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که  است  گفته  آمریکا،  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  روز:  اطالعات 
باقی خواهند  افغانستان  در   2016 از سال  نظامیان کشورش پس 

ماند.
آقای کارتر افزوده که رییس جمهور اوباما در این باره به زودی 

تصمیم می گیرد.
این سخنان را روز دو شنبه در نشست خبری  وزیر دفاع آمریکا 
مشترک با وزیر دفاع اسپانیا بیان داشت و تأکید کرده که کشورش 

صفحه 2به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

وزیر دفاع آمریکا:
 نظامیان ما پس  از 2۰۱۶ 

در افغانستان باقی خواهند ماند
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ماراتن دولت و طالب در جنوب کشور بدون 
درگیر  طرف های  پیروزی  یا  شکست  اعالم 
است.  شده  متوقف  ثانوی  اطالع  تا  جنگ، 
جنوب و جنوب شرق کشور در چهارده سال 

گذشته در آتش جنگ سوخت...

و  تجارت  اتاق  در  مسئوالن  روز:  اطالعات 
نشست  در  باید  که  می گویند  کشور  صنایع 
مشترک اتاق های تجارت افغانستان و آمریکا 
آینده در واشنگتن برگزار  که قرار است ماه 

شود، روی تبدیل شدن پایگاه های نظامی...

ارشد  مقام های  گفته ی  به  نظر 
جدی  به طور  اوباما  امریکایی، 
پیشنهاد حفظ حدود 5000 نیروی 
در   2016 سال  از  پس  امریکایی 
می کند،  بررسی  را  افغانستان 
حرکتی که به برنامه های او مبنی 
بر آوردن تمام نیروهای امریکایی 
قدرت،  از ترک  قبل  به کشورشان 

پایان می دهد.
این پیشنهاد در ماه اگست توسط 
آن  در  که  دمپسی،  مارتین  جنرال 

زمان رییس ستاد مشترک...

شمال در جنگ؛ 
جنوب در صلح؟ 

اتاق تجارت:
 پایگاه های نظامی آمریکا 
به مراکز تجاری تبدیل شوند

اوباما طرح حفظ یک نیروی قابل مالحظه 
در افغانستان را بررسی می کند

رهبر جدید طالبان؛
تحکیم جایگاه از طریق پیروزی در میدان جنگ

       مال منصور، مرد تنومندی که تصور می شود کمتر از 50 سال داشته   باشد، 
برخالف سلف معروف و منزوی اش، در خفا زندگی نمی کند. شرایط زندگی اش مانند 

رهبران جهادی فراری نیست که از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین وحشت داشته و از 
تلفن های همراه، به دلیل احتمال ردیابی شدنش، اجتناب کند. درواقع، یکی از کسانی که او را 

می شناسد می گوید که رهبر طالبان صاحب یک شرکت موبایل است.

      مقامات استخباراتی می گویند که اگرچه او از روابط خود با پاکستانی ها بهره 
می برد، اما طرف پاکستانی نیز شرایطی برای این همکاری دارد. به گفته ی 

آنها، مال منصور مرد ثروتمندی است و بخشی از ثروتش از رابطه اش 
با قاچاقیان مواد مخدر از پشتون های اسحاق زی به دست می آید. 

یکی از مقامات استخبارات افغانستان می گوید که گاهی بخشی 
از این پول ها، توسط مقامات پاکستانی تصرف می شود. یکی 

از نمونه ها همین امسال زمانی اتفاق افتاد که پاکستان، در 
تالش برای میانجی گری مذاکرات بین رهبران طالبان و مال 

منصور و دولت افغانستان بود.
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گفته  آمریکا،  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  روز:  اطالعات 
است که نظامیان کشورش پس از سال 2016 در افغانستان 

باقی خواهند ماند.
آقای کارتر افزوده که رییس جمهور اوباما در این باره به 

زودی تصمیم می گیرد.
وزیر دفاع آمریکا این سخنان را روز دو شنبه در نشست 
تأکید  و  داشت  بیان  اسپانیا  دفاع  وزیر  با  مشرتک  خربی 
امنیتی  نیروهای  از  خود  حامیت  به  کشورش  که  کرده 

افغانستان ادامه خواهد داد.
پس  آمریکایی  نیروهای  حضور  از  کارتر  آقای  اظهارات 
قبالً  که  می گیرد  صورت  حالی  در  میالدی   2016 سال  از 
سال  از  پس  را  نظامیان اش  متام  بود  کرده  اعالم  آمریکا 

2016 از افغانستان خارج می کند.
به  سفرش  در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  ارشف  اما 
تجدید  مورد  این  در  تا  اوباما خواست  باراک  از  آمریکا، 

نظر کند.
که  می رفت  انتظار  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  با 
اما اکنون که یک سال  یابد؛  بهبود  امنیتی کشور  وضعیت 
امنیتی در رسارس  از عمر این حکومت می گذرد وضعیت 

کشور نه  تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است.
حکومت  پایه  بلند  مقام های  از  شامری  اواخر  این  در 
حضور  ناتو  عضو  کشورهای  از  شامری  و  افغانستان 
نیروهای آمرکایی و ناتو را پس از سال 2016 در افغانستان 

یک نیاز خوانده اند.

ریاست  برای  دموکرات  حزب  نامزد  کلینتون،  هیالری 
است  گفته  تازگی  به  نیز  آمریکا،  آینده ی  سال  جمهوری 
به حیث رییس جمهوری  انتخاب شدنش  که در صورت 
ادامه  افغانستان  حکومت  از  حامیت هایش  به  آمریکا، 

خواهد داد.
ابراز  با  نیز  آمریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان  پیش  چندی 
جامعه ی  که  بود  گفته  کشور  امنیتی  وضعیت  از  نگرانی 

جهانی نباید  افغانستان را فراموش کند.
قبل  سال  کشور  در   خارجی  نیروهای  جنگی  مأموریت 
»حامیت  نام  زیر  آنان  جدید  مأموریت  و  یافت  پایان 
امنیتی  نیروهای  به  مشوره دهی  و  آموزش   برای  قاطع« 

کشور آغاز شد.

کشور  صنایع  و  تجارت  اتاق  در  مسئوالن  روز:  اطالعات 
تجارت  اتاق های  مشرتک  نشست  در  باید  که  می گویند 
واشنگنت  در  آینده  ماه  است  قرار  که  آمریکا  و  افغانستان 
برگزار شود، روی تبدیل شدن پایگاه های نظامی آمریکا در 

افغانستان به مراکز تجارتی و صنعتی گفت وگو شود.
پایگاه های  بزرگ ترین  باید  که  دارند  تأکید  مسئوالن  این 
نظامی آمریکا به خصوص در بگرام، مزاررشیف و قندهار 
به مراکز تجارتی تبدیل شوند تا زمینه داد وستد تجارتی بین 

تاجران افغان و آمریکایی در آن ها فراهم گردد.
نشست  شنبه،  سه  دیروز،  کشور  صنایع  و  تجارت  اتاق 
کشور،  رسمایه گذاران  از  شامری  حضور  با  را  مقدماتی 
اتاق های تجارت آمریکا و  یازدهمین نشست ساالنه  برای 

افغانستان در کابل برگزار منود.
بسیار زیادی  فاصله  نظر جغرافیایی  از  افغانستان و آمریکا 
دارند و به دلیل عدم دست رسی افغانستان به بحر، تجارت 
که  است  این  امیدواری ها  اما  است.  دشوار  کشور  دو  بین 
میدان های هوایی و پایگاه هایی نظامی که امریکایی ها در 
تجارت  برای  مکان ها  بهرتین  هستند،  آمد  و  رفت  در  آن 

تبدیل شوند.
عتیق الله نرصت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع 
کشور می گوید که در نشست پیش رو فرصت های جدیدی 
گفت وگو  شده،  فراهم  ملی  وحدت  حکومت  از  پس  که 
نظامی  پایگاه های  و  هوایی  میدان های  شدن  تبدیل  روی 
موضوعاتی  از  یکی  اقتصادی  و  تجاری  مراکز  به  آمریکا 

در  بیایند  و  شوند  عالقه مند  امریکایی ها  تا  است  اصلی 
افغانستان رسمایه گذاری کنند.

رسمایه  برای  بزرگ  تهدید  یک  را  ناامنی  نرصت  آقای 
که  خواست  حکومت  از  و  خواند  کشور  در  گذاران 
اقتصاد را اولویت کاری اش قرار داده و حامیت الزم را از 

رسمایه گذاران داخلی و خارجی اعالم مناید.
وی برگزاری هم چون کنفرانس ها را در رشد اقتصاد کشور 
مؤثر خواند و از رسمایه گذاران و تاجران خواست که با یک 

آجندای مشخص به این نشست رشکت کنند.
نشست  اولین  برگزاری  از  تجارت  اتاق  مسئوالن  هم چنین 
تواصل تجارتی افغانستان با ترکیه در 20 روز آینده نیز خرب 

می دهند.

اطالعات روز: به دنبال اظهارات اخیر ژنرال جان کمپ بیل، 
این که  بر  مبنی  بین املللی در کشور،  نیروهای  فرمانده کل 
در  مرز  بدون  داکرتان  بر شفاخانه  نیروها  این  حمله هوایی 
گرفته  صورت  افغان  نیروهای  درخواست  به  قندوز،  شهر 
است، روز گذشته ارگ ریاست جهموری نیز اعالم کرد که 
دولت افغانستان از آنان درخواست کمک های هوایی کرده 

بود.
جمهوری،  ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
روز گذشته در نشست خربی در کابل گفت: »اساس روابط 
از  که  است  افغانستان سندی  در  ناتو  قوای  و  آمریکا  با  ما 
سوی حکومت امضا شده است که در آن نیز آمده هر وقت 
رضورت شود ما از قوای ائتالف کمک می خواهیم که این 

در جنگ قندوز نیز صدق می کند.«
حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه داکرتان بدون 
است،  گرفته  صورت  علت  کدام  به  نیست  معلوم  که  مرز 
این  کارمندان  از  شامری  و  کشته  را  تن  بیست  دست کم 

شفاخانه و بیامران آن را زخمی  کرده است.
درخواست  به  حمله  این  که  بود  گفته  کمپ بیل  جرنال 
نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است؛ اما بیشرت توضیح 
نداد که چرا چنین حمله ی مرگ بار بر شفاخانه که در قانون 
شده  انجام  می رود،  حساب  به  جنگی  جرایم  جزء  جنگ 

است.
ظفر هاشمی نیز در نشست خربی دیروز بیشرت توضیح نداد 
که چرا درخواست چنین حمله ی شده است. هاشمی رصف 

گفت، دولت افغانستان همیشه با همکاران خارجی خود در 
متاس است تا مردم را از وضعیت واقعی کشور باخرب سازد.

پیشرت دولت آمریکا در بیانیه ای گفته بود که این حمله در 
پاسخ به آتش باری از داخل محوطه این شفاخانه به نیروهای 

آمریکایی انجام شده است.
به همراه داشت  انتقادهای زیادی را  بر این شفاخانه  حمله 
هم  می خوانند.  جنگی  جنایت  را  موضوع  این  منتقدان  و 
دولت افغانستان و هم دولت آمریکا خواهان بررسی کامل و 

شفاف این حادثه شده  است.
صورت  اشتباهی  حمله  این  اگر  بود  گفته  کمپ بیل  جرنال 
اشتباه  این  باشد، عذرخواهی خواهند کرد و عامالن  گرفته 

مورد پی گرد قرار خواهند گرفت.

اطالعات روز: بقایای دو جسد، روز گذشته از آشپزخانه قرص 
شامره یک ارگ ریاست جمهوری، در جریان کار ساختامنی 

یافت شده است.
دفرت رسانه های ریاست جمهوری روز گذشته با نرش خربنامه ای 
اعالم کرد، بقایای این اجساد شامل دو جمجمه و استخوان های 

بدن انسان است.
ظفر هاشمی، معاون سخن گوی ریاست جمهوری روز گذشته 
در نشست خربی در کابل گفت، این استخوان ها از گودالی در 
دو و نیم مرتی از سطح زمین پیدا شده  و اکنون در ریاست طب 

عدلی فرستاده شده است.

از  متشکل  ویژه  کمیسیون  یک  تشکیل  از  هاشمی  آقای 
منایندگان طب عدلی، وزارت داخله و کمیسیون مستقل حقوق 
افزود که برای  این اجساد خرب داد و  بقایای  برای بررسی  برش 
تا  شده  داده  کمیسیون  این  تشکیل  دستور  اجساد  این  تکریم 

هویت این افراد کشف شود.
این  که  نشده  داده  جزئیات  جمهوری  ریاست  خربنامه ی  در 

اجساد مربوط به کدام دوران می باشد.
افغانستان در چهار دهه ی اخیر شاهد جنگ های خونینی بوده 
و این جنگ ها گاهی به مرکز کنرتل قدرت، یعنی ارگ ریاست 

جمهوری هم کشیده شده است. 

رسدار محمد داوود خان، اولین رییس جمهور کشور، به همراه 
اعضای خانواده ی خود، در سال 1357 در کودتاه حزب خلق، 

در داخل ارگ ریاست جمهوری به قتل رسیدند.
در سال 13۸7 گور دسته جمعی خانواده داوود خان در حاشیه 
رشقی شهر کابل پیدا شد و در مراسم رسمی با حضور مقام های 

دولتی، در تپه داوود خان در جنوب کابل به خاک سپرده شد.
گرفته  مردم  از  زیادی  قربانی های  در کشور  چهار دهه جنگ 
نقاط  از  جمعی  دسته  گور  چند  گذشته  سال  چند  در  است. 
مختلف کشور یافته شدند، اما هنوز هم، از محل دفن برخی از 

قربانیان جنگ خربی نیست.

