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تار و مار کردن روز دوشنبه نیروهای افغانستان در شهر شمالی قندوز، 

بازتاب عجیب و ترسناک جنگ های اخیر در عراق بود؛ جایی که ارتش 

دیگری که توسط ایاالت متحده آموزش داده شده بود، باوجود حمایت 

پس  شورشیان،  از  زیادی  تعداد  است.  فروپاشیده  واشنگتن،  گسترده 

از ماه ها جنگ در اطراف مرکز این والیت، در قلب قندوز رسیدند؛ در 

حالی که نیروهای افغانستان به میدان هوایی نزدیک شان عقب نشینی 

کردند. این نخستین باری است که طالبان، از زمان سرنگونی شان از 

قدرت در سال 2001 در تهاجم به رهبری امریکا...
صفحه 3

بازتاب عراق در سقوط قندوز

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها  از کابل - تهران - کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش 
پرواز های ترانزیت )بین المللی( این شرکت را  با نازل ترین نرخ در بازار افغانستان دارد.

رپوازاهی بین المللی از رطیق اریان اب انزل رتین رنخ و بهترین خدامت

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای 24 ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء 
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.

مسیرمسیر روز پروازروز پرواز
کابل –تهران- استانبول و برعکسکابل-تهران- بنگکاک و برعکس روز های پنجشنبهروز های پنجشنبه

روزهای سه و چهارشنبهروزهای سه و چهارشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای سه شنبهروزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبهروزهای سه و دو شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران- انقره و برعکسکابل –تهران- دهلی و برعکس

کابل –تهران- نجف و برعکسکابل –تهران- دوسلدروف و برعکس

کابل –تهران- اربیل و برعکسکابل –تهران- مونیخ و برعکس

کابل –تهران- سلامنیه و برعکسکابل –تهران- میالن و برعکس

کابل –تهران- شانگهای و برعکسکابل –تهران- گانزو و برعکس

کابل –تهران- بیجینگ و برعکس
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آیا جهان هنوز به افغانستان 
توجه دارد؟

وزارت داخله 
وظایف هزار تن از کارمندان اداره 

توزیع تذکره های برقی را به حالت 
تعلیق درآورد

ظهور داعش ناتو مواضع طالبان را 
در حومه قندوز بمباران کرد

وظایف  مکتوبی  طی  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 

شامری زیاد کارمندان اداره توزیع تذکره های برقی را 

به حالت تعلیق درآورده است.

این مکتوب که امروز سه شنبه، 7 میزان صادر شده، 

وزارت داخله در آن به کارمندان اداره توزیع تذکره های 

خاص  وضعیت  و  بودجه  نبود  به  بنا  که  گفته  برقی 

برنامه تذکره های برقی، قرارداد شام...

سه شنبه،  دیروز،  ناتو  فرماندهی  روز:  اطالعات 

حومه  در  طالبان  مواضع  بر  را  خود  هوایی  حمالت 

آغاز  صبح   9 از ساعت  حمالت  این  کرد.  آغاز  قندوز 

شد و جنگ جویان طالب را مورد هدف قرار داد.

پیش از این نیز مقام ها در وزارت دفاع و داخله از آغاز 

باز پس گیری قندوز  برای  یک حمله سنگین نظامی 

روز  قندوز  شهر  بودند.  داده  خرب  طالبان  دست  از 

دوشنبه مورد حمله گسرتده طالبان از سه نقطه قرار 

گرفت و به دست طالبان سقوط کرد.

به گفته ی رسور حسینی، سخن گوی پلیس...

عبدالله عبدالله در نشست ساالنه سازمان ملل:

شبکه تروریسی حقانی باید نابود شود

صفحه 2



اطالعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت 
افغانستان در هفتادمین  از  به منایندگی  وحدت ملی که 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رشکت 
این  در  خود  سخن رانی  در  گذشته  روز  است،  کرده 
حمالت  اصلی  عامل  حقانی  شبکه ی  که  گفت  نشست 

تروریستی شناسایی شده  و باید نابود شود.
ملتی در حال  از  به عنوان منونه ای  را  افغانستان  عبدالله 
متعدد  تهدیدات  با  مواجه  کشوری  همچنان  و  گذار 
تروریزم  علیه  نربد  اول  خط  در  ما  که  گفت  و  خوانده 

بین املللی و افراط گرایی قرار داریم.
او بار دیگر پاکستان را مکان امن برای تروریستان خواند 
این  برای  حل  راه  تا  خواست  بین املللی  همکاران  از  و 

مشکل دریابند.
و  رنج  در  هنوزهم  »افغانستان  گفت:  اجرایی  رییس 
حل های  راه   خواهان  کشور  این  مردم  و  است  عذاب 
پناه گاه های  حضور  دوام داراند.  و  پذیر  اثبات  عملی٬  
تروریست ها  برای  امدادرسانی  شبکه های  و  تروریستی 
است.  افغانستان  داخل  در  بحران  انگیزه ی  پاکستان  در 
شبکه ی حقانی عامل اصلی حمالت تروریستی شناسایی 
شده است و باید به عنوان یکی از خواسته های اصلی ما، 

از میان برداشته شود.«
عبدالله تأکید کرده: »خواست های ما مرشوع است. چون 
افغانستان  وارد  که  تروریستی  عنارص  دست  از  ما  مردم 
و  رنج  در  قربانی می گیرند،  ما  از شهروندان  و  می شوند 
عذاب اند. این مشکل باید از سوی متحدان با اعتبار بین 
آنان  از سوی  آن  حل  زمینه ی  و  ارزیابی  ما  املللی  بین 

فراهم گردد.«
عبدالله عبدالله از پاکستان خواست آن چه را که رهربی 
کوبیدن  درهم  برای  قبل  ماه  چند  ما  برای  کشور  این 
دشمنان  یعنی  تروریست ها٬   شده ی  شناخته  پایگاه های 

افغانستان٬ وعده کرده بود٬  عملی سازد.
دست  به  قندوز  بخش های  سقوط  به  مورد  این  در  او 
والیت  در  ورزشی  میدان  در  اخیر  انفجار  و  طالبان 
پکتیا اشاره کرده و گفت که صدها تن از جنگ جویان 

خارجی در این دو رویداد دست داشته اند.
قربانی  هنوزهم  افغانستان  افزود  اجرایی  رییس 
افراط گرای خشونت آمیز شبیه  سازمان های تروریستی و 
خود  برای  کشور  این  در  دارند  تالش  که  است  داعش 

جای پای پیدا منایند.
ساله  چهارده  دست آوردهای  به  همچنان  عبدالله 
افغانستان اشاره کرد و گفت که در این مدت در خیلی از 

موارد، دست آوردهای خوبی داریم.
عمده ترین  از  را  انتخاباتی   نهادهای  و  نظام  اصالح  او 
مؤلفه ی برنامه اصالح حکومت خواند تا اعتبار و حیثیت 

انتخابات را در آینده مستحکم سازد.
افزایش٬   امنیتی در حال  رییس اجرایی گفت مشکالت 
به کندی  روند دولت سازی و پیش رفت را در مجموع 
حس  با  ما٬  مسلح  نیروهای  ولی  است.  ساخته  مواجه 
با  آماده اند  که  دادند  نشان  مقاومت٬   و  وطن دوستی 
چالش هایی که طالبان٬ تروریست ها و گروه های افراطی 

ایجادکرده اند، مقابله منایند.
برعالوه  گفت،  کشور  در  مخدر  مواد  به  اشاره  با  او 

نیز  موادمخدر  غیرقانونی  تجارت  امنیتی٬  چالش های 
تأثیرات منفی بر اقتصاد و جامعه ی ما دارد. 

اقتصاد  با  مؤثر  مبارزه  برای  جامع  عمل  ملی  برنامه ی  ما 
سهم گیری  از  ریخته ایم.  طرح  را  موادمخدر  بر  مبتنی 
ایاالت  خصوص  به  روند٬   این  در  کنندگان  کمک 
تشکر  گردیده٬  فراهم   UNODC توسط  که  متحده٬ 
بین  از  ساله  ده  هدف  به  یافنت  دست  برای  ما  می کنیم. 

بردن موادمخدر به صورت کامل پابند هستیم.
به  اشاره  با  صحبت هایش  از  بخشی  در  عبدالله  آقای 
»موقعیت  گفت:  افغانستان  به  بین املللی  کمک های 
اگر  است؛  روشن  و  واضح  افغانستان  برای  دیگری که 
و  سالح  به  دست رسی  خارجی٬  یافته ی  سازمان  کمک 
مهامت٬ اسرتاحت گاه٬  شفاخانه٬ پول و آموزش در تبانی 
وجود  ما  منطقه ی  در  قدرت مند  عنارص  با  اسرتاتژیک 
حال  تا  خفیف  چریکی  جنگ  نوع  این  منی داشت٬  

جزئی از تاریخ می بود.«
حکومت  دست آوردهای  به  اشاره  با  اجرایی  رییس 
و  شکل گیری  شاهد  ما  گفت،   همچنان  ملی  وحدت 
عملی شدن برخی از این برنامه های موفقیت آمیز؛ چون 
برنامه پایپ الین تاپی  انرژی و  انتقال  کاسا ۱۰۰۰ برای 
هند  و  چین  وصل  برای  پلی  به  را  افغانستان  که  هستیم، 
از راه جنوب آسیا و آسیای مرکزی به خاورمیانه و اروپا 

مبدل می سازد.
در  تا  خواست  متحد  ملل  سازمان  از  عبدالله  آقای 
به سوی دهه ی  افغانستان  پیش روی٬ در سفر  سال های 

تحول٬ این کشور را همراهی مناید.

شامری  وظایف  مکتوبی  طی  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
زیاد کارمندان اداره توزیع تذکره های برقی را به حالت تعلیق 

درآورده است.
میزان صادر شده، وزارت  امروز سه شنبه، 7  این مکتوب که 
گفته  برقی  تذکره های  توزیع  اداره  کارمندان  به  آن  در  داخله 
که بنا به نبود بودجه و وضعیت خاص برنامه تذکره های برقی، 

قرارداد شام رس از امروز به حالت تعلیق درمی آید.
یک کارمند اداره توزیع تذکره های برقی می گوید که وظایف 
درآمده  تعلیق  حالت  به  اداره  این  از  کارمند  هزار  کم  دست 

است.
وزارت داخله از کارمندان اخراج شده خواسته که به زودترین 
در  تا  کنند  تصیفه  مربوطه  اداره  با  را  خود  حساب  فرصت 

پرداخت معاش های باقی مانده مشکل ایجاد نشود.
اطمینان  کارمندان  این  به  مکتوب  ادامه ی  در  داخله  وزارت 
برنامه، آغاز کار عملی  این  با حل مشکالت سیاسی  داده که 

بازگردانیدن کمک های کشورهای متویل کننده، در  پروژه و 
استخدام دوباره آن ها اولیت می دهد.

تذکره های برقی، »بزرگ ترین پروسه ی ملی« که جنجالی شده 
اداره  سوی  از  آن  توزیع  برای  آمادگی  اعالم  بارها  از  بعد  و 
توزیع تذکره های برقی تاکنون این روند عمالً آغاز نشده است.

به  را  خود  کارمندان  از  شامری  اداره  این  نیز  پیش  چندی 
تاریخ 24 سنبله  به  بود.  برکنار کرده  کار  از  بودجه  نبود  دلیل 
ریاست اجرایی اعالم کرد که توزیع تذکره های برقی به دیدار 
این  اجرایی در  نهایی رییس جمهور و رییس  و گفت وگوی 

باره معطل مانده است.
که  گفتند  حکومت  اجرایی  ریاست  از  مقام ها  بعد  چندی 
تذکره ها  نوع  این  توزيع  روند  در  تخنيکى  مشکل  هيچ گونه 
که  داشت  وجود  سياىس  موارد  سلسله  يک  اما  ندارد؛  وجود 

رييس جمهور و رييس اجرایی روى آن به توافق رسيده اند.
اما تاکنون مشکالت رس راه  ماه ها از این وعهده ها می گذرد؛ 

توزیع تذکره های برقی حل نشده و جدیداً هم وزارت داخله 
وظایف شامر زیاد کارمندان اداره توزیع این نوع تذکره ها را به 

حالت تعلیق درآورد.
به دنبال چند سال تأخیر در روند توزیع تذکره های برقی، قرار 
آغاز  امسال  اسد   28 تاریخ  به  آن  آزمایشی  توزیع  روند  بود 

شود، اما در این تاریخ نیز این روند آغاز نشد.
توزیع  روند  آغاز  شدن  طوالنی  و  پی  در  پی  تأخیر های 
کمک های  اروپا  اتحادیه ی  که  شد  باعث  برقی  تذکره های 
تعلیق  حالت  به  برقی  تذکره های  توزیع  اداره  به  را  مالی اش 

درآورده است.
کمک های  قطع  شان،  کار  از  کارمندان  این  اخراج  با  اکنون 
مالی به اداره توزیع تذکره های برقی و مشکالت سیاسی پیش 
زودی  به  روند  این  که  می رسد  نظر  به  بعید  پروژه،  این  روی 
جامع  ملی  وحدت  حکومت  رهربان  وعده های  و  شده  آغاز 

عمل بپوشد.

اطالعات روز: فرماندهی ناتو دیروز، سه شنبه، حمالت هوایی 
خود را بر مواضع طالبان در حومه قندوز آغاز کرد. این حمالت 
از ساعت 9 صبح آغاز شد و جنگ جویان طالب را مورد هدف 

قرار داد.
نیز مقام ها در وزارت دفاع و داخله از آغاز یک  پیش از این 
حمله سنگین نظامی برای باز پس گیری قندوز از دست طالبان 
مورد حمله گسرتده  روز دوشنبه  قندوز  بودند. شهر  داده  خرب 

طالبان از سه نقطه قرار گرفت و به دست طالبان سقوط کرد.
عملیات  قندوز،  پلیس  سخن گوی  حسینی،  رسور  گفته ی  به 
جنوب  و  رشق  جنوب  جنوب،  نقطه   سه  از  کمکی  نیروهای 
غرب شهر و نزدیک فرودگاه قندوز علیه طالبان آغاز شده است. 

