و
به سوژه در این زمینه نیاز دارند .چگونه
ممکن است بازیکن رسیعی چون بیل که
با پا و رس ،بهرتین رضبات را به توپ م یزند
و بارها گول زده و پاس گول داده ب رای رئال
یک مشکل باشد؟ داشنت ستارگانی چون
رونالدو ،بیل ،بنزما ،خامس ایسکو و. . . .
ب رای هر مربی یک نعمت است.
پس از تساوی بدون گول ب رابر خیخون م را
به ساخنت تیمی دفاعی متهم کردند .هفته
گذشته کدام تیم بیشرت از دیگر تی مها
اقدام به شوتزنی کرد؟ رئال مادرید .پس
چگونه رئال مادرید من ،به تیمی دفاعی
متهم م یشود؟در ب رابر خیخون فقط شانس
نداشتیم.
بنیتس در مورد حریف فردای رئال مادرید
یعنی بتیس نیز گفت :په په مل ،رسمربی
بتیس ،رئال را خیلی خوب م یشناسد
و ب رای انجام یک بازی خوب به برنابئو
م یآید .او بتیس را به دسته برتر بازگرداند
و البته ب رای راضی کردن هوادارانش ،کار
آسانی پیش رو ندارد .بتیس تیمی دونده
است و فردا سعی خواهد کرد از حداقل
موقعیت هایش استفاده بهینه کند.
رسمربی رئال در مورد قرعه کشی دور
گروهی لیگ قهرمانان نیز گفت :پاری سن
ژرمن تیم بزرگی است که بازیکنان بسیار
خوب و باکیفیتی در اختیار دارد .شاختار
نیز تیم باتجرب های است و برزیل یهای
خوبی در این تیم حضور دارند .ماملو هم
سلتیک را حذف کرده پس تیم ضعیفی
نیست .م یتوانم ای نگونه بگویم که در
گروه سادهای ق رار نداریم.
بنیتس در مورد وضعیت دخیا در
یونایتد نیز گفت :هرگز در مورد دخیا
صحبت نکرده ام؛ چون ب رای فان خال و
منچسرتیونایتد اح رتام زیادی قائل هستم.
قصد دخالت در روشهای مرب یگری فان
خال و رفتار او با دخیا را ندارم.
در انتها بنیتس پیامی به هواداران رئال
مادرید داد :م یخواهم به هواداران رئال
اطمینان دهم که تیم محبوبشان هرگز
اقدام به بازی دفاعی نخواهد کرد و خیلی
زود ،گولهای ف راوانی به مثر خواهد رساند.
خیال هواداران راحت باشد؛ چون م یدانیم
چه کاری ب رای جلب رضای تشان باید انجام
دهیم.



پن جشنبه هفته گذشته ،لئو مسی از سوی یوفا به عنوان
بهرتین بازیکن فصل  2015-2014اروپا برگزیده شد و این عنوان
را باالتر از لوئیس سوارز و کریستیانو رونالدو به دست آورد.
شاید ب رای همه مسجل بود که لئو مسی به واسطه قهرمانی
بارسلونا در چمپیونزلیگ ،این عنوان را از آن خود خواهد
کرد(مسی در رایگیری اولیه یوفا نیز عنوان نخست را کسب
کرده بود) اما روز پن جشنبه در سالن محل برگزاری م راسم
در موناکو ،وقتی  54خربنگار اروپایی که مناینده  54کشور
عضو یوفا بودند ،اقدام به انتخاب بازیکن برتر از بین مسی،
رونالدو و سوارز کردند ،ک متر کسی پیش بینی م یکرد که
مسی با اختالفی بسیار فاحش نسبت به رونالدو برنده شود.
از  54خربنگار 49 ،نفر به مسی رای دادند ،سه نفر به سوارز
و تنها دو نفر به کریستیانو رونالدو .چنین برتری فاحشی
تاکنون ب یسابقه بوده است .جالب است بدانید که منایندگان
ترکیه و پرتگال به رونالدو و منایندگان اوک راین ،آذربایجان و
ف رانسه نیز به لوئیس سوارز رای داده بودند .مابقی ،مسی را
به عنوان نفر برتر برگزیدند .این دومین باری بود که مسی
این عنوان را کسب م یکرد.

