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تسلط یافتن  درمورد  نوشتن  به   ،2013 سال  دوم  نیمه ی  در 
جهادی ها بر مخالفین مسلح دولت سوریه آغاز کردم. در همان 
عراق-،  در  پیشین  داعش-القاعده ی  که  می رسید  به نظر  زمان، 
ایندیپندنت، رسانه ای که  در حال قدرت گرفتن است. روزنامه ی 
من برای آن کار می کنم، از من خواست تا یک نفر را به عنوان 
»مردِ سال« در خاورمیانه پیشنهاد کنم. من ابوبکر البغدادی را 

پیشنهاد کردم؛ جنگ جوی ناشناخته ای که رهبر...
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پالن حمله طالبان باالی مرکز 
غزنی و ولسوالی های آن خنثا 

شده است

صدیق صدیقی: 
عملیات پاک سازی

 در والیت های تخار، بدخشان 
و ننگرهار آغاز شده است والیت  معاون  احمدی،  علی  محمد  روز:  اطالعات 

قندوز  سقوط  پس  طالبان  گروه  که  می گوید  غزنی 

که  داشتند  تصمیم  گروه،  این  جنگ جویان  دست  به 

به هدف سقوط  و ولسوالی های غزنی  بر مرکز شهر 

در  هم  امنیتی  نیروهای  اما  کنند؛  حمله  آن ها  دادن 

مرکز شهر غزنی و هم در برخی ولسوالی ها پالن های 

طالبان را خنثا و از حمله ی آنان جلوگیری کرده اند.

دارد  وجود  موثق  خربهای  احمدی،  گفته ی  به 

و  غزنی  شهر  کردن  »ساقط«  قصد  طالبان  که 

ولسوالی های آن را داشتند...

از سقوط شهر قندوز به دست  اطالعات روز: پس 

نیروهای  توسط  والیت  این  بازپس گیری  و  طالبان 

امنیتی، روز گذشته صدیق صدیقی، سخن گوی وزارت 

اندازی  راه  از  داخله در یک نشست خربی در کابل، 

عملیات پاک سازی از وجود شورشیان طالب و دیگر 

گروه های تروریستی در والیت های تخار، بدخشان و 

ننگرهار خرب داد.

صدیقی در مورد جزئیات این عملیات گفت، نیروهای 

امنیتی کشور پیرشفت های قابل مالحظه یی داشته و 

تلفات سنگینی را بر دشمن وارد کرده اند.

سخن گوی وزارت داخله جنایت های...

امنیتی  نیروهای  که  اکنون 
حامیان  حمایت  با  افغانستان 
پرچم  قندوز  در  شان  امریکایی 
پرچم  جایگزین  را  افغانستان  ملی 
پرسشی  اند،  کرده  طالبان  سفید 
که به تکرار پرسیده می شود، این 
افغانستان  ملی  ارتش  آیا  است: 
قادر خواهد بود تا پس از آن که 10 
امریکایی  هزار نیروی باقی مانده 
افغانستان را در پایان سال 2016 
کلیدی  شهرهای  در  می کنند،  ترک 

طالبان را در حاشیه نگهدارد؟
عنوان  به  قندوز،  شهر  سقوط 

پنجمین شهر بزرگ...

هفته ای بد را در یک ماه بد و سالی 
 28 در  گذاشتیم.  سر  پشت  بد، 
افغانستان،  در  طالبان  سپتامبر، 
خود  کنترل  در  را  قندوز  شهر 
را  شهر  مدافعان  و  درآورده 
نیروهای  آموزش دیده ی  که 
سربازان  مانند  بودند،  آمریکایی 
از  شطرنج،  صفحه ی  در  پیاده 
سپتامبر،   26 در  پاشیدند.  هم 
گزارش هایی منتشر شد مبنی بر 
سوریه،  مسلح  شورشیان  این که 
سالح ها و تجهیزاتی را که ایاالت 

متحده در اختیار آن ها...

در حمله ی هوایی در قندوز،
 9 تن از کارکنان شفاخانه ی داکتران

 بدون مرز کشته شده اند

صفحه 2

درس های دشوار قندوز و سوریه ریشه های منطقه ای سقوط قندوز
برای آمریکا



پزشکان  سازمان  از  نقل  به  گزارش ها  روز:  اطالعات 
بدون مرز در قندوز می رسانند که در پی حمله هوایی 
کارکنان  از  تن   ۹ قندوز،  شهر  در  خارجی  نیروهای 
شفاخانه ی داکرتان بدون مرز  کشته و ۳۷ نفر دیگر به 

شدت زخمی شده اند.
نرش  با  کابل  در  آمریکا  متحده ی  ایاالت  سفارت 
غم  در  که  است  گفته  و  منوده  تأثر  ابراز  خربنامه ای 

خانواده های این حادثه خود را رشیک می داند
در خربنامه ی این نهاد آمده است: »پزشکان بدون مرز 
افغانستان  شمول  به  جهان،  رسارس  در  را  قهرمانانه  کار 
تسلیت  مراتب  دشوار  لحظه  این  در  ما  می دهند.  انجام 
مورد  در  ما  می کنیم.  ابراز  آن ها  تیم  به  را  خود  عمیق 
دشوار  رشایط  و  قندوز  در  جاری  خشونت های 
نگران  هستند سخت  مواجه  آن  با  مردم  که  برشدوستانه 

هستیم.«
طالبان سقوط کرد،  به دست  قندوز  از آن که شهر  پس 
نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای خارجی بعد از سه 
روز تسلط طالبان بر این والیت، عملیات بازپس گیری 
طالبان  از  ار  شهر  عمده  بخش های  توانست  و  آغاز  را 
پس بگیرند. در این مدت میان نیروهای امنیتی و طالبان 
گفته  موارد  برخی  در  که  داد  رخ  شدید  درگیرهای 
نیز  غیرنظامیان  هوایی،  حمله های  اثر  در  که  می شود 

آسیب دیده اند.
از سازمان های خیریه پزشکی است  داکرتان بدون مرز 
این  نفر از زخمی های  بیانیه  ای گفته است که ۱۹  و در 
رسنوشت  از  و  هستند  سازمان  این  کارکنان  از  حمالت 
اطالعی  بیامرستان  کارکنان  و  بیامران  از  زیادی  شامر 

در دست نیست. 
هم چنان داکرت سعد مختار، رييس صحت عامه ی قندوز 
بر  خارجى  نريوهاى  هوايى  حمله ی  در  که  است  گفته 
شفاخانه ی داکرتان بدون مرز، ده ها تن کشته و زخمی 

شده و اجساد برخى از آنان سوخته است.
آقای مختار افزوده، نريوهاى خارجى براساس معلومات 
شفاخانه ی  در  طالبان  مهم  افراد  گويا  که  نادرستى 
را  شفاخانه  اين  مى شود،  تداوى  مرز  بدون  داکرتان 

حواىل ساعت دونيم صبح روز شنبه مببارد منودند.
حمله ی  درين  قندوز،  عامه  صحت  رییس  گفته ی  به 

هوايى ساختامن شفاخانه منهدم گرديده است.
شهر  در  شان  شفاخانه ی  بر  مبباران  مرز  بدون  داکرتان 
قندوز را »وحشیانه« خوانده و آن را محکوم کرده است.
مبباران  این  که  شده  گفته  سازمان  این  بیانیه ی  در 
درحالی آغاز شد که بیامرستان پر از بیامران و کارکنان 

بود.
موقعیت  آن که  از  پس  که  افزوده  مرز  بدون  پزشکان 

به  و  مشخص  جی پی اس  به وسیله  شفاخانه  دقیق 
مقام های نظامی آمریکایی و افغان در کابل و واشنگنت 
ادامه  دقیقه   ۳۰ از  بیش  مبباران  این  شد،  داده  اطالع 

یافت.
به  هوایی  حمله  عامالن  از  مرز  بدون  داکرتان  سازمان 
شفاخانه توضیح خواسته و گفته است باید توضیح داده 
امکان   چگونه  و  رویداده  چه  دقیقاً  قندوز  در  که  شود 

دارد که این رویداد »وحشتناک« اتفاق بیفتد.
در پی این رویداد، ناتو گفته است که این نهاد در حال 
آمریکایی  نیروهای  آیا  که  است  مورد  این  در  تحقیق 

این ساختامن را مبباران کرده اند یا نه.
اما  دارد،  بسرت   ۹۲ شفاخانه  این  که  می شود  گفته 
شامر  اخیر،  روز  چند  در  زخمیان  شامر  افزایش  با 

بسرتهای خود را تا ۱۵۰ عدد افزایش داد.
که  گفته  قندوز  در  اخیر  رویداد  از  بعد  سازمان  این 
را  اتاق ها  و حتا کف  آزمایش گاه ها  و  اداری  اتاق های 
با گسرتدن تشک، به تخت خواب زخمیان تبدیل کرده 
پیش  روز  دو  تا  که  افزوده  مرز  بدون  داکرتان  است.  
۲۹۶ زخمی از جمله ۶۴ کودک در این بیامرستان تحت 
بوده  وخیم  آن  نفر   ۷۴ وضعیت  که  گرفتند  قرار  مداوا 
 ۴۰۰ افغانستان  در  مرز  بدون  داکرتان  سازمان  است. 

کارمند افغان و ۱۰ کارمند از دیگر کشورها دارد.

غزنی  والیت  معاون  احمد،  علی  محمد  روز:  اطالعات 
دست  به  قندوز  سقوط  پس  طالبان  گروه  که  می گوید 
مرکز شهر  بر  که  داشتند  تصمیم  گروه،  این  جنگ جویان 
حمله  آن ها  دادن  سقوط  هدف  به  غزنی  ولسوالی های  و 
کنند؛ اما نیروهای امنیتی هم در مرکز شهر غزنی و هم در 
برخی ولسوالی ها پالن های طالبان را خنثا و از حمله ی آنان 

جلوگیری کرده اند.
طالبان  که  دارد  موثق وجود  احمدی، خربهای  گفته ی  به 
را  آن  ولسوالی های  و  غزنی  شهر  کردن  »ساقط«  قصد 
آمادگی های  از  طالبان  شدن  باخرب  و  تاکنون  اما  داشتند، 

نیروهای امنیتی موفق به این امر نشده  اند.
بر  حمله  قصد  شب  جمعه  طالب  شورشیان  که  افزود  او 
ولسوالی سقوط  این  تا  داشتند  را  ولسوالی خواجه عمری 
دهند، قبل این نیز باالی ولسوالی های  گیرو و گیالن حمله 
گروهی را انجام دادند؛ اما تاکنون باوجود آمادگی نیروهای 

امنیتی دست آورد نداشته اند.
در  گذشته،  روز  شام  را  سخنان  این  غزنی  والیت  معاون 

متاس تلفونی با روزنامه اطالعات روز بیان کرد.
به گفته ی احمدی، صدها تن از جنگ جویان طالب از سه 
روز به این سو قصد حمله گروهی باالی  ولسوالی های ده 

یک، گیرو، گیالن و خواجه عمری را داشتند.
احمدی افزود، طالبان پس از حمله باالی این ولسوالی ها، 

با نیروهای امنیتی درگیر شده اند که در این چهار ولسوالی 
از ۵۰ تن دیگر  بیش  از ۵۰ شورشی طالب کشته و  بیش 

زخمی شده اند.
در  امنیتی  نیروهای  تلفات  مورد  در  غزنی  والیت  معاون 
این درگیرها گفت که تاکنون نزدیک به ۱۰ نفر از نیروهای 

امنیتی به شمول پولیس محلی کشته و زخمی شده اند.
احمدی در مورد وضعیت امنیتی مرکز شهر غزنی گفت که 
طالبان از یک هفته به این سو با همکاری برخی حلقات در 
غزنی، در قدم اول با راه اندازی جنگ روانی قصد حمله بر 
این شهر را داشتند؛ اما نیروهای امنیتی با آمادگی کامل به 
رس می برند و مخالفان نیز با چنین آمادگی ها، قابلیت حمله 

بر مرکز شهر غزنی را ندارند.
ناحیه  چهار  در  طالبان  گروه  گذشته  شب  که  افزود  او 
اطراف شهر غزنی، از جمله ولسوالی  خواجه عمری، منطقه 
خوگیانی، ساحات نانی و اسپند ده و ساحات غرب شهر، با 
تجهیزات مکمل در قطعات ۵۰ نفری و 8۰ نفری تجمعات 
گروهی داشتند؛ اما نیروهای امنیتی با شناسایی محل دقیق 
آنان با انداخت سالح های سنگین، توانستند که تجمعات 

آنان را متالشی کنند. 
نقطه،  چندین  در  انداخت ها  این  احمدی،  گفته ی  به 
حدود یک ساعت دوام کرد که در نتیجه ی آن، ۱8 نفر از 
رسدسته های حمله کننده ها کشته، ۱8 نفر دیگر زخمی و 

تجمعات طالبان به صورت کامل از هم پاشید.
این در حالی ست که چندی پیش گروه طالبان با حمله به 
زندان شهر غزنی توانستند دست کم ۳۵۵ زندانی را فراری 
دهند. آقای احمدی در مورد حضور دوباره این زندانی ها 
در صفوف مخالفان به اطالعات روز گفت که شامری از 
آن ها در صف مقدم مخالفان و در نقش طراح برخی از 

حمالت حضور دارند.
به گفته ی احمدی شامری از این زندانی ها که دوباره توسط 
نیروهای امنیتی بازداشت شده اند، به عنوان رابط میان طالبان 
در بیرون و داخل و طراح حمله از درون، باالی شهر عمل 
باعث شده که  افراد  این  بازداشت  که  افزود  او  می کردند. 

طرح برخی از حمالت طالبان  نیز فاش شود.
و   حمله  از  نگرانی  هیچ  که  داد  اطمینان  احمدی  آقای 
همکاری  با  امنیتی  نیروهای  ندارد،  وجود  دشمن  تعرض 
دارند  نظر  زیر  را  شهر  مختلف  بخش های  محل  مردمان 
نیروهای  و  مردم  توسط  دشمن  تحرکات  کوچک ترین  و 
روی  آن  سازی  خنثا  جهت  پالن  و  شده  گزارش  امنیتی 

دست گرفته می شود.
اما آقای احمدی افزود، یک نگرانی  وجود دارد که برخی 
به  چه  و  آگاهانه  صورت  به  چه  طالبان  نفوذی  حلقات 
صورت ناآگاهانه تالش دارند از جنگ روانی به نفع دشمن 

استفاده کنند. او از این حلقات نام نربد.  