به گفته ی او طالبان پس از ورود به شهر قندوز ساختامن دفرت 
سازمان ملل )یوناما(، بخشی از مقر فرماندهی پولیس، دادگاه، 
دادستانی، اداره برق و شامری از پاسگاه های امنیتی در حومه 
به آتش کشیدند. همچنان گفته می شود که مهاجامن  شهر را 
ساختامن رادیو و نیز تلویزیون روشنی را به آتش کشیده اند و 

بسیاری از اموال و مدارک دفاتر دولتی را نیز غارت کرده اند. 
گزارش ها از غارت شهر قندوز توسط طالبان در حالی ست که 
مال اخرت منصور، رهرب گروه طالبان با نرش اعالمیه ای به مناسبت 
به  که  بود  آن ها خواسته  از  هوادارانش،  توسط  قندوز  ترصف 

حفاظت از افراد غیرنظامی و دارایی آن ها توجه منایند. 
نیروهای تحت  بود که  به ساکنان شهر قندوز اطمینان داده  او 

قتل  مردم،  دارایی شخصی  به  تعرض  برای  نیتی  او،  فرماندهی 
بدون محاکمه، غارت و نقض حریم شخصی مردم ندارند.

رهرب گروه طالبان از ساکنان قندوز خواسته که به زندگی و کار 
خو  مالی  و  جانی  امنیت  نگران  و  باشند  مشغول  خود  روزانه 

نباشند. 
ناتو سال گذشته به مأموریت رسمی خود در کشور پایان داده 
شامل کمک  ناتو عمدتاً  باقی مانده  نیروهای  مأموریت  تنها  و 
آموزشی و فنی به نیروهای مسلح کشور است. با وخیم شدن 
با  تا  شده اند  عمل  وارد  نیز  ناتو  نیروهای  قندوز  در  وضعیت 
کمک نیروهای امنیتی کشور، شهر قندوز را دوباره از ترصف 

طالبان درآوردند.

اطالعات روز: پس از حمله گروه طالبان باالی شهر قندوز، 
در  درگیر  دولتی  نیروهای  حامیت  برای  مرکزی  دولت 
والیت  امنیتی  مسئوالن  فرستاد.  پشتبان  نیروهای  جنگ، 
خرب   قندوز  در  نفس  تازه  نیروهای  پیش روی  از  قندوز 

می دهند.
سید رسور حسینی، سخن گوی فرماندهی پولیس قندوز در 
صبحت با خربنگار روز نامه اطالعات روز گفت: »نیروهای 
کمکی از شهر مزار رشیف و مرکز به قندوز رسیده و صبح 

امروز عملیات هوایی و زمینی آغاز شده است.«
واپس  طالبان  از  ساحات  از  »بعضی  افزود:  حسینی  آقای 
گرفته شده و نیروهای امنیتی تازه نفس در حال پیش روی 

هستند.«

خربنگار اطالعات روز از قندوز  می گوید که شب گذشته 
این والیت در تاریکی مفرط به رس می برد و همه کیبل های 

برق در شهر قندوز قطع شده بود.
شام روز گذشته گروه طالبان مقر والیت و مقر فرماندهی 
پولیس و چندین مناطق که مربوط به ادارات دولتی بوده را 

به آتش کشیده بود.
در  نیز  نشده اند  شناسایی  هنوز  که  بی شامری  اجساد 

میدان های این شهر مشاهده می شود.
شب گذشته جرنال مراد، رییس ستاد ارتش، ایوب سالنگی، 
معین امنیتی وزارت داخله و متین بیگ، معاون امنیت ملی 

کشور در یک نشست فوق العاده رشکت کرده بودند.
این مقام ها گفتند که فردا سه شنبه )7 میزان( قندوز از لوث 

کشیده  شهر  داخل  به  جنگ  چون  و  پاک می شود  طالبان 
شده، آن ها برای حفظ جان غیرنظامیان با احتیاط وارد عمل 

شده اند.
از  غافل گیرانه،  صورت  به  طالبان  که  گفته اند  مقام ها  این 
برخی  آن که  حال  شده اند؛  شهر  وارد  ناشناخته  راه های 

آگاهان  می گویند شهر از داخل سقوط کرده است.
به جا شده  قبالً طالبان در داخل شهر جا  گفته می شود که 
ممکن،  زمان  کوتاه ترین  در  آنی،  حمله  یک  در  و  بودند 

شهر را به ترصف گرفته اند.
این  در  نظامیان  و  غیرنظامیان  تلفات  از  منبعی  هیچ  هنوز 
زخمی،  و  کشته  پنجاه  تا  چهل  اما  نگفته،  چیزی  رویداد 

شایع ترین ادعای مطرح شده تاکنون است.

2
عبداهلل عبداهلل در نشست ساالنه سازمان ملل:
شبکه تروریسی حقانی باید نابود شود

وزارت داخله وظایف هزار تن از کارمندان اداره توزیع تذکره های برقی را
 به حالت تعلیق درآورد

ناتو مواضع طالبان را در حومه قندوز بمباران کرد

نیروهای تازه نفس در قندوز در حال پیش روی هستند

عبداهلل: 
متحدین ما باید تمویل کنندگان 
تروریزم در افغانستان را مجبور
 به قطع حمایت از تروریزم کنند

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
ملی می گوید که حکومت افغانستان در یک سال گذشته تالش های 
و  شود  داده  خامته  کشور  در  درگیری  و  جنگ  به  تا  منود  زیادی 
از  تا  کرد  کار  هم  تروریزم  کنندگان  متویل  و  حامیان  با  همچنان 
پشتیبانی تروریستان دست بردارند؛ ولی با این همه کوشش ها، نتایج 

مطلوبی بدست نیاوردیم.
آقای عبدالله همچنان گفت که توقع افغانستان از متحدین شان این 
است که حامیان تروریزم را مجبور سازند که از پیشتیبانی قاتالن و 

تروریستان دست بکشند تا تروریزم ریشه کن گردد.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور این اظهارات را در دیداری با 
انگلستان در حاشیه هفتادومین نشست  فلیپ هامون، وزیر خارجه 

ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد.
ظاهراً منظور آقای عبدالله تالش حکومت برای قانع ساخنت پاکستان 
بگیرد و النه های  این کشور علیه تروریزم موضع مشخص  تا  است 
تروریزم را درخاک خود هدف قرار دهد. حکومت وحدت ملی در 
نخستین روزهای کاری خود با سفرهای متعدد رییس جمهور غنی به 
پاکستان، تالش کرد روابط این دو کشور که در زمان حامد کرزی به 
شدت وخیم بود، را دوباره بازسازی کند و حکومت پاکستان را قانع 
کند تا علیه تروریزم موضع مشخص داشته و یا هم دست از حامیت 

تروریزم بردارند.
مورد  همچنان  انگلیس  خارجه  وزیر  با  اجرایی  رییس  دیدار  در 
همکاری های ملکی و نظامی میان افغانستان و انگلیستان، وضعیت 
امنیتی و سیاسی و افزایش همکاری های منطقوی بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
عبدالله عبدالله در این دیدار به بیان اوضاع امنیتی از سال گذشته تا 
و  تروریزم  و چالش های جدید  و خارجی  داخلی  اکنون، خطرات 

مبارزات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پرداخته و صحبت منود.
عبدالله فعالیت های نیروهای افغان را مهم، فوق العاده و موفقیت آمیز 
نیروها،  این  مبارزات  و  تالش ها  اساس  بر  که  افزود  منوده  عنوان 

تروریستان به اهداف شوم شان نرسیدند.
وزیر خارجه انگلیس در این دیدار دو جانبه گفت که کشورش به 
توقع  متعهد است و  این کشور  با  افغانستان و همکاری  از  حامیت 
به  می گیرد  صورت  که  مشرتکی  تالش های  از  الزم  نتایج  که  دارند 

دست آید.
آقای هامون همچنان از حکومت وحدت ملی به خاطر گام های که 

برای ایجاد اصالحات برداشته است، اعالم حامیت کرد.
مساعد  را  اساسی  حل  راه های  گام هایی،  چنین  که  افزود  هامون 

می سازد و آنان نیز توقع چنین تالش ها و فعالیت هایی را دارند.
امنیتی  نیروهای  فعالیت های  از  بینی  خوش  ابراز  با  هامون  آقای 
که  منودند  ثابت  نیروها  این  قاطع  فعالیت های  که  گفت  افغانستان 

برداشت ها و افکار دیگران در مورد شان اشتباه است.
استفاده  و  ابریشم  تنگی  بازسازی  مورد  در  همچنان  دیدار  این  در 
از فرصت های موجود اقتصادی و ترانزیتی برای افغانستان بحث و 

گفت وگو صورت گرفته است.
توافقات دو جانبه میان افغانستان و تاجکیستان در حاشیه »نشست 

آب« عملی شود
از سویی هم، رییس اجرایی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل 
روز گذشته با امام علی رحامن، رییس جمهور تاجیکستان دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار هردو طرف بر رضورت، عملی شدن توافقات دو جانبه 
در حاشیه نشست آب برای حیات در تاجیکستان »ماه جوزا ۱394« 

تأکید و روند ترصیح شدن آن را به بررسی گرفتند.
آقای عبدالله همچنان در این دیدار جایگاه تاجیکستان را در سیاست 
و  سیاسی  امنیتی،  مسایل  بر  و  کرده  تلقی  مهم  افغانستان  خارجی 

اقتصادی مشرتک میان دو کشور تأکید کرد.
در جریان سفر عبدالله در ماه جوزا امسال به تاجیکستان بر اجرایی 
شدن چندین پروژه ی مهم بین الدول میان هردو جانب؛ فعال شدن 
خط انتقال برق 22۰ کیلو واتی از تاجیکستان به افغانستان، احداث 
پروژه  به  دادن  اولویت  پنج«  و  »آمودریا  رودخانه  در  پٌل  چندین 
راه  خط  »کاسا«،  به  موسوم  واتی  کیلو   5۰۰ برق  انتقال  منطقه ای، 
آهن تاجیکستان_افغانستان_ترکمنستان و انتقال خط لوله گاز، توافق 
صورت گرفته بود که باید در اولویت کار هر دو کشور قرار داشته 

باشند.
در این دیدار، دو طرف از این توافقات اعالم حامیت دوباره کرده و 

بر اهمیت و رضورت اجرایی شدن آن تأکید بیشرت منوده اند.
چگونگی  منطقه ای،  همکاری های  تقویت  بر  طرف  دو  همچنان 
دست یابی به امنیت و ثبات پایدار سیاسی در منطقه، توسعه اقتصادی، 
بحث کرده و همکاری های مؤثر و سازنده منطقه ای را بهرتین گزینه 

دست یافنت به ثبات و امنیت پایدار در منطقه دانسته اند.
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تار و مار کردن روز دوشنبه نیروهای افغانستان در شهر 
ترسناک جنگ های  و  بازتاب عجیب  قندوز،  شمالی 
اخیر در عراق بود؛ جایی که ارتش دیگری که توسط 
ایاالت متحده آموزش داده شده بود، باوجود حمایت 
از  زیادی  تعداد  است.  فروپاشیده  واشنگتن،  گسترده 
این  مرکز  اطراف  در  جنگ  ماه ها  از  پس  شورشیان، 
والیت، در قلب قندوز رسیدند؛ در حالی که نیروهای 
نشینی  عقب  شان  نزدیک  هوایی  میدان  به  افغانستان 
زمان  از  طالبان،  که  است  باری  نخستین  این  کردند. 
تهاجم  در   2۰۰۱ سال  در  قدرت  از  شان  سرنگونی 
اند. سقوط  امریکا، شهری را تصرف کرده  به رهبری 
غربی اش  حامیان  و  کابل  حکومت  شد  باعث  قندوز 
بسیار متاثر شوند و ممکن است باراک اوباما، رییس 
جمهور ایاالت متحده، را مجبور کند از قولش مبنی بر 
خارج ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان 

سال آینده، منصرف شود. 
ماه هاست که حکومت ایاالت متحده برنامه های بیرون 
کشیدن 98۰۰ تن سرباز از افغانستان را مورد بحث قرار 
طرف داری  کندتری  خروج  از  پنتاگون  و  است  داده 
کرده است که می تواند باعث شود هزاران سرباز، پس 
از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در سال 2۰۱7، 
قندوز،  از  ناامیدکننده  خبرهای  اما  بمانند.  صحنه  در 
می دهد  وعده  کمپاین هایش  در  اوباما  که  باوجودی 
می تواند  داد،  خواهد  پایان  را  ساله  چهارده  جنگ 
کارل  برانگیزد.  زودهنگام  خروج  علیه  را  بحث ها 
سویدن،  سابق  خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  بیلدت، 
روز دوشنبه در تویتر نوشت: »برای من تقریبا غیرقابل 
تصور است که اکنون رییس جمهور اوباما به کاهش 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  شده ی  برنامه ریزی 
ایاالت  به رهبری  نیروهای  بدهد«. وی گفت  ادامه  را 

متحده »باید ]در افغانستان[ بمانند«.
در  اوباما  تصمیم  که  دارند  باور  امریکایی  فرماندهان 
سال  در  عراق  از  امریکایی  نیروهای  خروج  زمینه 
ایجاد  بود و در  استراتژیک بزرگ  اشتباه  2۰۱۱ یک 
اسالمی  دولت  افراط گرایان  بعداً  که  امنیتی  خالی 
و  جمهوری خواهان  کرد.  کمک  بردند،  بهره  آن  از 
عراق  یک  تکرار  دلواپس  که   – هردو،  دموکرات ها، 
ملیشه های  توسط  بغداد  نیروهای  جایی که  دیگرند؛ 
می کنند  استدالل  اند-  شده  کوبیده  اسالمی  دولت 
کند.  حرکت  محتاطانه تر  افغانستان  در  سفید  کاخ  که 
دیگر  و  طالبان  سوی  از  تهدید  به  قانون گذاران  این 
افراط گرایان استناد می کنند؛ طالبان و افراط گرایانی که 
اکنون ملیشه های مرتبط با دولت اسالمی را نیز شامل 

