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وزیر دفاع پاکستان روز جمعه گفت: مالعمر، رهبر سابق 
طالبان نه در پاکستان کشته شده و نه در این کشور دفن 
قابل  افغانستان  در  پاکستانی،  مقام  ادعای  این  اما  است.  شده 

تایید نیست.

به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون،  خواجه آصف، وزیر 
این  ملی  مجمع  در  سخنرانی  جریان  در  پاکستان  دفاع 
کشور گفت: من تایید می کنم که مالعمر نه در پاکستان 
کشته و نه دفن شده است و اظهارات پسرش در این باره 

نیز صحبت های من را تایید می کند.
اینکه این مرد دو سال قبل کشته شده یا خیر، یک مساله 

مورد مناقشه برانگیز دیگر است.
وزیر دفاع پاکستان با رد ادعاهای امنیت ملی افغانستان 
مبنی بر این که مالعمر در بیمارستانی در کراچی، پاکستان 
درگذشته، گفت: رهبر سابق طالبان نه در کویته و نه در 

کراچی بوده است.

میان  مذاکرات  میانجی گری  در  فعالی  نقش  آباد  اسالم 
دولت کابل و طالبان ایفا کرده است.

را  مساله  این  ما  گفت:  ادامه  در  پاکستان  دفاع  وزیر 
نمی پذیریم که کنترل طالبان را در دست داریم، ما تنها 
مقام های  و  امریکا  می کنیم.  ایفا  را  میانجی گری  نقش 
داشتند.  حضور  مذاکرات  این  در  ناظر  عنوان  به  چینی 
ما نمی خواهیم در رقابت برای...           ادامه صفحه 6
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ناقص ماندن کار پیشین، شما را از تمرکز روی کاِر تازه باز می دارد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستان ضمن  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
در  امنیت  برقراری  برای  افغان  نظامیان  تالش  ستودن 
این کشور گفت که نظامیان افغانستان به درستی رهبری 

نمی شوند.
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده  کمپبل  جان 
افغانستان از نظامیان افغان در برقراری امنیت و مبارزه 
با تروریسم قدردانی کرد و...            ادامه صفحه 6

و  لوگر،  کابل،  تروریستی  حوادث  قربانیان  روح  بر  درود  با 
سقوط چرخبال افسران اردوی ملی در زابل و اظهار تسلیت بر 

خانواده های شهدا.
به قول بسیاری از هموطنان با درک و با احساس ما، با ردیف 
ادای  حد  در  شاید  همیشگی،  و  یکنواخت  کلمات  فقط  کردن 
مسوولیت اخالقی، ظاهری و یاهم سیاسی کاری کرد که بیشتر 

بر می گردد بر مردم.
اما آنچه مسوولیت مستقیم...                         ادامه صفحه 6

استاد عبدرب الرسول سیاف از طالبان خواست که از 
مرگ ذلیالنۀ مال عمر پند بگیرند.

استاد سیاف دیروز در یک نشست خبری که در کابل 
برگزار شده بود، گفت: »زمانی که مالعمر یا مرده یا 
کشته شده، فرماندهی طالبان را چه کسی داشته؟ آنها 
تحت فرماندهی چه کسی می جنگیدند؟ فرماندهی که 
کار  آغاز  از  که  است  معلوم  نمی شود...  زیر خاک  از 
تحریک طالبان تاکنون فرماندهی آنها از سوی بیگانه ها 

بوده است.«
او تحریک طالبان را ساخته بیگانگان دانست و گفت 

این گروه تنها یک ابزار برای نابودی افغانستان است.
این رهبر جهادی افزود: »امیرالمومنین یعنی حاکمیت بر 
تمام مومنین. آنها که امیرالمومنین را ساختند چرا زمام 

امیرالمومنین  نسپردند؟  او  به  را  امور کشور خودشان 
که تنها برای افغانستان نیست.« پاکستان بارها از سوی 
ایجاد  به  افغانستان  سیاسی  شخصیت های  و  مقامات 

تحریک طالبان و حمایت از آن متهم شده است.
استاد سیاف با اشاره به مرگ مشکوک مالعمر، رهبر 
پیشین طالبان در پاکستان، از اعضای این گروه خواست 
به دولت افغانستان بپیوندند و در آینده کشورشان سهیم 
شوند. او گفت که تأمین صلح در افغانستان خواست 
با دو شرط یعنی  باید  اما این روند  افغان هاست  تمام 
گفت وگو با نمایندگان تمام گروه های مخالف و پایان 

کامل جنگ صورت بگیرد.
و  شود  صلح  گروه  یک  با  تنها  نباید  که  افزود  وی 
گروه های دیگر زیر نام های دیگری چون »داعش« به 

جنگ در افغانستان ادامه دهند.
گفت وگوهای صلح رودررو میان نمایندگان طالبان و 
هیات دولت افغانستان در...              ادامه صفحه 6

انتقاد کمپبل از ضعف 
رهبری نیروهای افغانستان

پیام بنیاد شهید مسعود
 در پیوند با حمالت خونین 
اخیر و مسوولیت حکومت

وزیر دفاع پاکستان:

مال عمر در پاکستان نمرده و دفن نشده است
نمی خواهیم در رقابت برای رهبری طالبان نقشی داشته باشیم
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خواست بازمانده گان قربانیان شاه شهید از رییس جمهور:

 »حامیـان بی شـرم طالبـان« را از ارگ بیـرون کنیـد

»415 تن کشته و زخمی شدند و ده ها منزل مسکونی و سه بازار ویران گردید«
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در  پاکستان  نخست وزیر  مشاور  عزیز  سرتاج 
است  کرده  اعالم  ملی  امنیت  و  خارجی  امور 
دولت  میان  صلح  گفت وگوهای  به زودی  که 

افغانستان و طالبان از سر گرفته می شود. 
آسیا  وزرای خارجۀ  نشست  در  که  عزیز  آقای 
و اقیانوسیه موسوم به »ا ار اف« در کواالالمپور 
پایتخت مالزیا شرکت کرده بود، گفت پاکستان 
دولت  میان  صلح  گفت وگوهای  روند  از 
افغانستان و طالبان حمایت می کند و تالش دارد 

که این گفت وگوها دوباره از سر گرفته شود. 
در  پاکستان  خارجۀ  وزارت  که  اعالمیه یی  در 
پاکستان  منتشر کرده، نوشته شده که  این مورد 
به عنوان همسایۀ خوِب افغانستان بر مذاکراِت 
صلح به رهبری دولت افغانستان تأکید دارد. در 
عزیز  سرتاج  قول  از  اعالمیه،  این  دیگر  بخش 
آمده که پاکستان نسبت به وضعیِت شرِق میانه 
نگران است و تهدید داعش را برای منطقه جدی 

می داند. 
گفت وگوهای  مورد  در  زمانی  در  عزیز  آقای 
صلح ابراز نظر می کند که دومین دورِ آن به دلیل 
انجام  طالبان  گروه  رهبر  مالعمر  مرگ  افشای 
نشد و پس از جانشینی مالاختر محمد منصور 
به جای رهبر پیشیِن طالبان، گفت وگوهای صلح 

عماًل در هاله یی از ابهام قرار گرفته است. 
به  خود  بیانیۀ  نخستین  در  طالبان  جدید  رهبر 
افراد تحت امرش، گفت وگوهای صلح را مردود 

دانسته و بر جنِگ این گروه تا رسیدن به پیروزی 
تأکید کرده است. در چنین وضعیتی، مشخص 
نیست که پاکستان از کدام گفت وگوهای صلح 
سخن می گوید و آیا می تواند سوال هایی را که 
در مورد نقِش این کشور در اتفاق های اخیر و به 
ویژه مرگ مال عمر در اذهان عمومی به وجود 
آمده، پاسخ دهد. آیا پاکستان از همۀ این مسایل 
بی خبر بوده و نمی دانسته که رهبر طالبان دیگر 

در قید حیات به سر نمی برد؟ 
پاکستان در زمانی از گفت وگوهای صلح سخن 
این کشور در مظاِن  دیگر  بارِ  می گوید که یک 
اتهام قرار دارد و همۀ باورها نسبت به صداقِت 
آن در همکاری برای تأمین امنیت در افغانستان، 
همان گونه  پاکستان  است.  خورده  بطالن  خط 
بازی فریب کارانه یی را در مورد  که در گذشته 
مسایل افغانستان دنبال می کرد، در ده ماه گذشته 
نیز همان سیاست را با دولت وحدِت ملی ادامه 

داده است. 
مرگ مرموزِ مالعمر خیلی مسایل را افشا کرده 
و حداقل دیگر نمی توان به گفته ها و وعده های 
رهبران و مقام های پاکستانی باور داشت. پس از 
شکل گیری دولت وحدت ملی که تالش کرد در 
مناسباِت خود با پاکستان تغییراتی به وجود آورد 

و پاکستان نیز ظاهراً از این سیاسِت تازه استقبال 
کرد، این خوش بینی در سطح جامعه به وجود 
آمده بود که حداقل پس از سال ها، این بار دولت 
پاکستان به این نتیجه رسیده باشد که حمایت از 
گروه های تروریست و بنیادگرا نمی تواند به نفع 
آن کشور باشد و به همین دلیل احتمال دارد که 
باشد  بازنگری هایی کرده  در سیاست های خود 
که  را  گروه هایی  صادقانه  بخواهد  دفعه  این  و 
گفت وگوهای  وارد  است،  آن  چنگ  در  عماًل 
مال  مرگ  افشای  با  به زودی  اما  سازد.  صلح 
صلح،  گفت وگوهای  دوبارۀ  بن بسِت  و  عمر 
معلوم شد که رهبران پاکستانی هیچ انعطافی در 
وجود  به  افغانستان  قبال  در  خود  سیاست های 
آن ها  رویکرد  در  که  تغییری  تنها  و  نیاورده اند 

ظاهر شده، فقط جنبۀ تاکتیکی داشته است. 
پاکستان نشان داد که هیچ گونه صداقتی در مورد 
افغانستان ندارد و نمی توان به وعده های رهبراِن 
این کشور خوش بین بود. پاکستان قبل از این که 
خوش بینی  صلح  گفت وگوهای  ادامۀ  مورد  در 
بگوید  پاسخ  پرسش هایی  به  باید  دهد،  نشان 
روزهای  در  افغانستان  مردم  اکثِر  ذهن  در  که 
ممکن  چه گونه  است:  آمده  وجود  به  پسین 
در  بیمارستانی  در  طالبان  گروه  رهبر  که  است 

کراچِی این کشور تحت مدوا قرار داشته باشد 
و استخبارات و نهادهای امنیتِی این کشور از آن 
بی خبر باشند؟ چه گونه ممکن است که دوسال 
همین  در  مرموزی  شکل  به  طالبان  رهبر  پیش 
آن  پاکستانی  مقام های  و  باشد  مرده  بیمارستان 
این  ظرف  که  است  ممکن  چه گونه  ندانند؟  را 
مدت، فردی به نام مال اختر محمد منصور نقش 
مالعمر را بازی کرده باشد و پاکستانی ها از آن 

بی اطالع بوده باشند؟
آن چه که اتفاق افتاده، به هیچ صورت تصادفی 
رهبران  عنوان  به  پاکستان  مقام های  و  نبوده 
اصلِی گروه های تروریست، عماًل از آن ها باخبر 
در  کرده اند.  مدیریت  هم  را  بسیاری  و  بوده اند 
مورد این که مال اختر محمد منصور از نزدیکان 
و  شک  جای  هیچ  بوده،  پاکستان  استخبارات 
به  طالبان  نزدیک ترین  حتا  ندارد.  وجود  شبهه 
مالعمر و اعضای شورای رهبری این گروه، این 
رابطه را می دانند و به آن اذعان کرده اند. چه گونه 
هماهنگِی  بدون  منصور  مال  که  است  ممکن 
پاکستانی ها توانسته باشد چنین نقِش دوگانه یی 

را بازی کند؟ 
برای  نمی توان  دیگر  حاضر  حال  در 
پاکستان  نامِ  به  به کشوری  گفت وگوهای صلح 
نشان  واضح  به صورِت  کشور  این  بست.  امید 
داد که نه اراده یی برای همکاری در زمینۀ تأمین 
صلح در افغانستان دارد و نه هم از سیاست های 

برای  اگر  است.  برداشته  دست  خود  هژمونِی 
تأمین امنیِت افغانستان قرار است کاری صورت 
بگیرد، باید طرف مقابِل این وضعیت شناسایی 
اگر  افغانستان  جنگ  در  که  می شود  فکر  شود. 
داشته  وجود  واقعی  به صورت  دیگری  طرِف 

باشد، این طرف پاکستان است. 
باعث جنگ و بی نظمی در  همۀ گروه هایی که 
پاکستان اند.  از سپاه  افغانستان می شوند، بخشی 
وارد  پاکستان  رهبری  به  عماًل  گروه ها  این 
به صورت  هرگز  و  شده اند  افغانستان  با  نبرد 
دیگر  اساس،  این  بر  نکرده اند.  عمل  مستقالنه 
خود  از  که  گروه هایی  با  صلح  گفت وگوهای 
تنها  و  ندارد  معنایی  ندارند،  استقالل  و  اراده 

