افغانستان در تقاطع دو جاده

نیروهای ناتو به رهبری ایاالت متحده آنگونه که برنامهریزی شده بود ،در  31دسامبر  2014مأموریت
جنگیشان در افغانستان را تکمیل کردند .نقش جدید ایاالت متحده ،در چارچوب موافقتنامهی
دوجانبهی امنیتی و موافقتنامهی وضعیت نیروها ،حمایت و آموزش نیروهای امنیتی است .رییس جمهور
اشرف غنی که اهمیت موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی برای حکومتش را درک میکرد ،به سرعت
(صرف در دومین روز رفتنش به ارگ) ،موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی و موافقتنامهی وضعیت نیروها
را امضا کرد.
سال گذشت ه برای افغانستان سال دشوار و پرحادثهای بود .انتقال موفقانهی امنیتی و سیاسی تحوالت
کالنی بودند .این کشور قبل از  2014شوکهای اقتصادی دریافت میکرد و دلیل آن تا حدی ابهامی
مالی ناشی از خروج
بود که پویایی سیاسی را احاطه کرده بود و تا حدی نیز تأثیرات واقعی کاهش منابع 
نیروهای بینالمللی بود .نظر به گزارش بانک جهانی ،رشد ساالنهی تولید ناخالص داخلی کشور...
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با بحرانهای شغلی چه کار کنیم؟

صفحه 2

صفحه4

نگاهی به تشکیالت و مقرریهای ادارهی امور ریاست جمهوری

در نخستین روزهایی که به هدف مشورت در بارهی ترکیب دستهی
انتخاباتی با رییس جمهور مالقات داشتیم ،آقای غنی الگوی
مدیریت و دیاگرام تشکیالت ریاست جمهوری آیندهی خود را روی
میز گذاشت و برای ما تشریح کرد .در جریان گفتوگو ،ایشان بیش
از حد بر نهادینهسازی صالحیتهای ریاست جمهوری تأکید نمود
و و تصریح کرد که در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری،
ریاست عمومی ادارهی امور و دبیرخانهی شورای وزیران فعلی را
ص و کارآزموده را از میان نسل جوان ،با
منحل و یک تیم متخص 
رعایت ترکیب قومی و منطقهای ،برای برنامهریزی و هماهنگی و
رهبری امور در سطوح مختلف دولتی تشکیل خواهد داد .آن زمان،
رییس جمهور از کمیتههایی صحبت میکرد که امروز شکل ریاستهای عمومی و ریاستهای جداگانه را به خود اختیار کردهاند .وقتی از رییس جمهور در بارهی نحوهی مشارکت نسل جوان در حکومتداری
و چن دوچون مشارکت عادالنهی شهروندان پرسیدیم ،در پاسخ گفت که در گماشتنهای خود در ادارهی امور ریاست جمهوری ،اصل شایستگی و تخصص و همچناناصل عدالت توزیعی را جداً رعایت خواهد
کرد؛ به گونهای که در عین کمیته ،زمینهی حضور و فعالیت مشترک برای تحصیلکردگان و کارشناسان اقوام مختلف کشور فراهم گردد .ضمن ًا ایشان توضیح داد که هدف...

/oursafiairways

020 222 2222

6

هانری :پس از جدایی از آرسنال،
گریه کردم

7

سهشنبه
 14دلو
1393
سال چهارم
شماره  770

روز
یادداشت

2

آغاز کار هشت وزیر؛



حمالت خودی؛
چالش جدی برای
ِ
نیروهای امنیتی



هادی صادقی

در یک هفتهی گذشته دو مورد مرگبار از حمالت خودی در
افغانستان اتفاق افتاده است .سه روز پیش در نتیجهی حملهی
خودی بر شهروندان آمریکایی در میدان هوایی بینالمللی حامد
کرزی ،سه پیمانکار آمریکایی کشته شدند .روز گذشته نیز دو
سرباز پولیس ملی در یکی از پوستههای امنیتی در ولسوالی
پنجوایی والیت قندهار ،هفت همکارشان را کشتند.
حمالت خودی از این دست توسط نیروهای امنیتی تازگی چندانی
ندارد و بارها این عوامل دست به اعمالی زدهاند که در همسویی
با اهداف مخالفان مسلح دولت بوده است .حمله به جان خودیها
در صفوف نیروهای امنیتی داخلی و همچنان کشتار نیروهای
خارجی از پدیدههای نوظهوری بودند که به مسئلهی جدی برای
دولت افغانستان و متحدان خارجیاش بدل شده بود.
هرچند تاکنون عوامل و انگیزههای اصلی اینگونه رویدادها
مشخص نیست و موضوعات مختلفی چون ارتباط این عناصر
با گروههای شورشی ،اختالالت روانی و جدالهای لفظی و
شخصی از عوامل بروز این رویدادها عنوان شده ،اما نفوذیهای
طالبان مسلح در درون نیروهای امنیتی و مورال ضعیف و
انگیزهی پایین در برخی از سربازان برای دفاع از ارزشهای
نظام از عوامل اصلی این پدیده میباشد.
البته این مسئله را نمیتوان به تمامی نیروهای امنیتی تعمیم داد،
بلکه افراد و عناصری در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارند که
پیش از اینکه به ارزشهای نظام معتقد باشند ،بیشتر گرایش
به افکار و اندیشههای جریانهای خاص و برخی هم گرایش
به افکار طالبانی دارند و بنابراین ،برای انجام وظیفه تعهد الزم
را دارا نمیباشند .افرادی از درون نیروهای امنیتی که دست
به کشتار نیروهای خارجی و همکارانشان در صفوف نیروهای
امنیتی میزنند ،یا به شکل کتلهای در شرایط خاص به مخالفان
مسلح دولت میپیوندند ،بیشتر کسانی اند که پابندی الزم به
ارزشهای نظام و جامعه را ندارند .این افراد با تحریک و فریب
مخالفان مسلح دولت ،در مواردی به شکل فردی یا گروهی،
دست به اعمالی در همسویی با مخالفان دولت میزنند.
عامل دوم ،نفوذ طالبان و سایر گروههای هراسافگن به صفوف
نیروهای امنیتی میباشد .این امر نیز از موضوعات جدی است
که هرازگاهی باعث انجام حمالت هدفمند در نقاط حساس و
کلیدی شده و همچنان به عنوان تهدید باالقوه در درون نیروهای
امنیتی وجود دارد .هرچند مقامهای امنیتی کشور بارها نفوذ
مخالفان مسلح دولت را به صفوف نیروهای امنیتی بهشدت رد
کردهاند؛ اما به دلیل عدم دقت و نظارت جدی بر روند جلب و
جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی ،نفوذ مخالفان در درون
این نیروها خیلی بعید نیست.
بدون شک ،چنین حوادثی ،تکاندهنده اند و تأمین امنیت آیندهی
کشور را با پرسشها و ابهامهای جدیای مواجه میسازد.
مسئوالن بلندپایهی امنیتی بایستی متوجه این مسئله باشند که
تفکر حاکم بر نیروهای امنیتی به مثابه تجهیز و اکمال مادی این
نیروها در توانمندی یا عدم توانمندی آنان نقش دارد .هرگاه
توجه الزم در راستای دادن انگیزههای قوی به نیروهای امنیتی
برای دفاع از ارزشهای نظام صورت نگیرد ،مؤثریت این نیروها
برای تأمین امنیت کشور با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد.
آنچه در این زمینه مهم است ،تعریف ارزشهای نظام و محرز
ساختن اهدافی است که این نیروها باید آگاهانه برای دستیابی
بدان بجنگند و جانشان را به خطر اندازند .تجربه در بسیاری از
کشورها ثابت ساخته است که موجودیت نیروهای به لحاظ کمی
کوچک ،اما آرمانی و ارزشگرا ،میتواند آیندهی مطمئنتری را
در راستای تأمین امنیت در جامعهای رقم بزند.
دولت افغانستان تاکنون در هردو زمینه موفق عمل نکرده است.
نه تاکنون ارزشهای نظام و عوامل انگیزشی برای سربازان
کشور را به آنها تفهیم کرده است و نه هم میکانیسمها و
برنامههای مؤثر برای جلوگیری از نفوذیهای دشمن طرح و
اجرا کرده است.

نامزدوزیران جدید در راه اند

اطالعات روز :هشت وزیر جدید و رییس امنیت
ملی دیروز رسم ًا کارشان را آغاز کردند؛ اما  17وزارت
دیگر هنوز توسط سرپرستان اداره میشوند .قرار
است نامزدوزیران جدید در هفتههای آینده معرفی
شوند .صالحالدین ربانی وزیر خارجه ،نورالحق
علومی وزیر داخله ،اکلیل حکیمی وزیر مالیه،
داوودشاه صبا وزیر معادن ،سید حسین عالمی بلخی
وزیر امور مهاجران ،فیروزالدین فیروز وزیر صحت
عامه ،نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات و
فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف دیروز به طور
رسمی به کارشان آغاز کردند.
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی
در مراسم معرفی صالحالدین ربانی در دفتر کارش،
از تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص رای دادن
به این هشت وزیر و رییس امنیت ملی ستایش کرد
و گفت ،آنان در رای دادن به نامزدوزیران جدید،
بیطرفی و دقت عمل را در نظر بگیرند.
رییس اجرایی گفت که متباقی اعضای کابینه
در هفتههاى آينده معرفى میشوند و امیدواریم

نمایندگان مجلس ،در تأیيد آنان با حفظ دقت و با
در نظرداشت شرايط کشور ،به اين نامزدوزیران راى
بدهند ،تا وزارتها از سرپرستی نجات یابند .او افزود،
تصمیم قبلی مجلس در خصوص کابینه مورد اعتبار
همه بوده و آنان در آینده نیز در این مسئله دقت کند.
او از اشرف غنی و شوراى ملى برای تأیيد
صالحالدین ربانى به عنوان وزير خارجه نیز قدردانی
کرد و گفت ،ربانی شايستهترين انتخاب براى اين
پست است .عبداهلل معرفى کابينه را نشاندهندهی
يکپارچگى حکومت وحدت ملى خواند و افزود،
متباقی اعضاى کابینه بهزودی معرفى میشوند و
شبُرد اهداف کارى
رهبرى حکومت در حمایت از پي 
وزیران قرار دارد.
اعضای کابینه پس از  105روز تأخیر به تاریخ 22
ماه گذشته اعالم و سپس برای تأیید ،به مجلس
نمایندگان معرفی شدند .نمایندگان مجلس از میان
 24نامزدوزیر و نامزدان ریاست امنیت ملی و بانک
مرکزی ،تعدادی از آنان را به دلیل تابعیت دوگانه از
فهرست نامزدوزیران حذف کردند.

سپس مجلس به روز چهارشنبه هفتهی گذشته برای
 18نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی صندوق
رایگیری گذاشت و در این رایگیری تنها به
هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای
اعتماد دادند و  10نامزدوزیر دیگر را رد کردند .این
مسئله انتقادهایی را به دنبال داشت؛ زیرا هیچ یکی
از نامزدوزیران هزاره و ازبک تأیید نشدند.
سیاست خارجی ثابت
صالحالدين ربانى ،وزیر خارجهی جدید دیروز در
مراسم معرفی خود گفت که بازنگرى اصول اساسى
سياست خارجى را در اولویت کاریاش قرار میدهد.
او افزود ،طرح سياست خارجى پس از مشوره با
کدرها ،شوراى ملى ،احزاب سياسى و کارشناسان
مربوطه برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال
میشود .وزير خارجهی جديد گفت ،سردرگمی در
سیاست خارجی به نفع کشور نیست و وی برای حل
این مشکل ،برای رسیدن به یک سیاست خارجی
ثابت ،تالش میکند .او در ادامه تعهد و تخصص را
دو نیاز مهم وزارت خارجه خواند و گفت ،مسئوالن

این وزارت برای ارتقای افغانستان تالشهای
چشمگیر میکنند.
برنامههای وزیر داخله
نورالحق علومی ،وزیر داخله در مراسم آغاز به کارش
گفت که مبارزه با فساد اداری را در اولویت قرار
میدهد و عامالن جرمهای سازمان یافته ،بهشمول
قاچاقبران مواد مخدر ،تحت پیگرد پولیس قرار
خواهند گرفت .او افزود ،تأمین امنیت تاجران و
سرمایهگذاران برای وی اهمیت خاصی دارد و در
این راستا تالش میکند .او همچنان مسلکیسازی
پولیس را از برنامههای دیگرش خواند و گفت،
راهکارهایی را برای کاهش تلفات نیروهای امنیتی
روی دست میگیرد .علومی افزود ،بازنگری ساختار
تشکیالتی پولیس ضرورت مبرم است .علومی
گفت ،یکسوم مأموران پولیس در مناطقی جابهجا
شدهاند که بیشترین نفوس را دارند و سطح جرایم،
تهدیدهای امنیتی و قاچاق و تولید مواد مخدر نیز در
همین مناطق متمرکز است .بنابراین ،بازنگری در
چگونگی جابهجایی پولیس ضروری است.

اقدام تازهی پاکستان برای اخراج کامل مهاجران افغانستان

اطالعات روز :دولت پاکستان در یک برنامهی
جدید ،در نظر دارد تمام مهاجران افغان مقیم این
کشور را به کمپهای مرزی انتقال دهد .وزارت
بخشهای قبایلی پاکستان با نشر خبرنامهای
اعالم کرده است ،در قدم نخست تمام مهاجران
افغان مقیم این کشور به کمپهای مرزی منتقل
میشوند و سپس برای اخراج تمام آنان آمادگی
گرفته خواهد شد.
بر اساس این خبرنامه ،برنامهی جمعآوری تمام

مهاجران افغان در پاکستان ،توسط وزارت بخش
قبایلی پاکستان با حضور نواز شریف ،نخستوزیر
این کشور ترتیب شده است .بر اساس گزراشهای
ارائه شده ،این برنامه در آیندهی نزدیک اجرا
میشود؛ اما در مورد زمان دقیق آن جزئیات داده
نشده است.
این برنامه در حالی روی دست گرفته شد که
پیشتر بیش از  3هزار مهاجر افغان از مناطق
ایالتهای خیبر پشتونخواه ،سند و پنجاب پاکستان

بازداشت شدند .مقامهای حکومتی تا اکنون در این
زمینه جزئیات دقیق ارائه نکردهاند؛ اما گفتهاند،
برای حل مشکالت مهاجران افغان در پاکستان با
مقامهای این کشور وارد گفتوگو میشوند.
بر اساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر بیش
از  ۱.۶میلیون مهاجر افغان به طور قانونی و یک
میلیون دیگر به صورت غیرقانونی در پاکستان
زندگی میکنند .در همین حال ،شماری از
کارشناسان باور دارند ،با اخراج اجباری این تعداد

مهاجران از پاکستان ،حکومت با چالشهای جدی
مواجه میشود.
بازداشت و دستور اخراج اجباری مهاجران افغان
در پاکستان درست پس از حمله بر یک مکتب
نظامی در پشاور ،از ایالت خیبر پشتونخواه آغاز
شد و سپس دامنههای آن به شماری از ایالتهای
دیگر پاکستان گسترش یافت .در حملهی مردان
مسلح به یک مکتب نظامی در پشاور ،بیش از
 135تن کشته شدند.

