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صفحه 2

هرچند کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی از 
سال 1382 به این  طرف مصروف اصالحات ساختار اداری 
کشور است؛ اما هنوز هم تعریف دقیقی از اصالحات وجود ندارد 
که اصالحات چیست و چگونه بایستی اصالحات آورده شود؟

قبل از این که به تعریف اصالحات و شیوه های سازوکار 
اصالحات اداری بپردازم، بایستی بپرسیم که شرکای اصالحات 
عامه کی ها اند؟ پس از آن می توان به یک تعریِف درست از 
اصالحات اداری دست یافت.

حکومت یکی از شرکای اصالحات اداره ی عامه است. کارمندان 
حکومتی شریک دومی و جامعه شریک سومی اصالحات اداری 
می باشند. کارمندان از اصالحات اداری توقع دارند که دستمزد 
)معاش(شان زیاد شو د و از مصؤنیت...
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وزارت داخله:
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جدیدی کار می کنیم

آلمان: کمک های ما با افغانستان
 تا ده سال دیگر ادامه می یابند

برای پیدا کردن بن الدن
 شکنجه ای صورت نگرفته است؟ 
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جای خالی اپوزیسیون و امید واری ها

افغانستان؛ مشکالت  کهنه، امیدی تازه 

شرکت مخابراتی افغان بیسیم عرضه ی خدمات »3G«اش را آغاز کرد
اطالعات روز: شرکت مخابراتی افغان بيسيم عرضه ی خدمات 3 جی را در کابل 
آغاز کرد و قرار است این خدمات در آینده  به شماری از والیت های کشور نيز 
گسترش داده شود. عرضه ی این خدمات انترنتی دیروز در مراسم ویژه ای در کابل 
افتتاح شد و مسئوالن شرکت افغان  بيسيم در این محفل گفتند، کيفيت 3جی این 
شرکت نسبت به سایر شرکت های مخابراتی  باالست و آنان بهترین سيستم را 

برای عرضه ی این خدمات عيار کرده اند.
افغان بيسيم نخستين شرکت مخابراتی در افغانستان است و پس از بيش از یک دهه 
فعاليت، امروز )یک شنبه، 23 قوس 1393( عرضه ی خدمات انترنتی 3جی اش را 
آغاز کرد. پيش از این شرکت مخابراتی افغان بيسيم خدمات انترنتی اش را به شکل 

2جی عرضه می کرد.
مسئوالن این شرکت می گویند، پس از سه ماه تالش پيگير، بهترین و به روزترین 
سيستم و دستگاه ها را نصب و عيار کرده اند و به این دليل، با کيفيت ترین 3جی 
را در افغانستان و کشورهای منطقه دارند. آنان  هم چنين می افزایند، افغان بيسيم 
به  کم کيفيت  انترنت  2جی،  سيستم   روی  3جی  سيستم  نصب  با  نمی خواست 
مشتریانش عرضه کند؛ به همين خاطر،...                             ادامه در صفحه 2

اصالحات اداری و رویکرد مناسب حکومت برای فسـادزدایی



مخابراتی،  بزرگ  شرکت های  دیگر  از  دیرتر   
خدمات 3جی اش را آغاز کرده است.

شرکت  این  مسئوالن  از  یکی  سخی،  انجنير 
3جی  انترنت  طریق  از  دانلود  سرعت  گفت، 
ثانيه  هر  در  مگابایت   42 به  افغان بيسيم، 
خدمات  در  تاکنون  سرعت  این  که  می رسد 
وی  است.  نشده  تجربه  افغانستان،  در  3جی 
افزود، پيش از این سرعت انترنت 3جی دیگر 
ثانيه می رسيد و  به 21 مگابایت در  شرکت ها 
3جی افغان بيسيم دوبرابر آن )42 مگابایت در 
شبکه  این  انترنت  دارد. سرعت  ثانيه( سرعت 
بسته به فاصله ی کاربر از محل پخش آن است 
و هرقدر فاصله ی کاربر از محل پخش انترنت 

بيش تر شود، از سرعت آن کاسته می شود.
امين رامين، ریيس شرکت افغان بيسيم ، در این 
ميليون   4 از  بيش  شرکت  این  گفت،  نشست 
مشترک در سراسر افغانستان دارد. آقای رامين 
مرد  نفر-  هزار   6 از  بيش  شرکت  این  افزود، 
 100 به  نزدیک  برای  و  دارد  کارمند  زن-  و 
کار  زمينه ی  غيرمستقيم  به صورت  نفر  هزار 
افزود،  هم چنين  رامين  است.  کرده  فراهم 
افغان بيسيم به جز عرضه ی خدمات مخابراتی و 
اطالع رسانی به شهروندان کشور، در زمينه  های 
تمویل تيم ها و باشگاه های ورزشی، ایجاد یک 
تحصيل  زمينه ی  فراهم آوری  آموزشی،  مرکز 
فراهم آوری  دانشجو،   300 از  بيش  برای 

خبرنگاران  برای  مخابراتی  و  انترنتی  خدمات 
است.  کرده  کار  نيز  راهنما  تابلوهای  نصب  و 
و  مخابرات  وزارت  سرپرست  حسام،  بریالی 
تکنالوژی معلوماتی با تقدیر از کارکرد شرکت 
گفت،  نشست  این  در  افغان بيسيم  مخابراتی 
افغانستان  نفوس  درصد   90 از  بيش  اکنون 
به خدمات مخابراتی دسترسی دارند و در 22 
شهروندان  برای  3جی  خدمات  کشور  والیت 

فراهم شده است.
آقای حسام هم چنين گفت که وزارت مخابرات 
را  3جی  خدمات  عرضه ی  جواز  این  از  پيش 
پس  و  می داد  مخابراتی  شرکت های  برای 
به  3جی،  جواز  به جای  وزارت  این  این،  از 

می کند  صادر  را  وسيع«  »باند  جواز  شرکت ها 
باید  مخابراتی  شرکت های  آن،  اساس  بر  که 
عرضه  مشتریان شان  به  باکيفيت  تر  انترنت 
کنند. هم چنان انجينير سيد اکرام، منشی اول 
مجلس نمایندگان در محفل دیروز از عرضه ی 
از  و  کرد  ابراز خرسندی   3G انترنتی  خدمات 
که  خواست  افغان بيسيم  مخابراتی  شرکت 
کند.  عرضه  را   4G انترنی  خدماتی  آینده  در 
شرکت های  3 جی  انترنتی  خدمات  اکنون  هم 
ام تی ان، روشن و شرکت  اتصاالت،  مخابراتی 
اما  اند،  فعال  کشور  در  افغان تليکام  دولتی 
انترنت شماری از این شرکت ها پایين  کيفيت 

است و مشتریان در این زمينه شکایت دارند.

داخله ی  امور  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کردند که برای بهبود وضعيت امنيتی 
و دفع حمالت طالبان، کار روی یک برنامه ی جدید 
جریان دارد. صدیق صدیقی، سخن گوی این وزارت 
دیروز به رسانه ها گفت که این برنامه  طوری است 
مخالفان  حمالت  از  چگونه  امنيتی  نيروهای  که 

مسلح دولت در سراسر کشور جلوگيری کنند.
او در ادامه افزود که نيروهای امنيتی در کشور در 
سال آینده به طور مستقالنه مسئوليت تأمين امينت 

سراسری را بر دوش خواهند داشت. این در حالی 
از والیت ها،  در شماری  طالبان  است که حمالت 
در  طالبان  است.  یافته  افزایش  کابل  در  به ویژه 
انتحاری  13حمله ی  از  بيش  گذشته  هفته ی  چند 
و انفجاری را در کابل انجام داده که تلفات جانی 

زیادی را برجا گذاشته اند.
در همين حال، مقام های وزارت امور داخله خروج 
و  نگرانی  ایجاد  افغانستان،  از  بين المللی  نيروهای 
آینده  حکومت  به  نسبت  مردم  ميان  در  نا اميدی 

در  را  دولت  مسلح  مخالفان  تالش های  ناکامی  و 
قلمرو  یک  بر  تسلط  برای  ميالدی   2014 سال 
افغانستان، علت تشدید حمالت در شهر کابل  در 

عنوان کردند.
حمالت  افزایش  با  طالبان  که  گفت  صدیقی 
پيام  این  کابل می خواهند   در  انفجاری  و  انتحاری 
را برسانند که با وجود روابط تازه   ميان افغانستان و 
غرب، هنوز امنيت در این کشور بهبود نيافته است. 
در  امنيتی  وضعيت  که  کرد  تأکيد  ادامه  در  او  اما 

در حال حاضر خشونت ها  و  یافته  بهبود  والیت ها 
تنها در سه یا چهار والیت محدود شده اند.

سخنگوی وزارت امور داخله اطمينان داد که تدابير 
در  امنيتی  وضعيت  بهبود  برای  امنيتی  ارگان های 
ادامه تأکيد کرد که  او در  کشور، بيش تر می شود. 
انجام حمالت انتحاری و انفجاری مخالفان مسلح 
نمی شود.  امنيتی  نيروهای  پيشرفت  مانع  دولت، 
که  گفت  دیروز  نيز  غنی  اشرف  جمهور  ریيس 

هيچ وقت تسليم ترور نمی شود.

که  کرد  اعالم  آلمان  حکومت  روز:  اطالعات 
تا  افغانستان  با  کمک هایش در بخش های مختلف 
ده سال دیگر ادامه می یابند. مسئوالن بخش ملکی 
این کشور دیروز در نشستی در والیت قندوز گفتند 
که تا ده سال دیگر ساالنه 430 ميليون یورو را در 
بخش زیربناسازی در والیت های شمال و شمال شرق 
افغانستان  به مصرف می رسانند. منفراید مایر، کميشنر 
دفتر وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان 
در این نشست گفت که کشورش از 13 سال بدین سو 
به شش والیت شمال و شمال شرق افغانستان، ساالنه 

2۵0 ميليون یورو کمک کرده است. به گفته ی او، این 
مبلغ پول در بخش های معارف، صحت، ترانسپورت، 
ارتقای ظرفيت، حاکميت قانون و زیربناسازی مصرف 
این پول ها در والیت های قندوز، تخار،  شده است. 
بغالن، بدخشان، بلخ و فاریاب مصرف شده اند. مایر 
همکاری های  انکشاف  وزیر  قبل  چندی  که  گفت 
اقتصادی آلمان در دیدار با اشرف غنی روی تداوم 
کمک ها صحبت کرده است. او افزود، کشورش در 
بخش های کاهش فقر و بيکاری، دسترسی بهتر به 
تعليم و تربيه و بهبود وضعيت صحی با افغانستان 

همکاری می کند. به دنبال آن، اندری هایمن، مسئول 
که  گفت   ) GIZ( انکشافی  همکاری های  دفتر 
هزینه ی  به  و 2014  در سال های 2013  کشورش 
مکتب  پروژه های  سه  یورو،  ميليون   13 از  بيش 
دختر انه در ولسوالی خان آباد، اعمار استدیوم ورزشی 
زیر دوره و چندین پروژه ی دیگر را در قندوز عملی 
کرده است. او افزود که در حال حاضر ده ها پروژه ی 
دیگر زیر کار اند و هنوز به دولت افغانستان تحویل 
داده نشده اند. هایمن نيز تأکيد کرد که کشورش تا ده 
سال دیگر به همکاری های ملکی خود با افغانستان 

معاون  دانشی،  حميداهلل  آن  به دنبال  می دهد.  ادامه 
سرپرست والیت قندوز از کمک  آلمان طی سيزده 
سال گذشته در بخش های مختلف قدردانی کرد. او 
افزود که سيزده سال پيش مردم در قندوز به سرک، 
مکتب، مرکزهای صحی، بند و سربند و سایر امکانات 
ابتدایی دسترسی نداشتند؛ ولی حاال با عملی شدن 
تسهيالت  به  مردم  آلمانی،  کمک  پروژه ی  هزاران 
برای  پيدا کرده اند. دانشی گفت که  الزم دسترسی 
عملی شدن پروژه های بازسازی آلمان در این والیت، 

تدابير ویژه ی امنيتی گرفته شده بود.

اطالعات روز: محمد محقق، معاون دوم ریاست 
اجرایی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت 
که قرار است یک هيأت دیگر متشکل از وزارت های 
مهاجران  آینده ی  و  مشکالت  حل  برای  مختلف 
افغان به ایران سفر کند. معاون دوم ریاست اجرایی 
در این نشست در مورد سفرش به ایران نيز جزئيات 
ارائه کرد. او گفت که در این سفر پيرامون موضوعات 
با  مهاجران  مشکالت  حل  قسمت  در  مختلف 
که  کرد  تأکيد  محقق  شد.  بحث  ایران  مقام های 
افغان در  اقامت مهاجران  این سفر روی تمدید  در 

ادامه گفت  در  او  توافق شد.  ماه  برای شش  ایران 
افغان به شکل غير قانونی در  که 1 ميليون مهاجر 
ایران به سر می برند که با مشکالت جدی مواجه اند. 
به گفته ی او، فرزندان مهاجران افغان در ایران حق 
شموليت در مکتب ها در این کشور را ندارند. معاون 
این موضوعات  دوم ریاست اجرایی گفت که روی 
می شوند.  حل  آنان  مشکالت  و  شد  بحث  مفصل 
بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود 
دو ميليون مهاجر افغان در این به سر می برند که با 
دیگر، محمد  از سوی   اند.  مواجه  زیادی  مشکالت 

محقق می گوید که تأخير در تشکيل کابينه ی جدید 
او در  تأثير منفی گذاشته است.  امنيتی  بر وضعيت 
نقاط  در  انتحاری  حمالت  و  نا امنی  افزایش  مورد 
مختلف کشور گفت: »از افزایش حمالت انتحاری 
این  شدیم.  متأثر  کشور  در  غير نظاميان  کشتار  و 
واقعيت است که تأخير در تشکيل کابينه ی جدید، 
این نابه سامانی ها را دارد«. او موج تازه  ای از کشتار 
غير نظاميان در کشور را محصولی از افراطگرایی و 
حمایت برخی کشورها  از تروریزم خواند. اما محقق 
حمالت  کابينه،  معرفی  با  که  کرد  اميدواری  ابراز 

تروریستی مهار شوند. او در مورد تشکيل کابينه ی 
جدید گفت که در خصوص نحوه ی مشارکت دو تيم 
در ساختار کابينه ی جدید موافقت شده است. محقق 
گفت که تنها اسامی وزیران برای معرفی به وزارت ها 
باقی مانده که این مسئله نيز در آینده حل می شود. 
پيش  روز  چند  غنی  اشرف  که  است  حالی  در  این 
گفت که اعضای کابينه ی جدید تا سه هفته ی آینده 
معرفی می شوند. بيش از دو ماه از تشکيل حکومت 
وحدت ملی می گذرد، اما هنوز کابينه ی این حکومت 

معرفی نشده است.