اطالعات روز: مقام هاى امنيتى والیت قندوز می گویند که بعد 
از شکست طالبان در جنگ قندوز، طالبان برخى از جرناالن 
بیرون  شهر  از  زنانه  لباس های  و  تابوت ها  در  را  پاکستاىن 

برده اند.
سید رسور حسینی، مسئول رسانه های فرماندهی پولیس قندوز 
گفته است، براساس اطالعات ارگان های کشفی و امنیتی، بعد 
امنیتی محارصه  نیروهای  این شهر توسط  از آن که طالبان در 
شدند، آنان ناگزیر شدند تا شامری ازجرناالن پاکستانی را در 
تابوت ها که گويا اجساد  اند و شامری را با لباس های زنانه از 

شهر بريون کرده اند.
ما  که  بود  گفته  نیز  ارتش  معاون ستاد  مراد،  مراد علی  جرنال 
قندوز  از  فرار  حال  در  زنانه  چادر  با  که  پاکستانی  جرناالن 

هستند، را شناسایی و بازداشت می کنیم.
بازداشت  به  تاهنوز  امنیتی  نیروهای  که  افزوده  حسینی  آقای 
این جرناالن پاکستانی که در جنگ قندوز با طالبان همکاری 

می کردند، موفق نشده اند.
این جرناالن نقش رهربی جنگ را در قندوز به عهده داشته اند 
که اکنون با بیرون شدن از شهر به گفته ی جرنال مراد، از بیرون 

شهر جنگ علیه نیروهای دولتی را فرماندهی می کنند.
از سویی هم، تازه ترین گزارش ها از قندوز حاکی از آن است 
حمله  قندوز  شهر  چوک  بر  دوباره  شنبه،  دو  شام  طالبان  که 
شمول  به  امنيتى  نريوهاى  توسط  شان  حمله ی  که  کردند 

کاماندو های ارتش، به عقب زده شده است.
مسئوالن محىل ادعا دارند که تاکنون در جنگ قندوز حدود 
٤٠٠ طالب مسلح کشته شده و ٦٠٠ تن ديگر زخمی شده اند. 
شهر  در  حضور  ادعاى  و  کرده  رد  را  ادعاها  اين  طالبان  اما 

قندوز را دارند.

وزیر دفاع آمریکا: نظامیان ما پس از 2۰۱۶ 2
در افغانستان باقی خواهند ماند

اتاق تجارت:
 پایگاه های نظامی آمریکا به مراکز تجاری تبدیل شوند

ارگ: 
ما از نیروهای ناتو در قندوز کمک هوایی خواسته بودیم

بقایای دو جسد در آشپزخانه ارگ ریاست جمهوری یافت شد

جنراالن پاکستان در تابوت ها از قندوز بیرون کشیده شده اند

شمال در جنگ؛ 
جنوب در صلح؟ 

ماراتن دولت و طالب در جنوب کشور بدون اعالم شکست یا 
پیروزی طرف های درگیر جنگ، تا اطالع ثانوی متوقف شده 
است. جنوب و جنوب شرق کشور در چهارده سال گذشته در 
آتش جنگ سوخت. هزینۀ بازی »گرگ و میش« که در این 
مناطق به اجرا گذاشته شد، برای دولت از نظر تلفات نظامی 
و  شد  تمام  گزاف  و  آور  بودجه سرسام  لحاظ  به  و  سنگین 
رزمی  نیروی  بیشترین  بسیاری گرفت.  قربانی های  مردم  از 
افغانستان و قوت های بین المللی برای تأمین امنیت در این 
مناطق مستقر شدند، پول های زیادی در مناطق جنگ زده 
بدون  مناطق  این  در  شده  واریز  اما کمک های  شد  سرازیر 
آن که منجر به تأمین امنیت شود، تعلیم و تربیه رشد کند و 
حکومت داری محلی در آن مستحکم گردد؛ کشت و قاچاق 
مواد مخدر افزایش چشم گیری پیدا کرد، ساخت  و سازهای 
صورت گرفته ویران شد. در یک کالم، نه تنها ارزش های 
انسانی و حقوق بشری در این مناطق جای پا باز نکرد، بلکه 
وحشت و ددمنشی را که طالبان در این مناطق خلق کردند، 

اکنون دارد در مناطق امن کشور نفوذ و گسترش می یابد. 
در یک جهش باور نکردنی، اکنون نگاه ها از جنوب به شمال 
کشور دوخته شده است و بی  هیچ تردیدی، نمایش تراژیک 
قتل و کشتار در شمال کشور منتقل و در حال اکران شدن 
به  جنوب  از  جنگ  جغرافیای  تغییر  و  دگرگونی  این  است. 
شمال، با آمدن حکومت وحدت ملی رقم خورد. چهارده سال 
گذشته برای شمال و مناطق مرکزی از حیث ثبات سیاسی 
و امنیت »ماه عسل« بود. رویدادهای یک سال گذشته در 
شمال و جنایت ضد بشری صورت گرفته توسط طالبان در 
پایان  به  شمال«  »دوران طالیی  که  می دهد  نشان  قندوز، 

رسیده است. 
گسترش ناامنی در شمال بسیاری ها را غافل گیر کرده است. 
و این در حالی است که هیچ اطمنانی از جنوب کشور وجود 
شنیده  جنوب  از  گلوله  حال حاضر صدای شلیک  در  ندارد. 
اما این به معنای صلح در جنوب نیست و هر آن  نمی شود 
ممکن آتش خشم و خشونت بار دیگر در این مناطق شعله ور 
شود. کم نیستند کارشناسان نظامی و سیاسی که روزانه از 
»تغییر جغرافیای جنگ« صحبت می کنند. اما آیا این تغییر، 
به واسطه تروریست ها صورت گرفته است یا صحنه نبرد با 
و  به شمال  از جنوب  ملی  آمدن حکومت وحدت  کار  روی 

مناطق مرکزی تغییر داده شده است؟
و  امنیتی  دگردیسی های  پس  در  نامرئی  دست  هیچ 
حکومت  رییس  ندارد.  وجود  کشور  در  جاری  واقعیت های 
در  را  غایله  این  از مسئولیت عوامل  فرار  برای  ملی  وحدت 
ماورای مرزهای کشور می بیند و از تروریست های پاکستانی، 
این  در  بسیاری ها  می برد.  نام  عرب  و  ازبکستانی  چچینی، 
کشور  تحوالت  تاریخ  نیز  و  است  هم دست  غنی  با  سخن 
مداخالت پاکستان را به اثبات رسانده است. تأکید بیش از حد 
بر عوامل خارجی و نادیده گرفتن زمینه های داخلی گسترش 
نا امنی ها، ما را از بخش های دیگر تغییر جغرافیای جنگ، به 
دور نگه می دارد. برای مثال، با گسترش جنگ در شمال و 
امنی در مناطق مرکزی بسیاری ها نقش ارگ نشینان را  نا 
در این تحول برجسته می بینند. اشرف غنی به این نگرانی تا 

هنوز، هیچ پاسخی نداده است. 
در صورتی که غنی نگرانی های مردم را بدون پاسخ بگذارد 
و نگاه ها هم چنان متوجه ارگ نشینان باشد و رییس اجراییه 
به جای رسیدگی به معضل نا امنی، سخن از افراد مجهول 
حکومتی بزند که فاجعه و جنایت را توجیه می کند، نه تنها 
حاکمیت  قلمرو  است  ممکن  بلکه  نمی سازد  امن  را  شمال 
حکومت وحدت ملی را از سرتاسر کشور به چهار دیوار ارگ 

و سپیدار محدود کند.
دوام جنگ در شمال خطرناک است. هیچ گروهی از تداوم 
کرده  برداشت  محصول  شمال  و  کشور  در  جنگ  و  ناامنی 
اگر  و  است  نیم بند  و  شکننده  جنوب  در  امنیت  نمی تواند. 
فاتحه ریاست و  باید  به سرنوشت جنوب دچار شود،  شمال 

حاکمیت و زندگی آرام را از همین اکنون خواند.   
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نظر به گفته ی مقام های ارشد امریکایی، اوباما به طور 
امریکایی  نیروی   5000 حدود  حفظ  پیشنهاد  جدی 
می کند،  بررسی  را  افغانستان  در   2016 سال  از  پس 
تمام  آوردن  بر  مبنی  او  برنامه های  به  که  حرکتی 
نیروهای امریکایی به کشورشان قبل از ترک قدرت، 

پایان می دهد.
مارتین  جنرال  توسط  اگست  ماه  در  پیشنهاد  این 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  زمان  آن  در  که  دمپسی، 
مانده  باقی  نیروهای  آن  به  مطابق  و  شد  ارائه  بود، 
امریکایی عمدتا روی عملیات های مبارزه با تروریزم 
تهدیدهای  دیگر  و  القاعده  اسالمی،  دولت  علیه 
اوباما  شد.  خواهند  متمرکز  متحده  ایاالت  به  مستقیم 
در مورد این برنامه تصمیم نهایی اش را نگرفته است؛ 
برنامه ای که قبل از تصرف قندوز توسط طالبان در ماه 
است  اولین شهر کالن  قندوز  بود.  تهیه شده  سپتامبر 
که از زمان آغاز جنگ در سال 2001 به دست طالبان 

سقوط کرد.
از آن زمان بدین سو نیروهای امنیتی افغانستان توانسته 
اند با حمایت هواپیماها و مشاوران جنگی امریکایی 
بگیرند.  پس  را  شهر،  تمام  نه  شهر،  این  مناطق  بیشتر 
این  قندوز  در  افغانستان  نیروهای  اولیه  فروپاشی  اما 
نگرانی های دیرینه را تقویت کرده است که نیروهای 
افغانستان توانایی های پشتیبانی هوایی، لوجیستیکی و 
نظامیان  از خروج  ندارند که پس  را  استخباراتی الزم 

امریکایی از این کشور به تنهایی دوام بیاورند.
پیشنهاد دمپسی  نیرویی که در  تا 5000  تعداد 3000 
در نظر گرفته شده است، بخشی از یک طرحی است 
که در یک اقدام بین المللی برای مبارزه با تروریزم در 
وحشی گری های  از  پس  و  است  گیری  شکل  حال 
دولت اسالمی در اکثر نقاط عراق و سوریه، تهیه شده 
است. جنرال جان کمپ بیل، فرمانده ارشد امریکایی 
در افغانستان، نیز حدود پنج گزینه را برای حضور پس 
از 2016 پیشنهاد کرده است که از یک نیروی کوچک 
برای محافظت از سفارت خانه گرفته تا ]باقی ماندن[ 

حدود 7000 نیرو را در بر دارد.
با این حال، طرح دمپسی کانون اصلی بحث های کاخ 
سفید در هفته های اخیر بوده است. دمپسی، که در ماه 
امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  عنوان  به  سپتامبر 
بازنشسته شد، ماه های اخیر کارش را در پاسخ به یک 
مورد  در  بیشتر  جزئیات  ارائه  برای  اوباما  درخواست 

پیشنهاد اولیه اش سپری کرد.
به  نظر  که  گفتند  حکومتی  و  دفاعی  ارشد  مقام های 
پایگاه، احتماال دو  ایاالت متحده چند  طرح دمپسی 
سه تا، را حفظ می کند که می توانند برای راه اندازی 
تهدید  را  متحده  ایاالت  که  گروه هایی  علیه  حمالت 
استفاده شود. یک مقام ارشد حکومتی که  می کنند، 
نام اش فاش شود گفت که این پایگاه ها به  نخواست 
جت های  و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  بالقوه  طور 
مبارزه  نخبه  نیروهای  هم چنین  و  امریکایی  جنگی 
پایگاه  با تروریزم را در خود جای خواهند داد و در 
میدان هوایی بگرام در شمال کابل و یک یا دو میدان 

هوایی دیگر، خواهند بود.

جیمز دوبین، که در سال های 2013 و 2014 نماینده 
افغانستان و پاکستان بود، گفت: این  اوباما برای  ویژه 
جمهور  رییس  برای  عمده  تغییر  یک  جدید  طرح 
مبنی  هدف اش  می رسد  نظر  به  که  می دهد  نشان  را 
رها  را  افغانستان  و  عراق  در  جنگ  به  دادن  پایان  بر 
»تعادل  یک  جست وجوی  در  اکنون  و  است  کرده 
از  که  دخالت  میزان  حداقل  از  نوعی  قبول،  قابل 

بازگشت های فاجعه بار جلوگیری کند«، است.
چهارده سال پس از حمالت یازدهم سپتامبر 2001، 
گروه های  میان  در  گروه  بزرگ ترین  هنوز  طالبان 
ستیزه جو باقی مانده است که در افغانستان و در مناطق 
قبایلی پاکستان فعالیت دارند. سلول های جنگ جویان 
اند  باقی  افغانستان  مناطق شرقی  در کوه های  القاعده 
با  که  اسالمی،  دولت  جنگ جویان  اندک  حضور  و 
ملیشه های این جنبش در عراق و سوریه پیوند ضعیف 

دارند، شکل گرفته است.
امریکا  خروج  از  پس  اسالمی  دولت  ناگهانی  ظهور 
به  آن  گسترش  مورد  در  را  نگرانی هایی  عراق،  در 
افغانستان به وجود آورده است. دوبین گفت: »حسی 
وجود دارد که ما نمی توانیم به این مسئله پشت کنیم 
و به آن اجازه رشد بدهیم«. حضور قوی تر، هم چنین 
راه اندازی حمالت در پاکستان را برای ایاالت متحده 
آسان تر خواهد ساخت؛ جایی که حکومت اوباما از 
با  را  ستیزه جویان  مخفی گاه های  بدین سو  وقت  دیر 
هواپیماهای بدون سرنشین مورد حمله قرار داده است. 
اشرف غنی  از سوی رییس جمهور  اضافی  نیروهای 
بیشتر در جنگش علیه  برای کمک  را  که کاخ سفید 
طالبان و دیگران تحت فشار قرار داده است، استقبال 

خواهد شد. 
طرح  این  هدف  که  گفتند  امریکایی  مقام  چندین 
نیروی پسا  نهایی عاجل در مورد  اتخاد یک تصمیم 
2016 است – حرکتی که به شریکان ایاالت متحده در 
ناتو در افغانستان زمان بیشتر می دهد تا برای تعهدات 
مقام های  دیگر  اما  شوند.  آماده  شان   2016 از  پس 
ارشد تاکید کردند که چنین طرح هایی وجود ندارند و 
اوباما هیچ اعالن یا تصمیم قریب الوقوعی ندارد. یک 
مقام ارتش گفت که انتظار می رود رییس جمهور در 