اند. 
سنای  مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  کین،  مک  جان   
خروج  برنامه ریزی  به خاطر  را  اوباما  بارها  که  امریکا 
که  گفت  است،  داده  قرار  انتقاد  مورد  شدیدا  نیروها 
از  بیش  برنامه خروج  نتیجه یک  قندوز،  در  شکست 
حد سریع است که می تواند »همان پیامد غم انگیزی 
کردیم«  مشاهده  عراق  در   2۰۱۱ سال  از  پس  که  را 

در  خواه  جمهوری  سناتور  این  باشد.  داشته  دنبال  به 
بیانیه ای گفت: »اکنون زمان آن ست که رییس جمهور 
و  کند  رها  را  خودسرانه  و  خطرناک  روش  این  اوباما 
به  نظر  امریکایی،  نیروهای  حضور  برای  را  برنامه ای 

شرایط در زمین ]افغانستان[، بپذیرد«.
مقام های امریکایی و افغان از دیرزمان بدین سو طالبان 
بیرون  توانایی  که  اند  کشیده  تصویر  به  گونه ای  به  را 
رفتن از پناه گاه های در مناطق روستایی، برای تصرف 
برافراشته  با  اما  باشند.  نداشته  را  پرجمعیت تر،  مراکز 
مرکز  در  ساختمان ها  برفراز  طالبان  سفید  پرچم  شدن 
مورد  در  را  جدی ای  پرسش های  جنگ  این  قندوز، 
کرده  مطرح  افغانستان  امنیتی  نیروهای  قدرت  تداوم 
است؛ نیروهایی که در جریان یک دهه گذشته توسط 

نیروهای امریکایی و ناتو آموزش دیده اند.
متحده  ایاالت  از  هردو؛  افغانستان،  و  عراق  ارتش 
توسط  و  اند  کرده  دریافت  افزار  سخت  و  اسلحه 
ارزش  که  اند  دیده  آموزش  امریکایی[  ]نیروهای 
پنتاگون  مقام های  اما  دالر می رسد؛  میلیاردها  به  آن ها 
خودداری  دو  این  میان  تشابه  خط  هرگونه  ترسیم  از 
کرده و استدالل کرده اند که نیروهای امنیتی افغانستان 
نمایش  به  ملی  هویت  یک  حس  و  جنگیدن  اراده 
گذاشته اند که در ارتش فرقه گرای بغداد وجود ندارد. 
افسران امریکایی گفتند که ارتش و پولیس افغانستان 
در جنگ قندوز، که با حمالت رعدآسا و صبح گاهی 
طالبان از چندین جهت آغاز شد، خسارات سنگینی 
به فارین پالیسی  اند. یک افسر ارشد  را متحمل شده 
گفت که نیروهای حکومت افغانستان »تلفات سنگینی 

را متحمل شده اند«. 
با این حال، مقام های پنتاگون گفتند که برخالف عراق، 
نیروهای  کمک  به  امریکایی  جنگی  هواپیماهای 
از  عمده ای  بخش  که  زمانی  از  نیامدند.  افغانستان 
نیروهای امریکایی در سال 2۰۱4 از افغانستان خارج 
افغانستان  حکومتی  نیروهای  به  را  جنگ  و  شدند 
واگذار کردند، قوانین جدید دخالت اجازه می دهد در 
شرایط وخیم از حمالت هوایی به منظور محافظت از 
نیروهای امریکایی، هدف قراردادن بقایای القاعده و 
اما روشن  استفاده شود.  افغانستان  نیروهای  به  کمک 
ماشه  قندوز  در  طالبان  پیش رفت  چرا  که  نیست 
حمالت هوایی را نکشید و مقام های امریکایی اشاره 
هواپیماهای  از  ضدحمله،  هرگونه  در  آیا  که  نکردند 
بمباردمان  برای  دیگر  هواپیماهای  یا  سرنشین  بدون 

مواضع طالبان استفاده خواهد شد یا خیر.
برای  را  کالنی  حمله  ضد  دادند  قول  افغان  مقام های 
بازپس گیری قندوز راه اندازی خواهند کرد؛ قندوزی 
همسایه،  کشور  سوی  به  شمال  مهم  مسیر  در  که 
معین  سالنگی،  ایوب  است.  شده  واقع  تاجیکستان، 
»ما  گفت:  خبرنگاران  به  کابل  در  داخله،  وزارت 
آماده ایم و اقدامات برای بازپس گیری این شهر روی 

دست گرفته شده است«. 
برای طالبان، پس از ماه ها جنگ داخلی و جدایی از 

این گروه؛  به دنبال مرگ مال عمر، رهبر  گروه طالبان 
نتیجه ی ]سقوط قندوز[ یک کودتای تبلیغاتی است. 
را دوسال  پذیرفت که مرگ رهبرشان  اخیرا  شورشیان 
جنگ جویانش  روحیه  از  تا  نگهداشت  پوشیده 
اختر  مال  به  که  را  بیانیه ای  طالبان  کند.  محافظت 
محمد منصور، رهبر جدیدش، نسبت داده شد، صادر 
کردند که در آن او به جنگ جویانش تبریک گفتند؛ 
در حالی که به شهروندان قندوز گفت که دلیلی برای 
گزارش ها  قرار  اما  ندارد.  وجود  شورشیان  از  ترس 
کردند،  چپاول  را  جواهرات  فروشگاه های  شورشیان 
ساختمان های سازمان ملل را به آتش کشیدند و صدها 

زندانی را از زندان این شهر آزاد کردند.
دموکراسی ها«  از  دفاع  »بنیاد  ارشد  عضو  روجیو،  بیل 
و ویراستار »مجله جنگ طوالنی« گفت که شکست 
در قندوز درستی افزایش نیروهای امریکایی به دستور 
اوباما در سال 2۰۰9 را که روی جنوب کشور متمرکز 
مجله  در  روجیو  کرد.  مواجه  تردید  و  شک  با  بود، 
از  افغانستان،  »به دیگر مناطق  جنگ طوالنی نوشت: 
جمله والیت های شمال؛ جایی که طالبان تالش های 
به  ارتش و حکومت  با  را در جنگ  قابل مالحظه ای 

خرچ داده اند؛ کم تر شده است«. 
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از  بخش های  کنرتول  دیگر  بار  یک  سال،  چهارده  از  پس  طالبان 

والیت،  ساختامن  امنیه،  قوماندانی  جمله  از  قندوز،  زیبای  والیت 

شورای والیتی، دانشگاه ها، کوچه های و ساختامن های موجود در 

شهر را ترصف کردند. بعد از ترصف، طالبان چند کار مهم کردند.

اول، به مردم اجازه دادند که الله اکرب بگویند، با طالبان عکس سلفی 

بگیرند، خوشحال باشند.

دوم، بانک ها و طالفروشی ها را فتح کردند. یکی از مقامات گفت 

دالر  میلیون  ده  از  بیشرت  قندوز،  در  بانکی  هیچ  در  خوشبختانه  که 

چیزی  طالفروشی ها  از  که  گفت  مقام  این  البته  نبوده.  موجودی 

منی دانم. اما رصاف های بدبخت را چورنگ کرده اند. 

سوم، به زنان ثابت کردند که چرا از خانه های شان بیرون شده اند؟! 

گفته می شود که طالبان حین اثبات "زنان نباید از خانه بیرون شوند" 

پروسه تجاوز را هم عملی کرده اند.

چهارم، متام زندانیان زندانی در زندان قندوز را آزاد کردند.

پنجم، از کارهای دیگری که ممکن کرده باشند، ما خرب نداریم. 

اما در کابل، روایت های دیگری هم وجود دارد. مثالً رییس اجرائیه 

به خاطر  که  گفته  و  کرده  افغانستان  به  برگشت  اعالم  واشنگنت  از 

قندوز است. کارشناسان فیصدی می دهند که با برگشت اختصاصی 

رییس اجرائیه به خاطر قندوز، احتامل شکست 60 درصدی طالبان 

در والیت مذکور وجود دارد. اما خدا لعنت کند به شیطان، هی مرا 

وسوسه می کند بگویم که رییس اجرائیه باید هم برگردد، مخصوصاً 

وقتی سخنانش مخاطب ندارد. 

مقامات امنیتی گفتند که قندوز را معامله نکردیم و کسی دیگری هم 

معامله نکرده. یعنی می خواست عاجزانه از مردم تقاضا کنند که لطفاً 

فکر نکنید قندوز هم دندغوری و دهنه غوری است. 

مردم  به  می برد  رس  به  چیز  سفر  در  می شود  گفته  که  قندوز  والی 

اطمینان داده است که بنده شخصاً اوضاع والیت قندوز را از طریق 

فیس بوک و تویرت تحت کنرتول دارم، بناًء نگران نباشید. حتی گفته 

اروپایی  کشورهای  به  کردن  نظارت  بهرت  خاطر  به  ایشان  می شود 

رسعت  از  اروپایی  کشورهای  در  انرتنت  که  است  ذکر  قابل  رفته. 

باالیی برخوردار است. جا دارد که در زمینه از آقای ارشف غنی نیز 

برای  را  متعهد  و  زیرک  والی ای  چنین  که  بود  او  کرد،  ویژه  تشکر 

قندوز در نظر گرفت و به والیت هم رساند. 

در میان همه ی این روایت ها، روایت رییس جمهور کشور بسیار جالب 

است. او گفته که قندوز تحت مدیریت ما قرار دارد، از مردم خواهش 

از یک طرف این تحت مدیریتش جالب  می کنیم که زندگی کنند. 

است، از طرف دیگر خواهشش! یعنی دزدی بانک ها، رصافی ها و 

طالفروشی ها، مراسم تجاوز بر زنان و خشونت علیه بانوان، به آتش 

شادی  زندانی ها،  آزادی  دولتی،  ساختامن های  از  بعضی  کشیدن 

شامری از مردم از ورود طالبان و فرار شامری دیگر به خاطر ورود 

طالبان، جزء برنامه های ایشان بوده که با اطمینان خاطر از مدیریت 

اوضاع در قندوز سخن می زند؟ اگر این طور باشد، خواهشش از مردم 

بازهم جالب تر می شود. با آن که یکی از سه مقام ارشد امنیتی کشور 

گفته که "ما از حمله ی طالبان بر قندوز خرب بودیم"، اما هیچ کاری 

برای جلوگیری از سقوط قندوز نشد، رییس جمهور مملکت چاره ی 

کار به خواهش برای زنده ماندن دیده است. او گفت که خواهش 

می کنم زنده مبانید! 

رییس  منظور  است  ممکن  دارد.  وجود  هم  دیگر  ضعیف  نظر  یک 

"ما"  که  باشد  این  دارد"  قرار  ما  مدیریت  "اوضاع تحت  از  جمهور 

در  و  بدست  پیکا  و  راکت  کالشینکوف،  که  جوانانی  هامن  یعنی 

شهر قندوز دنبال مردم می گردند تا سلفی گرفته حواله ی شبکه های 

اجتامعی کنند. هامن مردانی که نارسیده تعلیامت امارتی را بر زنان 

تحمیل کردند. اما این نظر ضعیف است، بهرت است توجه نکنیم. 

به هر صورت، به نظر من یک کنفرانس خربی دیگر رضور است که 

آقای رییس جمهور منظور خویش را واضح کند. فکر می کنم قانون 

اساسی اختیارات رییس جمهور را مشخص کرده و گیج کردن ملت، 

طبق هیچ قانونی از اختیارات او نیست. بناًء از رییس جمهور مملکت 

خواهش می کنم که بیا و واضح بگو! منظورت از "تحت مدیریت ما" 

چیست؟ آیا از دزدی و ظلمی که در حق قندوزیان روا داشته شده 

بی خربی یا آن های که این ظلم و ستم را بر قندوز روا داشته اند، 

جزء از شامست؟ 

به نظر شام منظورش  تنها کسی هستم که گیج شده ام،  شاید من 

چه بود؟

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

منظورش چه بود؟

بازتاب عراق در سقوط قندوز

برگردان: حمید مهدوی

Dan De Luce :نویسنده

منبع: فارین پالیسی



ارتش عراق و افغانستان، هردو؛ 
از ایاالت متحده اسلحه و سخت 
افزار دریافت کرده اند و توسط 
]نیروهای امریکایی[ آموزش دیده 
اند که ارزش آن ها به میلیاردها 
دالر می رسد؛ اما مقام های 
پنتاگون از ترسیم هرگونه خط 
تشابه میان این دو خودداری کرده 
و استدالل کرده اند که نیروهای 
امنیتی افغانستان اراده جنگیدن 
و حس یک هویت ملی به نمایش 
گذاشته اند که در ارتش فرقه گرای 
بغداد وجود ندارد. افسران 
امریکایی گفتند که ارتش و 
پولیس افغانستان در جنگ قندوز، 
که با حمالت رعدآسا و صبح گاهی 
طالبان از چندین جهت آغاز شد، 
خسارات سنگینی را متحمل 
شده اند. یک افسر ارشد به 
فارین پالیسی گفت که نیروهای 
حکومت افغانستان »تلفات 
سنگینی را متحمل شده اند«. 



گذشته  هفته ی  آخر  جهان،  رهبران  که  همزمان 

عمومی  مجمع  ساالنه ی  نشست  در  شرکت  برای 

آمده  گردهم  نیویورک  در  متحد،  ملل  سازمان 

افغانستان،  و  چین،  متحده،  ایاالت  بودند، 

درمورد  باال  رده  جلسه ای  مشترک،  ریاست  با 

مقامات  از  یکی  از  کردند.  برگزار  افغانستان 

با  نشست  این  پس زمینه ی  درمورد  که  ارشدی 

رسانه ها گفت وگو می کرد پرسیده شد که آیا هدف 

یکدیگر  از  بدهید  نشان  که  است  بوده  این  فقط 

نه،  که  داد  پاسخ  ظرافت  با  او  می کنید؟  حمایت 

طرف هایی که در این نشست گرد آمده بودند هنوز 

هم به افغانستان توجه دارند.