اجرایی  ریيس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
از  شماری  با  دیدار  در  دیروز  ملی  وحدت  حکومت 
که  کرد  اعالم  قزاقستان  مقيم  کشور  دانشجویان 
دولت قزاقستان روند پذیرش دانشجویان را تا سال 
دیدار گفت که  این  در  او  است.  تمدید کرده  دیگر 
در تالش حل مشکالت دانشجویان در کشورهای 
دانشجویان  است.  قزاقستان  در  به ویژه  خارج، 
مشکالت شان  دیدار  این  در  قزاقستان  مقيم  افغان 

از بخدی،  نقل  به  نيز مطرح کرده اند.  با عبداهلل  را 
است،  دانشجویان گفته  این  از  عارف نجيب، یکی 
از  بعد  افغانستان،  دانشجویان  از  شماری  متأسفانه 
دوازده  فارغ صنف  دوباره  سپری کردن چهار سال 
بزرگ  ظلم  یک  کار  این  که  می شوند  محسوب 
پيش  که  می شود  گفته  است.  دانشجویان  حق  در 
را  دانشجویان  از  شماری  افغانستان  دولت  این،  از 
قانون  مطابق  که  می کرد   معرفی  کالج ها  این  به 

فارغان  کالج،  فارغان  قزاقستان،  عالی  تحصيالت 
در  عبداهلل  عبداهلل  می شوند.  محسوب  دوازه  صنف 
ادامه به دانشجویان کشور مقيم قزاقستان وعده داد 

که مشکالت شان را پی گيری می کند.
نخست وزیر  با  دانشجویان  مورد  در  که  گفت  او 
به  اجرایی  ریيس  است.  داشته  گفت و گو  قزاقستان 
سفير افغانستان مقيم قزاقستان وظيفه داد تا سایر 
دنبال  جدی  شکل  به  را  دانشجویان  مشکالت 

برای شرکت در نشست شانگهای به  کند. عبداهلل 
قزاقستان رفته است.

قرارداد پيشينی که ميان افغانستان و قزاقستان برای 
تا سال 2010  بود،  امضا شده  دانشجویان  پذیرش 
اعتبار داشت که با اعزام آخرین گروه از دانشجویان 
افغان پایان یافت. قزاقستان از جمله ی کشورهایی 
صدها  ميزبان  گذشته  سال های  در  که  است 

دانشجوی افغان در رشته های مختلف بوده است.

طالبان  افزایش حمالت  به دنبال  روز:  اطالعات 
به ویژه در کابل،  از والیت های کشور،  در شماری 
محمد اشرف غنی، ریيس جمهور کشور اعالم کرد 
که تروریزم خوب و بد ندارد، ملت افغانستان هرگز 
تسيلم ترور نمی شود. ریيس جمهور در ادامه خطاب 
با  بدانند که  باید  آنان  به کشورهای منطقه گفت، 

تقویت تروریزم به اهداف شان نمی رسند.
او افزود، اگر کشورهای منطقه فکر می کنند که با 
می سازند،  ضعيف  را  ما  اراده ی  تروریستی  اعمال 
و  دارند  واحد  اراده ی  افغانستان  ملت  است.  خيال 
هيچ وقت تسليم ترور نمی شوند. ریيس جمهور در 
در  پایدار  ثبات  و  برای صلح  که  کرد  تأکيد  ادامه 
ما در  و  راه  های اصولی سنجيده شوند  باید  کشور 

حال حاضر در این زمنيه تالش داریم.
شرایط  با  حاضر  حال  در  افغانستان  که  افزود  او 

مواجه  بين الملللی  و  منطقه ای  داخلی،  پيچيده ی 
به  نياز  کشور،  در  ثبات  برقراری  برای  و  است 
همکاری منطقه ای و جهانی است. ریيس جمهور 
همکاری منطقه ا ی را برای برقراری ثبات پایدار در 
همکاری  بدون  که  گفت  و  خواند  ضروری  کشور 
موجود  مشکالت  حل  منطقه ای،  همه جانبه ی 

سخت خواهد بود.
او در ادامه حمالت انتحاری و انفجاری را محکوم 
کرد و گفت که وجدان اجتماعی در افغانستان قوی 
است و انجام این گونه حمالت را نمی پذیرد. ریيس 
جمهور از علمای دینی و نهادهای جامعه ی مدنی 
خواست تا با یک صدا به تروریزم »نه« بگویند. او 
صحبت  شکنجه  روی  سخنانش  دیگر  بخش  در 
شکنجه  هر نوع  که  گفت  جمهور  ریيس  کرد. 
توسط دولت ، نهادهای بين المللی و غير دولتی را در 

از حقوق شهروندان دفاع خواهد  و  کشور محکوم 
به شکنجه  باید  متمدن  دولت های  افزود،  او  کرد. 
دنيا سفارش  دیگر  به  دولت هایی که  نبرند،  دست 
ارزش های بشری را می دهند، باید خود شان نمونه 

شوند.
از روز  را دیروز در مراسم تجليل  این اظهارات  او 
کرد  مطرح  حالی  در  کابل  در  بشر  حقوق  جهانی 
امریکا  اطالعاتی سنای  کميته ی  پيش  که چندی 
گزارش مهم خود در باره ی کاربرد احتمالی شکنجه 
در بازجویی سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سيا( 
از مظنونان در جنگ عليه تروریزم را به نشر رساند 
خوانده  بی رحمانه  بازجویی  شيوه های  آن  در  که 

شده بودند.
نقض حقوق بشر

داکتر سيما سمر، ریيس کميسيون مستقل حقوق 

بشر افغانستان در مراسم دیروز گفت که هنوز هم 
افغانستان از نگاه حقوق بشری با چالش های جدی 
در  هنوز  تالش ها  وجود  با  افزود،  او  است.  مواجه 
بيش تر موارد حقوق بشر در کشور نقض می شود. 
بانو سمر گفت، افغانستان در زمينه ی تأمين حقوق 
بشر در یک دهه  ی گذشته به پيشرفت هایی دست 
روز  هر  مردم  پيشرفت ها،  این  تمام  با  اما  یافته، 

شاهد تخطی های جدی از حقوق بشری شان اند.
او خشونت در برابر زنان، موجودیت شکنجه، تلفات 
مسلح  افراد  موجودیت  اداری،  فساد  ملکی،  افراد 
از چالش های عمده ی حقوق بشری  را  غير قانونی 
در کشور خواند. ریيس کميسيون حقوق بشر گفت 
که تلفات افراد ملکی به هيچ صورت قابل توجيه 
را  جنگ  قوانين  باید  منازعه  طرف های  نيست؛ 

رعایت کنند.
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شرکت مخابراتی افغان بیسیم عرضه ی...

وزارت داخله: برای بهبود وضعیت امنیتی،  روی برنامه ی جدیدی کار می کنیم

آلمان: کمک های ما با افغانستان تا ده سال دیگر ادامه می یابند

برای حل مشکالت مهاجران، هیأت دیگری به ایران می رود

قزاقستان پذیرش دانشجویان افغان را تمدید کرد

رییس جمهور: 
هیچ وقت تسلیم ترور نمی شویم

رییس جمهور
 و مرثیه ی درماندگی 

ریيس جمهور غنی که روز گذشته  در مراسمی به مناسبت 
با  می کرد،  صحبت  بشر  حقوق  جهانی  روز  از  بزرگ داشت 
که  گفت  ملکی   مردم  کشتار  و  انتحاری  حمالت  نکوهش 
است.  کشور  در  صلح  تأمين  برای  اساسی  راه حل  به دنبال 
ارزش های  مغایر  انتحاری  حمالت  که  گفت  غنی  آقای 
حقوق بشر اند و از مردم خواست که در برابر ترور بيایستند 

و با یک صدا بگویند که ترور و تروریسم را قبول ندارند.
افغانستان از نظر امنيتی و سياسی در شرایطی قرار گرفته که 
نه ریيس جمهور و نه هيچ یک دیگر از مقام های بلند پایه ی 
برابر  در  حکومت  بکنند.  چه  و  بگویند  چه  نمی دانند  دولتی 
دیو انتحار و ترور که در برابر مردم افغانستان دهان گشوده 
و همه روزه گروه گروه مردم بی گناه و بی پناه را به کام خود 
دیو  است.  ظاهر شده  مردم  از  مظلوم تر  و  می برد،  ناتوان تر 
وزیرستان،  در  امنش   نهان گاه های  از  که  دهشت  و  ترور 
کویته، باجور و دیگر ساحات آن سوی سرحد برخواسته  است، 
یک سره  را  افغانستان  سراسر  و  باميان  مزار،  قندهار،  کابل، 
به ماتم کده تبدیل کرده است. هيچ روزی نيست که مردم 
ملکی در گوشه و کنار کشور دسته دسته قربانی آتش ترور 
و دهشت افگنی نشوند. ریيس جمهور که خود در حصار های 
قرار  قبيله ای  تاریک  ذهنيت های  و  تفکرات  و  ارگ  بلند 
گرفته و با ریيس اجرایی مصروف تقسيم قدرت و امتياز اند، 
تراژدی کشتار افغان ها را با فالکت و درماندگی، فقط نظاره 
می کنند. آن ها با ذلت و درماندگی فقط قتل عام ها، کشتار 
پنجره های  از  را  روز افزون  ناامنی های  و  زنان  و  کودکان 

کوچک ارگ و قصر سپيدار مشاهده می کنند.
مردم افغانستان در برابر دیو انتحار و ترور از دولت و رهبران 
سياسی شان نااميد شده اند؛ چون آن ها هيچ کاری نمی توانند. 
مرگبار  حمالت  فقط  اجرایی  ریيس  و  جمهور  ریيس 
تروریستان را محکوم و تقبيح می کنند و خوب یاد گرفته اند 
که بر جنازه های قربانيان و خانواده های داغ دار آن ها، چگونه 

نمایش ابتذال عوام گرایی را اجرا کنند. 
تأمين کننده ی  نهاد  و  بالمنازع  قدرت  عنوان  به  حکومت 
نظم، امنيت و قانون در کشور مسئوليت دارد تا نظم و امنيت 
در کشور را تأمين کرده و از جان و مال شهروندان در برابر 
تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کند. ریيس جمهور به 
برابر  در  مقتدرانه  موضع  از  باید  حاکم،  قدرت  رأس  عنوان 
دشمنان داخلی و خارجی صحبت کند؛ اما در افغانستان او و 
حکومت مظلوم تر و بيچاره تر از مردم بی دفاع ظاهر شده اند. 
ریيس جمهور در مرگ غيرنظاميان مثل شهروندان بی دفاع 
فقط مرثيه سرایی می کند و با فرافگنی تالش می کند از زیر 

بار مسئوليت شانه خالی کند.
این بيچارگی و درماندگی زمانی بيش تر روشن می گردد که 
ریيس جمهور با این واقعيت در محضر عام مواجه شود. دیروز 
جهانی  روز  از  بزرگ داشت  مراسم  در  جمهور  ریيس  وقتی 
حقوق بشر در محذوریت مواجهه با این واقعيت قرار گرفت، 
عمق درماندگی اش را بارز ساخت. آقای غنی به جای این که 
به تروریستان هشدار دهد و از موضع قاطع و مقتدرانه با این 
و حمالت  غيرنظاميان  بگوید، گفت که کشتار  گروه سخن 
ترور و انتحار مغایر ارزش های حقوق بشر اند. مگر طالبان و 
تروریستان به حقوق بشر باور دارند؟ آیا واقعا جناب ایشان 
از طالبان و گروه های تروریستی توقع دارد که به ارزش های 
گروه  این  از  ایشان  درک  یا  بگذارند؟  احترام  بشری  حقوق 
واقعا این قدر اندک و سطحی است؟ مردم سال ها پيش ترور 
و دهشت را نفی کرده بودند و سال ها ست که فریاد می زنند 
حکومت  و  سياست مداران  این  اما  نمی پذیرند.  را  ترور  که 
هستند که با اغماض بر جنایت های طالبان، آغوش برادری 
و باب دوستی را به روی آن ها گشوده و در تالش بازگرداندن 

دوباره ی آن ها به قدرت هستند. 
بيچارگی  و  درماندگی  این گونه  جمهور!  ریيس  جناب 
و  مقتدرانه  موضع  از  باید  شما  نيست.  ملت  این  شأن  در 
در  این که  نه  بزنيد،  حرف  تروریست  طالبان  برابر  در  قوی 
و  درماندگی  مرثيه ی  بی دفاع،  و  بی پناه  مرثيه سرایان  صف 
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خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کميسيون  هرچند 
اصالحات  مصروف  طرف  این  به   1382 سال  از  ملکی 
دقيقی  تعریف  هم  هنوز  اما  است؛  کشور  اداری  ساختار 
و چگونه  اصالحات چيست  که  ندارد  وجود  اصالحات  از 

بایستی اصالحات آورده شود؟
سازوکار  شيوه های  و  اصالحات  تعریف  به  اینکه  از  قبل 
شرکای  که  بپرسيم  بایستی  بپردازم،  اداری  اصالحات 
یک  به  ميتوان  آن  از  پس  اند؟  کی ها  عامه  اصالحات 

تعریِف درست از اصالحات اداری دست یافت.
است.  عامه  اداره ی  اصالحات  شرکای  از  یکی  حکومت 
کارمندان حکومتی شریک دومی و جامعه شریک سومی 
اداری  اصالحات  از  کارمندان  اداری می باشند.  اصالحات 
از  و  شود  زیاد  )معاش(شان  دستمزد  که  دارند  توقع 
گردند.  برخوردار  بازنشستگی  خدمات  و  شغلی  مصؤنيت 
دارند،  توقع  اداری  اصالحات  از  )مردم(  بهره گيرندگان 
بایستی  می دهد،  ارائه  اداره  حکومت/  که  را  خدماتی 
مطلوب  کيفيت  با  و  مشخص  زمان-مکان  در  و  به موقع 
به طور عادالنه و بدون تبعيض صورت گيرد تا همه بتوانند 

از آن مستفيد شوند.
می رسيم  نتيجه  این  به  متذکره  توقعات  نظرداشت  در  با 
خدمات  عرضه ی  به  منجر  بایستی  اداری  اصالحات  که 
ارزان، مفيد، به موقع، مؤثر، شفاف و مساویانه برای همه ی 
درخور  و  مناسب  معيشت  با  کارمندان  شود.  شهروندان 
از مصئونيت شغلی و حقوق  پاداش گيرند و  زحمات شان 
باشند. زمانی که خدمات به صورت  بازنشستگی برخوردار 
در  فساد  که  است  قطعی  گردد،  عرضه  شفاف  و  ارزان 

خدمات به وجود نمی آید.
این همه ممکن است که در یک پروسه ی اصالحی  آیا 
عرضه ی  کار/  این که  بر  مشروط  بلی،  آید؟  به دست 
خدمات، به صورت درست روی دست گرفته شود. در آن 
صورت، سيستم حکومت داری خوب به سوی نهادینه شدن 

پيش می رود.
عرضه ی خدمات درست از کجا سرچشمه می گيرد؟

عرضه ی خدمات درست از دیدگاه سالم ریيس جمهور به 
ریيس  دیدگاه  می گيرد.  سرچشمه  کشور  مدیرکل  عنوان 
برای  جامعه  نيازهای  و  خواست ها  بر  مبتنی  باید  جمهور 
جمهور  ریيس  هرگاه  باشد.  اجتماعی  انکشاف  و  رشد 
رشد  برای  را  جامعی  و  قابل حصول  بينانه،  واقع  دیدگاه 
و انکشاف کشور طرح نماید، در آن صورت مراحل بعدی 
اداره ی  است  نخست الزم  در  که  ميشود  آغاز  اصالحات 
به  تعهد  انگيزه و  با  از فساد پاک شود و کارمندان  عامه 

خدمت گذاری بپردازند.
دیدگاه  تدوین  از  پس  که  است  این  بعدی  مرحله ی 
)Vision( توسط ریيس جمهور، باید راهبرد/ استراتژی، 
پاليسی )Policy( و برنامه ی کلی حکومت تدوین شود. 
باید  دست آوردها  حصول  برای  برنامه  مقاصد  تثبيت 
نه  گردد،  باشند، طرح  هم  امتداد  در  که  به صورت خطی 
به صورت پراکنده و دایره ای. بهترین مثال مقاصد برنامه، 
از  مسافران  عبور  برای  دریاچه  داخل  در  قدم  سنگ های 

از دیگری در دریاچه برای عبور  آب است که یکی پس 
مسافران گذاشته شده اند و آن ها را در رسيدن به آن طرف 
به صورت  مقاصد  که  صورتی  در  می کنند.  کمک  دریا 
هدف  به  رسيدن  برای  مجریان  شوند،  طرح  پراکنده 

سرگردان می شوند و راه شان را گم می کنند.
مؤلفه های مهم اصالحات اداری 

به  را مطابق  برنامه ها که ریيس جمهور آن  1( تثبيت 
نيازهای جامعه طرح کرده باشد؛

2( تعيين بهترین اصول اجرایی که بتواند در برگيرنده ی 
خواست و توقعات جامعه باشد.

