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وزارتداخله
وظایف هزار تن از کارمندان اداره
توزیعتذکرههایبرقیرابهحالت
تعلیقدرآورد

بازتاب عراق در سقوط قندوز
تار و مار کردن روز دوشنبه نیروهای افغانستان در شهر شمالی قندوز،
بازتاب عجیب و ترسناک جنگهای اخیر در عراق بود؛ جایی که ارتش
دیگری که توسط ایاالت متحده آموزش داده شده بود ،باوجود حمایت
گسترده واشنگتن ،فروپاشیده است .تعداد زیادی از شورشیان ،پس
از ماهها جنگ در اطراف مرکز این والیت ،در قلب قندوز رسیدند؛ در
حالیکه نیروهای افغانستان به میدان هوایی نزدیک شان عقب نشینی
کردند .این نخستین باری است که طالبان ،از زمان سرنگونی شان از
قدرت در سال  2001در تهاجم به رهبری امریکا...

صفحه 3

عبدالله عبدالله در نشست ساالنه سازمان ملل:

آیا جهان هنوز به افغانستان
توجه دارد؟

شبکه تروریسی حقانی باید نابود شود

اطالعات روز :وزارت داخله طی مکتوبی وظایف
شامری زیاد کارمندان اداره توزیع تذکرههای 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 تذکرههای
برقی گفته که بنا به نبود بودجه و وضعیت خاص
برنامه تذکرههای برقی ،قرارداد شام...

صفحه 4

صفحه 2

ناتومواضعطالبانرا
درحومهقندوزبمبارانکرد

ظهور داعش

اطالعات روز :فرماندهی ناتو دیروز ،سهشنبه،
حمالت هوایی خود را بر مواضع طالبان در حومه
قندوز آغاز کرد .این حمالت از ساعت  9صبح آغاز
شد و جنگجویان طالب را مورد هدف قرار داد.
پیش از این نیز مقامها در وزارت دفاع و داخله از آغاز
یک حمله سنگین نظامی برای باز پس گیری قندوز
از دست طالبان خرب داده بودند .شهر قندوز روز
دوشنبه مورد حمله گسرتده طالبان از سه نقطه قرار
گرفت و به دست طالبان سقوط کرد.
به گفتهی رسور حسینی ،سخنگوی پلیس...
صفحه 2
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ل
ب
رپوازاهی بینا مللی از رطیق اریان اب انزلرتین رنخ و هترین خدامت

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها از کابل  -تهران  -کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش
پروازهای ترانزیت (بین المللی) این شرکت را با نازلترین نرخ در بازار افغانستان دارد.
آدرس:
رسک دهم وزیر محمد اکربخان ،روبروی شفاخانه صحت طفل
شامرههای متاس:
0799324006
0787771164
0787771169
skype:

yas.travels

مسیر

کابل-تهران -بنگکاک و برعکس

روز پرواز

کابل –تهران -استانبول و برعکس

روز های پنجشنبه

کابل –تهران -دوسلدروف و برعکس روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -نجف و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -مونیخ و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -اربیل و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -گانزو و برعکس

روزهای سه و دو شنبه

کابل –تهران -شانگهای و برعکس

کابل –تهران -دهلی و برعکس

کابل –تهران -میالن و برعکس

کابل –تهران -بیجینگ و برعکس

روز های پنجشنبه

مسیر

روز پرواز

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران -انقره و برعکس

کابل –تهران -سلامنیه و برعکس

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبه

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای  24ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.
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عبداهلل:
متحدین ما باید تمویل کنندگان
تروریزم در افغانستان را مجبور
به قطع حمایت از تروریزم کنند
اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی میگوید که حکومت افغانستان در یک سال گذشته تالشهای
زیادی منود تا به جنگ و درگیری در کشور خامته داده شود و
همچنان با حامیان و متویل کنندگان تروریزم هم کار کرد تا از
پشتیبانی تروریستان دست بردارند؛ ولی با این همه کوششها ،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
فلیپ هامون ،وزیر خارجه انگلستان در حاشیه هفتادومین نشست
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد.
ظاهرا ً منظور آقای عبدالله تالش حکومت برای قانع ساخنت پاکستان
است تا این کشور علیه تروریزم موضع مشخص بگیرد و النههای
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.
در دیدار رییس اجرایی با وزیر خارجه انگلیس همچنان مورد
همکاریهای ملکی و نظامی میان افغانستان و انگلیستان ،وضعیت
امنیتی و سیاسی و افزایش همکاریهای منطقوی بحث و تبادل نظر
صورت گرفت.
عبدالله عبدالله در این دیدار به بیان اوضاع امنیتی از سال گذشته تا
اکنون ،خطرات داخلی و خارجی و چالشهای جدید تروریزم و
مبارزات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پرداخته و صحبت منود.
عبدالله فعالیتهای نیروهای افغان را مهم ،فوق العاده و موفقیتآمیز
عنوان منوده افزود که بر اساس تالشها و مبارزات این نیروها،
تروریستان به اهداف شوم شان نرسیدند.
وزیر خارجه انگلیس در این دیدار دو جانبه گفت که کشورش به
حامیت از افغانستان و همکاری با این کشور متعهد است و توقع
دارند که نتایج الزم از تالشهای مشرتکی که صورت میگیرد به
دست آید.
آقای هامون همچنان از حکومت وحدت ملی بهخاطر گامهای که
برای ایجاد اصالحات برداشته است ،اعالم حامیت کرد.
هامون افزود که چنین گامهایی ،راههای حل اساسی را مساعد
میسازد و آنان نیز توقع چنین تالشها و فعالیتهایی را دارند.
آقای هامون با ابراز خوش بینی از فعالیتهای نیروهای امنیتی
افغانستان گفت که فعالیتهای قاطع این نیروها ثابت منودند که
برداشتها و افکار دیگران در مورد شان اشتباه است.
در این دیدار همچنان در مورد بازسازی تنگی ابریشم و استفاده
از فرصتهای موجود اقتصادی و ترانزیتی برای افغانستان بحث و
گفتوگو 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
گفتوگو کرد.
در این دیدار هردو طرف بر رضورت ،عملی شدن توافقات دو جانبه
در حاشیه نشست آب برای حیات در تاجیکستان «ماه جوزا »1394
تأکید و روند ترصیح شدن آن را به بررسی گرفتند.
آقای عبدالله همچنان در این دیدار جایگاه تاجیکستان را در سیاست
خارجی افغانستان مهم تلقی کرده و بر مسایل امنیتی ،سیاسی و
اقتصادی مشرتک میان دو کشور تأکید کرد.
در جریان سفر عبدالله در ماه جوزا امسال به تاجیکستان بر اجرایی
شدن چندین پروژهی مهم بینالدول میان هردو جانب؛ فعال شدن
خط انتقال برق  220کیلو واتی از تاجیکستان به افغانستان ،احداث
چندین پٌل در رودخانه «آمودریا و پنج» اولویت دادن به پروژه
منطقهای ،انتقال برق  500کیلو واتی موسوم به «کاسا» ،خط راه
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 منودهاند.
همچنان دو طرف بر تقویت همکاریهای منطقهای ،چگونگی
دستیابی به امنیت و ثبات پایدار سیاسی در منطقه ،توسعه اقتصادی،
بحث کرده و همکاریهای مؤثر و سازنده منطقهای را بهرتین گزینه
دست یافنت به ثبات و امنیت پایدار در منطقه دانستهاند.

عبداهلل عبداهلل در نشست ساالنه سازمان ملل:

شبکه تروریسی حقانی باید نابود شود
اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی که به منایندگی از افغانستان در هفتادمین
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رشکت
کرده است ،روز گذشته در سخنرانی خود در این
نشست گفت که شبکهی حقانی عامل اصلی حمالت
تروریستی شناسایی شده و باید نابود شود.
عبدالله افغانستان را به عنوان منونهای از ملتی در حال
گذار و همچنان کشوری مواجه با تهدیدات متعدد
خوانده و گفت که ما در خط اول نربد علیه تروریزم
بیناملللی و افراطگرایی قرار داریم.
او بار دیگر پاکستان را مکان امن برای تروریستان خواند
و از همکاران بیناملللی خواست تا راه حل برای این
مشکل دریابند.
رییس اجرایی گفت« :افغانستان هنوزهم در رنج و
عذاب است و مردم این کشور خواهان را ه حلهای
عملی  ٬اثبات پذیر و دوامداراند .حضور پناهگاههای
تروریستی و شبکههای امدادرسانی برای تروریستها
در پاکستان انگیزهی بحران در داخل افغانستان است.
شبکهی حقانی عامل اصلی حمالت تروریستی شناسایی
شدهاست و باید به عنوان یکی از خواستههای اصلی ما،
از میان برداشته شود».
عبدالله تأکید کرده« :خواستهای ما مرشوع است .چون
مردم ما از دست عنارص تروریستی که وارد افغانستان
میشوند و از شهروندان ما قربانی میگیرند ،در رنج و
عذاب اند .این مشکل باید از سوی متحدان با اعتبار بین
بین املللی ما ارزیابی و زمینهی حل آن از سوی آنان

فراهم گردد».
عبدالله عبدالله از پاکستان خواست آنچه را که رهربی
این کشور برای ما چند ماه قبل برای درهم کوبیدن
پایگاههای شناخته شدهی تروریستها  ٬یعنی دشمنان
افغانستان ٬وعده کرده بود ٬عملی سازد.
او در این مورد به سقوط بخشهای قندوز به دست
طالبان و انفجار اخیر در میدان ورزشی در والیت
پکتیا اشاره کرده و گفت که صدها تن از جنگجویان
خارجی در این دو رویداد دست داشتهاند.
رییس اجرایی افزود افغانستان هنوزهم قربانی
سازمانهای تروریستی و افراطگرای خشونتآمیز شبیه
داعش است که تالش دارند در این کشور برای خود
جای پای پیدا منایند.
عبدالله همچنان به دستآوردهای چهارده ساله
افغانستان اشاره کرد و گفت که در این مدت در خیلی از
موارد ،دستآوردهای خوبی داریم.
ی را از عمدهترین
او اصالح نظام و نهادهای انتخابات 
مؤلفهی برنامه اصالح حکومت خواند تا اعتبار و حیثیت
انتخابات را در آینده مستحکم سازد.
رییس اجرایی گفت مشکالت امنیتی در حال افزایش ٬
روند دولت سازی و پیشرفت را در مجموع به کندی
مواجه ساخته است .ولی نیروهای مسلح ما ٬با حس
وطندوستی و مقاومت  ٬نشان دادند که آمادهاند با
چالشهاییکه طالبان ٬تروریستها و گروههای افراطی
ایجادکردهاند ،مقابله منایند.
او با اشاره به مواد مخدر در کشور گفت ،برعالوه

چالشهای امنیتی ٬تجارت غیرقانونی موادمخدر نیز
تأثیرات منفی بر اقتصاد و جامعهی ما دارد.
ما برنامهی ملی عمل جامع برای مبارزه مؤثر با اقتصاد
مبتنی بر موادمخدر را طرح ریختهایم .از سهمگیری
کمک کنندگان در این روند  ٬به خصوص ایاالت
متحده ٬که توسط  UNODCفراهم گردیده ٬تشکر
میکنیم .ما برای دست یافنت به هدف ده ساله از بین
بردن موادمخدر به صورت کامل پابند هستیم.
آقای عبدالله در بخشی از صحبتهایش با اشاره به
کمکهای بیناملللی به افغانستان گفت« :موقعیت
دیگریکه برای افغانستان واضح و روشن است؛ اگر
کمک سازمان یافتهی خارجی ٬دسترسی به سالح و
مهامت ٬اسرتاحتگاه ٬شفاخانه ٬پول و آموزش در تبانی
اسرتاتژیک با عنارص قدرتمند در منطقهی ما وجود
منیداشت  ٬این نوع جنگ چریکی خفیف تا حال
جزئی از تاریخ میبود».
رییس اجرایی با اشاره به دستآوردهای حکومت
وحدت ملی همچنان گفت ،ما شاهد شکلگیری و
عملی شدن برخی از این برنامههای موفقیت آمیز؛ چون
کاسا  ۱۰۰۰برای انتقال انرژی و برنامه پایپ الین تاپی
هستیم ،که افغانستان را به پلی برای وصل چین و هند
از راه جنوب آسیا و آسیای مرکزی به خاورمیانه و اروپا
مبدل میسازد.
آقای عبدالله از سازمان ملل متحد خواست تا در
سالهای پیش روی ٬در سفر افغانستان به سوی دههی
تحول ٬این کشور را همراهی مناید.