 100کیلو مواد انفجاری و  68حلقه ماین کشف و خنثا شدند

اطالعات روز :نیروهای ارتش در  24ساعت
گذشته  100کیلو مواد انفجاری و  68حلقه ماین
را در شماری از والیتها کشف و خثا کردهاند.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت دفاع
ملی به روزنامهی اطالعات روز آمده است ،در این

عملیات مقداری سالح و مهمات نیز به دست
نیروهای ارتش آمده است.
در ادامهی خبرنامه آمده است ،این عملیات
به منظور استقرار صلح و آرامش در مربوطات
والیتهای غزنی ،پکتیا ،قندهار ،قندوز و جوزجان

راهاندازی شده بود .در این عملیات  20تن مخالف
مسلح کشته و شمار دیگری از آنان زخمی شدهاند.
از اثر انداخت سالح ثقیل طالبان و انفجار ماین 3
افسر اردوی ملی نیز کشته شدهاند.
در همین حال ،وزارت امور داخله نیز اعالم کرد،

نیروهای پولیس هشت حلقه ماین را در مربوطات
والیتهای ننگرهار ،لغمان و خوست کشف و
خنثا کردهاند .بر اساس خبرنامهی این وزارت،
این ماینها به تازگی از سوی شورشیان به منظور
اعمال تخریبی و تروریستی جاسازی شده بودند.

هفت پولیس در «حملهی خودی» در قندهار کشته شدند

اطالعات روز :دو سرباز پولیس محلی هفت
همکارشان را در ولسوالی میوند والیت قندهار با
ضرب گلوله به قتل رساندهاند .حملهی سربازان
بر همکارانش در چند سال گذشته به «حملهی
خودی» معرف شده که تاکنون در این نوع حملهها،

اطالعات روز :یک مرد در والیت قندهار زنش را
که صاحب پنج فزنده بوده ،به قتل رسانده است .ضیا
درانی ،سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار دیروز به
رسانهها گفت ،این مرد عتیقاهلل نام دارد وپس از
کشتن زنش ،با پنج فرزند خود از محل فرار کرده

دهها تن از نیروهای امنیتی در کابل و شماری از
والیتهای کشور کشته شدهاند.
صمیم اخپلواک ،سخنگوی والی قندهار دیروز به
رسانهها گفت که شب یکشنبه هفتهی روان دو
پولیس در یک پاسگاه محلی چهار همکارشان را

با ضرب گلوله به قتل رساندهاند .او افزود که افراد
مهاجم پس از به قتل رساندن همکارانشان ،موفق
به فرار شدهاند؛ اما موضوع تحت بررسی پولیس
قندهار قرار دارد.
در همین حال ،شماری از سانهها به نقل از مقامهای

قتل یک زن از سوی شوهرش در قندهار
است .این مرد باشندهی اصلی والیت ارزگان است.
هنوز علت اصلی این رویداد مشخص نیست؛ اما
سخنگوی پولیس قندهار گفت که تحقیقات در مورد
چگونگی قتل این زن آغاز شده است .اين رويداد
یکشنبه شب در منطقهی موسوم به «اسماعيل

کالچه» در مربوطات ولسوالى دند والیت قندهار
ی گذشته
رخ داده است .قندهار در جریان روزها 
شاهد افزایش رویدادهای جنایی بوده است .شنبه
شب هفتهی روان ،یک کارمند شرکت مخابرتی
در این والیت نیز از سوی مردان مسلح به قتل

قندهار گزارش دادهاند ،در این رویداد هفت سرباز
پولیس ،بهشمول فرمانده آنان ،کشته شدهاند .گروه
طالبان مسئولیت این رویداد را برعهده گرفته و
اعالم کرده است ،افرادش بعد از این حادثه9 ،
قبضه اسلحه را نیز با خودشان آوردهاند.

رسید .عتیقاهلل در حالی خانمش را به قتل رساند
که کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت زنان در
کشور ابراز نگرانی کرده است .خشونتهای فیزیکی،
برخورد توهینآمیز و شکنجهی روانی همواره بر زنان
در کشور اعمال شده است.

هیأت اداری مجلس به غنی و عبداهلل:
با معرفی نامزدوزیران دوتابعیتی ،وقت ما را ضایع نکنید

اطالعات روز :هیأت اداری مجلس نمایندگان
از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست که
دیگر نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه را برای
دریافت رای اعتماد به این مجلس معرفی نکنند؛
زیرا با این کار وقت آنان ضایع میشود .عرفاناهلل
عرفان ،منشی دوم مجلس دیروز گفت ،غنی و
عبداهلل باید از عملکرد قبلی ما تجربه حاصل کنند.
اعضای مجلس پیش از معرفی نامزدوزیران
تصمیم گرفته بودند ،به نامزدوزیران دوتابعیتی

رای ندهند؛ اما در بین  24عضو پیشنهادی
کابینه ،هفت تن آنان داری تابعیت دوگانه بودند.
از این تعداد ،صرف صالحالدین ربانی ،وزیر
خارجه و نورالحق علومی ،وزیر کنونی داخله
تابعیت دومیشان را لغو کردند که سپس مورد
تأیید مجلس قرار گرفت.
پس از آن مجلس به روز چهارشنبه هفتهی
گذشته برای  19عضو کابینه صندوق رایگیرای
گذاشت و بعد ،تنها به هشت نامزدوزیر و نامزد

ریاست امنیت ملی رای اعتماد داد .اعضای این
مجلس به ده نامزدوزیر دیگر رای اعتماد نداد.
این مسئله واکنشهایی را به دنبال داشت؛ زیرا
مجلس به نامزدوزیران دو قوم رای اعتماد نداده
بود.
با این حال ،رییس اجرایی دیروز گفت که
نامزدوزیران جدید در هفتههای آینده معرفی
میشوند؛ اما منشی دوم مجلس دیروز تأکید
کرد ،حکومت نامزدوزیران جدید را در یک فرصت

مناسب معرفی کند ،تا آنان پس از مطالعهی دقیق
اسناد آنان ،تصمیمهای درست بگیرند.
عرفان به رادیو آزادی گفت ،اگر رییس جمهور با
صدور فرمان فوقالعاده پیش از پایان رخصتی،
نمایندگان را برای بررسی اسناد نامزدان و دادن
رای اعتماد به آنها دعوت کند ،نمایندگان این
کار را میکنند .اعضای مجلس پس از پایان
شمارش آرای  18نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت
ملی ،برای  45روز به رخصتی زمستانی رفتند.

ساخت صدها منزل رهایشی برای خانوادههای متضرر در جوزجان

اطالعات روز :برای  235خانوادهی سیالبزده
در والیت جوزجان ،منزلهای رهایشی ساخته شده
است .ساخت این منزلهای رهایشی بیش از یک
میلیون دالر هزینه براشته و بودجهی آ ن از سوی دفتر
جرمن اگرواکشن و برخی از نهادهای دیگر خارجی
پرداخته شده است .در ماه ثور سال روان دو هزار

خانواده بر اثر سیالب ناشی از باران در ولسوالی
خواجه دو کوه جوزجان متضرر شدند .از این شمار،
 800خانواده خانههایشان را از دست دادند و سپس
این متضرران به بخشهای اول و دوم تقسیم شدند.
با این حال ،برای خانوادههای بخش اول منزلهای
دواتاقه و یکاتاقه ساخته شدهاند .غالم سخی اخگر،

معاون دفتر جرمن اگرواکشن دیروز به رسانهها گفت،
 205خانهی دواتاقه و  30خانهی یکاتاقه ساخته
شده و این خانهها در اختیار متضرران قرار داده
توساز این خانهها،
شدهاند .او افزود ،در قسمت ساخ 
برای متضرران مبلغ دوازده دوازده هزار افغانی پول
ب از ایجاد
نقد نیز پرداخت شده است .متضرران سیال 

این خانهها برایشان استقبال کردهاند .اگرواکشن
یک مؤسسهی آلمانی است و در بخشهای زراعت،
آبرسانی و حاالت اضطرار فعالیت دارد .جوزجان
در شمال کشور از جملهی والیتهایی است که در
سالهای گذشته بر اثر آمدنسیالبها ،بیش از هزار
خانواده در آن آسیب دیده اند.
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افغانستان در تقاطع دو جاده
منبع:دیپلمات
نویسنده:اجملشمس
برگردان:حمیدمهدوی

نیروهای ناتو به رهبری ایاالت متحده آنگونه که
برنامهریزی شده بود ،در  31دسامبر  2014مأموریت
جنگیشان در افغانستان را تکمیل کردند .نقش جدید
ایاالت متحده ،در چارچوب موافقتنامهی دوجانبهی
امنیتی و موافقتنامهی وضعیت نیروها ،حمایت و آموزش
نیروهای امنیتی است .رییس جمهور اشرف غنی که اهمیت
موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی برای حکومتش را درک
میکرد ،به سرعت (صرف در دومین روز رفتنش به ارگ)،
موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی و موافقتنامهی وضعیت
نیروها را امضا کرد.
سال گذشت ه برای افغانستان سال دشوار و پرحادثهای بود.
انتقال موفقانهی امنیتی و سیاسی تحوالت کالنی بودند.
این کشور قبل از  2014شوکهای اقتصادی دریافت
میکرد و دلیل آن تا حدی ابهامی بود که پویایی سیاسی را
احاطه کرده بود و تا حدی نیز تأثیرات واقعی کاهش منابع
مالی ناشی از خروج نیروهای بینالمللی بود .نظر به گزارش

بانک جهانی ،رشد ساالنهی تولید ناخالص داخلی کشور
از حدود  12درصد در سال  ،2012به حدود  3درصد در
سال  2013کاهش یافت و میزان رشد در سال  2014نیز
در همین حدود باقی ماند .پس از روی کار آمدن حکومت
جدید و اخیرا ،اعالن کابینهای که منتظر رای اعتماد پارلمان
است ،یک حس رو به رشدی از خوشبینی وجود دارد که
اوضاع اقتصادی به تدریج بهبود خواهد یافت.
از آنجایی که تعداد زیادی از افغانها در عملیاتهای
کمکرسانی بینالمللی به کار گماشته شده بودند ،بیکاری
در سراسر کشور پایین بود .با خروج نیروها و امدادگران
خارجی از کشور ،تأثیرات اقتصادی ناشی از آن اجتنابناپذیر
خواهد بود .با این حال ،تمام پیامدهای ناشی از خروج ناتو
منفی نیستند .خروج نیروهای ناتو به معنای مالکیت افغانی
روند توسعه نیز است و در صورتی که حکومت جدید وحدت
ملی بتواند انتظارات را برآورده کند ،اولین گامی است که در
راستای اتکا به خود برداشته میشود.
در دوازده سال گذشته ،اقتصاد افغانستان تقریبا به کمکهای
خارجی وابسته بوده است .به گفتهی وزارت مالیه ،تقریبا
صد درصد بودجهی انکشافی و  45درصد بودجهی عملیاتی
(عادی) کشور توسط خارجیها تأمین مالی شده است و
ایاالت متحده بزرگترین کشور کمککننده بوده است.
درآمد ملی به سختی بخش کوچکی از بودجهی ملی را
تأمین مالی میکند .از سال  2002بدینسو ،با به قدرت
رسیدن حکومت جدید پس از سقوط رژیم طالبان ،اقتصاد
افغانستان به شکل منطقی رشد ثابتی را تجربه کرد .تولید
ناخالص داخلی از  3میلیارد دالر در سال  ،2002به 20
میلیارد دالر در سال  2012افزایش یافت .در نبود یک