اولویت هایی که باید در کيفت و عرضه ی خدمات به آن 
توجه شود 

به ضرورت جامعه  مناسب  باید  کار  1( مقدار خدمات/ 
باشد؛

بهره گيرندگان  که  آن  زمان  و  کار  محل  2( تثبيت 
ضرورت دارند؛

هزینه ی  و  کيفيت  با  باید  که  نياز  مورد  3( تدارکات 
متناسب آماده شود؛

در  کار که  اجرای  برای  روند  بهتر  4( انتخاب شيوه ی 
آن به کمترین نيروی انسانی ضرورت باشد و خدمات در 
کمترین وقت ممکن و با نظارت و کيفيت بهتر انجام شود؛

۵( تدوین کارشيوه ی اجرایی خدمات که باید به صورت 
مرحله به مرحله انجام شود و کارشيوه ی اجرایی باید کوتاه 
باشد و زمان گير نباشد؛ زیرا که طوالنی بودن آن به نيروی 
البته این به  انسانی بيشتر و هزینه ی زیاد ضرورت دارد. 
را  کار  یک  مراحل  تمامی  فرد  یک  که  نيست  معنا  آن 

اجرا نماید؛
6( تثبيت تعداد مجریان هر بخش بر اساس مقدار کار، 

نورم طاقت کار و کارشيوه ی اجرایی خدمات؛
تخصص  اساس  بر  اداره  تشکيالتی  ساختار  7( تثبيت 

کاری، مراحل اجرایی و کنترول کيفيت خدمات؛
برای  مشتری  خدمات.  اجرای  روند  شدن  8( کوتاه 
که  نماید  مراجعه  محل  چندین  به  نباید  خدمات  دریافت 
بيزار  خدمات  دریافت  از  بيشتر،  دویدن  اثر  از  نتيجه  در 
نشود. مثاًل توزیع تذکره ی تابعيت، جواز رانندگی، دریافت 
شهادت نامه، تحویل پول صرفيه ی برق و امثال آن نباید 
به چندین مرجع محول شوند، بلکه روند اجرای آن کوتاه 

باشد؛
توسعه ای؛  برنامه های  تطبيق  از  که  است  9( ضرورت 
بررسی  یکبار  سال  حداقل  ساله  پنج  برنامه های  مانند 
باشد،  به تعریف مجدد داشته  نياز  اگر  زیرا  صورت گيرد؛ 

نواقص آن دوباره رفع ميشوند.
راهکار  این  پذیرش  به  اقدام  حکومت  که  صورتی  در 
نماید، افراد، مهم نخواهند بود، بلکه سيستم به خودی خود 
می تواند افراد را در چهارچوب کاری فعال سازد. فساد از 

سيستم به این صورت قابل رفع ميگردد.
خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کميسيون  که  آن چه 
انجام داده است، فقط تغيير ساختار تشکيالتی در  ملکی 
فقدان برنامه های سازمانی بوده است، یعنی مشت در هوا 

کوبيدن و بس.
مدیریت  به  سنتی  مدیریت  از  ملی  وحدت  حکومت  اگر 
در  که  بود  خواهد  مشکل  ندهد،  رویکرد  تغيير  انکشافی 
مانند  بحران زده ای  کشور  غيرکارا  و  سنتی  سيستم  یک 
از  است،  مواجه  زیادی  چالش های  با  که  افغانستان 

منجالب فساد بيرون شود.
مدیریت سنتی در سيزده سال گذشته به اثبات رساند که 
دارد. هنوز  را  اداره کم ترین دست آورد الزمه  وزارت/  هر 
محروم  به دردبخور  و  کارا  خارجی  سياست  یک  از  کشور 
پاليسی دفاعی درخور وضعيت کشور تدوین نشده  است. 
طرح  جامعه  نيازهای  و  برنامه  اساس  بر  بودجه  است. 
نمی گردد. حال آن که طرح بودجه بر اساس برنامه، یکی از 
ابزار اساسی اصالحات اداری است؛ اما وزارت ماليه با در 
اختيار گرفتن این ابزار، عماًل مانع اصالحات اداری توسط 

کمسيسون مستقل اصالحات اداری شده است.
مدیریت سنتی در شرایط کنونی کشور قادر نيست که از 
پس چالش های فراروی کشور برآید؛ زیرا شيوه ی مدیریت 
ضعيت  از  همه جانبه  تحليل  یک  که  نيست  قادر  سنتی 
کشور و نيازهای جامعه انجام دهد. رهبری سنتی در یک 
کشور پس از جنگ مانند افغانستان، باید به یک رهبری 

مدرن و توسعه باور تغيير یابد. 
حقيقت  در  که  حکومت  سوی  از  فوق  موارد  پذیریش  با 
ميباشد،  توسعه محور  مدیریت  به  سنتی  مدیریت  تغيير 
اداره ی  چند  و  وزارت  پانزده  از  کم تر  مرکزی  حکومت 

مرکزی خواهد داشت.
به تمامی کادرهای مجرب داخل  دادن فراخوان عمومی 
به  که  است  معقولی  شيوه های  از  یکی  کشور،  خارج  و 
زمينه ی  و  بسيج  را  انسانی  نيروی  ميتوان  آن  واسطه ی 
تطبيق شایسته ساالری را فراهم کرد. از آن جایی که کشور 
است  ضرورت  لذا  است،  مواجه  مدیریتی  کادر  کمبود  با 
که رهبری دولت آموزش کادرهای درجه دوم مرکزی و 
مدنظر  برنامه ها  تطبيق  و  تدوین  با  هم زمان  را  حوزهای 
می گردد  تظمين  شایسته ساالری  ترتيب،  بدین  گيرد. 
فراگير  دولت  یک  ایجاد  طریق  از  ملت سازی  زمينه ی  و 
ملی نيز در جریان زمان شکل می گيرد. انتخاب وزیران، 
طریق  از  کشور  حوزه ای  و  مرکزی  اداره های  ریيسان 
نباید  دیگر  ریيس  و  وزیر  و  شود  انجام  فراخوان  همين 
از  حکومت  کادرهای  شوند.  نظام  وارد  تيمی  به صورت 
طریق ميکانيزم رقابت و شایسته ساالری که توان مندی و 
صالحيت شان را به اثبات می رساند، انتخاب شوند. در آن 

صورت، رقابت قربانی رفاقت نمی گردد.
منافع  و  خودخواهی ها  از  ملی  وحدت  حکومت  رهبری 
تيمی اش دست بکشد و به منافع ملی چنگ بزند و در این 
مقطع حساس تاریخ کشور، باید بنياد یک کشور مترقی را 
با انتخاب یک مدیریت توسعه محور، بگذارد. البته اگر این 
این است  این قلم  شيوه مدیریت عملی نگردد، پيشبينی 
که حکومت از پس چالش های کنونی برنخواهد آمد و در 

دل خودخواهی های تيمی غرق خواهد شد.
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و رویکرد مناسب حکومت برای فسـادزدایی

ما بارها ثابت کردیم که ۵000 سال عمر داریم. آخرین باری که ما این مسئله 
را خيلی محکم ثابت کردیم، همان تحقيق علمی وزیر دانشمند ما بود که در 
باب شخصيت امام ابوحنيفه انجام داده بود. هرچند دانشمندان تالش های 
اما  نمی دانند  رهين  آقای  علمی  مبارزه ی  آن  از  کم تر  نيز  را  اسپنتا  داکتر 
من شخصاً معتقدم که اسپنتا آن قدر هم نشده که به محکمی آقای رهين 
اسپنتا که  ثابت کند.  بی نقض  و  را محکم  ما  بياید و عمر ۵000 ساله ای 
سال ها در مقام و شخصيت حکومت آقای کرزی بود، هيچ گاه نگفت که آزاد 
کردن انتحاری و طالبان پاکستانی از سوی جناب محترم حامدکرزی نقض 
حاکميت ملی است و همين چند روز پيش که آمریکایی ها لطيف محسود را 
به پاکستان تحویل نمود، طبع کارشناسی ملی گونه ای او به خش خش افتاد 
و بر حکومت و شرکای حکومت تاخت که شما حاکميت ملی افغانستان را 
نقض کرده اید. این هم به گونه ی به ثبوت تاریخ ۵000 ساله ای ما می پردازد 
اما نه به محکمی ثبوتيه ی آن وزیر پيشين و دانش مند اطالعات و فرهنگ! 
البته قابل یادآوری است که ما الحمدهلل موارد متعدد و خوبی داریم که ۵000 
سال زندگی ما را ثابت می کند و نمی گذارد که مثاًل این جامعه ی جهانی 
بی ناموس بر زندگی و عمر ما خرده بگيرد و بگوید که شما قباًل نبودید و 
سال 2000 یک دفعه ی از پهلوی بوته سبز شدید. این جامعه ی جهانی را 
که ما می شناسيم، شک نيست یک روز منکر شود و یک عالم سند جعلی 
درست کند و بگوید که شما نه تنها ۵000 سال عمر ندارید که ۵00 سال هم 
برای شما زیاد است و ما به اتفاق اتحادیه ی شورای علمای جهان جامعه ی 
جهانی اعالم می کنيم که ۵0 سال شما را کفایت می کند. بناًء ضرور است که 
قدر شخصيت های خویش را دانسته و تا اندازه ی فکر می کنم که حکومت 
روز  نام  به  را  سال  از  روز  یک  و  کنند  توافق  باهم  بنشينند  ملی،  وحدت 
شخصيت های مدافع تاریخ ۵000 ساله نام گذاری نموده و هر سال به یکی از 
این شخصيت ها جایزه بدهد. قول بدهند که در اعطای جایزه برخورد قومی 
و سمتی نمی کنند. برای این کار الزم است یک کميته ی تا دندان باغيرت 
شکل بگيرد و فعاًل که ریيس آن کميته را، اگر از حق نگذریم، باید جنرال 
صاحب طاقت را تعيين کند. چرا؟ چون هم عمر دراز دارد هم دانش فراوان و 
هم سليقه ی ملی! اگر این طاقت فرمود که من طاقت این مسئوليت سنگين 
را ندارم، اصاًل جای نگرانی نيست. با گوسفند و پير و مولوی، می رویم دم 
دروازه ی همان که کانکور را سهميه بندی شده می خواهد. او که یک تنه 
مشت به دهن جریان شکل گيری اجتماع مبتنی بر عدالت اجتماعی زده، باید 
به امتيازهای برسد که اگر نرسد، رضای خدا حاصل نخواهد شد. بناًء برای 
رضای خدا، تا دیر نشده بيایيد به احترام زنده نگه دارنده های عمر تاریخی 
خویش، چند روز کفش های خود را از پا کشيده و تا می توانيم در کوچه های 
خير و رضای خدا، قدم بزنيم. این یک بخش افتخارات، بخش دیگرش را 
کافی  سال  این ۵000  گفت  وی  نمود.  افتتاح  جمهور  ریيس  آقای  دیروز 
نيست، ما به این نتيجه رسيدیم که افغانستان باید ۵000 سال دیگر نيز زنده 
بماند. من که در آن برنامه نبودم تا شخصاً شنيده باشم که ریيس جمهور 
ما چه گفته، اما به قول یکی از حاضرین، ایشان در جریان سخن رانی خود 
بارها از دانش مندان توسعه نقل قول زده و گفته که اجتماعات انسانی، زنده 
اند و به تداوم زندگی نيازمند اند. زندگی در کم ترین حد ممکن دوام نخواهد 
کرد مگر این که چهار نعمت ضروری را داشته باشد )اول، غذا. دوم، مسکن. 
سوم، صحت. چهارم، امنيت(. به قول این حاضر، ریيس جمهور ما بارها از 
این چهار ضرورت سخن گفت و هر بارهم سر را به نشانه ی فراوانی این 
چهار ضرورت تکان داد و استدالل نمود که دقيقاً به همين خاطر است که 
ما باید ۵000 سال دیگر نيز زنده باشيم. البته گفته می شود کدام بی تربيت در 
آن برنامه حضور داشته و بر ریيس جمهور ما سوال ارسال نموده که درست 
است غذا، مسکن و صحت حداقل داریم اما امنيت نيست، آیا فکر نمی کنی 
که تایر تداوم زندگی یک مقدار پنچر شده باشد؟ خوش بختانه که ما بعد از 
سال ها یک ریيس جمهور متفکر گير آورده ایم؛ ایشان بدون هيچ گونه درنگ 
و بروکراسی ذهنی گفته که افغانستان تالش کرده که در قانون اساسی خود، 
یا صددرصد یا هشتاد درصد مواد اعالميه ی جهانی حقوق بشر را رعایت و 
تطبيق نماید. وی گفته اگر ما توفيق بيابيم که ۵ فيصد قانون خویش را 
تطبيق بکنيم، ریشه ی فساد و فقر را چندین برابر کشيده و در معرض آفتاب 
قرار داده خشک می نمایيم و سپس به والیت سردسير باميان می فرستيم که 
در بخاری ها یا تنورهای خویش بسوزانند و خوب دود کنند تا دولت راحت 
تشخيص بدهد که باميان کجاست؟ و سپس آن را از زندان مرکزی نجات 
بدهيم. وی در اخير از حقوق بشر تشکر نمود و از جامعه ی جهانی خواست که 
اجازه بدهد تا حقوق بشر، سال ها در افغانستان باقی بماند و یکی از دالیل آن 
را این گونه بيان کرد "چون امروز روز جهانی حقوق بشر است، من از مخالفان 
بدن  نفهته در  از جرئت های  امروز یک مقدار  سياسی حرف نمی زنم. من 
خویش را به کار انداخته، انتحار و انفجارهای اخير طالبان را ترور می خوانم و 
اعالم می کنم که ما از ترور خسته نمی شویم و ُدم صلح را هم ایال نمی دهيم.