صالح الدین  افغانستان  خارجه ی  وزیر  سخنان 

عبدالله  افغانستان  اجراییه ی  رییس  ربانی، 

عبدالله، وزیر امور خارجه ی آمریکا جان کری، و 

وزیر امور خارجه ی چین وانگ یی عمومی بودند، 

خارجه ی  وزیر  بیانیه های  ارایه ی  زمان  در  اما 

خارجی  امور  نماینده ی  عزیز،  سرتاج  پاکستان 

فردریک  اروپا  اتحادیه ی  امنیتی  سیاست  و 

وزرای  اظهارات  زمان  در  همچنین  موگرینی، 

سعودی،  عربستان  ایتالیا،  ترکیه،  خارجه ی  امور 

خبرنگاران  نروژ،  و  قزاقستان  استرالیا،  ایران، 

نداشتند.  حضور 

اغراق آمیزی  ستایش های  با  را  نشست  این  ربانی 

آن ها  تعهد  و  »دوستی  برای  وانگ،  و  کری  از 

آغاز  افغانستان«  توسعه ی  و  بازسازی  ثبات،  به 

فرصت  جلسه،  »این  داشت:  اظهار  ربانی  کرد. 

با  مسایلی  درمورد  بحث  برای  منحصربه فردی 

ما  مداوم  تالش های  زمینه ی  در  حیاتی  اهمیت 

برای رسیدن به افغانستانی در صلح، امنیت و رفاه 

است«.

مسئله ی اساسی »توجه« است. در سال 2012، 

حامیان بین المللی در توکیو گردهم آمدند و متعهد 

به  بیلیون دالر  تا در عرض چهار سال، 16  شدند 

دوباره  حامیان  بعد،  سال  کنند.  کمک  افغانستان 

جمع شدند، اما افغانستان زیر انبوهی از مشکالت 

از سوریه  امنیت،  و  توسعه  اولویت های  به  مربوط 

ایران، دفن  تا  از اوکراین  تا دریای چین جنوبی، 

و  جهان  قدرت های  توجه  دامنه ی  است.  شده 

به خصوص پس  بی ثبات است،  مالی،  کمک های 

حاصل  دست آوردهایی  می آید  به نظر  این که  از 

شده است. 

که  داشت  اظهار  قطعیت  و  صراحت  با  کری 

ایاالت متحده، به دولت وحدت ملی تشکیل شده 

توسط رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله 

»امنیت،  اگرچه  که  کرد  تاکید  کری  دارد.  باور 

ایاالت  است«،   جدی  نگرانی  یک  همچنان 

متحده از فرایند صلح به رهبری افغانستان حمایت 

بااین حال، پیشرفت های چند ماه گذشته  می کند. 

تصرف  را  کندز  طالبان  که  امروز  اخبار  اگر  )حتا 

کردند نادیده بگیریم(، قطعا سوال هایی در رابطه 

آینده ی روند آشتی به وجود آورده اند. از طرفی،  با 

همانند گذشته، شک و تردیدهایی نسبت به تعهد 

جامع پاکستان به این فرایند نیز وجود دارد، اما از 

با آمریکا و دولت  سوی دیگر، چین در هماهنگی 

از همیشه همکاری  بیشتر  و  به وضوح  افغانستان، 

می کند.

می تواند  چیزی  »چه  کرد:  اشاره  ربانی 

- ایاالت  از همراهی دو ملت بزرگ  الهام بخش تر 

متحده ی آمریکا و جمهوری خلق چین -  با ما، در 

باشد«. کری و وانگ، عالوه  این نشست  رهبری 

و  متحده  ایاالت  اهداف  نشست،  این  رهبری  بر 

چین را در همکاری با افغانستان، به روشنی ابراز 

به روند آشتی  باتوجه  بیان کرد که  داشتند. وانگ 

متحده، هرکدام،  ایاالت  و  افغانستان، »چین  در 

تا پایان راه، نقش خود را ایفا کرده و در همکاری 

با هم پیش می روند«.

عبدالله خواستار یک دگرگونی اساسی در چگونگی 

مقابله با مسایل در منطقه شد. گسترده شدن اخیر 

پاکستان  و  افغانستان  بین  دیپلماتیک  شکاف 

عمر  مال  طالبان  رهبر  مرگ  خبر  انتشار  از  -پس 

-، در اظهارات عبدالله  پاکستان  دو سال قبل در 

آشکار بود )او با تاکید ادامه داد(:

درسی که از افغانستان باید آموخت این است که 

تا  داد  اجازه  رادیکال ها  و  تروریست ها  به  به  نباید 

با اعمال خشونت آمیز، حقوق بشر، نظم قانونی، و 

آرمان های مردمی را انکار کنند. هیچ دولتی نباید 

وحشت  از  استفاده  یا  کرده  تحمل  را  رفتارها  این 

خارجی  سیاسی  اهداف  به  دست یافتن  برای  را 

کار  این  انجام  در  ما  اگر  کند.  تسهیل  نظامی  و 

شکست بخوریم، دولت-ملت ها چیزهای زیادی را 

از دست خواهند داد. 

از  مستقیما  خود  سخنان  در  بعدتر  عبدالله 

و  افغانستان  داشت  بیان  و  گفت  سخن  پاکستان 

همسایگان آن »به ویژه پاکستان«، می تواند برای 

بیشتری  کارهای  تروریستی،  گروه های  سرکوب 

بدهند.  انجام 

»تمام  گفت:  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مقام 

ساختند  واضح  را  مسئله  این  شرکت کنندگان 

اولویت  در  صلح،  فرایند  پیش برد  و  آشتی  که 

در  پرسش گران  از  یکی  دارد«.  قرار  دستورکار 

اما  است.  »درست  داد:  پاسخ  حرف،  این  جواب 

می کنید،  صحبت  آن  از  شما  که  دستورکاری  این 

قدم هایی که باید برداشت، همان هایی هستند که 

دیروز یا هفته ی گذشته بودند. آیا هیچ تغییری در 

کانون توجه شما به وجود آمده است؟«

او گفت: »کانون توجه تغییر نکرده است. اما باید 

بگویم بر آن چه در مرکز توجه ما است و بر اراده ی 

در  حوادث  بر  تاثیرگذاری  قابلیت  که  کشورهایی 

افغانستان را دارند، پافشاری و تاکید شده است«. 
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اطالعات روز: اعضای مجلس سنا مقام های 

و  وظیفوی  غفلت  به  را  قندوز  والیت  محلی 

این  سقوط  مورد  در  طالبان  با  معامله گری 

کرده  متهم  طالب  جنگ جویان  بدست  والیت 

اشد  به  را  آنان  که  خواسته اند  حکومت  از  و 

مجازات یعنی اعدام محکوم کنند.

رخ  انسانی  فاجعه ی  قندوز  در  می گویند  آنان 

داده و مسئول تمام اتفاق ها، مقام های محلی 

قندوز سقوط  آنان  باور  به  این والیت هستند. 

مقام های  معامله  اثر  بر  بلکه  است،  نکرده 

محلی به طالبان تحویل داده شده است.

در  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 

این مورد گفت: »حادثه قندوز درد آور است، 

است،  گذشته  بدی  حالت  شهر  آن  مردم  بر 

والی،  که  است  این  سنا  مجلس  خواست 

قومندان امنیه،  رییس امنیت و قوماندان لوای 

مؤظف اردوی ملی در دادگاه نظامی، محکمه 

شده و به اشد مجازات محکوم شوند.«

آقای مسلم یار افزود: »مسئوالن محلی قندوز 

و  افغانستان شده  نظام سیاسی  بدنامی  باعث 

جای خجالت برای سر قوماندان اعالی کشور 

جلوگیری  بدنامی  چنین  از  نتوانسته  که  است 

کند.«

عبدالرحیم حسن یار، عضو دیگر سنا گفت که 

در قندوز فاجعه انسانی رخ داده و مسئول آن 

مقام های محلی این والیت اند. آقای حسن یار 

نیز خواستار اشد مجازات برای آنان شدند.

سنا  مجلس  دیگر  عضو  آخندزاده،  شیرمحمد 

رییس  و  پولیس  فرمانده  والی،  که  گفت  نیز 

امنیت والیت قندوز باید اعدام شوند؛ زیرا آنان 

نتوانسته اند با امکانات وسیع نظامی در مقابل 

دشمن ایستادگی نمایند.

گفت:  سنا  مجلس  عضو  هاشمی،  الله  صفی 

نکرده،  سقوط  قندوز  که  هستیم  مطمئن  »ما 

بلکه توسط مقام های محلی به طالبان تحویل 

داده شده است.«

حکومت  از  انتقاد  با  سناتوران  این  همچنان 

مرکزی، سقوط قندوز را برای حکومت شرم آور 

می دانند.

شب  که  می گویند  سناتوران  سویی هم،  از 

و  قتل  به  قندوز  شهر  در  طالبان  گذشته 

و  خانه ها  نیز  و  زده  دست  ملکی  افراد  قتال 

آمار  که  برده اند  سرقت  به  را  طالفروشی ها 

دقیق خسارات وارده به میلیاردها دالر می رسد.

گفت:  سنا  مجلس  دیگر  عضو  شامل،  افضل 

پس  را  قندوز  ممکن  شکل  هر  به  »دولت 

اما به قتل و قتالی که شب گذشته  می گیرد؛ 

صورت گرفته، آب رویی که از خانواده ها ریخته 

شده را کی پاسخ ده است؛ اشرف غنی از مال 

توجه  وضعیت  به  و  است  بدتر  هم  نصرالدین 

نمی کند.«

است  مدیریت  نبود  در  مشکل  او،  گفته ی  به 

و هرچه مردم داد و فریاد کنند گوش شنوایی 

وجود ندارد.

سمیع فیصل، نیز گفت: »سقوط قندوز نشان 

و  است  بیکاره  ملی  وحدت  حکومت  که  داد 

نمی تواند کشور را مدیریت کند.«

روز  صبح  سه  ساعت  حوالی  طالبان  گروه 

دوشنبه از سه جهت باالی شهر قندوز حمالت 

از  کم تر  مدت  در  انداخت،  راه  به  را  گسترده 

و  قندوز  شهر  از  بخش های  توانست  روز  یک 

ساحات آن را سقوط دهند. 

گفته می شود که گروه طالبان دستم کم 700 

در  و  داده اند  فراری  قندوز  زندان  از  را  زندانی 

این شهر غیرنظامیان را مورد ضرب و شتم قرار 

داده و شهر را نیز غارت کرده اند.

می شود  گفته  که  حالی ست  در  قندوز  سقوط 

والی این والیت به تاجیکستان به سر می برد 

این  از  والی  که  تازه می رسانند  و گزارش های 

کشور به اروپا فرار کرده است.

ارسال  با  کشور  مالیه  وزارت  روز:  اطالعات 

داده  روز خبر  روزنامه اطالعات  به  خبرنامه ای 

است که این وزارت و بانک جهانی به روز یک 

انکشاف  پروژه  توافق نامه  )27 سپتامبر(  شنبه 

امضا  به  را  افغانستان   در  عالی  تحصیالت 

رساندند.

ارزش  به  پروژه  این  مالیه،  وزارت  گفته ی  به 

از طرف صندوق  که  می باشد  دالر  ملیون   ۵0

می گردد  تمویل   )ARTF( افغانستان  بازسازی 

وزارت  توسط   2020 الی   20۱۵ سال   از  و 

تحصیالت عالی  در سراسر افغانستان تطبیق 

خواهد شد.

بردن  بلند  باعث  این پروژه  افزوده که  خبرنامه  

ظرفیت نظام تحصیالت عالی کشور می گردد.

دارای  که  برنامه های  پروژه  این  همچنان 

اولویت دانشگاه ها است، را ارایه می کند.

اولویت  برنامه های  خبرنامه،  این  از  نقل  به   

فزیک  شامل  دانشگاه ها  برای  شده  بندی 

تولید  انجنییری،  محاسبات،  ساینس،  و 

و  ارتباطات  زراعت،  طب،  ساخت وساز،  و 

ادبیات  و سیاست،  دولت  مدیریت  اطالعات، 

زبان انگلیسی می باشد.

و  دست رسی   )HEDP( پروژه  این  از  هدف 

ثبت  افزایش  عالی،  تحصیالت  کیفیت  بهبود 

گسترش  دانشگاه ها،  در  دانش آموزان  نام 

استراتژیک  برنامه های  از  نظارت  دانشگاه ها، 

تحصیالت  وزارت  ملی  پالن  توسعه ای  طبق 

افزایش تعداد کادر های علمی که در  عالی و 

اوقات رسمی پیوسته به کار بپردازند و حداقل 

سند ماستری داشته باشند، می باشد.

به نقل از خبرنامه ، تقربیاً به تعداد  پنج صدهزار 

اکادیمیک،  اعضای  هزار  ده  دانش جو، 

مدیران و اعضای کادر فنی از این پروژه بهره 

مند می شوند.