اطالعات روز: پس از سقوط شهر قندوز به دست طالبان 
روز  امنیتی،  نیروهای  توسط  والیت  این  بازپس گیری  و 
گذشته صدیق صدیقی، سخن گوی وزارت داخله در یک 
نشست خربی در کابل، از راه اندازی عملیات پاک سازی 
از وجود شورشیان طالب و دیگر گروه های تروریستی در 

والیت های تخار، بدخشان و ننگرهار خرب داد.
نیروهای  گفت،  عملیات  این  جزئیات  مورد  در  صدیقی 
امنیتی کشور پیرشفت های قابل مالحظه یی داشته و تلفات 

سنگینی را بر دشمن وارد کرده اند.
در  طالبان  که  را  جنایت های  داخله  وزارت  سخن گوی 
جنگ  در  گفت  و  کرد  محکوم  شده اند  مرتکب  قندوز 

قندوز شامری زیادی غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند.
این والیت، جنایت های  با حضور سه روزه اش در  طالبان 
که  بود  گفته  جمهوری  ریاست  شدند.  مرتکب  را  برشی 
رعب  که  این  برعالوه  شان  تروریست  همکاران  و  طالبان 
و ترس را در میان باشندگان قندوز ایجاد کردند، به کشتار 

خودرسانه افراد ملکی و نظامی و هم چنان به شکنجه، آزار 
و اذیت مردمان دست زده اند.

آقای صدیقی در مورد عملیات نیروهای امنیتی در والیت 
گونه ی  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  گفت  قندوز 
هم آهنگ و مشرتگ رسگرم پاک سازی برخی از مناطق در 
والیت قندوز بوده و عملیات پاک سازی با موفقیت در چند 

نقطه شهر قندوز به پیش می رود.
سخن گوی وزارت داخله در مورد تلفات طالبان در جنگ 
که  طالب  افگن  هراس   ۳۰۰ به  نزدیک  که  گفت  قندوز 
شامل هراس افگنان خارجی نیز می شود، کشته شده و 8۰ 

تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
صدیقی افزود: »هراس افگنان طالب در اماکن مسکونی و 
با  امنیتی،  نیروهای  از همین رو  پنهان شده و  در میان مردم 
آن که نیروهای تازه نفس دیگری نیز به قندوز رسیده اند، با 
دقت و احتیاط بیشرتی عملیات پاک سازی را ادامه داده و 

در جست وجوی هراس افگنان می باشند.«

آقای صدیقی در بخشی از سخنان خود گفت که ولسوالی 
بهارک والیت بدخشان نیز از وجود طالبان پاک سازی شده 
برای  طالبان  نام نهاد  والی  هوایی،  در جریان یک حمله  و 

والیت بدخشان نیز کشته شده است.
آقای صدیقی هم چنان از وارد شدن تلفات سنگین به افراد 
گروه تروریستی داعش در ولسوالی اچین والیت ننگرهار 
خرب داد و گفت که در نتیجه ی یک عملیات پاک سازی که 
از سه روز بدین سو در این ولسوالی آغاز شده، بیست عضو 

این گروه کشته و بیست تن دیگر شان زخمی شده اند.
هفته ی گذشته طالبان حمالت گسرتده را بر والیت قندوز و 
شامری از ولسوالی های والیت های شاملی به راه انداختند. 
از بزرگ ترین پیروزی  به دست طالبان  سقوط شهر قندوز 
طالبان در جریان چهارده سال گذشته خوانده شده است. 
این گروه در سال ۲۰۰۱،  از سقوط حکومت  طالبان پس 
این اولین بار است که مرکز یک والیت را سقوط داده و سه 

روز متام کنرتل مرکز یک شهر را در دست دارند.

2
در حمله ی هوایی در قندوز،

 9 تن از کارکنان شفاخانه ی داکتران بدون مرز 
کشته شده اند

پالن حمله طالبان باالی مرکز غزنی و ولسوالی های آن 
خنثا شده است

صدیق صدیقی: 
عملیات پاک سازی در والیت های تخار، بدخشان و ننگرهار آغاز شده است

اولویت های کاری دولت
 در قندوز

با آن که گفته می شود مرکز والیت قندوز از وجود تروریست ها 
پاک سازی شده است و طالبان از شهر پا به فرار گذاشته اند، 
اما قندوز هنوز هم شهر آشوب، ترس و نگرانی است. شهر 
قندوز پس از رهایی از جنگ طالبان، بامداد دیروز، بار دیگر 
بدون  داکرتان  سازمان  شفاخانه  یک  بر  هوایی  حمله  شاهد 
مرز بود. گزارش های اولیه از قندوز حاکی است که در این 
نُه تن از کارمندان شفاخانه داکرتان بدون مرکز  حمله تعداد 
کشته و بیش از سی نفر دیگر مجروح شده است. این حمله 
از جانب نیروهای ناتو صورت گرفته است. ناتو تا هنوز اظهار 
نظر واضح در این مورد نکرده است و سفارت امریکا با نرش 

اعالمیۀ تنها این حمله را »غم انگیز« توصیف کرده است. 
حمله هوایی بامداد دیروز در قندوز نشان می دهد که این شهر 
نشده است و حمله  پاک سازی  تروریست ها  از وجود  هنوز 
در شهر حضور  طالبان  که  تقویت کرد  را  این گامن  هوایی 
دارد و این حمله احتامال برای نابودی تروریست ها صورت 
گرفته که اشتباهاً از داکرتان بدون مرز قربانی گرفت. اما هنوز 

روشن نیست چرا این شفاخانه مورد حمله قرار گرفت. 
کشنت چندین تن از داکرتان و کارمندان این سازمان فاجعه 
و  بررسی  سازمان  این  بر  حمله  دالیل  باید  است.  غم انگیز 

نتیجه آن به مردم گزارش داده شود.
حکومت و همکاران خارجی آن در جریان جنگ و پس از 
باشند و تالش کنند  افراد ملکی  باید مواظب  بر شهر  تسلط 
اجرا  به  رسعت  به  شهر  این  در  را  خود  کاری  اولویت های 

بگذارند. 
با توجه به وضعیت آشفته و نا آرام قندوز، حکومت در قدم 
نخست باید روی شهر کنرتل خود را حفظ کند و اجازه ندهد 
بار دیگر قندوز مورد تهدید واقع شود و کنرتل آن به دست 
نیازمند این امر است که  بیافتد. تسلط بر شهر قندوز  طالبان 
قوت های نظامی دولت، طالبان را تعقیب و تروریستان را از 
متامی مناطق این والیت بیرون کند. تجربه نشان داده است 
که دولت پس از کنرتل بر مناطق مورد تهدید، نتوانسته آن را 
حفظ کند. بنابراین نباید اشتباهات گذشته بار دیگر بر رس این 
والیت تکرار شود. در گذشته به تکرار اتفاق افتاده که دولت 
در حفظ و تأمین امنیت آن مناطق که از شورشیان پس گرفته 

شده، ناکام بوده است.  
اولیه  کمک های  عاجل  ارسال  دولت،  برای  اولویت  دومین 
اعالمیه  اساس  بر  است.  قندوز  شهر  شدگان  بی جا  برای 
قندوز  شهر  از  خانواده  صد  پنج  و  هزار   ۴ اجراییه،  ریاست 
که  اند  برده  پناه  به والیت های هم جوار  و  است  بی جا شده 
حاالت  کمیتۀ  که  است  این  انتظار  است.  رسیدگی  نیازمند 
اضطرار به صورت فوری برای بیجاشدگان این والیت مواد 
غذایی، پول نقد توزیع و به دیگر نیازمندی های بیجاشدگان 

رسیدگی کند.
سومین اولویت که به عادی شدن شهر قندوز کمک خواهد 
کرد و منجر به بر قراری آرامش نسبی خواهد شد، گشایش 
دفاتر دولتی، بازسازی شهر و ساختامن های ویران شده است. 
جان های  این که  کنار  در  قندوز  در  هفته ای  یک  درگیری 
برهم زد  نیز  را  را گرفت، ریخت شهر  از شهروندان  بسیاری 
و خسارت های زیادی را به بار آورد. توقع می رود دولت به 
آسب دیدگان کمک کند و دست به کار شود و غبار جنگ 

را از شهر گم و به عادی شدن فضای شهر کمک کند.
جدی  اقدامات  دارد،  بسیار  اهمیت  بی گامن  که  آخر  نکته 
قندوز  عاملین سقوط شهر  با  برخورد  ریاکارانۀ دولت در  نه 
پیوند  در  تعدادی  است  گفته  جمهور  رییس  این که  است. 
به سقوط قندوز دست گیر شده است، کافی منی باشد. مهم 
بدانند دولت چه کسی را دست گیر کرده است.  است مردم 
سقوط شهر قندوز و فاجعه که در این شهر رقم خورد با دیگر 

موارد مشابه تفاوت های زیادی دارد. 
بدون  قندوز  که سقوط شهر  هستند  این گامن  بر  بسیاری ها 
امکان  نظام،  درون  در  نیروهای  داشنت  دست  و  همکاری 
عده  آن  باید  ملی  وحدت  حکومت  نیست.  و  نبوده  بپذیر 
شناسایی  را  داشته اند  دست  خیانت  این  در  که  را  کسانی 
شک  مورد  ملی  وحدت  حکومت  فعالیت  چگونگی  کند. 
و گامن های بسیاری قرار داد. اگر حکومت، عامالن سقوط 
قندوز را معرفی نکند و مثل دیگر موارد از کنار این فاجعه به 
سادگی بگذرد، تردیدها روی حکومت به یقین تبدیل خواهد 
ممکن  اتفاقی  چه  که  کرد  پیش بینی  منی توان  آن گاه  و  شد 

است در آینده به خاطر بی مسئولیتی حکومت، اتفاق بیافتد.
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حامیان  حمایت  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  اکنون 
امریکایی شان در قندوز پرچم ملی افغانستان را جایگزین 
پرچم سفید طالبان کرده اند، پرسشی که به تکرار پرسیده 
افغانستان قادر خواهد  می شود، این است: آیا ارتش ملی 
باقی مانده امریکایی  بود تا پس از آن که ۱۰ هزار نیروی 
افغانستان را در پایان سال ۲۰۱۶ ترک می کنند، در شهرهای 

کلیدی طالبان را در حاشیه نگهدارد؟
سقوط شهر قندوز، به عنوان پنجمین شهر بزرگ افغانستان، 
یک  حکومت  پیکر  بر  جدی  ضربه  یک  آن که  از  جدا 
سالۀ رییس جمهور اشرف غنی بود، مردم افغانستان را که 
آهسته و به تدریج به توانایی نیروهای مسلح کشورشان و 
باور  نوپا  تقویت روند سیاسی  اراده رهبری سیاسی در  به 

کرده بودند، شوکه کرد.
در مقابل، سقوط قندوز روحیه طالبان را بیشتر تقویت کرد؛ 
با حکومت  مذاکرات صلح  مسئله  بر سر  قبال  که  طالبانی 
کسی  چه  شان  عمر  مال  از  پس  امیر  که  این  و  افغانستان 

باشد، اختالف داشتند.
اختر  مال  انتصاب  با  طالبان  رتبه های  پایین  حالی که  در 
محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان – که تاحدودی 
میان  در  غنی  محبوبیت  اند،  موافق  اکنون  بود-  جنجالی 
افغان ها رو به کاهش است؛ افغان هایی که از او می خواهند 
عالوه بر تکنوکرات بودن یک استراتژست نظامی نیز باشد 
)تکنوکراتی که برای پایان دادن به فساد و متوقف ساختن 

سوء مدیریت در حکومت خودش مبارزه می کند(.
فاریاب،  جوزجان،  شمالی  والیت های  که  ماه هاست 
مواد  قاچاق  قندوزی که مرکز حیاتی   - قندوز  و  بدخشان 
فعالیت طالبان و  بوده است – مراکز  تاجکستان  به  مخدر 
هم چنین  و  ستیزه جو  گروهک های  دیگر  آموزش  میدان 
جنبش اسالمی ازبکستان، جنبش اسالمی ترکستان شرقی 
که  کنیم  باور  اگر  اند.  بوده  اسالمی  دولت  اصطالح  به  و 
طالبان به یک بارگی، قبل از سپیده دم ۲8 سپتامبر، آمدند و 
شهر را تصرف کردند، این واقعیت تلخ را انکار کرده ایم که 
تهدید طالبان از ماه ها ]قبل[ بسیار مشهود بود؛ اما اقدامات 

جدی برای جلوگیری از آن روی دست گرفته نشد. یک 
گفت:  من  به  دیگر  عبارت  یک  به  را  این  قندوز  باشنده 

»آن ها ]طالبان[ نه آمدند. آن ها صرف ظاهر شدند«.
به  ستیزه جویان  ]قندوز[،  تصرف  از  قبل  هفته  یک 
جمع آوری اسلحه و مهمات در مناطق مسکونی در داخل 
بودند  کرده  آغاز  جوان  جنگ جویان  استخدام  و  شهر 
فریب  در  آن ها  هستند.  چچنی  و  تاجکستانی  اکثرا  که 
تهدید  واقعی  سطح  نتوانستند  که  امنیتی  نهادهای  دادن 
موفق  بگیرند،  دست  روی  را  اقدامی  و  کرده  شناسایی  را 

بودند. 
افغانستان که زمانی نسبتا آرام بود،  وضع امنیتی در شمال 
امنیتی  نیروهای  که  گذاشت  وخامت  روبه  آن  از  پس 
را  نظامی  عملیات   ۲۰۱۴ جون  ماه  اواسط  در  پاکستان 
اندازی کردند. در  راه  قبایلی وزیرستان شمالی  مناطق  در 
نتیجه، صدها ستیزه جوی چچنی، اویغور، ازبک و تاجک 
کرده،  ترک  را  وزیرستان شمالی  در  شان  تاریخی  پناه گاه 
آن ها  که  جایی  رفتند؛  شمال  به  و  شدند  افغانستان  وارد 
در  زمانی  که  پایگاهی  مانند   – قوی  حمایتی  پایگاه  یک 
وزیرستان شمالی داشتند - را سازمان دادند. از یک باشنده 
شهر مزار شریف؛ جایی که عطا محمد نور - جنگ ساالر 
را در  ملیشه ها   - بلخ است  والی والیت  اکنون  پیشینی که 
حاشیه نگهداشته است، شنیدم: »در روستاهای جوزجان، 
]طالبان[ آزادانه رفت و آمد دارند و حتا در مراسم ازدواج 
و دفن شرکت می کنند«. غیر از بلخ، سمنگان تنها والیت 
جنبش  و  طالبان  فعالیت های  که  است  شمال  در  دیگر 
در  است.  مشهود  خوبی  به  آن  در  ازبکستان  اسالمی 
حمایت  با  ازبکستان،  اسالمی  جنبش  منطقه،  نقاط  دیگر 
آشکارا  آن ها  که  جاهایی   – روستایی  مناطق  در  طالبان، 
را  جوانان  و  می کنند  اداره  را  شان  آموزشی  اردوگاه های 