آخر سال تصمیم بگیرد. 
کند  رد  را  دمپسی  پیشنهاد  می تواند  جمهور  رییس 
در  نیروها  تعداد  کاهش  بر  مبنی  را  خودش  طرح  و 
در  سفارت  در  که  سرباز   1000 حدود  به  افغانستان 
از  که پس  به آن چه  مشابه  بود،  مستقر خواهند  کابل 
سال 2011 در عراق انجام داد، ادامه بدهد. کاخ سفید 
حد اقل دو تغییر در طرح خروجی را که اوباما در ماه 

می 2014 اعالن کرد، تایید کرده است.
اوباما،  که  گفتند  دفاعی  و  حکومتی  ارشد  مقام های 
فرمانده اش گفت که  به  اولیه،  پیشنهاد  از شنیدن  پس 
در حفظ نیروهای بیشتر در افغانستان آماده است اما 
از دمپسی خواست برایش یک طرح مفصل تر بیاورد. 
مقام های  با  تا  خواست  ارتش  فرماندهان  از  اوباما 
که  بالقوه ای  تهدید  مورد  در  و  کنند  کار  استخباراتی 
از طرف دولت اسالمی و القاعده در جریان سال های 

توضیح  بیشتر  او  به  دارد،  وجود  منطقه  در  آینده 
ارزیابی  خواهان  هم چنین  جمهور  رییس  بدهند. 
مفصل تر هزینه های پیشنهاد دمپسی و تعداد سربازان 

و ملکی هایی که برای حمایت از آن نیاز است، شد. 
برای  که  بود  این  اوباما  کلیدی  نگرانی های  از  یکی 
از یک حمله  نسبتا کوچک  پایگاه های  از  محافظت 
است.  نیاز  امریکایی  سرباز  تعداد  طالبان، چه  بزرگ 
تصرف قندوز توسط طالبان و دست آوردهای آن در 
جنوب افغانستان این نگرانی ها را برجسته کرد است. 
یک مقام ارشد امریکایی که در طرح ریزی ها شامل 
بدهید  انجام  نمی خواهید  را که  است، گفت: »آن چه 
این است که همان تعداد سرباز را نگهدارید که یک 
اما این تعداد  باشند؛  هدف آب دار برای آدم های بد 

برای دفاع از خود بسیار کوچک است«. 
جمهوری  قانون گذاران  سوی  از  انتقادهایی  با  اوباما 
خروج اش  طرح  در  که  است  شده  مواجه  خواه 
کاستی های نیروهای افغانستان و اوضاع رو به وخامت 
در صحنه را در نظر نگرفته است. نظر به گفته مقام های 
ارتش، نیروهای افغانستان در جریان دو فصل جنگ 

گذشته، تلفات »غیر قابل تحمل« را متحمل شده اند.
گفت وگوها و مشورت ها در مورد حضور پس از سال 
توضیح  برای  پنتاگون  که  واقع می شوند  زمانی   2016
یک حمله هوایی در اواخر هفته گذشته که 22 تن را 
در شفاخانه داکتران بدون مرز در قندوز کشت، تقال 
می کند. سقوط این شهر شمالی به دست جنگ جویان 
امریکایی ها  قوی تر  حضور  پرونده  احتماال  طالب، 
قوی تر  را  افغانستان  نیروهای  به  مشوره دهی  برای 
»قندوز  گفت:  نظامی  ارشد  مقام  یک  کرد.  خواهد 
باعث شده است یک تعداد افراد فکر کنند که نباید 
شتاب زده باشیم.« »تجربه عراق در اذهان مردم زنده 

است«. 
این مقام گفت که این طرح ایاالت متحده هم چنین به 
تعهدات پایدار متحدان این کشور در ناتو در آموزش 
و مشوره دهی به ارتش افغانستان وابسته است – حرکتی 
مبارزه  می گذارد روی  آزاد  را  امریکایی  نیروهای  که 
با تروریزم تمرکز کنند. اکنون حدود 6400 سرباز غیر 
امریکایی، به عنوان بخشی از ماموریت آموزش چند 
ملیتی، در افغانستان مستقر هستند. ماموریت آینده ناتو 
پنج شنبه  روز  گفت وگوهای  محراق  در  افغانستان  در 
خارجه  وزرای  با  امریکا،  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون 

کشورهای عضو ناتو در بروکسل قرار خواهد داشت.
 شک و تردیدهای گسترده ای در میان مقام های ارشد 
حکومتی وجود دارد که حتا تعداد کنونی 9۸00 تن 
میدان  در  بن بست  شکستن  برای  امریکایی  سرباز 
مذاکره  میز  به  طالبان  یا کشاندن  افغانستان  در  جنگ 
کافی نخواهد بود. اوباما در یک کنفرانس خبری در 
در  وی  کرد.  اذعان  ناامیدی ای  چنین  به  جمعه  روز 
مورد آموزش ]نیروهای امنیتی[ افغانستان گفت: »این 
کار هنوز دشوار است.« »دلیل آن تالش نکردن یا عدم 
تعهد ما نیست. ما هنوز در آن جا 10 هزار نیرو داریم. 
ما هنوز میلیاردها دالر را در حمایت از این حکومت 

مصرف می کنم و این کار هنوز دشوار است«. 
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زنده ها صبح تان بخیر سالم
درس امروز فعل معلوم است
فعل معلوم چیست می دانید؟
نسبت ظالمان و مظلوم است
رهبران، خوش خفته بر دالر

مردم از نان خشک محروم است
این گناه از دو سه نامرد نیست
از سکوت همین مردم است

اتفاقًا اگر دیده باشیم
چند سال است که خلق مغموم است
جشن چرس و موسیقی های مست

در حیاط مقام مرسوم است
ترقیده دست و پای دهقان ها
علتش رنج کشت گندم است
تیکه داران زر و زور و قوم

هم چو بانوی سال لخشوم است
نان شان چرب و گرم و پیپسی دار

آب شان سرد، باب حلقوم است
نه که حاصل زحمتی باشد
از میراث پدر مرحوم است

بست شان دایمی و مافوق است
چند ماه است که در دبی گم است

وقتی هم فتنه ای فتد در شهر
پسران وزیر... مفهوم است؟

تا که هر راست دروغ و برعکس است
هرچه رهبر بزایند شوم است
تا که دیر دیر زنند نبض ما

سرنوشتی چنین، محتوم است
مالک رای و تصمیم این ُملک
در خیال اش چنان مخدوم است

که به فرمان خالق یکتا
مالک آسمان هفتم است

گاهی قندوز به طالبان بفروخت
گاهی بغالن به نرخ مذموم است

گاهی در غور و فاریاب آتش
ارگ اما همیشه معصوم است!
ای تفو! بر نظام یکسر لنگ

که در آن جنگ و فتنه منظوم است
با توجه به قندوز و بغالن

این غنی خان خدای چندم است؟!

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

این غنی خان 
خدای چندم است؟!

اوباما طرح حفظ یک نیروی قابل مالحظه 
در افغانستان را بررسی می کند

منبع: واشنگنت پست

نویسندگان: گریگ جافه و میسی ریان

برگردان: حمید مهدوی
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در دهۀ 1990 و در دولت طالبان، زمانی که افغانستان فقط چند هواپیما 

او  هم چنین،  بود.  ترانسپورت  رییس  منصور  اخترمحمد  مال  داشت، 

بر عهده داشت که کمتر  را در کشوری  اداره ی گردشگری  سرپرستی 

کسی به آن قدم می گذاشت.

او  که  داشت  وجود  اندکی  احتمال  زمان  آن  در  این که،  کوتاه سخن 

و درنهایت جانشین  ارشد طالبان ظهورکرده  به عنوان فرمانده ی  روزی 

بنیان گذار افسانه ای این گروه، مال محمد عمر شود.

اما در سال های پس از تبعید رهبر طالبان به پاکستان در سال 2001، 

مال محمدمنصور به عنوان شورشی قدرتمندی که از حمالت ناتو جان 

سالم به در برده بود، در بازگشت طالبان به قدرت نقش مرکزی ایفا کرده 

و برای دولت افغانستان تحت حمایت آمریکا، خطری جدی به حساب 

می آمد.

منجر  که  اخیر  هفته های  در  افغانستان  شمال  در  شورشیان  حمالت 

مهمترین  از  یکی  قندوز،  در  سال،   14 از  پس  طالبان  پرچم  شد 

به عنوان  را  منصور  مال  جایگاه  شود،  برافراشته  افغانستان  شهرهای 

یکی از زیرک ترین دشمنان منافع آمریکا در دهه ی اخیر تثبیت کرد. 

بااین حال، او هنوز تا حد زیادی برای مقامات افغان و آمریکایی، یک 

معما باقی مانده است.  

از طریق  رهبر طالبان، که  به عنوان  او  و ظهور  زندگی  از  در جزئیاتی 

افغانستان  مقامات  و  طالبان،  کنونی  و  سابق  فرماندهان  با  مصاحبه 

رهبر  از یک  یافت، تصویری  به آن دست  و کشورهای غربی می توان 

شورشی قدرتمند و دانا نشان داده شده است.

سال  چند  طول  در  او  طالبان،  و  افغان  مقامات  گفته های  برطبق 

گذشته، به عنوان رهبر بالقوه ی طالبان، مرگ مال عمر در سال 2013 

را مخفی نگه داشته بود. او در این مدت، قدرت را به دست داشت، 

رقیب  فرماندهان  برابر  در  نام مال عمر صادر می کرد،  به  را  دستورات 

طالبان می ایستاد، و پیوسته در پی تحکیم قدرت خود بود.

به گفته ی مقامات افغان و طالبان: او از اتحادی قدرتمند با سازمان 

جاسوس نظامی و استخبارات پاکستان که حامی اصلی شورش طالبان 

هنگفت  پرداخت های  و  رابطه  این  برد.  می  بهره  بود،  افغانستان  در 

مدیریت  برای  او  اقتدار  مهم  عامل  همراهش،  فرماندهان  به  نقدی 

بحران جانشینی بود که پس از انتشار خبر مرگ مال عمر در تابستان 

امسال، به وجود آمد.

امید  رهبری،  به دست گرفتن  و  منصور  مال  ظهور  در  پاکستان  نقش 

به  متقاعد  پاکستان  مقامات  این که  به  را  غرب  و  افغان  مقامات 

وادارکردن طالبان به پذیرش قرارداد صلح شوند، کمرنگ کرده است.

درعین حال، این مساله خطری سیاسی برای مال منصور نیز بوده است. 

نفوذ  از  که  است  شده  طالبان  چهره های  بعضی  نارضایتی  باعث  زیرا 

پاکستان بر رهبری شان خشمگین هستند و نیز کسانی که احتمال ندارد 

فرماندهان  از  بعضی  ببخشند.  درمورد مرگ مال عمر  را  فریب خود  تا 

مخالف، مسیر جدیدی را درپی گرفته و به شاخه ی دولت اسالمی در 

حال رشد در افغانستان و پاکستان پیوسته اند.

این  در  افغان  و  غربی  مقامات  برای  منصور  مال  معمای  بزرگ ترین 

کرده  تثبیت  را  خود  قدرتمند  جایگاه  که  اکنون  او،  که  است  پرسش 

او  آیا  دارد:  سر  در  نقشه ای  چه  افغانستان  آینده ی  برای  است، 

بازگرداند؟  قدرت  به  فاتحان  به عنوان  را  طالبان  تا  کرد  خواهد  تالش 

یا پیروزی های نظامی را به عنوان حربه ای قدرتمند در مذاکرات صلح 

استفاده خواهد کرد؟

گفتار و اعمال خود او، ظاهرا از هر دو این نظریه ها حمایت می کند.

مال منصور، مرد تنومندی که تصور می شود کمتر از 50 سال داشته 

نمی کند.  زندگی  خفا  در  منزوی اش،  و  معروف  سلف  برخالف  باشد، 

حمالت  از  که  نیست  فراری  جهادی  رهبران  مانند  زندگی اش  شرایط 

به  همراه،  تلفن های  از  و  داشته  وحشت  سرنشین  بدون  هواپیماهای 

دلیل احتمال ردیابی شدنش، اجتناب کند. درواقع، یکی از کسانی که 

موبایل  رهبر طالبان صاحب یک شرکت  را می شناسد می گوید که  او 

است.

با او آشنا هستند،  از جمله رهبران  با افرادی که  براساس مصاحبه ها 

بلندرتبه ی طالبان و مردم عادی که به شرط فاش نشدن نامشان حاضر 

به گفتگو شده اند )به دلیل ترس و اجتناب از خطر انتقام(، او گاهی در 

محله ای در جنوب کویته ی پاکستان زندگی می کند که به شهر ماهواره 

معروف است؛ منطقه ای که بعضی از دیگر رهبران طالب هم قبیله اش 

)اسحاق زی( نیز خانه هایشان در آن جا موقعیت دارد. 

اما، کویته تنها گزینه ی او نیست. به گفته ی یک مقام ارشد اطالعاتی 

افغانستان،  اگرچه مال منصور در لیست پرواز ممنوع سازمان ملل متحد 

قرار دارد، بارها از پاکستان، پرواز داشته است. بیشتر اوقات، مقصد او 

دبی در امارات متحده ی عربی بوده است؛ جایی که او خانه و چندین 

سرمایه گذاری تحت نام های مختلف دارد.

پاکستانی  مقامات  نزد  در  او  که  ادعا  این  از  به تنهایی  آزادی  همین 

جایگاه ویژه ای دارد، حمایت می کند. هم چنین، ساکنان شهر ماهواره، 

که  زمانی  از  او،  شخصی  لباس  امنیتی  ماموران  تعداد  که  گفته اند 

به عنوان رهبر طالبان اعالم شده است، افزایش یافته اند.

مقامات استخباراتی می گویند که اگرچه او از روابط خود با پاکستانی ها 

بهره می برد، اما طرف پاکستانی نیز شرایطی برای این همکاری دارد. 