پایهی اقتصادی بادوام ،نمیتوان نتیجهگیری کرد که
رشد اقتصادی گزارش شده پایدار بود .با توجه به محیط
سیاسی بیثبات و اوضاع امنیتیای که رو به وخامت میرود،
حکومت هرگز موفق به ایجاد نهادهای زنده و بادوام نشد؛
نهادهایی که با استفاده از منابع گستردهی طبیعی کشور،
بتوانند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند.
همچنین افغانستان برای جلب سرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی که توسط عدم موجودیت قطعیت سیاسی ،بروکراسی
افراطی ،عدم موجودیت چارچوبهای قانونی و مقرراتی
کافی و فساد سیستماتیک در درون ماشین حکومت فلج
شده است ،مبارزه میکند .خطرات مرتبط ،سرمایهگذاران
بالقوهی ملی و بینالمللی را از سرمایهگذاریهای کالن
توساز تنها بخشی بود که در آن
بازداشت .صنعت ساخ 
رشد قابل مالحظهای مشاهده شد و دلیل اصلی آن در
دسترس بودن کمکهای سخاوتمندانهی خارجی برای
انکشاف زیرساختها بود و سرمایهگذاران توانستند سود باال
توساز رونق
و سریعی را دریافت کنند .در واقع ،بخش ساخ 
یافت و ادارهی حمایت از سرمایهگذاری افغانستان (آیسا)
به هزاران شرکت ساختمانی جواز فعالیت صادر کرد .این
اداره با داشتن طرزالعملهای سادهی ثبت ،سرمایهگذاری
در بخش ساختمان را تشویق کرد .اما در نبود چارچوب
سازمانی و اجرایی قوی ،حکومت نتوانست از صنعت
توساز مالیه جمعآوری کند؛ مالیهای که میتوانست به
ساخ 
شکل قابل توجهی در افزایش درآمد ملی نقش ایفا کند .این
در حالی است که به دلیل موجودیت فساد گسترده و سهم
توساز،
داشتن بازیگران قدرتمند سیاسی در صنعت ساخ 
فرار از پرداخت مالیه در این بخش از صنعت گسترده بوده
است.
توساز ،بخشهای تولید و خدمات
برخالف صنعت ساخ 
به دلیل نبود زیربناها و عرضهی انرژی ،ظرفیت سازمانی
ناکافی ،نبود حمایت کافی از طرف حکومت و دورهی
بازگشت طوالنی همراه با خطرات مرتبط به آن ،رشد
ناچیز را تجربه کردهاند .توسعهی بخش زراعت ،داستان
متأثرکنندهی دیگری است .در نبود یک رویکرد استراتژیک
و یکپارچه در زمینهی توسعهی بخش زراعت ،اکثریت
کمک کنندگان خارجی تأمین مالی پروژههای کوچک،
ارتقای ظرفیت یا پرداخت به مشاوران بینالمللی برای تولید
گزارشهای کالنی که غیرضروری بودن د را متوقف ساختند.
بخش قابل توجهی از پولهای کمکیای که در جریان
یکدههی گذشته به افغانستان سرازیر شدند ،به شکلهای
رشوه و اختالس به جیبهای اشخاص ریختند .این پولها
اکنون به شکل بلندمنزلها ،حساب بانکیهای کالن در
بانکهای خارجی و کسب و کارهای سودآور شخصی در
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داخل و خارج که عدهی محدودی مالکیت آنها را در اختیار
دارند ،ظاهر شدهاند .این واقعیت دارد که افغانهای عادی
از میلیاردها دالر کمکهای بینالمللی در جریان یک دههی
گذشته ،بهره بردهاند .اما از آنجایی که کمکهای خارجی
نتوانستهاند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند
و با در نظرداشت بیکاری موجود ،خروج جامعهی جهانی
از افغانستان ،ضربت کالنی است که بر پیکر افغانهای
معمولی وارد میشود.
من به عنوان مشاور کلیدی اشرف غنی ،زمانی که او رییس
کمیسیون انتقال مسئولیتهای امنیتی بود ،بهخوبی از
چارچوب کلی روند گذار آگاهم .از همان ابتدا ،پیشبینی
شده بود که انتقال مسئولیتهای امنیتی باید توسعه،
حاکمیت قانون و حکومتداری خوب را که سه رکن گذار
فرض شده بودند ،تقویت کند .اما از آنجایی که امنیت
تمام روند را تحت شعاع قرار داده بود ،آیساف و حکومت
افغانستان به جنبههای ملکی گذار کمتر توجه کردند .قابل
ذکر است که با این حال ،غنی از عملکرد حکومت افغانستان
و عدم توجه بهموقع آن به اصالحاتی که میتوانستند با
باالبردن اعتبار حکومت به بهبود فضای امنیتی کمک کنند،
ناراضی بود.
اکنون که جامعهی جهانی به صورت عموم و ناتو به
صورت خاص ،وارد مرحلهی جدیدی از همکاری با
افغانستان میشوند ،زمان آن فرارسیده است تا روابط بر
اساس معیارهای واقعبینانه و شاخصهای مبتنی بر نتایج،
بازتعریف شود .از چند وقت بدینسو ،دههی پس از تکمیل
مأموریت جنگی ناتو و انتقال صلحآمیز قدرت در افغانستان،
دههی تحول نامگذاری شده است .این دهه صرف زمانی
میتواند تحول بیاورد که تالشهای واقعی صورت بگیرد.
اکنون این وظیفهی حکومت وحدت ملی است تا انتظارات
را برآورده کند و به آن چشمانداز دست یابد.
با وجود این همه چالشها ،افغانستان دارای موقعیت
استراتژیک است و حیثیت دروازهی ورودی آسیای مرکزی
و همچنین پل زمینی میان آسیای مرکزی و جنوبی را
دارد .همینطور ،این کشور فرصتهای بیشماری را در
بخشهای منابع طبیعی ،انکشاف زیربناها ،صنعت خدمات و
گردشگری برای سرمایهگذاران ملی و بینالمللی پیشکش
میکند .تحقیقات اولیه نشان میدهند که افغانستان دارای
منابع معدنی به ارزش حدود  3تریلیون دالر است .با این
وجود ،بدون موجودیت امنیت پایدار ،نهادهای اقتصادی و
سیاسی قوی و حمایت تخنیکی بینالمللی ،ثروت معدنی
افغانستان بهرهبرداری شده نمیتواند و بیشتر علتی برای
رقابتهای بینالمللی خواهد بود ،به جای اینکه منبعی
برای رشد و رفاه اقتصادی باشد.

بعد از آنکه آقای سرور دانش ،یعنی سرور و آقای علم را ضرورت افتاد تا در
پیشبرد اموری که معلوم نیست به او محول شده یا نه ،یا خدا میداند چه
وقت محول خواهد شد ،مشاور استخدام کند ،مکتب مشاوریسم یا مشورهکراسی
روزبهروز در حال قوی شدن است .بدون شک ،افغانستان کشوری است که
مقامهای آن بیش از هرچی ز دیگری ،به مشوره نیاز دارد .مث ً
ال وقتی جناب اشرف
غنی به عنوان رییس جمهور میرود کارمندان بخش تدارکات وزارت دفاع را از
وظیفه سبکدوش میکند و آنها را ممنوعالخروج اعالم میکند ،یکی باید پیدا
شود و به این رییس جمهور نابغه بگوید که عزیز من! رییس من! نابغه! این کار،
کار تو نیست ،کار دادستان کل است .اگر از این مشورهها به رییس جمهور داده
نشوند ،ممکن است جمعهی بعدی رییس جمهور حکم صادر کند که از این به
بعد ،داستانی کل موظف است نصوار بازار کابل را تولید و به بهترین نوع ممکن
ن را عرضه کند .حاال ممکن است شما بگویید که چرا دادستانی کل اعتراضی
آ
بر این مسئله ندارد؟ عرض کنم که جناب دادستان کل این روزها کمی مصروف
است.
حاال بعد از آقای سرور دانش که در هر بخش یک نابغهی شبیه خودش را مشاور
استخدام کرده و در کل هیچ کاری نمیکنند ،نوبت به آقای انجنیر معاون خان
محمد اول ریاست اجرایی رسیده .او هم برای اینکه هیچ کاری نکند ،یازده
مشاور را در یازده بخش از مجموع امور حکومتداری استخدام کرده تا از یک
طرف ،به این معاون صاحب در قسمت خوب و بد کارها ،حرفها ،طرحها و
رقابتها مشوره بدهند و او مثل هر رییس و رهب ر دیگری به آن گوش نکند و
از طرف دیگر ،هیچ به ذهنشان خطور نکرده که افغانستان سالهاست به کسر
بودجه مواجه است .شاید اگر خدا توفیق بدهد ،این سوال را مطرح کنیم که خُ ب!
این همه مشاور استخدام میکنید که مث ً
ال چه کار کنند؟ بنشینند به شما تفهیم
کنند که افغانستان سالهاست با کسر بودجه مواجه است و شلوغ کردن در
تشکیالت اداری ،آنهم از سوی رییسان حکومت وحدت ملی ،چیزی جز نگاه
مافیایی به قدرت و چپاول در حد ممکن نیست .این ممکلت که تنها سرور دانش
و انجنیر محمد خان را ندارد .در کنار این بزرگواران ،جنرال دوستم ،معاون اول
ریاست جمهوری ،حاجی محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجرایی ،احمدضیا
مسعود ،نمایندهی خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب ،خود رییس
جمهور و رییس اجرایی ،اتمر صاحب و سالم رحیمی هم وجود دارند .اینها هم
از گور افالتون نیامده ،اینها هم مشاور استخدام خواهند کرد (اگر تا حاال نکرده
باشند) .البته استخدام مشاور در نفس خود کار بدی نیست .مث ً
ال شما فرض کنید
آقای احمدضیا مسعود  20فیر مشاور واقع ًا مشاور را استخدام کند و در دور بعدی
که حکومت بقیهی اعضای کابینه را به پارلمان معرفی میکند ،این بیست مشاور
به آقای مسعود مشوره بدهد که به لحاظ خدا ،هرکسی را برای وزارت زراعت
معرفی میکنی ،بکن! مقصد متوجه باشی که تحت تعقیب پولیس انترپول نباشد.
و آقای مسعود هم به این مشوره گوش دهد و کسی شبیه یعقوب خان حیدری
را معرفی نکند .اینگونه ،کارها به بهبودی میرسند .اما بدی کار اینجاست که
هیچ یکی از این سروران گرامی ،به مشورهها گوش نمیدهند!
از طرف دیگر ،تو را به جان عزیزت قسم! فرض کن تو هم معاون رییس
جمهور یا معاون رییس اجرایی باشی ،آیا این مملکت این قدر خالی از آدم است
که دلقکبازیهای تشکیالتی تو را نفهمد؟ جناب معاون صاحب! الهی هفت
آسمان فدای یک تار ریشت شود ،وقتی میفهمیدی فردا از عهدهی کارها برآمده
نمیتوانی ،چه جبر بود که معاونت را قبول کردی؟ تو که از اول میفهمیدی
سرت به کارها خالص نمیشود و هر آن ممکن است در رقابت ،فریب رقیبان را
بخوری و بزنندت به زمین ،به سنگ و بهخصوص به محتوای دریای کابل ،راحت
مینشستی و میگفتی که اینجانب کار دارد و نمیتواند معاون رییس جمهور یا
رییس اجرایی شود .ما که سرت زور نداشتیم ،داشتیم عایا؟!
حاال من واقع ًا نمیدانم این معاون صاحبان میخواهند به کجا برسند؟ بابا همهی
نابغههای کشور را شما گرفتید مشاور خودتان کردید ،چه کسی برای وزارت
زراعت معرفی شود؟ چه کسی عنان وزارت تحصیالت عالی را بگیرد تا مال عم ِر
دیگری آن را تصرف نکند؟ چه کسی در رأس تجارت کشور قرار بگیرد تا صلح
بیاید؟ چه کسی مدیریت مخابرات کشور را عهدهدار شود تا درآمد میلیاردی از
طریق چهاررا ه اتصال مکالمات و مخابرات کشور ،برایتان خلق کند و قسمتی از
کسر بودجهی مملکت را جبران کند؟ شما که خوب میفهمید این کشور ضمن
آنکه به بیکاری عظیم و کسر بودجه مواجه است ،به کمبود نابغه هم مواجه
است .فقط چند نابغه داشتیم که دور از جان شما ،فع ً
ال هم هیشان یک کارهی
مملکت شدهاند .حاال این چوچهنابغهها را به حال خودشان رها کنید و به خود
اجازه ندهید که آنها را برده به کاخ و دفتر خویش ،به یک موجود بیخاصیت
شبیه فالنی تبدیل کنید.
اگر متوجه شد ه باشید ،من گفتم که حتم ًا این معاون صاحبان عزیز خودشان از
کار و بازی چیزی نمیفهمند که مشاور استخدام میکنند .این حرف غلط است.
هرقدر هم فهمیده باشید ،نیاز به مشاور دارید .به شرطی که مرد اخذ مشوره و
مرد پرداخت هزینهی مشوره هم باشید .شما که هرچه باد کنید ،از بیتالمال باد
میکنید .ای خاک بر سر پول مفت که ارزش ندارد!!!
باور کنید همین دقیقه یک رقم وحشتناک به مشوره نیاز دارم ،میخواهم یکی
به من مشوره بدهد که راه بیابان کجاست؟!
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با نگاهی سرسری به منابع موجود به ارتباط
تشکیالت ادارهی امور ،میبینیم که از
مجموع  26بست مافوق و فوق و دو سه
بست آمریت ،اکثریت مطلق کارمندان از
نطر تعلق قومی پشتونتبار اند .در این میان،
فقط نام یک نفر ازبیک به عنوان معاون
چهارم رییس عمومی و یک نفر هزاره در
سطح ریاست و یکی-دو نفر تاجیکتبار
در سطح ریاست و آمریت دیده میشوند
و بس .اگرچند سند مورد تحلیل بسنده و
کافی نیست؛ ا ّما در کل ،میتواند سیاست
ریاست جمهوری را در تقرریها به گونهی
روشن نشان دهد .با وجودی که ممکن تعداد
اشخاص بیشتری در آیندهها در بستهای
از آمریت به پایین توظیف شوند و ا ّما کلیات
جدی
تشکیالت ساختار شاهد تغییرات ّ
نخواهد بود .به زبان روشنتر ،رییس جمهور
در تقرریهای خود کام ً
ال با ذهنیت قومی
عملکرده است و عم ً
ال ثابت کرده است که
«افغانها» با هم برابر نیستند و این فقط
افغانهای خاص (برادران پشتون) اند که
از شایستگی مدیریت و رهبری بستهای
اجرایی کلیدی برخوردارند و بس.