وقت تلف کردن است. 
نوازشریف  با  باید  صلح  گفت وگوهای 
قرار  اگر  و  گیرد  پاکستان صورت  نخست وزیر 
است جنگی هم برای حِل مشکالت آغاز شود، 
این جنگ نیز باید با پاکستان باشد. فکر نمی شود 
که دیگر دیپلماسی بتواند در این عرصه کارایی 
که  دارد  ارزش  زمانی  دیپلماسی  باشد.  داشته 
طرِف مقابل نیز آن را در عمل قبول داشته باشد. 
در  آوازخوانی  به  جنگ،  میدان  در  دیپلماسی 

مراسم تعزیه می ماند. 
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نیمه شِب  دیگر  عبارِت  به  و  صبح  یک  ساعِت  جمعه 
جمعه، مردم کابل با صدای مهیِب یک انفجار از خواب 
صدای  دویدند.  سو  هر  به  وحشت زده  و  شدند  بیدار 
کابل  بخش های  بیشتِر  از  که  بوده  بلند  به حدی  انفجار 

شنیده شده است. 
ساعاتی بعد، رسانه ها گزارش دادند که یک موتر تیلرِی 
مملو از مواد انفجاری در ساحۀ شاه شهید شهر کابل در 
نزدیکی یک قطعۀ نظامی و در ساحۀ ملکی منفجر شده 
و چهارصد تن را زخمی و پانزده تِن دیگر را شهید کرده 
است. بیشتر قریب به اتفاِق زخمی شده های این رویداد، 
خانواده هایی اند که بر اثر قدرِت این انفجار، خانه های شان 
ویران شده اند. گفته می شود که ده ها باب خانه و دوکان 

در این رویداد ویران شده اند. 
پُر بودِن موتری به این بزرگی از مواد انفجاری، بیانگِر آن 
است که قرار نبوده این مهمات در این منطقه انفجار داده 
شود، بلکه به نظر می رسد که طالبان قصد داشته اند این 
موتِر مملو از مهمات را در جایی تخلیه کنند و سپس آن 
را در اهداف ِ خاصی مورد استفاده قرار دهند که روی هر 

دلیلی در جریان انتقال، منفجر شده است. 
این در حالی است که  چند روز پیش نیز نیروهای امنیتی 
ارگ  جمله  از  پایتخت  مهِم  مناطِق  به  حمله  از  کشور، 
ریاست جمهوری جلوگیری کرده اند. به نظر می رسد که 
این حمله ها و این انفجارها بدون هماهنگی و همکاری با 

حلقاتی در نهادهای امنیتی کشور ناممکن است. 
حاال باید مسووالن پاسخ دهند که چه گونه و از کجا و از 
کدام مسیرها این موتِر کالن و مملو از مواد انفجاری وارد 
کابل شده و به مرکز شهر رسیده است؟ چه گونه ممکن 
است که تمام نیروهای امنیتی و کشفِی کشور از وجود 

یک چنیِن موتر مملو از مواد انفجاری بی خبر بمانند؟ 
نتیجۀ  امنیتی،  نهادهای  دیگر  و  کشور  ملی  امنیت  باید 
تحقیقات شان را به مردم اعالن کنند و مشخص بسازند 
که این موتِر مملو از مواد انفجاری، از کجا بارگیری شده 
و کدام مسیرها را سپری کرده و چه گونه وارد منطقه یی 

در شاه شهید کابل شده است!
رویدادهای گذشته نشان می دهند که این نوع انفجارها و 
رسیدن محموله های انتحاری و انفجاری به کابل، ریشه 
در وجود عناصِر نفوذی دشمن در داخِل نهادهای امنیتی 
دارد. از این رویداد برمی آید که انتقال مهماِت دشمن و 
به مناطق مختلف کشور، چندان دشوار  افرادشان  انتقاِل 
نیست و ممانعِت جدی یی از آن نمی شود. خدا می داند 
از  مملو  باربرِی  موترهای  این  از  تعداد  کنون چه  تا  که 
انتقال  مهمات و اسلحه را دشمن به والیت های شمالی 

داده، اما هیچ کسی از آن خبر ندارد. 
به هر صورت، اکنون سوال های اساسی مردم افغانستان از 
حکومت مشخص شده است؛ اما متأسفانه گوِش شنوایی 

وجود ندارد تا به این چراها و پرسش ها پاسخ دهد.
مسلمًا ستون پنجم به قوت در اندام های امنیتِی ما حضور 
آن روی دست  با  مقابله  برای  برنامه یی  تا هنوز  و  دارد 
امنیتی  نظام  اگر چنان اصالحاتی در  گرفته نشده است. 
شاهد  اکنون  ما  که  به یقین  می گرفت،  صورت  کشور 
زخمی و کشته شدِن بیش از چهارصد تن در یک چشم 

برهم زدن در کابل نمی بودیم.
حاال با توجه به نشر گزارشی از سوی امنیت ملی کشور 
در خصوِص بازداشِت حلقاتی که برای داعش در کابل 
نیرو جلب وجذب می کرد، وارد شدِن این گونه موترهای 
مملو از مواد انفجاری به پایتخت، می تواند این دسته ها را 
مسلح بسازد و روزی را نشان مان دهد که وضعیت کاماًل 

به سودِ دشمن تغییر خورده باشد.
بنابراین نهادهای امنیتی کشور باید بیش از پیش متوجه 
امنیتی،  نهادهای  درون  در  که  را  آنانی  و  باشند  اوضاع 
و  هم فکری  آن ها  با  یا  و  می کنند  کار  دشمن  نفِع  به 
آنان همکاری  با  بم  انتقال موتر  دارند، و در  غم خواری 

کرده اند، شناسایی کرده به پنجۀ قانون بسپارند. 

چه گونه موتر باربرِی مملو از 
مواد انفجاری وارد کابل شد؟

پاکستان نشان داد که هیچ گونه صداقتی در مورد افغانستان ندارد و نمی توان به وعده های رهبراِن این کشور 
خوش بین بود. پاکستان قبل از این که در مورد ادامۀ گفت وگوهای صلح خوش بینی نشان دهد، باید به پرسش هایی 
پاسخ بگوید که در ذهن اکثِر مردم افغانستان در روزهای پسین به وجود آمده است: چه گونه ممکن است که رهبر 
گروه طالبان در بیمارستانی در کراچِی این کشور تحت مدوا قرار داشته باشد و استخبارات و نهادهای امنیتِی این 

کشور از آن بی خبر باشند؟ چه گونه ممکن است که دوسال پیش رهبر طالبان به شکل مرموزی در همین بیمارستان 
مرده باشد و مقام های پاکستانی آن را ندانند؟ چه گونه ممکن است که ظرف این مدت، فردی به نام مال اختر محمد 

منصور نقش مالعمر را بازی کرده باشد و پاکستانی ها از آن بی اطالع بوده باشند؟
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رییس ستاد مشترک ارتش:

فـاریـاب را تصفیـه مـی کنیـم
فاریاب  والیت  در  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
می گوید که از آغاز دور جدید عملیات نظامی 
در این والیت تاکنون نزدیک به ۳۰۰ جنگجوی 
طالب به قتل رسیده و ۳۵ روستا از اشغال آنان 

آزاد و به تصرف نیروهای امنیتی در آمده اند.
جنرال قدم شاه شهیم فرمانده ارتش در والیت 
نیروهای  اخیر  عملیات  رسانه ها  به  فاریاب 
خوانده  دستاورد  پر  را  والیت  این  در  امنیتی 
در چند  تاکنون  روز گذشته  از  که  می گوید  و 
عملیات که برای باز پس گیری برخی از قریه ها 
قیصار  و  المار  کوهستان،  ولسوالی  اطراف  در 
والیت فاریاب سازماندهی شده بود، نزدیک به 
و  کشته  دولت  مخالف  جنگجویان  از  تن   ۴۰

چندین قریه از اشغال آنان خارج شده است.
به گفته وی، از زمان آغاز عملیات اخیر تاکنون، 
بیش از ۳۰۰ جنگجوی طالب کشته شده و ۳۵ 
روستا در مناطق مختلف این والیت از تصرف 
پاکسازی  امنیتی  نیروهای  آنان خارج و توسط 

شده اند.
مردم  نماینده  فایق  اهلل  نقیب  حال،  همین  در 
دو  شدن  تسلیم  از  کشور  پارلمان  در  فاریاب 
از  تن   ۲۵۰ به  همراه  طالبان  مشهور  فرمانده 
معاون  دوستم  حنرال  به  امرشان  زیر  نیروهای 

اول حکومت خبر داده و می گوید که با پیوستن 
این دو روحیه بقیه جنگجویان ضعیف گردیده 
و برای مصون ماندن از تلف شدن به مناطق دور 

افتاده والیت های غور و بادغیس پناه برده اند.
پر  را  عملیات  این  امنیتی  نیروهای  چند  هر 
دستاورد خوانده و به زودی از آزادی کامل این 

ارگ  حلقات  برخی  اما  می دهند،  خبر  والیت 
نشین از جمله خانم شکریه بارکزی، معاون اول 
حکومت را به نسل کشی و تصفیه قومی متهم 
نموده و از رییس جمهور خواستار توقف فوری 

این عملیات شده اند.

مشاور امنیت ملی پاکستان:
خواستار پیشرفت روند صلح 

به رهبری افغان ها هستیم

طالبان خطاب به اهالی دندغوری: 

یا باج دهید یا طالب شوید یا بمیرید

واشنگتن: 

پاکستان باید اقدامی عاجل علیه شبکه حقانی کند

رییس جمهور غنی: 

افغانستان باید اجماع 
سیاسی و اسالمی داشته باشد

امریکا نیروهای تازه نفس 
به افغانستان و عراق می فرستد

بغالن  دندغوری والیت  باشنده گان  از  شماری 
گردآوری  کنار  در  مسلح  طالبان  که  می گویند 
هزینۀ  ادارۀ شان،  زیر  مناطق  در  زکات  و  عشر 
جنگ شان را به زور از مردم محل تأمین می کنند.
که  گفته اند  سالم وطندار  به  باشنده گان  این 
و  نظامی  تجهیزات  خوراک،  هزینۀ  طالبان 
از  را  مسلح شان  جنگجویان  معاش  پرداخت 
به  والیت  این  ثروتمندان  و  زمیندار  متنفذین 

زور می گیرند.
شمار زیادی از این باشنده گان که به خواست  
طالبان تن نداده  اند، مورد لت وکوب قرار گرفته 
اند. در حال حاضر تعداد زیادی از باشنده گان 
و  ترک خانه هایشان شده  به  مجبور  دندغوری 

در تالشند تا از مناطق تحت کنترل گروه طالبان 
خارج شوند.

به  آنان  به مردم محل گفته اند که چون  طالبان 
باید  ندارند،  حضور  »جهاد«  در  مستقیم  گونۀ 
طالبان را در خرید تجهیزات نظامی و خوراک 

و پوشاک کمک کنند.
گروه  اعضای  دندغوری،  باشنده گان  گفتۀ  به 
طالبان در تک تک خانه ها را می زنند و از مردم 

سربازگیری می کنند و باج می گیرند؛
سرپرست  و  امنیت  آمر  بشیر،  عبدالرشید 
موضوع  این  تأیید  با  بغالن،  پولیس  فرماندهی 
ادارۀ شان،  زیر  مناطق  در  طالبان  که  گفت 
آقای  ندارند.  ابا  جنایتی  و  ظلم  گونه  هیچ  از 
برای  وسیعی  عملیات  آن ها  که  می گوید  بشیر 
حاکمیت  و  دندغوری  روستاهای  بازپس گیری 

دوبارۀ دولت مرکزی به راه انداخته اند.
شهر  دندغوری  منطقۀ  بدین سو،  ماه  سه  از 
پل خمری مرکز بغالن، در اختیار طالبان مسلح 
قرار دارد. طالبان در جریان یک  هفتۀ گذشته، 
1۲ مسجد را در این ساحه به آتش کشیده اند 
دندغوری  ولسوالی  راه  بدین سو،  یک ماه  از  و 
این  اند که  بر روی مأموران حکومتی بسته  را 
خود مشکالت زیادی را برای مردم محل ایجاد 

کرده است.

ارشد دولت واشنگتن گفت:  مقام های  از  یکی 
تروریستی  شبکه  قبال  در  باید  پاکستان  دولت 
انجام دهد  اقدامی عاجل  حقانی و لشکر طیبه 
پاکستان  در  طالبان  علیه  که  کاری  همان  دقیقا 

انجام می دهد.
فلدمن،  دان  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  و  افغانستان  در  امریکا  ویژه  فرستاده 
گفت: همانطور که دولت اسالم آباد با دقت و 
جدیت تمام به دنبال طالبان پاکستان است و به 
مقابله با این گروه می پردازد،  باید در قبال شبکه 
داشته  رفتاری  چنین  نیز  طیبه  لشکر  و  حقانی 
تهدیدی  تروریستی  گروه  دو  این  چون  باشد. 
منافع  و  پاکستان  ساکن  امریکایی های  علیه 
این  می شوند.  محسوب  پاکستان  در  واشنگتن 

گروه ها باعث بی ثباتی منطقه هستند.
قبال  در  پاکستان  رویکرد  داشت،  اذعان  وی 
شبکه حقانی و لشکر طیبه تغییر شگرفی نکرده 
است و این دو گروه تروریستی همچنان برای 

امریکا و هندوستان تهدید محسوب می شوند.