مجلس سنا: قندوز در پی یک 
معامله سقوط کرد

وزارت مالیه:
 توافق نامه انکشافی تحصیالت 
عالی کشور بین وزارت مالیه 

و بانک جهانی امضا شد

آیا جهان هنوز به افغانستان
 توجه دارد؟

   چهار شنبه 8 میزان، 1394سال چهارم شماره 920

دیپلامت/ کاترین پوتز

ترجمه: معصومه عرفانی

عبدالله خواستار یک دگرگونی 
اساسی در چگونگی مقابله 
با مسایل در منطقه شد. 
گسترده شدن اخیر شکاف 
دیپلماتیک بین افغانستان و 
پاکستان -پس از انتشار خبر 
مرگ رهبر طالبان مال عمر دو 
سال قبل در پاکستان -، در 
اظهارات عبدالله آشکار بود )او 
با تاکید ادامه داد(:
درسی که از افغانستان 
باید آموخت این است که 
نباید به به تروریست ها و 
رادیکال ها اجازه داد تا با اعمال 
خشونت آمیز، حقوق بشر، نظم 
قانونی، و آرمان های مردمی 
را انکار کنند. هیچ دولتی نباید 
این رفتارها را تحمل کرده یا 
استفاده از وحشت را برای 
دست یافتن به اهداف سیاسی 
خارجی و نظامی تسهیل 
کند. اگر ما در انجام این 
کار شکست بخوریم، دولت-
ملت ها چیزهای زیادی را از 
دست خواهند داد



آن چه  آنالین،  پست های  این  از  مورد  چند  به  نگاهی  با 
قابل توجه به نظر می آید، خشونت و فرقه گرایی آن ها نیست، 
چندرسانه ای  مطالب  این  ساخت  در  که  است  مهارتی  بلکه 
اوایل  به  بازگشت  پی  در  است. جهادی ها، شاید  رفته  به کار 
ابزارهای  به کارگیری  در  آن ها  مهارت  اما  هستند،  اسالم 
خیلی  از  جلوتر  بسیار  اینترنت،  مانند  مدرن  ارتباطی 
سیاسی  تاثیر  داعش،  است.  جهان  در  سیاسی  جنبش های 
خود را با خلق مدارکی تصویری از هرآن چه انجام می دهد، 
بسیار تقویت کرده است. جنگ جویان داعش، بر رسانه های 
اجتماعی تسلط دارند و فیلم هایی خوش ساخت و وحشتناک 
تولید می کنند تا تعهد خود را به سربازانی که درحال کشتن 
دشمن هستند، نشان بدهند. رویکرد دولت عراق به رسانه ها، 
تالش  عراق  دولت  می کند:  فرق  داعش  رویکرد  با  به شدت 
تاکید  و  داعش  موفقیت های  جلوه دادن  کم  با  تا  می کند 
و  دارد  نگه  باال  را  خود  سربازان  روحیه ی  وطن پرستی،  بر 
این  از  تبلیغاتی  نمی کند.  سقوط  هرگز  بغداد  که  بگوید 
تماشای  به  رخدادها،  دیدن  برای  را  بیننده ها  معموال  نوع، 
در  سعودی  تلویزیون  یک  که  العربیه  مانند  تلویزیون هایی 
داعش  پروپاگندهای  به  که  مسئله ای  می کشاند؛  است  دبی 

امتیاز می دهد.
اغلب  محتوای  فیلم ها،  فنی  تولید  در  مهارت  این  مقابل  در 
و  فرقه ای  خام،  به شکلی  می کنند،  تولید  ستیزه جویان  آن چه 
نظر  در  را  عراق  از  تصویر  سه  مثال،  به عنوان  است.  خشن 
نشان  را  یونیفورم دار  مرد  سه  جنازه ی  اول،  تصویر  بگیرید: 
می دهد که با دستان بسته بر پشت سرشان، روی زمینی ِسِمتی 
خوابیده اند. خونی که از سر آن ها جریان دارد، نشان می دهد 
که یا به ضرب گلوله کشته شده اند و یا گلویشان بریده شده 
است. متن زیر تصویر می گوید: »دوای درد شیعه ها شمشیر 

است - زنده باد انبار«. 
می دهد  نشان  جنازه  دو  کنار  را  مسلح  مرد  دو  دوم،  تصویر 
به  مربوط  می شود  مشخص  تصویر،  زیر  متن  روی  از  که 
هستند.  صالح الدین  ایالت  در  عراق  ضدالقاعده ی  قیام 
شعار  یک  که  را  عراقی  سربازان  از  گروهی  سوم،  تصویر 
دست کاری  شعار  متن  اما  می دهد؛  نشان  گرفته اند  باال  را 
پست های  این  بدهد.  نشان  سنی  ضد  را  آن ها  تا  است  شده 
است،  پول  جمع آوری  برای  تقاضا  شامل  معموال  اینترنتی 
که توسط روحانیان و سیاست مداران سنی، برای حمایت از 
جنگ جویان جهادی صادر می شود. گفته می شود طبق یکی 
از این درخواست ها، برای هریک از دوازده هزار جنگ جو 

در سوریه، 2500 دالر جمع آوری شده است.
دو  نمی کنند.  استفاده  تویتر  و  فیس بوک  از  فقط  جهادی ها 

گفته  که  و وصال،  مستقر در مصر، صفا  تلویزیونی  شبکه ی 
می شود توسط عربستان سعودی و کویت تمویل می شوند، 
الفاظ  با  که  کرده اند  استخدام  را  خبرنگارانی  و  تحلیل گران 
تلویزیون  می کنند.  صحبت  شیعه ها  درمورد  خصمانه ای 
و  اندونزیایی  کردی،  فارسی،  عربی،  زبان های  به  وصال، 
هوسایی )زبان جمهوری چاد(، برنامه پخش می کند. دولت 
و  دشمن«  تلویزیونی  »شبکه های  از  تعدادی  بستن  با  عراق، 
و  تویتر  و  فیس بوک  مانند  اجتماعی  شبکه های  فیلترکردن 
یوتیوب، به این جریان های رسانه ای واکنش نشان داده است. 
هرچند عراقی ها به سادگی می توانند این محدودیت ها را دور 
بزنند. پیروان داعش، همیشه تصاویر جنازه های دشمنان خود 

را در تویتر منتشر می کنند.
در این میان، واعظان نفرت نیز می توانند پیروان زیادی را از 
طریق شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، جذب کنند. یکی 
الظغبی  محمد  شیخ  مشهور،  ویدیوبالگر  واعظان،  این  از 
و  »خاینین  از  را  مصر  می خواهد  خدا  از  که  است  مصر  در 

شیعه ها، صلیبی ها و یهودی های جنایتکار« نجات دهد.
دسته ی  یک  برای  فقط  فحاشی ها،  و  نفرت پراکنی ها  این 
مخاطبان  می آید  به نظر  بلکه  نیست؛  مخاطبان  از  کوچک 
ناظرین و کسانی که  قابل توجهی زیاد هستند.  آن ها در حد 
اخبار و رویدادهای شبه نظامیان سوریه را دنبال می کنند، وقت 
شواهد  می گذراند.  اینترنت  در  جست وجو  برای  را  زیادی 
بیشتر درمورد تاثیر تلویزیون های ماهواره ای و وب سایت های 
جهادی ها، از زندانیان عراق می آید. درحالی که، آن ها مانند 
آن ها  از  اسیرکنندگانشان  آن چه  دارند  تمایل  زندانیان،  تمام 
مصاحبه های  در  حرف های شان  اما  بگویند،  می خواهند 
نام  به  شخصی  مثال،  برای  است.  درست  نسبتا  تلویزیونی، 
از  یکی  -که  تونس  از  المسمودی  الحادی  محمد  بن  ولید 
به  را  خارجی  جهادیان  شمار  بیشترین  که  است  کشورهایی 
او را  برنامه ای صحبت می کند که  از  سوریه فرستاده است-، 
می گوید:  او  بیاید.  عراق  به  جنگ  برای  است  کرده  تشویق 
گرفته  قرار  الجزیره«  تلویزیونی  شبکه ی  تاثیر  تحت  »خیلی 
است. او همراه با سیزده جنگ جوی دیگر از عربستان و اردن 
و یمن، به سادگی راه خود را به سوی فلوجه باز کرده اند. در 
مصاحبه ای دیگر، فردی به نام عبدالله عظم صالح القحطانی 
که درگذشته افسر ارتش عربستان بوده است، اعتراف می کند 
متقاعده  را  او  جهادی،  سایت های  و  عربی  »رسانه های  که 

کرده اند« تا به جمع جنگ جویان جهادی بپیوندد.
برخی از این جنایت ها که ظاهرا در عرض چند ساعت بعد 
از حادثه، بر روی صفحات کامپیوتر و تلویزیون های سراسر 
بر  مبنی  تصاویر  هستند.  دروغ  سراسر  می گیرند،  قرار  جهان 

و  سوریه  به  مربوط  گاهی  عراق،  در  داعش  موفقیت های 
لیبی هستند و گاهی نیز در مناطقی کامال خارج از خاورمیانه 
گرفته می شوند. یک خبرنگار در جنوب شرق ترکیه، به تازگی 
بود  کرده  بازدید  سوریه  در  شبه نظامیان  کمپ  یک  از 
که  را  مرد  دو  قتل  ویدیوی  ساله،  ده  کودکان  آن جا  در  که 
نگاه  یوتیوب  در  می شوند،  قطعه قطعه  ماشینی  اره ی  توسط 
می کرده اند. صدایی که در ویدیو بود، ادعا می کرد قربانیان، 
سنی های سوریه هستند که به دست شیعه ها و علوی ها به قتل 
یک  از  و  مکزیک  از  ویدیو  آن  درحقیقت،  اما  رسیده اند. 
قاچاق چی مواد مخدر بود که دو مرد را برای ترساندن رقیبان 

خود، به آن شکل فجیع به قتل رسانده بود.
یک  می گذارند:  تاثیر  جنگ  بر  دروغین،  داستان های  این 
اگر  دیگری...  جای  هر  از  یا  سوری،  یا  لیبیایی  شبه نظامی 
فرمان  دولت  از  می جنگد،  آن ها  با  او  که  کسانی  کند  فکر 
می گیرند تا بر زن و دختر او تجاوز کنند، کسی را در جنگ 
اما متاسفانه، تصاویر قتل و شکنجه،  زنده نخواهد گذاشت. 
درگیری  شدت  آن ها،  سریع  گسترش  هستند.  واقعی  معموال 
در سوریه و دشواری های طرف های درگیر را برای رسیدن به 

توافقی برای پایان دادن به جنگ، توضیح می دهد.
انقالب، ضدانقالب،  از  ترکیبی عجیب  بهار عربی،  قیام های 
بین المللی، معموال  بودند. رسانه های  و دخالت های خارجی 
انقالبیون  می کردند.  اشتباه  بود،  جریان  در  آن چه  درمورد 
بر  تاثیرگذاری  در  اما  داشتند،  زیادی  ضعف های   ،2011
میدان  می کردند.  عمل  ماهرانه  بسیار  خبری،  پوشش های 
تبدیل  اوکراین،  در  کیف  میدان  سپس  و  قاهره  در  تحریر 
شدند به عرصه ای که در آن، ملودرام نیروهای خیر علیه شر 
گزارش گراِن  درمی آمد.  به اجرا  تلویزیون ها  دوربین  جلوی 
که  دهند  توضیح  تا  گذاشتند  مایه  هم  خود  جان  از  خوب، 
در  اما  است.  جریان  در  ساده  تصویر  یک  از  بیشتر  چیزی 
کنار این، پوشش بسیار بدی هم داشتیم، که در دو سال اول 
کنایه آمیزی  لحن  با  خبرنگار  یک  بودند.  بد  واقعا  قیام ها، 
گفت که تحلیل تحوالت سوریه از لیبی، در سال های بعد از 
ارایه شده از سوی شورشیان، »مانند  2011، توسط اطالعات 
گزارش دادن درمورد جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
از  ارایه شده  اطالعات  برپایه ی  کانادا،  از  که  است  آمریکا 
سوی جناح تی.پارتی از حزب جمهوری خواه صورت گرفته 

باشد!«.
چنان  گزارش هایی  چنین  می رود،  انتظار  که  همان طور 
و جریان های  که رخدادها  هستند  غیرقابل اعتماد  و  مغرضانه 
و  غیرقابل پیش بینی  تحوالت  از  مملو  ناگزیر،  به  واقعی، 

شگفت آور می شوند.
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بسیاری از شهروندان از نقِش »تحت« در اوضاع کشور 

بی خبر اند. مثال نمی دانند که طالبان به کندز نیامده بودند 

که در آن جا بمانند. تحت مدیریت آمده بودند و یک روز 

از  مدیریت  تحت  حاال  و  ماندند  آن جا  مدیریت  تحت 

همه ی  به  رییس جمهور  خاطر  همین  به  می روند.  آن جا 

مدیریت  تحت  کندز  اوضاع  که  داد  اطمینان  هم وطنان 

است.

در سازمان  اجراییه  رییس  مثال همین مورد سخن رانی  یا 

ملل را بگیرید. درست است که در سخن رانی ایشان پنج 

نفر نشسته بودند و چهارصد چوکی خالی، اما علت این 

وضعیت چه بود؟ علت اش این بود که اکثر مردم جهان 

و  بنشینند  افغان  مقام  یک  سخن رانی  تحت  می ترسند 

تاثیر قرار بگیرند که از سر چوکی به تحت  چنان تحت 

از همان  احتیاط می  کنند و  این است که  بیفتند.  چوکی 

ابتدا مجلس را تحِت ترک می کنند.