 محمدیاسینصمیم،نویسندهوتحلیلگرسیاسی

در نخستین روزهایی که به هدف مشورت در بارهی ترکیب دستهی
انتخاباتی با رییس جمهور مالقات داشتیم ،آقای غنی الگوی مدیریت
و دیاگرام تشکیالت ریاست جمهوری آیندهی خود را روی میز گذاشت
و برای ما تشریح کرد .در جریان گفتوگو ،ایشان بیش از حد بر
نهادینهسازی صالحیتهای ریاست جمهوری تأکید نمو د و و تصریح
کرد که در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری ،ریاست عمومی
ادارهی امور و دبیرخانهی شورای وزیران فعلی را منحل و یک تیم
ص و کارآزمود ه را از میان نسل جوان ،با رعایت ترکیب قومی و
متخص 
منطقهای ،برای برنامهریزی و هماهنگی و رهبری امور در سطوح مختلف
دولتی تشکیل خواهد داد .آن زمان ،رییس جمهور از کمیتههایی صحبت
میکرد که امروز شکل ریاستهای عمومی و ریاستهای جداگانه را به
خود اختیار کردهاند .وقتی از رییس جمهور در بارهی نحوهی مشارکت
نسل جوان در حکومتداری و چن دوچون مشارکت عادالنهی شهروندان
پرسیدیم ،در پاسخ گفت که در گماشتنهای خود در ادارهی امور ریاست
جمهوری ،اصل شایستگی و تخصص و همچناناصل عدالت توزیعی را
جداً رعایت خواهد کرد؛ به گونهای که در عین کمیته ،زمینهی حضور و
فعالیت مشترک برای تحصیلکردگان و کارشناسان اقوام مختلف کشور
فراهم گردد .ضمن ًا ایشان توضیح داد که هدف از ایجاد این کمیتهها،
انتقال مسئولیتهای برنامهریزی و پالیسیسازی وزارتخانهها به نهاد
ریاست جمهوری و تبدیل کردن ادارههای نامبرده به نهادهای صرف ًا
اجرایی میباشد تا بتوانند با مؤثریت و کارایی بیشتر برای شهروندان
افغانستان خدمات عرضه کنند.
در جریان کارزارهای انتخاباتی ،رییس جمهور همیش بر اصول
اساساسیای همچون «انکشاف متوازن قوای بشری»« ،رفع تداخالت
وظیفهای نهادها» و «برابر بودن همهی افغانها» تأکید میکرد و البته،
این اصول ،در قانون اساسی کشور نیز به شکلی تسجیل شده است.
با وجود شایعهها و شایبههای جدی قومگرایی رییس جمهور ،حداقل
تعدادی از نسل جوان و تحصیلکرده انتظار داشتند که رییس جمهور غنی
به عنوان یک شخصیت تکنوکرات با پسزمینهی تحصیالت غربی ،در
صورت دستیابی به قدرت ،با در نظرداشت واقعیتهای عینی افغانستان،
از طریق اصالح و بهبود روندهای رقابتی ملی ،زمینهی بهتری را برای
توسعهی متوازن و عادالنهی نیروی انسانی در سطح ملی و فروملی
فراهم خواهد کرد .شاید آن زمان رییس جمهور واقع ًا نیازمندیهای روانی
جوانان را درک کرده بود که به تکرار شعار میداد« :هیچ افغان ،از افغان
دیگر برتر نیست و هیچ افغان ،از افغان دیگر کمتر نیست» .خوب ،حاال
اگر افغان را اصطالحی برای هویت همهی گروههای قومی کشور در
نظر بگیریم ،پرسش این است که آیا واقع ًا رییس جمهور در تقرریهای
خود این اصل را رعایت کرده است؟ آیا واقع ًا در قسمت رفع تناقضات و
برهمپوشانی صالحیتهای ادارههای دولتی گام ج ّدیای برداشته است؟
آیا هدف از اصالحات ریاست جمهوری ،افزایش مؤثریت ادارههای دولتی
بودهیا هم تجدید ساختار به منظور جابهجایی نزدیکان و همتیمیهای
مورد اعتمادش؟
در این نوشته تالش میشود که مبتنی بر اسنادی که در اختیار نویسنده
قرار دارد ،در گام نخست از چگونگی جابهجایی افراد در ادارهی امور
ریاست جمهوری یک تحلیل واقعبینانه ارائه دهد و سپس ،واقعیتها
را با شعارهای رییس جمهور مطابقت دهد تا روشن گردد که آیا ایشان
به گفتههای خود صادق مانده است؟ رییس جمهور در نخستین روزها
پس از مراسم تحلیف ،ادارهی امور و دبیرخانهی شورای وزیران قبلی
را منحل و به جای داکتر صادق م ّدبر ،آقای سالم رحیمی را به عنوان
رییس ادارهی امور و دفتر ریاست جمهوری گماشت .این البته ،امر چندان
غیرمعمول نبود و کسی در مورد آن حق اعتراض هم نداشت؛ زیرا هر

رییس جمهوری برای پیشبرد امورکالن کشوری به یک تیم متعهد
و همسو و قابل اطمینان نیاز دارد .سپس ،رییس جمهور طی فرمانی
همهی کارکنان ادارهی امور قبلی را که اکثریت آنها از طریق پروسهی
خدمات ملکی گماشته شده بودند ،برطرف و به جای آنها تعداد  18تن از
اشخاص جدید را در سطوح مختلف ریاست عمومی و ریاست و آمریتها
مقرر کرد .با مرور زمان دایرهی تشکیالت ادارهی امور نه تنها که کاهش
نیافت ،بلکه گسترش یافت که بعداً این موضوع با مثالهای ضروری
تبیین خواهند شد .همچنا ن رییس جمهور در روزهای پسین ،تعداد از
افراد جدی د را برای پستهای مختلف در ریاست جمهوری و ادارهی امور
برگزیده است که میتوان گفت ،رویهمرفته ،ساختار تشکیالتی ریاست
جمهوری و ادارهی امور نسبت به ادارهی قبلی -که رییس جمهور از آن
به عنوان حکومت موازی یاد میکرد -چندین برابر افزایش یافته است.
خالصه ،در تعیینات و تقرریهای ادارهی امور فعلی و دفتر ریاست
جمهوری ،سه اشکال و ابهام بسیار ج ّدی دیده میشود:
 .)1تراکم و ابهام تشکیالتی :تعداد پستهای مافوق و فوق بست
در مقایسه با ادارهی امور قبلی به چند برابر افزایش یافته است .با نگاهی
به ساختار تشکیالت کنونی و قبلی این اداره ،میتوانید مشکالت را بهتر
درک کنید .ا ّما برای روشن شدن مسأله ،اینجا یک مثال میآوریم :برای
عرصهی برنامهریزی و پالیسیسازی ،چندین پست با عناوین مشابهی
ایجاد گردیده که طبع ًا تشابه نامها و عناوین ،تداخالت و برهمپوشانی
وظیفهای را نیز نشان میدهند؛ به طور مثال ،معاون پالیسی و
پالنگذاری (بست مافوق) ،رییس عمومی برنامهها (بست مافوق) ،رییس
طرح و پالیسی(بست فوق) ،رییس اقتصاد و پالیسیهای استراتیژیک
(بست فوق) ،رییس پالیسیهای کلستر (بست فوق) و همچنا ن رییس
طرح برنامهها (بست فوق) .یعنی ،تنها برای عرصهی برنامهریزی و
پالیسیسازی دو بست مافوق و چهار بست فوق ایجاد گردیده است؛ در
ف روشن ،این رقم را به دو الی سه
حالیکه میشد با تدوین لوایح وظای 
بست کاهش داد .همین طور ،تعداد ریاستها از  19به  27ریاست افزایش
یافته است و تعداد کارمندان ریاست عمومی نظارت و ارزیابی از  18نفر به
 70نفر افزایش یافته است .خوب ،این مثالها نشانگر «تورم تشکیالتی»
اند تا تقرریهای مبتنی بر نیاز و برنامهریزی استراتیژیک.
 .)2رویکرد مطلق قومی :با نگاهی سرسری به منابع موجود به
ارتباط تشکیالت ادارهی امور ،میبینیم که از مجموع  26بست مافوق و
فوق و دو سه بست آمریت ،اکثریت مطلق کارمندان از نطر تعلق قومی
پشتونتبار اند .در این میان ،فقط نام یک نفر ازبیک به عنوان معاون
چهارم رییس عمومی و یک نفر هزاره در سطح ریاست و یکی-دو نفر
تاجیکتبار در سطح ریاست و آمریت دیده میشوند و بس .اگرچند سند
مورد تحلیل بسنده و کافی نیست؛ ا ّما در کل ،میتواند سیاست ریاست
جمهوری را در تقرریها به گونهی روشن نشان دهد .با وجودی که
ممکن تعداد اشخاص بیشتری در آیندهها در بستهای از آمریت به
پایین توظیف شوند و ا ّما کلیات تشکیالت ساختار شاهد تغییرات ج ّدی
نخواهد بود .به زبان روشنتر ،رییس جمهور در تقرریهای خود کام ًال با
ذهنیت قومی عملکرده است و عم ًال ثابت کرده است که «افغانها» با
هم برابر نیستند و این فقط افغانهای خاص (برادران پشتون) اند که از
شایستگی مدیریت و رهبری بستهای اجرایی کلیدی برخوردارند و بس.
 -)3ابهام در تخصص و تجربه :تعدادی از افرادی که جدیداً
در ادارهی امور ریاست جمهوری گماشته شدهاند ،اشخاصی اند که از
سابقهی تحصیلی و تجربهی آنها اطالعات کافی در دست نیست .گفته
میشود که بیشترین آنها بر اساس روابط شخصی و خانوادگیای که با
شخص رییس جمهور یا هم آقای سالم رحیمی داشتهاند ،در این بستها
گماشته شدهاند .البت ه این به معنای نادیده گرفتن تخصص و توانمندی

و تجارب تعدادی دیگر از هموطنان نیست.
با در نظرداشت مسایل فوق ،حال میتوان گفت که برخالف شعار
«مخالفت با سهمیهبندی» که از طرف رییس جمهور در موارد مختلف
تکرار میشد ،جناب ایشان از بنیادگذاران نوعی نگرش و رویکرد
«سهمیهبندی شده» در حکومتداری دور جدید تاریخ افغانستان است؛
چنانچه اگر آقای غنی فکر میکرد که نهادها میباید با ماهیت ملّی و
عملکرد مؤثر و کارآمد شکل بگیرند ،بهتر بود از دفتر کار خود شروع
میکرد تا به پیروی از ایشان ،معاونان وی و ساختار ریاست اجرایی
نیز عادالنهتر عمل میکردند .یعن ی رییس جمهور میتوانست مفهوم
«حکومتداری ملی و همهشمول» را عم ًال از طریق رعایت عدالت
توزیعی و اصل مشارکت معنادار تحصیلکردگان و تکنوکراتهای اقوام
مختلف در ادارهی مستقیم تحت امرش به نمایش بگذارد .به بیان دیگر،
رییس جمهور غنی ،به جای تعطیل قراردادن کمسیون اصالحات اداری
و خدمات ملکی ،میبایست همهی بستهای تشکیالت ادارهی خود را

از طریق یک پروسهی شفاف و آزاد رقابت ملّی اعالم میکرد و از این
طریق ،افراد واجد شرایط ،شایسته و باتجربه را در بستهای نامبرده مقرر
میکرد و سپس ،عین روش را در مورد دفاتر معاونان ریاست جمهوری و
ریاست اجرایی نیز عملی میکرد .دوم ،برخالف شعارهای رییس جمهور،
تشکیالت ادارهی امور قبلی هم از نظر ساختار ،قملرو و هم از نظر
کارگزاران ،ملّیتر و شفافتر بوده است .یعنی ،افراد شایستهی اقوام و
گروههای مختلف در آن دیده میشدند.
خالصهی کالم ،از واقعیتهای موجود فهمیده میشود که برخالف
شعارهای عوامفریبانه ،رییس جمهور غنی با تعمیل طرح تجدید ساختار و
ادغام ادارهی امور ور یاست دفتر ،در پی آن بوده است که مأمورین قبلی
را -با وجود شایستگیها -برکنار و به جای آنها افراد مورد اطمینان خود
را جابهجا کند .ورن ه از این لیستهایی که تاکنون از میان تحصیلکردگان
اقوام مختلف به گونهی نمادین جمعآوری شده است ،حداقل چند تن در
تشکیالت ادارهی امور حضور میداشتند.

ضمیمه :لیست و مشخصات مأموران ادارهی امورریاست جمهوری
شماره اسم و تخلص
وظیفه/بست
نوعیت بست
سالم رحیمی
رییس عمومی ادارهی امور و ریاست جمهوری
خارج بست
1
کامله صدیقی
معاون اداری و مالی
مافوق رتبه
2
عتیقاهلل نوشیر
معاون پالیسی و پالنگذاری
مافوق رتبه
3
سید نعمتاهلل ثایر
معاون انسجام امور دولت
مافوق رتبه
4
 5فریدون الهام محمودی
معاون اطالعات و ارتباط عامه
مافوق رتبه(معاونیت چهارم)
یما یاری
رییس عمومی تدارکات ملی
مافوق رتبه
6
حمداهلل محب
رییس عمومی برنامهها
مافوق رتبه
7
عبداهلل صدیقی
رییس عمومی امور حقوقی و تقنینی
مافوق رتبه
8
رووفی
اهلل
ن
سبحا
رییس عمومی نظارت و ارزیابی
مافوق رتبه
9
اسداهلل صالحی
رییس مالی و اداری
فوق رتبه
10
عاطف مشعل
رییس طرح برنامهها
فوق رتبه
11
12

مریم سلیمانخیل

رییس روابط بینالملل

فوق رتبه

13
14
15
16
17
18
19

ناجیه انوری
میاگل وثیق
عبدالکریم متین
نعمان شینواری
پتیال خورزنگ
احمد جاوید
عبداهلل رقیبی

رییس مطبوعات و آگاهی عامه
رییس روابط سیاسی و اجتماعی
رییس انسجام امور پارلمانی
رییس ارشاد و روابط دینی
رییس نظارت بر تطبیق قراردادها
رییس اقتصاد و برنامهریزیهای استراتژیک
رییس پالیسیهای کلستر

فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه

20

لیمه احمدی

رییس نظارت و ارزیابی

فوق رتبه

21
22
23
24
25
26
27
28

روحاالمین
عادله راز
اسراراحمد کریمزی
وکتوریا
دین محمد
منیژه
انجنیر وحید
حمید طهماسی

رییس طرح و پالیسی
رییس دفتر رحیمی
رییس تکنالوژی معلوماتی
رییس منابع بشری
آمر خدمات
آمر استخدام
آمر ترانسپورت
رییس تفتیش داخلی

فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه
فوق رتبه
بست یک
بست یک
بست یک
فوق بست