وزارت داخله وظایف هزار تن از کارمندان اداره توزیع تذکرههای برقی را
به حالت تعلیق درآورد
اطالعات روز :وزارت داخله طی مکتوبی وظایف شامری
زیاد کارمندان اداره توزیع تذکرههای 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 تذکرههای برقی گفته
که بنا به نبود بودجه و وضعیت خاص برنامه تذکرههای برقی،
قرارداد شام رس از امروز به حالت تعلیق درمیآید.
یک کارمند اداره توزیع تذکرههای برقی میگوید که وظایف
دست کم هزار کارمند از این اداره به حالت تعلیق درآمده
است.
وزارت داخله از کارمندان اخراج شده خواسته که به زودترین
فرصت حساب خود را با اداره مربوطه تصیفه کنند تا در
پرداخت معاشهای باقیمانده مشکل ایجاد نشود.
وزارت داخله در ادامهی مکتوب به این کارمندان اطمینان
داده که با حل مشکالت سیاسی این برنامه ،آغاز کار عملی

پروژه و بازگردانیدن کمکهای کشورهای متویل کننده ،در
استخدام دوباره آنها اولیت میدهد.
تذکرههای برقی« ،بزرگترین پروسهی ملی» که جنجالی شده
و بعد از بارها اعالم آمادگی برای توزیع آن از سوی اداره
توزیع تذکرههای برقی تاکنون این روند عمالً آغاز نشده است.
چندی پیش نیز این اداره شامری از کارمندان خود را به
دلیل نبود بودجه از کار برکنار کرده بود .به تاریخ  24سنبله
ریاست اجرایی اعالم کرد که توزیع تذکرههای برقی به دیدار
و گفتوگوی نهایی رییس جمهور و رییس اجرایی در این
باره معطل مانده است.
چندی بعد مقامها از ریاست اجرایی حکومت گفتند که
هيچگونه مشکل تخنيکى در روند توزيع این نوع تذکرهها
وجود ندارد؛ اما يک سلسله موارد سياىس وجود داشت که
رييس جمهور و رييس اجرایی روى آن به توافق رسيدهاند.
ماهها از این وعهدهها میگذرد؛ اما تاکنون مشکالت رس راه

توزیع تذکرههای برقی حل نشده و جدیدا ً هم وزارت داخله
وظایف شامر زیاد کارمندان اداره توزیع این نوع تذکرهها را به
حالت تعلیق درآورد.
به دنبال چند سال تأخیر در روند توزیع تذکرههای برقی ،قرار
بود روند توزیع آزمایشی آن به تاریخ  28اسد امسال آغاز
شود ،اما در این تاریخ نیز این روند آغاز نشد.
تأخیرهای پی در پی و طوالنی شدن آغاز روند توزیع
تذکرههای برقی باعث شد که اتحادیهی اروپا کمکهای
مالیاش را به اداره توزیع تذکرههای برقی به حالت تعلیق
درآورده است.
اکنون با اخراج این کارمندان از کار شان ،قطع کمکهای
مالی به اداره توزیع تذکرههای برقی و مشکالت سیاسی پیش
روی این پروژه ،بعید به نظر میرسد که این روند به زودی
آغاز شده و وعدههای رهربان حکومت وحدت ملی جامع
عمل بپوشد.

ناتو مواضع طالبان را در حومه قندوز بمباران کرد
اطالعات روز :فرماندهی ناتو دیروز ،سهشنبه ،حمالت هوایی
خود را بر مواضع طالبان در حومه قندوز آغاز کرد .این حمالت
از ساعت  9صبح آغاز شد و جنگجویان طالب را مورد هدف
قرار داد.
پیش از این نیز مقامها در وزارت دفاع و داخله از آغاز یک
حمله سنگین نظامی برای باز پس گیری قندوز از دست طالبان
خرب داده بودند .شهر قندوز روز دوشنبه مورد حمله گسرتده
طالبان از سه نقطه قرار گرفت و به دست طالبان سقوط کرد.
به گفتهی رسور حسینی ،سخنگوی پلیس قندوز ،عملیات
نیروهای کمکی از سه نقطه جنوب ،جنوب رشق و جنوب
غرب شهر و نزدیک فرودگاه قندوز علیه طالبان آغاز شده است.

به گفتهی 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 پاسگاههای امنیتی در حومه
شهر را به آتش کشیدند .همچنان گفته میشود که مهاجامن
ساختامن رادیو و نیز تلویزیون روشنی را به آتش کشیدهاند و
بسیاری از اموال و مدارک دفاتر دولتی را نیز غارت کردهاند.
گزارشها از غارت شهر قندوز توسط طالبان در حالیست که
مال اخرت منصور ،رهرب گروه طالبان با نرش اعالمیهای به مناسبت
ترصف قندوز توسط هوادارانش ،از آنها خواسته بود که به
حفاظت از افراد غیرنظامی و دارایی آنها توجه منایند.
او به ساکنان شهر قندوز اطمینان داده بود که نیروهای تحت

فرماندهی او ،نیتی برای تعرض به دارایی شخصی مردم ،قتل
بدون محاکمه ،غارت و نقض حریم شخصی مردم ندارند.
رهرب گروه طالبان از ساکنان قندوز خواسته که به زندگی و کار
روزانه خود مشغول باشند و نگران امنیت جانی و مالی خو
نباشند.
ناتو سال گذشته به مأموریت رسمی خود در کشور پایان داده
و تنها مأموریت نیروهای باقیمانده ناتو عمدتاً شامل کمک
آموزشی و فنی به نیروهای مسلح کشور است .با وخیم شدن
وضعیت در قندوز نیروهای ناتو نیز وارد عمل شدهاند تا با
کمک نیروهای امنیتی کشور ،شهر قندوز را دوباره از ترصف
طالبان درآوردند.

نیروهای تازه نفس در قندوز در حال پیشروی هستند
اطالعات روز :پس از حمله گروه طالبان باالی شهر قندوز،
دولت مرکزی برای حامیت نیروهای دولتی درگیر در
جنگ ،نیروهای پشتبان فرستاد .مسئوالن امنیتی والیت
قندوز از پیشروی نیروهای تازه نفس در قندوز خرب
میدهند.
سید رسور حسینی ،سخنگوی 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».
آقای حسینی افزود« :بعضی از ساحات از طالبان واپس
گرفته شده و نیروهای امنیتی تازه نفس در حال پیشروی
هستند».

خربنگار اطالعات روز از قندوز میگوید که شب گذشته
این والیت در تاریکی مفرط به رسمیبرد و همه کیبلهای
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.
اجساد بیشامری که هنوز شناسایی نشدهاند نیز در
میدانهای این شهر مشاهده میشود.
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 مقامها گفتند که فردا سه شنبه ( 7میزان) قندوز از لوث

طالبان پاکمیشود و چون جنگ به داخل شهر کشیده
شده ،آنها برای حفظ جان غیرنظامیان با احتیاط وارد عمل
شدهاند.
این مقامها گفتهاند که طالبان به صورت غافلگیرانه ،از
راههای ناشناخته وارد شهر شدهاند؛ حال آنکه برخی
آگاهانمیگویند شهر از داخل سقوط کرده است.
گفتهمیشود که قبالً طالبان در داخل شهر جا به جا شده
بودند و در یک حمله آنی ،در کوتاهترین زمان ممکن،
شهر را به ترصف گرفتهاند.
هنوز هیچ منبعی از تلفات غیرنظامیان و نظامیان در این
رویداد چیزی نگفته ،اما چهل تا پنجاه کشته و زخمی،
شایعترین ادعای مطرح شده تاکنون است.

بازتاب عراق در سقوط قندوز
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منظورش چه بود؟

تار و مار کردن روز دوشنبه نیروهای افغانستان در شهر
شمالی قندوز ،بازتاب عجیب و ترسناک جنگهای
اخیر در عراق بود؛ جایی که ارتش دیگری که توسط
ایاالت متحده آموزش داده شده بود ،باوجود حمایت
گسترده واشنگتن ،فروپاشیده است .تعداد زیادی از
شورشیان ،پس از ماهها جنگ در اطراف مرکز این
والیت ،در قلب قندوز رسیدند؛ در حالیکه نیروهای
افغانستان به میدان هوایی نزدیک شان عقب نشینی
کردند .این نخستین باری است که طالبان ،از زمان
سرنگونی شان از قدرت در سال  2001در تهاجم
به رهبری امریکا ،شهری را تصرف کرده اند .سقوط
قندوز باعث شد حکومت کابل و حامیان غربیاش
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.
ماههاست که حکومت ایاالت متحده برنامههای بیرون
کشیدن  9800تن سرباز از افغانستان را مورد بحث قرار
داده است و پنتاگون از خروج کندتری طرفداری
کرده است که میتواند باعث شود هزاران سرباز ،پس
از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در سال ،2017
در صحنه بمانند .اما خبرهای ناامیدکننده از قندوز،
باوجودی که اوباما در کمپاینهایش وعده میدهد
جنگ چهارده ساله را پایان خواهد داد ،میتواند
بحثها را علیه خروج زودهنگام برانگیزد .کارل
بیلدت ،نخست وزیر و وزیر خارجه سابق سویدن،
روز دوشنبه در تویتر نوشت« :برای من تقریبا غیرقابل
تصور است که اکنون رییس جمهور اوباما به کاهش
برنامهریزی شدهی نیروهای امریکایی در افغانستان
را ادامه بدهد» .وی گفت نیروهای به رهبری ایاالت
متحده «باید [در افغانستان] بمانند».
فرماندهان امریکایی باور دارند که تصمیم اوباما در
زمینه خروج نیروهای امریکایی از عراق در سال
 2011یک اشتباه استراتژیک بزرگ بود و در ایجاد
خالی امنیتی که بعدا ً افراطگرایان دولت اسالمی
از آن بهره بردند ،کمک کرد .جمهوریخواهان و
دموکراتها ،هردو – ،که دلواپس تکرار یک عراق
دیگرند؛ جاییکه نیروهای بغداد توسط ملیشههای
دولت اسالمی کوبیده شده اند -استدالل میکنند
که کاخ سفید در افغانستان محتاطانهتر حرکت کند.
این قانونگذاران به تهدید از سوی طالبان و دیگر
افراطگرایان استناد میکنند؛ طالبان و افراطگرایانی که
اکنون ملیشههای مرتبط با دولت اسالمی را نیز شامل
اند.
جان مک کین ،رییس کمیته نیروهای مسلح سنای
امریکا که بارها اوباما را بهخاطر برنامهریزی خروج
نیروها شدیدا مورد انتقاد قرار داده است ،گفت که
شکست در قندوز ،نتیجه یک برنامه خروج بیش از
حد سریع است که میتواند «همان پیامد غم انگیزی
را که پس از سال  2011در عراق مشاهده کردیم»