پاکستان  وقت،  همه  یعنی  وقت،  یک  که  تان هست  یاد 

گونه  چه  دارای  ما  که  آن  از  بی خبر  و  می کرد  نامردی 

تحت های واکنش سریع هستیم با ما بدرفتاری می کرد؟ 

یک دفعه که تصمیم گرفتیم پاکستان را تحت فشار قرار 

شش  برای  را  کشور  آن  محصوالت  و  اجناس  بدهیم، 

ساعت چنان تحت تحریم قرار دادیم که پاکستان هنوز 

و گریه می کند  زانوی خود می گذارد  تحِت  را  سر خود 

)در حالت های عادی که آدم تحت فشار نباشد، معموال 

سر خود را سر ِ زانوی خود می گذارد.(

از  بعضی  کنید.  نگاه  را  ما  مملکت  مالی  بنیه ی  یا 

منفی بافان می گفتند ما پول نداریم و خزانه ی دولت خالی 

است. دولت که این را شنید ارتباطات تلفونی شهروندان 

را تحت مالیه گذاشت. به همین ساد گی مشکل بی پولی 

مملکت حل شد. از آن جا که هیچ افغانی نمی تواند بیش 

الفراغ باشد و دست اش  از یک ساعت در حالت تحت 

از تلفون جدا، حاال هر کس که به هر جا زنگ می زند و 

طرف مقابل خود را سه ساعت تحت احوال پرسی قرار 

مالیه ی سالم  ده درصد  باید  قانون جدید  می دهد، تحت 

این  مملکت  بگویید شهروندان  شاید  بپردازد.   علیک  و 

پول را از کجا پیدا می کنند؟ این مسئله البته هنوز تحت 

تحقیق است. ولی عجالتا می توان گفت که دولت در این 

زمینه تحت هیچ مسئولیتی نیست. این که شهروندان چه 

درآمد  آن  که  است  این  مهم  نیست.  مهم  دارند،  درآمدی 

از تحت هر کاری که در می آورند   کوفت و زهر مار را 

باید با دولت تحت شراکت بگذارند.

جاهای  آن  از  هرچند  ما  مملکت  که  می کنید  مالحظه 

تجری تحت ها االنهار نیست اما تحت مدیریت مدبرانه ی 

کن  تحْت تر  کارهای  ناتو  الحمایه ی  تحت  دولت 

فوق العاده یی انجام می دهد. سر انجام همه ی ما از تحت 

آمده ایم و به فوق، یعنی به اول این نوشته، باز می گردیم و 

این نوشته را دوباره می خوانیم.

مملکت 
تحت مدیریت است

ترجمه ی حکمت مانابخش سی وسومپاتریک کاکبرن
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نویسنده  و  سخن ران  بردبری،  تراویس  دکرت 
صاحب سبک آمریکایی است که عمده زمان 
خود را رصف نوشنت مقاالتی می کند که سبب 
خالق نگه داشنت کمپانی ها می شود. همچنین 
 TalenT SmarT وی یکی از بنیان گذاران رشکت

و مشاور بیش از 50 رشکت در رسارس دنیاست.
اپل،  رشکت  فقید  بنیان گذار  جابز  استیو 
معموالً در هنگام استفاده از رسویس بهداشتی، 
یا  می کرد  خطور  ذهنش  به  جدیدی  ایده های 
بوشیرو ناکاماتسو مخرتع فالپی دیسک، بعد از 
شیرجه زدن در آب، آنقدر زیر آب می ماند تا 
اکسیژن مغزش خالی شود؛ سپس ایده هایی که 
زیر  در  مخصوصی  پد  روی  را  می زد  رسش  به 

آب یادداشت می کرد.
کنار  را  غریب  و  عجیب  ایده های  این  حال 
بگذارید. اغلب این عادت ها، فصل مشرتکی در 
بین افراد خالق است. برای داشنت یک زندگی 
خالقانه، بهرت است درک درستی از این عادات 

داشته باشید.
غیر  عادت  شش  با  را  شام  داریم  قصد  امروز   
معمول افراد خالق آشنا کنیم؛ این شش راهکار 
خالقیت  درباره  را  شام  ذهن  تغییر  توانایی 
دارند. آن ها را انجام دهید تا بتوانید خالقیت و 

بازدهی خود را باالتر بربید. 
1- صبح زود بیدار شدن

منی شوند.  بیدار  زود  صبح  خالق،  افراد  همه 
برای مثال فرانتس کافکا، نویسنده شهیر آملانی 
یا ویلیام  بیدار بود و می نوشت  معموالً شب ها 
جایزه  برنده  آمریکایی،  نویس  رمان  استایرون 
صوفی«  »انتخاب  کتاب  نویسنده  و  پولیتزر 
را  بیدار می شد و صبح خود  از خواب  ظهر ها 
فکر  و  ماندن  تخت خواب  در  ساعت  یک  با 

کردن رشوع می کرد.
با این حال، اغلب متفکران خالق، سحرخیزند. 
تا  گرفته  شولتز  و هاوراد  فرانکلین  بنجامین  از 
ارنست همینگوی، همگی افراد خالق و موفقی 
بودند که صبح ها زود از خواب بیدار می شدند. 
البته دلیل این سحرخیزی برای هرکدام از آن ها 

متفاوت بود.
روزانه  برنامه  تنظیم  برای  فرانکلین  بنجامین   
در  می شد  بیدار  خواب  از  زود  صبح ها  خود، 
حالی که  هاوراد شولتز صبح ها برای کارمندانش 
ایمیل های روحیه بخش ارسال می کرد. گفتنی 
سحرخیزی  خالق،  افراد  از  بسیاری  برای  است 
محسوب  پرتی  حواس  کاهش  برای  راهی 

می شود.
بیدار  صبح   5 ساعت  نیز  همینگوی  ارنست 
می شد و رشوع به نوشنت می کرد. او می گفت، 
نیز  هوا  و  نیست  مزاحم تان  کسی  صبح  اوایل 
با  بنابراین می توانید  خنک و دل چسب است؛ 

نوشنت خود را گرم کنید.
از  باید  باشید،  سحرخیز  می خواهید  اگر 

مدتی  از  بعد  بپرهیزید.  نیمروزی  چرت های 
خواهید دید که ساعت خواب تان جلو می آید. 
شاید در چند روز ابتدایی کمی سخت به نظر 
به رسعت  متوجه شوید،  این که  بدون  اما  برسد 
خواب تان تنظیم خواهد شد و شام نیز به جرگه 

افراد سحرخیز ملحق می شوید.
2- دامئاً ورزش می کنند

شواهد زیادی وجود دارد که بر اهمیت ورزش و 
تاثیر آن در خالقیت تاکید دارند. حس خوب 
می گیرد،  نشات  کردن  ورزش  از  که  جسامنی 
افزایش  باعث  و  کرده  مثبت  را  شام  روحیه 

مترکز و بهره وری خواهد شد.
تحقیقی که در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام 
که  افرادی  درصد   ۹0 که  می دهد  نشان  گرفته 
خالقیت  سایرین  به  نسبت  می کنند،  ورزش 
نیست  تعجب  جای  بنابراین  دارند.  بیشرتی 
که بسیاری از افراد موفق و خالق، ورزش را در 

برنامه خود بگنجانند.
روز  هر  آمریکایی،  نویسنده  گت  وانه  کرت 
او  همچنین  می رفت.  شنا  به  و  کرده  پیاده روی 
شنا  و  نشست  و  دراز  مانند  مترین هایی  روزانه 
و  کارآفرین  برانسون،  ریچارد  یا  می داد.  انجام 
پیاده روی  صبح  روز  هر  بریتانیایی  رسمایه گذار 
بتهوون  مانند  می مناید. آهنگ سازان مشهوری 
را  روزانه  عادت  این  نیز  چایکوفسکی  پیوتر  و 

داشتند.
3- برنامه ریزی دقیق دارند

بدون  باید  خالق  ذهنی  داشنت  برای  که  این 
برنامه زندگی کرد، یک تصور کامالً غلط است. 
همین  گویای  نیز  خالق  و  موفق  افراد  عادات 
روزانه  برنامه  آن ها  می شود.  محسوب  مطلب 

شان را با دقت بسیار زیادی تنظیم می کنند.
فیلسوف آمریکایی  ویلیام جیمز روان شناس و 
پیشربد  و  آزاد  ذهنی  داشنت  برای  می گوید، 
باید  خود  عالقه  مورد  زمینه های  در  اهداف 

برنامه ای دقیق و حساب شده داشت.
4- فعالیت های روزانه خودشان را دارند

کار روزانه می تواند امنیت مالی شام را تضمین 
کند و این به نوبه خود باعث افزایش خالقیت 
بیشرت  موفقیت های  به  رسیدن  برای  شام،  در 

می شود.
این  از  که  موفقی  افراد  تعداد  بدانید  نیست  بد 
ترفند برای افزایش بهره وری خود استفاده کرده 
به  می توان  افراد  این  جمله  از  است؛  زیاد  اند، 
ژاکوب آربو، طراح و تاجر طال در آمریکا اشاره 

کرد.
کار  فروشی  جواهر  یک  در  وی  که  زمانی 
خودش  خاص  طراحی های  به  رشوع  می کرد، 
منود. یا ویلیام فاکرن نویسنده شهیر آمریکایی و 
برنده جایزه نوبل ادبیات اشاره می کند که رمان 
آن هم  هفته،  را ظرف شش  گور« خود  به  »گور 
نوشته  آتش،  کوره  پای  در  شبانه  کار  با  همراه 

است.
به  آمریکایی،  آهنگ ساز  گلس  فیلیپ  حتا  یا 

عنوان لوله کش نیز کار می کرده است.
مشغول خلق  زمانی  هر  و  مکان  هر  در   -5

کردن ایده های شان هستند
مکان  یک  در  می توانند  فقط  افراد  از  بسیاری 
چندین  انجام  قابلیت  عبارتی  به  یا  کنند  کار 
داشته  یاد  به  ندارند.  را  همزمان  صورت  به  کار، 
باشید هیچ گاه در یک مکان درجا نزنید؛ سعی 

کنید در هر رشایطی بهره وری داشته باشید.
الوین بروکس وایت، نویسنده، شاعر و طنز پرداز 
شارلوت«  ”»تار  کتاب  صاحب  و  آمریکایی 
می گوید، نویسنده ای که منتظر رشایط ایده آل 
نوشنت  حرست  در  رسانجام  است،  نوشنت  برای 
این  مرد.  خواهد  کاغذ،  روی  کلمه  یک  حتا 
جمله برای انجام هر کار خالقانه ای نیز صدق 

می کند.
مکان  یک  در  گرفنت  قرار  منتظر  اگر  مطمئناً 
این  هیچ گاه  باشید،  آل  ایده  زمان  و  عالی 

فرصت روی نخواهد داد.
مادرش  خانه  گاراژ  در  را  خود  کار  جابز  استیو 
مجموعه  نویسنده  رولینگ  جو  یا  کرد  رشوع 
کتاب های »هری پاتر«، اولین ایده اش را برای این 
مجموعه کتاب، روی دستامل کاغذی در قطار 

مسافرتی نوشت.
درنگ  زد،  رستان  به  خالقانه  ایده ای  هرگاه 
نکنید؛ به محض این که توانستید، آن را اجرایی 
خالقانه  کوچک  جرقه های  همین  کنید. 
یا  کار  و  کسب  یک  پایه گذار  می تواند 

دست آوردی عظیم شوند.
گوش  پشت  را  خالقانه  ایده های   -6

نیاندازید
فرصت  شام  می تپد،  شام  قلب  که  زمانی  تا 
دارید تا ایده پردازی کرده و آن ها را عملی کنید. 
بزرگ ترین  اما  نباشند  بزرگ  آن ها  همه  شاید 
گذاشنت  دست  روی  دست  خالقیت،  دشمن 
است. فرض کنید برای هفته آینده باید مقاله ای 
ارائه دهید؛ آیا نوشنت آن را به شب آخر موکول 

می کنید؟
انداخنت کارها، داشنت  تاخیر  به  از دالیل  یکی 
محدوده  اگر  آن هاست.  انجام  برای  زیاد  زمان 
زمانی خاصی برای انجام یک کار داشته باشید، 

مطمئناً نشسته و آن را انجام خواهید داد.
بنویسید،  خوب  خیلی  روز  هر  نتوانید  شاید 
را  نوشته های تان  تا  دارید  را  امکان  این  اما 
اصالح کنید. به خاطر داشته باشید نانوشته ها را 

منی توان اصالح کرد.
می گوید،  آمریکایی  نویس  رمان  پیکو،  جودی 
به  رو  حرکت  ماندن،  خالق  راه های  از  یکی 
جلوست. سعی کنید همواره در کارتان جدیت 
داشته و این شش راهربد را در زندگی خود بکار 

ببندید. )برترین ها(
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بگو مگو از

آیا کابل نشینان از خواِب دید و بازدیدها بیدار خواهند 

شد؟

دنیای امروز، دنیای متفاوتی است. در این دنیای متفاوت 

پیرامون  بر  را  از مردم خواست که چشامن شان  منی توان 

شان ببندند، آن چه را ما منی خواهیم نبینند و آن گونه که ما 

می خواهیم، رویدادها و پدیده ها را ببینند.

به سقوط قندوز نگاه کنید. فتح این شهر به دست طالبان، حضور تروریستان در آن و 

ناتوانی دولت در دفاع از آن را منی توان با هیچ وسیله ای از چشم مردم در دنیای امروز، 

دارید در حالی که  نگه  پنهان  را  ناتوانی  این  نگه داشت. شام چگونه می توانید  پنهان 

در چشم به هم زدنی، خرب سقوط شهر به صورت مستند در مهم ترین مطبوعات جهان 

انعکاس می یابد، و منبع این خرب هم اکرثا شهروندان عادی هستند؟

شجاعت کسانی که در خطوط مقدم از شهرها و والیات کشور دفاع می کنند، ستودنی 

است و آشکار، اما برای غلبه بر دشمن، تنها شجاعت کافی نیست. اگر تنها شجاعت 

از ماه ها و شاید سال ها، بن  بعد  کافی می بود که قندوز سقوط منی کرد. وقتی طالبان 

چندان  نه  شهرهای  از  یکی  در  را  دولت  حاکمیت  گلیم  و  می شکنند،  را  نظامی  بست 

کوچک کشور جمع می کنند، بهرت آن است که مردم نگران شوند. خاطر جمعی کاذب، 

و در غفلت به رس بردن، هیچ سودی ندارد. پشت سقوط قندوز، واقعیت های تلخ نهفته 

است، و یکی از آن واقعیت ها این است که ارادِه استادگی در مقابل طالبان در کابل وجود 

ندارد. در نبود چنین اراده ای، پس گرفنت قندوز، مشکلی را حل نخواهد کرد، و چیزی از 

قدرت طالبان نخواهد کاست.