به گفته ی آنها، مال منصور مرد ثروتمندی است و بخشی از ثروتش از 

به دست  اسحاق زی  پشتون های  از  مخدر  مواد  قاچاقیان  با  رابطه اش 

گاهی  که  می گوید  افغانستان  استخبارات  مقامات  از  یکی  می آید. 

بخشی از این پول ها، توسط مقامات پاکستانی تصرف می شود. یکی 

تالش  در  پاکستان،  که  افتاد  اتفاق  زمانی  امسال  همین  نمونه ها  از 

برای میانجی گری مذاکرات بین رهبران طالبان و مال منصور و دولت 

افغانستان بود.

چنینی جزئیاتی، نشان دهنده ی مغایرت زندگی او با زندگی های رهبران 

طالبان در زمان حکومت آن ها بود که ظاهرا زندگی ساده ای داشته اند. 

بیوگرافی مال منصور که  به نظر می آید طالبان تصمیم دارند در  گرچه 

اخیرا منتشر کرده اند، این تصور را رد کنند. 

راحت  و  تمیز  مرتب،  لباس های  »او  است:  آمده  بیوگرافی  این  در 

می پوشد. از اسراف و ولخرجی برای لباس پوشیدن، غذاخوردن و تامین 

دیگر نیازهای زندگی روزمره، بیزار است و از آن اجتناب می کند«.

دولت  با  تعدادی  هستند،  زنده  هنوز  که  شورشی  رهبران  میان  از 

آن ها،  برای  می کنند.  زندگی  کابل  در  و  آمده  آشتی  در  از  افغانستان 

این که مال منصور امروز به چنین جایگاهی رسیده است، جای تعجب 

دارد.

مال سالم علی زی که در طول حکومت طالبان در دهه ی 1990، برای 

مدت دو سال، از نزدیکان مال عمر بود و سپس چند سال را به عنوان 

فرماند ه ی شورشیان سپری کرد، مال منصور را فردی فرصت طلب و غیر 

مال  گفت:  تلفنی  مصاحبه ای  در  او  می کند.  توصیف  پیش بینی  قابل 

منصور »شخصی است که هیچ ایدئولوژی از آن خود ندارد. شخصی 

مال  می آورد«.  به بار  ویرانی  میزان  چه  نیست  مهم  برایش  که  است 

علی زی که حدودا هشت سال قبل به دولت پیوسته است اضافه کرد: 

نابود  را  جاده   10 او  کن،  خراب  را  جاده  یک  شود  گفته  او  به  »اگر 

می کند. اگر گفته شود یک نفر را بکشد، او 100 نفر را خواهد کشت«.

به دو سال در طول حکومت طالبان  نزدیک  مال سالم علی زی، که 

در دهۀ 1990 از نزدیکان مال عمر بود و بعدها چند سال را به عنوان 

یک  عنوان  به  با  منصور  مال  میکند  توصیف  گذراند،  فرمانده شورشی 

فرصت طلب غیرقابل پیش بینی. او در مصاحبه ای تلفنی گفت: مال 

منصور »کسی است که ایدیولوژی از خود ندارد. شخصی که برایش 

اهمیتی ندارد چه میزان ویرانی رخ میدهد«.

مولوی قلم الدین که در دولت طالبان، وزارت امربه معروف و نهی ازمنکر 

را اداره می کرد، از مال منصور به عنوان مدیری سخت کوش یاد می کند. 

است،  افغانستان  دولت  صلح  کمیسیون  اعضای  از  درحال حاضر  که 

شکایتی  و  گله  او  از  مردم  نبود.  بنیادگرا  چهره ای  منصور  »مال  گفت 

نداشتند«.

اما کسانی که به دنبال مدرکی برای اثبات این مساله هستند که اولویت 

مال منصور جنگیدن است نه دنبال کردن گفتگوهای صلح، در یافتنش 

مشکلی نخواهند داشت. او از سازمان دهندگان اولیه ی شورش ها پس 

از سقوط دولت طالبان در سال 2001 توسط ایاالت متحده بود و بعدها 

به یکی از فرماندهان اصلی میدان جنگ تبدیل شد.

کلی،  بررسی  یک  در  متحده،  ایاالت  افشاشده ی  نظامی  اطالعات 

بذر   ،2007 و   2006 سال های  در  که  می دهد  نشان  او  از  تصویری 

اطالعات،  این  براساس  می پراکند.  افغانستان  سراسر  در  را  خشونت 

بمب گذاری  برنامه ریزی  برای  که  استراتژیکی  جلسه های  در  او 

زمان،  آن  در  است.  داشته  حضور  می شد  برگزار  انتحاری  های 

بوده  طالبان  برای  جدیدی  نسبتا  تاکتیک  انتحاری،  بمب گذاری های 

است.

افغانستان  در  موارد مخدر  قاچاق چیان  و  میان طالبان  مرز  امروز  اگر 

در  او  بازمی گردد.  منصور  مال  به  آن  از  بخشی  نیست،  روشن  چندان 

ملل  گزارش  براساس  که  بود  طالبان  اصلی  مقامات  نخستین  میان 

متحد در 2008، به تجارت موارد مخدر ربط داده می شد. او بعدها از 

مهم ترین کسانی بود که برای تجارت مواد مخدر، برای طالبان مالیات 

جمع می کرد و از این طریق، سود زیادی ازطریق صادرات مواد مخدر 

برای طالبان جمع آوری می نمود.

علی رغم مشخصات و شرح حال ارایه شده از مال منصور، او هم چنان 

برای دشمنانش ناشناخته باقی مانده است. در سال 2010، شخصی 

فریبکار ادعا کرد که او مال منصور است و برای شرکت در مذاکرات 

نظامی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  می کرد.  گفتگو  محرمانه ی صلح 

ائتالف تحت رهبری آمریکا، به خصوص زمانی که درخواست او برای 

سران  برای  عفو  بودند:  شده  امیدوار  بسیار  شنیدند،  را  جنگ  پایان 

این مرد داده  به  برای سربازان طالبان. پول هنگفتی  طالبان و شغل 

شد و او برای شرکت در جلسات به کابل منتقل کردند و انتظاراتش نیز 

مورد بررسی قرار گرفت.

متوجه  واشنگتن  و  کابل  شد،  ناپدید  به سادگی  مرد  این  این که  پس 

شدند که فریب خورده اند و مال منصور واقعی هم چنان درحال ارتقا بود.

ارشد  معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  پاکستان،  مقامات   ،2010 در سال 

مال عمر را دستگیر کردند. مقامات افغانستان و غرب بعدها گفتند دلیل 

بازداشت او این بود که بدون دخالت پاکستان با مقامات افغان مذاکره 

می کرد.

بیشتری  شهرت  به  طالبان  فرمانده ی  دو  برادر،  مال  دستگیری  درپی 

عبدالقیوم  مال  دیگری  و  بود  منصور  مال  آن ها  از  یکی  یافتند:  دست 

در  گوانتانامو  در خلیج  آمریکایی ها  اردوگاه  زندانی جوان سابق  ذاکر، 

شهرت  افغانستان  جنوب  در  سخت گیر  فرمانده ای  به عنوان  که  کوبا، 

داشت.

در  گذشته  سال  افغانستان،  امنیتی  سازمان  رییس  نبیل،  رحمت الله 

مصاحبه ای گفت: این دو نفر، مدتی را با ناخشنودی با هم گذراندند 

رهبر  به  تبدیل  و  گرفت  پیشی  ذاکر  مال  از  به وضوح  منصور،  مال  اما 

بالقوه ی طالبان شد. 

به گفته ی مقامات افغانستان و غرب، او تبدیل به تنها مجرای ارتباطی 

صادر  نامش  به  بیانیه هایی  ساالنه  که  رهبری  بود؛  شده  عمر  مال  با 

می شد. اما حتی فرماندهان ارشد طالبان نیز او را سال ها ندیده بودند و 

ازهمین رو، خشم و تردیدی روبه رشد در آن ها به وجود آمده بود.

مال منصور به اندازه ی کافی اعتمادبه نفس داشت؛ او آغاز به قراردادن 

که  نمود  کسانی  علیه  اقدام  و  مهم  پست های  در  خودش  هواداران 

نسبت به او تردید نشان می دادند.

در بهار سال گذشته، او به مال ذاکر اعالم کرد که او اخراج شده است، 

زیرا مال عمر از استراتژی نظامی این فرمانده ناراضی است. به گفته ی 

و سند  دروغ خوانده  را  این  ذاکر  آمریکایی، مال  و  و  افغان  مقام های 

زنده بودن مال عمر و نیز این که درواقع خواستار خروج او است را از 

او  به  به مال عمر  منسوب  نامه ای  منصور  کرد. مال  منصور طلب  مال 

نشان داد اما نتوانست مدرک قانع کننده ای ارایه کند. این قمار شکست 

خورد و مساله پیچیده شد؛ شایعه ی مرگ مال عمر و این که مال منصور 

دیگران را فریب می دهد گسترش یافت.

آن شایعات، در نیمه ی اول سال و زمانی که پاکستان آغاز به تشویق 

برای  مقدمه ای  به عنوان  و  بار  نخستین  برای  تا  کرد  طالبان  رهبران 

مذاکرات صلح، به طور رسمی با هیات افغانی دیدار کنند، مال منصور 

را دنبال کردند. 

زمان  تا  گفت:  بعدها  افغانستان،  نمایندگان  از  یکی  کرزی،  حکمت 

طالبان  اسالم آباد،  نزدیکی  در  جوالی  اوایل  در  جلسه  آن  برگزاری 

برای مدتی طوالنی، دیدار با دولت افغانستان را رد کرده بودند. اما به 

دیپلمات های حاضر در این مذاکرات گفته شده بود که خود مال منصور 

برگزاری این جلسه را پذیرفته است. 

فشار  تحت  حقیقت،  در  منصور،  مال  که  گفت  افغان  ارشد  مقام  این 

سنگین از سوی مقامات پاکستانی به این فرستادن هیات به این جلسه 

تن داد. اما زمانی که مذاکرات درحال پیشرفت بودند، او ناگهان تغییر 

رویه داد: به چند فرستاده ی طالبان دستور داد که از شرکت در جلسه 

باز بزنند و خود مال منصور نیز برای مدتی ناپدید شد. به گفته ی  سر 

یک مقام افغانستان: »تلفن منصور خاموش شد. او ناپدیده شده بود«.

این که چرا مال منصور تالش کرد تا مذاکرات را متوقف کند مشخص 

که  گفتند  غربی  دیپلماتی  یک  و  افغان  امنیتی  مقام  یک  اما  نیست، 

احتماال او نگران بوده است ...                                ادامه صفحه5

رهبر جدید طالبان؛ 

بزرگ ترین معمای مال منصور برای مقامات غربی و افغان در این پرسش است که او، اکنون 
که جایگاه قدرتمند خود را تثبیت کرده است، برای آینده ی افغانستان چه نقشه ای در سر 

دارد: آیا او تالش خواهد کرد تا طالبان را به عنوان فاتحان به قدرت بازگرداند؟
 یا پیروزی های نظامی را به عنوان حربه ای قدرتمند در مذاکرات صلح استفاده خواهد کرد؟

ترجمه: معصومه عرفانی

نیویورک تایمز/ جوزف گلدستین

تحکیم جایگاه از طریق پیروزی در میدان جنگ
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یادداشت های سخیداد هاتف

یک  در  ابتدا  مدیر  مدیریت،  سبک  این  در  َغَنوی:  سبک 

ابر  تا  می دهد  بخار  خوب  را  دریاها  بنیادین  چارچوب 

آن  و  ببارد  که  می دهد  دستور  ابر  به  بعد  شود.  تشکیل 

و  آمد  سیل  که  وقتی  شود.  جاری  سیالب  که  ببارد  قدر 

پژوهش  به  می کند  شروع  مدیر  کرد،  غرق  را  ده  و  شهر 

آوردن  بند  برای  مدل هایی  چه  جهان  در  که  مورد  این  در 

سیالب تا کنون مورد مطالعه ی انتروپولوژیک قرار گرفته 

اند. آن گاه، مدیر تصمیم می گیرد که راه سیالب را ببندد. 

و  می شود  درد  معده  مدیر  نقطه،  این  در  نمی تواند.  اما 

بر  دیگر  و  می کند  سفر  دیگر  کشور  یک  به  تداوی  برای 

نمی گردد.

سیالب  از  مدیر  مدیریت،  سبک  این  در  شیک:  سبک 

در  و  مشخص  و  معین  راه های  از  که  می کند  خواهش 

شود  روستاها  و  شهرها  وارد  مهربانی  و  نزاکت  کمال 

کردن  خراب  از  هست،  پرهیزش  توان  در  که  آن جا  تا  و 

مزارع مقبول و خانه های بیوتیفول خودداری نماید. اما از 

نمی فهمد  پشتو  و  فارسی  زبان  معموال  که سیالب  آن جا 

نادیده  را  مدیر  خواهش  است،  لنگ  هم  انگلیسی اش  و 

می کند.  ویران  را  روستاها  و  شهرها  تمام  و  می گیرد 

را  خود  جیبه ی  چهار  و  بیست  واسکت  مدیر  وقت،  آن 

می کند  دیدن  محل  تاج  از  و  می رود  هند  به  و  می پوشد 

او  و  نمانده  کسی  می گردد،  بر  کشور  به  که  وقتی  و 

جنت  رفته گان  به  که  می خواهد  خدا  از  انشاءالله گویان 

این سبک، مدیر که  برین عطا نماید. سبک تحقیقی : در 

معموال یک فرد محقق است، ابتدا کمر به تحقیق می بندد 

تا مشخص شود که آن آب خروشانی که وارد حویلی اش 

شده و هر لحظه کف می کند و باال می آید واقعا سیالب 

هست یا نیست. بعد که معلوم شد آن چه می بیند سیالب 

که  می گوید  و  می زند  زنگ  خود  دفتر  رییس  به  هست، 

با سیل  نمایید، چرا که من  از حویلی محو  را  این آب ها 

نمی دهد،  جواب  دفتر  رییس  اما  ندارم.  خوبی  میانه یی 

چون او را ابتدا خواب و سپس آب برده است.