به دنبال داشته باشد .این سناتور جمهوری خواه در
بیانیهای گفت« :اکنون زمان آنست که رییس جمهور
اوباما این روش خطرناک و خودسرانه را رها کند و
برنامهای را برای حضور نیروهای امریکایی ،نظر به
شرایط در زمین [افغانستان] ،بپذیرد».
مقامهای امریکایی و افغان از دیرزمان بدینسو طالبان
را به گونهای به تصویر کشیده اند که توانایی بیرون
رفتن از پناهگاههای در مناطق روستایی ،برای تصرف
مراکز پرجمعیتتر ،را نداشته باشند .اما با برافراشته
شدن پرچم سفید طالبان برفراز ساختمانها در مرکز
قندوز ،این جنگ پرسشهای جدیای را در مورد
تداوم قدرت نیروهای امنیتی افغانستان مطرح کرده
است؛ نیروهایی که در جریان یک دهه گذشته توسط
نیروهای امریکایی و ناتو آموزش دیده اند.
ارتش عراق و افغانستان ،هردو؛ از ایاالت متحده
اسلحه و سخت افزار دریافت کرده اند و توسط
[نیروهای امریکایی] آموزش دیده اند که ارزش
آنها به میلیاردها دالر میرسد؛ اما مقامهای 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 فرقهگرای بغداد وجود ندارد.
افسران امریکایی گفتند که ارتش و پولیس افغانستان
در جنگ قندوز ،که با حمالت رعدآسا و صبحگاهی
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».
با این حال ،مقامهای پنتاگون گفتند که برخالف عراق،
هواپیماهای جنگی امریکایی به کمک نیروهای
افغانستان نیامدند .از زمانی که بخش عمدهای از
نیروهای امریکایی در سال  2014از افغانستان خارج
شدند و جنگ را به نیروهای حکومتی افغانستان
واگذار کردند ،قوانین جدید دخالت اجازه میدهد در
شرایط وخیم از حمالت هوایی به منظور محافظت از
نیروهای امریکایی ،هدف قراردادن بقایای القاعده و
کمک به نیروهای افغانستان استفاده شود .اما روشن
نیست که چرا پیشرفت طالبان در قندوز ماشه
حمالت هوایی را نکشید و مقامهای امریکایی اشاره
نکردند که آیا در هرگونه ضدحمله ،از هواپیماهای
بدون سرنشین یا هواپیماهای دیگر برای بمباردمان
مواضع طالبان استفاده خواهد شد یا خیر.
مقامهای افغان قول دادند ضد حمله کالنی را برای
بازپس گیری قندوز راه اندازی خواهند کرد؛ قندوزی
که در مسیر مهم شمال به سوی کشور همسایه،
تاجیکستان ،واقع شده است .ایوب سالنگی ،معین
وزارت داخله ،در کابل به خبرنگاران گفت« :ما
آمادهایم و اقدامات برای بازپس گیری این شهر روی
دست گرفته شده است».
برای طالبان ،پس از ماهها جنگ داخلی و جدایی از

گروه طالبان به دنبال مرگ مال عمر ،رهبر این گروه؛
نتیجهی [سقوط قندوز] یک کودتای تبلیغاتی است.
شورشیان اخیرا پذیرفت که مرگ رهبرشان را دوسال
پوشیده نگهداشت تا از روحیه جنگجویانش
محافظت کند .طالبان بیانیهای را که به مال اختر
محمد منصور ،رهبر جدیدش ،نسبت داده شد ،صادر
کردند که در آن او به جنگجویانش تبریک گفتند؛
در حالیکه به شهروندان قندوز گفت که دلیلی برای
ترس از شورشیان وجود ندارد .اما قرار گزارشها
شورشیان فروشگاههای جواهرات را چپاول کردند،
ساختمانهای سازمان ملل را به آتش کشیدند و صدها
زندانی را از زندان این شهر آزاد کردند.
بیل روجیو ،عضو ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسیها»
و ویراستار «مجله جنگ طوالنی» گفت که شکست
در قندوز درستی افزایش نیروهای امریکایی به دستور
اوباما در سال  2009را که روی جنوب کشور متمرکز
بود ،با شک و تردید مواجه کرد .روجیو در مجله
جنگ طوالنی نوشت« :به دیگر مناطق افغانستان ،از
جمله والیتهای شمال؛ جایی که طالبان تالشهای
قابل مالحظهای را در جنگ با ارتش و حکومت به
خرچ داده اند؛ کمتر شده است».

ارتش عراق و افغانستان ،هردو؛
از ایاالت متحده اسلحه و سخت
افزار دریافت کرده اند و توسط
[نیروهای امریکایی] آموزش دیده
اند که ارزش آنها به میلیاردها
دالر میرسد؛ اما مقامهای
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 فرقهگرای
بغداد وجود ندارد .افسران
امریکایی گفتند که ارتش و
پولیس افغانستان در جنگ قندوز،
که با حمالت رعدآسا و صبحگاهی
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».

طالبان پس از چهارده سال ،یک بار دیگر کنرتول بخشهای از
والیت زیبای قندوز ،از جمله قوماندانی امنیه ،ساختامن والیت،
شورای والیتی ،دانشگاهها ،کوچههای و ساختامنهای 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 ،بانکها و طالفروشیها را فتح کردند .یکی از مقامات گفت
که خوشبختانه در هیچ بانکی در قندوز ،بیشرت از ده میلیون دالر
موجودی نبوده .البته این مقام گفت که از طالفروشیها چیزی
منیدانم .اما رصافهای بدبخت را چورنگ کرده اند.
سوم ،به زنان ثابت کردند که چرا از خانههای شان بیرون شده اند؟!
گفته میشود که طالبان حین اثبات "زنان نباید از خانه بیرون شوند"
پروسه تجاوز را هم عملی کردهاند.
چهارم ،متام زندانیان زندانی در زندان قندوز را آزاد کردند.
پنجم ،از کارهای دیگری که ممکن کرده باشند ،ما خرب نداریم.
اما در کابل ،روایتهای دیگری هم وجود دارد .مثالً رییس اجرائیه
از واشنگنت اعالم برگشت به افغانستان کرده و گفته که بهخاطر
قندوز است .کارشناسان فیصدی میدهند که با برگشت اختصاصی
رییس اجرائیه به خاطر قندوز ،احتامل شکست  60درصدی طالبان
در والیت مذکور وجود دارد .اما خدا لعنت کند به شیطان ،هی مرا
وسوسه میکند 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 میخواست عاجزانه از مردم تقاضا کنند که لطفاً
فکر نکنید قندوز هم دندغوری و دهنه غوری است.
والی قندوز که گفته میشود در سفر چیز به رس میبرد به مردم
اطمینان داده است که بنده شخصاً اوضاع والیت قندوز را از طریق
فیس بوک و تویرت تحت کنرتول دارم ،بنا ًء نگران نباشید .حتی گفته
میشود ایشان به خاطر بهرت نظارت کردن به کشورهای اروپایی
رفته .قابل ذکر است که انرتنت در کشورهای اروپایی از رسعت
باالیی برخوردار است .جا دارد که در زمینه از آقای ارشف غنی نیز
تشکر ویژه کرد ،او بود که چنین والیای زیرک و متعهد را برای
قندوز در نظر گرفت و به والیت هم رساند.
در میان همهی این روایتها ،روایت رییس جمهور کشور بسیار جالب
است .او گفته که قندوز تحت مدیریت ما قرار دارد ،از مردم خواهش
میکنیم که زندگی کنند .از یک طرف این تحت مدیریتش جالب
است ،از طرف دیگر خواهشش! یعنی دزدی بانکها ،رصافیها و
طالفروشیها ،مراسم تجاوز بر زنان و خشونت علیه بانوان ،به آتش
کشیدن بعضی از ساختامنهای دولتی ،آزادی زندانیها ،شادی
شامری از مردم از ورود طالبان و فرار شامری دیگر به خاطر ورود
طالبان ،جزء برنامههای ایشان بوده که با اطمینان خاطر از مدیریت
اوضاع در قندوز سخن میزند؟ اگر اینطور باشد ،خواهشش از مردم
بازهم جالبتر میشود .با آنکه یکی از سه مقام ارشد امنیتی کشور
گفته که "ما از حملهی طالبان بر قندوز خرب بودیم" ،اما هیچکاری
برای جلوگیری از سقوط قندوز نشد ،رییس جمهور مملکت چارهی
کار به خواهش برای زنده ماندن دیده است .او گفت که خواهش
میکنم زنده مبانید!
یک نظر ضعیف دیگر هم وجود دارد .ممکن است منظور رییس
جمهور از "اوضاع تحت مدیریت ما قرار دارد" این باشد که "ما"
یعنی هامن جوانانی که کالشینکوف ،راکت و پیکا بدست و در
شهر قندوز دنبال مردم میگردند تا سلفی گرفته حوالهی شبکههای
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 میکنم قانون
اساسی اختیارات رییس جمهور را مشخص کرده و گیج کردن ملت،
طبق هیچ قانونی از اختیارات او نیست .بنا ًء از رییس جمهور مملکت
خواهش میکنم که بیا و واضح بگو! منظورت از "تحت مدیریت ما"
چیست؟ آیا از دزدی و ظلمی که در حق قندوزیان روا داشته شده
بیخربی یا آنهای که این ظلم و ستم را بر قندوز روا داشته اند،
جزء از شامست؟
شاید من تنها کسی هستم که گیج شدهام ،به نظر شام منظورش
چه بود؟
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مجلس سنا :قندوز در پی یک
معامله سقوط کرد

آیا جهان هنوز به افغانستان
توجه دارد؟
دیپلامت /کاترین پوتز
ترجمه :معصومه عرفانی

اطالعات روز :اعضای مجلس سنا مقامهای
محلی والیت قندوز را به غفلت وظیفوی و
معاملهگری با طالبان در مورد سقوط این
والیت بدست جنگجویان طالب متهم کرده
و از حکومت خواستهاند که آنان را به اشد
مجازات یعنی اعدام محکوم کنند.
آنان میگویند در قندوز فاجعهی انسانی رخ
داده و مسئول تمام اتفاقها ،مقامهای محلی
این والیت هستند .به باور آنان قندوز سقوط
نکرده است ،بلکه بر اثر معامله مقامهای
محلی به طالبان تحویل داده شده است.
فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا در
این مورد گفت« :حادثه قندوز درد آور است،
بر مردم آن شهر حالت بدی گذشته است،
خواست مجلس سنا این است که والی،
قومندان امنیه،رییس امنیت و قوماندان لوای
مؤظف اردوی ملی در دادگاه نظامی ،محکمه
شده و به اشد مجازات محکوم شوند».
آقای مسلمیار افزود« :مسئوالن محلی قندوز
باعث بدنامی نظام سیاسی افغانستان شده و
جای خجالت برای سر قوماندان اعالی کشور
است که نتوانسته از چنین بدنامی جلوگیری
کند».
عبدالرحیم حسنیار ،عضو دیگر سنا گفت که
در قندوز فاجعه انسانی رخ داده و مسئول آن
مقامهای محلی این والیت اند .آقای حسنیار
نیز خواستار اشد مجازات برای آنان شدند.
شیرمحمد آخندزاده ،عضو دیگر مجلس سنا
نیز گفت که والی ،فرمانده پولیس و رییس
امنیت والیت قندوز باید اعدام شوند؛ زیرا آنان
نتوانستهاند با امکانات وسیع نظامی در مقابل
دشمن ایستادگی نمایند.
صفی الله هاشمی ،عضو مجلس سنا گفت:
«ما مطمئن هستیم که قندوز سقوط نکرده،
بلکه توسط مقامهای محلی به طالبان تحویل

داده شده است».
همچنان این سناتوران با انتقاد از حکومت
مرکزی ،سقوط قندوز را برای حکومت شرمآور
میدانند.
از سوییهم ،سناتوران میگویند که شب
گذشته طالبان در شهر قندوز به قتل و
قتال افراد ملکی دست زده و نیز خانهها و
طالفروشیها را به سرقت بردهاند که آمار
دقیق خسارات وارده به میلیاردها دالر میرسد.
افضل شامل ،عضو دیگر مجلس سنا گفت:
«دولت به هر شکل ممکن قندوز را پس
میگیرد؛ اما به قتل و قتالی که شب گذشته
صورت گرفته ،آبرویی که از خانوادهها ریخته
شده را کی پاسخده است؛ اشرف غنی از مال
نصرالدین هم بدتر است و به وضعیت توجه
نمیکند».
به گفتهی او ،مشکل در نبود مدیریت است
و هرچه مردم داد و فریاد کنند گوش شنوایی
وجود ندارد.
سمیع فیصل ،نیز گفت« :سقوط قندوز نشان
داد که حکومت وحدت ملی بیکاره است و
نمیتواند کشور را مدیریت کند».
گروه طالبان حوالی ساعت سه صبح روز
دوشنبه از سه جهت باالی شهر قندوز حمالت
گسترده را به راه انداخت ،در مدت کمتر از
یک روز توانست بخشهای از شهر قندوز و
ساحات آن را سقوط دهند.
گفته میشود که گروه طالبان دستم کم 700
زندانی را از زندان قندوز فراری دادهاند و در
این شهر غیرنظامیان را مورد ضرب و شتم قرار
داده و شهر را نیز غارت کردهاند.
سقوط قندوز در حالیست که گفته میشود
والی این والیت به تاجیکستان به سر میبرد
و گزارشهای تازه میرسانند که والی از این
کشور به اروپا فرار کرده است.