خبرنگار ناراضی

ما باید 5000 سال دیگر زنده باشیم! 
چون از ترور خسته نمی شویم؟

هادی دریابی
عبداللهیعبداللهی
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برای پیدا کردن بن الدن
 شکنجه ای صورت نگرفته است؟ 

جای خالی اپوزیسیون و امید واری ها

می   2 تاریخ  به  القاعده،  گروه  رهبر  الدن،  بن  اسامه 
امریکایی  سربازان  سوی  از  عمليات  یک  طی   ،2011
که  تحقيقاتی  در  رسيد.  قتل  به  پاکستان  ایبت آباد  در 
این  به  همه  است،  گرفته  صورت  مورد  این  در  تاکنون 
با تفصيل می دانند. در  اند که جزئيات این ماجرا را  باور 
این مورد، بر اساس اطالعات دستگاه استخباراتی امریکا 
و یک  است  نوشته شده  کتاب  تا هنوز چندین   )CIA(
 Zero( نيمه شب«  از  پس  »سی دقيقه  به نام  هم  فيلم 
تاکتيک ها  که  است  شده  ساخته   )Dark Thirty
می دهد.  نشان  را  امریکایی  سربازان  برخورد  روش  و 
یک  اعترافات  گواهی  به  باورمندی  این  با  شک،  بدون 
زندانِی زندان مخفِی امریکا، کارهای هاليوود و مقام های 
محاصره  به  تنها  امریکا  استخباراتی  سازمان  بلندپایه ی 
منتهی نمی شود. با وجودی  که این می تواند اشتباه باشد. 
کاربردی  امریکا،  تکنيک های  سنای  گزارش  مطابق 
بازجویی سازمان سيا که به روز سه شنبه  در اختيار عموم 
قرار گرفت، نشان می دهند که برای به محاصره در آوردن 
القاعده، شکنجه ای صورت نگرفته است. معلومات  رهبر 
در باره ی رهبر القاعده، ناشی از اعتراف های یک زندانی 
می باشد که در اختيار سرویس های امنيتی کردستان عراق 

بود، پيش از آن که به سازمان سيا واگذار شود.
این مرد حسن گل نام دارد. او یکی از افراد کليدی القاعده 
از  از حمالت 11 سپتامبر،  می باشد. دستگيری وی پس 
اهداف اولی ایاالت متحده ی امریکا بود. وی چندین  بار 
از سوی پاکستانی ها نيز تحت محاصره قرار گرفته بود. 
ناکامی  به  شد،  اقدام  وی  دستگيری  برای  که  باری  هر 
در   2004 جنوری  ماه  در  باالخره  گل،  حسن  انجاميد. 
برای  که  اعترافات خود  در  او  کشور عراق دستگير شد. 

مرحله ی دوم استراتژیک پاکستان در برابر افغانستان پس 
از درخواست همکاری حکومت جدید، در رابطه به آوردن 
صلح، متوقف کردن استخراج معدن مس عينک می باشد. 
در تازه ترین گزارشی که از طریق یکی از تلویزیون های 
که  است  آمده  رسيد،  نشر  به  افغانستان  در  خصوصی 
»سازمان استخباراتی پاکستان مانع استخراج مس عينک 
می شود.« گزارش یاد شده حاکی از آن است که »روز های 
معدن  کوه  های  فراز  بر  مسلح  مخالفان  دور  چندان  نه 
مشکالت  به خاطر  می کردند.  شليک  راکت  عينک  مس 
امنيتی به وجود آمده، چينایی ها چندین بار کار استخراج را 
متوقف کرده اند. جنرال محمد نسيم مسعود، فرمانده ُغند 
می گویم،  نمایان  می گوید:  عينک  مس  معدن  محافظت 
استخراج  کار  مانع  که  است  پاکستان  »آی اس آی«  این 

می شود.«
حمالت  شاهد  شدیداً  کشور  مختلف  نقاط  این،  از  پيش 
یاد شده  ناامنی های  بود.  پی هم  انفجار های  و  انتحاری 
درست پس از سفر ریيس جمهور اشرف غنی به پاکستان 

اتفاق افتاده اند.
روز می گذرد.  به 100  نزدیک  تشکيل حکومت جدید  از 

در  احتماال  الدن   بن  که  گفته  بود،  نموده  ابراز  کرد ها 
مناطق هم جوار قبایلی در پيشاور پاکستان زندگی می کند. 
او هم چنان از یک شخص دیگر نيز نام برده بود: ابواحمد 
رهبر  به  نزدیک  افراد  از  یکی  را  شخص  این  الکویتی. 
القاعده معرفی نموده بود که مسئول  انتقال  پيام های رهبر 
بوده  اليبی،  ابوفراج  سازمان،  عمليات  مسئول  القاعده  به 

است.
وی،  باور  به  نمی دهد.  معلومات  آن  از  فراتر  گل  حسن 
و  محدود  الدن  بن  زندگی  محيط  در   امنيتی  تدارکات 
کوچک بوده است. او در خانه ی یک خانواده در پاکستان 
زندگی داشته است. در آن زمان باور بر این بود که بن 
الدن در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی، تحت حمایت 
ده ها محافظ جان به کف و جان فدا برای رهبر شان، زندگی 

می کند.
بوده  زندانی  سلول  یک  در  هنگامی  که  از  گل   حسن 
بازجویی  هنگام  در  آب  زیر  در  شدن  شکنجه  از  است، 
برای اعترافات، چيزی را بيان نمی کند. به باور نادا باکوس 
)Nada Bakos( که از سازمان سيا کناره گيری نموده 
بوده  بن الدن  است، مسئول عمليات و محاصره کردن 
است )توسط ژسيکا در »فيلم سی  دقيقه پس از نميه شب« 
به تصویر کشيده شده است(. وی در یک سلول محبوس 
نبوده، بلکه در یک خانه بوده است، چنان چه که وی با 
بلکه  است،  نبوده  آن طوری  شده،  داده  نمایش  دست بند 
آزاد بوده است. این گفت وگوها در فيلم سی  دقيقه پس 
از نيمه شب با همکاری بخش مشاوره و ارتباطات خارجی 

امریکا تنظيم شده است.
حسن گل، سپس به یک زندان مخفی در افغانستان منتقل 
می شود؛ به احتمال نزدیک به واقعيت، در پایگاه بگرام در 

این حکومت نه تنها به تعيين و تشکيل کابينه اش دست 
نيافته، بلکه ده ها نقص دیگر نيز از خود نشان داده است. 
وضعيت بالتکليف وزارت خانه ها و ارگان های والیتی، عدم 
موجودیت گزارش معقول و یک طرح مدون در کنفرانس 
یک  سپردن  خصوص  در  ملی  حاکميت  نقض  لندن، 
نيرو های  از سوی  پاکستان  به  پاکستانی  طالبان  فرمانده 
ایجاد  پيرامون  گفت وگو  زمينه ی  در  ناکامی  و  امریکایی 
صلح با پاکستان از نمونه های بارز کمی ها و نواقص خوانده 

می شوند.
پيشين  جمهور  ریيس  که  آن چه  برخالف  حال،  این  با 
گفته بود، جای یک اپوزیسيون آگاه   با برنامه  های مدون 
منتقد  و  سایه  حکومت  عنوان  به   مختلف  زمينه های  در 

شدیداً خالی است.
امیدواری برای تشکیل اپوزیسیون

در جریان انتقادهای وارده در برابر سياست های حکومت، 
روزنه هایی دیده می شوند که خالی یاد شده را به سادگی پر 
می کنند. انتقاد واضح و روشن از سوی چهره ی تأثيرگذار 
به  نسبت  پيشين  داخله ی  امور  وزیر  چون  مطرحی  و 
سياست های حکومت، نشان می دهد که ساختار اپوزیسيون 

شمال کابل. حسن گل به این داستان ادامه می دهد، از 
ميان دیگران، وی از حمزه ربيعه، یکی از رهبران القاعده، 
اليبی   ابوفراج  الزرقاوی، رهبر سازمان عراق و  ابومصعب 
با بن الدن مذاکره و گفت وگو داشته اند.  نام می برد که 
رهبران  شدن  پناهنده  و  فرار  چگونگی  از  هم چنان  وی 
القاعده در منطقه ی شکای )Shkai( در پاکستان، پس 
بمباردمان  و  هوایی  حمالت  و  سپتامبر   11 حادثه ی  از 
امریکایی ها در کوه تورا بورا در افغانستان، پرده بر می دارد.

یکی از نمایندگان سازمان سيا می گوید، او همانند پرنده 
آواز می خواند و از همان ابتدا همکاری داشت. بازجویان 
محدودیت های  بازجویی،  هنگام  گل  حسن  می گوید، 
را می دانست. وی هم چنان  اصول محاکمه ی کالسيک 
معلومات زیادی را برای اعتراف داشت که از بيان آن ها 
فریب  مورد  این  در  آن ها  لذا  است.  کرده  خود داری 
خورده اند. مطابق گزارش سنا، این زندانی، آن چه را که در 
کردستان برای کردها بيان داشته، بيش تر از آن معلومات 
ارائه نکرده است. او هم چنان دیگر معلومات مفيد را در 
مورد حمله به ایاالت متحده ی امریکا ارائه نخواهد کرد.

ماه  در  امریکا  قضایی  دستگاه  که  آن چه  مورد  این  در 
سيا،  سازمان  برای  بود،  نموده  بيان   200۵ سال  مارچ 
روپوش   پی  در  سيا  سازمان  کرد.  نخواهد  ایجاد  مانعی 
تصاویر  انتشار  پی  در  که  است  افتضاحاتی  بر  گذاشتن 
ابوغریب  زندان  در  امریکایی  ناشایست سربازان  رفتار  از 
در عراق، بر مال شده بودند. سازمان سيا در سال 2011  
برای  برده شده  به کار  بود  که تکنيک های  اعالن نموده 
بازجویی از حسن گل، فرصتی را فراهم نمود که از روابط 
بن الدن با پيام رسان وی، پرده برداشته شود. این تيزی 

است که یک بار دیگر توسط هاليوود گرفته خواهد شد.

شکل گيری  این گونه  است.  شکل گيری  حال  در  سياسی 
اپوزیسيون به  گونه ی طبيعی از طرف چهره های مطرح و 
کار کشته، می تواند بسيار اميدوار کننده باشد. آقای داوودزی 
مهمی  موقف های  در  وی  است.  مؤثر  سياست مداران  از 
مانند ریاست دفتر ریاست جمهوری، سفارت افغانستان در 

اسالم آباد و وزارت امور داخله ایفای وظيفه کرده است.
از  خبری  نشست  یک  در  بار  اولين  برای  داوودزی  عمر 
سياست حکومت انتقاد نمود  و گفت: »حاال اگر ما به این 
خيال هستيم که پاکستان طالبان را به ميز مذاکره بياورد، 
خواب و خيال است.« دیدگاه آقای داوودزی که مدت ها 
و  مهم  می تواند  است،  بوده  سفير  نقش  در  پاکستان  در 

قابل توجه باشد.
قابل یاد آوری است که آقای اسپنتا، مشاور شورای امنيت 
با  رادیویی  مصاحبه ی  یک  طی  نيز  کشور  پيشين  ملی 
سخنان آقای داوودزی هم نوا شده، ضمن برخی انتقادهای 
دیگر، با وزیر پيشين امور داخله هم نظر می باشد و در پاسخ 
به سوالی که از او در مورد اظهارات وزیر داخله ی پشين 
صورت گرفت، گفت: »من کامال با صحبت آقای داوودزی 

موافق هستم.«

باال  سطور  در  که  همان طور  واقع  در  اند.  جدی  اسالمی«  »دولت  تهدیدهای 
اشاره کردم، داعش )ИГ( عماًل در برابر ائتالف شامل ایاالت متحده ی امریکا و 
متحدان آن و هم چنين روسيه و ایران، که به نظر ترکيب خيلی منسجمی نيست، 
فعاليت هایش را گسترش داده است. این حوادث تکرار همان چيزی است که در 
به  افغانستان  به  امریکا  حمله ی  در  به خصوص  عملياتی-  فعال  فاز  یک  ادامه ی 
در   -)Enduring Freedom( پایدار«  »آزادی  عمليات  از  بخشی  عنوان 

»جنگ جهانی عليه تروریسم« صورت گرفت. 
برای  بزرگ  تهدید  یک  جدی  به صورت  اسالمی  دولت  افراط گرای  پارتيزان 
حساب  به  قفقاز  و  مرکزی  آسيای  در  شوروی  اتحاد  سابق  عضو  کشورهای 
می آید؛ زیرا ستون عمده ی این گروه خطرناک را تعدادی از مهاجران و داوطلبان 
کشورهای منطقه تشکيل می دهند. آن ها می توانند به خانه و کشور خود برگردند 
نيز  را  افراط گرایانه ی شان را شروع کنند و تروریست های دیگری  و فعاليت های 
 Исламское[ جذب نمایند،  یا بدتر از همه این که، رهبری دولت عراق  و شام
عمليات  انجام  برای  را  آن ها   ]государство Ирака и Леванта

تروریستی در خانه ی خود شان مورد استفاده قرار دهند. 
از طریق انترنت، هم اکنون تهدیدهایی از سوی دولت اسالمی عراق و شام به 
آدرس کشورهای عضو سابق شوروی به نشر رسيده اند و امکانات انجام عمليات 
تروریستی عليه دولت های عضو سابق شوروی در نظر کارشناسان خيلی گسترده 
را  مفصلی  گزارش  ازبکستان  سياسی  نهادهای  اخيراً  اخص،  به طور  است.   شده 
 ]КНБ[ قزاقستان  ملی  امنيت  ریيس کميته ی  رساندند.  نشر  به  ارتباط  این  در 
اعالم کرد که اطالعاتی به دست آورده است که بخشی از عوامل دولت اسالمی 
از  نيمی  که  می شود-  نفر   300 شامل  که  قزاقستان«  »جماعت  نام  با  )داعش( 
آن ها را زنان تشکيل می دهند- در حال فعاليت اند )آن ها زیر تبليغات »شهيد« 

به طور فعاالنه افراط گرایان را تحت کنترول خود می آورند(. 
همسایگان  با  مقایسه  )در  قزاقستان  پایدار  وضعيت  چنين  در  حتا  کلی  به طور 
دارند  تمایل  هدف مندانه  و  فعال  به طور  افراطی[  ]گروه های  مرکزی(  آسيای 
همه چيز را خراب کنند. به عنوان مثال، اخيراً در آلماتی نيروهای ویژه  عملياتی را 
انجام دادند و بخشی از منطقه ای را به تصرف درآوردند که افراد مظنون- احتمااًل 
جهان  رسانه های  در  بودند.  زیر زمينی  فعاليت  مصروف  آن جا  در  تروریست ها- 
و  روسيه  شهروندان  از  تعدادی  می دهند،  نشان  که  رسيده اند  نشر  به  شواهدی 
تا در کشورهای سوریه،  برای مبارزه دعوت شده اند  از آسيای مرکزی  مهاجران 
جماعت  این  آیا  بجنگند.  »کفار«  عليه  افغانستان،  کشور  در  هم چنين  و  عراق 
دوباره همچون سال 2000 مورد استفاده قرار می گيرند تا ما را هدف قرار دهند؟