استخدام می کنند - پایگاه های مستحکم دارند. 
والیت  در  ازبک  جنگ جوی  صدها  حاضر،  حال  در 
فاریاب اردوگاه های آموزشی را اداره می کنند. مردم محل 
دخیل  جنگ  در  فاریاب  در  ستیزه جویان  که  می گویند 

نیستند و بر نیروهای امنیتی افغانستان و تاسیسات حکومتی 
آموزش  روی  بیشتر  آن ها  نمی کنند.  حمله  منظم  طور  به 
یک  اندازی[  ]راه  قصد  که  می دهند  نشان  و  اند  متمرکز 

جنگ بزرگ در آینده را دارند. 
که شهر  اند  اعالم کرده  افغانستان  امنیتی  نیروهای  هرچند 
هر  در  شمال  اوضاع  اند،  کرده  تصرف  دوباره  را  قندوز 
مگر  شد  خواهد  وخیم  بارگی  یک  به  آینده  در  زمانی 
این که حکومت افغانستان یک برنامه جامع برای جلوگیری 
داشته  خارجی  و  محلی  ستیزه جویان  امن  پناه گاه های  از 

باشد.
اگر به اتحاد طالبان – جنبش اسالمی ازبکستان – جنبش 
اسالمی ترکستان شرقی اجازه موجودیت و حتا راه اندازی 
حمالت بر شهرهای کلیدی داده شود؛ این اتحاد حمایت 
مردم محل را بدست خواهد آورد، نه به خاطر عشق مردم 

محل به برنامه های شان بلکه از ترس و ناچاری.
با ورود جنگ جویان  از مردان جوان محل  هرچند برخی 
طالبان در شهر قندوز با آن ها صمیمی شدند، ستیزه جویان 
زمانی که  اوایل دهه ۱۹۹۰،  اوج شان در  مانند دوران  اما 
به پیشرفت شان  شهرها را یکی یکی تصرف می کردند و 
از جنوب به سمت شمال ادامه می دادند، با استقبال مردم 
منفی  نشانه  تنها  این  در هر صورت،  نشدند.  مواجه  محل 

برای طالبان و متحدان آن هاست.
در حال حاضر، یک نشان هشدارآمیز برای حکومت غنی 
مواد مخدر،  مافیای محلی  این است که  و جامعه جهانی 
امنیتی  فساد  مقام های  و  محلی  ساالران  جنگ  از  برخی 
در  می فروشند،  مهمات  و  سبک  اسلحه  ستیزه جویان  به 
حالی که مردان جوانی که صرف داستان های رژیم طالبان 
را از دیگران شنیده اند، به طور طبیعی به »روزهای خوب 
حکومت  استراتژی  به  بقیه،  می کنند.  پیدا  تمایل  گذشته« 
نیک  نیت  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  اراده  افغانستان، 
حمایت  و  منطقه ای  قدرت های  و  افغانستان  همسایگان 
زمان  افغانستان،  برای  زمان  است.  وابسته  جهانی  جامعه 

دست یابی به موفقیت یا تن دادن به شکست کامل است.

اولین گفت وگوی اجتامعی-فرهنگی جوانان در سطح 
ملی میان پنجاه جوان، از والیت های مختلف در کابل 
ایجاد  گفت وگو  این  برگزاری  از  هدف  شد.  برگزار 
همدلی و شناخت تفاوت هایی ست که برای بسیاری از 
مردم در گوشه و کنار کشور ناشناخته باقی مانده است. 
»با  می گوید:  دانشگاه  استاد  احمدی،  امین  محمد 
موجودیت  کشور،  در  کلی  وضعیت  گرفنت  نظر  در 
اما  است.  همیشگی  و  عادی  امر  یک  تفاوت ها 
تفاوت ها باید شناسایی و در امر رسیدن به یک ارزش 

مشرتک، استفاده شود.«
وی در ادامه افزود: »اتحاد و همدلی و احرتام گذاشنت 
به تفاوت ها و خلق یک ارزش مشرتک برای متام افراد 
مهم است. از این رو نظام مبتنی بر قانون اساسی، یکی 

از راه های رسیدن اتحاد کلی و ملت شدن است.« 
برای  زمینه   چیزی  هر  از  قبل  که  است  معتقد  او   
گفت وگو باید مهیا شود تا در رسیدن به نظام مبتنی بر 

قانون اساسی مفید متام شود.
از  »یکی  می گوید:  مدنی  فعال  یوسف زاده،  منیره 
راهکارهای تغییر، تالش و پشتکار در حق خواهی مردم 

»ما  گفت:  مدنی  فعالیت های  به  ارتباط  در  او  است.« 
می تواند  شخصی  هر  نیستیم،  پروژه ها  گرفنت  مخالف 
از منابع موجود استفاده کند اما نتیجه کارش باید برای 

متام افراد مشخص و مثر بخش باشد.« 
در این گفت وگو، جوانان از رسم و رواج های موجود 
آنان  گفته ی  به  کردند.  نارضایتی  ابراز  مناطق شان  در 
این  در  است.  سنتی  ازدواج های  چالش  بزرگ ترین 
نقاط  از  بسیاری  در  گفتند،  جوانان  از  عده ای  نشست 
دخرت  یک  ازدواج  که  دارد  وجود  رواج هایی  کشور 
افغانی صورت  میلیون  یا سه  مقابل دو  با یک پرس در 
توسط  باید  نیز  تعیین شده  پول  مقدار  این  و  می گیرد؛ 
خانواده داماد پرداخت گردد. با این حال مشکل اساسی 
یا  از پرس و  این است که هیچ یک  از مردم  این گروه 
دخرت هامن قوم، اجازه ازدواج با  دخرت یا پرس از قبیله ی 

دیگر و یا دیگر افراد جامعه را ندارد. 
خانه ها  از  دخرتان  فرار  دلیل  مشکل،  این  به  پیوند  در 
به منظور تشکیل زندگی مشرتک، مساعد نبودن رشایط 
بیان  جوانان  از  عده  این  است.  شده  عنوان  ازدواج 
باعث شده است  بودن هزینه عروسی،  باال  داشتند که 

دشوار  را  مشرتک  زندگی  یک  به  رسیدن  زمینه ای  که 
سازد. هم چنان آنان فرار از منزل را به عنوان آخرین راه 

حل برای خود انتخاب می کنند.
در  موجود  بیان سنت های  این گفت وگوها،  مهم  نکته 
در  موجود  هر شخص وضعیت  و  بود  متفاوت  مناطق 
محل زندگی اش را برای نقد و بررسی دیگران ارائه و 
گزارش می دادند. طبق بررسی هایی که در پایان برنامه 
مشاهده ای  قابل  تغییر  که  شد  دیده  گرفت،  صورت 
از اشرتاک کنندگان  در طرز فکر و روحیه ی هر یک 

صورت گرفته است. 
در  جوانان  فرهنگی-اجتامعی  گفت وگوی  نخستین 
سطح ملی، برای اولین بار زمینه گردهم آیی جوانان برای 
منوده  مهیا  را  تفاوت ها  شناخت  و  همدلی  به  رسیدن 
عدالت،  و  مشارکت  مجمع  همت  به  برنامه  این  است. 
 OXFAM( اکسفام  املللی  بین  موسسه  همکاری  به 
در  )AWEC(؛  افغانستان  زنان  تعلیمی  مرکز   ،)GB
چوکات پروژه ی متویل فرصت های رهربی برای زنان 
)FLOW(، با همکاری روزنامه هشت صبح و روزنامه 

اطالعات روز برگزار شده بود.
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گفته می شود قبل از این که طالبان باالی قندوز حمله و این روسیاهی 

بزند، مسئوالن کشف و استخباراتی  برای حکومت وحدت ملی رقم  را 

بودند که اوضاع خراب  به مقامات الال گزارش داده  امنیتی،  نیروهای 

با فاجعه روبه رو  است و اگر تدابیر الزم و به موقع گرفته نشود، قندوز 

به ویژه  باال،  مقامات  از سوی  گزارش ها  این  متاسفانه  اما  خواهد شد. 

تا  منی گیرد  صورت  اقدامی  هیچ  و  شده  گرفته  نادیده  امنیت،  شورای 

قندوز،  سقوط  به دنبال  می کند.  سقوط  طالبان  دست  به  قندوز  این که 

نشیمن گاه  از  و  زد  الف  هی  و  شده  دست پاچه  ملی  وحدت  حکومت 

توجهی  سقوط  از  قبل  گزارش های  به  چرا  که  گرفت  چنُدک  خویش 

نکرده. اما دیر شده بود و آن رضب املثل قدیمی که »بعد از پوف زدن، 

چارقد شیشنت فایده نداره«!

اما یک رضب املثل دیگر هم وجود دارد و آن این که »عاقل آن ست که از 

یک سوراخ دوبار گزیده نشود«. چرا این رضب املثل را گفتم؟ حتام شام 

هم خرب شدید که دو وکیل در پارملان با هم دعوا کرده، حتام دعوا کرده 

که مردم می گویند دعوا کرده و فلم آن را در فیس بوک نرش می کنند. 

اگر دعوا منی کردند، مردم چرا می گفتند که دعوا کرده و فلم آن را در 

فیس بوک نرش می کردند؟ پس حتامً دعوا کرده. دعوا چیست؟

دعوا این است. یک وکیل اعرتاض دارد، تاجک است. او می گوید هر 

کند، خود  انفجار می کند حامیت  انتحار می کند،  که  پشتونی  از  کسی 

شنیدن  محض  به  است،  پشتون  که  دیگر  وکیل  است.  طالب  هم  او 

»پشتونی که انتحار می کند« اعصابش خراب می شود. بلند می شود و 

شام می فهمید که در افغانستان اگر کسی اعصابش خراب شد و بلند 

شد، چه اتفاق می افتد. به یقین اگر وکالی دیگر نبودی، این دو وکیل 

محرتم به جای تعارف غذای هضم شده به یک دیگر، با بوکس و لگد 

نفر  دو  آن  به خاطری که  حاال  می کردند.  پذیرایی  هم دیگر  از  دندان  و 

وکیل پارملان بوده نباید مورد مذمت قرار گیرند، ما همه این خصوصیت 

»بیا  این خصوصیت  از  و  باشد  زده  را خدا  ما  داریم. شاید 2 درصد  را 

همدیگر را بزنیم، بکشیم« فارغ باشیم. خدا را شکر که بقیه وکال بودند 

و نگذاشتند ما رکورد دیگری هم در لست سیاه کتاب گینس ثبت کنیم. 

اما برای احتیاط، پیشنهاد می کنم که وزارت دفاع ملی جست وجو کند و 

یگان جرنال مراد دیگر را پیدا کند که همیشه مواظب پارملان و موجودات 

منصور  اخرت  مال  بعد  روز  چند  نیست  شکی  هیچ  باشد.  پارملان  داخل 

اعالمیه نرش کند که پارملان افغانستان را گرفتیم و منایندگانی که تا هنوز 

هم زنده اند، افراد ما بود که تا حاال جگر روی دندان گذاشته بودند. به 

همین مناسبت، وزارت دفاع ملی یا وزارت داخله، باید جست وجو کند، 

چون در افغانستان رواج است که استعدادهای ناب همیشه در حاشیه 

مرادهای  یا جرنال  مراد دیگری  این که جرنال  احتامل  قرار می گیرند، 

دیگری در این دو وزارت وجود داشته باشند، زیاد است. 

باور کنید این پارملان با متام کاستی ها و موجودات ضعیفش، یک نعمت 

است. نعمتی که خود پارملان تا هنوز به آن پی نربده است. مثالً وقتی 

از بس رشوت خورده، هنگام دست شویی  وزیر  معلوم می شود یک  که 

دالر صادر می کند؛ او را استیضاح و هر دو طرف را استهزا می کند. یا 

مثالً وقتی قندوز سقوط می کند، این پارملان مسئوالن امنیتی را به پارملان 

شخصاً  جمهور  رییس  و  امنیت  شورای  مثالً  که  می فهمند  و  خواسته 

وارد جنگ  اگر هم  یا  وارد جنگ شوید  با طالبان  نباید  دستور داده که 

می شوید، حتامً چهار کیلومرت دورتر از دشمنان مردم افغانستان موضع 

گرفته، شلیک کنید. می بینید که در هر دو صورتش، پارملان یک نعمت 

است. 

بناًء تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این است که برای پارملان و برای 

در  و  کرده  پیدا  را  دیگر  مراد  کدام جرنال  پارملان،  از سقوط  جلوگیری 

مربوطات این والیت توظیف مناید. اما اگر مطمئنید که پارملان شبیه 

قندوز نیست و حتا اگر روز سه-چهار مناینده باهم مثل اللی حمیدزی 

و ظهیر سعادت درگیر شوند، بازهم پارملان، پارملان خواهد بود و سقوط 

نخواهد کرد. در این صورت، بهرت است برای بهبود در روند درگیری و 

فحاشی، یک رقم اسلحه درست کنید که سه چهار ماشه داشته باشد. 

دوم،  ماشه  کند،  فیر  را  رکیک  نه چندان  فحش های  اول هامن  ماشه 

رکیکش کند. ماشه ی سوم بوکس و لگد حواله کند! ماشه ی چهارم، هر 

دو طرف را آدم کند! بگوید که عزیز دل من! این جا پارملان است، حیاط 

اعرتاض  اگر  بگیرید!  بخواهید کشتی  که  نیست  خلوت شخصی شام 

دارید هم با زبان های شیرین پشتو یا دری وارد کنید، چه نیاز به مشت 

و لگد؟ اجدادمان مشت و لگد کردند، کم است که ما هم تکرار کنیم؟!

نه واقعاً دوست دارید نسل های بعدی ما، وقتی رس قرب ما می آیند، به 

جای درود مایعات اضافی نثار مان کنند؟

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

پارلمان است یا حیاط 
خلوت شخصی؟!

ریشه های منطقه ای سقوط قندوز

برگردان: حمید مهدوی

نویسنده: خوشحال ختک

منبع: فارن پالیسی

شفایی



یک ریاست جمهوری که چنین همکاری هایی را، به عنوان جایگزینی 

تبلیغ  متحده  ایاالت  خطرناک  و  پرهزینه  نظامی  استقرار  برای  موثر 

دیگری  نوع  ظهور  انتظار  باید  پیش رو،  هفته های  در  اما  می کند. 

نزدیک شدن  با  روایت ها.  بر  تسلط  برای  نبرد  باشیم:  نیز  مبارزه  از 

مطرح  بسیاری  موضوعات  آمریکا،  در  ریاست جمهوری  انتخابات 

خواهد  غالب  انتخاباتی  مبارزات  در  روایتی  چه  این که  شد.  خواهند 

بود، بر این که چه کسی رییس جمهوری بعدی ایاالت متحده است و 

سیاست خارجی دولت آینده را شکل می دهد، تاثیر خواهد گذاشت.