بلی، نرش اخبار پیروزی های طالبان کار دشواری است، و سخن گفنت از ناتوانی دولت 

هم به احتامل زیاد به نفع طالبان متام خواهد شد، ولی سکوت و متاشای آراِم باخنت های 

پیاپی هم، معجزه ای در پی نخواهد داشت. خطر اصلی، واقعیِت حضور و قدرت طالبان 

در رسارس کشور است، و نبود ارادِه مقابله با آنان در کابل، نه خرب رسانی و سخن پراکنی 

جمعی شهروندان. ارتش بی پشتوانه، شجاعت رسبازی که پشتش خالی است، و امیِد 

پا در هوای شهروندان، هیچ دردی را دوا منی کند. بگذاریم مردم، نگران فردای شان 

باشند، و ببینند که در اطراف شان چه می گذرد. آگاهی و دیدن، هرچند که ناخوشایند 

باشد، بهرت است از ندانسنت و ندیدن.

جا دارد که سقوط قندوز، آدم ها را تکانی بدهد، و به فکرشان وادارد. این سقوط، نشان 

می دهد که امکان برهم خوردن فاجعه بار توازن نیم بند فعلی، وجود دارد، و اگر کسانی 

در میان کابل نشینان از خواب مهامنی ها و دید و بازدید ها بیدار نشوند، دیر خواهد شد، 

خیلی دیر.

با عرض سالم !

خطوط  زور  با  طالبان  که  منی توانم  کرده  باور  هرگز  من 

دفاعی  چون متام خطوط  باشند.  را شکسته  کندز  دفاعی 

والیت قندز از یک سال بدین سو خیلی محکم بود. یقین 

اگر  حکومت  قدر  هر  به زودی  کندز  سقوط  معامی  دارم 

بخواهد این جنایت هولناک را پنهان نگه دارد، باز برای مردم افغانستان روشن خواهد 

نظام  این  دیگر  رتبه  عالی  مقامات  و  رییس جمهور،  به  بلند  صدای  به  می خواهم  شد. 

بگویم که هرچه عاجل تر باید به مردم افغانستان بگویند که علت سقوط کندز چی بوده 

چرا این حکومت طی یک سال به خواسته های مکرر منایندگان مردم کندز در پارملان 

و مردم کندز که هر روز از سقوط کندز صدا بلند می کردند هیچ توجه نکرد چه کسانی از 

کابل یا از درون کندز خیانت کرده اند. عواقب اسناد و اسلحه و تخنیک نیروهای امنیتی 

که در شهر کندز به دست طالبان افتاده است. چور و چپاول بانک ها دوکان و مغازه ها و 

صد ها جنایت دیگر که طی 24 ساعت گذشته صورت گرفته پاسخ گو کیست، هر مقامی 

که سهل انگاری می کند، آقای ارشف غنی که خود را رس قومندان قوای مسلح می گوید 

باید مسئولیت های خویش را نیز در مقابل خدا و مردم افغانستان درک مناید. آنانی که 

به خاطر سقوط کندز خیانت را مرتکب شده اند اگر مجازات نشوند، دیگر انگیزه ای برای 

جان بازی به نیروهای امنیتی کشور باقی منی ماند. چرا باید رسباز فقیر جانش را به خاطر 

نظام به خطر بیندازد، در حالی که مشتی مقام خاین وطن فروش و سهل انگار، همچنان 

در کرسی های شان ملیده باشند. والی برحال کندز به تاجیکستان مشغول عیاشی است 

چرا هیچ اقدامی علیه آن منی شود. وقتی که رهربان حکومت هیچ اقدامی علیه مقام های 

خاین نکنند، باید منتظر سقوط شهرهای دیگر هم باشیم. حتا تا سقوط حکومت ناتوان 

خویش .

قندوز و موصل

موصل  است.  اسرتاتژیک  کشور  دو  برای  شهر  هردو 

سقوط  خیانت  و  غفلت  اثر  در  اما  نداشت  کمی  امکانات 

تبدیل  نظامی،  مراکز  عظیم ترین  با ترصف  داعش  و  کرد 

غفلت  قندوز  سقوط  در  اما  شد.  نظامی  هولناک  قدرت  به 

و  شهر  داخل  در  دشمن  پنجم  ستون  از  صحبت  پارملان  در  دیروز  است  گرفته  صورت 

آغازجنگ از داخل قندوز بود سیاست مداران و رهربان و تحلیل گران به همین باور اند 

که شهر از داخل سقوط کرد. والی این شهر و برخی مقامات والیت بسیار مورد سوء ظن 

هستند از این زاویه وجوه مشرتک بین موصل و قندوز است.

قندوز  ولی  نشد  گرفته  پس  جهانی  جامعه  و  ده هاکشور  مبباران  علی رغم  موصل  اما 

که  می گیرند  را پس  به زودی شهرشان  که  اند  گفته  امنیتی  مقامات  نیست  این طوری 

می گیرند، عملیات آغاز و بخش های از شهر آزاد شده است. ولی حکومت وحدت ملی 

باید با مسببان رویداد قندوز قاطعانه برخورد منایند، معافیت با خاینان و سهل انگاران را 

کنار بگذارند مردم همین را می خواهند، یکی پس گرفنت شهر و دیگری مجازات سهل 

انگاران و خاینان.

Abdullah Watandar

Ahmad Saeedi

Mohammad Nateqi
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است  معتقد  اسپانیایی چلسی،  فابرگاس، ستاره  سسک 
رشوع ضعیف تیمش در رقابت های این فصل تاثیری  در 
شانس قهرمانی نخواهد گذاشت و تاکید کرد یک پایان 

خوب اهمیت بیشرتی دارد.  
آبی ها در 7 دیدار ابتدایی شان در رقابت های این فصل، 
که  است  حالی  در  این  کسب  کردند؛  پیروزی  دو  تنها 
فصل قبل آن ها با یک رشوع خوب، از هامن هفته های 

ابتدایی به مدعی اصلی  قهرمانی تبدیل شدند. 
در  پورتو  مقابل  چلسی  امشب  دیدار  آستانه  در 
چمپیونزلیگ، فابرگاس تاکید کرد که ژوزه مورینیو اجازه 
 منی دهد بازیکنان چلسی از مسیر درست خارج شوند. 

او به خربنگاران گفت: موضوع چطور رشوع کردن لیگ 
باید در هر  دیدار  نیست؛ مهم چطور متام کردن است. 
شاید  نبود.  آسان  گذشته  فصل  جنگید.  وجود  متام  با 
این طور به نظر می رسید اما نبود. مشکل ما غرور  نیست. 

رسمربی اجازه منی دهد چنین اتفاقی رخ بدهد. 
     ما بچه نیستیم. باید بازی های خودمان را ارائه بدهیم. 
لیگ  قهرمان  دیگر  بار  نتوانیم  که  ندارد  وجود  دلیلی 
 شویم. ما می توانیم بهرت کار کنیم. بهرت کار خواهیم کرد. 

باید از همین حاال رشوع کنیم.  
در دیدار برگشت فصل گذشته چلسی مقابل پاری سن 
به  چلسی  بازیکنان  اعرتاض  قهرمانان،  لیگ  در  ژرمن 
تکل زالتان ابراهیموویچ، باعث اخراج این ستاره سوئدی 
لندنی را یک  تیم  بازیکنان  بازی،  از  بعد  او  بود و  شده 

مشت بچه توصیف کرده بود. 

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی، اعالم کرد در دیدار امشب 
تیمش مقابل پورتو در چمپیونزلیگ، به  ایکر کاسیاس، 
دروازه بان حریف، برای تبدیل شدن به رکورددار بازی در 

این رقابت ها تربیک خواهد  گفت.  
با هم کار کردند و  مورینیو و کاسیاس 3 فصل در رئال 
پایان  به  با تلخی  نهایت  رابطه پرفراز و نشیب  آن ها، در 
از  کینه ای  هیچ  کرد  اعالم  مورینیو  وجود،  این  با  رسید. 

شاگرد سابقش  ندارد. 
به سوالی در مورد  پاسخ  با خربنگاران، در  او در گفتگو 
در  چمپیونزلیگ،  بازی   152 رکورد  به  کاسیاس  رسیدن 
به کاسیاس  فردا  بپرسید.  گفت: می دانم چه می خواهید 
این  مورد  در  تلف  کردن  برای  زمانی  می گویم.  تربیک 

موضوع وجود ندارد. 
چلسی این هفته در لیگ برتر ابتدا با دو گول از نیوکاسل 
عقب افتاد اما در نهایت 2-2 به تساوی رسید. آقای  خاص 
در مورد آن دیدار گفت: می توان در یک دیدار 45 دقیقه 
خوب بود و پیروز شد اما معموال برای  پیروزی باید بیش از 
45 دقیقه خوب بازی کرد. برای اینکه در فوتبال غیرقابل 
دسرتس باشید، تنها باید  ثبات داشته باشید. ما بازیکنان 
فوق العاده ای داریم اما در فوتبال امروز مهم است، نه دیروز. 
مورینیو از اینکه می تواند از دیگو کاستا، مهاجم جنجالی 
تیمش که از حضور در رقابت های داخلی  انگلیس برای 
سه بازی محروم شده، در چمپیونزلیگ استفاده کند، ابراز 
خشنودی کرد و گفت: با توجه به  عالقه ای که بقیه برای 
محروم کردن دیگو کاستا دارند، خوشحامل که فقط یک 

کاستا داریم.   
   آقای خاص که سابقه قهرمانی با پورتو در چمپیونزلیگ 
گفت:  باشگاه،  این  فعلی  تیم  از  ستایش  با  دارد،  را 
پرتگال  برتر  تیم های  از  یکی  پورتو  که  حقیقت   این 
کیفیتی  خاطر  به  است؛  طبیعی  کامال  موضوعی  است، 
در  خانه  از  خارج  بازی های  دارند.  شان  که  بازیکنان 
چمپیونزلیگ همیشه دشوار است. پورتو تیم بزرگی است 
و ما می خواهیم مقابل آن ها به پیروزی برسیم. آن ها هم 

می دانند که ما تیم ضعیفی نیستیم.  

فابرگاس: 
صحبتی با کاسیاس نکرده ام

پالتینی: 
دریافتی ام از فیفا قانونی بود

راجرز:
 استوریج رسنوشت ساز خواهد بود

گواردیوال: 
جدایی بارسا، به رضر اللیگا خواهد شد

ماگات: کلوپ خود رابرای مربی گری بایرن 
آماده می کند

کاوانی:
 هدف اول PSG فتح چمپیونزلیگ است

قانون عجیب و غریب فان خال برای والدس

عنوان  چلسی  هافبک  فابرگاس،  سسک 
کرد که تقابل کاسیاس و مورینیو برای او 

و دیگر هم تیمی هایش اهمیتی ندارد. 
در  حضور  دوران  در  کاسیاس  و  مورینیو 
نداشتند و  با یکدیگر  رابطه خوبی  رئال 
را  کاسیاس  سال ها  از  پس  خاص  آقای 
نیمکت نشین کرد. پس از نیمکت نشین 
شدن، کاسیاس افت شدیدی داشت و در 
با  شد.  جدا  رئال  از  تابستان  در  نهایت 
تقابل  که  کرد  عنوان  فابرگاس  حال،  این 
مورینیو و کاسیاس برای او جذاب نیست. 
او گفت: بازی ویژه ای مقابل پورتو پیش 

جذاب  برایم  کاسیاس  موضوع  داریم.  رو 
جذاب  )خربنگاران(  شام  برای  نیست، 
صحبت  چیزی  به  راجع  او  با  است. 
به  و  است  خوبی  اتفاق  او  دیدن  نکردم. 

هم سالم خواهیم کرد. 
کاستا  دیگو  محرومیت  درباره  فابرگاس 
می کنم  درک  را  دیگو  ناراحتی  گفت: 
بود.  ناعادالنه  کامال  افتاد  که  اتفاقی  زیرا 
برای ماست،  بازیکن کلیدی  او  به عالوه 
او  روی  مترکز  حمله  در  که  ما  مهاجم 
ی  همه  در  می خواهیم  اگر  بود.  خواهد 

رقابت ها بدرخشیم، به او نیاز داریم. 

کرد  اعالم  یوفا،  رئیس  پالتینی،  میشل 
دریافتی اش از فیفا برای انجام کار مشاوره 
که توسط مقامات قضایی  سوئیس تحت 

پیگرد قرار گرفته، غیرقانونی نبوده است.  
به   2002 تا   1۹۹8 سال های  بین  پالتینی 
فعالیت  فیفا  مشاوران  از  یکی  عنوان 
فرانک  میلیون  دو  در سال 2011،  اما   کرد 
اکنون  که  کرد  دریافت  فیفا  از  سوئیس 
است.  را  برانگیخته  زیادی  سوظن های 
احتامال  معتقدند  منتقدین  از  بعضی 
میزبانی  اهدا  در  کلیدی  نقشی  پالتینی 
به قطر داشت؛  به ویژه  جام جهانی 2022 
سه  یوفا  فعلی  رئیس  به  پرداختی  اینکه 
ماه بعد از رسیدن میزبانی جام جهانی به 

قطری ها صورت  گرفت. 
انتخابات  برای  اما پالتینی که قصد دارد 
بعدی ریاست فیفا کاندیدا شود، در نامه ای 
که دیروز منترش کرد،  هرگونه عمل خالف 

قانونی را منکر شد. 
او نوشت: امیدوارم بتوانم در مورد دوره ای 
که بین سال های 1۹۹8 تا 2002 برای فیفا 
فوتبال  با  مرتبط  زمینه های  مختلف  در 
کار کردم، شفاف سازی کنم. کار من متام 

آگاهی  من  فعالیت  از  همه  و  بود  وقت 
زمان  هامن  در  پاداش  پرداخت  داشتند. 
مورد توافق قرار  گرفته بود و بعد از اینکه 
پرداختی  شد،  انجام  ابتدایی  پرداختی 
گرفت.  صورت   2011 فربوری  در  نهایی 
به  من  سوی  از  کامل  طور  به  درآمد  این 
مقامات، با توجه به قوانین سوئیس، اعالم 
شد.  جمعه گذشته مقامات  سوئیسی در 
این مورد با من صحبت کردند، نه به عنوان 
داده،  انجام  غیرقانونی  کاری  که  کسی 
اطالعاتی  که  کسی  به  عنوان  تنها  بلکه 
فیفا  اخالق  کمیته  به  من  امروز هم  دارد. 
نامه نوشتم و اعالم کردم که آماده هستم 
نیاز  که  مورد  اضافی  اطالعات  هرگونه  تا 
کرد.  خواهم  اعالم  مورد  این  در  را  است 
به چهره  اتفاق می تواند  این  می دانم که 
و سابقه من و  در نتیجه چهره یوفا، نهادی 
که من با افتخار رئیس آن هستم، خدشه 

وارد کند. 
برای  ام  انرژی  از همه  مایلم  این دلیل،  به 
وجود  به  که  سوءتفاهمی  کردن  برطرف 
آمده، در کوتاه ترین زمان  ممکن، استفاده 

کنم.  