دولت اسالمی ]داعش[، یک تهدید تازه در مقایسه با افغانستان است؛ اما مقياس 
هم بستگی از این تهدیدات را گاهی رسانه های زرد به شایعه و تحریف، می آرایند. 
به اعتقاد من، در حال حاضر تهدید درجه یک برای روسيه و کشورهای آسيای 

مرکزی، افغانستان است. 
آسيای  در  امنيتی  تهدیدهای  متأسفانه  قدیمی«؛  »جدید-  امنيتی  تهدیدهای 
اند.  داخلی  عوامل  از  ناشی  باشند،  داشته  خارجی  عوامل  این که  از  قبل  مرکزی 

تنها برخی از آن ها از نقطه نظر امنيتی روسيه، مهم اند. 
موازات  قایل شدن  دارد.  وجود  منطقه  در  سياسی  ثبات  برای  تهدید جدی  یک 
مستقيم بين حوادث جهان عرب )بهار عربی( و وضعيت در آسيای مرکزی مطابق 
آن چه در رسانه های زرد در گردش است، اما حقيقتًا درست نيست. نقش مذهب 
در جامعه ی آسيای مرکزی با آن چه در جامعه ی عرب است، فرق می کند و عالوه 
است.  ناهمگن  بسيار  عرب،  جامعه ی  به  نسبت  مرکزی  آسيای  جامعه ی  براین، 
با  مقایسه  در  ترکمنستان-  و  قرغيزستان  قزاقستان،  در  که  است  بر این  ما  باور 

ازبکستان و تاجکستان- عامل مذهب در سياست بسيار کم رنگ تر است. 
در حال حاضر، پتانسيل اساسی بی ثباتی های داخلی در آسيای مرکزی متأسفانه 
متوجه قرغيزستان است؛ جایی که ضمنًا نقش مذهب در سياست خيلی پررنگ 
نيست. این وضعيت، به خصوص برای روسيه از اهميت ویژه برخوردار است؛ زیرا 
که قرغيزستان در حال پيوستن به اتحادیه ی اقتصادی اوراسيا است و هم چنين 
برای  به ویژه  کار،  بازار  اصلی  کنندگان  تأمين  از  یکی  طبيعی  به طور  کشور  این 
روسيه است. پس از دو دوره ی انقالب و افزایش بحران سياسی در سازمان های 
دولتی و از جمله پوليس، در قرغيزستان فضا و مکان بسيار آرام فراهم شده است. 
همه ی همسایه های قرغيزستان و باالتر از همه روسيه، باید این مسئله را مورد 
توجه قرار دهند و از هر گونه تالش در راستای تأمين و حفظ ثبات، دریغ نورزند.

تهدید قدیمی و جدید
 امنیت در آسیای مرکزی؛ 
چالشی برای سیاست دفاعی

 و سیاست خارجی روسیه

افغانستان در نگاه

نویسنده: آندری کازانتسُیف، رییس مرکز تحلیل 
)МГИМО( دانشگاه وزارت خارجه ی روسیه

МГИМО منبع: وب سایت دانشگاه
بخش سوم

حسیب شاکر 

نویسنده: لیوک متیو
برگردان: نسیم ابراهیمی
منبع: روزنامه ی فرانسوی زبان لیبراسیون

گزارشی که از سوی سنای امریکا، مبنی بر برنامه های پنهانی 
بازجویی سازمان سیا )CIA( منتشر شده است، در تضاد با فیلم »سی  
دقیقه پس از نیمه شب« )Zero Dark Thirty(  می باشد.

در این مورد آن چه که دستگاه قضایی 
امریکا در ماه مارچ سال 2005 بیان 
نموده بود، برای سازمان سیا، مانعی 
ایجاد نخواهد کرد. سازمان سیا در 
پی روپوش  گذاشتن بر افتضاحاتی 
است که در پی انتشار تصاویر از رفتار 
ناشایست سربازان امریکایی در زندان 
ابوغریب در عراق، بر مال شده بودند. 
سازمان سیا در سال 2011  اعالن نموده 
بود  که تکنیک های به کار برده شده 
برای بازجویی از حسن گل، فرصتی 
را فراهم نمود که از روابط بن الدن با 
پیام رسان وی، پرده برداشته شود. 
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شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

دو    شنبه24 قوس، 1393سال سوم شماره 732  

یادداشت های سخیداد هاتف

من نمی دانم در این ملک مملو از تاریخ چرا هر کس اسم خود 
را دقيقا همان چيزی می گذارد که از آن نشانی در وجودش 
نيست. مثال به مجلسی می روید و می بينيد که بحث داغ است 
و ملت جان بر کف هم چنان کف بر لب جهد می کند که اثبات 
کند چه کسی اکثریت است. یا اصال بحث سر این است که 
با آن بی غيرتی که رفته مسيحی شده و دل ميليون ها افغان 
را به خاک و خون تپانده چه گونه برخورد شود که گلوله خوب 
در جانش بنشيند. یا بحثی دیگر از همين جنس ها. در همه ی 
این احوال اعصاب ملت داغ است و همه سر هم دیگر فریاد 
این ميانه، یکی نشسته و هيچ حرفی نمی زند.  می کشند. در 
از  است.  کم رنگ  نارسيده  بادنجان  اندازه ی  به  هم  تبسمش 
پاسخ  مخملين  صدایی  با  چيست؟  اسمش  که  می پرسيد  او 

می دهد:
»من؟ من عظيم توفان هستم«.

توفان؟ شما توفان؟ توفان این هایند که با کف دهن شان ده تا 
دسترخوان چرک شده ی سر  شانه ای را می توان شست.

یا می بينيد که گاو یک نفر از طویله گریخته و در مسير فرار 
خود هشتاد نفر را خوب شاخکوب کرده و به شفاخانه فرستاده. 
صاحبش را پيدا می کنيد و ازش می پرسيد که از این ماجرا خبر 
دارد یا نه. می گوید، بلی خبر دارد. بعد قاه قاه می خندد و از 
این که گاوش چنان ظرفيتی برای شاخ اندود کردن مردم دارد، 

احساس غرور می کند. اسمش را می پرسيد. می گوید:
»اسم من ارسال همدرد است«.

با خود می گویيد، این دیگر چه قسم همدرد است؟ 
حاال یک جنرال وطن پرست داریم به اسم جنرال طاقت. این 
بنده ی خدا چيزی که ندارد، همان طاقت است. کسی می گوید 
درمان  برای  آن چه شایع شده،  بر خالف  افغانستان  که خاک 
سرطان چندان هم مؤثر نيست. بسياری مردم فکر می کنند، و 
درست هم فکر می کنند، که این آدم به خاک، تاریخ، کلتور، 
کس  آن  اما  کرده.  توهين  کشور  مقاعيس  و  عنعنه  ثقافت، 
ایشان قسم  واقعا بی طاقت می شود، جنرال طاقت است.  که 
یاد می کند که اگر فرد توهين کننده توبه نکند، خالد فی النار 
خواهد شد. یک ترکيب دیگر هم پيدا کرده که هيچ از زبانش 
نمی افتد: حرام زاده. من مطمئنم که جنرال طاقت آدم شریفی 
کند.  استفاده  زیاد  را  واژه ی شدید  این  ندارد  دوست  و  است 
این  کابوس  از  نمی تواند  می کند،  سعی  هر چه  متأسفانه  اما 
کلمه بگریزد. در این گونه موارد، نظر من این است که ما به 
و خوبی های مهم شخصيتی  کنيم  نگاه  او  شخصيت موجود 
او را ببينيم. هيچ الزم نيست که با انتقاد از او در این زمينه، 
پيوسته این کلمه را به یاد او بدهيم. اصال منطقی نيست که 
یک شخصيت چند بعدی را تقليل بدهيم به  کلمه ای که او را 

در تمام لحظات زند گی تعقيب می کند.
نظر شما چيست؟ بهتر نيست آدم ها را تقليل ندهيم؟

قصه ی کف، 
طاقت، خاطره، 

سیخ و کابوس

افغانستان؛ مشکالت  کهنه، امیدی تازه 

بيش تر از 13 سال پس از آن که ناتو حمله هایش بر افغانستان را آغاز کرد، نيروهای بين المللی 
پایگاه   فراز  از  را  پرچم شان  داشت،  به عهده  ناتو  را  آن  رهبری  که   )ISAF( امنيت  به  کمک 
مرکزی اش در کابل، پایين کرد. در این مراسم نظامی، پایان رسمی مأموریت آیساف اعالن شد. 
اکنون فرصت آن است که به مأموریت نظامی غرب نگاهی بيندازیم و بررسی کنيم که آنان چه 
اشتباهاتی را مرتکب شدند و چه گام های درستی را برداشتند. و نيز زمان آن است که نگاه کنيم 
که چه آینده ای در انتظار افغانستان است؛ کشوری که بيش از چهار دهه از از جنگ و شورش 

رنج کشيده است. 
این مراسم، هيچ نوع تغيير چشم گير را در دورنمای امنيتی این کشور رقم نزد. باالترین شمار 
حضور نيروهای خارجی در افغانستان در سال 2011 بود که تعداد شان به 140000 نفر می رسيد و 
بيشتر از دو سوم آنان را سربازان امریکایی تشکيل می دادند. پس از آن شمار آنان به طور مرتب 
در حال کاهش بوده است و اکنون به 13000 تن رسيده است. این تعداد قرار است برای »تربيه، 
باقی  این کشور  افغانستان، دست کم یک  سال دیگر، در  امنيتی  نيروهای  به  مشوره و کمک« 
بمانند. از اواسط سال 2013 که نيروهای امنيتی افغانستان مسئوليت رهبری جنگ عليه طالبان 

در تمام والیت ها را به عهده گرفت، تا کنون کارهای زیادی انجام شده است. 
ریيس جمهور اوباما گفته است که او می خواهد تمام سربازان امریکایی را تا پایان سال 2016 از 
افغانستان بيرون بکشد. اما احتمال دارد این برنامه تغيير کند. او تصميم کوتاه بينانه ای را که پس 
از سال 2014 نيروهای امریکایی برای نيروهای افغانستان پشتيبانی هوایی فراهم نکنند، عوض 
کرده است. بخش »همکاری« عمليات پشتيبانی ثابت ) Resolute Support( ضعيف بوده 
است و اکنون ناتو پشتيبانی حمله ی زمينی، تدارکاتی و تخليه و انتقال بيماران را برای نيروهای 
امنيتی افغانستان فراهم خواهد کرد. این پشتيبانی تا زمانی دوام خواهد کرد که نيروی هوایی 
افغانستان قادر به پرکردن این خال شوند و دست کم دو سال زمان خواهد گرفت. نيروهای ویژه ی 
افغانستان به پيش  امنيتی  با نيروهای  امریکایی نيز عمليات های ضدتروریستی را در همکاری 

خواهند برد. 
ناراحت کننده ی  طور  به  طالبان  خشونت های  سطح  که  است  این  تصميم  تغيير  عمده ی  دليل 
باال باقی مانده است. با آنکه نيروی 340000 نفری افغانستان کار شان را خوب انجام می دهند، 
تلفات سنگينی را متحمل می شوند. بيشتر از 4600 تن از اعضای نيروهای افغانستان در جریان 
تلفات  افزایش 6.۵ درصدی  نشان دهنده ی  تعداد  این  عمليات ها در سال جاری کشته شده اند. 
نيروهای ارتش افغانستان در مقایسه با سال 2013 است. خشونت تا پایان فصل معمول جنگ در 
سال جاری، کاهشی نيافته است. به نظر می رسد که طالبان بر انجام حمله های هراس افگنانه در 
شهرها، به ویژه  کابل متمرکز شده اند که سرخط خبرها را می سازند، شهروندان غيرنظامی خارجی 

را مجبور به ترک این کشور می کنند و سرمایه گذاران را از افغانستان فراری می سازند. 
با این حال، با آنکه طالبان از نگاه نظامی به طور آشکار شکست نخورده اند، از نگاه سياسی آنان 
اشتراک مردم  با وجود تهدید طالبان  انتخابات ریاست جمهوری  شکست خورده اند. در دو دور 
خوب بود و دو پنجم تعداد رای دهندگان را زنان تشکيل می دادند. دولت وحدت ملی که پس از 
جنجال های انتخاباتی تشکيل شد، به نظر برخی ها توجيهی برای دخالت غرب است؛ مهم نيست 
تشکيل این دولت به چه قيمت جانی و مالی تمام شده است. هم ریيس جمهور اشرف غنی و هم 
عبداهلل عبداهلل که از هر نگاه به جز عنوان، نخست وزیر است، تعهد کرده اند که از ميراث کرزی 
که فرد دمدمی مزاج بود، فاصله بگيرند. اینکه آنان چقدر با هم کار خواهند کرد، تا هنوز اطميمانی 
درباره ی آن وجود ندارد. هردوی آنان می گویند که به یک برنامه برای ریشه کردن فساد، بهبود 
ارائه ی خدمات که تا کنون به شکل وحشتناکی ضعيف است به ویژه در بخش صحی و عدلی، 

تأکيد مجدد بر حقوق زنان و بهبود روابط با پاکستان متعهد هستند. 
یک نظرسنجی در سطح ملی که در این اواخر انجام شده است، نشان می دهد که درجه ی پذیرش 
آقای غنی در ميان مردم 84 درصد است. در مناطقی که طالبان قوی ترین حضور را دارند، 76 
درصد مردم از کارکرد او راضی اند. آقای غنی در ميان کمک کنندگان )Donor( خارجی نيز 
در  است.  خارجی  کمک های  به  وابسته  افغانستان  شکننده ی  اقتصاد  است.  کرده  ایجاد  انگيزه 
کنفرانس لندن که در اوایل ماه جاری ميالدی برگزار شد، وزیر خارجه ی ایاالت متحده، جان 

ِکری، برنامه ی اصالحات غنی را »فرصت فوق العاده  برای تحول« توصيف کرد. 
روی کرد غنی نشان دهنده ی جامعه ای است که از آن چه پيش از 2001 در آن جریان داشت، یک 
عالم فاصله دارد. پيتر تامِسن، فرستاده ویژه ی ریيس جمهور بوش در افغانستان،  در این اواخر 
استدالل کرده است که ایاالت متحده هر اشتباهی را که در افغانستان مرتکب شده باشد، دخالت 
استبداد  بر  و  داشت  باز  در هرج ومرج  از سقوط  را  افغانستان  متحده،  ایاالت  رهبری  به  نظامی 