مورینیو:
 4امتیاز چیزی نبود که ما میخواستیم
ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی ،زیر بار
صحبت کردن درباره جان استونز ،بازیکن
مد نظر آب یهای لندن که پیشنهاد اورتون
را رد کرد ،نرفت.
اورتون چندی پیش مدعی شد که 3
پیشنهاد ب رای جان استونز ارائه داده که
هر  3رد شده است .وقتی در این باره از
مورینیو در کنف رانس مطبوعاتی پیش از
بازی پرسیدند گفت :من درباره بازیکنان
تی مهای دیگر صحبت من یکنم .درباره
نظ راتشان هم نظری من یدهم.
مورینیو درباره پوگبا هم گفت :او بازیکن
یوونتوس است و من رسمربی چلسی
هستم .اگر بتوانم یک بازیکن دیگر تا
قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت

بخرم خوب است .اگر هم این طور نشود
تیم خوبی دارم.
ادامه صحب تهای مورینیو درباره نتایج
چلسی در بازیهای قبلی بود :فکر م یکنم
مه مترین چیز این است که طبیعی نیست
در  3بازی  2پنالتی ب رای تی مهای حریفت
گرفته شده و دوبار  10نفره بازی کرده ای.
یک بازی در خانه 2 ،بازی بیرون از خانه4 .
امتیاز چیزی نبود که ما م یخواستیم .اما 4
امتیاز خیلی هم ناامید کننده نیست .باید
ادامه دهیم ،رشد کنیم و سعی کنیم نتایج
بهرتی بگیریم .این لیگ ،لیگ برتر است .در
لی گهای دیگر وقتی  4امتیاز از صدرنشین
ک متر داشته باشی خطرناک است ،اما در
لیگ برتر نه.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها

شنبه

شرکتتکتفروشیقهرمان
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skype: 020 22 11 868 - +93 (0) 781 687 737
- +93 (0) 786 409 997
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kamran.naya2
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طالبان  ٢٥تن از نيروهاى خیزش مردمى را در فارياب
تيرباران کردهاند
(اطالعات روز ،فاریاب) :مقامهاى امنيتى
والیت فارياب در شامل کشور م یگویند که
طالبان مسلح ٢٥ ،تن از نريوهاى خیزش مردمى
را که روز پنج شنبه در ولسواىل شريين تگاب
این والیت اسري گرفته بودند ،تريباران کردهاند.
به روز پنج شنبه مقامها دولتی گفته بودند که
 ٦٨تن از نريوهاى خیزش مردمى در منطق هی
«آستان ه بابا» ولسوالی شیرین تگاب تحت
محارصه طالبان گیر ماندهاند که شامرى از
آنها کشته و شامرى هم ناپدید م یباشند.
همچنان خربها از والیت فاریاب حاکی است که
طالبان مسلح ،به روز پنج شنبه منطق هی آستانه
بابای این ولسوالی را ترصف کردهاند.
بريالی پروانی برشيار ،آمر امنيت فرماندهی
پولیس والیت فارياب ،با تایید این رویداد گفته
که طالبان ٢٥ ،تن از نريوهاى مردمى را که

باشندگان ولسواىل خواجه سبزپوش اين واليت
بودند و به حاميت نريوهاى دولتى به آستانه بابا
رفته بودند ،بعد از بازداشت تريباران کردهاند.
محمد اکرب بشاش ،فرمانده ولسوالی خواجه
سبزپوش گفت که متام کشته شدگان از
منطق هی قريه شيخى خواجه سبزپوش بودند
و مراسم جنازه دسته جمعی آنها صبح روز
گذشته در قريه شيخی بجا گرديد.
به گفت هی آقای بشاش ،از جمع متباقى
نريوهاى مردمى که روز پنج شنبه بعد از سقوط
آستانه بابا به دست طالبان ،ناپدید شده بودند،
 ۲۶تن به خان ههاى شان برگشته؛ اما رسنوشت
 ١٧تن ديگر آنها تاهنوز معلوم نيست.
طالبان مسلح گفت هاند که منطق هی آستانه
بابا را به روز پنج شنبه بعد از يک عقب نشينى
تاکتيکى دوباره ترصف منوده و اجساد  ٢٥تن از

نريوهاى دولتى در ميدان جنگ باقى ماندهاند.
این رویداد در حال یست که جرنال دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری از مدتها بدی نسو
در والیت فاریاب جنگ علیه شورشیان را رهربی
م یکند.
همچنان خربها از پی شروی نیروهای امنیتی
به فرماندهی جرنال دوستم منترش شده و از
پاکسازی چند ولسوالی این والیت از وجود
شورشیان خرب رسیده بود.
از آغاز سال جدید خورشیدی ،برخی از
والی تهای شاملی کشور از جمله والی تهای
فاریاب و رسپل به شدت ناامن شده است.
جرنال دوستم بیشرت از یک ماه پیش برای رهرب
جنگ علیه طالبان به فاریاب رفت و روز پنج
شنبه از این والیت با دو هزار نیروی امنیتی به
والیت رسپل وارد شد.

دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته  ،بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود ،را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال  24250زایرین محترم
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود  ،آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است 15 .پرواز از
کابل به مدینه منوره  14 ،پرواز از هرات به مدینۀ منوره 8 ،پرواز از کابل به جده 10 ،پرواز از مزار شریف به جده و  4پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.
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