دومین  و  بیست  در  پاکستان  وزیر  نخست  ملی  امنیت  مشاور 
این  که  گفت  کواالالمپور  در  آن«  »آسه  خارجه  وزرای  نشست 
به  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  روند  پیشرفت  خواستار  کشور 

رهبری خود افغان ها است.
سرتاج عزیز مشاور ویژه نخست وزیر پاکستان در امور بین الملل 
آسیای  ملل  انجمن  خارجه  وزرای  نشست  دومین  و  بیست  در 
جنوب شرقی، آسه آن )ASEAN( اظهار داشت: پاکستان سیاست 
روابط حسنه  با کشورهای همسایه را دنبال می کند و ارتش این 
این  تروریسم در سراسر  نابودی  برای  نیز در حال جنگ  کشور 

کشور است.
اختصاری  نام  با  بیشتر  که  شرقی  جنوب  آسیای  ملل  انجمن 
آسه آن شناخته می شود، یک سازمان بین المللی سیاسی، اقتصادی 
 8 در  سازمان  این  است.  شرقی  جنوب  درآسیای  فرهنگی  و 
آگوست 1967  میالدی توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور 
و فیلیپین برای همبستگی علیه گسترش کمونیست ها در ویتنام و 

شورش های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد.
مشاور امنیت ملی پاکستان از کشورهای عضو آسه آن خواست تا 

از عضویت دایمی این کشور در این سازمان حمایت کنند.
سرتاج عزیز در این نشست با توجه به تحوالت اخیر منطقه از 
جمله افغانستان گفت: اسالم آباد خواستار روند پیشرفت صلح و 
امنیت در افغانستان است که کنترل و رهبری آن در دست خود 

این کشور باشد.
این در حالی است که طارق فاطمی مشاور ویژه نواز شریف در 
امور بین الملل در دیدار با »تادامیچی یاماموتو« معاون نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور افغانستان ضمن اعالم آغاز دور دوم مذاکرات 
صلح افغانستان گفته بود که پاکستان مسیر برقراری ثبات در این 

کشور را هموار می کند.
مشاور ویژه نواز شریف در امور بین الملل، در این دیدار، ضمن 
اعالم حمایت پاکستان از گفت وگوهای صلح به رهبری افغان ها، 

گفت که مذاکرات صلح افغانستان به زودی آغاز خواهد شد.
فاطمی همچنین بر نقش یوناما در پیشبرد روند صلح در افغانستان 

و تداوم حمایت اسالم آباد از این روند تأکید کرد.
قرار بود که دور دوم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان دولت کابل 
و طالبان افغان در روز ۳1 جوالی برگزار شود اما پس از انتشار 
خبر مرگ مالعمر و تأیید آن توسط حکومت افغانستان و طالبان، 

این مذاکرات به تعویق افتاد.

رییس جمهور غنی بعد از ظهر روز گذشته با شماری 
از علما، تعدادی از اعضای شورای ملی و شماری از 
شخصیت های سیاسی، بزرگان و متنفذین قومی، دیدار 

کرد
ارگ  در  که  دیدار  این  در  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
اخیر  حمالت  دیگر  یکبار  جمهور  رییس  شد،  انجام 
به شدیدترین  را  کابل  و  لوگر  در والیات  تروریستی 
الفاظ محکوم کرد و برای شهدای این حوادث اتحاف 

دعا نمود.
محمد  مال  مرگ  خبر  که  حاال  گفت:  جمهور  رییس 
عمر تایید گردید، نیاز است تا علمای دینی برای مردم 
است،  شده  گفته  که  دروغ هایی  مورد  در  افغانستان 
معلومات دهند و این را واضح سازند که دشمنان مردم 
افغانستان به نام کی، خون مردم را می ریزانند و از کدام 
مردم  میان  در  را  و مسلمان کشی  برادر کشی  آدرس 

افغانستان راه می اندازند.
دینی  علمای  از  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس 
قدردانی کرد که در شرایط بحرانی همیشه چراغ دین 
مبین اسالم را روشن نگهداشته و قوام جامعه را حفظ 

کرده اند.
تاریخ  طول  در  ما  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
از  قوی  های  نهاد  اما  ایم  داشته  ضعیف  دولت های 
علمای دینی، صوفیان طریقت و رهبران جهادی داریم 
که با روحیه وطن دوستی همیشه از کشور پاسداری 

کرده اند.

وزارت دفاع امریکا اعالم کرده که بیش از ۲ هزار و ۵ صد 
سرباز تازه نفس را به افغانستان و عراق اعزام می کند.

تازه نفسبرای  سربازان  این  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت 
جایگزینی با نیروهای این کشور در افغانستان و عراق در ماه 

سپتمبر سال روان میالدی اعزام خواهند شد.
در گزارش وزارت دفاع امریکا آمده است که از این شمار یک 
هزار و دوصد و پنجاه سرباز امریکایی به عراق و بیش از یک 

هزار تن دیگر آن به افغانستان فرستاده خواهند شد.
هم اکنون چند هزار سرباز امریکایی در چهارچوب ماموریت 
مستقر  افغانستان  در  واشنگتن   – کابل  امنیتی  پیمان  و  ناتو 

هستند.
با این حال حکومت امریکا تا هنوز تصمیم نگرفته که پس از 
سال ۲۰16 میالدی چه تعداد سربازش را در افغانستان نگاه 

دارد.
به  تا  هستند  مستقر  عراق  در  هم  امریکایی  سرباز  صد  چند 
نیروهای این کشور برای جنگ در برابر نیروهای گروه دولت 

اسالمی )داعش( مشوره و آموزش بدهد.
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جهاد پنجشیر در مطبوعات جهان 
به عقیدۀ کارشناسان، در جنگ چریکی، بُعد سیاسی نسبت 
به بُعد نظامی  می چربد و گاهی هم چند برابرِ آن ارزشمند 
می گردد. خوش بختانه در جبهۀ پنجشیر به این مورد از آغازِ 
کار توجه جدی مبذول شد. روشن است که جبهۀ پنجشیر، 
معروف ترین جبهۀ جهادی افغانستان بوده که شهرِت آن در 
سراسر جهان پیچیده است. آن چه که نظر رسانه های گروهی 
را به خود معطوف داشت، تنها شدت حمالت و نبرد های پی 
در پی پنجشیر نبود، بلکه توجه خود جبهه برای جلب نظر 
روزنامه نگاران و زمینه سازی سفر آن ها به داخل، موضوعی ست 
که آن جبهه به طور منظم آن را دنبال نموده است. مسوولین جبهۀ 
پنجشیر، از اهمیت افکار عمومی آگاهی داشتند و نقش ارزندۀ 
قلم و دوربیِن خبرنگاران را درک می کردند. هم چنین وجود 
دسپلین نظامی در داخل جبهه، چهرۀ جذاب و صمیمی مسعود 
و آشنایی او به زبان فرانسوی، عامل دیگری بود که با وجود 
دوری مسافت پنجشیر از پاکستان، خبرنگاران را تشویق به سفر 
آن جا می کرد. دربارۀ انعکاس رویدادهای جهادی پنجشیر، از 
نظر کلی گفته می توانیم که آن عده از ژورنالیستانی که خودشان 
زحمِت سفر و خطرِ حمالت روس و رژیم کابل را متقبل 
شده و به داخل رفته اند و اخبار مستندی تهیه داشته اند، کارشان 
به نفع جبهۀ پنجشیر بوده و این دسته از خبرنگاران بیشتر 
اتباع کشورهای غربی بوده اند؛ ولی روزنامه نگاران پاکستانی و 
کشورهای عربی که به شایعات مخالفین جبهۀ مذکور، باورمند 
شده اند، یا در مطبوعات شان از وقایع پنجشیر کم تر یاد کرده اند 

و یا هم خالف واقعیت، نشرات صورت داده اند. 
از میان خبرنگاران خارجی کسی را سراغ نداریم که یک بار 
به پنجشیر رفته اما تحت تاثیر مجاهدین قرار نگرفته باشد. به 
خوبی جهاد پنجشیر در کتاب ها و گزارش های ایشان دیده 
می شود؛ کسی مسعود را »مارشال تیتو«  نامیده، دیگری »ناپلیون 
شمال«، و خبرنگار دیگر »چه گوارای افغانستان«، و تعدادی 

دیگر نیز به مسعود »شیر پنجشیر« لقب داده اند. 
در میان کتاب هایی که راجع به جهاد افغانستان به طبع رسیده، 
کم تر کتابی وجود دارد که در آن از پنجشیر سخن نرفته باشد؛ 
ولی دو کتاب مصور یکی توسط خبرنگاری جاپانی زیر عنوان 
»مسعود« و دیگری توسط یک عکاس سویدنی به نام »پنجشیر« 
چاپ گردیده که تماماً چهره ها و مناظر پنجشیر در آن ها دیده 
می شود. هم چنان داستانی به زبان انگلیسی در سال 1۳6۳ 
به نام Lie down with the Lions به بازار عرضه گردیده 
است. از نبردهای پنجشیر چندین حلقه فیلم مستند نیز برداشته 
شده که بهترین فیلم های جهاد افغانستان محسوب می شوند. 
“پنجشیر” و “مسعود” برای بنگاه های نشراتی به خصوص برای 
بی.بی.سی و “صدای امریکا” که غالب مردم افغانستان آن ها را 
می شنوند، به قدری نام های معروف بوده، که بعضی از مخالفین 
جبهه، آن رادیوها را مورد سرزنش قرار داده اند. و از آن گذشته، 
یک فلم بردار بی.بی.سی به نام »اندی« که از جنگ های پنجشیر 
فیلم های متعددی تهیه نموده بود، به همین خاطر از جانب رقبای 

مسعود به قتل رسید. 
وسایل ارتباط همه گانی در کشورهای عرب متحد مجاهدین، 
قابل  متبوع شان، گزارِش  از سیاست دولت  اطاعت  به دلیل 
مالحظه یی راجع به جهاد افغانستان نشر نکردند و در این میان، 
گزارش های منتشرۀ این منابع دربارۀ جبهۀ پنجشیر، بیشتر متأثر 
از تبلیغات احزاب رقیب بوده است، تا این که عبداهلل عزام شهید، 
یکی از دوستان پرتالش مجاهدین در جهان عرب، به پنجشیر 
سفر کرد و قضایا را از نزدیک مشاهده نمود و رفته رفته با کمک 

وی، دید اعراب نیز نسبت به جبهۀ پنجشیر بهبود یافت. 
سفر داکتران و خبرنگاران اروپایی به پنجشیر، برای غربیان نقطۀ 
مثبِت آن جبهه محسوب می شود، ولی برای جوانان تندرِو 
عرب که اکثریت آن ها عضویت یکی از احزاب و سازمان های 
اسالمی را دارند، نقیصه یی جدی به شمار می رفت؛ و این دو 
طرز دید متفاوت، در انعکاس حوادث پنجشیر موثر بوده است. 
یکی از کمبودهای مجاهدین در این زمینه، قلت افراد کارفهم 
بوده؛ اما خوش بختانه جبهۀ پنجشیر در این عرصه نیز فقیر نبود. 
وجود چند فرد متعهد و الیق در امور مربوط از جمله انجنیر 
محمد اسحاق، باعث شد که کار پخش و نشرِ اخبار جهادی 
رونق گیرد و این نقیصه تا جایی رفع گردد. هرچند انعکاس 
وسیِع وقایع پنجشیر، زمینه را فراهم آورد که موسسات خیریه 
در بازسازی آن اشتیاق نشان دهند، ولی در مدت حضور قوای 
شوروی، این تبلیغات به خشم و غضب روس ها می افزود و 
شدت عمل شان را در برابر مجاهدیِن آن جا بیشتر می ساخت. 

تصویر پنجشیر در اشعار انقالبی 
یک نگاه گذرا به اشعار فارسی دری سروده شده دربارۀ جهاد 
مردم افغانستان، می رساند که بخش اعظِم این اشعار به حماسه ها، 
فداکاری های رادمردان و هجوِ دشمنان بدسرشت شان پرداخته 
است. و اگر به دقت نگریسته شود، رنج و درد ناشی از تجاوز 
بیگانه گان، تباهی و بربادی یی که از سوی کشورگشایان بر 
مردم این مرز و بوم تحمیل شده، نه تنها در اشعار حماسی، 
بلکه در اشعار عرفانی و عشقی نیز اثر گذاشته و این مصایب 
جان گداز و مصیبت های طاقت فرسا، به سان رشتۀ باریکی، کلیۀ 
اشعار دری را در خود پیچیده و به آن آهنِگ غم بار و موسیقی 

سوزناک بخشیده است. 