منبع :فرمانهای رییس جمهور و اطالعات جمعآوری شده از داخل ادارهی امور

ملیت
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
ازبیک
پشتون
پشتون
پشتون
تاجک
پشتون
پشتون
پشتون (از وابستگان
رییس جمهور)
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون( از وابستگان
رییس جمهور)
پشتون
پشتون
پشتون
تاجک
پشتون
پشتون
تاجیک
هزاره
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اگر امریکا به افغانستان حمله نمیکرد،
به تاریخ  28سپتامبر ،جنرال محمود
احمد ،رییس عمومی آیاسآی ،یک گروه
هشت نفری علمای پاکستانی را که همه
افراطگرایان مشهور بودند ،برای مالقات با
مال عمر رهبری کرد .این مالقات آخرین
تالش مذبوحانهی او برای وادار کردن
طالبان ،به گفتهی جنرال محمود ،به «دور
کردن تفنگ از شانههایشان» بود .جنرال
محمود پیشنهاد کرده بود که اگر اکنون
چ کاری در رابطه به بن الدن
نمیتوان هی 
کرد؛ اما رهبر طالبان میتواند هشت
کارمند یک سازمان خیریه را که به خاطر
تبلیغ مسیحیت دستگیر شده بودند ،رها
کند ،یا او میتواند چند تن از افراد بن
الدن را به امریکا تسلیم کند یا دستکم
میتواند به امریکاییها اجازه بدهد که
اردوگاههای القاعده را بررسی کنند و
نشان دهند که ساکنان آن گریختهاند.
اما تمام این تالشها و پیشنهادها بیهوده
بودند.
مال اختر محمد عثمانی ،فرمانده نظامی طالبان برای افغانستان
جنوبی ،بر یک چوکی کهنه به طرف چپ من نشست .چوکی
کهنه بهسختی میتوانست زیر جثهی بزرگ او تاب بیاورد .روز
دوم ماه اکتوبر سال  2001بود و پس از حملههای تروریستی
 11سپتامبر ،جریان رخدادها سرعت گرفته بود .رییس جمهور
بوش در سخنرانیاش به تاریخ  20سپتامبر به طالبان التیماتوم
داد که یا رهبری القاعده را به امریکا تسلیم کنید ،یا خود نیز
گرفتار سرنوشت آنان خواهید شد .اما حملهی ایاالت متحده بر
افغانستان تا هنوز آغاز نشده بود و من هنوز اقبال اندکی برای
یافتن راه صلحآمیز برای بیرون شدن از این وضعیت داشتم .به
این دلیل بود که من به حیث رییس دفتر ادارهی استخبارات
مرکزی ( )CIAدر اسالمآباد که مسئولیت پاکستان و
افغانستان زیر کنترول طالبان را به عهده داشت ،با یک مقام
ِ
ارشد طالبان این دیدار را ترتیب دادم.
در روزی که رییس جمهور بوش التیماتوم را اعالن کرد،
شورای عالی علمای اسالمی ،تا حدودی دروازهای را برای
یافتن یک راهحل قابل قبول باز کرده بودند .مال عمر این
شورای  700نفری را به منظور مشوره در بارهی چگونگی
برخورد با اسامه بن الدن فراخوانده بود .این شورا توصیه
کرده بود که حکومت طالبان از بن الدن بخواهد که کشور را
داوطلبانه ترک کند .یک روز بعد ،به تاریخ  21سپتامبر ،مال
عمر این دروازه را کامال بسته کرد و گفت که او نه بن الدن
را به امریکا تسلیم میکند و نه از او میخواهد که کشور را
ترک کند.
به تاریخ  28سپتامبر ،جنرال محمود احمد ،رییس عمومی
آیاسآی ،یک گروه هشت نفری علمای پاکستانی را که
همه افراطگرایان مشهور بودند ،برای مالقات با مال عمر
رهبری کرد .این مالقات آخرین تالش مذبوحانهی او برای
وادار کردن طالبان ،به گفتهی جنرال محمود ،به «دور کردن
تفنگ از شانههایشان» بود .جنرال محمود پیشنهاد کرده بود
که اگر اکنون نمیتوان هی چ کاری در رابطه به بن الدن کرد؛
اما رهبر طالبان میتواند هشت کارمند یک سازمان خیریه را
که به خاطر تبلیغ مسیحیت دستگیر شده بودند ،رها کند ،یا او
میتواند چند تن از افراد بن الدن را به امریکا تسلیم کند یا
دستکم میتواند به امریکاییها اجازه بدهد که اردوگاههای
القاعده را بررسی کنند و نشان دهند که ساکنان آن گریختهاند.
اما تمام این تالشها و پیشنهادها بیهوده بودند.
در حالی که تمام بدیلها به جای جنگ تمامعیار علیه طالبان

تالش مذبوحانهی یک جاسوس برای جلوگیری از یک جنگ
نویسنده :روبرت گرینیر
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :مجلهی اتالنتیک

بخش نخست

به طور سیستماتیک از میان برداشته میشدند ،من حس
میکردم که برخورد واشنگتن پیوسته تندتر میشود .حتا چند
روز پیش ،دستکم در کاخ سفید ،لحن کامال متفاوت بود .من
پیش از آن ،به تاریخ  15سپتامبر ،با مال عثمانی یک مالقات
داشتم و او به من گفته بود که طالبان کشور خود را قربانی بن
الدن نخواهند کرد .او وعدهی مشخصی نداد؛ اما من آشکارا
میدیدم که فرصتی وجود دارد .رییس جمهور به نوبهی خود
که تاکنون التیماتوم  20سپتامبر را اعالن نکرده بود ،در رابطه
به گزارش رییس سیا از مالقات من -و امکان تغییر ضمنی
در سیاست طالبان در رابطه به پناه دادن به بن الدن -واکنش
باز نشان داده بود.
او گفته بود« :جالب است».
به طور مشابه ،در آخرین روزهای ماه سپتامبر ،رییس جمهور
و چهرههای اصلی کابینهاش ،هنوز به این باور بودند که
امکان دوام نقش طالبان در افغانستان وجود دارد ،به شرطی
که رهبران آنان روابطشان را با مال عمر قطع و خواستهای
ایاالت متحده را برآورده کنند .همه ،بهشمول مشاور امنیت
ملی ،کاندولیزا رایس و معاون رییس جمهور ،دیک چینی،
توافق کردند که ایاالت متحده کل رهبری طالبان را در آغاز
عملیات نظامی هدف حمله قرار ندهد ،تا مبادا از انشعاب داخلی
طالبان جلوگیری شود.
اما یک هفته بعد به دلیل تمرد و کلهشقی مال عمر ،من
میتوانستم تغییر دیدگاه سیاسی را احساس کنم .هر کسی
میتوانست احساس کند که تمام تالشهای امریکا حاال به
شکل بیپروایی به سوی جنگ کشیده میشوند .دیگر برای
من واضح نبود که حتا اگر رهبری جاگزین طالبان برای من
معاملهای را پیشنهاد کند ،واشنگتن آن را بپذیرد .زمانی که
فرصت ذهنی به سر بیاید و جنگ اجتنابناپذیر پنداشته شود،
جریان رویدادها حرکت خاصی به خود میگیرد.
من نیز میدانستم که مأموریت من با طالبان -مهم نبود که
چقدر با احتیاط تعقیب میشود -برای مذاکره لکهدار و تبدیل
به موضوع مورد لعن شده است و من این را از فضای جاری
در واشنگتن میتوانستم درک کنم .رییس جمهور خودش
گفته بود که هیچ ابهامی وجود ندارد؛ شما یا با ما هستید،
یا با تروریستها و خواستهای او از طالبان به منظور مذاکره
یا بحث مطرح نمیشد .اگر ما به موضوع نگاه عملگرایانه
داشتیم ،گذشته از مذاکره ،حتا یافتن راههایی که طالبان از
آن طریق بتوانند خواستهای ایاالت متحده را برآورده سازند،
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معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
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نیاز به بحث داشت و بعد از رد تمام بحثها بود که هرنوع
فرصت برای رسیدن به موفقیت غیرنظامی از بین میرفت .در
بحثهای خود با مال عثمانی ،دستکم من امیدوار بودم که
میتوان شگافهای جدی در رهبری طالبان ایجاد کرد.
با این وجود ،من نمیتوانستم رسیدن به موفقیتهای بزرگتر
را ناممکن بشمارم و باید در بارهی این امکان فکر میکردم
که این فرمانده نظامی طالبان و باقی اعضای شورای رهبری
طالبان ،امر مال عمر را رد کنند ،خواستهای ایاالت متحده
را بپذیرند و راهی برای سپردن بن الدن و  14تن از رهبران
ارشد القاعده پیدا و در نتیجه ،قدرتشان را حفظ کنند .با آنکه
شانس رسیدن به چنین موفقیت صلحآمی ز در این بحران ،خیلی
دور به نظر میرسید ،من احساس میکردم که بهسادگی نادیده
نیز گرفته نشود .مصیبتهایی که بریتانیا و روسیه در افغانستان
تحمل کرده بودند ،همیشه در ذهن من بودند و من از گرفتار
شدن ایاالت متحده به سرنوشت آنان هراس داشتم.
من نگران حرف زدن باالتر از صالحیت خود نبودم .به جز
اجازهی زبانی برای مالقات که از طرف رییس سیا ،جورج
تینت دریافت کرده بودم ،هیچ رهنمایی خاص یا فرمانی به
من داده نشده بود .در واقع ،این برای من یک نعمت بود.
در فضای غالب آن وقت ،هراس من آن بود که رهنمایی
خواستن من سبب صدور سلسلهای از التیماتومهای بینتیجه،
پرخاشجویانه و کوتاهبینانه شود که یقینا طالبان را نیز وادار
به عین واکنش میساخت .من فکر کردم که بهتر است بدون
رهنمایی از باال به پیش بروم .من اگر میتوانستم فرمولی برای
برآورده ساختن خواستهای واشنگتن پیدا کنم که به نحوی
برای طالبان نیز قابل قبول میبود ،میتوانستم آن را به شکل
یک طرح روشن به واشنگتن ارائه کنم و در صورت پذیرش
آن ،آنان نظر و واکنششان را ارائه کنند.
اینطوری به نظر میرسید که از کار من هیچ ضرری به
کشورم نمیرسید .بدترین اتفاق میتوانست این باشد که من
عثمانی و دیگر کسانی را که در رهبری طالبان نقش داشتند،
فریب میدادم که در صورت بریدن آنان از مال عمر و پذیرش
خواستهای ایاالت متحده ،امریکاییها با آنان به حیث قدرت
مشروع برخورد خواهند کرد .بعدها اگر امریکایی از پذیرش
این «توافق» تأیید نشده ابا میورزیدند ،باز هم ما به هدف
خود برای تخریب یکپارچگی رهبری طالبان رسیده بودیم
و به نفع ما تمام میشد.
ادامه دارد...

یادداشتهایسخیدادهاتف

یوه لس کم است،
شپیتهاش کنید!

شنیدیم که معاون اول رییس اجرائیه  1بر  11تقسیم شده.
گمان من این است که محمد خان ،معاون اول رییس
اجرائیه پیش داکتر عبداهلل بشنو از نی چون حکایت میکند
کرده .البته این از آن نیهاست که اگر یازده نفر کنارشان
آماده نباشند ،ممکن است صدایشان بد رقم جر شود.
ظاهرا محمد خان پیش داکتر عبداهلل بقچهی دل خود را
باز کرده و صادقانه اعتراف کرده که اگر برای او چهل
و سه مشاور انتخاب نکند ،او مجبور است پیش برادران
ناراحت برود؛ چون آنجا آدم از غم فکر فارغ میشود .بعد
داکتر عبداهلل گفته که چهل و سه تایش خیلی زیاد است،
همان یازده نفر را به تو میدهیم .البته اصال بنا بوده که
دوازده نفر بدهند ،ولی نفر دوازدهم غایب بوده و عجلهای
برای ظهور در عرصهی مشاورت نداشته .حاال میپرسید
که محمد خان چرا به یازده نفر مشاور نیاز دارد.
تصور کنید که محمد خان صبح از خواب بلند میشود و به
دفتر خود میآید .یک روز در دهن کلکین مینشیند؛ یک
روز تشک میگذارد و واسکت خود را دوال میکند و سر
خود را سرش میگذارد و به عالم رویاهای صادقه میرود؛
یک روز دم در مینشیند و میگوید ،همین جا خوب است
که هواناک است .خوب ،یک نفر مشاور کار دارد که هر
صبح او را پشت میزش برساند و تا عصر مراقب هم باشد
که از آن جا تکان نخورد .یک مشاور دیگر کار دارد که
پیوسته به یاد او بدهد که هرکس که دسترخوان سفید
سر شانهاش بود ،رییس جمهور نیست .وگرنه او هر روز
پیش پای پیش خدمت کاخ ریاست جمهوری از جای خود
برخواهد خواست و تعظیم خواهد کرد .حاال که این قدرش
را گفتم و تخیل شما راه افتاده ،حتما احساس میکنید که
یازده مشاور هیچ چیز نیست .چرا که زندگی خیلی چیزهای
دیگر هم دارد .مثال تصور کنید که یک نفر سر خود را از
کلکین خانه بیرون کند و آفتاب را ببیند و بگوید «این
چیست؟» شما چه کار میکنید؟ بدتر از این هم میشود ها.
ما یک رفیق داشتیم که وقتی نفس خود را بیرون میداد،
دو باره نمیتوانست هوا را به داخل بدن خود بکشد .دست
و پا میزد و کبود میشد .مهارتش در این کار صفر بود .ما
پارچه را تر میکردیم و آب آن را در حلق او میچکاندیم،
مدتی جور میشد .یک رفیق دیگر داشتیم جوراب را
در دست خود میپوشید .حاال شما نگویید که چرا ما با
اینگونه آدمها رفیق شده بودیم .زندگی است دیگر .گاهی
آدم با کسانی همراه و همگام میشود که مثل تایر الری بر
گردن آدم میافتند و از شرشان خالص هم نمیتوان شد.
این را هم بگویم که کسانی که مشاور زیاد دارند ،یا به
مشاور زیاد نیاز دارند ،بهترین امت اسالم میباشند .چرا
که مشاوره و شورا در اسالم مورد تأکید قرار گرفته .تعداد
مشاورین البته نظر به زمان فرق میکند .فعال تا آن
دوازدهمی بیرون نیامده ،با همین یازده خوش باشیم.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Kawa Jobran

جوانتر بودیم و گمان میبردیم که نسل گذشته جز
شرمساری و رخوت چیزی برای ما باقی نگذاشتهاند.
مقداری تاریخِ تراشیده؛ مشتی مباهاتِ بالهتبار برای
جغرافیای خیالی و جهلی مقدس که پهنای آن خردورزی
و ژرفنایش کشف و شهود مینمود؛ همهی هست و بود انسان این سرزمین را ساخته
است .گذر سالها اما نشان داد؛ این رخوت و شرمساری خود میراثی درازدامن است که
نسل پیشین از آن گزیری نداشته .نسل پیش اگر فکر تکبعدی و ایدیولوژیک داشت؛
اما صلیب تغییر را نیز بر شانههایش حمل میکرد .عزمی استوار برای دگرگون کردن
داشت .بخت با ما یار بود که تکه تکه و پاره پاره ،اسباب آگاهی را بر مغزهای کوچکمان
تعبیه کردیم؛ اما بویی از جسارت اخالقی و مسئولیت تاریخی به دماغمان نخورد که
نخورد .ما در پیشگاه امروز ،مسئولیم و بدهکار .سکوت در برابر وضعیت ،مجالی است
برای استمرار همان رخوت و شرمساریِ آبایی که زنجیری است بر دست و پای انسان
این سرزمین .بالخره نسلی باید یخ این خرابآباد را بشکند و آن را برای دنیایی شدن
و تنفسی انسانی آماده سازد.