جنگ طلبان – با اکثریت جمهوری خواهان و نیز برخی از دموکرات های 

ما   « داد:  خواهند  ارایه  این  به  شبیه  روایتی  کلینتون-،  طرف دار 

اگر  کنید.  اعتماد  خارجی ها  به  نمی توانید  هرگز  شما  می دانستیم! 

سربازان خود ما در کنار آن ها نجنگند و برای صادق نگه داشتن آن ها 

و کمک  استخدام  برای  پول  و  زمان  نیست چقدر  نکنند، مهم  تالش 

به این »شریک ها« و آموزش و تجهیز جنگ جویان مصرف می کنیم. 

دشمن  به  کنیم،  ترک  را  کشورشان  ما  که  لحظه ای  همان  در  آن ها 

خواهند پیوست و یا دالیل بسیاری پیدا می کنند تا مبارزه را رها کنند. 

رییس جمهور اوباما هرگز نباید در سال 2011 نیروهای ایاالت متحده 

بسامان کردن  برای  عراق،  ارتش  به  و  می کشید  بیرون  عراق  از  را 

اواخر  در  را  آمریکایی  نیروهای  نباید  هرگز  او  می کرد.  اعتماد  اوضاع 

همان  از  باید  ما  نیز،  سوریه  در  می کرد.  خارج  افغانستان  از   2014

»میانه رو«  جنگ جویانی  می توانیم  ما  که  تصور  این  به جای  ابتدا، 

آموزش دهیم تا کاری که می خواهیم برایمان انجام دهند، باید نیروی 

می فرستادیم«. زمینی 

جمهوری خواهان  از  تعدادی  و  دموکرات ها  عمدتا   – آشتی طلبان 

طرف دار راند پاول-، روایت کامال متفاوتی خواهند داشت: »نتیجه ی 

امور  در  مداخله  تا  دارد  نیاز  تنها  متحده  ایالت  که  است  این  آشکار 

کشورهای دیگر را متوقف کند. چه تکبری است که تصور کنیم حضور 

مردمان  و  کشورها  دیگر  مشکالت  می تواند  متحده  ایاالت  نظامی 

آن ها را حل کند! ما صدها هزار نیروی نظامی در عراق و افغانستان 

مستقر کردیم؛ اما تغییرات اخیر برای تکیه بر شرکای محلی و نیروی 

یا  نیروهای خارجی،  آن  بوده است.  تنها شکستی مفتضحانه  هوایی، 

رو برمی گردانند و فرار می کنند، یا با استفاده از سالح ها و آموزش هایی 

که ایاالت متحده در اختیارشان قرار داده است، مرتکب جنایت شده 

و همان مردمی را که قرار بوده است از آن ها محافظت کنند، می درند. 

مداخالت نظامی آمریکا در خارج از کشور، هرگز سودمند نبوده است؛ 

برعکس، تنها اوضاع را خراب تر کرده است«.

این  تمام  که  دارد  وجود  فریبنده  امیدواری  این  اول،  روایت  در 

خبرهای بد، کنگره ی آمریکا را متوجه خواهد ساخت که کاهش بیشتر 

بودجه ی دفاعی، خردمندانه نیست. اگر ایاالت متحده، وظیفه ی مهم 

نظامی خود را ترک کرده، نیروهای آمریکایی را کاهش داده و باعث 

پوتین  که  نیست  تعجب  ما شوند، جای  نیروهای همکار  ضعیف شدن 

عزم  و  نکنیم  سرمایه گذاری  ارتش  بر  ما  اگر  بگیرد!  تمسخر  به  را  ما 

استفاده  با  را  کشور  از  خارج  در  اهداف مان  به  دست یابی  برای  خود 

موفقیت،  با  می توانند  ما  دشمنان  ندهیم،  نشان  خودمان  نیروهای  از 

منافع ما را در سراسر جهان با خطر و چالش مواجه کنند.

خواهند  مطرح  را  خود  ادعای  مهم ترین  صلح طلبان،  دوم،  روایت  در 

کرد: هزاران میلیارد دالری که ما در عراق، سوریه و افغانستان هدر 

هفته ای بد را در یک ماه بد و سالی بد، پشت سر گذاشتیم. در 28 

درآورده  کنترل خود  در  را  قندوز  افغانستان، شهر  در  سپتامبر، طالبان 

بودند،  آمریکایی  نیروهای  آموزش دیده ی  که  را  شهر  مدافعان  و 

 26 در  پاشیدند.  هم  از  شطرنج،  صفحه ی  در  پیاده  سربازان  مانند 

مسلح  شورشیان  این که  بر  مبنی  شد  منتشر  گزارش هایی  سپتامبر، 

آن ها  اختیار  در  متحده  ایاالت  که  را  تجهیزاتی  و  سالح ها  سوریه، 

قرار داده بود، به یکی از گروه های وابسته به القاعده تسلیم کرده اند. 

ایاالت  لوید آستین، رییس فرماندهی مرکزی  در 16 سپتامبر، جنرال 

نفر«  پنج  از  نفر  تنها »چهار  این کشور گفت که  به کنگره ی  متحده، 

مبارزان مسلح سوری که با هزینه ی ده ها میلیون دالر توسط نیروهای 

مبارزه  کسانی  همان  علیه  درحقیقت  دیده اند،  آموزش  آمریکایی 

بهتر  این  از  خبرها  نیز  عراق  در  می خواهند.  آمریکایی ها  که  می کنند 

از  آمریکایی ها،  آموزش دیده توسط  ارتش عراقی  ماه می،  نبودند: در 

سپردند.  اسالمی  دولت  جنگ جویان  به  را  شهر  و  کرده  فرار  رمادی 

توسط  موصل  تصرف  از  پس  و   2014 سال  در  کشور،  این  ارتش 

جنگ جویان دولت اسالمی، متالشی شده بود.

نیستید!  تنها  می بینید،  را  مشابه  الگویی  نمونه ها،  این  در  شما  اگر 

ارایه ی  و  تجهیز  آموزش،  صرف  را  دالر  میلیاردها  متحده،  ایاالت 

اما  است؛  کرده  سوریه  و  افغانستان  عراق،  در  مبارزان  به  مشاوره 

تپه ها  به  فرصت ها  اولین  در  شده اند،  بهره مند  آن  از  که  کسانی 

می گریزند.

از هم پاشیدن شریک محلی، خبر خوشایندی نیست؛ مخصوصا برای 

داده ایم، از همان بودجه ای آمده اند که باید صرف سرمایه گذاری در 

دیپماسی و بازسازی اقتصادی خود ما می شد. ایاالت متحده، بیشتر 

مسایل  برای  جهان،  سراسر  در  دیگر  نظامی  کشور   15 مجموع  از 

این  صرف  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  است.  کرده  هزینه  نظامی 

متوقف  را  خارجی  نظامی  نیروهای  به  کمک  و  ارتش  برای  هزینه ها 

کرده و به جای آن، در آموزش، بهداشت و درمان، زیرساخت ها و دیگر 

نیازهای داخلی سرمایه گذاری کنیم.

اما مانند بسیاری مسایل دیگر، درس ها و نتایج حقیقی از شکست های 

اخیر در عراق، افغانستان و سوریه، بسیار پیچیده تر از این هستند.

به باور من، مهم ترین عامل شکست تالش های اخیر ایاالت متحده 

در  همواره  ما  است:  این  خارجی  شبه نظامیان  تجهیز  و  آموزش  برای 

دنبال کردن  به  تمایل  دیگر،  کشورهای  مردم  که  مسئله  این  درک 

اهداف و منافع »خودشان« دارند و نه اهداف و منافع »ما«، شکست 

کشورها،  فرهنگ  و  زبان  تاریخ،  از  عمیقی  ناآگاهی  با  ما  می خوریم. 

به ندرت  درنتیجه،  می شویم؛  خارجی  پیچیده ی  درگیری های  وارد 

آموزش  که  را  کسانی  محدودیت های  و  تعهد  وفاداری،  می توانیم 

می دهیم، درک کنیم. مطمینا، ما »بررسی« هایی انجام می دهیم، اما 

این بررسی ها به شدت سطحی هستند: اگر سندی از همکاری آشکار 

یا وابستگی با گروه های مخالف ما وجود نداشته باشد، یا شواهدی از 

مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر مشاهده نشود، این کارآموزان یا 

واحدهای نظامی آماده هستند. 

می دهند.  جان  و  می جنگند  دارد  اهمیت  برای شان  آن چه  برای  مردم 

یا سودآور – و  ایاالت متحده، مناسب  زمانی که جنگیدن برای منافع 

مهم  ما  برای  که  مسایلی  برای  آن ها  باشد،   – بیش ازحد خطرناک  نه 

هستند نیز مبارزه خواهند کرد. اما زمانی که فشارها زیاد شوند، دلیل 

خاصی برای یک عراقی سنی وجود ندارد تا از معامله ای که احتمال 

با جنگ جویان  و  بگذرد  او و خانواده اش می دهد  بقای  برای  بیشتری 

دولت اسالمی مبارزه کند – مخصوصا زمانی که فرماندهان فاسد او، 

دلیل  هیچ  می رسند.  سود  به  مهمات،  و  تجهیزات  از  نیمی  فروش  با 

را  جانش  تا  ندارد  وجود  افغانستان  هزاره ی  سرباز  یک  برای  خاصی 

برای حفاظت از شهر پشتون نشین قندوز از تهاجم طالبان قربانی کند 

– به خصوص زمانی که بازگشت به خانه، جایگزین مناسب تری باشد.

برای آمریکایی ها، احساس هویت ملی عمیقا ریشه دار است. به ویژه 

نژاد،  بر  آشکارا  ملی،  وفاداری  هستیم،  کشور  از  خارج  ما  که  زمانی 

به  نمی خواهیم  ما  اگرچه  و  دارد.  برتری  جنسیت  و  قومیت  مذهب، 

آن اعتراف کنیم، منافع شخصی نیز همان نقش را برای آمریکایی ها 

که  است  مستقر شده  جایی  در  آمریکایی  وقتی سرباز  می کنند:  بازی 

ظاهر و زبان متفاوتی با مردم آن منطقه دارد، حتا نمی تواند نشانه های 

انگیزه  اش  باشد،  داشته  گفت وگوها  از  درکی  یا  بخواند  را  خیابان ها 

از سربازان  باال است. هیچ کدام  به گروه خودش  نزدیک ماندن  برای 

خدمت  بوده اند،  مستقر  افغانستان  و  عراق  در  که  زمانی  آمریکایی، 

سربازان  که  شود  یادآوری  است  مهم  بااین حال،  نکرده اند.  ترک  را 

داده اند.  نشان  خدمت  ترک  به  تمایل  بسیاری  موارد  در  آمریکایی، 

و  اتحادیه  سربازان  درصد   10 تقریبا  آمریکا،  داخلی  جنگ  طول  در 

فرار کردند. در طول جنگ جهانی دوم، سربازان  ارتش کنفدراسیون 

آمریکایی در کشورهای هم جوار اقیاس آرام، فرار نکردند اما در اروپا، 

جایی که ترکیب شدن با جمعیت محلی امکان بیشتری داشت، هزاران 

آمریکایی این کار را کردند.

شجاع  آمریکایی ها  اندازه ی  به  نیز  سوری ها  و  افغان ها  عراقی ها، 

گذشته،  دهه ی  طول  در  مناطق،  این  ساکنان  درواقع،  هستند؛ 

آمریکایی ها  آن چه  از  بیشتر  بسیار  خون ریزی های  و  دشواری های 

آن چه  برای  آن ها  کرده اند.  تحمل  دیده اند،  زندگی شان  تمام  در 

منافع  که  زمانی  می جنگند.  وجود  تمام  با  است،  ارزش مند  برای شان 

با  ما(،  نه  می کنند  درک  خودشان  که  )آن چنان  آن ها  اولویت های  و 

ماموریت های  باشد،  هم راستا  متحده  ایاالت  اولویت های  و  منافع 

آموزش و تجهیز، می توانند کامال موفق باشند؛ اما زمانی که ما منافع 

و اولویت های شرکای خود را – با بی توجهی به فرهنگ و تاریخ آن ها 

و اعتقاد استوار پدرساالرانه ای که ما بهتر از خودشان می فهمیم چه 

ماموریت ها  این  می گیریم،  نادیده   – است  بهتر  آن ها  برای  چیزی 

محکوم به شکست و تحقیر خواهند بود.

این همان چیزی است که نیروهای ویژه ی ارتش ایاالت متحده، در 

به عنوان  ما  به نظر می آید  اگرچه   – داده اند  تعلیمات خود جا  و  اصول 

خود  محلی  شرکای  به  ما  اگر  کرده ایم.  فراموش  را  آن  ملت،  یک 

درک  را  آن  خودشان  که  همان گونه  اهداف شان،  به  کنیم  کمک 

کار  آن ها  به واسطه ی  و  همراه  می توانیم  کنند،  پیدا  دست  می کنند، 

کنیم. اما نباید از شرکای محلی خود انتظار داشته باشیم تا به همان 

اندازه برای دست یابی به اهداف ما متعهد باشند. اگر خواسته های ما 

به شکل قابل توجهی از خواسته های شریکان ما متفاوت باشد، یا باید 

به نیروهای نظامی خود برای دست یابی به آن خواسته ها تکیه کنیم یا 

راه حلی غیرنظامی برای آن بیابیم.

و  شرایط  درک  برای  چارچوبی  بگیریم،  جدی  را  مسئله  این  ما  اگر 

محدودیت هایی می دهد که با در نظر گرفتن آن ها، آموزش، تجهیز و 

ارایه ی مشاوره به نیروهای محلی ارزش مند و موثر خواهد بود. زمانی 

که ما نیاز به استخدام و آموزش نیروهای محلی داریم، درصورتی که 

است  کم  ما  موفقیت  شانس  باشند،  نداشته  انگیزه ای  مردم  آن  خود 

اصرار  ما  اگر  هم چنین،  نیست.  اولویت  در  آن ها  برای  ما  نیاز  چون 

داشته باشیم تا نیروهای همکار ما، تمایالت مذهبی و قبیله ای را که 

پا  زیر  می کنند،  تعریف  را  فردی  هویت  گروه هایی  چنین  فرهنگ  در 

مردم  شما  وقتی  داریم.  موفقیت  برای  کمی  شانس  هم  باز  بگذارند، 

وفاداری  کنید،  جدا  هستند  ارزش مند  آن ها  برای  که  گروه هایی  از  را 

آن ها به گروه جدیدی که شما ایجاد کرده اید ممکن است در حداقل 

باشد. به طور مشابه، اگر شبه نظامیان محلی، برای مدت های طوالنی 

امکان  این  نکنید  تصور  باشند،  بوده  پابرجا  مالی  فسادهای  ازطریق 

به  که  فسادی  شبکه های  می کنیم  تالش  که  هم زمان  که  دارد  وجود 

مبارزه در کنار خودمان  به  را  ببریم، آن ها  بین  از  را  آن متکی هستند 

کنیم. متقاعد 

و  عادت ها  وفاداری،  مردم،  هستند.  فراوان  این چنینی  مثال های 

اولویت های خود را تغییر می دهند اما به ندرت این کار را به درخواست 

نظامی  شراکت  به  تا  می خواهیم  ما  اگر  می دهند.  انجام  خارجی ها 

موفقی دست یابیم، باید این را بپذیریم که تعهدات شرکای بالقوه ی 

ما، حداقل در کوتاه مدت، بعید است به خواست ما تغییر کند. و این 

به معنای معامله ای پایاپای است: آموزش و تجهیز نیروهای خارجی، 

درصورتی تاثیرگذار است که ما تمایل داشته باشیم تا به دیگران اجازه 

بدهیم تا اهداف خود را بر اهداف ما مقدم بدانند.