سبک جهادی: در این سبک مدیریت، مدیر معتقد است 

که هیچ چیز به اندازه ی ریش در مقابله با هجوم سیالب 

به  جهان  تمام  در  که  می کند  اصرار  مدیر  نیست.  موثر 

تجربه اثبات شده است که بهترین ابزار مقابله با سیالب 

ریش است، اما نه هر ریشی. ریش باید ریش مجاهدین 

باشد. این مدیر، برای این که اثبات کند حرف اش درست 

است می رود و ریش خود را در برابر سیل می گذارد، اما 

متهم  را  پاکستان  کرد،  عبور  ریش اش  از  سیل  که  وقتی 

را طوری  آن  و  را دست کاری کرده  می کند که سیالب ها 

تنظیم کرده که از ریش مجاهدین حیا نکند.

در  را  خود  نیکتایی  مدیر  سبک،  این  در  نیکتایی:  سبک 

برابر سیل می گذارد ولی وقتی که دید سیل را با نیکتایی 

نمی توان از بین برد، لباس نظامی می پوشد و به پایتخت 

دوباره  سیالب  می رود.  ترکیه  به  آن جا  از  و  می گردد  بر 

جاری می شود اما صدایش به انقره و استانبول نمی رسد.

 سبک های مختلف 
مدیریت 
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مقامات استخباراتی 
می گویند که اگرچه او از 

روابط خود با پاکستانی ها 
بهره می برد، اما طرف 

پاکستانی نیز شرایطی 
برای این همکاری دارد. به 

گفته ی آنها، مال منصور 
مرد ثروتمندی است و 

بخشی از ثروتش از 
رابطه اش با قاچاقیان 

مواد مخدر از پشتون های 
اسحاق زی به دست می آید. 
یکی از مقامات استخبارات 

افغانستان می گوید که 
گاهی بخشی از این پول ها، 

توسط مقامات پاکستانی 
تصرف می شود. یکی از 

نمونه ها همین امسال زمانی 
اتفاق افتاد که پاکستان، در 

تالش برای میانجی گری 
مذاکرات بین رهبران طالبان 

و مال منصور و دولت 
افغانستان بود.

ارشد  مقام  این  بدهد.  دست  از  را  طالبان  رهبران  وفاداری  که   

پاکستان  مطیع  منصور  مال  که  نبود  این  »مساله  گفت:  افغان 

نباشد. فقط او از این می ترسید که گروه طالبان از هم بپاشد«.

به  مایل  که  طالبان  مقامات  یافتن  برای  هم چنان  پاکستان، 

شرکت در مذاکرات صلح باشند تالش می کرد و درنهایت هیاتی 

کوچک تر و با موثریت کمتری نسبت به آن چه دولت افغانستان 

امید داشت، برای جلسات 7 جوالی تشکیل شد. بااین حال، این 

روند طوالنی مذاکرات  برای  تاریخی  آغازی  به عنوان  مذاکرات، 

صلح خوانده شد.

مال  نگرانی  غرب،  نماینده ی  یک  و  افغان  مقام  دو  گفته ی  به 

–و رضایت ظاهری  مذاکرات  ثابت شد.  آینده درست  در  منصور 

مال منصور به آن- منجر به ایجاد شکاف هایی در رده های باالی 

طالبان شد. چهره های ارشد این گروه آغاز به بحث برای ضرورت 

دیگر  بار  مساله  این  و  کردند  عمر  مال  از  راهنمایی  درخواست 

تردیدها و سوال هایی درمورد زنده بودن رهبر طالبان برانگیخت. 

که  خبر  این  امسال،  ماه جوالی  در  افغان،  مقامات  گفته ی  به 

گروه  فرماندهان  بین  ناگهان  است،  مرده  عمر مدت هاست  مال 

منتشر شد. این که این اخبار دقیقا چطور پخش شدند، مشخص 

نیست اما گفته می شود یکی از تئوری ها این است که با پیشرفت 

مذاکرات صلح، مال محمدیعقوب، پسر مال عمر، اعتمادش به 

دیگر رهبران ارشد طالبان جلب می شد.

در 29 جوالی، سرانجام دولت افغانستان اعالم کرد که مال عمر 

درواقع دو سال قبل در بیمارستانی در کراچی پاکستان درگذشته 

بود. 

از  جانشینی  مبارزه ی  در  تا  کرد  تالش  بالفاصله  منصور  مال 

رقیبانش پیشی بگیرد. در طول چند روز –به گفته ی مقامات افغان 

و غربی، با کمک های نقدی و نفوذ پاکستان-، او وفاداری رقبای 

احتمالی اش را تضمین کرد.

پسر مال عمر  یعقوب  از مال  در حمایت  رهبران،  از  تعدادی  اما 

رهبری  شورای  اعضای  های  گفته  برطبق  بودند.  شده  بسیج 

طالبان، این دسته شامل مال ذاکر، و برطبق گزارشات، رهبری 

شبکه ی حقانی می شد –یک جناح بانفوذ طالبان که به استفاده از 

تاکتیک های تروریستی وحشیانه و مهارتشان در جمع آوری پول 

شهرت دارد. 

پس از آن، مال منصور برتری خود نسبت به حریفانش را به جهان 

نشان داد.

رهبر  منصور  تنها مال  نه  اعالم کردند که  در 31 جوالی  طالبان 

رهبری  از  نیز  او  معاون  دو  هر  بلکه  است،  شده  طالبان  جدید 

انتخاب شده اند )کسانی که قرار بود حامل مال  شبکه ی حقانی 

یعقوب باشند(. دو هفته بعد، طالبان بیانیه ای منتشر کردند مبنی 

بر این که مال یعقوب و اعضای خانواده اش موافقت خود با رهبری 

مال منصور را اعالم نموده و به وفاداری نسبت به آن متعهد شدند.

اما مال ذاکر، به این راحتی با این مساله کنار نمی آمد.

پیامی  آن ها  که  گفتند  افغانستان  ملی  امنیتی  ریاست  مقامات 

در  واسطه ای  از طریق  منصور  آن، مال  در  که  آورده اند  به دست 

والیت هلمند، پیشنهاد کرده بود بیش از 14 میلیون دالر به مال 

ذاکر پرداخت کند. مقام ارشد امنیتی افغانستان ادعا کرد که پس 

از انجام این پرداخت از بودجه ای نامعلوم، مال ذاکر درخواست 

کرده بود که او رهبری کمیسیون نظامی طالبان را به دست بگیرد 

و مال منصور متعهد شود که در مذاکرات صلح شرکت نمی کند. 

طالبان  مقامات  با  مصاحبه   در  نمی توان  را  ادعاها  این  اگرچه، 

تایید کرد.

پس از این که مال منصور جانشین رسمی مال عمر شد، کارهایی 

بود که باید برای تحکیم جایگاهش انجام می داد. او نشست 7 

جوالی با مقامات افغان را رد کرده و از نیروهای طالبان خواسته 

دشمنان«  از  »کلماتی  به عنوان  را  صلح  گفتگوهای  که  بود 

بی اعتبار بدانند. 

امید  اندکی  منصور،  مال  از سخنرانی  پس  هم  هنوز  بااین حال، 

در کابل وجود داشت. دیپلمات ها چنین برداشت کرده بودند که 

او صریحا مذاکرات آینده با دولت افغانستان را رد نکرده است.

»دریچه ای  گفتند  خود  وبسایت  در  دیگر  بیانیه ای  در  طالبان 

با  رابطه  در  دشمن،  با  غیرمستقیم  جلسات  برگزاری  برای 

استقالل افغانستان و پایان اشغال، باز بوده و هنوز باز است«.

به عنوان  آن،  از  استفاده  با  منصور  مال  که  زیرکانه ای  شیوه ی 

رهبر جدید طالبان ظهور کرد، به استعدادهای سیاسی او اشاره 

می کند. اما برخی از رهبران طالبان آن را بیشتر به عنوان مدرکی 

مبنی بر حمایت پاکستان می دانند.

یکی از مقامات ارشد شورشیان، طیب آغا، پس از استعفا در ماه 

اگست چنین گفت که او نسبت به انتخاب مال منصور در خارج 

از افغانستان نگران است. طیب آغا که فرستاده ی ارشد طالبان 

بود، در بیانیه ای طوالنی گفت: انتخاب رهبر در پاکستان »یک 

»حفظ  برای  باید  طالبان  رهبران  و  بود  تاریخی«  بزرگ  اشتباه 

افغانستان  به  پاکستان  در  تبعیدگاهشان  از  خود«،  استقالل 

بازگردند. 

در گروه طالبان، مخالفت مال منصور با مذاکرات صلح و روابط 

برای  مجاب کننده  مسایلی  هم چنان  پاکستان،  با  او  نزدیک 

کسانی هستند که هنوز رهبری او را نپذیرفته اند. 

اما در روزهای اخیر، مال منصور توجه ها را از تنش های داخلی به 

سمت جایگاهش به عنوان رهبر مهمترین پیروزی نظامی طالبان 

پس از سقوط دولتشان در 2001 کشانده است. پس از دو سال 

 28 در  طالبان  جنگ جویان  شمال،  در  مداوم  نفوذ  و  درگیری 

سپتامبر، پرچم سفید خود را در شهر قندوز باال بردند.

مذاکرات  حاضر،  درحال  افغانستان،  جنگ  میدان  در  تغییرات 

صالح را تبدیل به یک راه حل ثانوی کرده است. گرچه مقامات 

افغان و غربی امیدوار هستند این وضعیت پایدار نباشد. اما هنوز 

کسی نمی تواند بگوید که هدف بلندمدت مال منصور چه می تواند 

باشد.

با دولت ایاالت  بارنت روبین، پژوهش گر مسایل افغانستان که 

در  است،  کرده  کار  افغانستان  سیاست  درزمینه ی  متحده 

او چه کسی  که  گفت  خواهم  به شما  گفت: »من  مصاحبه ای 

نیست. او طالبی میانه رو یا افراطی نیست. چرا که شیوه ی زندگی 

او در دسته بندی های ما جا نمی گیرد. مردم تالش می کنند او را 

در طبقه ای قرار بدهند که خودشان درک می کنند«.



اُ.جی  اثر  دنیا«،  فروشنده ی  کتاب»بهرتین  در 
مندینو، به واقعیت خیلی مهمی اشاره شده  بود که 
می گفت: »از میان هزار شخص دانا، ۲ نفر موفقیت 
را با کالمی مشابه تعریف خواهند کرد، اما شکست 
شکست  می شود.  توصیف  طریق  یک  به  همیشه 
هر  زندگی،  در  اهداف اش  تحقق  در  برش  ناتوانی 

هدفی، است.«
هر  تفکر  به  وابسته  و  نسبی  موفقیت  در حالی که 
آدم است، و ارزش مادی و غیرمادی دارد، شکست 
دستورالعملی»یک سان برای همه« دارد. در ادامه ۱۰ 
هدف  از  انجام شان  با  آدم ها  که  است  آماده  نکته 

ناکام می مانند.
1.ارزشزمانرامنیفهمند

پول  خود  از  زمان  می داند  موفقی  کارآفرین  »هر 
ارزش مندتر است.«-ریچارد برنسون

 آدم های ناموفق برای وقت شان ارزش قائل نیستند. 
نیستند  قادر  چون  هستند  همه جا  همیشه  آن ها 
وقت شان را به اهداف شان اختصاص دهند. و سال 
به سال قول و قرارهای جدید می گذارند که هرگز 
به بار منی نشیند، فقط به این دلیل که به خودشان 
را  الزم  وقتی  اهداف شان  برای  منی دهند  زحمت 

بگذارند.
و  گفنت،  نه  یادگیری  زمان،  مدیریت  مهارت های 
دانسنت این که به چه تعهداتی باید پای بند باشید، 
از  حوزه ای  هر  در  بزرگ  موفقیت  سوی  به  گامی 

زندگی است.
انجام اهدافشان با همسو کارهایی  .2

منیدهند
هستند،  کدام  ارزش های تان  بدانید  »وقتی 

تصمیم گیری سخت نیست.«- روی دیزنی
مراتب  سلسله  در  باشد  مهم تر  هدف  هرچه 
ترتیب  و  نظم  و  بود  خواهد  باالتر  ارزش های تان 

بیشرتی در آن به کار خواهید برد.
مراتب  در سلسله  باشد  بی اهمیت تر  هرچه هدف 
کم تر  نظم  و  بود  خواهد  پایین تر  ارزش های تان 
ناموفق  آدم های  برد.  خواهید  به کار  بی نظمی  و 
با بهره وری اشتباه گرفته اند.  شلوغی و آشفتگی را 
آن ها در هر کاری دستی دارند اما هیچ کدام ازاین 

کارها با ارزش ها و اهداف شان هم سو نیست.
اهداف تان را دفرت یادداشت های روزانه تان بنویسید 
به  را  شام  که  بگیرید  کار  به  را  اسرتاتژی هایی  و 
آن ها نزدیک کند، این کار به شام کمک می کند 
ندارند  هم خوانی  مقصودتان  با  که  را  چیزهایی 

شناسایی کنید.
۳.مسئولیتپذیرنیستند

موفقیت  می کنند  فکر  آدم ها  می رسد  نظر  »به 
را در سایر زمینه ها جربان  در یک زمینه شکست 
اثربخشی  است؟  این طور  واقعا  آیا  اما  می کند، 

حقیقی مستلزم توازن است«- استفان کاوی
متنفر  شغل تان  از  واقعا  و  است  بد  رییس تان  اگر 
در  و  شوید  سست  که  منی شود  دلیل  این  هستید 

کارتان ضعیف عمل کنید.
شام برای این کار پول دریافت می کنید پس درست 
که  است  زندگی  کلی  قانون  این  بدهید،  انجامش 
گذاشته اید.  مایه  که  می آورید  به دست  هامن قدر 
هر  تحت  که  است  دانایی  و  پختگی  عین  این 