تندروان و توليد تروریست در آن کشور پایان داد. 
با این حال، باید به اشتباهات اعتراف و از آنها آموخته شود. شاید بزرگترین این اشتباهات آغاز 
کار دشوار آموزش یک ارتش مناسب برای افغانستان از اواخر سال 2009 نبود، بلکه بزرگترین 

اشتباه این بود که در سال های نخست پس از حمله بر افغانستان که کشور نسبتا آرام بود، 
به این مهم توجهی نشد. با این حال، زمانی که شورشيان طالب به کمک پاکستان، گروه 
گروه آغاز به برگشتن کردند و جنگ شدت یافت، معنای این وضعيت آن بود که سربازان 
خارجی بيشتری در این کشور وارد شوند تا از افتادن بخش های بزرگ کشور به دست آنها، 
جلوگيری کنند. این وضع به نفع روایت طالبان از وضعيت که کشور توسط خارجی ها اشغال 
شده است، تمام شد. درباره ی چگونگی انجام عمليات های ضدتروریستی بحث های زیادی 
صورت گرفته است، اما درباره ی یک نکته می توان به یقين صحبت کرد و آن این است که 
برای مؤثر واقع شدن عمليات ها، نيروهای داخلی باید در رأس عمليات ها قرار داشته باشند 

و نيروهای خارجی در حمایت از آنان گام بردارند، نه بر عکس آن. 
بود.  پاکستان  دوگانه ی  بازی  ویران کننده ی  تأثير  گرفتن  دست کم  دیگر،  بزرگ  اشتباه 
پاکستان خود را متحد جداناشدنی غرب عليه تروریستان جهادی وانمود می کرد، در حاليکه، 
به طالبان افغانی پناه گاه، آموزش و پول فراهم می کرد. این توهم که پاکستان با همه ی 
نيرنگ هایش، »در جبهه ی ما« قرار دارد، دست یافتن به پيروزی را در برابر طالبان ناممکن 

ساخت. 
اکنون فرصت همکاری 

اکنون خيلی چيزها بستگی به این دارند که آیا پاکستان، افغانستان و ایاالت متحده ی امریکا 
نياز می بينند که روابط سه جانبه ی شان را بهبود بخشند یا نه. بعضی تغييرات درحال رونما 
شدن اند. ارتش پاکستان که تا کنون بيشترین قدرت را در کشور در کنترل دارد، توسط 
راحل شریف رهبری می شود. برخی ها به او دیده ی یک فرصت تازه می نگرند )ماه گذشته 
در جریان اقامت دوهفته ای اش در ایاالت متحده، از او استقبال شد(. بر خالف جانشين 
قبلی اش، جنرال شریف جهادیان را که به شکل طالبان پاکستانی در آن کشور عرض وجود 
کرده اند، بزرگترین تهدید برای پاکستان می  داند و برای مبارزه با آنها، از امریکا خواستار 

کمک شده است. 
ميان  مرز  سوی  دو  در  شبه نظاميان  عليه  عمليات  غيرمترقبه،  به طور  اخير،  هفته های  در 
بدون  هواپيماهای  از  استفاده  با  امریکایی ها  است.  یافته  افزایش  پاکستان  و  افغانستان 
و  داده اند  قرار  هدف  را  افغانستان  کنر  والیت  در  پاکستانی  طالبان  پناه گاه های  سرنشين 
قرارداده اند.  حمله  هدف  را  حقانی  شبکه ی  نخستين بار  برای  پاکستانی ها  آن،  با  هم زمان 
بر کابل  را  پایگاه خویش در وزیرستان شمالی، خطرناک ترین حمله ها  از  شبکه ی حقانی 

سازمان دهی کرده است. 
آقای غنی به نوبت خود تالش کرده که نگرانی های تاریخی پاکستان را که توسط کرزی 
نادیده گرفته شده بود، درک کند. گام های که برای ساختن اعتماد بين دو کشور برداشته 
منظور  به  افغانستان  افسران  فرستادن  برای  موافقت نامه ای  ترتيب  شامل  می تواند  شوند، 
آموزش به پاکستان و موافقت نامه ی دوجانبه ی دیگر برای مدیریت مرز بين این دو کشور 
اخير،  حمله های  در  داشتن  خاطر دست  به  پاکستان  نکوهش  از  غنی  آقای  نيز  و  گردند. 
خودداری کرده است و عالقه مند است که درباره ی برنامه ای برای بهبود انتقال انرژی و 

حمل ونقل کاال بين دو کشور به توافق برسد. 
هيچ  چيزی بيشتر از پایان به بخشيدن به مداخله ی پاکستان، نمی تواند آینده ی افغانستان 
بهتر سازد. البته مداخله ی پاکستان، سرانجام به شکست خود آن کشور تمام خواهد شد. 
اکنون خيلی زود است که بدانيم آیا پالن غنی برای ایجاد روابط سازنده بين دو کشور موفق 
خواهد شد یا نه. مهم ترین موفقيت در این راستا، این است که آیا او می تواند پاکستان را 
متقاعد کند که طالبان افغانی را به ميز مذاکره برای صلح حاضر کند؟ اگر غنی بتواند به این 

مهم دست یابد، یقينا زمان صحبت از عهد جدیدی فراخواهد رسيد.

اکنون خیلی چیزها بستگی به این دارند که 
آیا پاکستان، افغانستان و ایاالت متحده ی 
امریکا نیاز می بینند که روابط سه جانبه ی شان 
را بهبود بخشند یا نه. بعضی تغییرات درحال 
رونما شدن اند. ارتش پاکستان که تا کنون 
بیشترین قدرت را در کشور در کنترل 
دارد، توسط راحل شریف رهبری می شود. 
برخی ها به او دیده ی یک فرصت تازه 
می نگرند )ماه گذشته در جریان اقامت 
دوهفته ای اش در ایاالت متحده، از او 
استقبال شد(. بر خالف جانشین قبلی اش، 
جنرال شریف جهادیان را که به شکل طالبان 
پاکستانی در آن کشور عرض وجود کرده اند، 
بزرگترین تهدید برای پاکستان می  داند و 
برای مبارزه با آنها، از امریکا خواستار کمک 
شده است.

هم زمان با ترک افغانستان از سوی نیروهای ناتو ، 
طالبان از نگاه نظامی سرکوب نشده اند؛ اما از نگاه سیاسی شکست خورده اند.
منبع: اکونومیست

برگردان: جواد زاولستانی 
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سال گذشته میالدی بیش از ۳۳  هزار و ۷۷ مورد 
تجاوز در هند ثبت شده است. در پی رسانه ای 
اخیر،  سال  دو  در  هند  در  تجاوز  گستره  شدن 
شخصی  دفاع  درس  کشور،  این  مدارس  برخی 

برای دختران را اجباری کرده اند.
روزنامه سوئدی داگنز نی هتر)DN( نوشته میزان 
گزارش تجاوز در هند طی سال ۲۰۱۳، نسبت به 
سال پیش از آن، از افزایشی ۱۰ هزارنفری حکایت 

می کند.
افزایش آمار تجاوز نشان می  دهد که نسبت به 
به  آسیب دیده،  افراد  از  بیشتری  تعداد  گذشته، 
هند شکایت  قضائی کشور  و سیستم  دادگاه ها 

برده اند و تقاضای دادرسی داده اند.
کشور  در  که  است  این  گویای  آمارها  از  برخی 
هندوستان، در هر ۲۰ دقیقه یک زن مورد تجاوز 

قرار می گیرد.
رسانه ای شدن برخی از این تجاوزها در دو سال 
اخیر، افکار عمومی هند را تکان داده است.  در 
حال حاضر مردم این کشور درباره موضوعی که 
پیش تر یک تابو محسوب می شد، در جامعه و 

شبکه های اجتماعی اظهار نظر می کنند.
از جریان های سنت گرا اعالم  با این حال برخی 
تجاوز،  از  ماندن  امان  در  برای  زنان  که  کردند 
باید لباس سنتی بپوشند و تا حد امکان در خانه 

بمانند.
این رویکرد با اعتراض سازمان های مختلف حقوق 
بشری در هند مواجه شد. فعاالن زنان و حقوق 
از زنان«  اند که مسئله، »دفاع  بشر اعالم کرده 
نیست، بلکه »آزادی زنان« در خطر است و باید از 

این »آزادی« دفاع کرد.
فعاالن  فشار  و  اخیر  دو سال  تجاوزهای  پی  در 
اجتماعی، محافل قضائی هند نیز نسبت به این 

آسیب اجتماعی حساس  شده اند.
بر اساس گفته های فالویا آگنس وکیل و فعال 
حقوق زنان، نگاه پلیس نیز به موضوع تغییر کرده 
پروندهای  چنین  روی  دراز  سالیان  »من  است: 
به  همکارانم  و  من  اما  کردم،  می  کار  قضائی 
سختی می توانستیم زنانی را که مورد تجاوز قرار 
می تواند  هند  پلیس  حاال  کنیم.  پیدا  می گیرند 
برای این کار به ما یاری دهد. هر تغییر یا هر 

اطالعاتی که بخواهیم در اختیار ما می گذارد.«
سال  دو  در  که  گروهی   تجاوزهای  جریان  در 
اخیر جنبه رسانه ای یافته، پلیس هند با انتقادات 

گسترده ای روبه رو شده است.
در پی این انتقادات، پلیس موظف شده است ۱۵ 
و  درباره خشونت  گزارش  دریافت  از  دقیقه پس 
این  با  کند.  پیدا  حادثه  حضور  در محل  تجاوز، 

قانون، دیگر زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند 
مجبور نیستند که خود برای شکایت و تقاضای 

دادرسی به اداره پلیس مراجعه کنند.
خانم فالویا آگنس و همکارانش اما معتقد هستند 
هند،  جامعه  در  تجاوز  آمار  افزایش  با وجود  که 
با خشونت  مبارزه  برای  دقیق  برنامه  هنوز یک 
کارایی  و  قوانین  بهتر  اجرای  برای  زنان  علیه 

پلیس در این کشور وجود ندارد.

آموزش دفاع شخصی
شماری از فعاالن حقوق زنان در هند در تالش 

برای مبارزه با تجاوز جنسی هستند.
در حال حاضر در این کشور انواعی از کالس های 
دفاع شخصی بر گزار می شود و بسیاری از مدارس 
بمبئی و دیگر شهرهای بزرگ هند، آموزش این 
مهارت را به دختران دانش آموز اجباری کرده اند. 
دوره های  نیز  سازمان ها  از  بسیاری  همچنین 
خود  کارکنان  برای  را  شخصی  دفاع  آموزش 

طراحی و سازماندهی کرده اند.
تشکل حدود ۲۰ فعال حقوق زنان در شهر ورسووا 
در حوالی بمبئی از این جمله است. یک معلم 
کاراته به نام شریف بپو به این زنان فنون دفاع 
شخصی را یاد می دهد و اینکه چگونه در موقع 
خطر بتوانند با حرکات سریع آرنج و پا، مرد متجاوز 
به  نوع دفاع شخصی  این  از  برانند.  به عقب  را 

عنوان دفاع فمینیستی نیز یاد می شود.
شریف بپو، به روزنامه داکنز نی هتر گفته: »قبل 
خود  از  را  ترس  که  است  این  مهم  چیز  هر  از 
برانی و شرع به جیغ زدن کنی و یاد بگیری که 
با سه یا چهار حرکت از خودت محافظت کنی و 
که  بگیرند  یاد  باید  زنان  بادیگارد خودت شوی. 
چطور دست هایی را که جلوی دها ن شان را گرفته 
و مانع فریادشان می شود، پس بزنند و بر موقعیت 

خود کنترل داشته باشند.«
 Academy of تاسیس  با  بپو  شریف 
دفاع  تا  است  تالش  در   Self Defence
یک  به  هندوستان  در  را  زنان  برای  شخصی 

آموزش عمومی تبدیل کند.
به گفته او، عالوه بر اجباری بودن آموزش دفاع 
شخصی در مدارس هند، شرکت های زیادی هم 
این  به  خود  کارمندان  آموزش  برای  که  هستند 

آکادمی مراجعه می کنند.
شرکت کنندگان این کالس ها از دختران نوجوان تا 

زنان ۳۰ تا۴۰ ساله هستند.
موارد  به  توجه  با  و  گذشته  در سال  هند  دولت 
خشونت های  مجازات  گروهی،  تجاوزهای  مکرر 

جنسی را تشدید کرده است.
گروهی  تجاوز  مجازات  جدید،  قانون  اساس  بر 
اعدام خواهد بود؛ حتی اگر قربانی زنده مانده باشد.
بر اساس قانون قدیم هند، جرم متهمان تجاوز 
و  می شد  محسوب  خرد  جرایم  از  گروهی 
متجاوزان ممکن بود حکم حبس ابد بگیرند، اما 
قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۳ تصویب  طبق 
شده، مجازات مرگ برای جرم تجاوز مکرر در نظر 

گرفته شده است.
تجاوزهای  سلسله  وقوع  پی  در  مجازات  قانون 
در  دانشجو  دختر  یک  مرگ  و  هند  در  گروهی 
دهلی نو در پایان سال ۲۰۱۲ که موجی از خشم 

در این کشور برانگیخت، تغییر کرد.
فعاالن  که  است  مجازات هایی  جمله  از  اعدام 
حقوق بشر می کوشند که مانع صدور یا اجرای 
آن شوند، اما در میان خشم و خروش شدید افکار 
عمومی جریحه دار شده هندوستان، کمتر صدایی 
از سوی فعاالن حقوق بشر در مورد محکومیت 

اعدام شنیده می شود.
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بگو مگو از

خیلی خوب، خوانش های رادیکال از آزادی بیان به ساد  گی 
لفظ حرامی را توجیه می کنند. نفس مسئله هم بسیار پیچیده 
یا هر کس  یا طاقت  اسالف من  قبل،  نیست. ۱۴۰۰ سال 
دیگری، پس از یک مراسم ساده، بدون این که اذن دخول را 
با کلمات عربی بگیرند، روی هم سوار می شدند. از کجا معلوم که مثاًل پدر پدر پدر پدر پدر 
پدر طاقت یا من، در اثر معاشقه  ای از سر شیطنت جوانی، با مادر مادر مادر مادر مادر مادر 

طاقت یا من تولد نشده باشد؟ تا این جایش دست کم من کاری ندارم.
معاصر  سیاست  و  تاریخ  دل  در  باید  را  لفظ  این  معنایی  زمینه ی  اما،  دیگر  منظری  از 
جست وجو کرد و بسیار ساده لوحانه خواهد بود که حرامی خواندن دیگران یک دشنام صرف 
 یا یک عقده گشایی فردی تلقی شود. سقاوی دوم مهم ترین متنی است که می توان با 
سودجستن از آن، مفهوم حرامی بودن اقوام غیرپشتون را تبیین کرد. سخنرانی های اسماعیل 
در  راه گشاستند.  بیش تر  زمینه  این  در  نیز  ملی  پیرامون وحدت  او  یادداشت های  و  یون 
از  زبان هاست«  مادر  افغانی  »زبان  مقاله ی  هم  منطقی ترش  ظاهراً  و  تاریخی تر  قالبی 
محمود طرزی، چند دهه فعالیت تاریخ نگارانه ی انجمن ادبی کابل و بعد هم اکادمی علوم 
افغانستان، نیز بهترین نمونه ها می توانند باشند. طرح عملی نظام نامه ی ناقلین به شمال و 
قطغن از سوی امان اهلل  خان، عملی کردن سیاست مصادره ی زمین و کوچ اجباری از سوی 
محمدگل مهمند و استمرار آن در سطوح نرم تری به واسطه ی هاشم  خان و داوود خان، 
افغان پنداری های رهبران حزب خلق و حزب اسالمی، جنگ های پنج ساله ی کابل، ظهور 
و شیوع طالبان همه و همه بسط این مفهوم، در سیاست عملی کشور اند. حاال تقصیر 
جنرال طاقت در این میانه چیست؟ آن چه زبان طاقت را به کاربرد لفظ حرامی وادار می کند، 
فشار این تاریخ خودساخته و خودپرداخته است که جنبه های عملی آن، همه چیز را واقعی 
می نمایانند. مدلول حرامی در ذهن طاقت با جزئیات بیش تری نقش بسته است و از این که 

هنوز به جنگ مسلحانه رو نیاورده، باید شاکرش باشیم.