وزارت مالیه:
توافقنامه انکشافی تحصیالت
عالی کشور بین وزارت مالیه
و بانک جهانی امضا شد
اطالعات روز :وزارت مالیه کشور با ارسال
خبرنامهای به روزنامه اطالعات روز خبر داده
است که این وزارت و بانک جهانی به روز یک
شنبه ( 27سپتامبر) توافقنامه پروژه انکشاف
تحصیالت عالی در افغانستان را به امضا
رساندند.
به گفتهی وزارت مالیه ،این پروژه به ارزش
 ۵۰ملیون دالر میباشد که از طرف صندوق
بازسازی افغانستان ( )ARTFتمویل میگردد
و از سال  ۲۰۱۵الی  ۲۰۲۰توسط وزارت
تحصیالت عالی در سراسر افغانستان تطبیق
خواهد شد.
خبرنامه افزوده که این پروژه باعث بلند بردن
ظرفیت نظام تحصیالت عالی کشور میگردد.
همچنان این پروژه برنامههای که دارای
اولویت دانشگاهها است ،را ارایه میکند.
به نقل از این خبرنامه ،برنامههای اولویت

بندی شده برای دانشگاهها شامل فزیک
و ساینس ،محاسبات ،انجنییری ،تولید
و ساختوساز ،طب ،زراعت ،ارتباطات و
اطالعات ،مدیریت دولت و سیاست ،ادبیات
زبان انگلیسی میباشد.
هدف از این پروژه ( )HEDPدسترسی و
بهبود کیفیت تحصیالت عالی ،افزایش ثبت
نام دانشآموزان در دانشگاهها ،گسترش
دانشگاهها ،نظارت از برنامههای استراتژیک
توسعهای طبق پالن ملی وزارت تحصیالت
عالی و افزایش تعداد کادرهای علمی که در
اوقات رسمی پیوسته به کار بپردازند و حداقل
سند ماستری داشته باشند ،میباشد.
به نقل از خبرنامه ،تقربیاً به تعداد پنج صدهزار
دانشجو ،ده هزار اعضای اکادیمیک،
مدیران و اعضای کادر فنی از این پروژه بهره
مند میشوند.

همزمان که رهبران جهان ،آخر هفتهی گذشته
برای شرکت در نشست ساالنهی مجمع عمومی
سازمان ملل متحد ،در نیویورک گردهم آمده
بودند ،ایاالت متحده ،چین ،و افغانستان،
با ریاست مشترک ،جلسهای رده باال درمورد
افغانستان برگزار کردند .از یکی از مقامات
ارشدی که درمورد پسزمینهی این نشست با
رسانهها گفتوگو میکرد پرسیده شد که آیا هدف
فقط این بوده است که نشان بدهید از یکدیگر
حمایت میکنید؟ او با ظرافت پاسخ داد که نه،
طرفهایی که در این نشست گرد آمده بودند هنوز
هم به افغانستان توجه دارند.
سخنان وزیر خارجهی افغانستان صالحالدین
ربانی ،رییس اجراییهی افغانستان عبدالله
عبدالله ،وزیر امور خارجهی آمریکا جان کری ،و
وزیر امور خارجهی چین وانگ یی عمومی بودند،
اما در زمان ارایهی بیانیههای وزیر خارجهی
پاکستان سرتاج عزیز ،نمایندهی امور خارجی
و سیاست امنیتی اتحادیهی اروپا فردریک
موگرینی ،همچنین در زمان اظهارات وزرای
امور خارجهی ترکیه ،ایتالیا ،عربستان سعودی،
ایران ،استرالیا ،قزاقستان و نروژ ،خبرنگاران
حضور نداشتند.
ربانی این نشست را با ستایشهای اغراقآمیزی
از کری و وانگ ،برای «دوستی و تعهد آنها
به ثبات ،بازسازی و توسعهی افغانستان» آغاز
کرد .ربانی اظهار داشت« :این جلسه ،فرصت
منحصربهفردی برای بحث درمورد مسایلی با
اهمیت حیاتی در زمینهی تالشهای مداوم ما
برای رسیدن به افغانستانی در صلح ،امنیت و رفاه
است».
مسئلهی اساسی «توجه» است .در سال ،2012
حامیان بینالمللی در توکیو گردهم آمدند و متعهد
شدند تا در عرض چهار سال 16 ،بیلیون دالر به
افغانستان کمک کنند .سال بعد ،حامیان دوباره
جمع شدند ،اما افغانستان زیر انبوهی از مشکالت
مربوط به اولویتهای توسعه و امنیت ،از سوریه
تا دریای چین جنوبی ،از اوکراین تا ایران ،دفن
شده است .دامنهی توجه قدرتهای جهان و
کمکهای مالی ،بیثبات است ،بهخصوص پس
از اینکه بهنظر میآید دستآوردهایی حاصل
شده است.
کری با صراحت و قطعیت اظهار داشت که

ایاالت متحده ،به دولت وحدت ملی تشکیلشده
توسط رییسجمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله
باور دارد .کری تاکید کرد که اگرچه «امنیت،
همچنان یک نگرانی جدی است» ،ایاالت
متحده از فرایند صلح به رهبری افغانستان حمایت
میکند .بااینحال ،پیشرفتهای چند ماه گذشته
(حتا اگر اخبار امروز که طالبان کندز را تصرف
کردند نادیده بگیریم) ،قطعا سوالهایی در رابطه
با آیندهی روند آشتی بهوجود آوردهاند .از طرفی،
همانند گذشته ،شک و تردیدهایی نسبت به تعهد
جامع پاکستان به این فرایند نیز وجود دارد ،اما از
سوی دیگر ،چین در هماهنگی با آمریکا و دولت
افغانستان ،بهوضوح و بیشتر از همیشه همکاری
میکند.
ربانی اشاره کرد« :چه چیزی میتواند
الهامبخشتر از همراهی دو ملت بزرگ  -ایاالت
متحدهی آمریکا و جمهوری خلق چین  -با ما ،در
رهبری این نشست باشد» .کری و وانگ ،عالوه
بر رهبری این نشست ،اهداف ایاالت متحده و
چین را در همکاری با افغانستان ،به روشنی ابراز
داشتند .وانگ بیان کرد که باتوجه به روند آشتی
در افغانستان« ،چین و ایاالت متحده ،هرکدام،
تا پایان راه ،نقش خود را ایفا کرده و در همکاری
با هم پیش میروند».
عبدالله خواستار یک دگرگونی اساسی در چگونگی
مقابله با مسایل در منطقه شد .گستردهشدن اخیر
شکاف دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان
پس از انتشار خبر مرگ رهبر طالبان مال عمردو 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 تروریستها و رادیکالها اجازه داد تا
با اعمال خشونتآمیز ،حقوق بشر ،نظم قانونی ،و
آرمانهای مردمی را انکار کنند .هیچ دولتی نباید
این رفتارها را تحمل کرده یا استفاده از وحشت
را برای دستیافتن به اهداف سیاسی خارجی
و نظامی تسهیل کند .اگر ما در انجام این کار
شکست بخوریم ،دولت-ملتها چیزهای زیادی را
از دست خواهند داد.
عبدالله بعدتر در سخنان خود مستقیما از
پاکستان سخن گفت و بیان داشت افغانستان و
همسایگان آن «بهویژه پاکستان» ،میتواند برای
سرکوب گروههای تروریستی ،کارهای بیشتری

انجام بدهند.
مقام ارشد وزارت امور خارجه گفت« :تمام
شرکتکنندگان این مسئله را واضح ساختند
که آشتی و پیشبرد فرایند صلح ،در اولویت
دستورکار قرار دارد» .یکی از پرسشگران در
جواب این حرف ،پاسخ داد« :درست است .اما
این دستورکاری که شما از آن صحبت میکنید،
قدمهایی که باید برداشت ،همانهایی هستند که
دیروز یا هفتهی گذشته بودند .آیا هیچ تغییری در
کانون توجه شما بهوجود آمده است؟»
او گفت« :کانون توجه تغییر نکرده است .اما باید
بگویم بر آنچه در مرکز توجه ما است و بر ارادهی
کشورهایی که قابلیت تاثیرگذاری بر حوادث در
افغانستان را دارند ،پافشاری و تاکید شده است».

عبدالله خواستار یک دگرگونی
اساسی در چگونگی مقابله
با مسایل در منطقه شد.
گستردهشدن 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 تروریستها و
رادیکالها اجازه داد تا با اعمال
خشونتآمیز ،حقوق بشر ،نظم
قانونی ،و آرمانهای مردمی
را انکار کنند .هیچ دولتی نباید
این رفتارها را تحمل کرده یا
استفاده از وحشت را برای
دستیافتن به اهداف سیاسی
خارجی و نظامی تسهیل
کند .اگر ما در انجام این
کار شکست بخوریم ،دولت-
ملتها چیزهای زیادی را از
دست خواهند داد
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پاتریک کاکبرن

بخش سیوسوم

ترجمهی حکمت مانا

یادداشتهایسخیدادهاتف
مملکت
تحت مدیریت است

با نگاهی به چند مورد از این پستهای آنالین ،آنچه
قابلتوجه بهنظر میآید ،خشونت و فرقهگرایی آنها نیست،
بلکه مهارتی است که در ساخت این مطالب چندرسانهای
بهکار رفته است .جهادیها ،شاید در پی بازگشت به اوایل
اسالم هستند ،اما مهارت آنها در بهکارگیری ابزارهای
ارتباطی مدرن مانند اینترنت ،بسیار جلوتر از خیلی
جنبشهای سیاسی در جهان است .داعش ،تاثیر سیاسی
خود را با خلق مدارکی تصویری از هرآنچه انجام میدهد،
بسیار تقویت کرده است .جنگجویان داعش ،بر رسانههای
اجتماعی تسلط دارند و فیلمهایی خوشساخت و وحشتناک
تولید میکنند تا تعهد خود را به سربازانی که درحال کشتن
دشمن هستند ،نشان بدهند .رویکرد دولت عراق به رسانهها،
بهشدت با رویکرد داعش فرق میکند :دولت عراق تالش
میکند تا با کم جلوهدادن موفقیتهای داعش و تاکید
بر وطنپرستی ،روحیهی سربازان خود را باال نگه دارد و
بگوید که بغداد هرگز سقوط نمیکند .تبلیغاتی از این
نوع ،معموال بینندهها را برای دیدن رخدادها ،به تماشای
تلویزیونهایی مانند العربیه که یک تلویزیون سعودی در
دبی است میکشاند؛ مسئلهای که به پروپاگندهای داعش
امتیاز میدهد.
در مقابل این مهارت در تولید فنی فیلمها ،محتوای اغلب
آنچه ستیزهجویان تولید میکنند ،بهشکلی خام ،فرقهای و
خشن است .بهعنوان مثال ،سه تصویر از عراق را در نظر
بگیرید :تصویر اول ،جنازهی سه مرد یونیفورمدار را نشان
میدهد که با دستان بسته بر پشت سرشان ،روی زمینی ِس ِمتی
خوابیدهاند .خونی که از سر آنها جریان دارد ،نشان میدهد
که یا به ضرب گلوله کشته شدهاند و یا گلویشان بریده شده
است .متن زیر تصویر میگوید« :دوای درد شیعهها شمشیر
است  -زنده باد انبار».
تصویر دوم ،دو مرد مسلح را کنار دو جنازه نشان میدهد
که از روی متن زیر تصویر ،مشخص میشود مربوط به
قیام ضدالقاعدهی عراق در ایالت صالحالدین هستند.
تصویر سوم ،گروهی از سربازان عراقی را که یک شعار
را باال گرفتهاند نشان میدهد؛ اما متن شعار دستکاری
شده است تا آنها را ضد سنی نشان بدهد .این پستهای
اینترنتی معموال شامل تقاضا برای جمعآوری پول است،
که توسط روحانیان و سیاستمداران سنی ،برای حمایت از
جنگجویان جهادی صادر میشود .گفته میشود طبق یکی
از این درخواستها ،برای هریک از دوازده هزار جنگجو
در سوریه 2500 ،دالر جمعآوری شده است.
جهادیها فقط از فیسبوک و تویتر استفاده نمیکنند .دو