اگر زمانی شاعران دری زبان از می و رخسارِ یار گفته اند، مقطعی 
و متناسب با فضای جاری بوده و با تغییر وضعیت، ساز و 
سرود آن ها نیز عوض شده و یاد دالوران لشکرشکن و جانبازان 
گمنام، تار و پود اشعارشان را در بر گرفته است. به طور مثال، 
استاد خلیل اهلل خلیلی زمانی چنان بود، اما همین که میهن مان 
در معرض تجاوز قرار گرفت و آتش جهاد از هرگوشه و کنار 
افغانستان زبانه کشید، او نیز به صف مجاهدین پیوست، در 
وصف جهادگران شعر سرود و جهادشان را ستود، از ظلم و 
وحشتی که بر افغانستان  رفت، نالید و از درد و المی که مهاجران 

را به سیاه روزی کشاند، آه و ناله برآورد.
این شاعر نام آور و بزرگ که به حق می توان آن را »امیرالشعرای 
جهاد« نامید، بر وزن قصیدۀ »غنی کشمیری« که در وصف 

کشمیر گفته است: 
“هزار قاله عیش می کند شبگیر 

که بار عیش گشاید به عرصه کشمیر 
تعالی اهلل از آن عرصه که دیدن او 

مبارکی به خیال است و نقشبند ضمیر”، 
آسمانش خون  از  و  آتش می سوزد  در  که  پنجشیر  دربارۀ 

می بارد، چنین سروده است: )1( 
هزار قافله آه سحر کند شبگیر 
که ناله ام برساند به درۀ پنجشیر 

در آن دیار که بارد ز آسمانش خون 
در آن دیار که روید ز خاک آن شمشیر 
در آن دیار که خورشید هر سحر ساید 

جبین به خاک شهیدان قهرمان دلیر 
در آن دیار که آبش به زهر گشته عجین 

در آن دیار که خاکش به اشک گشته خمیر 
شنو ز سنگر آزاده گان که می آید 
صدای نالۀ دشمن گداز مادر پیر 

که باد بوسه گرم حرامت ای فرزند 
اگر به خون نکنی الله گون لب شمشیر 

ببین برآن که خمیده قدش کمان آسا 
یگانه سرو روانش به خون فتاده چو تیر 

به خنده بوسه زند بر جبینش و گوید 
که ای خدای تو این ارمغان من بپذیر

... الخ 
و در قصیدۀ دیگری، حنیف بلخی، پنجشیر و مسعود را چنین 

وصف می کند: )۲( 
پنجشیر آن مهد مینو آن محیط گیر و دار 

سرزمین رادمردان، شجاعت، افتخار 
لمعۀ تیغ مجاهد، برق ابر بهمنش 

رعد باشد از غریو پهنه هایش آشکار 
از بن هرسنگ او باال صدای رستمی 

وز دل هر صخرۀ او نعرۀ اسفندیار 
اللۀ او چلچراغی در شبستان شهید 

خاک او از خون پاک مردم او، الله زار 
ماهی اش با کلۀ دشمن کند بازی همیش 
موج او بازوی دشمن را همی بندد تبار 
زادۀ این کوه هرگز می نداند جز هجوم 
دشمن این کوه هرگز می نداند جز فرار 
سرکشیده مرد با فروشکوه و جنگ جو 

از میان حلقۀ نام آوران این دیار 
نام او مسعود، الگوی سعادت آفرین 

نوجوان رزم آهنگ و مه واالتبار 
گرمی بازوی او از بازوی خیبرشکن 

نسل شمشیرش بود از دودمان ذوالفقار 
فکر او مانند دریایش عمیق و با جهش 

عزم او مانند کوه او متین و استوار

 ... الخ 
اشعار انقالبی در الی اوراق مسکوت نماند، بلکه از سوی اهل 

ذوق کمپوز شد و وردِ زباِن مجاهدین گردید. 
در یکی از آن ترانه های دل نشین که زادۀ طبع پرشور »معین الدین 

سنگری« است، چنین آمده است: )۳( 
رحمت خدا نازل در فضای پنجشیرست 

آن که شیر می گیرد، اولیای پنجشیرست 
کلۀ جهان خواران زیر پای پنجشیرست 

ثبت دفتر ورشو جنگ های پنجشیرست 
خون چکان به پای روس زخم راه پنجشیرست 

اعتراف می دارند دشمنان ز پیکارش 
فوج شیر می گردد گزمه ها به کهسارش 
قلب روس می لرزد از صدور اخطارش 

خواب نیست چاکر را از صدای بیدارش 
»عبدالحی شبگیر« در اوج درگیری های خونین مجاهدین با 
ارتش سرخ، ضمن توصیف مردم سلحشور و آزادۀ پنجشیر، 
خطاب به »برژنف«  می گوید که از حمله به آن جا دست بردارد؛ 

زیرا پنجشیر، مجارستان نیست: )۴( 
اسیر دام غیر اهلل بودن ننگ پنجشیرست 

شهید راه آزادی شدن فرهنگ پنجشیرست 
نپندازی که پیروزی نصیب تُست این دشمن 

که مرگت منتظر در عرض راه تنگ پنجشیرست 
عجب دارم ازین وادی که دشمن زنده برگردد 

پر از خوف وخطر راهی که داالن سنگ پنجشیرست 
اگر جان تو سالم از مجارستان برون آید 

ولی مغز سرت کوبیده در هاونگ پنجشیرست 
ز اشغالش بیا ای برژنف صرف نظر بنما 

که بسته نقش آزادی به چوب و سنگ پنجشیر است 
... الخ 

گاهی هم در طول جهاد اتفاق افتاده که جبهاِت با هم برادر، 
پیام های منظوم به یکدیگر فرستاده اند، که اینک قسمتی از پیام 
مجاهدیِن هرات به پنجشیر را از نظر می گذرانیم تا روشن گردد 
که تصویرِ پنجشیر در این منظومۀ جهادی چه گونه است: )۵( 

السالم ای جای تو بر چشم ما این پنجشیر 
السالم ای در خور صد مرحبا این پنجشیر 
یاد ما کردی کند یادت خدای ای پنجشیر 

دوست دارت انبیا و اولیا ای پنجشیر 
از مالئک صبحدم آید ندا ای پنجشیر 

برق شمشیرت بود ظلمت زدا ای پنجشیر 
قوم غیوری تو، بر آبا و اجدادت سالم 

درس غیرت خوانده ای از ما به استادت سالم 
وه چه کافرکش شدی بر تیغ بیدادت سالم 

فتح کردی بارها بر خاطر شادت سالم 
حق میهن را نمودستی ادا ای پنجشیر 

هم خدا، هم مصطفی از تو رضا ای پنجشیر 
گوهر یک دانه یی از سنگ خارا برشده 

نازنین ُدرِّ یتیم از قعر دریا برشده 
نام تو مسعود از آن نامت به هرجا برشده 
تیغ برانی ست کان بر روی اعدا برشده 

حرز تو والشمس و یارت والضحی ای پنجشیر 
با خدا هستی نگه دارت خدا ای پنجشیر 

... الخ 
در شعر »تارشی«، نه تنها مردمِ پنجشیر بلکه آب، سنگ و 
خاکش دشمن شکن است و اگر لحظه یی هم جریان خوِن 
کباب  از عطش  ایستد،  باز  وادی  آن  درۀ  و  کوه  از  خصم 

می شوند و ناله برمی آرند!)6( 
در پنجشیر سنگر مردان قهرمان 

آن جا که آب نیز بود شعله های رزم 
آن جا که سنگ نیز سراید سرود خشم 

آن جا که ثبت صخره بود جای پای رزم 
در پنجشیر سنگر مردان قهرمان 

آن جا که شیر می شود از نام خود خجل 
زیرا که شیر نیست سزاوار نام خویش 
آن جا که هست مسکن مردان شیردل 

در پنجشیر سنگر مردان قهرمان 
آن جا که رود ها همه گی مست خنده اند 

گویند با غرور که با این همه شکست 
روسان ز شرم از چه نمردند و زنده اند؟ 

در پنجشیر سنگر مردان قهرمان 
آن جا که دره ها همه انداز عطش کباب 
گر سیل خون روس ننوشند لحظه یی 

فریاد می کشند که مردم آب آب 
.... الخ 

آمده است که وقتی سلطان سنجر شهرِ معروِف »هزار اسپ« را 
در قلمرو خوارزم شاه آن سوی ماورءالنهر محاصره کرد، شاعر 
نامدار عصر »رشید وطواط« به داخل شهر محصور بود، وی 
از همان جا این فرد را گرفته و ذریعۀ تیری به لشکر سلطان 

انداخت: 
گر دشمنت ای شاه شود رستم گرد 

یک خر ز هزار اسپ نتواند برد 
به اقتباس از این فرد، وقتی روس ها از زمین و هوا بی رحمانه بر 

پنجشیر یورش بردند، »آیینه« شاعر کابلی چنین گفت: 
گر دشمن پنجشیر شود رستم گرد 

یک موش ز پنجشیر نتواند برد 
ذکرِ مجاهدت های پنجشیریان تنها به اشعار شاعراِن سنگرِ جهاد 
و دیارِ هجرت محدود نمانده است، بلکه به رغم وجود فضای 
خفقان آورِ کابل گاهی زمامِ صبر و سکوت از کف شاعران 
وطن دوسِت ساکن در کابل نیز از دست رفته و از تریبیون خود 
رژیم، اشعار سوزناک شان را سروده اند. باری »محب بارش« 

می سراید: )7( 
پنجشیر دردمند! 

رستم برای اندوه سهراب گریه کرد 
یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر 

فرهاد با فسانۀ شیرین به خاک رفت 
اما تو زنده ای 
اما تو زنده ای 

مغرور، استوار، هدف مند، پرشکوه، آزاد و سربلند 
من هیچ نیستم 

اما، همیشه ورد زبان بوده ام چرا؟
زیرا که من توام 
زیرا که من تو ام 

من با زبان عشق تو آغاز کرده ام 
پهنای عشق را 

من با خروش رود تو فریاد کرده ام 
آهنگ سوگ را 

ـ پنجشیر دردمند پنجشیر دردمند 
زخم چریک کوه تو، زخم تن منست 

من زخم خورده ام 
او زخم خورده است 

تو زخم خورده ای 
ما زخم خورده ایم 

اما نمرده ایم 
زیرا به قول شاعر رندان روزگار 

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما 

پس ما نمرده ایم 
یعنی نمرده ای 

ـ پنجشیر دردمند! پنجشیر دردمند 
 و به عنوان حسن ختام، به جاست که با بیتی از محمد یوسف 

آیینه، موضوع را پایان بخشیم: 
بود در اسالم وقتی شیر و شمشیرِ خدا 

وارث آنست احمدشاه و پنجشیر خدا. )8(

مآخذ: 
اشک ها و خون ها، استاد خلیل اهلل خلیلی، ص 178   1-

سنگرستان، مولوی حنیف بلخی، ص ۲99   ۲-
صوفی  آواز  به  پنجشیر  انقالبی  آهنگ های   ۳-

عبدالمجید 
جریدۀ ندای جهاد، شمارۀ 17 سال 1۳۵9   ۴-

رسالۀ شاعران سنگر، چاپ حوزۀ جنوب غرب   ۵-
جمعیت اسالمی 

از شرار درد تا خشم ایمان، عبداالحد تارشی، ص   6-
 1۵8

این شعر در محفلی که به مناسبت یک صدوپنجمین   7-
سال تولد غالم محی الدین »غالمی« از جانب فرهنگیان پنجشیر 

در کابل ترتیب یافته بود، از طرف خود شاعر قرائت گردید. 
جریدۀ مجاهد، شماره مسلسل 1۳۴، سال 1۳69.   8-

عبدالحفیظ منصور بخش سی وسوم
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فتح اهلل بی نیاز

زیستن یعنی زمانی دراز بیمار بودن ـ این را سقراط گفته بود 
و اگر کسانی باشند که آن را نمی پذیرند، باید به آن ها گفت 
که عدۀ زیادی در این دنیا بودند و هستند که مصداق عینی 
داستایفسکی،  آلن پو،  ادگار  پاسکال،  بلز  سقراط اند؛  حرِف 
رامبو، یوهان استریندبرگ، استیگ داگرمن، شوپن، هدایت و 
کافکا. دو عامل در ساختن این شخصیت ادبی نقش اساسی 
داشتند: نخست برخورد غیرمتعارف به داستان و دوم استفادۀ 
وسیع سبک و بازی های زبانی به  مثابه راهبردی در جهت به 
حاشیه راندِن گره داستان. برای شناخت کلی عامل اول باید 
گفت اولین کسی که از متعارف های دوران خود فراتر رفت 
و پا را از حد و اندازۀ تخیل معمول یا کالسیک ـ آن طور 
که ساموئل تیلر کالریج تعریف کرده بود ـ بیرون گذاشت، 
بی تردید ادگار آلن پو بود که بعدها نویسنده گان بزرگی مثل 
همین  ولز،  هربرت جرج  آندریف،  داستایفسکی،  چخوف، 
جویس،  جیمز  ورن،  ژول  سوینبورن،  الجر  کافکا،  فرانتس 
هرمان هسه، آندره ژید، رابرت لوئی استیونس، ویلیام فاکنر 
و به میزان زیادی خورخه لوئیس بورخس و گابریل گارسیا 

مارکز تحت تأثیرش قرار گرفتند. 
اگر منتقدین، و حتا خواننده گان حرفه یی داستان، با دقت و 
کنند،  تفحص  بورخس  »شگرف«  آثار  در  بیشتری  کنکاش 
می کنند،  لمس  می بویند،  می بینند،  را  »پو«  پای  رد  به خوبی 
می شنوند و می چشند. بورخس دربارۀ آلن پو گفته بود: »پو 
به من آموخت که آدم نباید خود را به موقعیت های روزمرۀ 
تخیل  غنای  از  موقعیت های روزمره  زیرا  کند؛  مقید  صرف 
تهی هستند. به  واسطۀ او فهمیدم که می توانم همه جا باشم 
که  فهمیدم  او  نوشته های  به  برکت  بروم.  ابدیت  تا  حتا  و 
اثر ادبی باید از تجربۀ شخصی فراتر برود؛ مثاًل تجربه های 
شخصی را با رویدادهایی شگفت که به  نحو غریبی جابه جا 