جايي براي بزرگ هاي كوچك
براي  اهمیت  کوچک ترین  داراي  بیرق  بزرگ ترین   ...
فهم،  کوچک ترین  و  قرآن  بزرگ ترین  سیاست مدارانش. 
بزرگ ترین  نمي خواند،  را  آن  کسي  که  کتابی  بزرگ ترین 
فیلسوف با بزرگ ترین سفسطه ، بزرگ ترین دانشمند داراي کوچک ترین توانایي عمل ، بزرگان 
سیاسي که کالن ترین منافع شان همان منفعت هاي کوچک قومي و فردي و قبیله اي است. 
این فهر ست را مي توان ادامه داد، الي... نام هاي بزرگ و حیثیت هاي کوچک. حال، رهبراني با 

چنین ایده آ ل هاي بزرگ براي مردم چه آینده و سرنوشتي را رقم خواهند زد؟

مشکل اشرف غنی این است که عناوینی دهان پر کن چون 
»دومین مغز متفکر دنیا« بسیار دارد و به این عنوان ها هم 
بسیار می نازد، اما در واقعیت از مشکالت کشور درك بسیار 
ابتدایی و عوامانه دارد. رفتن سرزده ی این آدم به این اداره 
و آن اداره را یادتان است؟ وعده هایش یادتان است که در زندان پل چرخی چه می گفت؟ 
سفرهای پی در پی و سرآسیمه اش به سعودی، چین و پاکستان یادتان است؟ حرف و 
خوش بینی طرف دارانش در این مورد هم حتما در یادها مانده است. پرونده ی کابل بانک، 
فساد اداری، خانه برای هر معلم در شش ماه، بهبودی امنیت و ...، از جمله ی وعده ها بودند. 

چقدر این وعده ها عملی شده اند؟ هیچ. روز به روز اوضاع بدتر شده است. 
اشرف غنی با تقلب، بردن افغانستان به سوی بحران و سیه روزی بیش تر را شروع کرد و 
با هیاهو و دروغ و تزویر آن را ادامه می دهد. یکی از عوامل اصلی اوضاع رو  به وخامت 
کار  توقع  آدم  این  از  است.  ارگ  در  غنی  اشرف  چون  دیوانه ای  جابه جایی  افغانستان، 

ثمربخش و درست و سنجیده، انتظار بیهوده است.

این شهر دیگر براي من امن نیست. اصاًل زمین و خاك، با ساِز 
بهانه گیر نفس هاي من آشتي نمي کند. هنوز باورم نمي شود، 
ولي باالخره گذِر هفته هاي طاقت فرسا در انحناي نامطمئن 
تنهایي، سرنوشِت پِر کاغذ در باد را برایم خوب نقاشي کرد. 
در کمال استیصال، به این حقیقت تن دادم. باید میان شلوغي و ریا و دروغ و دغِل جماعِت 
انسان، سر کرد و عمر گذراند. شاید راِه زندگي همین است. براي فرار از ابتذاِل دروغ و نیرنگ 
و ناآرامي رواِن خلِق خدا، احمقانه است اگر در کوي برزن، دنباِل قلبي باشي که در بحبوحه ي 
خستگي و فرسودگي ناشي از سر خوردن میان ابتذاِل انسانیت، تن و روحت را آرام کند. که 
مثاًل برایت شعر بگوید، ایمان و آرامش بر سفره ي تنهایي و خستگي ات بریزد، غزل بخواند، 

وقتي گم مي شوي، پیدایت کند و مواظبت باشد، عشق بکارد...
یافت مي نشود، گشته ایم ما!

Kawa Jobran

Wali Yawari

جعفر عطایی

خادم حسین کریمی









افغانستان
 کشوری به نام افغانستان از آغاز تأسیس تا اکنون جغرافیای 
میان قومی،  درون قومی،  منازعه ی  است.  بوده  منازعه 
منطقه ای و جهانی. آن چه بیش از همه از آن چشم پوشی 
به  افغانستان  منازعات  تمام  مشترك  مخرج  که  اند  میان قومی  و  درون  منازعات  شده، 
حساب می آیند. رویکرد غالب در مواجهه با این گونه منازعه، بدون استثنا چشم پوشی و 
مصلحت اندیشی بوده است. این که نباید از پیشینه ی روابط قومی، هویت قومی، حذف 
قومی و استیالی قومی و گذار از این وضعیت حرفی زده شود. وقتی کسی مثل یون، جنرال 
طاقت و افرادی از این قماش در کشوری چون کشور ما، با این همه تکثر قومی، زبانی 
و فرهنگی همه را بی هیچ استثنایی به پذیرش هویت خود و نفی هویت های دیگر تهدید 
می کنند، چیز  تکان دهنده ای باید باشد. خوب هر شهروند این کشور حق دارد بپرسد که 
افغان چیست، پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک، عرب، پشه ای و... کی هایند؟ این پرسش گری 
و بازتاب عمومی آن در شکل گیری هویت ملی نقِش ارزنده ای دارد. جعل و تقلب هویت ها 
هرچند دل خوشی کوتاه مدتی را در پی دارد؛ اما سرانجام ترتیب اثری مثبِت به جا نمی گذارد، 

همان سان که در این صد - دوصد سال نگذاشته است.

Hussain Hasratزنان هند برای مقابله با تجاوز آموزش می بینند

دکترین وحدت ملی قزاقستان
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انريکه: 
بارسا مي تواند به ريال برسد

براوو: اين تساوي
 مزه ی بسيار تلخي داشت

مورينيو، رکورد فرگوسن را 
شکست 

لوئیز انریکه، سرمربي بارسا، پس از تساوي تیمش مقابل ختافه 
و افزایش فاصله امتیازي با ریال به ۴ امتیاز، اعالم کرد  هنوز 

شانس رسیدن به تیم کارلو آنچلوتي را دارند. 
آبی و اناری ها در دیدار شنبه شب در بیشتر دقایق بازی برتر از 
حریف بودند و حتی مسی تیر  دروازه حریف را به لرزه در آورد 
اما در نهایت نتوانستند به گل برسند تا تنها با یک امتیاز به 
خانه برگردند. اما انریکه  معتقد است که جای نگرانی نیست و 

می توانند همچنان به قهرمانی امیدوار باشند. 
او به خبرنگاران گفت:" وقتی تیم آماده باشد، شرایط متفاوت 
است. ما از موقعیت های مان هم استفاده نکردیم. ما بسیار  بهتر 
از حریف بودیم. علی رغم دشواری هایی که ختافه ایجاد کرد، 
شانس های زیادی داشتیم. به جز چند استثنا، همه چیز  تحت 
کنترل ما بود.  عالوه بر این، هنوز بازی های زیادی از اللیگا 
باقی مانده. ما تنها ۴ امتیاز بیشتر از ریال داشتیم و حاال ۴ 
امتیاز کمتر  داریم. باید بازی را دوباره تماشا کنم اما حمالت 
زیادی انجام دادیم و موقعیت های زیادی داشتیم. نیمار؟ من 
در مورد او  صحبت نمی کنم. در مورد بازی کنانی که اینجا 
نیستند، صحبتی ندارم."     بارسا در دیدار بعدی اش، سه شنبه 

شب در کوپا دل ری مقابل هوئسکا قرار خواهد گرفت. 

و  یابد  دست  پیروزي  به  نتوانست  ختافه  زمین  در  بارسلونا 
همچون دیدار مقابل ماالگا بدون گل متوقف شد. بدین ترتیب 

دومین تساوي بدون گل بارسا در این فصل ثبت شد.
"کلودیو براوو"، دروازه بان موفق بارسا، در این بازی یک مهار 
تماشایی داشت و کاتاالن ها را در بازی نگه داشت. او در پایان 
بازی به خبرنگاران گفت: "از این یک امتیاز راضی نیستیم چرا 
که برای پیروز شدن به اینجا آمده بودیم. این تساوی مزه بسیار 
تلخی داشت چرا که برای رسیدن به پیروزی همه تالش مان را 
کردیم اما شانس با ما یار نبود. به همین خاطر بسیار غمگین 
هستم. ندیده ام تیمی مقابل ما بازی بهتری انجام دهد حتی 
زمان هایی که شکست خورده ایم. برای کسب پیروزی همه کار 

کردیم اما نشد. با خاطره بدی به بارسلونا باز می گردیم."

تیمش  پیروزي شنبه شب  با  مورینیو، سرمربي چلسي،  خوزه 
لیگ  رقابت هاي  در  امتیاز   ۴۰۰ رکورد  به  سیتي،  هال  مقابل 
برتر رسید. آقای خاص در حالی به این رکورد امتیازی رسید که 
صد و هفتاد و چهارمین بازی اش روی نیمکت آبی های لندن 
را تجربه می کرد. در حالی که پیش از این، سرالکس فرگوسن، 
 ۴۰۰ رکورد  به  بازی،   ۱9۱ با  منچستریونایتد،  اسطوره  سرمربی 
امتیاز رسیده بود. اما حاال مورینیو با ۱۷ بازی کمتر، توانست 
این رکورد را به نام خود کند. مورینیو در این ۱۷۴ دیدار، به ۱۲۲ 
لیگ  در  دیدارهایش  درصد   ۷۰ در  تا  کرد  پیدا  دست  پیروزی 
جزیره به پیروزی رسیده باشد. در این فهرست، بعد از مورینیو 
و فرگوسن، نام مربیان سرشناس دیگری مانند آرسن ونگر، رافا 
بنیتس، ژرار هولیه و کنی دالگلیش دیده می شود که با رکورد 

آقای خاص فاصله زیادی دارند.

راکيتيچ:دليلي براي 
تغيير سبک بازي مان نداريم

فان خال:نزديک بود 
فن پرسي نيمکت نشين شود

زوبي زارتا:
زمين و زمان بازي عامل توقف ما بود

ژاوي: نمي توان با گذشته زندگي کرد

کفه ترازوي رونالدو، 
سنگين تر از مثلث مخوف بارسا

کلوپ: 
هواداران همه زندگي ما هستند

است  معتقد  بارسا،  هافبک  راکیتیچ،  ایوان 
الزم  ختافه،  مقابل  تساوي  دلیل  به  تنها 
تجدید  شان  فوتبالي  فلسفه  در  که  نیست 

نظر کنند. 
خانه  در  شنبه شب  دیدار  در  اناری ها  و  آبی 
کردند،  که  زیادی  تالش  رغم  علی  ختافه، 
نتوانستند به نتیجه ای  بهتر از تساوی بدون 
مادرید  ریال  با  امتیاز   ۴ حاال  تا  برسند  گل 
که  است  معتقد  راکیتیچ  اما  بگیرند.  فاصله 
شان  شیوه  بازی  در  نظر  تجدید  به  نیازی 

ندارند.  
او به خبرنگاران گفت: "ما شیوه های مختلف 
امتحان  را  حریف  دروازه  روی  خطر  ایجاد 
انجام  می توانستیم،  که  کاری  هر  کردیم؛ 

دادیم  و در نهایت با نارضایتی زمین را ترك 
کردیم. شاید بعد از دیدار مقابل پی اس جی، 
کمی خسته بودیم. البته ترجیح می دادیم در 
صدر  جدول باشیم اما هنوز تا پایان لیگ راه 

زیادی باقی مانده است.    
باید بازی به بازی پیش برویم. از نتیجه ای 
نیستیم.  راضی  گرفتیم،  ختافه  مقابل  که 
باید خودمان از بازی خودمان انتقاد کنیم و 
اشتباهات  مان را مطالعه کنیم. البته بد بازی 
نکردیم. هر کاری می توانستیم، انجام دادیم. 

روی  باید  است.  پیش  در  درازی  راه  هنوز 
بعد  به  این  از  و  تمرکز کنیم  بازی خودمان 
نتیجه  این  بدهیم.  ارایه  بهتری  بازی های 

دلیلی  برای تغییر شیوه بازی مان نیست." 

منچستریونایتد،  سرمربي  خال،  فان  لوئیس 
اعالم کرد رابین فن پرسي، مهاجم تیمش، 
خوش شانس بود که علي رغم شروع  ضعیف 
در رقابت هاي این فصل، نیمکت نشین نشد. 
روزهای  به  هفته ها  این  در  که  پرسی  فن 
هفته   ۱-۲ پیروزی  در  برگشته،  خوبش 
گل  دو  هر  مقابل  ساوتهمپتون،  گذشته 
این مهاجم  ثمر رساند.   به  را  شیاطین سرخ 
هلندی در حال حاضر با 6 گل زده، بهترین 
اما فان خال  یونایتدهاست  این فصل  گلزن 
مناسب  نداشتن  جانشین  که  کرد  فاش 
ناکامی  از  بعد  بازی کن،  این  تا  شد  باعث 
در  همچنان  فصل،  ابتدایی  دیدارهای  در 
خبرنگاران  به  او  بگیرد.   قرار  اصلی  ترکیب 
خوب  خیلی  رابین  که  بود  "زمانی  گفت: 
بازی نمی کرد اما باید او را با بازی کنانی که 
می توانستند جای  او را بگیرند، مقایسه کنید. 

او خوش شانس بود زیرا در آن زمان فالکائو 
با وین رونی و  او را  باید  مصدوم بود و من 

جیمز  ویلسون مقایسه می کردم.  
بازی  مختلفی  پست های  در  می تواند  رونی 
کند و ویلسون هم بازی کن جوانی است که 
هنوز باید خودش را ثابت کند. من  همیشه 
با دو مهاجم بازی می کنم و تنها سه یا چهار 
بار با تک مهاجم بازی کردیم؛ بنابراین رابین 

خیلی خوش شانس بود.    
من به او اطمینان زیادی داشتم؛ حتی زمانی 
که در بهترین شرایط نبود. به او گفتم که از 

مهاجم تیم چه انتظاری دارم. 
من به دنبال بازی کنانی هستم که نه تنها 
گل زنی می کنند، بلکه می توانند در حمالت 
به  بازی کنان  سایر  با  و  باشند  داشته  نقش 
 خوبی ارتباط برقرار کنند. فن پرسی یکی از 

بهترین مهاجمان لیگ برتر است."