شبکهی تلویزیونی مستقر در مصر ،صفا و وصال ،که گفته
میشود توسط عربستان سعودی و کویت تمویل میشوند،
تحلیلگران و خبرنگارانی را استخدام کردهاند که با الفاظ
خصمانهای درمورد شیعهها صحبت میکنند .تلویزیون
وصال ،به زبانهای عربی ،فارسی ،کردی ،اندونزیایی و
هوسایی (زبان جمهوری چاد) ،برنامه پخش میکند .دولت
عراق ،با بستن تعدادی از «شبکههای تلویزیونی دشمن» و
فیلترکردن شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر و
یوتیوب ،به این جریانهای رسانهای واکنش نشان داده است.
هرچند عراقیها بهسادگی میتوانند این محدودیتها را دور
بزنند .پیروان داعش ،همیشه تصاویر جنازههای دشمنان خود
را در تویتر منتشر میکنند.
در این میان ،واعظان نفرت نیز میتوانند پیروان زیادی را از
طریق شبکههای اجتماعی مانند یوتیوب ،جذب کنند .یکی
از این واعظان ،ویدیوبالگر مشهور ،شیخ محمد الظغبی
در مصر است که از خدا میخواهد مصر را از «خاینین و
شیعهها ،صلیبیها و یهودیهای جنایتکار» نجات دهد.
این نفرتپراکنیها و فحاشیها ،فقط برای یک دستهی
کوچک از مخاطبان نیست؛ بلکه بهنظر میآید مخاطبان
آنها در حد قابلتوجهی زیاد هستند .ناظرین و کسانی که
اخبار و رویدادهای شبهنظامیان سوریه را دنبال میکنند ،وقت
زیادی را برای جستوجو در اینترنت میگذراند .شواهد
بیشتر درمورد تاثیر تلویزیونهای ماهوارهای و وبسایتهای
جهادیها ،از زندانیان عراق میآید .درحالیکه ،آنها مانند
تمام زندانیان ،تمایل دارند آنچه اسیرکنندگانشان از آنها
میخواهند بگویند ،اما حرفهایشان در مصاحبههای
تلویزیونی ،نسبتا درست است .برای مثال ،شخصی به نام
ولید بن محمد الحادی المسمودی از تونس -که یکی از
کشورهایی است که بیشترین شمار جهادیان خارجی را به
سوریه فرستاده است ،-از برنامهای صحبت میکند که او را
تشویق کرده است برای جنگ به عراق بیاید .او میگوید:
«خیلی تحت تاثیر شبکهی تلویزیونی الجزیره» قرار گرفته
است .او همراه با سیزده جنگجوی دیگر از عربستان و اردن
و یمن ،بهسادگی راه خود را بهسوی فلوجه باز کردهاند .در
مصاحبهای دیگر ،فردی به نام عبدالله عظم صالح القحطانی
که درگذشته افسر ارتش عربستان بوده است ،اعتراف میکند
که «رسانههای عربی و سایتهای جهادی ،او را متقاعده
کردهاند» تا به جمع جنگجویان جهادی بپیوندد.
برخی از این جنایتها که ظاهرا در عرض چند ساعت بعد
از حادثه ،بر روی صفحات کامپیوتر و تلویزیونهای سراسر
جهان قرار میگیرند ،سراسر دروغ هستند .تصاویر مبنی بر
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موفقیتهای داعش در عراق ،گاهی مربوط به سوریه و
لیبی هستند و گاهی نیز در مناطقی کامال خارج از خاورمیانه
گرفته میشوند .یک خبرنگار در جنوبشرق ترکیه ،بهتازگی
از یک کمپ شبهنظامیان در سوریه بازدید کرده بود
که در آنجا کودکان ده ساله ،ویدیوی قتل دو مرد را که
توسط ارهی ماشینی قطعهقطعه میشوند ،در یوتیوب نگاه
میکردهاند .صدایی که در ویدیو بود ،ادعا میکرد قربانیان،
سنیهای سوریه هستند که به دست شیعهها و علویها به قتل
رسیدهاند .اما درحقیقت ،آن ویدیو از مکزیک و از یک
قاچاقچی مواد مخدر بود که دو مرد را برای ترساندن رقیبان
خود ،به آن شکل فجیع به قتل رسانده بود.
این داستانهای دروغین ،بر جنگ تاثیر میگذارند :یک
شبهنظامی لیبیایی یا سوری ،یا از هر جای دیگری ...اگر
فکر کند کسانی که او با آنها میجنگد ،از دولت فرمان
میگیرند تا بر زن و دختر او تجاوز کنند ،کسی را در جنگ
زنده نخواهد گذاشت .اما متاسفانه ،تصاویر قتل و شکنجه،
معموال واقعی هستند .گسترش سریع آنها ،شدت درگیری
در سوریه و دشواریهای طرفهای درگیر را برای رسیدن به
توافقی برای پایاندادن به جنگ ،توضیح میدهد.
قیامهای بهار عربی ،ترکیبی عجیب از انقالب ،ضدانقالب،
و دخالتهای خارجی بودند .رسانههای بینالمللی ،معموال
درمورد آنچه در جریان بود ،اشتباه میکردند .انقالبیون
 ،2011ضعفهای زیادی داشتند ،اما در تاثیرگذاری بر
پوششهای خبری ،بسیار ماهرانه عمل میکردند .میدان
تحریر در قاهره و سپس میدان کیف در اوکراین ،تبدیل
شدند به عرصهای که در آن ،ملودرام نیروهای خیر علیه شر
جلوی دوربین تلویزیونها بهاجرا درمیآمد .گزارشگرانِ
خوب ،از جان خود هم مایه گذاشتند تا توضیح دهند که
چیزی بیشتر از یک تصویر ساده در جریان است .اما در
کنار این ،پوشش بسیار بدی هم داشتیم ،که در دو سال اول
قیامها ،واقعا بد بودند .یک خبرنگار با لحن کنایهآمیزی
گفت که تحلیل تحوالت سوریه از لیبی ،در سالهای بعد از
 ،2011توسط اطالعات ارایهشده از سوی شورشیان« ،مانند
گزارشدادن درمورد جریان انتخابات ریاستجمهوری اخیر
آمریکا است که از کانادا ،برپایهی اطالعات ارایهشده از
سوی جناح تی.پارتی از حزب جمهوریخواه صورت گرفته
باشد!».
همانطور که انتظار میرود ،چنین گزارشهایی چنان
مغرضانه و غیرقابلاعتماد هستند که رخدادها و جریانهای
واقعی ،به ناگزیر ،مملو از تحوالت غیرقابلپیشبینی و
شگفتآور میشوند.

نقش «تحت» در اوضاع کشور
بسیاری از شهروندان از ِ
بیخبر اند .مثال نمیدانند که طالبان به کندز نیامده بودند
که در آنجا بمانند .تحت مدیریت آمده بودند و یک روز
تحت مدیریت آنجا ماندند و حاال تحت مدیریت از
آنجا میروند .به همین خاطر رییسجمهور به همهی
هموطنان اطمینان داد که اوضاع کندز تحت مدیریت
است.
یا مثال همین مورد سخنرانی رییس اجراییه در سازمان
ملل را بگیرید .درست است که در سخنرانی ایشان پنج
نفر نشسته بودند و چهارصد چوکی خالی ،اما علت این
وضعیت چه بود؟ علتاش این بود که اکثر مردم جهان
میترسند تحت سخنرانی یک مقام افغان بنشینند و
چنان تحت تاثیر قرار بگیرند که از سر چوکی به تحت
چوکی بیفتند .این است که احتیاط میکنند و از همان
ابتدا مجلس را ِ
تحت ترک میکنند.
یاد تان هست که یک وقت ،یعنی همه وقت ،پاکستان
نامردی میکرد و بیخبر از آن که ما دارای چه گونه
تحتهای واکنش سریع هستیم با ما بدرفتاری میکرد؟
یک دفعه که تصمیم گرفتیم پاکستان را تحت فشار قرار
بدهیم ،اجناس و محصوالت آن کشور را برای شش
ساعت چنان تحت تحریم قرار دادیم که پاکستان هنوز
ِ
تحت زانوی خود میگذارد و گریه میکند
سر خود را
(در حالتهای عادی که آدم تحت فشار نباشد ،معموال
سر خود را سر ِ زانوی خود میگذارد).
یا بنیهی مالی مملکت ما را نگاه کنید .بعضی از
منفیبافان میگفتند ما پول نداریم و خزانهی دولت خالی
است .دولت که این را شنید ارتباطات تلفونی شهروندان
را تحت مالیه گذاشت .به همین سادگی مشکل بیپولی
مملکت حل شد .از آنجا که هیچ افغانی نمیتواند بیش
از یک ساعت در حالت تحت الفراغ باشد و دستاش
از تلفون جدا ،حاال هر کس که به هر جا زنگ میزند و
طرف مقابل خود را سه ساعت تحت احوالپرسی قرار
میدهد ،تحت قانون جدید باید ده درصد مالیهی سالم
و علیک بپردازد .شاید بگویید شهروندان مملکت این
پول را از کجا پیدا میکنند؟ این مسئله البته هنوز تحت
تحقیق است .ولی عجالتا میتوان گفت که دولت در این
زمینه تحت هیچ مسئولیتی نیست .این که شهروندان چه
درآمدی دارند ،مهم نیست .مهم این است که آن درآمد
کوفت و زهر مار را از تحت هر کاری که در میآورند
باید با دولت تحت شراکت بگذارند.
مالحظه میکنید که مملکت ما هرچند از آن جاهای
تجری تحتها االنهار نیست اما تحت مدیریت مدبرانهی
دولت تحت الحمایهی ناتو کارهای تحتْتر کن
فوقالعادهیی انجام میدهد .سر انجام همهی ما از تحت
آمدهایم و به فوق ،یعنی به اول این نوشته ،باز میگردیم و
این نوشته را دوباره میخوانیم.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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 ۶عادت غیر معمول افراد خالق