محلی،  بازیگران  است  ممکن  بکنیم:  را  کار  این  نباید  گاهی،  اما 

خواسته هایی داشته باشند که ما آن را منفور می دانیم )مثال با کسانی 

علیه  جنایاتی  درعین حال،  اما  کنند  مبارزه  می خواهیم  آن ها  از  ما  که 

و  نکنیم  مداخله  هستیم  مجبور  گاهی  شوند(.  مرتکب  غیرنظامیان 

بهتری  به شکل  را  کارها  تا  کنیم  کمک  دیگران  به  فقط  است  بهتر 

انجام بدهند تا این که اجازه بدهیم شکست بخورند و به سوی نتایجی 

خواسته های  درک  به  نیاز  ما  بااین وجود،  بروند.  پیش  بدتر  به مراتب 

شرکای خود داریم و نباید خود را در مورد توانایی ما برای تغییر آن ها 

فریب بدهیم.

می کنند.  نفی  را  صداقت  آمریکا،  داخلی  سیاست  واقعیت های 

سیاست گذاران هر دو جناح، می خواهند بشنوند »بله، ما می توانیم«، 

بله ما می توانیم اما تنها در  نه این که »نه، ما نمی توانیم« یا »خب، 

صورتی که بعضی مسایلی که برای مان خوشایند نیستند را بپذیریم«. 

بر  تسلط  برای  مبارزه  که  هم چنان  آینده،  ماه های  و  هفته ها  در  اما 

بسیاری  مانند  کند:  فراموش  نباید  آمریکا  می گیرد،  باال  غالب  روایت 

مسایل دیگر در زندگی، سیاست های آموزش و تجهیز )شبه نظامیان(، 

این  بنیاد  اگر  باشند.  استوار  بر صداقت  که  هستند  موفق  زمانی  تنها 

شکست  باشد،  خودخواسته  ناآگاهی  یا  خودخواهی  بر  سیاست ها 

خواهند خورد.
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شفایی

واقعیت های سیاست داخلی 
آمریکا، صداقت را نفی 
می کنند. سیاست گذاران هر 
دو جناح، می خواهند بشنوند 
»بله، ما می توانیم«، نه این که 
»نه، ما نمی توانیم« یا »خب، 
بله ما می توانیم اما تنها در 
صورتی که بعضی مسایلی 
که برای مان خوشایند 
نیستند را بپذیریم«. اما در 
هفته ها و ماه های آینده، 
هم چنان که مبارزه برای 
تسلط بر روایت غالب 
باال می گیرد، آمریکا نباید 
فراموش کند: مانند بسیاری 
مسایل دیگر در زندگی، 
سیاست های آموزش و 
تجهیز )شبه نظامیان(، تنها 
زمانی موفق هستند که 
بر صداقت استوار باشند. 
اگر بنیاد این سیاست ها 
بر خودخواهی یا ناآگاهی 
خودخواسته باشد، شکست 
خواهند خورد.

ترجمه: معصومه عرفانی

فارین پالیسی/ رزا بروکز
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چرا تالش های ایاالت متحده برای آموزش و تجهیز شبه نظامیان میانه رو در رسارس جهان، اغلب 
شکست می خورد؟



نهم
جنگ و شوک

تسلط یافتن  درمورد  نوشتن  به   ،2013 سال  دوم  نیمه ی  در 
در  کردم.  آغاز  سوریه  دولت  مسلح  مخالفین  بر  جهادی ها 
در  پیشین  داعش-القاعده ی  که  می رسید  به نظر  زمان،  همان 
ایندیپندنت،  روزنامه ی  است.  قدرت گرفتن  حال  در  عراق-، 
رسانه ای که من برای آن کار می کنم، از من خواست تا یک 
من  کنم.  پیشنهاد  خاورمیانه  در  سال«  »مرِد  به عنوان  را  نفر 
ناشناخته ای  جنگ جوی  کردم؛  پیشنهاد  را  البغدادی  ابوبکر 
که رهبری داعش را در سال 2010 به دست گرفته بود. مدتی 
بعد از آن، در سوم جنوری 2014، داعش فلوجه را تصرف 
شهر  این  بازپس گیری  توان  دولت،  که  شد  مشخص  و  کرد 
را ندارد. این اتفاق، آن گونه که باید، هشداردهنده نبود. زیرا 
نخست وزیر عراق، یک سره بر خطر مرگ بار قیام ضدانقالبی 
ایالت  این  در  شیعه  اکثریت  تا  داشت  تاکید  انبار  در  سنی ها 
انتخابات  در  تا  دارد  وا  را  شیعه ها  می خواست  او  بترساند.  را 
رای  او  به  شود،  برگزار  اپریل   30 در  بود  قرار  که  پارلمانی 
امنیت«،  »آقای  به عنوان  او  به  مردم،  داشت  انتظار  او  بدهند. 
از  کامال  را  فقدان خدمات عمومی  و  دولتی  فساد  که  مردی 
ناتوانی در  بود، رای بدهند. من فکر می کردم شاید  برده  یاد 
که  است  عمدی  انتخاباتی  اقدام  یک  شهر،  بازپس گیری 

نتیجه ی آن بعد از انتخابات مشخص می شود.
اما بعدها، عراقی های آگاه، به من اطالع دادند که ناتوانی در 
انبار  ایالت  در  داعش  شکست دادن  و  فلوجه  بازپس گیری 
است.  نبوده  کم کاری  به خاطر  عراق،  شمالی  نقاط  سایر  و 
اعزام  انبار  برای پس گرفتن  ارتش عراق  قطعه ی  پنج  درواقع، 
شده بودند و به خاطر تلفات و فرار سربازان، خسارات سنگینی 
بسته  با یک کالشنیکف و چهار  فقط  بودند. سربازها،  دیده 
مرمی، به خط اول جبهه فرستاده شده بودند. آن ها اکثر اوقات 
گرسنه بودند، زیرا فرمانده های شان پول غذای آنان را به جیب 
نقلیه ی  مانند عراق، وسایل  نفت خیزی  بودند؛ در کشور  زده 
ارتش، با کمبود سوخت روبه رو شده بود؛ برخی از کندک ها 
پیشین  بود. یک وزیر  یافته  تقلیل  به یک چهارم  قدرت شان 
دولت عراق، در گفت وگویی با من، اعتراف کرد که »ارتش، 

شکست سختی در انبار خورده است«.
درگیرِی  بدون  سقوط  از  من  اخطارها،  این  همه ی  باوجود 
تمام  درواقع،  شدم.  شوکه  جون،  دهم  روز  در  موصل 
در  بی کیفیتی  و  فساد  درمورد  که  خفت آوری  داستان های 
سربازان  درآمدند.  کار  از  درست  بودم،  شنیده  عراق  ارتش 
از  زودتر  نه  اما  کردند،  فرار  موصل  در  جنگ  از  عادی، 
اربیل، مرکز  از  لباس های غیرنظامی، سر  با  ژنرال های شان که 

که  بود  شده  مشخص  قبل  سال  یک  درآوردند.  کردستان 
نظامی،  کارآیی  و  بنیادگرایانه  ایدیولوژی  ترکیب  با  داعش، 
برنامه های خود را پیش می برد. عملیات تصرف شمال و غرب 
انتخاب اهداف  با  بود:  برنامه ریزی شده  بسیار ماهرانه  عراق، 
خوِد  که  آن طور  یا  محافظت شده،  مواضع  از  اجتناب  و  نرم 
داعش عنوان کرد، پیش روی »مانند ماری که درمیان سنگ ها 

حرکت می کند«.
سوریه  و  عراق  وضعیت  غربی،  دولت های  که  بود  آشکار 
تمام، سیاست مداران  بودند. دو ساِل  فهمیده  به کلی غلط  را، 
عراقی به هرکسی که گوش شنوایی داشت، هشدار می دادند 
که اگر جنگ داخلی سوریه ادامه پیدا کند، عراق را بی ثبات 
می سازد. زمانی که موصل سقوط کرد، همه مالکی را مقصر 
می دانستند، که البته او در مورد مسایل زیادی باید پاسخ گو می 
بود، اما عامل اصلی افتضاحی که در عراق پیش آمد، جنگی 
بود که در خطوط مرزی کشور جریان داشت. قیام سنی های 
با  مالکی،  شد.  عراق  در  مشابه  انفجاری  به  منجر  سوریه، 
می کرد.  برخورد  فتح شده  کشوری  مانند  سنی،  ایالت های 
نمونه  بدون  عراق،  سنی  شهروندان  که  بدانیم  است  الزم  اما 
برنمی خاستند.  قیام  به  دوباره  سوری شان،  هم تایان  تشویق  و 
مقدم  گروه  به عنوان  گروه  این  عملکرد  از  که  داعش  برتری 
قیام سنی ها ناشی می شود، ممکن است قابل جبران باشد؛ اما 
داد،  انجام   2014 تابستان  در  گروه  این  که  حمالتی  احتماال 
در  آمریکا  حمله ی  زمان  از  که  را  شیعه ای  دولت  حاکمیت 

2003 به وجود آمده بود، برای همیشه پایان داده است.
سقوط موصل، فقط تازه ترین مورد از یک سلسله رویدادهای 
دنیای  که  است  در خاورمیانه  ناخوشایند  و  غیرقابل پیش بینی 
خارج را شگفت زده کرد. خاورمیانه، همیشه بستر خیانت باری 
غلط  دالیل  بیشتر  اما  است.  بوده  خارجی  دخالت های  برای 
فهمِی وضعیت خاورمیانه توسط غربی ها، جدید و ساختگی 
کشورهای  سپتامبر،  یازده  حادثه ی  به  آمریکا  واکنش  است. 
عراق،  و  افغانستان  که  زمانی  داد.  قرار  هدف  را  اشتباهی 
کشورهای دشمن دانسته شدند، عربستان سعودی و پاکستان 
و  القاعده  گروه  از  را  حمایت  بیشترین  که  کشوری  -دو 
ایدئولوژی پشت سر حمالت یازده سپتامبر انجام داده بودند–، 
نادیده گرفته شده و به آن ها اجازه داده شد به راه خود بروند. 
آمریکا  سابقه دار  و  نزدیک  متحدین  کشورها،  این  دوی  هر 
باقی ماندند.  یازده سپتامبر، متحد  باوجود حادثه ی  بودند، و 
بحرانی شدن  از  به خاطر ترس  اکنون عربستان سعودی  شاید، 
پادشاهی خودش، تمویل و حمایت از جنگ جویان جهادی 
در سوریه و مناطق دیگر جهان را کم کند. هم چنین، ممکن 
است نخست وزیر پاکستان، نواز شریف، اصرار کند که هرچه 

سرویس های  در  افراطی  عناصر  زدودن  برای  دارد  توان  در 
و  آمریکا  که  زمانی  تا  اما  می دهد.  انجام  پاکستان  امنیتی 
کلیدی ترین  کشور،  دو  این  که  نپذیرند  آن  غربی  متحدین 
عوامل ترویج تندوری های اسالمی هستند، دست آورد زیادی 

در جبهه ی جنگ علیه جهادی ها به وجود نخواهد آمد.
تنها دولت ها نبودند که قصه را اشتباه فهمیدند. اصالح طلبان 
را  عربی  بهار  که  کسانی  شدند؛  خطا  دچار  هم  انقالبیون  و 
نقطه ی پایانی بر رژیم های استبدادی در منطقه خواندند. برای 
دیکتاتوری،  و  فرقه گرایی  می رسید  نظر  به  کوتاه،  لحظه ای 
یک  آستانه ی  در  عرب،  جهان  است؛  فروپاشیدن  حال  در 
و  است  ایستاده  مذهبی  نفرت  از  خالی  و  جدید  آینده ی 
دشمنان سیاسی، اختالفات خود را در انتخاباتی دموکراتیک، 
درحالی که  آن،  از  بعد  سال  سه  انداخته اند.  دور  به 
مقابل  در  منطقه،  سراسر  در  دموکراسی خواهانه  جنبش های 
روبه افزایش،  فرقه اِی  خشونت های  و  موفق  ضدانقالب های 
در حال شکست خوردن است، آن خوش بینی ها، ساده لوحانه 
این موضوع که چرا جایگزین های  دارد  به نظر می رسند. جا 
منطقه  در  داعش،  مانند  جنبش هایی  و  پولیسی  دولت های 

کامال شکست خورده اند را به بررسی بگیریم. 
در  انقالبی  هر  مانند   ،2011 مردمی  قیام های  و  انقالب ها 
تاریخ، اصیل و واقعی بودند؛ اما شیوه ی درک این انقالب ها، 
تحوالت  ذات  در  غیرمترقبه بودن،  بود.  معیوب  به شدت 
متوجه  من  اگر  که  بوده ام  معتقد  همیشه  من  است:  اجتماعی 
هم  مخابرات«  »پولیس  رییس  است،  راه  در  انقالبی  شوم 
اطالعاتی  سرویس  العسکریه،  المخابرات  )شعبه  می فهمد 
برای  را  باشد  توانش  در  که  کاری  هر  او  و  سوریه(!  ارتش 
جلوگیری از انقالب به کار خواهد بست. انقالب های واقعی، 
به خاطر تقارن غافل گیرانه و غیرمترقبه ی مردم و رخدادها پیش 
می آیند، که با نیت های مختلف جمع می شوند تا یک دشمن 
بشار االسد را سرنگون کنند.  مانند حسنی مبارک و  مشترک 
 ،2011 قیام های  سیاسِی  و  اجتماعی  اقتصادی،  های  ریشه 
بسیار پیچیده اند. اگر آن زمان، این مسئله برای کسی آشکار 
نبود، بخشی از آن به اغراق تحلیل گران خارجی درمورد نقش 
فن آوری اطالعاتی جدید، برمی گشت. تظاهرکنندگان، که در 
تبلیغات ماهر بودند، برتری را در این دیدند که قیام ها را توسط 
انگلیسی زباِن  و  تحصیل کرده  وبالگ نویسان  و  تویترنویسان 
خود، در اساس، یک انقالب نرم و مطبوع جلوه دهند. هدف 
این بود که به مردمان غرب بگویند که انقالبیون جدید، بسیار 
 2011 در  خاورمیانه  در  آن چه  و  هستند  آن ها  خود  به  شبیه 
اتفاق می افتد، مانند قیام های ضدکمونیستی و متمایل به غرب 

در 1989 در شرق اروپا است.
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که  است  این  یکی  یکم  و  بیست  قرن  خوبی های  از 

در این قرن دیگر هیچ کسی مجبور نیست در همان 

هست  اطرافش  در  که  بی روحی  و  خشک  دنیای 

باشی  کجا  در  و  کی  نمی کند  فرق  کند.  زند گی 

همیشه  باشد.  چه قدر  دنیا  جیفه ی  از  سهم ات  و 

وصل  پرسرعت  یا  کم سرعت  انترنیت  به  می توانی 

شوی و واقعیت زندگی را پشت سر بگذاری و دنیای 

بیافرینی.  مطلوب خود را چنان که دوست می داری 

باشی،  مملکت  کاف(  ضم  کل)به  مدیر  اگر  مثال 

از  چون  و  کنی  نظر  والیت ها  اوضاع  به  می توانی 

وضعیت خوشت نیامد، فورا با دنیای شیرین رویای 

آنالین خود وصل شوی و در عالم رویا تصور کنی 

حالی  در  این  و  است.  مدیریت  تحت  چیز  همه  که 

است که آن بی پدرهایی که مشهور به طالب اند، اما 

در اصل برادران مایند، چون هنوز در قرنِ  غار زند گی 

شان  واقعی  اندازه ی  همان  در  را  واقعیت ها  می کنند 

نیست  رییس جمهور  تنها  آنالین،  دنیای  در  می بینند. 