آندوني زوبي زارتا، مدیر ورزشي بارسا، زمان 
توقف  عامل  را  زمین  شرایط  و  بازي  شروع 
تیمش مقابل ختافه دانست.  آبی و اناری ها 
که چند روز قبل در چمپیونزلیگ با نتیجه 
شکست  داده  را  ژرمن  سنت  پاریس   ۱-۳
بودند، نتوانستند در خانه ختافه به گل برسند 
به تساوی بدون گل رضایت دادند.  زوبی  و 
زارتا به خبرنگاران گفت: "ما برای تطبیق پیدا 
کردن با زمان شروع بازی دچار مشکل شدیم 
و شرایط زمین هم  طوری بود که توپ خیلی 

نمی توانست  این  و  می کرد  حرکت  سریع 
کمکی به ما بکند. ما نمی توانستیم توپ را 
به درستی  در زمین به گردش دربیاوریم.  البته 
موقعیت های خوبی داشتیم اما نتوانستیم به 
گل برسیم. همه این عوامل تاثیرگذار بودند. 
زیادی  و  فضای  داد  ارایه  بازی خوبی  ختافه 
اتفاقات در  این  البته  اختیار ما نگذاشت.  در 
اللیگا رخ می دهد."     بارسا با این تساوی، ۳۵ 
امتیازی شد تا با ۴ امتیاز اختالف نسبت به 

ریال، در رتبه دوم جدول جای بگیرد. 

بارسلونا در اللیگا حال و روز خوشي ندارد و 
افزایش  امتیاز  به ۴  ریال  با  تیم  این  فاصله 
اول  کاپیتان  هرناندز"،  "ژاوي  است.  یافته 
اش  گذشته  خوب  روزهاي  از  نیز  بارسلونا 

فاصله گرفته است.
با خبرنگار ال پائیس، در  ژاوی در مصاحبه 
"از  گفت:  بارسلونا  و  خودش  شرایط  مورد 
لحاظ فردی مشکلی ندارم و وضعیتم خوب 
ممکن  افتخارات  همه  به  بارسا  در  است. 
واقعیت  اما  نیست؟  اینطور  ام.  یافته  دست 
زندگی  گذشته  با  توان  نمی  که  است  این 
کرد و همیشه چالش های جدیدی در زندگی 
ورزشی پیش روی شماست. هر روز نشریات 
که  می بینم  و  می کنم  مطالعه  را  ورزشی 

بارسا می شود. برخی  از من و  انتقاداتی  چه 
واقعیت  از  دور  به  که  چرا  می دهند،  عذابم 
آمد.  کنار  انتقادات  همه  با  باید  اما  هستند. 
قلب  و  شویم  بهتر  می توانیم  می کنم  فکر 

هواداران را بار دیگر بدست بیاوریم." 
با  بارسلونا  در  ماندنش  علت  مورد  در  ژاوی 
نیویورك  از  خوب  پیشنهادی  داشتن  وجود 
لوئیس  با  است.  ساده  "خیلی  گفت:  سیتی 
ماندن  به  مرا  او  و  کردم  صحبت  انریکه 
البته  و  صریح  خیلی  او  کرد.  متقاعد 
متواضعانه به من گفت که اگر خوب تمرین 
ترکیب  در  باشم،  داشته  را  لیاقتش  و  کنم 
این  هم  من  رفت.  خواهم  میدان  به  ثابت 

مساله را پذیرفتم و در بارسا ماندم."

کریس رونالدو با زدن دو گل به آلمریا، تعداد 
گل هاي خود در اللیگا را به عدد خیره کننده 

۲۵ رساند.آن هم پس از گذشت ۱۵ هفته.
تا بدینجا موفق به مهار  تنها دروازه بانی که 
ضربات رونالدو شده و در مقابل او گلی دریافت 
نکرده، "کامنی"، دروازه بان ماالگاست. رونالدو 
به  راحت  خیال  با  آلمریا،  به  گل  دو  زدن  با 
مراکش سفر کرد تا روند گل زنی های خود را 

در جام جهانی باشگاه ها نیز ادامه دهد.
مسی هم شنبه شب موفق به گل زنی مقابل 

ختافه نشد و همچنان ۱۲ گل با رونالدو فاصله 
دارد. یک نکته بسیار جالب در مقایسه رونالدو 
با مهاجمین بارسا در این جاست که کریستیانو 
تا بدینجا از مجموع گل های مثلث مخوف 
و  نیمار  مسی،  از  متشکل  گل(،  بارسا)۲۴ 
سوارز، گل های بیشتری به ثمر رسانده است. 
مسی تا بدینجای فصل، ۱۳ گل و نیمار نیز 
۱۱ گل برای بارسا به ثمر رسانده اند. سوارز 
توفیقی  اللیگا  در  گل زنی  امر  در  هنوز  هم 

نداشته است.

المپیا  در  شنبه شب  دورتموند  بورسیا 
مغلوب  گل  یک  با  برلین،  شهر  اشتادیون 
خطر  تیره روزي هایش  ادامه  در  تا  شد  هرتا 
پیش  از  بیش  را  پایین تر  دسته  سقوط  به 

احساس کند. 
وست فالن،  زردهای  سرمربی  کلوپ،  یورگن 
دقیقا  اول  "نیمه  گفت:  دیدار  این  از  بعد 
برعکس آن  چیزی بود که ما می خواستیم. 
بازی  چطور  می خواهد  هرتا  بود  معلوم 
باید  ما  که  است  معنا  آن  به  این  کند، 
می بستیم.  آن ها  را  برای  الزم  فضاهای 
کردیم  را  کار  این  گل  دریافت  از  قبل  تا 
حریف  از  هم  را  بسیاری  موقعیت های  و 
گرفتیم اما خودمان  هدفمند جلو نمی رفتیم. 
با اینکه در مالکیت توپ خوب عمل کردیم 
بدهیم.  صورت  نتوانستیم  خاصی  کار  ولی 
راهی که رفتیم  اشتباه بود. گلی که دریافت 
کردیم فشار حریف را افزایش داد. در چنین 
چنته  در  هرآنچه  با  حریف  که  مسابقه ای 
معلوم  می گرفت،  را  توپی  جلوی  هر  دارد 

بود کار ساده ای پیش رو نداریم. 
در نیمه دوم سیستم بازی را از ۴-۱-۴-۱ 
به ۲-۴-۴ تغییر دادم. کمی طول کشید تا 
تغییر هماهنگ  کرد.  این  با  را  تیم خودش 
آوردیم  دست  به  موقعیت هایی  آن،  از  بعد 
ولی نتوانستیم از آن ها استفاده کنیم و یک 

بار دیگر شکست خوردیم. 
فقط  بازی  از  بعد  هواداران  رفتار  مورد  در 
بود،  فوق العاده  که  بگویم  می توانم 
آن ها  که  بود  این  احساسم  فوق العاده! 
که  نمایشی  از  بگویند  ما  می خواهند  به 
کامال  من  برای  این  نیستند.  راضی  دیدند 
قابل درك است. ما در زمین ماندیم تا آنچه 
بشنویم؛  داشتند  ما  به  گفتن  آن ها  برای  را 
ولی آنچه شنیدم حمایت بود! ما هر هفته 
هستیم.  بزرگ  تیمی  که  می شنویم  را  این 
بزرگ  هم  مشکالتش  بزرگ  این  تیم  البته 
هواداران  این  که  بگویم  میخواهم  است. 
و  افتخار  همه  هستند؛  ما  زندگی  همه 

اعتبار ما." 









اشمایکل: دخیا تنها بازی کن
 قابل اعتماد یونایتد است

پیتر اشمایکل، اسطوره باشگاه منچستریونایتد، معتقد است تنها بازی کن 
قابل اتکاي این فصل شیاطین سرخ تا اینجاي فصل،  داوید دخیا، دروازه بان 
اسپانیایي این باشگاه، بوده است. 
دخیا که در سال 2011 با انتقالی 24 میلیون یورویی از اتلتیکو مادرید به 
منچستریونایتد  پیوست، در اولین فصل حضورش در این باشگاه نمایش های 
چندان درخشانی نداشت و با انتقادهای زیادی روبرو شد اما  فصل گذشته 
عنوان بهترین بازی کن فصل منچستریونایتد را به دست آورد و این فصل هم 
نمایش های خیره کننده ای داشت.  

اشمایکل به سایت گل گفت: "او واقعا خوب کار کرده است. فکر می کنم 
او تنها بازی کن منچستریونایتد است که عملکردش  از ثبات الزم برخوردار 
بوده است. فصل گذشته او تنها بازی کنی بود که همیشه بازی های باکیفیتی 
درترکیب  منچستریونایتد داشت. 
فصل گذشته برای او خوب بود زیرا همه اتفاقات گذشته را از ذهن هواداران پاک 
کرد. او یک فصل پیش از آن قهرمان  لیگ برتر شد اما هنوز تردیدهایی در 
مورد او وجود داشت اما فکر می کنم با نمایش هایش همه آن ها را از بین برد." 

داوید د خیا کینتانا  )متولد 1۷ نوامبر 1۹۹0( 
بازی کن حرفه ای فوتبال است که حاال 
عنوان سنگربان باشگاه منچستر یونایتد را 
دارد. او در مادرید اسپانیا به دنیا آمد و در 
ده سالگی به آکادمی فوتبال باشگاه اتلتیکو 
مادرید پیوست. سال 200۹ نخستین بازی 
رسمی اش را برای تیم اتلتیکو مادرید انجام 
داد و به دروازه بان اول تیم تبدیل شد. 
او با اتلتیکو مادرید، در سال 
2010 قهرمان لیگ اروپا 
و سوپرجام اروپا شد. 
وی در جون 2011 
به تیم منچستر 
یونایتد انگلیس 
پیوست.
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و  آزاد  انتخابات  بنياد  روز:  اطالعات 
که  کرد  اعالم  )فيفا(  افغانستان  عادالنه ی 
کشور،  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  بدون 
برگزاری انتخابات آینده غير عادالنه خواهد 
بود. مسئوالن این نهاد دیروز در یک نشست 
خبری در کابل طرح پيش نهادی را در مورد 
انتخاباتی،  شکایت های  ميکانيزم  تعدیل 
و صالحيت های  وظایف  تشکيل  قانون  در 

کميسيون های انتخاباتی ارائه کردند.

که  است  آمده  طرح  این  از  بخشی  در 
تعریف  شخصيت حقوقی ادار  ه های مسئول 
جدید  قانون  در  شکایت ها،  به  رسيدگی 
مورد  در  صراحت  باشد.  داشته  صراحت 
گرفتن  مدنظر  و  بودجه ای  استقالليت 
و  تشکيل  قانون  در  خاص  معيارهای 
صالحيت برای تشکيالت ادار ه های مسئول 
بخش  انتخاباتی،  شکایت های  به  رسيدگی 

دیگری از این طرح بود.

در  اگر  که  دارند  تأکيد  فيفا  مسئوالن 
کميسيون های انتخاباتی اصالحات به وجود 
تخطی  با  بازهم  آینده  انتخابات های  نياید، 
حضور  و  می شوند  برگزاری  تخلف  و 
کاهش  نيز  رای  صندوق های  به پای  مردم 
می یابد. به باور آنان، نحوه ی گزینش اعضا 
مسئول  ادار ه های  در  ارشد  کارمندان  و 
باید  شکایت ها  به  رسيدگی  و  انتخاباتی 

شفاف و قابل اعتبار باشد.
اصغری،  نعيم  انجنير  پژواک،  از  نقل  به 
انتخابات  بنياد  برنامه  های  بخش  مسئول 
در  که  گفت  افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد 
مردم  مشوره های  و  نظریه   پيش نهاد  این 
در  را  نظر شان  که  شده  گرفته  زون   8 در 
ارائه  انتخاباتی به حکومت  مورد اصالحات 
سازمان  مشوره های  افزود،  او  کرده اند. 
و  مدنی  جامعه ی  نهادهای  جوانان، 
کميسيون مستقل حقوق بشر مربوط کابل، 
نيز  انتخاباتی  قانون  بهبود  خصوص  در 
گرفته شده که مشوره های آن ها تا هفته ی 

آینده جمع بندی و اعالم می شود.
فيفا  بنياد  عضو   نادری،  پرتو  آن،  به دنبال 
انتخاباتی  کميسيون های  در  اگر  گفت، 
شفاف  انتخابات  نياید،  به وجود  اصالحات 
نعيمی،  فهيم  نمی شود.  برگزار  کشور  در 
سخنگوی فيفا گفت که بر عالوه ی تقلب در 
کميسيون های   مسئوالن  گذشته،  انتخابات 
انتخاباتی دچار ضعف اساسی بودند که این 

مسئله باید در انتخابات آینده حل شود. 

از  که  کرد  اعالم  داخله   وزارت  روز:  اطالعات 
اخاذی ها )دریافت پول به گونه ی غير قانونی( در مسير 
خبرنامه ی  در  می شود.  جلوگيری  کشور  شاهراه های 
آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  وزارت  این  ارسالی 
نشست  روان  هفته ی   یک شنبه  روز  به  که  است 
نظارتی برای جلوگيری از اخاذی های غير قانونی تحت 
ریاست عبدالحکيم نجرابی، ریيس عمومی تفتش این 

وزارت برگزار شد.
حضور  با  نشست  این  در  خبرنامه،  این  اساس  بر 
روی  سکتوری،  وزارت های  نمایندگان  از  شماری 
در  موجود  چالش های  و  شکایت ها  به  رسيدگی 
اشتراک  شد.  بحث  غير قانونی  اخاذی  زمنيه ی 
کنندگان در این نشست روی اطالعات و شکایت ها 
مبنی بر اخاذی های غيرقانونی در مسير شاهراه های 
بزرگ، محالت آسيب پذیر و دروازه های دخولی شهر 

کابل بحث کرده اند.
آنان پس از بحث همه جانبه، تصميم گرفته اند که برای 
جلو گيری آن باید اقدام های الزم روی دست گرفته 
تفتيش  عمومی  ریيس  نجرابی،  عبدالحکيم  شوند. 
از  جلوگيری  کميسيون  ریيس  و  داخله  امور  وزارت 
اخاذی های غير قانونی در این نشست در مورد کارکرد 

کميسيون یاد شده نيز معلومات ارائه کرده است.
او در ادامه گفته است که نظارت بر شفافيت در کار 
در  داخله  امور  وزارت  و جزوتام های  ادار ه  ها، قطعات 
اولویت کاری این کميسيون قرار داشته است. نجرابی 
اخاذی های  از  جلوگيری  کميسيون  که  می گوید 
غير قانونی برای ریشه کن کردن هر نوع فساد، نيازمند 
همکاری و هم آهنگی سایر ارگان های ذی ربط در این 

زمينه است.

فیفا: 
بدون اصالحات، انتخابات آینده غیرعادالنه خواهد بود

وزارت داخله: از اخاذی غیر قانونی
 در شاهراه ها جلوگیری می شود