رشایطی به دنبال ممتازی باشید.
منره های  با  که  هستند  کسانی  ناموفق  آدم های 
مطالعه ی  روش  یافنت  برای  و  ندارند  مشکلی  بد 
خودشان  به  کند،  کمک  یادگیری شان  به  که  موثر 
کم تر  برتری  حال  هر  به  چون  منی دهند،  زحمت 
به هوش و بیش تر به برنامه ریزی خوب و آمادگی 
کنید  احساس  می شود  باعث  این  و  دارد  بستگی 
خود  نوبه ی  به  احساس  این  و  هستید  باهوش تر 

نتایج فوق العاده ای به بار می دهد.
۴.محدودیتهایخودساختهدارند

»شام چیزی هستید که باور دارید«-اپرا وینفری
آدم های ناموفق متایل دارند جمله هایی را مثل »من 
در به خاطر سپردن شامره ها خوب نیستم«، »واقعا از 
درس خواندن متنفرم«، و»واقعا فکر منی کنم بتوانم 

کسب وکاری راه بیندازم« بگویند.
را  رفتارشان  و  می کنند  محدود  را  خودشان  آن ها   
که  است  راهی  فقط  واقعا  این  اما  می کنند  توجیه 
که  کنند  انتخاب  پایین  قدری  به  را  اهداف شان 
موفقیت  نتیجه  در  و  نباشد  آن  در  خطایی  هیچ 

کوچک تری به دست بیاورند.
از رش این تفکر خالص شوید که فقط یک رسی 
مهارت و استعداد مشخص برای وظایف مشخصی 
اندازه ی آدمی  به  این تفکر را رها کنید که  دارید، 
شام  از  زندگی  آن چه  نیستید.  باهوش  دیگر 
به  باشید،  بهرتیِن خودتان  این است که  می خواهد 

خاطر خودتان و به خاطر دیگران.
5.دربهانهتراشیخوبهستند

»اگر منی توانید درستش کنید، حداقل کاری کنید 
که درست به نظر برسد«-بیل گیتس

نبایدها  و  منی توانم ها  برای  که  هستند  آدم هایی 
دلیل و منطق پیدا می کنند. آن ها گاهی این گرایش 

نفرت انگیز را با »واقع گرایی« اشتباه می گیرند.
 آن ها فاقد قدرت تصور هستند و برای توجیه این که 
چرا گاهی بعضی چیزها نباید باشند همیشه راهی 
واقعا تالش منی کنند.  هیچ وقت  اما  می کنند  پیدا 
بهرتین چاره این است که هر وقت ذهن تان رشوع به 
بهانه تراشی کرد آن را متوقف کنید و موتوری را که 

آن را آغاز کرده است از اول روشن کنید.
۶.آدابمعارشتمنیدانند

با کسانی  »شام منی توانید براساس رفتار یک فرد 
را  او  شخصیت  منی کنند  برایش  هیچ کاری  که 

قضاوت کنید.«- یوهان ولفگانگ فون گوته
ندارند.  اجتامعی  هوش  معموال  ناموفق  آدم های 
من  حداقل  مانند»خوب  را  جمله هایی  آن ها 
روراست هستم« یا »من همین هستم، با من کنار بیا« 
می گویند. آن ها منی دانند با آدم های دیگر چه طور 
رفتار کنند و بیشرت اوقات دوست دارند بدون هیچ 

دلیل واضحی متکرب باشند.
فخرفروِش  خودمنا،  پرادعا،  آدم های  هیچ کس 
و متجید  تعریف  که منی داند  آن  یا  را،  فروتن منا 
دیگران را چه طور پاسخ گوید، چه طور تشکر کند، 
ناخوشایند  ویژگی ها  این  ندارد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  دوست 

هستند و به دور از آداب معارشت هستند.
دوست شان  که  آدم هایی  با  که  است  آسان   
که  آدم هایی  با  اگر  باشید،  مودب  و  خوب  دارید 
با  دامئا  که  آن ها  یا  کنید  تحمل شان  منی توانید 
شام مخالفت می کنند، خوب و مودب باشید، این 

نشانه ی شخصیت است.
کنید  صحبت  چه طور  آدم ها  با  بدانید  این که 
آن  از  کمی  عده ی  فقط  که  است  مهارتی 
محک  برای  راه  بهرتین  می گویند  برخوردارند. 
پس  وقتی  که  است  این  فرد  یک  شخصیت  زدن 
خدمت رسانی  با  طوالنی  صف  یک  در  انتظار  از 
بدی مواجه می شود رفتار او را زیر نظر بگیریم، یا 
مرتب  را چه طور  کریسمس  کنیم چراغ های  دقت 
می کند، و هنگامی که چیزهای گران قیمت اش را 

خراب می کنید چه واکنشی نشان می دهد.
۷.کارهارابهتعویقمیاندازند

انجام  داری  دوست  وجود  متام  با  که  را  »کارهایی 
ندهی فقط تا فردا عقب بینداز«- پابلو پیکاسو

نکته ی بامزه درباره ی این یکی این است که بیشرت 
به  را  کارها  که  می کنند  اعالم  آدم ها خودشان  این 
منی بینند.  آن  در  ایرادی  هیچ  می اندازند.  تاخیر 
این که آن ها هرگز ارزش زمان را  به  این برمی گردد 

منی فهمند.
ندارند.  مشکلی  آمده  جلو  دیروز  تا  که  زندگی  با 
طوری زندگی می کنند که انگار یک زندگی دیگر 
در بانک دارند. بگذار ببینیم راند اول چه می شود 

بعد فکر دیگری می کنیم.
 یا فیلم بعدی را می بینیم یا از اول نگاه می کنیم، یا 
صرب می کنیم. دریابید که مرگ شام از لحظه ای که 
به دنیا می ایید آغاز می شود و بدانید هر روز یک 
هدیه است و به خودتان مدیون هستید که در این 
۲۴ ساعت هرکاری که می توانید بکنید چون هرگز 

امروز فردا را تضمین منی کند.
۸.کاریمنیکنند

از  آن  برای  آینده تان  خوِد  بکنید،  کاری  »امروز 
خودتان تشکر خواهید کرد«- لس بروان

شاید علت این که ژرفای اثر این قاعده ی زندگی را 
نادیده می گیرند سادگی آن باشد. آدم های ناموفق 
شن های  در  ردپای شان  و  می روند  فرو  فکر  به 
می ماند. آن ها خوب صحبت می کنند  باقی  زمان 
قدمی  ندارند  شهامت  اما  دارند  بزرگی  رویا های  و 

بردارند.
کنار  شد  خواهد  چه  این که  درمورد  را  رویاپردازی 
اما  بگذارید. رویاپردازی به خودی خود بد نیست، 

بکنید.  کاری  و  بدهید  نشان  خودی  شوید،  بلند 
کاری  بروید  و  کنید  رها  را  کافی شاپی  دیدارهای 

بکنید.
۹.منیتوانندبادشواریهاروبهروشوند

»تابش پیوسته ی خورشید و نباریدن باران صحرا را 
می سازد«- رضب املثل عربی

پرس چوپانی بود، که جنگ آور نبود و ریز اندام بود. 
به غولی نگاه کرد و گفت: »من تو را زمین می زنم 
و رست را جدا می کنم« و دقیقا همین کار را کرد. 
به  فقط  که  است  این  چالش ها  همه ی  نکته ی 
به  و  می کنیم  تصور  ما  که  هستند  بزرگ  اندازه ای 
اجازه  به آن ها  ما  قوی هستند که ضعف  اندازه ای 

می دهد.
 آدم های ناموفق این را درک نکرده اند و خیلی زود 
کارها  و  می شود،  وخیم  اوضاع  چون  می زنند  جا 
خار  بدون  را  گل ها  آن ها  می شود.  سخت  کمی 
تحمل  بدون  رنج؛  بدون  را  معشوق  و  می خواهند، 
را  نور  چشمه ی  رنگین کامن  انتهای  در  توفان، 

می خواهند.
اهداف مان  به  را  ما  تنها  نه  چالش ها  بر  غلبه 
آدمی  به  تبدیل  را  ما  بلکه  می کند،  نزدیک تر 
وجود  منی کردیم  تصور  هیچ وقت  که  می کند 
داشته  باشد. بدون هراس بر ترس های تان غلبه کنید 
امن تان  منطقه ی  از  قلمروی دیگری شوید.  وارد  و 
بکشید.  چالش  به  را  خودتان  و  بگذارید  بیرون  پا 

درمیان دشواری ها شهامت زاده می شود.
هرگز  کنید  مبارزه  منی شدید  مجبور  اگر 
ممکن  گاهی  هستید.  قوی  چه قدر  منی فهمیدید 
شکست  حال  هر  به  ولی  بخورید  شکست  است 
خوردید و به جالوت ثابت کردید که آن قدرها که 

فکر می کرد غول پیکر نبود.
1۰.بیتفاوتهستند

»بنابراین، چون تو ولرم هستی، نه رسدی نه داغ، من 
تو را از دهانم تف می کنم«-مکاشفه ی یوحنا ۳: ۱۶
بله بعضی ها ذاتا متاشاچی هستند. آن ها هیچ وقت 
نظری درباره ی هیچ چیز ندارند، منی توانند تصمیم 

بگیرند، و فراتر از یک نادان محض هستند.
هوش مندآن های  گفت وگوهای  منی توانند 
با  مستقیام  که  چیزی  مقابل  در  و  داشته باشند 
می گیرند.  جبهه  نیست  مرتبط  آن ها  دانسته های 
آن طور  را  زندگی  باید  همه  می کنند  فکر  آن ها 

ببینند که آن ها می بینند.
درمورد همه چیز بی تفاوت هستند و پای هیچ چیز 
و  از»آموزش  پس  منی کنند،  مطالعه  منی ایستند. 
و  منی دهند  پرورش  را  خودشان  رسمی«  پرورش 

تالشی برای نشان دادن خودشان منی کنند.
پیدا  دست  ظرفیت شان  حداکرث  به  هرگز  اگر  حتا 
در  چون  منی بینند  آن  در  اشکالی  هیچ  نکنند 
عجیب،  واقعیت های  و  شگفتی  از  پر  دنیایی 
یک نواختی  و  خستگی  برای  راهی  توانسته اند 
را  چیزی  است.  خاموش  قاتل  بی تفاوتی  بیابند. 
پیدا کنید عاشق اش هستید، حتا اگر بابت آن پولی 
دریافت منی کنید. از موهبت های تان استفاده کنید.
آدم هایی که روی دادها را می آفرینند آن قدر که ما 
خیلی  آن ها  نیستند.  خارق العاده  می کنیم  تصور 
ساده هستند و بیشرت مواقع در نگاه دوم می فهمیم 
ولی  نیستند  استثنایی  چندان  لحاظ  هیچ  از 
توانسته اند به جایی برسند که هستند و آن موقعیت 
را حفظ کنند، چون به هرن نظم تسلط دارند و در 

هر زمانی آدم مناسب آن موقعیت هستند.
می خواهید  که  باشد  زیادی  چیزهایی  شاید 
درماندگی  احساس  به شدت  گاهی  و  دهید  انجام 
را  همراه  تلفن  ندارید.  کافی  زمان  چون  می کنید 
زمین بگذارید، گاهی از شبکه های اجتامعی خارج 
دست  دیگران  کار  در  کشیدن  رسک  از  و  شوید 
تا از ظرفیتی که آزاد می کنید شگفت زده   بردارید 

شوید.  )برترین ها(

۶

بگو مگو از

از منایش رامبویی داکرت طالب کش تا مقاومت دلیرانه 

فاریابیان!

در حدود یک ماه قبل داکرت طالب کش در تحت حامیت 

هوایی  و  زمینی  حامیت  و  افغانستان  ارتش  رسباز  هزاران 

و ده ها  ناتو  نام  افغانستان تحت  در  نیروهای ترکی مستقر 

فیلم بردار رسیال های ترکی، یک عملیات رامبویی تحت نام پاک سازی فاریاب و رس پل از 

وجود طالبان براه انداخت. اما دست آورد این منایش نامه دو چیز بود: قهرمان سازی فیلمی و 

ایجاد هیجانات در بین بینندگان خوش باور. طالبان به دستور ارگ کابل ظاهرًا عقب نشینی 

کردند و هنوز داکرت طالب کش به کابل نرسیده بود که طالبان به دستور ارگ کابل بسیاری 

مناطق از دست رفته ی شان را با کشتار مردم بی گناه فاریاب و جوزجان بدست گرفتند. 

اما داکرت طالب کش به جای کار در مقام معاونیت اول برای بیشرت از یک ماه در خدمت 

مقامات ترکیه در انقره با خانواده خویش رفت. اینک طالبان در آستانه برگشت داکرت طالب 

کش از ماه عسل ترکیه، دوباره تالش کردند که شهر میمنه را اشغال کنند. اما با مقاومت 

دلیرانه مردم فاریاب مواجه شدند و شکست خوردند.

در افعانستان یک تفکر عجیبی وجود دارد که اگر دوستم نباشد مردم ازبیک نابود می شوند. 

این در حالی ست که داکرت طالب کش بارها از دست طالبان و رقبایش از افغانستان فرار 

کرده و مردم قهرمان ازبیک بدون معامله دوستم با دشمنان شان، خود شان بهرت از خود 

دفاع کرده اند.

همه می دانند فاشیزم افغان را کی بر رس شانه هایش خانه به خانه مردم ازبیک برد و به ارگ 

ریاست جمهوری رساند. اما عجیب است داکرت طالب کش از یک طرف در خدمت فاشیزم 

افغان در ارگ قرار دارد و از طرف دیگر فرزندان طالبی ارگ را می کشد و تخلص خود را 

داکرت طالب کش گذاشته است.

گفته می شود که رهربی حملِه اخیر طالبان بر شهر قندوز 

را مال عبدالسالم و مال محمد حسن به عهده داشته اند. 

اولی، اهل قندوز است، و فعال والی طالبان در این والیت 

می باشد. دومی از ارغنداب است، نقش مهمی در تخریب 

بامیان داشت، در دوران حاکمیت  بودا در  با ارزش  پیکره 

طالبان در پست های مهم کار کرده است، و مدتی هم وزیر امور خارجِه آنان بود.