بگو مگو از
Abdullah Watandar
خواب دید و بازدیدها بیدار خواهند
ِ
آیا کابل نشینان از
شد؟
دنیای امروز ،دنیای متفاوتی است .در این دنیای متفاوت
منیتوان از مردم خواست که چشامنشان را بر پیرامون
شان ببندند ،آنچه را ما منیخواهیم نبینند و آنگونه که ما
میخواهیم ،رویدادها و پدیدهها 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 منیتوان با هیچ وسیلهای از چشم مردم در دنیای امروز،
پنهان نگه داشت .شام چگونه میتوانید این ناتوانی را پنهان نگه دارید در حالی که
در چشم به هم زدنی ،خرب سقوط شهر به صورت مستند در مهمترین مطبوعات جهان
انعکاس مییابد ،و منبع این خرب هم اکرثا شهروندان عادی هستند؟
شجاعت کسانی که در خطوط مقدم از شهرها و والیات کشور دفاع میکنند ،ستودنی
است و آشکار ،اما برای غلبه بر دشمن ،تنها شجاعت کافی نیست .اگر تنها شجاعت
کافی میبود که قندوز سقوط منیکرد .وقتی طالبان بعد از ماهها و شاید سالها ،بن
بست نظامی را میشکنند ،و گلیم حاکمیت دولت را در یکی از شهرهای نه چندان
کوچک کشور جمع میکنند ،بهرت آن است که مردم نگران شوند .خاطر جمعی کاذب،
و در غفلت به رس بردن ،هیچ سودی ندارد .پشت سقوط قندوز ،واقعیتهای تلخ نهفته
است ،و یکی از آن واقعیتها این است که اراد ِه استادگی در مقابل طالبان در کابل وجود
ندارد .در نبود چنین ارادهای ،پس گرفنت قندوز ،مشکلی را حل نخواهد کرد ،و چیزی از
قدرت طالبان نخواهد کاست.
بلی ،نرش اخبار پیروزیهای طالبان کار دشواری است ،و سخن گفنت از ناتوانی دولت
هم به احتامل زیاد به نفع طالبان متام خواهد شد ،ولی سکوت و متاشای آرامِ باخنتهای
واقعیت حضور و قدرت طالبان
ِ
پیاپی هم ،معجزهای در پی نخواهد داشت .خطر اصلی،
در رسارس کشور است ،و نبود اراد ِه مقابله با آنان در کابل ،نه خرب رسانی و سخن پراکنی
جمعی شهروندان .ارتش بی پشتوانه ،شجاعت رسبازی که پشتش خالی است ،و امی ِد
پا در هوای شهروندان ،هیچ دردی را دوا منیکند .بگذاریم مردم ،نگران فردای شان
باشند ،و ببینند که در اطراف شان چه میگذرد .آگاهی و دیدن ،هرچند که ناخوشایند
باشد ،بهرت است از ندانسنت و ندیدن.
جا دارد که سقوط قندوز ،آدمها را تکانی بدهد ،و به فکرشان وادارد .این سقوط ،نشان
میدهد که امکان برهم خوردن فاجعه بار توازن نیم بند فعلی ،وجود دارد ،و اگر کسانی
در میان کابل نشینان از خواب مهامنیها و دید و بازدیدها بیدار نشوند ،دیر خواهد شد،
خیلی دیر.


Ahmad Saeedi
با عرض سالم !
من هرگز باور کرده منیتوانم که طالبان با زور خطوط
دفاعی کندز را شکسته باشند .چون متام خطوط دفاعی
والیت قندز از یک سال بدینسو خیلی محکم بود .یقین
دارم معامی سقوط کندز بهزودی هر قدر حکومت اگر
بخواهد این جنایت هولناک را پنهان نگه دارد ،باز برای مردم افغانستان روشن خواهد
شد .میخواهم به صدای بلند به رییسجمهور ،و مقامات عالی رتبه دیگر این نظام
بگویم که هرچه عاجلتر باید به مردم افغانستان بگویند که علت سقوط کندز چی بوده
چرا این حکومت طی یک سال به خواستههای مکرر منایندگان مردم کندز در پارملان
و مردم کندز که هر روز از سقوط کندز صدا بلند میکردند 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 بهدست طالبان افتاده است .چور و چپاول بانکها دوکان و مغازهها و
صدها جنایت دیگر که طی  24ساعت گذشته صورت گرفته پاسخگو کیست ،هر مقامی
که سهلانگاری میکند ،آقای ارشف غنی که خود را رس قومندان قوای مسلح میگوید
باید مسئولیتهای خویش را نیز در مقابل خدا و مردم افغانستان درک مناید .آنانیکه
بهخاطر سقوط کندز خیانت را مرتکب شده اند اگر مجازات نشوند ،دیگر انگیزهای برای
جانبازی به نیروهای امنیتی کشور باقی منیماند .چرا باید رسباز فقیر جانش را بهخاطر
نظام به خطر بیندازد ،در حالی که مشتی مقام خاین وطن فروش و سهلانگار ،همچنان
در کرسیهایشان ملیده باشند .والی برحال کندز به تاجیکستان مشغول عیاشی است
چرا هیچ اقدامی علیه آن منیشود .وقتیکه رهربان حکومت هیچ اقدامی علیه مقامهای
خاین نکنند ،باید منتظر سقوط شهرهای دیگر هم باشیم .حتا تا سقوط حکومت ناتوان
خویش .


Mohammad Nateqi
قندوز و موصل
هردو شهر برای دو کشور اسرتاتژیک است .موصل
امکانات کمی نداشت اما در اثر غفلت و خیانت سقوط
کرد و داعش با ترصف عظیمترین مراکز نظامی ،تبدیل
به قدرت هولناک نظامی شد .اما در سقوط قندوز غفلت
صورت گرفته است دیروز در پارملان صحبت از ستون پنجم دشمن در داخل شهر و
آغازجنگ از داخل قندوز بود سیاست مداران و رهربان و تحلیلگران 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.
اما موصل علیرغم مبباران دههاکشور و جامعه جهانی پس گرفته نشد ولی قندوز
این طوری نیست مقامات امنیتی گفته اند که بهزودی شهرشان را پس میگیرند که
میگیرند ،عملیات آغاز و بخشهای 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 میخواهند ،یکی پس گرفنت شهر و دیگری مجازات سهل
انگاران و خاینان.

نران و نویسنده
دکرت ت راویس بردبری ،سخ 
صاحب سبک آمریکایی است که عمده زمان
خود را رصف نوشنت مقاالتی م یکند که سبب
خالق نگه داشنت کمپان یها م یشود .همچنین
وی یکی از بنیانگذاران رشکت Talent Smart
و مشاور بیش از  ۵۰رشکت در رسارس دنیاست.
استیو جابز بنیانگذار فقید رشکت اپل،
معموالً در هنگام استفاده از رسویس بهداشتی،
ایدههای جدیدی به ذهنش خطور م یکرد یا
بوشیرو ناکاماتسو مخرتع فالپی دیسک ،بعد از
شیرجه زدن در آب ،آنقدر زیر آب م یماند تا
اکسیژن مغزش خالی شود؛ سپس ایدههایی که
به رسش م یزد را روی پد مخصوصی در زیر
آب یادداشت م یکرد.
حال این ایدههای عجیب و غریب را کنار
بگذارید .اغلب این عادتها ،فصل مشرتکی در
بین اف راد خالق است .ب رای داشنت یک زندگی
خالقانه ،بهرت است درک درستی از این عادات
داشته باشید.
امروز قصد داریم شام را با شش عادت غیر
معمول اف راد خالق آشنا کنیم؛ این شش راهکار
ت وانایی تغییر ذهن شام را درباره خالقیت
دارند .آنها را انجام دهید تا بت وانید خالقیت و
بازدهی خود را باالتر ب ربید.
 -1صبح زود بیدار شدن
همه اف راد خالق ،صبح زود بیدار من یش وند.
ب رای مثال ف رانتس کافکا ،نویسنده شهیر آملانی
معموالً ش بها بیدار بود و م ینوشت یا ویلیام
استایرون رمان نویس آمریکایی ،ب رنده جایزه
پ ولیتزر و نویسنده کتاب «انتخاب صوفی»
ظه رها از خ واب بیدار م یشد و صبح خود را
با یک ساعت در تخ تخ واب ماندن و فکر
کردن رشوع م یکرد.
با این حال ،اغلب متفک ران خالق ،سحرخی زند.
از بنجامین ف رانکلین وهاوراد ش ولتز گرفته تا
ارنست همینگوی ،همگی اف راد خالق و موفقی
بودند که صب حها زود از خ واب بیدار م یشدند.
البته دلیل این سحرخیزی ب رای هرکدام از آنها
متفاوت بود.
بنجامین ف رانکلین ب رای تنظیم ب رنامه روزانه
خود ،صب حها زود از خ واب بیدار م یشد در
حال یک ه هاوراد ش ولتز صب حها ب رای کارمندانش
ایمی لهای روحیه بخش ارسال م یکرد .گفتنی
است ب رای بسیاری از اف راد خالق ،سحرخیزی
راهی ب رای کاهش ح واس پرتی محسوب
م یشود.
ارنست همینگوی نیز ساعت  ۵صبح بیدار
م یشد و رشوع به نوشنت م یکرد .او م یگفت،
اوایل صبح کسی م زاح متان نیست و ه وا نیز
خنک و دلچسب است؛ بناب راین م یت وانید با
نوشنت خود را گرم کنید.
اگر م یخ واهید سحرخیز باشید ،باید از