با بحرانهای شغلی
چه کار کنیم؟



Kamran Mir Hazar

از آقای غالم محمد غبار همیشه به عنوان تاریخنگاری
مبارز ،آزادیخواه و روشنگر یاد میشود .ایشان در سال
 1897به دنیا آمدهاند ،یعنی دقیقا زمانی که عبدالرحمان
با پشتیبانی قاطع بریتانیا از جنگهای بین قبیلهای
برای تثبیت قدرت ،ژنوساید مردم هزاره و مردم نورستانی تا حدی فارغ شده و
با افغانهای اطرافی مشغول تقسیم زمین و خانه و کاشانهی قربانیان بود .غبار،
نویسندهی کتاب مشهور افغانستان در مسیر تاریخ است و از این کتاب به عنوان
یکی از کتابهای مرجع یاد میشود .من این کتاب را یکبار کلمه به کلمه و خط
به خط خواندهام و پس از آن ،چند بار آن را مرور کردهام .در جریان خواندن و
مرور این کتاب و تقریبا همیشه در هنگام برخورد با نام ایشان ،پرسشی به ذهنم
خطور کرده و میکند :غبار چرا در بارهی جنایات سازمانیافته در قرن  19میالدی
چیز خاصی ننوشته است؟ غبار خود در دههی خونین قرن  19به دنیا آمده بود
و بیشک میتوانست با قربانیان باقیمانده از جنایات عبدالرحمان خانی ارتباط
مستقیم داشته و به اسناد و شواهد دست اول دسترسی داشته باشد .با این وجود،
او در مورد قرن  19میالدی ،تاریخنگاری مردمی انجام نداده است .غبار دهها
صفحه در بارهی افغانستان پیش از اسالم نوشته است ،مواردی که در کتاب غبار
و نویسندگان دیگر جای مناقشهی بسیار است .با این وجود ،در کتابش جزئیاتی از
رویدادهای خونین قرن  19نیست .جنایات دورهی عبدالرحمان خانی و پیش از آن
در زمان دستنشاندهی دیگر بریتانیا ،دوست محمد ،آنقدر سازمان یافته ،کالن و
فجیع بودند که میتوان گفت ،غبار حتا نگاه کلی نیز به آنها نداشته است .در مورد
جنایات دههی آخر قرن  ،19خبرنگاران تایمز در کلکته ،بیشتر از غبار نوشتهاند.
من نمیتوانم به صورت قطع در بارهی علت بیتوجهی غبار در این مورد چیزی
بگویم .با این وجود ،ممکن علت اصلی این باشد که او مأمور دستگاه امانی بود و
نوشتن و سخن گفتن از جنایات پدرکالن اماناهلل ،به موقعیت اداری او لطمه میزد
یا به نوعی نوشتن و سخن گفتن در این مورد ،ممنوع محسوب میشد و غبار به
ممنوعیت تن داده بود.


یعقوب یسنا

انسانیت/ناانسانیت
برای ذبح ژورنالیست جاپانی توسط حکومت اسالمی
(داعش) متأسفم!
انسان و انسانیت ،مفهوم عام نیست .آنچه را که
پیشینیان انسان میگفتند ،تنها نام گروه و قوم خودشان بود ،نه نام اقوام و
گروههای دیگر بشر؛ حتا گروههای دیگر ،ناانسان یا نیروهای شر بودند .مفهوم
انسانیت نیز ،برای یک گروه ،همان ارزش (ناعقالنیها)های خود گروه بود ،نه
امر عام یا متکثر در بین همهی بشر.
انسان و انسانیت نمیتواند مفهوم عام و واحد داشته باشد؛ انسان و انسانیت،
امری متکثر است با تفاوتهای ارزشی ،رنگ ،تبار ،زبان ،عقیده و...
ذبح یک انسان جاپانی برای داعش ،ارزش انسانی دارد و انسانیت است؛ برای
اینکه طبق تأویل داعش ،مسلمان نیست ،هممذهبش نیست ،همتبارش نیست،
همزبانش نیست ،پس انسان نیست و مرگشان شاید مباح باشد!
متأسفانه ما هنوز در روایت فهم خویش از انسانیت ،همچنان گرفتار شیفتگی
پیشاعقالنی خویشیم که فقط گروه ما انسان است و بس!
انسانیت ،ارجگذاشتن به امر متکثر است؛ زیرا انسان و انسانیت ،مفهوم واحد و
مطلق نمیتواند باشد.


Asad Buda

یادداشت خیلی قدیمی
ِ
تکهی از یک
ناسيوناليسمِ افغاني ،به جايِ آنکه پايههايش را بر
بنياد شهر و مدنيت استوار سازد و انسانِ مدني را
تيپ ايدهآل دنيايِ خود معرفي کند ،خیمه
به عنوان ِ
در صحرا زد ،به شترچراني روي آورد و در علفزارها و مراتع ،فرهنگ و تاریخ
را شکار کرد و خورد و آدمی درو کرد .تاریخنگاران به جاي مراجعه به اسناد
و پرداختن به تجربهیِ تاریخی ،در آسمانِ دشت و صحرا ستاره ميشدند و
دخترانِ خوابيده در غژدي را از آسمانهای دور تماشا ميکردند .خیالبافیهای
خا ِم ناسیونالیستهای افغانی در تاریخ ناسیونالیسم سابقه ندارد .شوق عجیبی
سنگ گور و
به امور کاذب و خیالی دارند .زنانِ واقعی را از جامعه تبعيد کرد و ِ
واقعيت تاريخي ندارد و در وصف
ِ
نشانِ تبعي ِد آنان ،مالليِ جعليِ است که هرگز
دخترک ساختگي ،لنديها سرود و چکامهها نوشت.
ِ
فضيلت اين
ِ
و

بحران شغلی م یتواند از مشکل با همکاران و درگیری
با مدیر گرفته تا احساس یکنواختی و کسالتبار
بودن شغل ،اجبار ب رای تأمین معاش به عنوان
انگیزهی اصلی و نیز از دست دادن معنا و انگیزهی
کار را شامل شود .بحرانهای شغلی تنها مختص
کارکنان ردههای پایین شغلی نیست و بسیاری از
مدی ران نیز در برههای از زمان با معضالتی مانند
تصمیمگیری نادرست و ب یموقع مواجه م یشوند.
انسان امروزی از نظر پیچیدگ یهای زندگی و نیز
وسعت و سرعت تغیی رات ،با مسایل و بحرانهای
زیادی نظیر مشکالت خانوادگی ،شغلی ،اجتماعی
و ...دست به گریبان است .درواقع افراد غالبا ساعات
کاریشان را به مبارزه با مشکالت و تالش ب رای
رسیدن به نتیجهی نهایی اختصاص م یدهند و
متوجه وقایعی که خارج از محدودهی کاری آنهاست،
نیستند .آنها موظف اند از احتمال بروز یک معضل
جدید آگاه شوند.
عوامل زیادی م یتواند در ایجاد بحران شغلی
تأثیرگذار باشد .شاید قرار بود پاداش یا ارتقای شغلی
دریافت کنیم؛ اما چنین نشده است و سهم ما را
به همکار دیگری بخشیدهاند ،یا شاید در مواجهه با
شرایطی اجباری و ناخواسته قرار گرفتها یم و قدرت
تصمیمگیری از ما سلب شده است.
بحران شغلی ممکن است به دالیل مختلفی ایجاد
شود؛ اما نکتهی مهم ،هوشیاری افراد نسبت به آن
و نشان دادن واکنش درست در ب رابر آن است .در
بی شتر مواقع عوامل خارجی در ایجاد بحران شغلی
دخیل هستند .اما باید بدانیم که این بحران ،بی شتر
به واسطهی عوامل درونی افراد ،شدت و ضعف پیدا
م یکند.
درواقع مسئله این نیست که آیا تنش در محل کار
وجود دارد یا ندارد ،یا در معرض آن قرار م یگیریم
یا نم یگیریم؛ چون قطعا چنین است و چنین
خواهد بود .در حقیقت مناسبترین سوال این
است« :چگونه م یخواهید با آن برخورد کنید؟» شما
م یتوانید در ب رابر این حقیقت که کار ،ذاتا پرتنش
است و در این مورد نم یتوانید کاری انجام دهید،
تسلیم شوید یا م یتوانید مسیری متفاوتتر در پیش
گیرید و بیاموزید که به طرزی نو و آرامشبخش در
ب رابر سخت یهای کار واکنش نشان دهید.
اگر قرار است بدانید چگونه م یتوانید با تنش کمتری
توجو کنید؛
کار کنید ،باید پاسخ را درون خود جس 
به عبارت سادهتر ،هیچ زندگی یا کاری وجود ندارد
که نبردهای انحصاری نداشته باشد .ب رای مدیریت
بحرانهای شغلی الزم است نکات زیر را جدی
بگیرید:
مدیریت بحرانهای شغلی:
به عالیم هشداردهندهی بحران دقت کنید
اگر افرادی که گرفتار بحران شغلی اند ،با دقت
بی شتری به وضعیت خود بنگرند ،متوجه م یشوند

که پیش از وقوع این بحران ،عالیمی هشداردهنده
وجود داشتهاند که از آن غافل بودند یا نسبت به
آن ب یاعتنایی کردند .این عالیم هشداردهنده ممکن
است اوایل به صورت حس غریب نارضایتی از محیط
کار و همکاران بروز کند و مورد ب یاعتنایی واقع
شود؛ سپس لحظهای فرام یرسد که فرد از خواب
برم یخیزد و حس م یکند از کارش متنفر است و
دیگر حاضر نیست در محیط کارش حاضر شود.
افرادی که دچار بحران کاری م یشوند ،انتظار دارند
همهی عالیم ،به طور ناگهانی و شدید بروز کنند؛
غافل از اینکه انگیزهی کاری به تدریج به وجود
م یآید و به یک اشاره در وجود فرد از میان م یرود.
بحرانهای شغلی بر اثر تضاد یا کشمکش موجود
میان انگیزههای شما ب رای کار و ارزشهای شخصی
که ب رای خود تعیین کردهاید ،به وجود م یآیند؛ مثال
گاهی حس م یکنید عالق ه به جاهطلبی حرفهای و
مواجهه با چالشهای جدید با سپری کردن اوقات
خوش بی شتر با خانواده در تضاد قرار م یگیرد .گاهی
نیز ب یآنکه خودتان بدانید ،وارد مرحلهی جدیدی از
زندگ یتان شدهاید و آنچه زمانی مهم م یپنداشتید،
ب رایتان چندان باارزش و بااهمیت نیست.
سریع از این بحرانها عبور کنید
ب رای بهبود شرایط باید به سرعت دست به کار شوید.
طوالنی شدن احساس نارضایتی از زندگی شغلی تنها
به بیرون از خانه محدود نم یشود و با گذر زمان
به زندگی خانواده هم وارد م یشود .نگرانی اعضای
خانواده اولین مواجهه با بحران شغلی است و عصبی
شدن که ناشی از درگیریهای ذهنی و روانی است،
روی دیگر سکه است.
جرأت خوشحال شدن را داشته باشید
از نظر شخصی و تخصصی ،در صورتی که در
محیط کار خوشحال باشید ،خالقتر خواهید بود و
به انجام کارهایی بیش از سهم خود ،ترغیب خواهید
شد و در حالی که دیگران مشکالت را م یبینند ،شما
راهحلها و فرصتها را خواهید دید و انرژی مضاعف
خواهید داشت و چون منطقی و واقعبین هستید،
در اوقاتی که نیاز به تصمیمگیریهای سخت باشد،
چشمها به شما دوخته خواهند شد و در این زمان
است که شروع به تغییر م یکنید و زندگی و کار
شما معنای بی شتری م ییابد و بدون شک در محیط
کارتان خیلی کمتر از کاه ،کوه م یسازید.
مضطرب نشوید
وقتی به این نتیجه رسیدید که با بحران شغلی
مواجه شدهاید ،مضطرب نشوید ،اغلب افراد با هر
سمتی و در هر جایگاهی ،حداقل یکبار با معضلی
مواجه شدهاند و تأثی رات نامطلوب آن را در روند کار و
زندگی تجربه کردهاند .استرس یا فشار عصبی ،وجود
فقدان تمرکز و در نهایت ناتوانی در اجرای منطقی
تصمیم خواهد شد.
با خود صادق باشید
قلم و کاغذی بردارید و مشکالت خود را در محیط کار

بنویسید .اگر منصف باشید ،حتما در بین مشکالت
از کمکاریها و کاست یهایتان هم نام م یبرید .شاید
با رفع آنها بتوانید شدت بحران را کاهش دهید.
با همکارانتان صحبت کنید
شما نیمی از زندگی و ساعتهای شبانهروز را با
همکاران تقسیم م یکنید .بناب راین ،ب رای بهبود
شرایط کار ،تنها تغییر خود کافی نیست؛ چرا که
شاید آنها هم مشکل شما را داشتهاند یا دارند .با
آنها صحبت کنید و تجرب هیتان را در اختیار آنان
قرار دهید.
تغییر اندک را جدی بگیرید
فضای محیط کار را کمی تغییر دهید .اگر امکان
جابهجایی دفتر یا تغییر سمت را ندارید ،حتما
م یتوانید چیدمان روی میزتان را دگرگون کنید.
مطمئنا یک تغییر کوچک ،محیط را جذابتر خواهد
کرد.
از بحران خودساخته بکاهید
افراد نی کبین در هر شرایطی به دنبال نکتههای
مثبت هستند .آنها با نادیده گرفتن مشکالت،
بازتابهای موفقیت و امواج مثبت را جس توجو
م یکنند و در هر شکست یا مشکلی در پی گرفتن
درس باارزشی هستند؛ زی را معتقدند ،مشکالت ،ما را
متوقف نم یکنند ،بلکه به ما آموزش م یدهند.
با توجه کردن به افکار مثبت آغاز کنید ،به خاطر
داشته باشید ،تغییر طرز فکر خودتان خیلی آسانتر
از تغییر طرز فکر جهان است .با کاستن از بحران
خودساخته ،گامهای بزرگ در جهت تالشتان ب رای
راحتتر و آرامتر شدن در محیط کار برخواهید داشت.
برنام هریزی کنید
باید بیاموزید رابطهای منطقی میان کارها ،وظایف و
توانای یهای خود ایجاد کنید؛ با برنامهریزی و تعیین
حوزهی اختیار خویش ،زمان بی شتری ب رای پرداختن
به اولویتهای کاری خواهیم داشت.
از انتقادها کوه نسازید
همیشه با مردمی برخورد م یکنید که نظرهای
متفاوتی دارند .اگر این امر را قبول داشته باشید ،دیگر
انتقاد ب رایتان آزاردهنده نخواهد بود .همیشه کسی
هست که از ما انتقاد کند .وقتی تصمیم م یگیرید از
کاه منتقدان کوه نسازید ،به خودتان و خودانگاریتان
آسیب نم یرسد و زندگی کاری شما با بحران کمتری
روبهرو خواهد شد.
این واقعیت را بپذیرید که گ هگاهی روزهای
بد خواهید داشت
شما م یتوانید چنین موقعی تهایی را ناگوار و
مستأصلکننده ببینید ،یا م یتوانید به دنبال روشنی
در پس تیرگی باشید و حتا اگر نم یتوانید روشنی
را بیابید ،دستکم م یتوانید به خود و کار و روزگار
بخندید و به بهترین شکل با آن مواجه شوید .این
حقیقت را بپذیرید که گاهی روزهای واقعا بد نیز
پی شرو خواهید داشت.
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هانری :پس از جدایی از آرسنال ،گریه کردم