شده اند، درهم تنید.«
برای  که  بود  کافکا  این  آلن پو،  نوآور  اخالف  در جمع  اما 
اولین بار توانست کار سترگ آن »شاعر مستغرق در عدم« را 
ژرفا، وسعت و غنای بیشتری بخشد؛ بدون این که وارد ژانر 
سوررئالیسم یا علمی ـ تخیلی و یا رئالیسم جادویی شود. 
محتمل جذابیت  »غیرممکن  یعنی  ارسطو  این حرف  کافکا 
بیشتری نسبت به ممکن غیرمحتمل دارد« را به  مثابه کارپایۀ 
خود قرار داد و عماًل وارد عرصه یی شد که امروزه مؤلفه های 
بسیاری زیادی از آن را پست مدرنیستی می دانند. او این شیوه 
را نه به  عنوان ابزار، بلکه به  مثابه یک رویکرد به کار گرفت 
تا جایی  که توانست از جایگاه فلسفی به »هستی های دیگر« 
یا »دیگرها« دست یابد بی آن که هم چون سارتر به نویسنده 
را  نو هستی  پیروان رمان  یا چونان  تبدیل شود  فیلسوف  ـ 
تا مرتبۀ اشیا و تصویربرداری از آن ها تنزل دهد. البته بینش 
علمی و انصاف حکم می کنند که گفته شود در حال حاضر 
از  بخش هایی  و  کوتاه  داستان  از شصت وپنج  شماری  حتا 
هم  گوردون پیم«  آرتور  »سرگذشت  یعنی  آلن پو  رمان  تنها 
پست مدرنیستی دانسته می شوند و بین آن ها و آثار کافکا و 

آثار پست مدرنیستی کنونی، قرابت زیادی وجود دارد.
ایتالو  اکو،  امبرتو  به هر حال، گرچه نویسنده گانی هم چون 
کالوینو، خوزه ساراماگو، جان بارث، رابرت کوور، پل استر 
را جزو برجسته گان عرصۀ پست مدرنیسم می دانند، و منقدان 
تراز اول جهان سال های سال کافکا را نویسنده یی مدرنیست 
داستان  خصلت های  و  مؤلفه ها  تعریف  با  اما  می دانستند، 
پست مدرنیستی، اینک شمار کثیری از اندیشمندان نظریه های 
ادبی بر این باورند که هنوز که هنوز است، کافکا قوی ترین 

نویسندۀ پست مدرنیست جهان است. این نقطه نظر شاید به 
این دلیل مطرح می شود که کارهای او هرج و مرج را به  مثابه 
شرایط درونی خود هستی تصویر می کرد و رنگ باخته گی 
هویت انساِن آینده و آشفته گی دهه ها و سده های بعدی را 
به آن نسبت می داد و از این جا به »تصویر هول ناک زنده گی 
بیاییم آرای منتقدین و  بشر آینده« رسیده بود. به هر حال، 
ببینیم  تا  کنیم  تدوین  به صورت جمع بندی  را  نظریه پردازان 

چرا چنین عقیده یی دارند:
 كافكا و مولفه هاى پست مدرنیستی در معنا و ساختار

پروست(  یا  )فلوبر  مدرن  یا  کالسیک  نویسندۀ  یک  وقتی 
قصد دارد فردی را در یک محیط معمولی اجتماعی توصیف 
است،  محتمل  و  عینی  که  آن چه  از  تخطی  هرگونه  کند، 
نابه جا و از لحاظ زیباشناسی نامربوط و مغشوش است. اما 
کند،  متمرکز  حیات  سوژۀ  روی  را  ّهم خود  نویسنده،  اگر 
ضرورت خلق دنیای محتمل و عینی، به  منزلۀ یک اصل و 
قاعده به نویسنده تحمیل نمی شود. در این حالت نویسنده یی 
مثل کافکا می تواند ابزارهای اطالعاتی، توصیفی و انگیزشی 
را نادیده بگیرد؛ تا لزومی نبیند که آن چه را تعریف می کند، 
ظاهری واقعی دهد. به این ترتیب، کافکا مرز میان محتمل 
و نامحتمل را پشت سر می گذارد. کافکا هیچ انگاری جامعۀ 
انسان  که  بوروکراتیسم،  سلطۀ  افراطی  عقل گرایی  بی خدا، 
بی گناه را در تارهای عنکبوتی خود خفه می کند، پایان تمام 
آرمان گرایی ها، از جمله پایان مفهوم علیت را تصویر می کند. 
به همین دلیل روایت های او از حیث معنایی به  سمت پوچی 
یا  یا منطق پوچی   )Absurd( پیدا می کنند. دربارۀ گرایش 
پوچی و عبث نمایی یا عبث بودن، باید خاطرنشان کرد که 
نویسنده  لذا  است،  انسجام  و  نظم  تابع  انسان  ذهن  چون 
کابوس گونه  پوچ،  امور  و  »بی نظمی«  باید»بی قاعده گی«، 
کند؛ طوری که  تنیده  یا  بنشاند  متن  در  به صورت شگرد  را 

خواننده متوجه »گسست« نشود.
 کافکا در ساختن دنیای مورد نظر خود، آن را توصیف یا 
یا تداعی می کند.  تلقین  بلکه آن را  خصلت نمایی نمی کند، 
در  کافکا  راهبرد  اساسی  ویژه گی های  از  یکی  پیام  تلقین 
نویسنده گی است. فقدان تعریف و تصریح، معما، تاریکی و 
رازی که هر کس در درون آن می تواند جایی برای خود پیدا 
محصوِل  تیره گی  و  معما  اوست.  آثار  از خصلت های  کند، 
نامبهم روش کار کافکا نیست، بلکه اغلب در ذات موضوعی 
قانون، لذت،  نهفته است؛ مثاًل دربارۀ  که توصیف می شود، 
وحشت، مرگ و غیره. کافکا با استفاده از معما و راز، امر 
نویسنده گی را از جبرگرایی جامعه شناختی یا روان شناختی، 
زنده گی  یا  مادی  اوضاع  با  را  نویسنده گی  می کوشند  که 

نویسنده توضیح دهند، رها ساخت. 
اوضاع  محصول  نویسنده گی،  و  ادبیات،  کافکا،  از  پس 
هست.  هم  اوضاع  این  سازندۀ  عین  حال  در  بلکه  نیست، 
تبعیدی اند  از خاستگاه می باشند،  کافکا، رها  شخصیت های 
فرهنگی  قانونی،  اخالقی،  از  اعم  مرزها،  تمام  می توانند  و 
و روانی را زیر پا بگذارند. خاستگاه قانون، خاستگاه تغییر، 
صورت  به  همه  معلول،  و  علت  رابطۀ  در  علت  جنسیت، 
معماگونه یی محو یا تبخیر می شوند، پرسش »چرا« پاسخی 
پیدا نمی کند. هیچ سرزمینی موعود نیست. انسان با زنده گی 
و دنیای مادی و فیزیکی سر و کار دارد و نه قلمروی الهوتی 
می کند  ّسیال  را  مرزها  تمامی  کافکا،  بنابراین  استعالیی.  و 
ریالیسم  عرصه  وارد  این وصف  با  را؛  هویت ها  تمام  نیز  و 
جادویی نمی شود. ناگفته نماند که داستان رئالیسم جادویی 
ویژه گی های  اما  می شود،  روایت  وهم  و  خیال  شکل  در 
از  آن قدر  دیگر،  به  عبارت  ندارد.  را  تخیلی  داستان های 

واقعیت فاصله نمی گیرد که منکر آن در تمام عرصه ها و در 
تمام مدت زمان داستان باشد. از همین جا می توان دریافت 
که عناصر سحر، جادو، رویا و خیال، بسیار کمتر از عنصر 
واقعیت است؛ یعنی بار »تخیلی ـ وهمی« بودن داستان کمتر 

از بار ریالیستی آن است. 
در ریالیسم جادویی، عقل درهم شکسته می شود و رخدادها 
آثار  این  در  نمی پیوندند.  وقوع  به  منطق  و  عقل  مبنای  بر 
امور  رویا،  و  خواب  اسطوره یی،  یا  تخیلی  امور  خرافات، 
دست  زبان  و  لحن  نیز  و   )Absurd( معقول  غیر  و  پوچ 
به دست می دهند تا موضوع از سیطرۀ عقل و منطق خارج 
شود. حال باید پرسید کدام یک از کارهای کافکا این ویژه گی 
ابزارهای جادو و سحر بهره  از  را دارند؟ و او از کدام یک 
می گیرد؟ در پاسخ باید گفت هیچ کدام. در حقیقت کاربرد 
وسیع استعاره های متنوع که گاه یکی شان موضوعی یا ابژه یی 
عناصر  از  استفاده  ضرورت  می دهد،  پوشش  به تمامی  را 
ریالیسم جادویی را منتفی می کند. استعاره در کار او چنان 
است که هم چون چتری چه بسا تمام شخصیت را بپوشاند؛ 
برای نمونه او »خوک صفتی« یک انسان را از همان آغاز با 
»بیرون آمدن شخصیت از خوک دانی« تصویر می کند، نه با 

صفت یا مشابهت.
از سوی دیگر، داستان های کافکا جوالنگاه اضطراب، یأس 
و مرگ و ایمان اند )جست وجوی ایمان چیز دیگری است( 
معنی واژه ها در این داستان ها قطعی نیست؛ یأس و دل شوره 
)Anxiety( به معادل های ادبی مرگ در درون زنده گی بدل 
می شوند. یأس به این علت به  وجود می آید که زنده گی نوعی 
از  بتوان  آن  در  که  ندارد  وجود  حقیقی  وطن  است،  تبعید 
اضطراب )Anguish( برکنار بود. با این حال، جهانی که او 
می سازد هم چون جهان آلن پو، که محصول »دگرگونه نمایی 
و  نیست.  دهشت آور  و  ترس ناک  اوست،  خالقانۀ  ادبی« 
دنیای  بر  حاکم  است، چون وحشِت  هول ناک تر  اتفاقًا  این 
نمی گیرد؛  مایه  ادبی اش  دگرگونه نمایی  از  کافکا  داستانی 
می گیرد.  نشأت  او  نظر  مورد  دنیای  بودن«  از»واقعی  بلکه 
این  از  خواننده  که  مبهمی  هراس  رویکردی،  چنین  به  تبع 
داستان ها حس می کند، به واقعیِت خود جهان برمی گردد نه 
این رخداد یا آن موقعیت خاص. پس می بینیم که او در عین 
فراروی از واقعیت معمول، ظاهراً دنیای جدیدی خلق نکرده 
است و مسایلی که در داستان هایش مطرح می شوند، ظاهراً 
واقعی اند، اما منزلت زیباشناسی کار او در این است که همین 
به  نیستند و  قابل مطالعه و بررسی  به  ظاهر واقعی،  مسایل 
 کلی با زبان ارجاعی )Refential language( ناسازگارند 
و »مطابقت« یا شناخت متکی بر جست وجو و پژوهش را 
برنمی تابند. ما برای رمان هایی هم چون »پدران و پسران« و 
یا »گور به گور« باالخره با هر جان کندنی می توانیم »مرجع« 
خارج از متن پیدا کنیم، ولی برای »مسخ« چه؟ و نکتۀ مهم تر 
وارد  کافکا  واقعیت،  از  فراروی  به رغم  که  این جاست  در 

عرصه سورریالیسم نمی شود. 
سورریالیسم،  با  کافکا  روایی  رویکردهای  نسبی  نزدیکی 
حال  بدانند،  سورریالیست  را  او  بعضی ها  که  شده  موجب 
آن که در روایت سورریالیستی حوادث و واقعیت های روزمرۀ 
می شوند  بزرگ نمایی  داستان،  جریان  در  معمولی  انسان 
طبیعی  ماورای  و  فراواقعی  عناصر  با  بخش ها،  بعضی  و 
پدیده های  و  اشیا  توصیف صریح  بنابراین  می گیرند.  شکل 
در  درمی آید،  کار  ارکان  جزو  عادی،  غیر  و  شگفت انگیز 
صورتی  که ژرف ساخت کارهای کافکا چنین نیست. دنیای 
واقعیِت  به هیچ  منتها  است؛  واقعی  دنیای  او همین  داستانی 
و  نهایی  امکان  وصف  این  با  نیست.  شبیه  شناخته شده یی 

واقعیت نیافتۀ دنیای بشری را بیان می کند؛ امکانی را که در 
پیشاپیش  را  ما  آیندۀ  و  است  نمایان  ما  واقعِی  جهان  پس 
که  توتالیتر،  جوامع  نه  فقط  منظر  این  از  می کند.  اعالم 
شخصیت زدایی  پروسۀ  نیز  دموکراتیک  به  اصطالح  جامعۀ 
این،  و  ـ  دیده اند  خود  به  را  دیوان ساالری  پدیدآورندۀ  و 
زنده گی  چند  هر  است؛  جهان ها«  »دیگر  یا  »هستی«  همان 
»مسخ گونه«، و مساحی یک »قصر« ـ یا دیگر مکان ـ خود 

نیز هستی های دم دست تری باشند.
راهبرد  مثابۀ  به   زبانی  بازى هاى  و  سبك  تكثر  و  كافكا 