از  بهره مند است. همه ی ما  آزادی رویاسازی  از  که 

این امکان برخوردار هستیم. مثال یک قهرمان در ُدبی 

با  نشسته و عیش زندگی را می برد. مریدی در کابل 

همین  را  قهرمان  این  است  »چه طور  می گوید  خود 

لحظه در میدان نبرد و در حال بازی با خون و آتش 

تصور کنم؟« و تصور می کند و تصور می شود و در 

نتیجه همان کسی که مثالً در دبی هست، در قندوز 

هم هست. یا مثال سازمان عفو بین الملل می گوید که 

کرده اند.  تجاوز  دختران  و  زنان  بر  طالبان  قندوز  در 

می گویند  خود  با  دویچه وله  پشتوی  بخش  مسئوالن 

عفو  سازمان  کیست؟  دیگر  بین الملل  عفو  »سازمان 

دویچه وله بخش پشتو این طور فکر نمی کند«. بعد، 

می بینیم که نوشته اند که آن که بر زنان قندوز تجاوز 

خود  اصال  بود؛  دیگر  نفر  یک  نبود،  طالب  کرد، 

هم  هرچه  بود.  بین الملل  عفو  سازمان  گزارش گر 

بگویی خانم، آقا، این چیزی که شما می گویید هیچ 

کسی  گوش  به  ندارد،  سازمان  آن  گزارش  به  ربطی 

نمی رود. می گویند ما این طوری بهتر می پسندیم اش. 

گر تو نمی پسندی، تغییر ده فضا را. یعنی از فضای 

خبر برو به یک فضای شیرین تر. مثال برو یک عکس 

فیس بوک  در  و  بگیر  شام ات  غذای  دسترخوان  از 

خالی.  تان  جای  »دوستان،  بنویس  زیرش  و  بگذار 

دیگر  هیچ کس  بَتَرکم.«  است  نزدیک  اکنون  همین 

مجبور نیست در دنیای مالل آور دقت زندهگی کند. 

با هم روزنامه نگار شهروند و مدیر و قهرمان و  همه 

بقیه ی چیزها هستیم. خوش به حال مان.

بگویید اوکی 
و آنالین شوید!

ترجمه ی حکمت مانابخش سی وچهارمپاتریک کاکبرن
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رومنایی  جدید  هوش مند  تلفن  دو  از  گوگل 
رشکت  ساخت  که   ،۶P نکسوس  است:  کرده 
هواوی است و نکسوس ۵X، که توسط رشکت 

ال جی ساخته شده است.
هر دو تلفن از دوربین های 12.3 مگاپیکسلی 
اثر  برای خواندن  استفاده می کنند، حس گری 
انگشت دارند و از ورودی یو اس بی C استفاده 

می کنند.
عین  در  اینرتنتی  جست وجوی  رشکت  این 
حال یک تبلت جدید هم به بازار عرضه کرده 
پایان  تا  است  قرار  و  دارد  نام   C پیکسل  که 

سال میالدی به فروش گذاشته شود.
که  اندروید،  عامل  سیستم   نسخه  جدیدترین 
روی  شده،  منترش  اخیرا  و  دارد  نام  مارشاملو 

همه این دستگاه ها نصب شده است.
سیستم   این  جدید  نسخه  می توان  این که  با 
نکسوس  دستگاه های  روی  بالفاصله  را  عامل 
قدیمی تر نصب کرد، باقی محصوالتی که از 
دیگر  ماه  باید چند  می کنند  استفاده  اندروید 
منتظر مبانند.  تازه  این نسخه  از  استفاده  برای 
را  جدید  نسخه  این  سازنده ها  از  خیلی  البته 

در اختیار مشرتی های خود قرار نخواهند داد.
همراه  به  مستقیام  گوگل  که  دستگاه هایی 
اندروید به بازار عرضه کرده هیچ گاه در صدر 
به گفته یکی  نگرفته اند، ولی  قرار  پرفروش ها 
چندانی  اهمیت  موضوع  این  کارشناسان  از 

ندارد.
فناوری  مشاوره  رشکت  کارمند  وود،  ِبن 
آن ها  »هدف  می گوید  اینسایت،  سی سی اس 
عالقه مندان و توسعه دهندگان نرم افزاری است 
انتشار یک نسخه جدید  از  بعد  که بالفاصله 
اندروید از آن استفاده می کنند. این دستگاه ها 
حکم مرجع را برای گوگل دارند و این رشکت 

به آن ها نیاز دارد.«
»به این ترتیب وبالگ نویسان فناوری، به عنوان 
می دهند،  شکل  عمومی  افکار  به  که  افرادی 
از هامن ابتدا به دستگاه هایی دست رسی دارند 
پیرشفت های  و  که می توانند آخرین خدمات 
گوگل و اندروید را به محض عرضه به منایش 

بگذارند.«
دستگاه ها  این  ساخت  رس  بر  هم  »سازندگان 
با یکدیگر رقابت می کنند – آن هم با وجود 
فروش  و  است  کار  این  مستلزم  که  خرجی 
دست رسی  با  می توانند  چون   – آن ها  محدود 
زودهنگام به برنامه ها و ویژگی هایی که گوگل 
پیشی  خود  رقیبان  از  دارد  تهیه  دست  در 
در  را  آن ها  می تواند  کاری  چنین  بگیرند... 

طراحی گوشی های دیگر خود یاری کند.«
 – هواوی  انتخاب  بر  دیگری  تحلیل گر 
پرفروش ترین سازنده چینی گوشی – به عنوان 

رشیک سازنده نکسوس انگشت می گذارد.
تکنولوژی،  آی اچ اس  تحلیل گر  فاگ،  ایان 

کار  آمریکا  بازار  در  کردن  باز  »جا  می گوید 
کار  این  با  بود.  هواوی  برای  مشکلی  خیلی 
برای  خود  توانایی  و  می شود  دیده  بیشرت 
منایش  به  را  باکیفیت  گوشی های  ساخت 
با  رابطه ای  چنین  هواوی،  برای  می گذارد. 

نکسوس بسیار مهم است.«
گوگل در عین حال از وسیله ای رومنایی کرده 
قدیمی  بلندگوهای  و  ضبط صوت ها  به  که 
شبکه  و  اینرتنت  طریق  از  تا  می دهد  اجازه 

وای فای موسیقی و پادکست پخش کنند.
برای  آن  از  می توانند  دستگاه  این  خریداران 
اینرتنتی  رادیوهای  اسپاتیفای،  به  دادن  گوش 
استفاده  دیگری  مشخص  نرم افزارهای  و 
و  اندروید  سیستم عامل های  تحت  که  کنند 
عین  در  وسیله  این  می کنند.  کار  آی او اس 
حال با مرورگر های کرومی که روی رایانه های 

شخصی نصب شده باشند هم سازگار است.
به  و  دارد  قیمت  پوند   30 صوتی  کروم کست 
مشابه  دستگاه های  از  خیلی  از  ترتیب  این 
استفاده  موسیقی  پخش  برای  که  مکملی 

می شوند ارزان تر است.
وای فای  گیرنده  که  بلندگوهایی  با  هم چنین 
قیمت های  به  از طرف سازندگان شان  و  دارند 

گزافی عرضه می شوند هم رقابت می کند.
در  که  گردهم آیی  یک  جریان  در  گوگل، 
تا  که  کرد  اعالم  شد،  برگزار  سان فرانسیسکو 
کروم کست  دستگاه  میلیون   20 از  بیش  امروز 
تلویزیونی  پخش  برای  که  فروخته  تصویری 

استفاده می شود.
وب سایت  مؤسس  مایلز،  استیوارت  گفته  به 
خیلی  اولیه  »کروم کست  تک،  پاکت لینت 
بود.  گوگل  محصول  چون  کرد  عمل  عالی 

مردم به کیفیت و توانایی آن اعتامد داشتند.«
»بار اولی نیست که چنین دستگاهی می بینیم. 
خوبی  موفقیت  با  زیاد  احتامل  به  ولی 
کردن  به روز  برای  راهی  چون  می شود  مواجه 
کیفیت  هنوز  که  قدیمی  ضبط صوت های 
پای  پیش  دارند  خوبی  خیلی  صدای  پخش 

مردم می گذارد.«
مجهزترین  ورود  با  محصول  این  از  رومنایی 
بازار  به  سونوس  رشکت  هوش مند«  »بلندگوی 
همراه شده که یکی از پرفروش ترین نام ها در 

این بخش است.
این محصول به مراتب گران تر از وسیله جانبی 
کیفیت  سونوس  گفته  به  اما  است،  گوگل 
باالتر  »صدای فضاپرکنی« که پخش می کند، 
است و می توان آن را با استفاده از یک نرم افزار 

جدید تنظیم کرد.
کروم کست  دوم  نسل  از  هم چنین  گوگل 
می کند  کار  تلویزیون  با  که  خود  تصویری 
با  گذشته  به  نسبت  که  کرد  رومنایی 
باال  برای  و  می کند  کار  بیشرتی  نرم افزارهای 

مجهز  آننت  سه  به  حاال  ارتباطی  ثبات  بردن 
شده است.

گذاشته  فروش  به  زمانی  در  محصوالت  این 
رُکو  و  آمازون  اپل،  رشکت های  که  می شوند 
پخش  برای  خودشان  دستگاه های  دارند  هم 

صوتی و تصویری را به بازار عرضه می کنند.
نرم افزارهای برگزیده

کروم کست صوتی را می توان با فیش های ۵/3 
وسایل  به  نوری  کابل  و  آرسی ای  میلی مرتی، 

پخش صدا وصل کرد.
وسیله  این  با  که  نصب شده ای  نرم افزارهای 
کاربر  به  آیکونی  منایش  با  باشند  سازگار 
اجازه می دهند تا بدون جفت کردن صدا را از 

طریق این وسیله پخش کند.
هم  مهامن ها  که  است  معنا  این  به  این 
به خانه و متصل شدن  از ورود  بعد  می توانند 
به شبکه وای فای موسیقی مورد عالقه خود را 

پخش کنند.
بی بی سی  به  کروم کست،  مدیر  ساندرز،  دَن 
گفت »تا وقتی دستگاه ها به یک شبکه وصل 
باشند شام مشکلی با فاصله نخواهید داشت. 
شوید  خارج  اتاق  از  اگر  بلوتوث،  برخالف 

ارتباط شام قطع نخواهد شد.«
دیزر، پندورا، آردیو و پلی میوزیک خود گوگل 
از جمله نرم افزارهایی اند که در زمان ورود این 
دستگاه به بازار با آن سازگاری دارند. قطعات 
موسیقی را می توان از حافظه رایانه هم پخش 

کرد.
دستگاه  این  با  تایدال  و  میوزیک  اپل  ولی 

سازگار نیستند.
بازی با صدا

محصول  این  در  که  ویژگی هایی  از  یکی 
منی شود  یافت  بازار  به  ورود  زمان  در  گوگل 
بلندگو  چند  از  صدا  هم زمان  پخش  توانایی 
است. البته این رشکت می گوید امیدوار است 
این  به  آینده  سال  اوایل  تا  را  ویژگی  این  تا 

دستگاه اضافه کند.
بلندگوهای  جذاب  ویژگی های  از  یکی  این 
سونوس است که به خریداران اجازه می دهد تا 
محصوالتش را در اتاق های مختلف منزل شان 
موسیقی  آن ها  همه  از  هم زمان  و  دهند  قرار 

پخش کنند.
این  برندهای  پرفروش ترین  از  یکی  عنوان  به 
و  صدا  کیفیت  بر  رشکت  این  تاکید  بخش، 
تا  است  محصوالتش  بی سیم  توانایی های 
را  آن ها  پوندی   ۵99 تا   1۶9 قیمت های  بتواند 

توجیه کند.
است  تروپلی  رشکت  این  کلک  جدید ترین 
که  صدا  بررسی  برای  نرم افزارش  در  ابزاری   –
بلندگو پخش  از  را  نواهای مختلف  از  بازه ای 
می کند و با تحلیل آن ها اعوجاج صدای ناشی 

از پنجره، پرده و دیوارها را جربان می کند.
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بگو مگو از

منطق قبیلوی

جلسه امروز مجلس منایندگان با هیاهو و اخالل تعدادی از 

وکال بی نتیجه پایان یافت.

از وزیر رسحدات آقای گالب منگل، در ارتباط  استجواب 

با توافق نامۀ ننگین این وزارت و شامری دیگر از منسوبین 

دولتی با متنفذین محلی در منطقه دند غوری والیت بغالن در دستور کار مجلس بود. 

پرسش هایی که از سوی عده ای از منایندگان در این رابطه مطرح شد، به خوبی نشان 

ایجاد  و  طالبان  به  غوری  دند  ساحه  واگذاری  معنای  به  توافق نامه  این  انعقاد  که  داد 

پناهگاهی امن به منظور تجدید قوا و سازمان دهی مجدد هراس افگنان در شامل کشور 

از سوی مجلس،  ننگین  این توافق نامه  ابطال  با تغییر فضای مجلس و امکان  است. 