چرتهای نیمروزی بپرهیزید .بعد از مدتی
خ واهید دید که ساعت خ وابتان جلو م یآید.
شاید در چند روز ابتدایی کمی سخت به نظر
برسد اما بدون ای نکه متوجه شوید ،به رسعت
خ وابتان تنظیم خ واهد شد و شام نیز به جرگه
اف راد سحرخیز ملحق م یشوید.
 -2دامئ اً ورزش م یکنند
ش واهد زیادی وجود دارد که بر اهمیت ورزش و
تاثیر آن در خالقیت تاکید دارند .حس خوب
جسامنی که از ورزش کردن نشات م یگیرد،
روحیه شام را مثبت کرده و باعث اف زایش
مترکز و بهرهوری خ واهد شد.
تحقیقی که در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام
گرفته نشان م یدهد که  ۹۰درصد اف رادی که
ورزش م یکنند ،نسبت به سایرین خالقیت
بیشرتی دارند .بناب راین جای تعجب نیست
که بسیاری از اف راد موفق و خالق ،ورزش را در
ب رنامه خود بگنجانند.
کرت وانه گت نویسنده آمریکایی ،هر روز
پیادهروی کرده و به شنا م یرفت .همچنین او
روزانه متری نهایی مانند دراز و نشست و شنا
انجام م یداد .یا ریچارد ب رانسون ،کارآفرین و
رسمای هگذار بریتانیایی هر روز صبح پیادهروی
م یمناید .آهن گسازان مشهوری مانند بتهوون
و پیوتر چایکوفسکی نیز این عادت روزانه را
داشتند.
 -3برنام هریزی دقیق دارند
این که ب رای داشنت ذهنی خالق باید بدون
ب رنامه زندگی کرد ،یک تصور کام الً غلط است.
عادات اف راد موفق و خالق نیز گویای همین
مطلب محسوب م یشود .آنها ب رنامه روزانه
شان را با دقت بسیار زیادی تنظیم م یکنند.
ویلیام جیمز روانشناس و فیلسوف آمریکایی
م یگوید ،ب رای داشنت ذهنی آزاد و پیشربد
اهداف در زمین ههای مورد عالقه خود باید
ب رنام های دقیق و حساب شده داشت.
 -4فعالی تهای روزانه خودشان را دارند
کار روزانه م یت واند امنیت مالی شام را تضمین
کند و این به ن وبه خود باعث اف زایش خالقیت
در شام ،ب رای رسیدن به موفقی تهای بیشرت
م یشود.
بد نیست بدانید تعداد اف راد موفقی که از این
ترفند ب رای اف زایش بهرهوری خود استفاده کرده
اند ،زیاد است؛ از جمله این اف راد م یت وان به
ژاکوب آرب و ،ط راح و تاجر طال در آمریکا اشاره
کرد.
زمانی که وی در یک ج واهر فروشی کار
م یکرد ،رشوع به ط راح یهای خاص خودش
منود .یا ویلیام فاکرن نویسنده شهیر آمریکایی و
ب رنده جایزه ن وبل ادبیات اشاره م یکند که رمان
«گور به گور» خود را ظرف شش هفته ،آنهم
هم راه با کار شبانه در پای کوره آتش ،نوشته
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است.
یا حتا فیلیپ گلس آهن گساز آمریکایی ،به
عن وان ل ول هکش نیز کار م یکرده است.
 -5در هر مکان و هر زمانی مشغول خلق
کردن ایدههایشان هستند
بسیاری از اف راد فقط م یت وانند در یک مکان
کار کنند یا به عبارتی قابلیت انجام چندین
کار ،به صورت همزمان را ندارند .به یاد داشته
باشید هی چگاه در یک مکان درجا ن زنید؛ سعی
کنید در هر رشایطی بهرهوری داشته باشید.
الوین بروکس وایت ،نویسنده ،شاعر و طنز پرداز
آمریکایی و صاحب کتاب ”«تار شارلوت»
م یگوید ،نویسندهای که منتظر رشایط ایده آل
ب رای نوشنت است ،رسانجام در حرست نوشنت
حتا یک کلمه روی کاغذ ،خ واهد مرد .این
جمله ب رای انجام هر کار خالقان های نیز صدق
م یکند.
مطمئن اً اگر منتظر ق رار گرفنت در یک مکان
عالی و زمان ایده آل باشید ،هی چگاه این
فرصت روی نخ واهد داد.
استیو جابز کار خود را در گاراژ خانه مادرش
رشوع کرد یا جو رولینگ نویسنده مجموعه
کتابهای «هری پاتر» ،اولین ایدهاش را ب رای این
مجموعه کتاب ،روی دستامل کاغذی در قطار
مسافرتی نوشت.
هرگاه ایدهای خالقانه به رستان زد ،درنگ
نکنید؛ به محض ای نکه ت وانستید ،آنرا اج رایی
کنید .همین جرق ههای کوچک خالقانه
م یت واند پای هگذار یک کسب و کار یا
دس تآوردی عظیم ش وند.
 -6ایدههای خالقانه را پشت گوش
نیاندازید
تا زمانی که قلب شام م یتپد ،شام فرصت
دارید تا ایدهپردازی کرده و آنها را عملی کنید.
شاید همه آنها بزرگ نباشند اما بزرگترین
دشمن خالقیت ،دست روی دست گذاشنت
است .فرض کنید ب رای هفته آینده باید مقال های
ارائه دهید؛ آیا نوشنت آن را به شب آخر موکول
م یکنید؟
یکی از دالیل به تاخیر انداخنت کارها ،داشنت
زمان زیاد ب رای انجام آنهاست .اگر محدوده
زمانی خاصی ب رای انجام یک کار داشته باشید،
مطمئن اً نشسته و آن را انجام خ واهید داد.
شاید نت وانید هر روز خیلی خوب بنویسید،
اما این امکان را دارید تا نوشت ههایتان را
اصالح کنید .ب هخاطر داشته باشید نانوشت هها را
من یت وان اصالح کرد.
جودی پیک و ،رمان نویس آمریکایی م یگوید،
یکی از راههای خالق ماندن ،حرکت رو به
جلوست .سعی کنید هم واره در کارتان جدیت
داشته و این شش راهربد را در زندگی خود بکار
ببندید( .برتری نها)
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فابرگاس:
صحبتی با کاسیاس نکرده ام

سسک فابرگاس ،هافبک چلسی عن وان
کرد که تقابل کاسیاس و مورینیو ب رای او
و دیگر ه متیم یهایش اهمیتی ندارد.
مورینیو و کاسیاس در دوران حضور در
رئال رابطه خ وبی با یکدیگر نداشتند و
آقای خاص پس از سالها کاسیاس را
نیمکت نشین کرد .پس از نیمکت نشین
شدن ،کاسیاس افت شدیدی داشت و در
نهایت در تابستان از رئال جدا شد .با
این حال ،فابرگاس عن وان کرد که تقابل
مورینیو و کاسیاس ب رای او جذاب نیست.
او گفت :بازی ویژهای مقابل پورتو پیش

رو داریم .موضوع کاسیاس ب رایم جذاب
نیست ،ب رای شام (خ ربنگاران) جذاب
است .با او راجع به چیزی صحبت
نکردم .دیدن او اتفاق خ وبی است و به
هم سالم خ واهیم کرد.
فابرگاس درباره محرومیت دیگو کاستا
گفت :ناراحتی دیگو را درک م یکنم
زی را اتفاقی که افتاد کامال ناعادالنه بود.
به عالوه او بازیکن کلیدی ب رای ماست،
مهاجم ما که در حمله مترکز روی او
خ واهد بود .اگر م یخ واهیم در همه ی
رقاب تها بدرخشیم ،به او نیاز داریم.



راجرز:
استوریج رسنوشتساز خواهد بود

ب رندن راجرز ،رسم ربی لیورپول به متجید
از دنیل استوریج  ،مهاجم تیمش
پرداخت و گفت که او م یت واند تفاوتها
را رقم ب زند.
استوریج در دیدار مقابل استون ویال
موفق شد  2گول ب رای تیمش به مثر
برساند تا در نهایت ،شاگردان راجرز 2-3
به پیروزی برسند .راجرز امیدوار است که
استوریج بت واند روند خود را حفظ کند و
ب رای لیورپول بدرخشد.

او گفت :بازیکنانی مثل راجرز رسنوشت
بازی را تعیین م یکنند .از آخرین باری
که بازی کرده بود 3 ،گول در یک بازی
نزده بودیم .او به شام فرصت کسب
پیروزی م یدهد و م یت وانید با تی مهای
صدر جدول رقابت کند .او یک استعداد
بزرگ است و امیدواریم بت واند ثبات
خود را حفظ کند و آماده مباند .غیبت
او باعث شد ما نت وانیم به چمپی ون زلیگ
صعود کنیم.



کاوانی:
هدف اول  PSGفتح چمپیونزلیگ است

ادینسون کاوانی ،ستاره پاری سن ژرمن،
اعالم کرد که او و زالتان اب راهیموویچ
هدف اصلی تیم شان در این فصل را
قهرمانی در چمپی ون زلیگ تعیین کرده اند.
کاوانی که رشوع فوق العادهای در این
فصل داشت و تاکنون  8گول ب رای پیاس
جی به مثر رساند ،از همکاری اش با ستاره
سوئدی در زمین هم اب راز رضایت کرد.
او به خ ربنگاران گفت :این فوقالعاده است
که با بازیکنی در کالس جهانی مانند
زالتان بازی کنی .ما با هم کار م یکنیم
و دو مهاجم تیم هستیم و به اندازهای که
همه باید باشند ،مصمم هستیم.
کاوانی که در دوره حضورش در پاری
سن ژرمن با انتقادهای زیادی نیز روبرو
شده ،در این مورد گفت :همیشه درک
این مسئله راحت نیست اما من انتقادات
را درک م یکنم .فکر م یکنم این طبیعی

است زی را در فوتبال دایام انتقاد وجود دارد.
به رتین حالت این است که انتقادیوجود
نداشته باشد؛ اگرچه انتقاد م یت واند سازنده
باشد .من همیشه آماده تحلیل بازی ام
هستم.
پی اس جی همیشه نشان داد که
م یخ واهد من را حفظ کند که ب رای من
بسیار مهم است .در این سه سالچیزهای
زیادی گفته شد اما من واقعا از بودن
در اینجا احساس راحتی م یکنم .همه
چیز مثبت است و امیدوارم امسال ،سال
فوقالعادهای باشد.
ما م یخ واهیم به جامهای متعدد برسیم.
فکر م یکنم هدف اول باشگاه ،قهرمانی
در چمپی ون زلیگ است .فتح چمپی ون زلیگ
ب رای باشگاه مهم است و ب رای پروژهای
که دارد .امیدوارم بت وانیم در این رقاب تها
قهرمان شویم.



قانون عجیب و غریب فان خال برای والدس

ویکتور والدس ،روزهای به شدت
سواری را در منچس رتی ونایتد سپری
کابو 
م یکند و روز به روز روابطش با فان خال
تیرهتر از قبل م یشود.
پس از اینکه تابستان امسال ،والدس
نت وانست تیمی ب رای خود پیدا کند و در
روزهای پایانی نقل و انتقاالت ،پیوستنش به
بشیکتاش ترکیه نیز منتفی شد ،پی شبینی
م یشد که اوضاع ب رایش در ی ونایتد بدتر
از همیشه شود .وقتی مت رینات پیش فصل
ی ونایتد رشوع شد ،فان خال او را به تیم دوم

باشگاه تبعید کرد و والدس اجازه نداشت
با تیم اول مت رین کند.
امروز میرور ادعا کرد که فان خال با وضع
قان ونی جدید ب رای والدس ،به اطالع وی
رسانده است که وقتی تیم اول باشگاه در
کمپ ک رینگتون حضور دارد ،او حتی حق
ورود به این مکان را نیز ندارد .طبق همین
قانون ،والدس حق ندارد در مجموعه
ورزشی ی ونایتد ،با ه متیم یهایش مالقات
کرده و حتی به تنهایی مشغول مت رین
شود!

فابرگاس:
بازیکنان چلسی بچه نیستند
سسک فابرگاس ،ستاره اسپانیایی چلسی ،معتقد است
رشوع ضعیف تیمش در رقاب تهای این فصل تاثیریدر
شانس قهرمانی نخ واهد گذاشت و تاکید کرد یک پایان
خوب اهمیت بیشرتی دارد.
آب یها در  7دیدار ابتدایی شان در رقاب تهای این فصل،
تنها دو پیروزی کسب کردند؛ این در حالی است که
فصل قبل آنها با یک رشوع خوب ،از هامن هفت ههای
ابتدایی به مدعی اصلیقهرمانی تبدیل شدند.
در آستانه دیدار امشب چلسی مقابل پورتو در
چمپی ون زلیگ ،فابرگاس تاکید کرد که ژوزه مورینیو اجازه
من یدهد بازیکنان چلسی از مسیر درست خارج ش وند.
او به خ ربنگاران گفت :موضوع چطور رشوع کردن لیگ
نیست؛ مهم چطور متام کردن است .باید در هر دیدار
با متام وجود جنگید .فصل گذشته آسان نبود .شاید
ای نطور به نظر م یرسید اما نبود .مشکل ما غرورنیست.
رسم ربی اجازه من یدهد چنین اتفاقی رخ بدهد.
  ما بچه نیستیم .باید بازیهای خودمان را ارائه بدهیم.
دلیلی وجود ندارد که نت وانیم بار دیگر قهرمان لیگ
شویم .ما م یت وانیم بهرت کار کنیم .بهرت کار خ واهیم کرد.
باید از همین حاال رشوع کنیم.
در دیدار برگشت فصل گذشته چلسی مقابل پاری سن
ژرمن در لیگ قهرمانان ،اع رتاض بازیکنان چلسی به
تکل زالتان اب راهیموویچ ،باعث اخ راج این ستاره سوئدی
شده بود و او بعد از بازی ،بازیکنان تیم لندنی را یک
مشت بچه توصیف کرده بود.