تيريهانري ،مهاجم سابق آرسنال عنوان کرد
که در سال  ،2007وقتي آرسنال را ترک کرد
و به عنوان مهاجم چهارم در تيم گوارديوال
شناخته شد ،گريه م يکرده است .هانری که
ماه گذشته از فوتبال اعالم بازنشستگی کرد،
به آرسنال کمک کرده بود که دو بار قهرمان
لیگ برتر و دو بار قهرمان جام حذفی شود
و همچنین با  228گول ،رکورددار گولزی این
باشگاه است.
او در مصاحبه با بی این اسپورت گفت:
«هی چگاه تصمیم بر جدایی از آرسنال نگرفتم،

ولی در  29سالگی ،کامال روی فرم بودم و فکر
کردم که همه بازیکنان رفتنه اند و ونگر هم
به زودی خواهد رفت .تصمیم آسانی نبود و
وقتی از تیم جدا شدم ،گریه کردم .از گفتنش
خجالت نم یکشم .من رقابتی هستم و باید از
تیم م یرفتم».
هانری ادامه داد« :وقتی به بارسلونا رفتم،
گواردیوال به من گفت که انتخاب چهارم او در
خط حمله هستم و مهاجم فیکس نخواهم
بود .من این رقابت را پذیرفتم و تالش
کردم .رقابت سطح شما را باال م یبرد .مردم
در بارهی شانس صحبت م یکنند ولی شما
خودتان باید خوب بازی کنید .وقتی تالش
کنید ،نتیجه آن را م یگیرید».
هانری ادامه داد« :وقتی در یوونتوس بودم،
مشکالت زیادی وجود داشت .تیم خوب کار
نم یکرد و ما تحت هدایت آنچلوتی با سیستم
 3-5-2به میدان م یرفتیم که مشکل زیادی
در هماهنگ شدن با آن داشتیم .من در یووه
خوب کار نکردم و در گولزنی مشکل داشتم،
ولی من به خاطر دالیل دیگر از این تیم جدا
شدم؛ زی را لوچیانو ماجو(مدیر ورزشی یووه در
آن زمان) ،قصد داشت تجارت انجام دهد.
کاری که انجام داد ،قابل احترام نبود».



ایوانوویچ :کاستا عاشق جلب توجه است

ب رانيسالو ايوانوويچ ،مدافع چلسي عنوان کرد
که ديگو کاستا ،مهاجم چلسي دوست دارد
ديده شود و توجهات را به خود جلب کند.
کاستا پس از درگیری با بازیکنان لیورپول و
محرومیت  3جلس های از سوی اتحادیهی
انگلیس ،حاال بهشدت مورد توجه رسانهها قرار
گرفته است .او تا به اینجای فصل ،عملکرد
بسیار خوبی ب رای چلسی داشته و  17گول به
ثمر رسانده و ایوانوویچ عنوان کرد که وقتی
توجهها به اوست ،بهتر هم بازی م یکند.
او گفت« :دیگو عاشق توجه است ،او دوست
دارد مردم راجع به او صحبت کنند و این باعث

پیشرفت او م یشود .این روش او ب رای بازی
کردن است .به نظر من ،این موضوع هیچ
اشکاری ندارد .در مورد محرومیتش نم یتوانم
صحبتی کنم؛ زی را بارها ب رای من چنین چیزی
رخ داده است».
ایوانوویچ در بارهی صدرنشینی تیمش و
احتمال قهرمانی گفت« :فکر م یکنم که
باید روحی هی تیم به سوی پیروزی باشد .شما
نیاز دارید که به خودتان انگیزه بدهید و از حد
و حدود عبور کنید .حتا وقتی فکر م یدانید
طرف مقابلتان برعلیه شما نیست ،باید به
خودتان انگیزه بدهید».



لمپارد :مشکلی با مورینیو ندارم

فرانک لمپارد ،هافبک سابق چلسي ،هرگونه
اختالف با ژوزه مورينيو و ارتباطش با انتقال او
به سيتي را رد کرد .هافبک  36ساله پس از
 13سال حضور در چلسی و به ثمر رساندن
 211گول در پی راهن این تیم ،ابتدای فصل به
نیویورک سیتی پیوست و این فصل را به طور
کامل ،به صورت قرضی در سیتی بازی خواهد
کرد .لمپارد که در بازگشت به استمفوردبریج،
بهشدت مورد تشویق هواداران حاضر قرار
گرفت ،عنوان کرد که هنوز از ارتباط با باشگاه
سابقش لذت م یبرد.
او در پاسخ به اینکه آیا اختالفی بین او و
مورینیو وجود دارد ،گفت« :نم یدانم ،باید از او
بپرسید .این فوتبال است و من تازگ یها خیلی
با او صحبتی نداشتهام .فکر نم یکنم که

دلیلی ب رای اختالف وجود داشته باشد .گوش
کنید ،نم یخواهم بگویم که هیچ مشکلی
وجود ندارد .من در کریسمس ،پیام کوتاهی از
او دریافت کردم و پاسخش را دادم .در رختکن
هم با هم صحبت کردیم .ما بزرگ شدهایم!
ب رای دو باشگاه متفاوت به میدان م یرویم و
در این شرایط ،وضعیت همی نگونه خواهد
بود .ژوزه در چلسی بود و به تیمهای دیگری
رفت و دوباره بازگشت .چه کسی م یداند آینده
چه خواهد آورد؟ شاید باز هم برود .هر چه
سنتان باالتر م یرود ،حرفهایتر م یشوید.
این شغل شماست و باید حرکت کرد .مطمئنم
ه ردوی ما به اندازهی کافی بزرگ شدهایم که
بدانیم چنین موضوعاتی ،در رابطهی ما تأثیر
نخواهد گذاشت».



آلگری :اوسوالدو یا ماتری را به خدمت میگیریم

مکس آلگري ،سرمربي يوونتوس ،تأييد
کرد که ب راي پرکردن جاي خالي سباستين
جووينکو ،در  24ساعت باق يمانده از بازار
لوانتقاالت ،الساندرو ماتري يا پابلو اوسوالدو
نق 
را به خدمت خواهند گرفت.جووینکو به تازگی
راهی باشگاه تورونتو در لیگ MLS شد
و اکنون یوونتوس یها به دنبال پیدا کردن
جانشینی ب رای این بازیکن هستند .ماتری که
به طور قرضی از یووه به جنوا رفته ،فصل
خوبی را در این باشگاه سپری کرده و اوسوالدو
هم که فصل گذشته شش ماه به طورقرضی
ب رای بیانکونری بازی کرد ،در این فصل به
طور قرضی از ساوتهمپتون به اینتر رفته است.
آلگری به خب رنگاران گفت« :ما باید جانشینی
ب رای جووینکو پیدا کنیم .چهار مهاجم کافی
نیست و این طبیعی است که به یک نفر
دیگر نیاز داریم .ماتری و اوسوالدو هر دو

بازیکنان مه م یهستند اما باشگاه تصمیم
خواهد گرفت که کدام یک به تیم اضافه
شود» .سرمربی یووه که بعد از تساوی بدون
گول تیمش مقابل اودینزه با خب رنگاران
صحبت م یکرد ،در مورد ایندیدار ،گفت« :ما
در نیمه اول بسیار ضعیف بود و بدون اینکه
زیاد فکر کنیم ،توپ را در اختیار حریف قرار
م یدادیم .در نیمه دوم شرایط بهتر شد اما ما
باز هم مقابل تی م یقرار داشتیم که با انسجام
کامل بازی م یکرد .بناب راین ،من این نتیجه
را عادالنه م یدانم .حتا ممکن بود شکست
بخوریم .ما  7امتیاز از رم بی شتر داریم که
تقریبا در سه بازی م یتواند جب ران شود؛ اما
هنوز بازیهای زیادی باقی مانده است .نباید
فراموش کنیمکه پیروزیها در نیم فصل دوم
دو ب رابر ارزش دارند زی را در پایان فصل اندک
اندک شادابی تیمها ازبین م یرود».

مدیر برنامههای زالتان:
گواردیوال آدم مزخرفی است

مينو رايوال ،مدير ب رنامههاي زالتان اب راهيموويچ ،با انتقاد از پپ
گوارديوال ،سرمربي فعلي بايرن ،او رايک آدم مزخرف توصيف
کرد .زالتان در سال  2009به بارسا که هدایت آن را گواردیوال
برعهده داشت،پیوست؛ اما تنها یک سال بعد راهی میالن شد.
ستارهی سویدنی بعدا در زندگ ینامهاش به شدت به گواردیوال
تاخت و او را دلیل اصلی جدای یاش از باشگاه کاتاالنی معرفی
کرد .رایوال به گاتزتا دلو اسپورت گفت« :گواردیوال کسی بود
که زالتان را به بارسا برد؛ اما با او رفتار خیلیبدی داشت .او
مربی فوقالعادهای است؛ اما آدم مزخرفی است» .زالتان در
کتاب زندگی نامه اش گواردیوال را فردی بزدل معرفی کرده بود.

ونگر :ما هنوز
در کورس قهرمانی نیستیم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،معتقد است صحبت کردن در
مورد بازگشت تيمش به رقابت قهرماني ليگبرتر زود است؛ اما
تأکيد کرد ،اگر به روند فعلي ادامه بدهند ،م يتوانند به رقيبي
ب راي چلسي ومنچسترسيتي تبديل شوند .آرسنال امروز موفق
شد استون ویال را با نتیجهی  0-5شکست دهد و با 42امتیاز،
در رتب هی پنجم جدول قرار بگی رند .آنها تنها یک امتیاز با
منچستریونایتد ،تیم سوم جدول فاصله دارند؛اما اختالف آنها
با چلسی صدرنشین 11 ،امتیاز است.
ونگر لغزش چلسی یا منچسترسیتی در ادامه فصل را بعید
م یداند اما احتمال کاهش فاصله با این دو تیم ،در صورت
حفظ روند فعلی را بعدی ن م یداند .او در پاسخ به این سوال
که آیا تیمش اکنون در کورس قهرمانی است ،گفت« :هنوز
خیلی زود است این را بگوییم .ما  11امتیاز از صدرنشین
عقب هستیم .این به آن معنی است که نیاز داریم چلسی
و منچسترسیتیدر  4دیدار شکست بخورند .معتقدم ما باید
تالش کنیم تا با ثبات باشیم و پس از آن ببینیم چه رخ
خواهدداد».

انریکه :مسی در کنارهها
بهتر بازی میکند

لوییس انريکه مارتينز ،سرمربي بارسلونا به تمجيد از ليونل
مسي ،ستارهي تيمش پرداخت و عنوان کرد که او در کنارهها،
عملکرد بهتري از خود نشان م يدهد .در حالی که کاتاالنها
دو بار مقابل ویاریال عقب افتادند ،در نهایت با گولهای نیمار،
مسی و رافینیا موفق شدند  2-3حریف خود را شکست دهند.
مسی در کنارهها بازی گرفته شد و بی شتر در پست بازی ساز
ظاهر شد و عملکرد درخشانی مقابل ویاریال داشت.
انریکه در جمع خب رنگاران گفت« :بازی کردن مسی در
کنارهها؟ ب رای تیم خیلی خوب است و او آزادی تحرکت دارد.
ما از او م یخواهیم با توپ زیاد حرکت کند» .انریکه در بارهی
سوارز گفت« :اینکه یک مهاجم ،مدافعان حریف را به عقب
وا م یدارد ،بسیار مهم و ضروری است .گولزنی سوارز هم به
زودی شروع خواهد شد».
انریکه سپس راجع به رافینیا گفت« :او بازی خیلی خوبی
داشت ،مثل باقی بازیکنان .این فصل ،او باید کمی بی شتر
با تیم هماهنگ شود .شکی نیست که به یکی از بازیکنان
کلیدی بارسا تبدیل خواهد شد .اینیستا در بهترین پست خود
بازی م یکند ،بی شتر رو به مرکز و کمتر سمت کنارهها .خیلی
از عملکردش راضی بودم».

روبن :گواردیوال فوتبال را نفس
میکشد

آرين روبن ،ستارهی هالندي بايرن مونيخ ،معتقد است که هيچ
مرب ياي در دنياي فوتبال ،مانند پپ گوارديوال ،سرمربي تيمش،
نيست .روبن در  18ماه اخیر با هدایت گواردیوال نمایشهای
بسیار خوبی در ترکیب بایرن داشت و حتا گفته م یشد ممکن
است در فهرست  3نامزد نهایی توپ طالی  2014قرار بگیرد.
گواردیوال فصل گذشته با بایرن قهرمان بوندس لیگا و جام
حذفی شد و روبن معتقد است مربیان زیادی در سطح این
مربی اسپانیایی در دنیای فوتبال نیستند .او به تله فوت گفت:
«پپ گواردیوال فوتبال را نفس م یکشد .او در تمام  24ساعت
روز و  7روز هفته به فوتبال فکر م یکند .از نظر تاکتیکی ،او در
دنیا بهترین است .کار کردن با او یک اتفاق عالی است .من 31
سال دارم اما هنوز چیزهایی از او یاد م یگیرم» .روبن همچنین
از ب رنامهریزی بایرن ب رای قهرمانی مجدد در چمپیونزلیگ
صحبت کرد و گفت« :قهرمانی در چمپیونزلیگ هدف اصلی
ماست؛ به ویژه اینکه فینال در ب رلین برگزار م یشود .ما این
فصل نیاز نداشتیم به هم عادت کنیم زی را همان تیم و همان
مربی سال قبل بودیم .فکر م یکنم ما پیشرفت کردیم».