وکالی که هم نوایی خود را با طالبان پنهان کرده منی توانند، نظم جلسه را برهم زدند و با 

درگیری فزیکی باعث بی نتیجه ماندن جلسه امروز مجلس شدند.

عده ای در حکومت و پارملان با برخوردهای غیر عقالنی و قبیله گرایانه گامن می کنند که 

به قوم و تبار خود خدمت می کنند؛ حال آن که منی دانند »آن کس که باد می کارد، طوفان 

درو خواهد کرد«!

آینده را خوب منی بینم. با منطقی که این وطن داران پیشه کرده اند، نه خود روی آرامی 

خواهند دید و نه دیگران را مجال زندگی با عزت خواهند داد.

 مردم!

اندک ترین تعقل سیاسی نشان می دهد که پشتون ستیزی 

برای سبقت جویی سیاسی  یک دکتورین منطقی و موفق 

اقوم دیگر به خصوص تاجک ها، نخواهد بود.

اگر تاجک ها، هزاره ها، و ازبک های افغانستان با استفاده 

از بلوغ سیاسی الزم نتوانند تعامل سیاسی با پشتون های تحصیل کرده و مرتقی کشور را 

تحمل کنند، الرتناتیف شان نیرو هایی خواهد بود که برداشنت رس اقوام دیگر به نام خدا 

برای شان ثواب است.

مردم! یاد تان باشد که آن چه امروز دارید انجام می دهید، سال ها پشیامنی در پی خواهد 

داشت. هیچ قوم افغانستان برای فعاًل حامیه سیاسی منطقه یی و فرا منطقه یی وسیع تر 

از پشتون های افغانستان را ندارد و این واقعیتی است که هر تحصیل کرده شام خصوصًا 

آن هایی که سیاست می دانند درک کرده اند. دلیل اش واقعیت سیاسی رژیم حاکم بین 

املللی است که منی شود در این جا ترشیح کرد.

کسانی که بنام هویت قومی سیاست می کند فقط یک مشکل دارند و بس. آن ها در آتش 

هوس قدرت چنان دارند می سوزند که هیچ منطقی منی تواند آن ها را از این سوزش نجات 

دهد. متام سیاست مدارن پشتون می دانند که مردم پشتون افغانستان در گرو نیرو های 

از دایره سحر بیرون  اند، و این کار وقت الزم دارد تا مردم عادی پشتون  ساحر مانده 

بیایند. اما با این پشتون ستیزی که شام نشان می دهید، به ناچار متام مردم پشتون را 

برای سحر همگانی مجبور خواهید ساخت.

اگر شام در هوس قدرت عقل خود را از دست نداده اید و در پی قدرت دیوانه نیستید، 

دست از این هویت ستیزی بردارید که فردا وقتی این آتش کشور را به کام خود بکشد، 

هوس بازان قدرت )از متام اقوام( فرار می کنند و شام می مانید با آتشی که خود افروخته 

اید.

به جز همکاری و تعامل با پشتون های تحصیل کرده و هوشیار، راهی بهرتی برای آینده 

وجود ندارد. این است ابتدایی ترین واقعیت سیاسی کشور. اگر این واقعیت را با استفاده 

از کله نپذیریم مجبور خواهیم شد یک روز با از دست دادن کله بپذیریم. شام برای فعاًل 

در قوم خود کدام رهربی رساغ ندارید که برای یک جنگ متام اعیار قومی کله یی کاری 

داشته باشد و یا هم همت الزم. همۀ ایشان با یک چوکی و یا یک مشت پول حارض 

خواهند شد تا شام را در دم تیغ تنها بگذارند.

اگر باور تان منی آید، یک رهرب هوشیار و خبیر سیاسی خود را رساغ کنید که خالف این 

اصل حکم کرده باشد.

بد  گفته  هرکی  می کنند؟  تجاوز  زنان  بر  طالبان  گفته  کی  

تاریخ  و منی کنند.  نکرده  تجاوز  زنان  به  آنان هرگز  کرده! 

ثابت ساخته که یک صفت خوب طالبان این است که به 

زنان هرگز تجاوز منی کنند. برعکس آن ها در هنگام جنگ، 

بعضی از زنان را به صورت بسیار قانونی و آبرومندانه غنیمت 

شان  تاجکستانی   و  چیچنیایی  و  ازبکستانی  و  پنجابی    دلیر  هم سنگران  به  و  می گیرند 

»تحفه« می دهند. »تحفه دادِن زن« از ارزش های پذیرفته شدهء طالبانی است که ما و 

شام از گذشته های دور آن را احرتام کرده ایم )یادتان خو است( و هرگز خالف آن حرفی 

نگفته ایم. پس لطفًا تهمت تجاوز را بر طالب بیچاره مبندید!

دشمن را باید اردو شکست دهد :

خویش  امنیتی  نیروهای  متام  و  ملی  اردوی  از  باید  همه 

اردوی  که  است  این  عزت  با  راه حل  همه.  مناییم.  دفاع 

افغانستان دشمن را شکست بدهد، که خواهد داد. صالبت 

آزمایش  به  بحران  لحظه های  در  ملت ها  همبستگی  و 

می رود. بیایید ازین آزمایش رسخ روی بدر آییم. ایجاد نفرت قومی، تشنج قومی، کشتار 

قومی و انتقام قومی برنده نداشته است، ندارد و نخواهد داشت. کسانی که تالش دارند 

تفرقه قومی ایجاد منایند از هر سویی که اند »ستون کثیف اند «.

  احمد بهزاد   

Ahmad Idrees Rahmani II    

Barry Salaam

Amrullah Saleh
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تئو والکات، مهاجم آرسنال به متجید از مسوت اوزیل، 
هافبک آملانی تیمش پرداخت و گفت که او فوتبال را 

برای هم تیمی هایش راحت می کند. 
اوزیل فصل خوبی را تا به اینجا سپری کرده و سه پاس 
از  یکی  است.  کرده  ارسال  هم تیمی هایش  برای  گول 
پاس گول ها مقابل استوک سیتی و برای والکات ارسال 
به  آرسنال  سایت رسمی  با  مصاحبه  در  والکات  و  شد 

متجید از اوزیل پرداخت. 
پاس  برای شام  زمین  نقطه  هر  از  می تواند  او  او گفت: 
نشان  را  این  استوک  مقابل  گولش  پاس  بفرستد.  گول 
می دهد و هم چنین نشان می دهد که او چه توانایی هایی 
پا به توپ می شود  برای تیم دارد. اولین کاری که وقتی 
انجام می دهد پاس گول دادن است. در واقع، حتی وقتی 
این موضوع می گذرد.  نیز در فکرش  نیست  توپ  به  پا 
پیش از اینکه پا به توپ شود، می داند باید چه کار کند. 
این کیفیت او را ثابت می کند. من می دانم که وقتی او پا 
به توپ می شود چه کار می کند. تنها باید از آن فرارهای 
به  بین مان  ارتباط  که  باشم  امیدوار  و  داده  انجام  رسیعم 

خوبی حفظ شود و پاس او به من برسد. 

که  کرد  عنوان  منچسرتسیتی  مهاجم  اسرتلینگ  رحیم 
هیچ گاه از بازی کردن برای تیم ملی انگلیس رس باز نزده 

است. 
اسرتلینگ در دیدارهای اخیر تیم ملی انگلیس حضور 
نداشت و روی هاجسون، رسمربی تیم ملی انگلیس مدعی 
شده بود که اسرتلینگ به خاطر خستگی از او خواسته که 
او  او را دعوت نکند. حال ستاره 20 ساله عنوان کرد که 

هیچ گاه چنین درخواستی از مربی اش نداشته است. 
او گفت: مربی از من سوال پرسید و من هم انسان صادقی 
از من پرسید که آیا  او  او گفتم.  به  را  هستم و حقیقت 
خسته  پاهایم  که  گفتم  من  ولی  است  خوب  اوضاعم 
است. هیچ گاه نگفتم که منی خواهم بازی کنم یا چنین 
از من یک سوال ساده پرسید و من پاسخ  او  چیزهایی. 
درستی به او دادم. دروغ نگفتم که او، من کامال آماده ام 
یا چنین چیزهایی. هیچ گاه نگفتم که منی خواهم بازی 
کنم. مشخصا مربی پس از این جمله من نظرش را عوض 
کرد. پس از آن، صحبت های منفی علیه من بسیار زده 

شد. برایم دوره سختی سپری شد. 

برندان راجرز، رسمربی لیورپول، نگران اخراج شدن از این 
باشگاه نیست و تاکید کرد که جایگاهش روی  نیمکت 

رسخ ها در خطر نیست.  
ششم  رتبه  به  برتر  لیگ  در  گذشته  فصل  که  لیورپول 
رسید، در پایان هفته هفتم  این فصل، در رتبه نهم جای 

دارد. 
منایش های ضعیف و نتایج دور از انتظار رسخ ها، فشار 
روی راجرز را افزایش داده است اما او تاکید  کرد که خطر 

اخراج تهدیدش منی کند. 
او به خربنگاران گفت: من نگران نیستم. اینطور نیست 
باشد.  شده  داده  من  به  تضمینی  یا  باشم  خودخواه  که 
است  این  ما  هدف  و  کرد  خواهم  را  تالشم  متام   من 
برسیم.  پیروزی  به  اورتون  مقابل  هفته  این  دیدار  در  که 
منی خواهم بگویم هیئت مدیره به من اطمینان نداد که 

می مانم. 
ما با هم چند پیامک رد و بدل کردیم و من  با یان آیره، 
مدیر اجرایی باشگاه، صحبت کردم. هیچ تغییری ایجاد 
نخواهد شد. ما منتظر این دیدار هستیم تا منایش خوبی 
ارائه بدهیم. اگر کمی خوش شانس باشیم و کمی بخت 

با ما یار  باشد، می توانیم پیروز شویم. 
ما یک تیم در حال بازسازی هستیم، با بازیکنان جدید 
و باید از نو به پیش  برویم. می دانیم فصلی طوالنی در 
و  هستیم  فصل  ابتدایی  مراحل  در  هنوز  داریم.  پیش 
باید تا آن جا که می توانیم  پیرشفت کنیم. می دانیم چند 
بازیکن فوق العاده مانند دنیل استوریج داریم که تازه به 
تیم برگشته اند. با  داشنت آن ها، می توانیم بار دیگر برای 

قهرمانی بجنگیم.   

خامس دربی مادرید را
 از دست داد

مورینیو: 
چلسی مثل شرتمرغ نیست

راجرز: 
خطر اخراج من را تهدید منی کند

پتی:
 مورینیو گاهی ظاملانه رفتار می کند

وراتی: 
کونته بهرتین مربی دنیاست

ناواس:
 رئال برای اتلتیکو احرتام قائل است

فان خال:
 به قهرمانی یونایتد ایامن دارم

بهبود  عدم  دلیل  به  رودریگز  خامس 
گذشته  روز  دو  در  نتوانست  مصدومیتش، 
و  یابد  حضور  رئال  گروهی  مترینات  در 
بدین ترتیب با تایید تیم پزشکی رئال و رافا 

بنیتس، دربی مادرید را از دست داد. 
اینکه  اعالم  با  پنجشنبه،  روز  که  خامس 
مصدومیتش بهبود یافته، در مترین گروهی 
هامن  از  دیگر  بار  بود،  شده  حارض  رئال 
رئال  را  مترین  و  دید  آسیب  قبلی  ناحیه 

را ترک گفت. 
تا  شد  سبب  خامس  همسرتینگ  مشکل 
رئال  گذشته  روز  دو  مترینات  در  نتواند  او 
حضور یابد و دیروز رافا بنیتس در نشست 
رئال،  پزشکی  تیم  از  نقل  به  خود،  خربی 
فردا  کلمبیایی  ستاره  این  که  کرد  تایید 
بود.  نخواهد  بازی  به  قادر  اتلتیکو  مقابل 
هفته  دو  یکی  او  که  می شود  بینی  پیش 

دیگر نیز به دور از میادین مباند. 

کرد  تاکید  چلسی،  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 
برای برطرف شدن مشکالت تیمش، منتظر 
سپری شدن زمان  منی ماند و اگر الزم باشد، 
رختکن  در  هم  تیمش  بزرگ  بازیکنان  از 

انتقاد می کند.  
آبی های لندن فصل جدید لیگ برتر را با 
نتایج دور از انتظاری آغاز کردند و  در حال 
قرار دارند  حارض در رتبه چهاردهم جدول 
اما مورینیو اعالم کرد که آماده است تا با این 

مشکالت  روبرو شود. 
دارد  وجود  حیوانی  گفت:  خربنگاران  به  او 
که رسش را توی زمین فرو می کند؛ شرتمرغ. 
در رشایط بد،  منی توان این کار را انجام داد 
اینکه  یا  ماند  خوب  رشایط  منتظر  فقط  و 
بشود؛  یا  حل  خودش  مشکل  ماند  منتظر 
اینکه منتظر ماند تا ماه تغییر کند و اوضاع 
در  اگر  است.  اشتباه  کار  این  شود.  روبراه 
نباشید.  شرتمرغ  مثل  هستید،  بدی  رشایط 
باید رس را باال گرفت و با مشکل  روبرو شد؛ 
موضوع  من  برای  کرد.  کار  و  کرد  صحبت 

اینطور است. 
گاهی اوقات بازیکنان در زمین منی  خواهند 
پنهان  را  خودشان  شوند.  توپ  صاحب 
می کنند. این بدترین چیز است. در دو- سه 
بعدی  بازی  و  می  خورید  شکست  بازی 
در  ندارید  دوست  اما  بود  خواهد  خانه  در 
آن جا بازی کنید. من حتی در باشگاه های 
 بزرگ هم چنین بازیکنانی داشتم. اما فکر 

ما  که  دادیم  نشان  آرسنال  مقابل  می کنم 
بدترین روند  با  ما  نداریم.  بازیکنانی  چنین 
از  بعد  گرفتیم؛  قرار  مقابل  آرسنال  ممکن، 
شکست مقابل کریستال پاالس و اورتون اما 
مقابل آرسنال  بودند. فکر  بازی  همه آماده 
باشیم که  منی کنم ما این مشکل را داشته 
بازیکنی اشتیاق و شخصیت بازی کردن را 

نداشته  باشد. 
ارتباط  در  هم  با  مشخص  طور  به  ما  همه 
هستیم. همه می خواهند خوب کار کنند و 
انتقادات را می پذیرند.  وقتی اشتباه می کنید، 
باید در مورد آن صحبت کنید. می دانید من 
فوتبال؟  مربی گری.  در  می نامم؟  چه  را  این 
وقتی من از مدافع راستم، برانیسالو ایوانوویچ، 
انتقاد می کند و اوال آینا هم حضور دارد، این 

برای او یک  آموزش است. 
و  می کند  انتقاد  کیهیل  گری  از  من  وقتی 
دارد،  نکرده، حضور  بازی  که  هم  جان تری 
می خواهم.     چه  من  که  شود  متوجه  می 
 وقتی از ویلیان به دلیل جابجایی اش انتقاد 
می کند و پدرو رودریگز که چند  هفته است 
به تیم پیوسته، حضور دارد، می شنود و یاد 
می گیرد. دوست دارم تیم صحبت کند. من 
صحبت  که  می کنم  تحریک  بازیکنان  را 
کافی  اندازه  به  که  اوقات  گاهی  کنند. 
می  پرسم  سوال  خودم  منی کنند،  صحبت 
و این باعث می شود تا بیشرت ارتباط برقرار 

کنند. 