گریز از انسجام
گره افکنی  و  دارد  گره  یک  باالخره  داستانی  هر   
ایجاد  یا  زنده گی  تعادل  زدن  به هم  یا   )Complication(
برای  بهانه یی  که   )Disturbance( آشفته گی  و  بی نظمی 
قابل  غیر  اساسًا  است،  روایت  پیش بردن  و  گسترش  بسط، 
گزارش  حالت،  بهترین  در  گره،  بدون  رماِن  است.  حذف 
کسالت باری از ماجراهای جدا از هم و رخدادهای بی ارتباط 
با هم است که نه قصه می سازند و نه شخصیت های داستانی. 
هیچ  و  است  طرحی  هر  وجودی  علت  ناپایداری  و  گره 
ناپایداری حاصل  باشد.  نداشته  ناپایداری  طرحی نمی تواند 
ناسازگاری  یا  کشمکش  به  موسوم  شرایطی  و  وضعیت 
کشمکش  خود،  همراه  و  دنبال  به  عدم تعادل  یعنی  است؛ 
)Conflict( یا درگیری و جدال ایجاد می کند. طبیعت هر 
دوگانه گی  و  آشفته گی  است.  همین  آشفته گی  و  بی نظمی 
معموالً به کشمکش می انجامد. کشمکش به  معنی درگیری 
چند  همین  از  است.  درونی(  و  )بیرونی  متضاد  نیروهای 
چرا  که  برسد  نتیجه  این  به  می تواند  خواننده یی  هر  سطر 
داستان ها تقابل و کشمکش دارند. با تمام این احوال می توان 
برای  کاست.  تا حدی  گره  تعیین کنندۀ  و  محوری  نقش  از 
نمونه: داستایفسکی در رمان مدرنیستی »جنایت و مکافات« 
معروف  خودگویی های  و  راسکلنیکف  با شخصیت پردازی 
او، داستان را این جا و آن جا از گره اصلِی خود دور می کند. 
یا ساموئل بکت در »مولوی« با تکنیک ناتمام گذاری گره را 
به حاشیه می راند و از قوام و انسجام آن کم می کند. ماریو 
با  آند«  در  »مرگ  و  بز«  سور  »رمان های  در  یوسا  بارگاس 
جاي گزین کردن چند گره به جای یک گره، یا به اعتباری با 
را  گره  واسازی  استراتژی  روایی،  موازی  محورهای  ایجاد 
پیاده می کند. کافکا برای این منظور، رویکرد »تکثر سبک و 
امری که من و شما  را در پیش می گیرد؛  زبانی«  بازی های 

نمی دانیم تا چه حد آگاهانه بوده و چه اندازه ناخودآگاه.
ناگفته پیداست که چنان چه در یک رمان چند سبک و چند 
بازی زبانی به کار گرفته شوند، برای اجتناب از پراکنده گی 
جزییات  با  و  هماهنگ  متن  کلیت  با  باید  آن ها  ساختاری 
قصه مطابقت داشته باشند، در غیر این  صورت نوشتار یک 
سو می رود و داستان سمتی دیگر و خواننده ارتباطش را با 
خود ِ قصه از دست می دهد. نمونه اش بعضی از داستان های 
خودمان است که عماًل حافظۀ خواننده اسیر بازی های زبانی 
قصه را  مکرر و بی امان نویسنده می شود و نمی تواند خودِ 
دنبال کند. نکتۀ عجیب این که گویی کافکا ابتدا حد و اندازۀ 
از خواننده گان هم دوره  مانور روی سبک را  بازی زبانی و 
و آینده اش پرسیده بود، بعد دست به این به تکثر سبک و 
دلیل  این  به  موضوع  این  بود.  زده  متنوع   زبانی  بازی های 
ادعا می شود که درصد قابل  مالحظه یی از خواننده گان آثار 
او، دست کم قصه و الیۀ فوقانی داستان را می فهمند؛ مانند 
آثار داستایفسکی که الیۀ اول آثارش برای بیشتر خواننده گان 
مبنای دانش خود می توانند  بر  منتقدین  قابل درک است و 

الیه های دیگری را در این آثار کشف کنند.
اگر خوب دقت کرده باشیم، می بینیم در کارهای کافکا شاهد 
تلفیقی از سبک ها و بازی های زبانی واال، متوسط و پست 
هستیم که بی وقفه و ناگهانی از پی هم می آیند و می روند، 
»محاکمه«  رمان  شود.  داده  تقلیل  دیگری  به  یکی  بی آن که 
نمونۀ خوبی برای این بررسی است، یا نگاه کنیم به داستان 
بلند »مسخ« که هم چون محاکمه، از همان آغاز ضمن نشان 
دادِن بصیرتی برجسته و البته آمیخته به اضطرابی بس شدید، 
با سبک و زبانی شکل می گیرد که به  طور متناوب جایش 
را به سبک ها و زبان های دیگر می دهد. از نظر روان شناسی، 
شاید بازنمایی دوران پر فراز و فرود و پریشان ساز مدرنیسم، 
نه  تنها به تخیلی عظیم نیاز دارد، بلکه رویکردهای روایی اش 
در  باشد.  نو  راهبردهای  و  رویکردهای  به  آمیخته  باید  نیز 
امری  داستان  گره  »قصر«،  رمان  نیز  و  یادشده  داستان های 
ارادۀ  و  از خود  نیروهای خارج  اسیر  بشر  است:  استعالیی 
انتظار  در  دهشت ناک  سرنوشتی  نهایت  در  و  است  خود 
اوست، پس تمامی دست و پا زدن او، چه زیر تخت خواب 
داستان مسخ باشد و چه حول و حوش قصر رماِن قصر، راه 
به جایی نمی برد؛ هر چند معنادار و ارزش مند باشند. و اگر 
متعالی  بشر سطوح مختلف روزمره و  تقالها و تالش های 
دارند، پس چرا نباید آن ها را با سبک ها و زبان های مختلف 
این تالش ها  امر در مورد بی حاصلی  بازنمایی کرد؟ همین 
هم صادق است. در فاصلۀ ترس یا تعجب شروع داستان های 
آن ها که وضعیت جهان  پایان هول ناک  تا  محاکمه و مسخ 
این  کردن  مسلط  بدون  کافکا  می کنند،  القا  ما  به  را  مدرن 
به  نوعی  که  می آورد  رو  تکثری  به  سبک،  و  زبان  آن  یا 
مورد  اشیای  و  عناصر  سرسام آور  تکثر  و  تنوع  پیش گویی 
نیاز و در عین حال دردسرساز دنیای مدرن اند، و این یکی از 
آن عواملی است که در میان نویسنده گان مطرح قرن بیستم، 

جایگاه خاصی برای کافکا پدید آورد.  

منبع: سایت جن و پرى
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 دربارۀ كافكا؛ 
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انتقاد کمپبل از ضعف...
گفت که رهبری نیروهای افغانستان ضعیف است.

افغان،  نظامیان  که  دالیلی  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
رهبری  نیز  می کنند  ترک  را  ارتش  و  پولیس  در  خدمت 

نادرست و ضعیف این نیروها است.
با  افغانستان  نظامی  مقامات  برخی  که  است  حالی  در  این 

گفته های جان کمپبل موافق نیستند.
پیش از این نیز این فرمانده امریکایی در افغانستان گفته بود 
که نیروهای امنیتی افغان در بخش های اطالعاتی، تدارکاتی 
و ماشین آالت نظامی دچار مشکل هستند که جامعه جهانی 

در این عرصه با افغانستان همکاری خواهد کرد.
جان کمپبل همچنان اظهارداشت که مرگ مال محمد عمر 
کابل  برای  را  خوبی  فرصت  افغانستان  طالبان  گروه  رهبر 
آورده  بوجود  مذاکرت صلح  پیشبرد روند  در  اسال م آباد  و 

است.
وی گفت: در حال حاضر با اعالم مرگ مال عمر این احتمال 
وجود دارد که طالبان به گروه های کوچک تری تقسیم شوند.

کمپبل افزود: افغانستان و پاکستان باید با توجه به شرایط 
فعلی امکانات الزم برای حضور طالبان به دور میز مذاکرات 

صلح را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: افغانستان نمی تواند بدون همکاری امریکا و 
جامعه جهانی برای محقق کردن اهداف روند صلح موفق 

شود.
جان کمپبل اذعان داشت: طالبان نمی توانند دولت افغانستان 
میز  دور  به  تا  می شوند  مجبور  بنابراین  دهند،  را شکست 
مذاکره جمع شوند زیرا مذاکرات صلح میان دولت کابل و 

طالبان تنها راه حل سیاسی است.
پاکستان  افغانستان،  امریکایی در  نیروهای  فرمانده  به گفته 
در طول سال های گذشته اقدام جدی را علیه گروه حقانی 
انجام نداده و در حال حاضر این گروه تهدید جدی برای 

دولت افغانستان و نیروهای ناتو می باشد.

نوع  در  کابل،  شهید  شاه  در  جمعه  شب  خونین  حملۀ 
خودش در سیزده سال پسین بی سابقه خوانده شده است. 

در این حمله، ۴1۵ غیرنظامی کشته و زخمی شدند و ده ها 
آن  نتیجۀ  در  که  ویران گردید  بازار  منزل مسکونی و سه 
میلیون ها دالر به بازرگانان و شهروندان کابل زیان وارد شد.
این انفجار به اندازۀ نیرومند و سنگین بود که اگر به محل 
رویداد بروید، تصور می کنید که این منطقه سال هاست که 

محل بمباردمان و جنگ است. 
بامداد جمعه درست زمانی رخ  انفجار، ساعت 1:۰۰  این 
داد که باشنده گان کابل در خواب بودند. شدت این انفجار 
به حدی بود که بخش کالنی از شهر کابل را به لرزه آورد. 

شیشه های منازل تا چند صدمتری حادثه ریخت.
این انفجار توسط یک موتر کالن بمب گذاری شده در محلۀ 

شاه شهید کابل رخ داده است. 
ریاست جمهوری افغانستان از ایجاد کمیسیونی متشکل از 
اعضای بلندپایۀ دولتی برای تحقیق در مورد این انفجار و 

کمک به آسیب دیده گان خبر داد.
فعاالن  از  شماری  شمول  به  کابل  شهریان  از  نفر  صدها 
سیاسی و اعضای مجلس به زخمیان این رویداد خون اهدا 

کردند.
واكنش ها

حکومت  اجرایی  ریاست  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
افغانستان، سفارت امریکا در کابل و دفتر نماینده گی سازمان 

ملل در افغانستان انفجار شب گذشته را محکوم کردند.
در خبرنامۀ ارگ افغانستان آمده که چنین رویدادهایی نشان 

دهنده شکست مخالفان است.
با  دیروز  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
وزارت  مقامات  از  و  کرده  دیدار  حادثه  این  زخمی های 
صحت عامه خواسته که از تمام امکانات شان برای مداوای 

زخمیان استفاده کنند.
آقای غنی انفجار پنجشنبه شب را بی سابقه خوانده است.

با  نیز  افغانستان  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
خود،  فیسبوک  رسمی  صفحه  روی  بر  اعالمیه ای  انتشار 
این حادثه را محکوم کرده و گفته است که جلوگیری از 
ممکن  کسانی  قاطعانه«  سرکوب  با  »تنها  حمالتی،  چنین 
است که »از یک سو از صلح و دست برداشتن از خشونت 
به  بار  بار  دیگر  سوی  از  و  می دهند  خبر  وحشی گری  و 
اعمال وحشیانه و دشمنانه در قبال مردم بی گناه و مسلمان 

افغانستان متوسل می شوند.«
را  حمله  این  نیز  کابل  در  آمریکا  متحده  ایاالت  سفارت 

محکوم کرده است.
در پیام این سفارت آمده است که رخ دادن این انفجار در 

انسان ها  زندگی  که  می دهد  نشان  پرجمعیت،  منطقه  یک 
برای عامالن این رویداد هیچ اهمیتی ندارد.

انتشار  با  هم  افغانستان  در  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
اعالمیه یی رویداد شب گذشته در کابل را محکوم کرده و 
خواستار توقف فوری استفاده از سالح در مناطق مسکونی 

و حمله به این مناطق شده است.
تا به حال هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را بر عهده 

نگرفته است.
این حمله خشم مردم را در برابر طالبان و تروریستان بر 

انگیخته است. 
مردم از مقام های حکومتی انتقاد کرده اند که جنایت کاران 
فجیع ترین اعمال تروریستی را مرتکب می شوند و اما برخی 
تروریستان  رهبر  مالعمر  مرگ  پی  در  دولتی  مقام های  از 
واکنش  از  ویژه  به  آن ها  می کنند.  هموار  غم  گلیم  طالب، 
شدت  به  ملی  امنیت  ادارۀ  تصمیم  به  وال  عمرزاخیل 

خشم گین شده اند. 
حضرت عمر زاخیلوال، مشاور اقتصادی رییس جمهور پس 
از رویداد خونین جمعه شب گفت که نهادهای امنیتی نباید 
برای مالعمر رهبر طالبان در  برپایی مراسم سوگواری  از 

کشور، جلوگیری کنند.
او دیروز به تلویزیون1 گفته است: »من طرفدار ممنوعیت 
ادارات حقوقی و  از طرف حکومت،  فاتحه خوانی  مراسم 
نهادهای امنیتی نیستم و دولت باید بر اساس همان پالیسی 
نیز  موضوع  این  با  دارد  پیش  به  روند صلح  برابر  در  که 

برخورد کند.«
آقای زاخیلوال همچنان در واکنش به اظهارات اداره امنیت 
عمر  مال  برای  سوگواری  مراسم  برگزاری  مورد  در  ملی 
آموزه های  و  جامعه  عرف  کاری خالف  »چنین  که  گفت 

اسالمی است.«
مشاور اقتصادی رییس جمهور می گوید که برخورد با چنین 

اقداماتی، روند صلح را با مشکل رو به رو خواهد کرد.
بود  داده  هشدار  کشور  ملی  امنیت  عمومی  اداره ی  پیشتر 
که برگزارکننده گان مراسم سوگواری برای مال محمد عمر، 

رهبر پیشین طالبان مجازات خواهند شد.
حسیب صدیقی، سخنگوی اداره عمومی امنیت ملی پیشتر 
اعالم کرده بود، با افرادی که دست به چنین کاری می زنند 

برخورد خواهد شد.
از  شمار  آن  مجازات  خواهان  پیشتر  نیز  اجرایی  رییس 
مقامات حکومتی شد که در مراسم سوگواری برای مالعمر 

شرکت کرده بودند.
فعاالن مدنی و شهروندان کشور اما می گویند که سوگواری 
برای مالعمر به معنی توجیح کردن جنایات وی است و 

نظام  درون  در  دشمن  پنجم  ستون  همان  زاخیلوال،  آقای 
است.