مال عبدالسالم چندین سال قبل در کنار چندین تن دیگر از رهربان طالبان در پاکستان 

دست گیر شد و سال ها در زندان بود، اما بعدا به درخواست و تحت فشار حامد کرزی آزاد 

گردید، و به زودی به یکی از مهم ترین و موفق ترین فرماندهان طالبان در شامل تبدیل 

شد. مال محمد حسن را نیز آقای کرزی آزاد کرد.

اکنون به نظر می رسد که هواداران و همکاران آقای کرزی و متاسفانه بخشی از مردم، 

طالب پروری های ایشان را از یاد برده اند و گویا فراموش کرده اند که ایشان نقش حیاتی 

و مهمی در احیا و تقویت طالبان داشتند. ما اکنون حاصل طالب پروری های رندانِه آقای 

کرزی را در شامل کشور نظاره می کنیم. این سخن به معنای نادیده گرفنت ضعف ها و 

تباه کنندِه حکومت وحدت ملی و طالب پروری تعدادی در این حکومت  درماندگی های 

نیست. فقط به یاد داشته باشیم که یکی از معامران مهِم بازگشت طالبان و گسرتش 

شان به شامل کشور را از یاد نربیم.

توهین دکرت سپنتا به شعور شهروندان

بررسی های  و  نقدها  ملی،  وحدت  حکومت  یک ساله گی  در 

رصیح.  نقدهای  شد.  ملی  وحدت  حکومت  کارنامه  از  زیادی 

گزارش ها و بررسی های دقیق که نشان می داد حکومت ایتالفی 

خرابی های بسیار کرده و روز به روز از میزان محبوبیت حکومت 

در کل و میزان محبوبیت رسان حکومت در طرف اجراییه و ارگ، کاسته می شود.

در میان شش ستون اصلی حکومت وحدت ملی تنها چهره ای که کامکان محبوب مانده است 

جرنال دوستم است.

تنها جرنال دوستم اگر بار دیگر به فاریاب و جوزجان و رسپل و قندوز و بامیان و بدخشان برود 

و از مردم رای بخواهد، صندوق هایش پر خواهد بود.

بقیه پنج نفر هرکدام در حوزه خود، با شتاب غیر قابل تصوری وزن می بازند.

درگیر و دار نقد و بررسی حکومت وحدت ملی، دکرت دادفر سپنتا اما خود را در چاله ی بسیار 

ُچقری انداخت.

دکرت اسپنتا که در غلو کردن و احساساتی شدن هنگام حرف زدن با دکرت غنی وجهه مشرتکی 

دارد، در مقایسه حکومت وحدت ملی و دولت آقای کرزی، جانب انصاف را رعایت نکرد.

به همین دلیل اگر بگو مگو ادامه یابد، جناب دکرت سپنتا، رنگ خواهد باخت. به عنوان منونه 

به جدیت می توان گفت دکرت سپنتا پاسخ منطقی برای نقد امروز رزاق مامون که در ماندگار 

چاپ شده، ندارد.

یا سوال هایی که در شبکه های اجتامعی مطرح می شود بی جواب خواهند ماند.

مثال براساس گفته های کریم خلیلی، شورای صلح 800 میلیون دالر را خرچ کرده. کم پول 

است؟ 

کسانی که در حال حارض رهربی جبهات مهم طالبان را دارند در زمان حکومت آقای کرزی از 

زندان آزاد شده اند.

در  اما  را جنایت کار جنگی گفت.  بیکارگی اش_ طالب  _با متام  حداقل حکومت وحدت ملی 

حکومت شام رییس جمهور کرزی در اوج خشم اش، از برادران ناراضی بیشرت نگفت.

امر حساب و کتاب سیاسی جدا است. اما آدم را به این زور می دهد که گاهی حتا بزرگوارانی 

و  نه درک  دارند،  نه حافظه  افغانستان  مردم  انگار  چون دکرت سپنتا طوری حرف می زنند که 

شعور.

کمیسیون انتخابات، و ترکیب تیم تحول و تداوم، آشی بود که در ارگ پخته شد آقای دکرت. 

ممکن است ما حافظه نداشته باشیم. گوگل که هست. ما هرروز رسی به گوگل می زنیم شام 

هم گاهی رس می زنید؟ 

پ ن: حکومت وحدت ملی قابل دفاع نیست. هیچ چیزش. اما این نباید سبب شود که عامال 

وضعیت کنونی بتوانند فرا فکنی کنند.

حکومت کنونی میراث کرزی است. تربیه و فرا فکنی ممنوع.

Haroon Amirzada

Abdullah Watandar

Daoud Naji
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مادرید عنوان کرد که رونالدو  بنیتس، رسمربی رئال  رافا 
در ترکیب تیمش، غیرقابل تعویض نیست.

بازیکنی  سه  ناواس،  و  مارسلو  کنار  در  پرتگالی  ستاره 
میدان  به  رئال  برای  ممکن  دقایق  متامی  در  که  بودند 
رفته اند. پس از تعویض های مکرر بنزما و اعرتاض او به 
این موضوع، موضوع تعویض نشدن رونالدو بر رس زبان ها 
چیزی  چنین  که  کرد  عنوان  بنیتس  حال  است.  افتاده 

حقیقت ندارد و رونالدو هم تعویض خواهد شد.
او گفت: این که بگوییم او غیر قابل تغویض است، اشتباه 
است. من هر روز با رونالدو صحبت می کنم و وقتی نیاز 
این  غیر  در  شد.  خواهد  داده  اسرتاحت  هم  او  به  باشد 
داد.  انجام خواهد  تیم  برای  را  او متام تالشش  صورت، 
در متامی جهات با یک دیگر توافق داریم. او همیشه در 
زمین است زیرا دایام در حال موقعیت سازی و گول زنی 

است ولی از تعویض کردن او خودداری نخواهم کرد. 
فوتبالیستی  و  بزرگ  بازیکنی  رونالدو  داد:  ادامه  بنیتس 
فوق العاده است. رابطه من و او بهرت و بهرت شده است. به 

نظر من، او بهرتین بازیکن جهان است. 

وین رونی، برترین گول زن تاریخ تیم ملی انگلیس عنوان 
کرد که کاپلو او را دست کم می گرفته و یکی از نا امید 
تحت  را  ملی  تیم  در  حضورش  دوران های  کننده ترین 

هدایت رسمربی ایتالیایی تجربه کرده است.
برای  پنجاهمین گول اش  به مثر رساندن  با  اخیرا  رونی 
کشور  این  تاریخ  گول زن  برترین  به  انگلیس،  ملی  تیم 
تبدیل شد. او در مصاحبه با بی بی سی عنوان کرد که 
کاپلو، او را دست کم می گرفته و روزهای خوبی تحت 

هدایت او سپری نکرده است.
او گفت: دورانی که بیش از همیشه از بازی کردن در تیم 
ملی انگلیس لذت بردم، در دوران سوون و روی هاجسون 
بود. دوران بین این ها اصال لذتی نربدم. از حضور فابیو 
زده  هیجان  فوق العاده اش  ارقام  و  آمار  خاطر  به  کاپلو 
بودم. بله، دوران نا امید کننده ای بود و من انتظار بیشرتی 

داشتم. 

دنی بلیند، رسمربی تیم ملی هلند عنوان کرد که رشایط فان 
پرسی در فرنباغچه، او را نگران کرده است.

فان پرسی در تابستان از یونایتد به فرنباغچه پیوست ولی 
تنها در ۶ بازی از ۱۲ بازی فصل فیکس بوده است. مهاجم 
ایفا  کلیدی  نقشی  هلند  ملی  تیم  در  هم چنان  ساله   ۳۲
می کند و بلیند عنوان کرد که این رشایط، او را نگران کرده 

است.
ایده آل  رشایطی  این  ما،  برای  و  پرسی  فان  برای  گفت:  او 
روز  کنند.  بازی  بازیکنان تان  که  می خواهید  شام  نیست. 
پنج شنبه او مقابل سلتیک فیکس بود ولی این که بازیکن 
فیکس تیم ملی هلند در تیم باشگاهی اش فیکس نیست، 

اتفاق خوبی نیست. 
به  آژاکس،  از  هلند  ملی  تیم  بازیکن   5 انتخاب  با  بلیند 
رابطه  این  در  او  است.  محکوم  سابقش  تیم  از  حامیت 
گفت: فکر می کنم این موضوع کامال بی پایه و بی اساس 
نیستند. من سعی می کنم  باشگاه ها مهم  برای من،  است. 
که  منی شناسم  را  مربی  کنم.  انتخاب  را  بازیکنان  بهرتین 
کند  تغییر  گاهی  است  ممکن  انتخاب ها  نباشد.  این طور 

ولی معیار انتخاب همواره ثابت است. 

مارسیال:پاسخ راموس به انتقادات رافا بنیتس
 فاصله زیادی با هانری شدن دارم

فالکائو: 
مطمئنم چلسی رشایط را برمی گرداند

راجرز: 
برای جانشینم آرزوی موفقیت می کنم

مورینیو:
از راز بزرگ فرگوسن اطالع داشتم

خداحافظی اللیگا با قهرمانان 100 امتیازی

با  مصاحبه  در  شب  دوشنبه  بنیتس  رافا 
به  راموس  از  مستقیم  بصورت  رس،  کادنا 
اتلتیکو  بازی مقابل  اشتباهی که در  دلیل 

مرتکب شده بود، انتقاد کرد.
بنیتس در مورد اشتباه راموس که منجر به 
اعالم پنالتی به رضر رئال شد گفته بود: با 
راموس در طول هفته گذشته بارها صحبت 
نباید  که  بودم  کرده  گوشزد  او  به  و  کردم 
اتلتیکو  چون  شود؛  فردی  اشتباه  مرتکب 
ولی  فرصت هاست  این  از  استفاده  استاد 
در  داشت؛  اشتباه  کنرتل  یک  او  متاسفانه 
کند.  دور  را  توپ  می توانست  حالیکه 
راموس هم مثل هر بازیکنی از اشتباهاتش 

درس خواهد گرفت. 
ملی  تیم  کمپ  در  دیروز  که  راموس 
مصاحبه  در  بود،  یافته  حضور  اسپانیا 
انتقاد  این  به  پاسخ  در  و  خربنگاران  با 
مرا  نه  بنیتس  صحبت های  گفت:  بنیتس 
نگران کرد و نه از شنیدنش ناراحت شدم. 
بازیکنان و چه مربیان، اشتباه  همه ما، چه 
را  کار  این  آگاهانه  هیچ کس  و  می کنیم 

انجام منی دهد. 
اتلتیکو  و  کردم  اشتباه  اینکه  از  بعد 
صاحب پنالتی شد، خوش بختانه ناواس با 

یک مهار خوب اجازه گول شدن توپ را 
نداد و همه چیز متام شد. پس اشتباه من 
بود  بازی نداشت و بهرت  نتیجه  تاثیری در 

بدان پرداخته منی شد. 
شده  مرتکب  تاکنون  که  اشتباهی  هر  از 
ام، درس گرفته ام و سعیم در این بوده که 
اشتباه  که  می دانم  نکنم.  تکرارشان  دیگر 
من با اشتباه رونالدو متفاوت است و یک 
سنگینی  تاوان  می تواند  اشتباهش  مدافع، 
داشته باشد. هنوز هم از اینکه دو امتیاز را 
می کنم  تاکید  اما  ناراحتم  دادیم  دست  از 
بی تاثیر  پایانی  نتیجه  در  من  اشتباه  که 

بود. 
رئال  نشینی  عقب  علت  مورد  در  راموس 
نیمه اول عالی بودیم.  نیمه دوم گفت:  در 
ما  دست  چیز  همه  کنرتل  و  زدیم  گول 
بود. فکر می کنم می توانستیم هامن نیمه، 
کار را متام کنیم. نیمه دوم را خوب رشوع 
اتلتیکو  نکردیم و این اشکال کار ما بود. 
در دقایق پایانی چون تنها یک گول عقب 
بود، فشار را بیشرت کرد و روی اشتباه ما به 
نیمه  ابتدای  در  می کنم  فکر  رسید.  گول 
نتوانستیم گول های  و  نداشتیم  دوم مترکز 

بعدی را به مثر برسانیم. 

جوان  مهاجم  مارسیال،  آنتونی 
برای  هنوز  است  معتقد  منچسرتیونایتد، 
به تیری هانری راه درازی  در پیش  رسیدن 

دارد. 
مارسیال که با انتقالی هنگفت به شیاطین 
در  الدترافورد  خوبی  رشوع  پیوست،  رسخ 
مقایسه  هانری  با  را  او  بسیاری  و  داشت 
به  رسیدن  برای  دارد  اعتقاد  او  اما  کردند 
زیادی  تالش  باید  اسطوره  آرسنال  سطح 

بکند. 
او به خربنگاران گفت: تیری هانری؟ او در 
من  است.  اسطوره  یک  انگلیس  فوتبال 
کنم.  ثابت  را  چیزهای  زیادی  باید  هنوز 
هانری  سطح  به  بتوانم  زیاد  کار  با  شاید 

برسم اما در حال حارض فاصله زیادی دارم.  
انتقال  با  که  فرانسوی  جوان  ستاره  این 
بازیکن  گران ترین  به  منچسرتیونایتد  به 
مورد  شد،  در  تبدیل  دنیا  سال   ۲۰ زیر 
چرا  گفت:  هم  رسخ  شیاطین  به  پیوسنت 
به  زیرا  کردم؟  انتخاب  را  منچسرتیونایتد 

نظر من یکی از   5 باشگاه برتر دنیاست.    
همچنان  می خواستم  واقعا  اینکه  ضمن 
روی  این  کنم.  بازی  چمپیونزلیگ  در 
فان  که  می  دانستم  داشت.  تاثیر  تصمیمم 
خال من را می خواهد. این به من انگیزه داد 
انتخاب کنم. خیلی مهم  باشگاه را  این  تا 
می تواند  بدهم  نشان  رسمربی  که  به  بود 

روی من حساب کند.  