پالتینی:
دریافتی ام از فیفا قانونی بود

میشل پالتینی ،رئیس یوفا ،اعالم کرد
دریافتی اش از فیفا ب رای انجام کار مشاوره
که توسط مقامات قضاییسوئیس تحت
پیگرد ق رار گرفته ،غیرقان ونی نبوده است.
پالتینی بین سالهای  1998تا  2002به
عن وان یکی از مشاوران فیفا فعالیت
کرد اما در سال  ،2011دو میلیون ف رانک
سوئیس از فیفا دریافت کرد که اکنون
سوظ نهای زیادی را ب رانگیخته است.
بعضی از منتقدین معتقدند احتامال
پالتینی نقشی کلیدی در اهدا می زبانی
جام جهانی  2022به قطر داشت؛ به ویژه
اینکه پرداختی به رئیس فعلی یوفا سه
ماه بعد از رسیدن می زبانی جام جهانی به
قطریها صورتگرفت.
اما پالتینی که قصد دارد ب رای انتخابات
بعدی ریاست فیفا کاندیدا شود ،در نام های
که دیروز منترش کرد،هرگ ونه عمل خالف
قان ونی را منکر شد.
او نوشت :امیدوارم بت وانم در مورد دورهای
که بین سالهای  1998تا  2002ب رای فیفا
در زمین ههای مختلف م رتبط با فوتبال
کار کردم ،شفاف سازی کنم .کار من متام

وقت بود و همه از فعالیت من آگاهی
داشتند .پرداخت پاداش در هامن زمان
مورد ت وافق ق رار گرفته بود و بعد از اینکه
پرداختی ابتدایی انجام شد ،پرداختی
نهایی در فربوری  2011صورت گرفت.
این درآمد به طور کامل از سوی من به
مقامات ،با توجه به ق وانین سوئیس ،اعالم
شد .جمعه گذشته مقاماتسوئیسی در
این مورد با من صحبت کردند ،نه به عن وان
کسی که کاری غیرقان ونی انجام داده،
بلکه تنها به عن وان کسی که اطالعاتی
دارد .امروز هم من به کمیته اخالق فیفا
نامه نوشتم و اعالم کردم که آماده هستم
تا هرگ ونه اطالعات اضافی که مورد نیاز
است را در این مورد اعالم خ واهم کرد.
می دانم که این اتفاق م یت واند به چهره
و سابقه من ودر نتیجه چهره یوفا ،نهادی
که من با افتخار رئیس آن هستم ،خدشه
وارد کند.
به این دلیل ،مایلم از همه انرژی ام ب رای
برطرف کردن سوءتفاهمی که به وجود
آمده ،در کوتاهت رین زمانممکن ،استفاده
کنم.



مورینیو:
به کاسیاس تربیک خواهم گفت



گواردیوال:
جدایی بارسا ،به رضر اللیگا خواهد شد
ژوزه مورینی و ،رسم ربی چلسی ،اعالم کرد در دیدار امشب
تیمش مقابل پورتو در چمپی ون زلیگ ،بهایکر کاسیاس،
دروازهبان ح ریف ،ب رای تبدیل شدن به رکورددار بازی در
این رقاب تها ت ربیک خ واهدگفت.
مورینیو و کاسیاس  3فصل در رئال با هم کار کردند و
رابطه پرف راز و نشیب آنها ،در نهایت با تلخی به پایان
رسید .با این وجود ،مورینیو اعالم کرد هیچ کین های از
شاگرد سابقشندارد.
او در گفتگو با خ ربنگاران ،در پاسخ به س والی در مورد
رسیدن کاسیاس به رکورد  152بازی در چمپی ون زلیگ،
گفت :م یدانم چه م یخ واهید بپرسید .فردا به کاسیاس
ت ربیک م یگویم .زمانی ب رای تلف کردن در مورد این
موضوع وجود ندارد.
چلسی این هفته در لیگ ب رتر ابتدا با دو گول از نیوکاسل
عقب افتاد اما در نهایت  2-2به تساوی رسید .آقایخاص
در مورد آن دیدار گفت :م یت وان در یک دیدار  45دقیقه
خوب بود و پیروز شد اما معموال ب رایپیروزی باید بیش از
 45دقیقه خوب بازی کرد .ب رای اینکه در فوتبال غیرقابل
دسرتس باشید ،تنها باید ثبات داشته باشید .ما بازیکنان
فوقالعادهای داریم اما در فوتبال امروز مهم است ،نه دیروز.
مورینیو از اینکه م یت واند از دیگو کاستا ،مهاجم جنجالی
تیمش که از حضور در رقاب تهای داخلیانگلیس ب رای
سه بازی محروم شده ،در چمپی ون زلیگ استفاده کند ،اب راز
خشنودی کرد و گفت :با توجه بهعالق های که بقیه ب رای
محروم کردن دیگو کاستا دارند ،خوشحامل که فقط یک
کاستا داریم.
 آقای خاص که سابقه قهرمانی با پورتو در چمپی ون زلیگ
را دارد ،با ستایش از تیم فعلی این باشگاه ،گفت:
این حقیقت که پورتو یکی از تی مهای ب رتر پ رتگال
است ،موضوعی کامال طبیعی است؛ به خاطر کیفیتی
که بازیکنان شان دارند .بازیهای خارج از خانه در
چمپی ون زلیگ همیشه دش وار است .پورتو تیم بزرگی است
و ما م یخ واهیم مقابل آنها به پیروزی برسیم .آنها هم
م یدانند که ما تیم ضعیفی نیستیم.

پس از ب رنده شدن حزب جدایی طلب
کاتال ونیا در انتخابات این ایالت و احتامل
باالی استقالل کاتال ونیا از اسپانیا ،به گفته
مقامات عالی رتبه ورزش اسپانیا ،بارسل ونا
نیز دیگر جایی در اللیگا نخ واهد داشت.
پپ گ واردیوال ،رسم ربی سابق بارسا و فعلی
بایرن م ونیخ که خود یکی از اعضای
حزب جدایی طلب کاتال ونیاست ،در
واکنش به احتامل جدایی بارسل ونا از
اللیگا به خ ربنگاران گفت :بسیاری از
مردم به جدایی کاتال ونیا رای دادند و
حاال باید به انتظار بنشینیم و ببینیم که
در ادامه ،سیاستمداران چه قدمهایی
برخ واهند داشت .مردم به دالیل شخصی
و ب رای بهبود وضعی تشان ،به حزب

جدایی طلب رای دادند و مسایل
اقتصادی در این زمینه ،نقش اصلی را
داشت.
در مورد بارسل ونا و احتامل جدایی این
تیم از اللیگا ،در حال حارض من یت وان
با قطعیت صحبت کرد؛ باید ببینیم که
چه راه حلی ب رای این مشکل پیدا خ واهد
شد .جدایی بارسا از اللیگا ،به نفع این
تیم نیست؛ ضمن اینکه اللیگا نیز از
غیبت بارسا رضر خ واهد دید.
گ واردیوال در مورد مصدومیت مسی و
دوری دو ماهه او از میادین گفت :این
یک اتفاق غم انگیز است .من یکی از
ه واداران رسسخت مسی هستم و امیدوارم
که زودتر از حد تصور به میادین بازگردد.



ماگات :کلوپ خود رابرای مربیگری بایرن
آماده میکند

فلیکس ماگات ،رسم ربی سابق بایرن معتقد
است که یورگن کلوپ ،م ربی بعدی بایرن
پس امتام ق رارداد گ واردیوال خ واهد بود.
پپ گ واردیوال ،جون  2016ق راردادش با بایرن
به امتام م یرسد اما هنوز راضی به متدید
ق رارداد نشده و این مساله ،شایعات در مورد
جدایی این م ربی از بایرن در پایان فصل
جاری را تقویت کرده است .گامنه زن یها
در مورد جانشین او ادامه دارد و در این میان،
نام یورگن کلوپ ،رسم ربی سابق دورمت وند،
بیشرت از دیگر نامها شنیده م یشود.
ماگات در همین رابطه به  TZگفت :اینکه
چه کسی م ربی بعدی بایرن خ واهد شد ،از
حدس زدن قهرمان این فصل ب وندسلیگا
هم جذابتر است .گ واردیوال هنوز پاسخی

به پیشنهاد متدید ق راردادش نداده و من
فکر م یکنم مدی ران بایرن ،از همین حاال
در اندیشه پیدا کردن جانشین وی هستند.
به اعتقاد من ،کلوپ گزینه بسیار خ وبی
است .مدیر ب رنام ههای او ،خیلی رسیع
احتامل پیوسنت کلوپ به گالدباخ را رد کرد؛
چون او خود را ب رای چالش مه متری آماده
م یکند و آن هم م رب یگری بایرن است.
خیل یها م یگویند کلوپ یک دورمت وندی
است اما نویر هم یک شالک های بود و حاال
یکی از ارکان اصلی بایرن است.
بایرن در سه فصل اخی ر ،با اندیش ههای
متفاوت گ واردیوال هدایت شده اما با آمدن
کلوپ ،خیلی رسیع تاکتی کهای او در
بایرن ج واب خ واهند داد.
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خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها

شنبه

شرکت سیاحتی و توریستی قهرمان
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مردم و فرماندهان جهادی برای آزادسازی قندوز راهی شمال شدند
اطالعات روز ،قندوز :عطا محمد نور،
والی بلخ بعد از ظهر امروز سهشنبه با
صدور فرمانی ﻧﺮﻴﻭﻫﺎی کمکی به قندوز
اﻋﺰاﻡ ﻛﺮﺩ .گفته میشود نیروهای که
به دستور او به سمت قندوز حرکت
کردهاند ،شامل رسبازان قطعات خاص
پولیس و نیروهای امن و نظم عامه
میباشد.
پس از سقوط والیت قندوز به دست
طالبان ،تعدادی از فرماندهان جهادی
و نیروهای مردمی برای آزادسازی این
والیت ،راهی شامل افغانستان شدهاند.
طالبان پس از ترصف شهر ،تصاویر
احمدشاه مسعود و فرماندهان مقاومت
ضدطالبانی را پاره کردند و بیرق سفید
رنگ طالبان را در میدان مرکزی شهر
به اهتزاز درآوردند .آنان برخی مراکز

دولتی را به آتش کشیدند و وارد
منایندگی برخی بانکها شدهاند.
زندانیان این والیت که شامل تبهکاران
و طالبان بودهاند ،از زندان گریختند.
عطا محمد نور با صدور اعالمیهای
گفته است« :به نريوهاى امنيتى بلخ
هدايت داده كه با متام امكانات عازم
قندوز شوند كه در حال حارض نريوهاى
ارتش ،قطعه خاص پوليس و لواى نظم
عامه به جانب قندوز در حركت هستند
و تا ساعات ديگر وارد قندوز خواهند
شد .دشمن بايد بداند كه با خشم مردم
و عزم راسخ ما روبهرو است .وی افزوده
که من در كنار مردم قندوز هستم و
متعهد به تأمني آرامش آنها میباشم.
مردم عزيز و رسبلند قندوز باور داشته
باشند كه يكبار ديگر حامسههاى

مشرتك دوران مقاومت را زنده خواهيم
كرد و براى دشمن گورستان خواهيم
ساخت».
همچنین بعد از ظهر امروز ،فرمانده
امان الله گذر ،مناینده مردم کابل
در مجلس منایندگان ،فرمانده جان
احمدخان همراه با بعضی دیگر از
فرماندهان با تعداد زیادی از نیروی
مردمی از والیات شاملی کابل به یاری
نیروهای امنیتی مستقر در حومههای
شهر قندوز شتافتهاند .همچنین از مسیر
پل بنگی والیت تخار و سمنگان و بلخ
ستونهای از نیروهای مردمی بهطرف
قندوز در حرکت میباشند.
در همین حال فرمانده میرعلم خان،
از فرماندهان مقاومت ضد طالبانی
قندوز در انتقاد از سیاستهای غلط

برخی حلقات درونی گفته است« :ما
در گذشته در جنگ با طالبان متهم به
نسل کشی شدیم و زیر فشار مقامات
دولتی قرار گرفتیم .از این رو شهر را
رها کردیم تا حساب دوست و دشمن
روشن شود ».این فرمانده جهادی نیز
آمادگی خود را برای آزادسازی قندوز
اعالم کرده است.
براساس خربهای قبلی ،مقامات
وزارتهای دفاع و داخله نیز از آمادگی
نیروهای شان برای بازپسگیری قندوز
خرب دادهاند .گروههای از نیروهای اردو
و پولیس ملی در اطراف شهر ،در آماده
باش حمله بر ضد طالبان قندوز هستند.
جرنال مراد علی مراد عرص امروز گفته
بود که فردا قندوز را از طالبان بازپس
میگیریم.