دروگبا :یک فصل دیگر در چلسی میمانم

ديديه دروگبا در مصاحبه با تله فوت فاش
ساخت که عالقهمند است قرارداد يکسالهاش
با چلسي را ب راي فصل بعد تمديد کند .دروگبا
که سال  2012چلسی را به مقصد شانگهای
چین ترک کرده بود ،یک نیمفصل در این
تیم بازی کرد و سپس راهی گاالتاسرای شد.
تابستان گذشته بود که این بازیکن اسطورهای
باشگاه چلسی ،به درخواست مورینیو بار دیگر
به باشگاه محبوبش بازگشت و در  27بازی
این تیم در تمام رقابتهای این فصل نیز
به میدان رفته؛ هرچند که اکثرا به عنوان یار
تعویضی وارد زمین شده است.
دروگبا یکشنبه شب در مقابل سیتی نیز
با وجود غیبت کاستا روی نیمکت بود و ر

می به جای او بازی کرد .البته او در دقایق
پایانی بازی وارد زمین شد .دروگبا به تله فوت
گفت« :ب رنامهی من ب رای سال آینده ،حضور
در تیم چلسی به عنوان بازیکن است .در این
تیم شاد هستم و دوست دارم قراردادم را یک
فصل دیگر تمدید کنم» .مهاجم ساحل عاجی
چلسی در مورد تساوی یکشنبه شب مقابل
سیتی گفت« :ما غایبانی مانند میداشتیم،
اما نشان دادیم که بدون آنها نیز در فاز حمله
تیم قدرتمندی هستیم .ر م یخیلی خوب
بازی کرد و گولش نشان داد که او بازیکن
مناسبی ب رای چلسی است .واضح است که
دوست دارم از ابتدا به می دان بروم؛ اما از شرایط
کنونی خودم ناراضی نیستم».



طعنهی یورگن کلوپ
به لوتار ماتئوس

با اينکه بورسیا دورتموند در معرض سقوط
به دستهی پايي نتر قرار دارد و با کسب يک
مساوي ب رابر لورکوزن در نخستين ديدار دور
برگشت فصل جاري بوندسليگا در رتب هی
هيجدهم و قعر جدول قرار گرفته است،
شوخطبعي سرمربي دورتموند مثل قبل پا
برجاست.
بعد از بازی دورتموند و لورکوزن ،یورگن کلوپ
به میزگرد کارشناسان شبکهی «اسکای»
متشکل از لوتار ماتئوس ،دیتمار هامان و
کریستوف متزلدر دعوت شد .کلوپ سخت
خود را اینگونه آغاز کرد« :بلی .به بحثتان
ادامه دهید .شما در محل کار گرم و نرم خود
نشستهاید و طوری رفتار م یکنید ،انگار در
زمان خودتان همهچیز روب هراه بوده است.
خیلی هم خوب ،ولی من که م یدانم اینطور

نبوده!»
با اینکه کارشناسان بعد از این گفتههای
کلوپ خندیدند و آن را به شوخی گرفتند،
اما این طرز بیان یادآور طرز بیان رودی فولر
بود .زمانی که در ششم سپتامبر  2003آلمان
در مقدماتی جام ملتهای اروپا با ایسلند به
مساوی بدون گول رسید .آن زمان فولر به
والدمارهارتمن ،مجری شبکهی یک تلویزیون
آلمان گفت« :تو اینجا راحت و ب یخیال روی
صندل یات نشستهای و از روی مستی حرف
یزنی» .البته تفاوت کلوپ و فولر در این
م
موضوع این بود که در لحن کلوپ اثری از
عصبانیت دیده نم یشد .ماتئوس هم به وی
گفت« :ما هم آن وقتها مورد انتقاد قرار
م یگرفتیم» .ولی کلوپ پاسخ داد« :تو یکی
نخی ر .ولی متزرلدر چرا .خوب یادم هست!»



راجرز:
هنوز برای فیکس شدن استوریج
زود است

ب رندن راجرز ،سرمربي ليورپول عنوان کرد که
دنيل استوريج ،ستارهي خط حملهي تيمش
که به تازگي از بند مصدوميت رها شده ،هنوز
آمادهی بازي کردن نيست .استوریج که پس
از مدتها به عنوان یار جانشین در ترکیب
لیورپول قرار گرفت ،موفق شد ب رای تیمش
گولزنی کند و بازگشتش را جشن بگیرد .با
این حال ،راجرز عنوان کرد که او هنوز آماده
فیکس شدن نیست و قصد ندارد از ابتدا او را
در می دان قرار دهد .او گفت« :او تیم را روشن

کرد ،نوری به تیم اضافه کرد .وقتی بازیکن
کالس جهانی مثل او را دارید ،در سطحی
باالتر قرار م یگیرید .وقتی وارد زمین شد،
خیلی خیلی خوب بود .هنوز ب رای فیکس
شدنش زود است و ما قصد داریم او را کم
کم به میادین بازگردانیم .ولی در طول چند
هفتهی آینده خواهد بود که به شرایط آرمانی
اش بازخواهد گشت» .استوریج فصل گذشته
 21گول ب رای لیورپول به ثمر رسانده بود و زوج
فوقالعادهای با سوارز تشکیل داده بود.



سرقت نافرجام از خانهی آنخل دیماریا

روزنامههاي انگليسي دیروز گزارش دادند که
ساعاتي پس از پيروزي  1-3منچستريونايتد
مقابل لسترسيتي ،خانهي آنخل ديماريا مورد
تهاجم  3دزد قرار گرفت که البته اين دزدي
نافرجام باقي ماند .روزنامهی َسن مدعی شد
که  3دزدان مسلح ،قصد داشتند با شکاندن
در وارد خانهی او شوند ،ولی با روشن شدن

زنگ هشدار خانه ،سارقان موفق به دزدی

نشدند و گریختند .این حادثه حدود ساعت 8
شب شنبه شب رخ داده ،درست چند ساعت
پس از پیروزی  1-3منچستریونایتد مقابل
لسترسیتی .هافبک  26ساله به همراه همسر
و دخترش ،از سوی باشگاه منچستریونایتد و
س به هوتل منتقل شدهاند تا مأموران
پولی 
پولیس شرایط خانه را بررسی کنند و احتمال
هرگونه خطر دیگری را از بین بب رند.



یونایتد ناچار به فروش دخیا به ریال

به نظر م يرسد ریال مادريد قصد دارد از
شرايط ويژهي دخيا از يونايتد ،ب راي به
حداقل رساندن هزينهی اين انتقال استفاده
کند .سر الکس فرگوسن پی شتر گفته بود
که حتا ویروس سرماخوردگ یاش را به ریال
مادرید نم یفروشد و در پایان ،مجبور به
فروش کریستیانو رونالدو ،ستارهی تیمش
به سپیدپوشان شد .حال به نظر م یرسد
که لوییس فانخال نیز در چنین شرایطی
قرار دارد و مجبور به فروش دیوید دخیا به
مادریدیها خواهد بود .قرارداد دخیا ،تابستان

فصل آینده به پایان خواهد رسید و این بدین
معناست که او م یتواند به عنوان بازیکن
آزاد با مادریدیها مذاکره کند .گزارشها
از اسپانیا حاکی از آن اند که آنچلوتی
م یخواهد با صبوری ب رای به خدمت گرفتن
دخیا تالش کند .با آمادگی کیلور ناواس و
ایکر کاسیاس ،به نظر م یرسد هرچه قیمت
دخیا پایی نتر باشد ،مادرید بی شتر تمایل
به خریدش خواهد داشت؛ زی را اولویت این
تیم ،تقویت خط حملهاش است و دروازه ،در
اولویتهای بعدی قرار م یگیرد.

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

کابل-مشهد
کابل-تهران
مشهد-کابل

سهشنبه
یکشنبه دوشنبه
7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح 
شنبه چهارشنبه پنجشنبه
7:30صبح 7:30صبح  7:30صبح 
سهشنبه
یکشنبه دوشنبه
1بعدازظهر 3بعدازظهر 3بعدازظهر 
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
4بعدازظهر  10صبح 4بعدازظهر 

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
تهران-کابل
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
4. Group Rates
قیمت
پائین ترین
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
Office: 0093- 202 51 20 51 Skype: Peshgaman.travel
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address: Next to Bakhtar Bank,Pol-e-Sorkh,Karte 3, Kabul Afghanistan.
Address.

سهشنبه  14 دلو  1393 ،سال چهارم  شماره 770

web: www.etilaatroz.com

ارزیابی تازه:
دسترسی زنان افغان به حقوقشان محدود شده است

اطالعات روز :سازمان حقوق بشر و دموکراسی
افغانستان با نشر تحقیق تازهای ،وضعیت زنان در
کشور را نگرانکننده خواند و اعالم کرد ،دسترسی
زنان افغان به حقوقشان محدود شده است .بر بنیاد
تحقیق این سازمان ،در هفت سال گذشته موانع و
محدودیتها برای زنان فعال در بخش اجتماعی نیز
افزایش یافتهاند.
این تحقیق دیروز زیر نام «حقوق زنان از نگاه مردان»
در یک نشست خبری در کابل منتشر شد و بر بنیاد
آن ،به دلیل افزایش مدرسههای دینی خارج از کنترول
حکومت ،مشارکت زنان در اجتماع با چالش مواجه شده
است .این تحقیق دو سال زمان را در بر گرفته و در آن
با  3900مرد در شهرهای کابل ،هرات ،بلخ ،بامیان و
ننگرهار گفتوگو شده است.
خداداد بشارت ،رییس اجرایی سازمان حقوق

بشر و دموکراسی دیروز هنگام نشر این تحقیق
گفت که بر اساس یافتههای آنان ،مردان افغان در
تصمیمگیریهای بزرگ زندگی زنان ،حرف نخست را
میزنند و حتا در بسیاری از موارد ،برنامههای آنان را
تنظیم میکنند که این مسئله باعث به حاشیه راندن
زنان شده است.
در این تحقیق برخورد مردان کشور نسبت به زنان
پرخاشگرایانه ،بدبینانه و سرکوبگرایانه خوانده شده
است .مالهای تندرو ،میانهرو ،مردان عادی ،دانشجویان
و کارکنان دولتی در این تحقیق سهم داشتهاند.
اکثر مردان در این تحقیق زنان را «انسانهای
کوتاهفکر و جنس دوم» خواندهاند و آنان در تالش
کمرنگ شدن حضور زنان در اجتماع و خانوادهها
بودهاند .زمان خوشنام ،از مسئوالن سازمان یادشده
در نشست خبری دیروز گفت ،به دلیل بیتوجهی دولت

در سالهای اخیر ،آزادی و دسترستی زنان افغان به
حقوقشان محدود شده است.
او وضعیت زنان را تا سالهای  ۲۰۰۸رو به بهبود خواند
و گفت ،بعد از این سال رشد گروههای محافظهکار
دینی و فعال شدن شبکههای تندرو پیشرفتهای زنان
را ضعیف کردهاند .در سالهای گذشته میلیاردها دالر
برای بهبود وضعیت زنان در کشور مصرف شده؛ اما
وضعیت زنان هنوز بهبود نیافته است.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی از دولت و نهادهای
مدافع حقوق زن خواست تا به جای صرف کردن وقت
در پروژههای کوتاهمدت ،مشکالت ساختاری زنان
را از ریشه حل کند .این سازمان از جامعهی جهانی
نیز خواست که از نهادهای کلیدی اجتماعی ،دینی،
اقتصادی و فرهنگی برای بهبود وضعیت زنان افغان
کار بگیرد.
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وزیر خارجهی استرالیا:
داعش با طالبان افغان ارتباط دارد

اطالعات روز :جلولی بیشاپ ،وزیر خارجهی استرالیا میگوید که در سفر اخیرش به افغانستان،
برخی از شواهد در مورد ارتباط گروه داعش با طالبان را مشاهده کرده است .به گفتهی او ،هرچند
شواهد در مورد ارتباط داعش و طالبان در افغاستان اندک اند؛ اما با آنهم خطر گسترش فعالیت
داعش این کشور را تهدید میکند.
وزارت خارجهی استرالیا گفت که بر اساس معلومات وی ،در حال حاضر نگرانیها در مورد
گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان وجود دارد و هم اکنون ،عناصری در بین طالبان برای
جذب مفکورهای این گروه تالش دارند .او این اظهارات را دیروز در دیدار با وزیران خارجه و دفاع
بریتانیا در استرالیا بیان کرده است.
بیشاپ پس از این دیدار گفت ،در سفر اخیرش به افغانستان برخی از شواهد وجود داشته که
داعش توجهش را به افغانستان معطوف کرده است .وزیر خارجهی استرالیا چند هفته پیش وارد
کابل شد و پس از آن با رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد همکاریها در بخشهای مختلف،
از جمله مبارزه با تروریزم ،گفتوگو کرد.
در چند ماه اخیر از حضور افراد گروه داعش در شماری از والیتها گزارش میشود؛ اما مقامهای
امنیتی نشر چنین گزارشها را تأیید نکردهاند .به گفتهی آنان ،شماری از فرماندهان طالبان برای
ایجاد هراس در بین مردم و امیتازگیری از دولت اسالمی ،شیو ه فعالیتهایشان را در کشور
تغییر دادهاند.
داعش یا دولت اسالمى در عراق و سوریه ظهور کرد و این گروه ،در کشتار افراد ملکی ،بهشمول
زنان ،قتل عام و نقض حقوق بشر کمسابقه خوانده شده است .اکنون نشر گزارشها در مورد
حضور این گروه در شماری از والیتها ،باعث نگرانى شهروندان شده و آنان خواستار توقف
فعالیت داعش در کشور هستند.