رادامل فالکائو، مهاجم چلسی عنوان کرد 
اوج  به  دوباره  تیمش  است  مطمنئ  که 

بازخواهد گشت.
بازی   7 از  بازی   ۲ تنها  مورینیو  شاگردان 
خود را با پیروزی پشت رس گذاشته اند و 
در حال حارض در رده ی هفدهم جدول 
صورت  به  که  فالکائو  اند.  گرفته  قرار 
قرضی از موناکو در چلسی توپ می زند 
مثر  به  تیم  این  برای  گول  یک  تنها  و 
است  مطمنئ  که  کرد  عنوان  رسانده، 

تیمش دوباره به اوج بازخواهد گشت.
در  دارم،  خوبی  رشایط  من  گفت:  او 
بهرتی  حس  روز  هر  و  هستم  رشد  حال 

خوب  چلسی  برای  نتایج  اگر  دارم. 
را  اوضاع  که  داریم  را  این  توانایی  نبوده، 

برگردانیم. 
در  خوب  چندان  نه  رشایط  وجود  با 
چلسی، فالکائو کاپیتان تیم ملی کشورش 
مقدماتی جام  در  رو  پیش  دیدارهای  در 
بود.  اروگوئه خواهد  و  پرو  مقابل  جهانی 
رابطه  این  در  کلمبیا  دروازه بان  اوسپینا، 
گفت: ما از کیفیت فالکائو مطلع هستیم 
بگذاریم.  احرتام  پرو  به  باید  آرامیم  و 
ترکیبی  که  دارند  خوبی  بازیکنان  آن ها 
از جوان ها و باتجربه ها هستند. بازیکنان 

مهمی در تیم شان توپ می زنند. 

لیورپول،  سابق  رسمربی  راجرز،  برندان 
تایید کرد که از شنیدن خرب اخراجش از 

این باشگاه بسیار ناراحت  شده است. 
لیورپول در پایان هفته هشتم لیگ برتر، با 
تنها ۳ پیروزی، در رتبه دهم جدول  جای 
گرفت و همین باعث شد تا مدیران این 
از تساوی ۱-۱  تنها ساعاتی پس  باشگاه 
اخراج  را  اورتون،  راجرز  مقابل  لیورپول 

کردند. 
لیورپول  هدایت   ۲۰۱۲ سال  در  که  راجرز 
فصل  دومین  در  بود،  گرفته  برعهده  را 
به  را  تیمش  این  باشگاه،  در  حضورش 
بود.  رسانده  برتر  لیگ  قهرمانی  نایب 
اکنون از یورگن کلوپ و کارلو آنچلوتی 
جانشینی  اصلی  گزینه های  به  عنوان 

راجرز نام برده می شود. 
من  که  البته  است:  آمده  راجرز  بیانیه  در 

هستم.  ناراحت  بسیار  لیورپول  ترک  از 
این برای من یک افتخار  بود که برای سه 
سال هدایت این باشگاه بزرگ را برعهده 

داشتم.  
من هر روز متام تالشم را کردم تا باعث 
پیرشفت تیم و تک تک بازیکنان شوم. 
لحظات  در  لیورپول  حضورم  دوران  در 
همه  از  مایلم  و  داشتم  فوق العاده ای 
و  سخت کوشی  خاطر  به  بازیکنانم 

تعهدشان تشکر کنم. 
تیم فعلی دوره گذار را سپری می کند اما 
در  العاده  فوق  استعداد  بین چند  این  در 
تیم حضور دارند و حس  فوق العاده ای از 
اتحاد را نشان داده اند. انتظار دارم که ادامه 
هفته های  در  شان  پیرشفت  آن ها  رشد 
پیش رو  را ببینم و برای آن ها و جانشینم 
در ادامه فصل بهرتین ها را آرزو می کنم.  

کرد  عنوان  چلسی  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 
بازنشستگی  از  عمومی،  اعالم  از  پیش  که 
فرگوسن مطلع بوده ولی رسمربی اسکاتلندی 
نتوانسته او را راضی به حضور روی نیمکت 

شیاطین رسخ کند.
مورینیو سال ۲۰۱۳ از رئال مادرید جدا شد و 
قراردادی ۴ ساله با چلسی امضا کرد. این در 
حالی بود که در هامن تابستان، دیوید مویس 
جانشین فرگوسن روی نیمکت منچسرت شد. 
فرگی  جانشین  عنوان  به  پرتگالی  مربی  از 
یاد می شد ولی حال مورینیو عنوان کرد که 
پیش از پیوستنش به چلسی، فرگوسن از این 

موضوع اطالع داشته است.
در  دارد  دوست  دنیا  در  مربی  هر  گفت:  او 
باشگاه بزرگی مثل منچسرتیونایتد مربی گری 
بیایم.  چلسی  به  می خواستم  من  ولی  کند 

درباره این موضوع بحثی با فرگوسن نداشتیم 
زیرا من و او خیلی با هم دوست هستیم و او 
از ابتدای فصل می دانست که من می خواهم 
رئال را ترک کرده و به چلسی بپیوندم. او به 
من یک راز بزرگ گفت که افراد کمی از آن 
مطلع بودند. دو یا سه ماه پیش از تصمیم به 
بازنشستگی، او به من اطالع داد. می دانستم 
به من  نداشت،  اگر  و  اعتامد دارد  به من  او 
منی گفت. من ترسیده بودم و در نهایت او 
هم او به صورت رسمی جدایی اش را تایید 

کرد. 
همراه  به  شد  موفق  گذشته  فصل  مورینیو 
در  این  و  شود  برتر  لیگ  قهرمان  چلسی 
حالیست که آبی ها، فصل جدید را خوب 
نیمه دوم جدول قرار  اند و در  رشوع نکرده 

دارند.

از  نزدیک تر  و  جذاب تر  امسال،  اللیگای 
اسپانیا  در  و  شده  آغاز  اخیر  سال   8 متام 
نیز  پایان  به  تا  امیدواری وجود دارد که  این 

همین گونه دنبال شود.
است  نداشته  سابقه   ،۲۰۰7-۲۰۰۶ فصل  از 
هفتم،  هفته  پایان  تا  اللیگا  صدرنشین  که 
کم تر از ۱۶ امتیاز کسب کرده باشد. در آن 
فصل، تا پایان هفته هفتم، والنسیا و بارسلونا 
قرار  جدول  صدر  در  امتیاز  تعداد  این  با 
داشتند؛ فصلی که در نهایت رئال مادرید به 
لطف برتری در بازی های رودررو نسبت به 
بارسلونا، موفق به کسب عنوان قهرمانی با 7۶ 
امتیاز شد. هم چنین این آخرین فصلی بود 
که قهرمان اللیگا، کم تر از 8۰ امتیاز کسب 

می کرد. 
اسپانیا  قهرمان  بعد،  سال های  متام  در 
حداقل 8۰ امتیاز را در کیسه داشته و حتی 
امتیاز   ۱۰۰ با  بارسا  و  رئال  قهرمانی  شاهد 
که  است  بعید  البته  نیز  امسال  بودیم.  نیز 
امتیاز کسب کند  تیم قهرمان، کم تر از 8۰ 
اما تصور اینکه بتواند خود را به امتیاز ۱۰۰ 

برساند، بسیار خوشبینانه است. 
جاری،  فصل  از  هفته   7 گذشت  از  پس 
رئال و بارسا هر کدام ۶ امتیاز از دست داده 
اند. رئال سه تساوی و بارسا دو شکست را 
تجربه کرده است. نگاهی به سویا، والنسیا و 
اتلتیکو، تیم های اسپانیایی حارض در لیگ 
نیز  آن ها  که  می دهد  نشان  نیز  قهرمانان 
داشته  فصل  رشوع  در  ضعیف  عملکردی 
 ۱۳ سویا  امتیاز،   8 بدین جا  تا  اتلتیکو  اند. 
امتیاز از دست داده  نیز ۱۲  امتیاز و والنسیا 
اللیگا،  فعلی  صدرنشین  اینکه  جالب  اند. 
 ۱۶ با  که  است  ویارئال  شگفتی آفرین  تیم 
نیز  امتیاز در رتبه اول جاخوش کرده؛ سلتا 
بارسا در رده سوم جای  بین رئال و  خود را 

داده است.
در جدول گول زنان نیز شاهد اتفاق ویژه ای 
از  نشانی  دیگر  جدول،  صدر  در  هستیم. 
رونالدو و مسی نیست. بنزما با ۶ گول زده اول 
است و پس از او رونالدو، نولیتو و آگیریتسه 
دارند. رونالدو هر 5 گول خود  قرار  5 گوله 

و  رسانده  به مثر  اسپانیول  برابر  بازی  در  را 
مسی ۳ گوله نیز به دلیل مصدومیت، تا ۴5 

روز دیگر به دور از میادین است. 
بدون شک افت محسوس مسی و رونالدو، 
جدول،  صدر  در  رقابت  شدن  نزدیک  در 
هرچند در هفته های ابتدایی بی تاثیر نبوده 
است. دو ماه پیش دیگو سیمئونه گفته بود 
که بدون مسی و رونالدو، رقابت در اللیگا 
بازیکن  دو  اینکه  و  شد  خواهد  نزدیک تر 
و  بارسا  در  هیمشه  برای  نیست  قرار  فوق، 
با خروج  باشند و روزی  رئال حضور داشته 
آن ها، قدرت تیم ها به هم نزدیک تر خواهد 

شد. 
رده  در  بارسا  و  دوم  رده  در  رئال  حضور 
روزهای  از  رونالدو  که  روزهایی  در  چهارم، 
مصدوم،  هم  مسی  و  است  دور  به  اوجش 

تایید کننده این ادعاست.
بارسلونا  روزهایی،  چنین  در  گذشته  سال 
۱9 گول زده و گولی دریافت نکرده بود و با 
اقتدار در صدر قرار داشت. رئال مادرید نیز 
۲5 گول زده بود. در عوض امسال بارسلونا ۱۲ 
زده و 9 گول خورده دارد و رئال مادرید نیز 
۱۰ گول کمرت از سال گذشته به مثر رسانده 
است. در فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲، بارسلونا در پایان 
هفته هفتم، ۲۶ گول زده بود و رئال ۲۴ گول.

تقویم  دشوارترین  اتلتیکو  بدین جا،  تا 
ممکن را تجربه کرده است. این تیم با رئال، 
بارسا، سویا و ویارئال روبرو شده، در رشایطی 
با  اتلتیکو،  از  غیر  به  هنوز  مادرید  رئال  که 
است.  نکرده  دیدار  قدرت مندی  تیم  هیچ 
بارسلونا با اتلتیکو، سویا و سلتا مصاف داده 
روبرو خواهد  ویارئال  با  نیز  آینده  ماه  در  و 
با  بارسا  نوامرب،  ماه  در  نیز  این  از  پس  شد. 

رئال و والنسیا روبرو خواهد شد.
همین گونه  به  هم  سویا  و  والنسیا  رشایط 
است و آن ها نیز هنوز بازی های سخت خود 
را آن چنان که باید تجربه نکرده اند. همه این 
که  می دهند  را  این  نوید  اطالعات،  و  آمار 
امسال، اللیگایی پرهیجان تر و نزدیک تر را 
شاهد باشیم. اللیگایی بدون قهرمان مطلق 

۱۰۰ امتیازی.













بنیتس:
 رونالدو هم تعویض خواهد شد

رونی: 
کاپلو من را دست کم می گرفت

بلیند:
 نگران رشایط فان پرسی هستم
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امنیت ملی: 
یک فرد انتحاری که قصد حمله در شهر کابل را داشت، بازداشت شد

اطالعاتروز:ریاست عمومی امنیت ملی با نرش خربنامه ای از بازداشت 
یک فرد انتحاری که قصد انجام حمله انتحاری در شهر کابل را داشت، 

خرب داده است.
بَیک  از یک  استفاده  با  انتحاری قصد داشت  »فرد  نوشته:  ملی  امنیت 
مملو از مواد انفجاری حمله انتحاری را باالی حوزه هشتم امنیتی پولیس 
انجام دهد که قبل از انجام حمله توسط مأموران ریاست عمومی امنیت 

ملی بازداشت گردیده است.«
امنیت  مأموران  سوی  از  تحقیقات  در  شده  بازداشت  انتحاری  فرد 
انتحاری را در مدرسه »فیض املدارس  تعلیامت  ملی اعرتاف کرده که 
انجام  به قصد  از سوی شبکه ی حقانی  شمشتو« در پشاور فرا گرفته و 

حمله انتحاری باالی حوزه هشتم امنیتی پولیس به کابل اعزام گردیده 
بود.

افغانستان  شبکه ی حقانی از جمله گروه های ترورییستی هستند که در 
بارها حمالت تهاجمی و انتحاری را به راه انداخته  است. به روز یک 
فرد  دو  اداره  این  مأموران  که  داد  ملی خرب  امنیت  هفته ی جاری  شنبه 
در  پی  حمالت  انجام  منظور  به  که  حقانی  شبکه ی  مربوط  انتحاری 
حمله  انجام  از  قبل  را  بودند،  شده  فرستاده  کابل  شهر  به  انتحاری  پی 

انتحاری، از بین برده اند.
راهی  سه  در  مهاجم  فرد  سه  شب،  شنبه  دو  که  درحالی ست  این 
را  انفجار  یک  نخست  کابل،  شهر  داراالمان  منطقه ی  در  عالوالدین، 

انجام دادند و بعد وارد یک خانه مسکونی شدند.
درگیری میان نیروهای امنیتی و سه مهاجم از ساعت هشت دو شنبه شب 
تا ساعات 7 صبح روز سه شنبه جریان داشت که در نتیجه با کشته شدن 

مهاجامن، درگیری خامته یافت.
صدیق صدیقی، سخن گوی وزارت داخله امروز در یک نشست خربی 

در کابل گفت که تاکنون هدف حمله ی دیشب مشخص نیست.
حمله  این  در  که  می گوید  کابل  پولیس  فرمانده  رحیمی،  عبدالرحامن 
هفت پولیس زخم برداشته اند. به گفته ی مسئوالن امنیتی، این درگیری 
که  خانه ی  به  خسارات  اما  نداشت؛  پی  در  غیرنظامی  و  نظامی  تلفات 

مهاجامن در آن موضع گرفته بودند، وارد شده است.

محل آگهی بازرگانیمحل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
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