برندان راجرز، رسمربی لیورپول، نگران اخراج 
شدن از این باشگاه نیست و تاکید کرد که 
خطر  در  رسخ ها  روی  نیمکت  جایگاهش 

نیست.  
به  برتر  لیگ  در  لیورپول که فصل گذشته 
هفتم  این  هفته  پایان  در  رسید،  رتبه ششم 

فصل، در رتبه نهم جای دارد. 
انتظار  از  نتایج دور  و  منایش های ضعیف 
رسخ ها، فشار روی راجرز را افزایش داده است 
اما او تاکید  کرد که خطر اخراج تهدیدش 

منی کند. 
نیستم.  نگران  من  گفت:  خربنگاران  به  او 
اینطور نیست که خودخواه باشم یا تضمینی 
را  تالشم  متام  باشد.  من  شده  داده  من  به 
در  که  است  این  ما  هدف  و  کرد  خواهم 
پیروزی  به  اورتون  مقابل  هفته  این  دیدار 
به  بگویم هیئت مدیره  برسیم. منی خواهم 

من اطمینان نداد که می مانم. 
ما با هم چند پیامک رد و بدل کردیم و من 
باشگاه، صحبت  اجرایی  مدیر  آیره،  یان   با 
ما  شد.  نخواهد  ایجاد  تغییری  هیچ  کردم. 
خوبی  منایش  تا  هستیم  دیدار  این  منتظر 
ارائه بدهیم. اگر کمی خوش شانس باشیم 
و کمی بخت با ما یار  باشد، می توانیم پیروز 

شویم. 
با  هستیم،  بازسازی  حال  در  تیم  یک  ما 
بازیکنان جدید و باید از نو به پیش  برویم. 
داریم.  پیش  در  طوالنی  فصلی  می دانیم 
و  هستیم  فصل  ابتدایی  مراحل  در  هنوز 
کنیم.  می توانیم  پیرشفت  که  آن جا  تا  باید 
می دانیم چند بازیکن فوق العاده مانند دنیل 
اند.  برگشته  تیم  به  تازه  که  داریم  استوریج 
برای  دیگر  بار  می توانیم  آن ها،  با  داشنت 

قهرمانی بجنگیم.   

چلسی،  سابق  هافبک  پتی،  امانوئل 
رسمربی  مورینیو،  ژوزه  است  معتقد 
اخیر  بیش  ماه های  در  لندن،  آبی های 
به  را  تاریک شخصیتش  اندازه بخش  از 

منایش گذاشت.  
لیگ  جدید  فصل  رقابت های  چلسی 
از  و  کرد  آغاز  ضعیف  بسیار  را  برتر 
کارنیرو،  اوا  با  او  درگیری  سوی  دیگر، 
این  جدایی  به  که  باشگاه،  پزشک 
را  زیادی  انتقادهای  انجامید،  زن  پزشک 
که  پتی  داشت.  به همراه  آقای خاص   از 
چلسی  برای   2004 تا   2001 سال های  بین 
داشت  دوست  که  کرد  اعالم  کرد،  بازی 
معتقد  اما  کند  بازی  نظر  مورینیو  زیر 
پرتگالی  مربی  این  اخیر  رفتارهای  است 

"ظاملانه" است. 
مورینیو  ژوزه  من  گفت:  خربنگاران  به  او 
را دوست دارم اما اخیرا احساس کردم که 
بخش تاریخ شخصیت  او بیشرت به چشم 
است  حیف  است.  ظامل  او  است.  آمده 
مایل  و  دارم  دوست  را  او  واقعا  من  زیرا 
او  شخصیت  کنم.  کار  او  نظر  زیر  بودم 

هم یک بخش  دیوانه دارد که من دوست 
دارم. 

و  ایده ها  به  او  است.  هنجارشکن  او 
او  را  من  دارد.  باور  خودش  روش های 
نتوانسته  پیشوا می بینم. هیچ کسی  یک 
مختلف  باشگاه های  در  او  دستاوردهای 
که  می گویند  خیلی ها  باد.  داشته  را 
مورینیو بی  ادب است و رفتار آزار دهنده 
یا  است  پورانوئید  دارد؛  مالیخولیایی  و 

چیزهایی مثل این. 
باشگاهی  هر  در  بود.  او  باید صادق  اما   
در  فقط  و  رسیده  موفقیت  به  بوده  که 
زمان حضورش در رئال، نتوانسته قهرمان 

 چمپیونزلیگ شود. 
اما من اتفاقاتی که به تازگی در مورد اوا 
کارنیرو رخ داد، را دوست نداشتم. اگر این 
بیرون  به  و  داد  رخ  می  خصوصی  اتفاق 
اما این در  درز می کرد، قابل پذیرش بود 
مقابل چشم عموم بود. همه آن را دیدند. 
پنهان  را  کارنیرو  مورد  در  او  توهینش 
نکرد. می توانم درک کنم که چرا کارنیرو 

نخواست به کار در چلسی  ادامه بدهد.  

ایتالیا  ملی  تیم  هافبک  وراتی،  مارکو 
است  مربی  بهرتین  کونته  که  کرد  عنوان 

که او تحت هدایتش بازی کرده است. 
هدایت  تحت  ژرمن  سن  پاری  هافبک 
و  شد  دعوت  ایتالیا  ملی  تیم  به  کونته 
منایش  به  خود  از  هم  خوبی  عملکرد 
انتظار می رود او جانشین پیرلو  گذاشت. 
از  متجید  به  او  حال  و  شود  آتزوری  در 

مربی خود پرداخت. 
مربی  بهرتین  کونته  نظرم  به  گفت:  او 

است که با او کار کردم او مربی است که 
از  تقریبا  و  است  متمرکز  جزئیات  روی 
مطلع است.  به حریفش  همه چیز راجع 
برای همین است که مدتی زمان می برد تا 
متوجه آنچه از شام خواسته است بشوید. 
بزرگ  مزیت  یک  تیم  در  کونته  حضور 
برای تیم ملی ایتالیا است.  وراتی پیش تر 
تحت هدایت کارلو آنچلوتی و زمان کار 
کرده و در حال حارض نیز تحت هدایت 

بالن در پاری سن ژرمن توپ می زند. 

کیلور ناواس، دروازه بان رئال مادرید عنوان 
احرتام ویژه ای  اتلتیکو  برای  رئال  کرد که 

قائل است. 
به مصاف  مادرید  در دربی  امروز  تیم  دو 
برای  دیدار  این  یک دیگر خواهند رفت. 
و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  رئال 
اولین محک سخت بنیتس خواهد بود. با 
این حال، ناواس عنوان کرد که رئال برای 

تیم هم شهری، احرتام ویژه ای قائل است. 
او گفت: بازی فوق العاده ای خواهد بود، با 
انگیزه ای بسیار پا به آن خواهیم گذاشت. 
دارند  دوست  همه  بازی ها،  این گونه  در 
دربی  مادرید،  در  باشند.  داشته  حضور 
محسوب  لیگ  بازی  بزرگ ترین  مادرید 

اهمیت  بازی  این  برای  هواداران  می شود. 
شایسته  ما  رقبای  همه ی  قائلند.  زیادی 
است  موضوع  همین  و  هستند  احرتام 
تبدیل  حرفه ای  بازیکن  یک  به  مارا  که 
می کند و ما را تشویق می کند در هر بازی 
و  دارم  احساس خوبی  کنیم.  بازی  خوب 
شده  گذاشته  اختیارم  در  که  فرصتی  از 
هستم  اتفاقی  تجربه ی  دنبال  به  ممنونم. 
چیز  همه  و  بودم  منتظرش  سال ها  که 
خوب پیش رفته است. رافا بنیتس سخت 
کوش و فرمانده است و همیشه از لحاظ 
تاکتیکی آماده است. اینکه تیم مستحکم 
موضوع  می کند،  بازی  خوب  و  است 

مهمی است. 

منچسرتیونایتد  رسمربی  فان خال،  لوئیس 
عنوان کرد که به قهرمانی با تیمش ایامن 

دارد. 
پس از گذشت 7 هفته از دیدارهای لیگ 
و  سیتی  از  باالتر  منچسرتیونایتد  برتر، 
وستهام در صدر جدول قرار دارد. شیاطین 
نسبت  اختالف  امتیاز  یک  با  تنها  رسخ 
خال  فان  ولی  است  صدرنشین  سیتی  به 
همراه  به  است  مطمنئ  که  کرد  عنوان 

تیمش می تواند قهرمان شود. 
به  باید  همیشه  می کنم  فکر  گفت:  او 
تیم،  در ترکیب  داشت  ایامن  موضوع  این 
تناسب خوبی به چشم می خورد که آن را 
نسبت به سال گذشته به تیم بهرتی تبدیل 

می کند. فصل گذشته هم شانس خوبی 
داشتیم. بنابراین من به قهرمانی تیم ایامن 
دارم. این مهم ترین چیز است و هم چنین 
نه تنها من بلکه بازیکنان هم به قهرمانی 
ایامن دارند. اگر مقابل آرسنال به پیروزی 
تیم  به نفس  برسیم، فکر می کنم اعتامد 

خیلی باال برود.  
فان خال سپس عنوان کرد که اگر تیمش 
قهرمان نشود هم نا امید نخواهند شد. او 
به  تا  دادید  انجام  کاری  هر  وقتی  گفت: 
یک سطح باالیی برسید، تا قهرمان شوید، 
به  هم  رشایط  باید  شد.  امید  نا  منی توان 
نفع شام رقم بخورند و این موضوع همیشه 

اتفاق منی افتد. 















والکات: 
اوزیل بازیکن ویژه ای است

اسرتلینگ:  هیچ گاه  نگفتم 
 منی خواهم  برای  انگلیس  بازی  کنم

راجرز: 
خطر اخراج من را تهدید منی کند
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نیروهای امنیتی کنترل ولسوالی بهارک بدخشان را
 دوباره بدست گرفتند 

وزیر مالیه با سفیر ایران
 در کابل روی مسایل اقتصادی 

گفت وگو کرد بدخشان  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
نیروهای  که  داده اند  خرب  کشور  رشق  شامل  در 
امنیتی صبح دیروز، شنبه، موفق شده اند که ولسوالی 
بهارک واقع در 40 کیلومرتی شهر فیض آباد مرکز 

این والیت، را دوباره پس بگیرند.
این  بر  گسرتده  حمله  با  جمعه  روز  طالبان  گروه 
ولسوالی، حوالی ساعت یک بعد از ظهر، کنرتل آن 

را بدست گرفتند.
لعل محمد احمدزی، سخن گوی پولیس بدخشان 
گفته است این عملیات جمعه شب با حامیت هوایی 
نیروهای ناتو و هلی کوپرتهای توپ دار ارتش کشور 
آغاز شد و صبح روز شنبه با کشته شدن دست کم 

۶0 طالب، با پیروزی نیروهای امنیتی پایان یافت.
به نقل از بی بی سی، سخن گوی پولیس بدخشان 

افزوده که در این عملیات امان الدین، والی نام نهاد 
گروه طالبان در بدخشان نیز کشته شده  است.

شاهدان عینی نیز کشته شدن این والی گروه طالبان 
را تایید کرده و گفته اند که امان الدین در گروه طالبان 
از نفوذ زیاد و از قدرت محلی الزم برخوردار بود و 
کشته شدن او می تواند به پیش َروی نیروهای افغان 

کمک کند.
که  است  گفته  خربنامه ای  در  نیز  دفاع  وزارت 
حوالی  بهارک  ولسوالی  پس گیری  باز  عملیات 
ساعت 11 جمعه شب توسط نیروهای امنیتی آغاز 
نیروهای  با پیروزی  و به ساعت 7 صبح روز شنبه 

امنیتی پایان یافت.
وزارت دفاع نیز کشته شدن والی نام نهاد طالبان برای 
والیت بدخشان همراه 15 تن از افرادش، را تایید 

کرده  ذکر  فسیح الدین  قاری  را  او  نام  اما  می کند 
است. 

سخن گوی پلیس بدخشان هم چنان گفته است که 
وردوج  ولسوالی  سمت  به  اکنون  امنیتی  نیروهای 
در حرکت هستند. این ولسوالی در 20 کیلومرتی 
ولسوالی بهارک قرار دارد و چند روز قبل کنرتل آن 

به دست گروه طالبان افتاد. 
سقوط ولسوالی وردوج و بهارک والیت بدخشان 
پس از سقوط شهر قندوز به دست طالبان صورت 
گرفت. والیت های بدخشان، بغالن، تخار و بلخ در 
نزدیکی والیت قندوز موقعیت دارند. بعد از سقوط 
برخی ولسوالی های  از سقوط  نگرانی  قندوز  شهر 
والیت های که در مجاورت قندوز قرار دارند، باال 

گرفته است.

نرش  با  مالیه  وزارت  روز:   اطالعات 
اکلیل  که  است  گفته  خربنامه ای 
میزان   11 امروز  مالیه،  وزیر  حکیمی، 
جمهوری  سفیر  بهرامی،  شاه  رضا  با 
مقر  در  کابل،  مقیم  ایران،  اسالمی 

وزارت مالیه مالقات منود.
این  در  خربنامه،  این  از  نقل  به 
تجارتی،  مسایل  مورد  در  مالقات 
و  واردات  و  صادرات  گمرکی،  تعرفه 
کشور  دو  بین  اقتصادی  همکاری های 

گفت وگو صورت گرفته است.
دیدار  این  در  جانب  دو  هر  هم چنان 

در مورد آمادگی های الزم برای نشست 
میان  تجارتی  و  اقتصادی  مشرتک 
قرار  و  کرده  صحبت  ایران  و  افغانستان 
این  شدن  دایر  از  پیش  تا  است  شده 
مشرتک  مطبوعاتی  اعالمیه ی  نشست، 

میان دو کشور ترتیب گردد.
کمیسیون  جلسه  که  یادآوری ست  قابل 
در  کشور  دو  میان  اقتصادی  مشرتک 
می گردد  برگزار  جاری  سال  عقرب  ماه 
تا در آن روی مسایل مختلف تجارتی 
گفت وگو  کشور  دو  بین  اقتصادی  و 

شود.