به متجید  لیورپول  راجرز، رسمربی  برندن 
تیمش  مهاجم   ، استوریج  دنیل  از 
پرداخت و گفت که او می تواند تفاوت ها 

را رقم بزند. 
ویال  استون  مقابل  دیدار  در  استوریج 
مثر  به  تیمش  برای  گول   2 شد  موفق 
برساند تا در نهایت، شاگردان راجرز 2-3 
به پیروزی برسند. راجرز امیدوار است که 
استوریج بتواند روند خود را حفظ کند و 

برای لیورپول بدرخشد. 

او گفت: بازیکنانی مثل راجرز رسنوشت 
باری  آخرین  از  می کنند.  تعیین  را  بازی 
بازی  بود، 3 گول در یک  بازی کرده  که 
کسب  فرصت  شام  به  او  بودیم.  نزده 
تیم های  با  می توانید  و  می دهد  پیروزی 
صدر جدول رقابت کند. او یک استعداد 
ثبات  بتواند  امیدواریم  و  است  بزرگ 
و آماده مباند. غیبت  را حفظ کند  خود 
به چمپیونزلیگ  نتوانیم  ما  باعث شد  او 

صعود کنیم.  

طلب  جدایی  حزب  شدن  برنده  از  پس 
کاتالونیا در انتخابات این ایالت و احتامل 
باالی استقالل کاتالونیا از اسپانیا، به گفته 
مقامات عالی رتبه ورزش اسپانیا، بارسلونا 
نیز دیگر جایی در اللیگا نخواهد داشت. 
پپ گواردیوال، رسمربی سابق بارسا و فعلی 
اعضای  از  یکی  خود  که  مونیخ  بایرن 
در  کاتالونیاست،  طلب  جدایی  حزب 
از  بارسلونا  جدایی  احتامل  به  واکنش 
از  بسیاری  گفت:  خربنگاران  به  اللیگا 
و  دادند  رای  کاتالونیا  جدایی  به  مردم 
ببینیم که  و  بنشینیم  انتظار  به  باید  حاال 
قدم هایی  چه  سیاستمداران  ادامه،  در 
برخواهند داشت. مردم به دالیل شخصی 
حزب  به  وضعیت شان،  بهبود  برای  و 

مسایل  و  دادند  رای  طلب  جدایی 
را  اصلی  نقش  زمینه،  این  در  اقتصادی 

داشت. 
این  جدایی  احتامل  و  بارسلونا  مورد  در 
منی توان  حارض  حال  در  اللیگا،  از  تیم 
که  ببینیم  باید  کرد؛  صحبت  قطعیت  با 
چه راه حلی برای این مشکل پیدا خواهد 
این  نفع  به  اللیگا،  از  بارسا  جدایی  شد. 
از  نیز  اللیگا  اینکه  ضمن  نیست؛  تیم 

غیبت بارسا رضر خواهد دید.  
و  مسی  مصدومیت  مورد  در  گواردیوال 
این  گفت:  میادین  از  او  ماهه  دو  دوری 
از  انگیز است. من یکی  اتفاق غم  یک 
هواداران رسسخت مسی هستم و امیدوارم 
که زودتر از حد تصور به میادین بازگردد. 

فلیکس ماگات، رسمربی سابق بایرن معتقد 
بایرن  بعدی  مربی  یورگن کلوپ،  است که 

پس امتام قرارداد گواردیوال خواهد بود. 
پپ گواردیوال، جون 2016 قراردادش با بایرن 
به متدید  اما هنوز راضی  به امتام می رسد 
قرارداد نشده و این مساله، شایعات در مورد 
فصل  پایان  در  بایرن  از  مربی  این  جدایی 
زنی ها  گامنه  است.  کرده  تقویت  را  جاری 
در مورد جانشین او ادامه دارد و در این میان، 
نام یورگن کلوپ، رسمربی سابق دورمتوند، 

بیشرت از دیگر نام ها شنیده می شود. 
ماگات در همین رابطه به TZ گفت: اینکه 
چه کسی مربی بعدی بایرن خواهد شد، از 
بوندسلیگا  فصل  این  قهرمان  زدن  حدس 
هم جذاب تر است. گواردیوال هنوز پاسخی 

من  و  نداده  قراردادش  متدید  پیشنهاد  به 
همین حاال  از  بایرن،  مدیران  می کنم  فکر 
در اندیشه پیدا کردن جانشین وی هستند. 

خوبی  بسیار  گزینه  کلوپ  من،  اعتقاد  به 
رسیع  خیلی  او،  برنامه های  مدیر  است. 
احتامل پیوسنت کلوپ به گالدباخ را رد کرد؛ 
چون او خود را برای چالش مهم تری آماده 
است.  بایرن  مربی گری  هم  آن  و  می کند 
خیلی ها می گویند کلوپ یک دورمتوندی 
است اما نویر هم یک شالکه ای بود و حاال 

یکی از ارکان اصلی بایرن است. 
اندیشه های  با  اخیر،  فصل  سه  در  بایرن 
متفاوت گواردیوال هدایت شده اما با آمدن 
در  او  تاکتیک های  رسیع  خیلی  کلوپ، 

بایرن جواب خواهند داد. 

ژرمن،  سن  پاری  ستاره  کاوانی،  ادینسون 
ابراهیموویچ  زالتان  و  او  که  کرد  اعالم 
را  فصل  در  این  شان  تیم  اصلی  هدف 
قهرمانی در چمپیونزلیگ تعیین کرده اند.  
این  در  العاده ای  فوق  رشوع  که  کاوانی 
فصل داشت و تاکنون 8 گول برای پی  اس 
جی به مثر رساند، از همکاری اش با ستاره 

سوئدی در زمین هم ابراز رضایت کرد. 
او به خربنگاران گفت: این فوق العاده است 
مانند  جهانی  کالس  در  بازیکنی  با  که 
می کنیم  کار  با  هم  ما  کنی.  بازی  زالتان 
و دو مهاجم تیم هستیم و به اندازه ای که 

همه باید باشند، مصمم هستیم. 
پاری  در  حضورش  دوره  در  که  کاوانی 
روبرو  نیز  زیادی  انتقادهای  با  ژرمن  سن 
درک  گفت:  همیشه  مورد  این  در  شده، 
این مسئله راحت نیست اما من انتقادات 
را درک می کنم. فکر می کنم این طبیعی 

است زیرا در فوتبال دایام انتقاد وجود دارد. 
بهرتین حالت این است که انتقادی  وجود 
نداشته باشد؛ اگرچه انتقاد می تواند سازنده 
ام  بازی  تحلیل  آماده  همیشه  من  باشد. 

هستم. 
که  داد  نشان  همیشه  جی  اس  پی 
می خواهد من را حفظ کند که برای من 
بسیار مهم است. در این سه سال  چیزهای 
بودن  از  واقعا  من  اما  شد  گفته  زیادی 
همه  می کنم.  راحتی  احساس  اینجا  در 
سال  امسال،  و  امیدوارم  است  مثبت  چیز 

فوق العاده ای باشد. 
برسیم.  متعدد  به جام های  می خواهیم  ما 
فکر می کنم هدف اول  باشگاه، قهرمانی 
در چمپیونزلیگ است. فتح چمپیونزلیگ 
پروژه ای  برای  و  است  مهم  باشگاه  برای 
بتوانیم در این رقابت ها  که  دارد. امیدوارم 

قهرمان شویم. 

شدت  به  روزهای  والدس،  ویکتور 
سپری  منچسرتیونایتد  در  را  کابوس واری 
می کند و روز به روز روابطش با فان خال 

تیره تر از قبل می شود. 
والدس  امسال،  تابستان  اینکه  از  پس 
نتوانست تیمی برای خود پیدا کند و در 
روزهای پایانی نقل و انتقاالت، پیوستنش به 
بشیکتاش ترکیه نیز منتفی شد، پیش بینی 
می شد که اوضاع برایش در یونایتد بدتر 
از همیشه شود. وقتی مترینات پیش فصل 
یونایتد رشوع شد، فان خال او را به تیم دوم 

باشگاه تبعید کرد و والدس اجازه نداشت 
با تیم اول مترین کند. 

امروز میرور ادعا کرد که فان خال با وضع 
وی  اطالع  به  والدس،  برای  جدید  قانونی 
رسانده است که وقتی تیم اول باشگاه در 
کمپ کرینگتون حضور دارد، او حتی حق 
ورود به این مکان را نیز ندارد. طبق همین 
مجموعه  در  ندارد  حق  والدس  قانون، 
ورزشی یونایتد، با هم تیمی هایش مالقات 
مترین  مشغول  تنهایی  به  حتی  و  کرده 

شود!













فابرگاس:
 بازیکنان چلسی بچه نیستند

مورینیو: 
به کاسیاس تربیک خواهم گفت
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مردم و فرماندهان جهادی برای آزادسازی قندوز راهی شمال شدند 
اطالعات روز، قندوز: عطا محمد نور، 
با  سه شنبه  امروز  ظهر  از  بعد  بلخ  والی 
صدور فرمانی نريوهای کمکی به قندوز 
که  نیروهای  می شود  گفته  كرد.  اعزام 
حرکت  قندوز  سمت  به  او  دستور  به 
خاص  قطعات  رسبازان  شامل  کرده اند، 
عامه  نظم  و  امن  نیروهای  و  پولیس 

می باشد.
دست  به  قندوز  والیت  سقوط  از  پس 
جهادی  فرماندهان  از  تعدادی  طالبان، 
این  آزادسازی  برای  مردمی  نیروهای  و 

والیت، راهی شامل افغانستان شده اند.
تصاویر  شهر،  ترصف  از  پس  طالبان 
مقاومت  فرماندهان  و  مسعود  احمدشاه 
بیرق سفید  و  پاره کردند  را  ضدطالبانی 
شهر  مرکزی  میدان  در  را  طالبان  رنگ 
مراکز  برخی  آنان  درآوردند.  اهتزاز  به 

وارد  و  کشیدند  آتش  به  را  دولتی 
شده اند.  بانک ها  برخی  منایندگی 
تبه کاران  شامل  که  این والیت  زندانیان 

و طالبان بوده اند، از زندان گریختند. 
اعالمیه ای  صدور  با  نور  محمد  عطا 
بلخ  امنيتى  نريوهاى  »به  است:  گفته 
عازم  امكانات  متام  با  كه  داده  هدايت 
قندوز شوند كه در حال حارض نريوهاى 
ارتش، قطعه خاص پوليس و لواى نظم 
عامه به جانب قندوز در حركت هستند 
قندوز خواهند  وارد  ديگر  ساعات  تا  و 
شد. دشمن بايد بداند كه با خشم مردم 
و عزم راسخ ما روبه رو است. وی افزوده 
و  هستم  قندوز  مردم  كنار  در  من  که 
می باشم.  آن ها  آرامش  تأمني  به  متعهد 
داشته  باور  قندوز  رسبلند  و  عزيز  مردم 
حامسه هاى  ديگر  يكبار  كه  باشند 

زنده خواهيم  را  مقاومت  دوران  مشرتك 
خواهيم  گورستان  دشمن  براى  و  كرد 

ساخت.«
فرمانده  امروز،  ظهر  از  بعد  همچنین 
کابل  مردم  مناینده  گذر،  الله  امان 
جان  فرمانده  منایندگان،  مجلس  در 
از  دیگر  بعضی  با  همراه  احمدخان 
نیروی  از  زیادی  تعداد  با  فرماندهان 
مردمی از والیات شاملی کابل به یاری 
حومه های  در  مستقر  امنیتی  نیروهای 
شهر قندوز شتافته اند. همچنین از مسیر 
پل بنگی والیت تخار و سمنگان و بلخ 
به طرف  مردمی  نیروهای  از  ستون های 

قندوز در حرکت می باشند.
خان،  میرعلم  فرمانده  حال  همین  در 
طالبانی  ضد  مقاومت  فرماندهان  از 
غلط  سیاست های  از  انتقاد  در  قندوز 

»ما  است:  گفته  درونی  حلقات  برخی 
به  متهم  طالبان  با  جنگ  در  گذشته  در 
مقامات  فشار  زیر  و  شدیم  کشی  نسل 
را  شهر  رو  این  از  گرفتیم.  قرار  دولتی 
دشمن  و  دوست  حساب  تا  کردیم  رها 
نیز  جهادی  فرمانده  این  شود.«  روشن 
برای آزادسازی قندوز  آمادگی خود را 

اعالم کرده است.
مقامات  قبلی،  خربهای  براساس 
وزارت های دفاع و داخله نیز از آمادگی 
قندوز  بازپس گیری  برای  شان  نیروهای 
خرب داده اند. گروه های از نیروهای اردو 
و پولیس ملی در اطراف شهر، در آماده 
باش حمله بر ضد طالبان قندوز هستند. 
امروز گفته  مراد علی مراد عرص  جرنال 
بازپس  طالبان  از  را  قندوز  فردا  که  بود 

می گیریم.