بعد از اعالم خبر رسمی مرگ مالعمر طالبان حمالت شان 
را از سر گرفته اند و مرگ رهبر این گروه خالف برخی 
تحلیل سبب عقب نشینی این گروه از حمالت شان نشده 

است. 
انفجار یک موتر تیلری مملو از مواد انفجاری در کابل این 
سوال را به وجود آورده است که چگونه این موتر  وارد کابل 
شده است. شهروندان کابل می گویند که حلقاتی در درون 
طالبان  با  کابل  به  انفجاری  مواد  این  در رسیدن  حکومت 
همدستی کرده اند. آنان از مقام های امنیتی می خواهند که 
مهره های دشمن در درون نیروهای امنیتی و سیاسی کشور 

را شناسایی کرده و به پنجۀ قانون بسپارند. 
مقام های  از  بسیاری  خانوادۀ  که  می گویند  کابل  مردم 
حکومتی به ویژه مسووالن امنیتی در بیرون از کشور است، 
مال مردم عادی و غیرنظامیان  نگران جان و  آنها  بنابراین 
نیستند و این خود یکی از عوامل بی مسوولیتی مقامات و 

موفقیت دشمن پنداشته می شود. 
به  کابل  شاه شهید  رویداد  قربانیان  بازمانده گان  از  شماری 
خبرنگار روزنامۀ ماندگار گفته اند که طالبان از داخل نظام 
در  طالبان  از چهره های حامی  برخی  و  می شوند  حمایت 
گونۀ  به  آنان  اند.  گزیده  مسکن  جمهوری  ریاست  ارگ 
رییس  اقتصادی  ارشد  مشاور  وال  زاخل  عمر  از  نمونه 
جمهور نام برده اند که مخالفتش را با ممناعت از برگزاری 
مراسم فاتحه خوانی مالعمر ابراز داشته و گفته است که 
طالبان و مالعمر دلیل اصلی جنگ و دربدری در افغانستان 

نیستند. 
خواستند  رییس جمهوری  از  خونین  رویداد  این  قربانیان 
را  انتحاری  حمالت  دهنده گان  سازمان  نمی تواند  اگر  که 
شناسایی و بازداشت کند، حد اقل »حامیان بی شرم طالبان« 

را از ارگ ریاست جمهوری کنار بزند. 
برگزاری  هوادار  و  حکومت اند  در  آنانی که  گفته اند،  آنان 
مراسم سوگواری برای مالعمر، ممکن خود همان نفوذی ها 

و ستون پنجم طالبان در درون حکومت باشند.
امنیت ملی افغانستان گفته كه انتقام حملۀ شاه شهید كابل 

را از تروریستان می گیرند. 
حملۀ انتحارى در برابر اكادمی پولیس كابل

دیروز  شام  انتحارى  كنندۀ  حمله  یك  حال،  این  در   
كارمندان اكادمی پولیس را در منطقۀ افشار كابل آماج 

حمله قرار داد. 
امنیتی وارد  نیروهاى  بر  تلفاتی  انتحارى،  این حملۀ  در 

شده است.
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مال عمر در پاکستان نمرده...
این  تنها خواهان  پاکستان  باشیم.  داشته  نقشی  طالبان  رهبری 
است که رهبری جدید این گروه به روند سازش ادامه دهد و 

به صلح با دولت افغانستان برسد.
وزیر دفاع پاکستان افزود: تمایل دولت اسالم آباد برای صلح 

همچنان پای برجاست.
دور دوم مذاکرات صلح که قرار بود در ۳1 جوالی سال جاری 
میالدی در پاکستان برگزار شود،  به دلیل نماینده گان طالبان به 

تعویق افتاد.
سرنوشت روند صلح نوپا میان طالبان و دولت افغانستان در پی 
مرگ مالعمر به شدت دچار دگرگونی و چالش شده است و 
تالش برای به دست گرفتن قدرت در طالبان باعث تفرقه میان 

اعضای آن شده است.
در ۳۰ جون سال ۲۰1۵، طالبان افغاستان رسمًا اعالم کرد که 
آن  با  سال ها  که  بیماری  یک  خاطر  به  قبل  سال  دو  مالعمر 

دست و پنجه نرم کرده بود، درگذشت.

پیام بنیاد شهید مسعود...

و  مال  جان،  حفظ  مسوول  نهاد  یگانه  منحیث  حکومت، 
امنیت مردم می باشد و برای همین منظور ایجاد گردیده و 
باز بنابر همین ملحوظ، امکانات ملت را در دست دارد و 
به خاطر همین فریضه، سوگند مسوولیت یاد نموده است، 

بسیار فراتر از ردیف کردن واژه های همه روزه می باشد.
آری، همه می دانیم که ناامنی در کشور ابعاد گسترده دارد 
اما  ایستاد،  صف  یک  و  نمود  را  خود  سعی  باید  همه  و 
این مسوولیت حکومت است تا این همگرایی را مسووالنه 

ایجاد نماید.
مشکل همینجاست، وقتی خود حکومت یکصدا نباشد، خط 
دوست و دشمن و تعریف امنیت روشن نباشد، بی اعتمادی 
ستون  مهمتر  همه  از  و  مردم  و  حکومت  میان  فاصله  و 
پنجمی ای در کار باشد، یا به عبارۀ دیگر موضع حکومت 
باشد، پس در آن صورت  نیابتی  نامعلوم، دوگانه، گنگ و 
است که حکومت ها به جای حالل مشکالت مردم، خود به 

بخشی از مشکل مبدل می شوند.
امکانات  کمترین  وجود  با  افغانستان،  ملی  مقاومت  چرا 
نفس،  تازه  تروریستی  نیروهای  همۀ  برابر  در  جغرافیا  و 
اخر،  تا  و  ماند  باقی  مردم  دماغ  و  دل  در  اخر  تا  همچنان 
از  دشمنانش  چون  و  مردم  همۀ  برای  بود  امیدی  روزنۀ 
مسدود کردن این روزنه ناامید شدند، خود رهبر مقاومت را 

نشانه گرفتتند و به شهادتش رسانیدند.
امروز باید دریچۀ جدید امید برای مردم ایجاد کرد، چون 

مایوسیت مردم عام گردیده است.
با احترام 

احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

طالبان از مرگ ذلیالنۀ...
هشتم ماه ژوئن در اسالم آباد برگزار شد، اما دور دوم 
این گفت وگوها که قرار بود هفته گذشته برگزار شود 

به تعویق افتاده است.
سیاف همچنان از برگزاری فاتحه برای مال عمر در 
افغانستان و ابراز تاسف شماری از مقامات در مورد 

مرگ او، شدیدا انتقاد کرد.
او گفت: »افسوس به حال این ها که فاتحه کسی را 
می گیرند که مردم را به خاک و خون می کشند. اینقدر 
و  پهلویش  می رفتید  داشتید،  دوست  را  مالعمر  که 
می جنگیدید! حاال که در پهلوی نظام هستید مردانگی 
و مروت و غیرت ایجاب می کند که دلسوزی تان به 

این سمت باشد.«

اعضای  از  گروهی  عمر،  مال  مرگ  اعالم  دنبال  به 
یادبود  برای  مراسمی  کابل  در  طالبان  گروه  پیشین 
از  شماری  می شود  گفته  که  کردند  برگزار  را  او  از 

مقام های دولتی هم در آن شرکت کرده بودند.
کرد  اعالم  رسمًا  افغانستان  دولت  آن  از  پس  اما 
»همسویی،  هدف  با  همایشی  نوع  هر  برگزاری  که 
تبلیغ مکتب مال عمر« در کشور ممنوع  همدردی و 

است و »هدف مشروع نظامی« دانسته می شود.
در این حال، استاد سیاف از حکومت افغانستان نیز 
خواست تا به جای جنگ بر سر تقسیم قدرت به آباد 
فساد تالش  محو  و  امنیت  تحکیم  و  ساختن کشور 

کند.
 استاد سیاف گفت: »مناسب می دانم که بر حکومت 

کی  تا  است،  بس  خدا  خاطر  به  کنم،  صدا  نیز 
مصروف  کی  تا  هستید؛  پست ها  تقسیم  مصروف 
هستید،  آن  امثال  و  ریاست ها  و  معینیت ها  تقسیم 
بس است دگه این تقسیم را بس کنید؛ بروید طرف 
را  ملت  بروید؛  کارها  تنظیم  طرف  به  بروید؛  ترمیم 
جور کنید؛ روی امنیت و جلوگیری از فساد تمرکز 
کنید؛ سنگر را تقویت کنید؛ بس است تا کی مصروف 

تقسیم)قدرت( هستید. »
غنی  رییس جمهور  رهبری  به  ملی  وحدت  دولت 
بدین سو  ماه  ده  از  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  و 
ایجاد  و  امنیت  تأمین  راستای  در  کاری  کوچکترین 

اشتغال و مبارزه با فساد نکرده اند. 

خواست بازمانده گان قربانیان شاه شهید از رییس جمهور:

 »حامیـان بی شـرم طالبـان« را از ارگ بیـرون کنیـد

»415 تن کشته و زخمی شدند و ده ها منزل مسکونی و سه بازار ویران گردید«

حنیف اتمر:

 کسانی که با مردم افغانستان اعالم جنگ کرده اند، هرگز صلح نمی کنند

ریاست جمهوری گفته است حملۀ نیرومند شب 
گذشته به هدف انحراف ساختن اذهان مردم و 
شده  انجام  طالبان  میان  اختالف ها  از  رسانه ها 

است.

دانسته  بزدالنه  را  حمله  این  ریاست جمهوری 
که  است  طالبان  ضعف  از  این  است  گفته  و 

غیرنظامیان راهدف قرار می دهند.
همزمان حنیف اتمر، مشاور شورای امنیتی ملی 
تاکید کرده با کسانی که جنگ را در برابر مردم 
نخواهند  صلح  هرگز  اند  کرده  اعالم  افغانستان 

کرد.
او گفته تا زمانی که پاکستان مراکز طالبان را در 
خاکش نبندد افغانستان به این کشور دیگر اعتماد 

نخواهد کرد.
حملۀ  زخمی های  از  بازدید  برای  اتمر  حنیف 

شفاخانه ی جمهوریت  به  گذشته  انتحاری شب 
رفت.

پس از یک این عیادت گذرا و سرسری، اتمر از 
شفاخانه به محل رویداد رفت.

او در آنجا سخنان تندتری به زبان آورد و گفت 
با کسانی که با حکومت و مردم افغانستان اعالم 

جنگ کرده اند، صلح نمی کند.
از  هم  وزیر خارجه کشور  ربانی،  الدین  صالح 
برخی زخمی های این رویداد دیدار کرده است.

برابر  در  جنایت  یک  رویداد  این  که  گفت  او 
بشریت است.

ACKU
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ورزش
۱۰ بـازیکـن بی تعـصب 

اما ثروتمند جهان!

پایان داستان حضور پپ در سیتی 

با تمدید قرارداد پیگرینی

به  و  کند  ترک  را  تیم  این  به زودی  پدرو می تواند  تایید کرد  بارسلونا  باشگاه 
منچستریونایتد بپیوندد.

به  گزارش سایت فو تبا ل اسپانیا، آنخل دی ماریا، ستاره آرژانتینی منچستریونایتد 

پنجشنبه قراردادش را با تیم جدید خود امضا کرد و به عضویت تیم پاریسی در 
آمد. حاال منچستریونایتد سخت به دنبال جانشینی برای اوست و به همین منظور 

پدرو را مدنظر قرا ر داده است.
یورو  میلیون   ۳۰ پرداخت  با  منچستریونایتد  کرد  تاکید  دیروز  بارسلونا  باشگاه 

می تواند پدرو را به خدمت بگیرد.
روبرت فرناندس، مدیر ارتباطات بارسلونا درباره وضعیت پدرو، ستاره نیمکت 
نشین تیم کاتاالنی نیز گفت: پدرو با بارسلونا قرارداد دارد و اگر تیمی می خواهد 
او را به خدمت بگیرد باید هزینه قرارداد او را بپردازد. به همین خاطر او تنها با 
۳۰ میلیون یورو به تیم دیگری منتقل خواهد شد. ما از ابراز عالقه منچستریونایتد 
یورو  میلیون  دریافت ۳۰  با  تنها  تاکید می کنیم  دیگر  بار  و  او مطلع هستیم  به 

حاضر به فروختن پدرو به یونایتدها هستیم.
پدروی ۲8 ساله که موفق شد در جا م جها نی ۲۰1۰ به همراه اسپانیا به قهرمانی 
جهان برسد پس از این که لوئیس سوآرس به آبی – اناریها پیوست به بازیکن 
نیمکت نشین در تیم انریکه تبدیل شد و دیگر تاثیر سابق را در این تیم نداشت.
فرناندس در پایان گفت: من با انریکه درباره وضعیت پدرو صحبت کرده ام و او 
به من گفت که پدرو می تواند بارسلونا را ترک کند، ولی ما حاضر نیستیم تا او 

را با مبلغی کمتر از ۳۰ میلیون یورو به تیم دیگری بفروشیم.
بارسلونا هفته  دیگر باید در فینال سوپر جام اروپا برابر سویا به میدان برود.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا از عملکرد بازیکنان اهل آمریکای جنوبی   تیمش 
ابراز رضایت کرد.

لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا در پی برتری ۳ بر صفر بامداد روز پنجشنبه 
تیمش برابر رم در جام خوان گامپر با تمجید از بازیکنان اهل آمریکای جنوبی  
برگشته اند،  تیم  به   که  مدتی  در  و  می رسند  به نظر  خوب  آنها  گفت:  تیمش 
فوق العاده بوده اند. مسی و نیمار و در کنار این دو خاویر ماسچرانو و دنی آلوز 
در شرایط مطلوب و در دسترس هستند. وقتی بازیکنان در تعطیالت هستند باید 
تمرینات انفرادی خود را دنبال کنند و برنامه غذایی شان را به اجرا بگذارند و آنها 

در مدتی که از تیم به دور بودند این موارد را رعایت کردند.
در بازی شب گذشته نیمار در دقیقه ۲6، لیونل مسی در دقیقه ۴1 و ایوان راکیتیچ 
در دقیقه 66 برای بارسا گلزنی کردند. سرمربی ۴۵ ساله کاتاالن ها در ادامه عنوان 
کرد: من عملکرد نیمار را در این بازی دوست داشتم و در کنار وی، عملکرد 

بازیکنان دیگرمان را هم از جنبه های مهمی پسندیدم.
در مسابقات اخیر جام ملت های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمه ریکا، لیونل 
چهار  محرومیت  خاطر  به  هم  نیمار  و  رفت  پیش  فینال  تا  آرژانتین  با  مسی 
جلسه ای در مرحله گروهی نتوانست برزیل را در ادامه این رقابت ها همراهی 

کند.

بال آرژانتینی جدید PSG می  گوید که نه فقط به میل خودش بلکه با توجه به 
تمایل شیاطین سرخ به فروش او، اولدترافورد را ترک کرده است.

آنخل دی ماریا که در هفته جاری با قراردادی 6۳ میلیون یورویی منچستریونایتد 
به مقصد پاری سن ژرمن ترک کرد، گفت که شیاطین سرخ خواهان فروش  را 

او بوده اند.
او که تابستان سال گذشته با رفتنش از رئال مادرید به منچستریونایتد، رکورد 
گران ترین خرید را در میان تیم های انگلیسی شکست، در گفت و گو با خبرنگاران 
بودند  منچستریونایتد  مسئوالن  این  که  بدانید  باید  همه  از  اول  داشت:  اظهار 
اساس  بر  است،  گرفته  صورت  که  جابه جایی  بفروشند.  مرا  می خواستند  که 

تصمیم  گیری سه طرف بود.
می خواستم  هم  خودم  بفروشند.  مرا  می خواستند  منچستری ها  افزود:  دی ماریا 
بروم. پاری سن ژرمن هم مرا می خواست. به هر حال من از تصمیمی که گرفته ام 

خوشحالم. منچستریونایتد برای من به تاریخ پیوست.
پاری سن ژرمن فصل گذشته تمامی جام های را در رقابت های داخلی فرانسه از 
آن خود کرد و هفته گذشته نیز اولین جام این فصل خود را با فتح سوپرجام به 

دست آورد.
مهمترین هدف پاریسی ها در فصل پیش رو، پیشروی در لیگ قهرمانان اروپاست، 
نگذاشته اند.  فراتر  را  پا  آن  نهایی  چهارم  یک  مرحله  از  حال  به  تا  که  جایی 
دی ماریا اما امیدوار است که حضور او و همکاری اش با زالتان ابراهیموویچ، 

PSG را به این هدف برساند.
او ادامه داد: پاری سن ژرمن از چند سال پیش در پی جذب من بود. آمدن به این 
باشگاه و بازی در کنار بازیکنانی مانند ایبرا، پاستوره، وراتی و داوید لوئیز برای 
من مایه افتخار است. همه این بازیکن می خواهند قهرمان لیگ قهرمانان شوند و 

این فقط هدف من نیست.

و  پردرآمد  بازیکن   1۰ به  دارد  نگاهی  اسپانیا  آس  روزنامه 
ثروتمند جهان که از فوتبال حرفه یی، کسب درآمد حرفه یی را 

خوب یاد گرفته اند.
گویا دوره تعصب روی پیراهن و رنگ و نام و تاریخ یک تیم 
گذشته و اگر یک بازیکن مدام بر تعصب خود روی نام تیمش 
تاکید کند، معنی آن این است که بویی از حرفه ای بودن در دنیا 

فوتبال حرفه ای نبرده است.
آس اسپانیا با انتشار فهرستی از این بازیکنان ثروتمند که چندین 
باشگاه را در چند سال گذشته عوض کرده اند به این نکته اشاره 
دارد که این بازیکنان راه درآمدزایی و کسب ثروت را به خوبی 
برایشان هزینه می شود  آنقدرها هم که  اما در عمل  یاد گرفته 

سودمند و مفید نبوده و نیستند.
در صدر این جدول آنخل دی ماریا قرار دارد که تا کنون ۴ بار 
تیمش را عوض کرده و معادل 179 میلیون یورو درآمد خالص 
داشته است. در رتبه دوم این فهرست نام زالتان ایبراهیموویچ 
به چشم می خورد، بازیکنی که تا کنون 7 بار تیم عوض کرده و 
169 میلیون یورو درآمد خالص و معاف از مالیات داشته است.
در رتبه سوم کسی که ۴ بار تیم عوض کرده و 1۳۲ میلیون یورو 
درآمد داشته کسی نیست جز جیمز رودریگز و رتبه چهارم بت 
آنلکا  نیکالس  به  درآمد  یورو  میلیون  تیم و 1۲7  تغییر  بار   8

می رسد.
دیگر  بیل  گرت  و  رونالدو  فالکائو،  سوارس،  ورون،  کرسپو، 
عنوان  به  نامشان  که  هستند  تایی   1۰ فهرست  این  بازیکنان 

بازیکنان »بی یا کم تعصب« در آس اسپانیا مطرح شده است.

پدرو با 3۰ میلیون یورو جانشین دی ماریا می شود

تمجید انریکه از بازیکنان اهل آمریکای جنوبی   بارسا

دی ماریا:

مسئوالن منچستریونایتد خواستند که از این تیم بروم

 ۲۰17 سال  تا  منچسترسیتی  با  را  قراردادش  پیگرینی  مانوئل 
تمدید کرد.

به گزارش دیلی میل، باشگاه منچسترسیتی اعالم کرد قراردادی 
جدید با سرمربی شیلیایی خود امضا کرده و طبق این قرارداد او 
تا تابستان ۲۰17 در این باشگاه ماندگار خواهد بود. همچنین 
قرارداد کلیه دستیاران پیگرینی هم تا جون ۲۰17 تمدید شده 

است.
این ترتیب داستان حضور پپ گواردیوال در منچسترسیتی  به 
انگلیس هنوز غیر  البته حضور پپ در فوتبال  پایان رسید.  به 
محتمل نیست چون با ادامه نتایج ضعیف راجرز در لیورپول و 
فان خال در یونایتد، شاید این مربی اسپانیایی را در یکی از این 
دو تیم ببینیم. پپ گوآردیوال فصل آخر حضور خود در بایرن 
را پشت سر می گذارد و به احتمال زیاد در پایان فصل، جای 

خود را به یورگن کلوپ خواهد داد.

ACKU
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دفتر پاسخگویی دولت امریکا در گزارشی اعالم کرد، طرح ۲۵ ساله دولت 
میلیارد  ارتقای زرادخانه هسته ای خود هم اکنون حدود ۲9۳  برای  امریکا 
دالر برآورد می شود که حدود 18 میلیارد دالر بیشتر از تخمین سال ۲۰1۴ 

است.
میلیارد   17  /  6 افزایش  جدید  برآورد  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
دالری یا شش درصدی را نسبت به تخمین سال گذشته دفتر پاسخگویی 

دولت امریکا )GAO( نشان می دهد.
این نهاد امریکایی در گزارش روز پنج شنبه خود اعالم کرد: بودجه ۲۵ ساله 
اداره ملی امنیت هسته ای امریکا برای مدرنیزه کردن امنیت هسته ای مجموعا 

۴ / ۲9۳ میلیارد دالر برآورد شده است.
ایاالت متحده امریکا، برنامه بلندمدت عظیمی را برای ارتقا و جایگزنی کل 
فعال سازی کالهک های  استراتژیک و چاشنی های  اتمی  تسلیحات  ذخایر 

هسته ای آغاز کرده است.
دفتر پاسخگویی دولت امریکا، آژانسی مستقل و غیر حزبی است که برای 
کنگره کار می کند و وظیفه آن بررسی نحوه هزینه کرد پول مالیات دهندگان 

به دست دولت فدرال است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه اعالم کرد، پیونگ یانگ در حال ایجاد 
منطقه زمانی مخصوص خود است و به مناسبت هفتادمین سالروز آزادی کره از 

حاکمیت جاپان، ساعت ها نیم ساعت به عقب کشیده می شوند!
به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی هم اکنون در منطقه زمانی مشابه رقبای 
ساعت  از  جلوتر  ساعت   9 که  دارد  قرار  جاپان  و  کره جنوبی  خود  منطقه ای 

گرینویچ است.
اجرایی  اوت   1۵ از  می شود،  خوانده  پیونگ یانگ«  »زمان  که  آنچه  در  تغییر 
سراسر  در  جاپان  حاکمیت  از  پیش  که  زمانی ای  منطقه   به  ساعت  و  می شود 

شبه جزیره کره وجود داشت، برمی گردد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی )KCNA( گزارش داد: امپریالیست های ستمکار 
جاپانی مرتکب جنایات نابخشودنی از جمله محروم کردن کره از زمان استاندارد 
خود شده اند. آنها بی رحمانه تاریخ و فرهنگ کره را زیر پا گذاشتند و سیاست 

بی سابقه محو ملت کره را در پیش گرفتند.
جاپان از 191۰ تا 19۴۵ در شبه جزیره کره حکمرانی می کرد. جاپان در سال 

191۲ با صدور فرمانی، ساعت رسمی کره شمالی را تغییر داد.

وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( اعالم کرد، واشنگتن اولین حمالت پهپادی خود 
در شمال سوریه را از یک پایگاه هوایی ترکیه اجرا کرد.

مجوز حمالت  کاخ سفید  این  از  پیش  تودی،  راشا  پایگاه خبری  گزارش  به 
هوایی برای حفاظت از شورشیان »میانه رو«ی سوری در سوریه را صادر کرده 

بود که شامل حمالت علیه نیروهای وابسته به دولت بشار اسد هم می شود.
در همین حال وزارت خارجه امریکا روز پنج شنبه در سخنانی مداخله جویانه 
مدعی شد که مقصر هرج و مرج و ظهور تروریست ها در سوریه بشار اسد، 

رئیس جمهوری این کشور است!
از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون اعالم کرد، یک هواپیمای بدون سرنشین 
انجام داد و مقدمات  اینجرلیک حمالتی را در شمال سوریه  پایگاه هوایی  از 
حمالت در داخل سوریه با استفاده از هواپیماهای امریکایی خلبان دار در حال 

آماده شدن است.
پایگاه های  از  که  را  سوریه  رقه  نزدیکی  در  مناطقی  مذکور  امریکایی  پهپاد 
اصلی گروه تروریستی داعش است، هدف گرفت. پیش از این امریکا از پایگاه 

اینجرلیک تنها برای انجام عملیات های شناسایی با پهپادها، استفاده می کرد.
مخالفت  ناتو  و  امریکا  سوی  از  پایگاه هایش  از  استفاده  با  همواره  که  ترکیه 
استفاده  ازای  در  کرد.  اعالم  را  خود  موافقت  منتظره  غیر  اقدامی  در  می کرد، 
پرواز  منطقه  تا  است  امریکا خواسته  از  آنکارا  اینجرلیک،  پایگاه  از  واشنگتن 

ممنوع بر فراز سوریه و منطقه امنیتی در امتداد مرز ترکیه ایجاد کند.

افـزایش ۱8 میلـیارد دالـری
 هـزینه های ارتقـای تسلیـحات هستـه یی امـریکـا

ایجاد »منطقه زمانی« مخصوص پیونگ یانگ!

آغاز حمالت پهپادی امریکا از ترکیه علیه داعش

گورباچف:
تسلیحات اتمی خطری برای 

نابودی تمدن بشری است

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی هشدار داد، زمانی که 
یک کشور اقتدار نظامی عالی و بودجه دفاعی بسیار زیادی 
جاده  در  مانعی صعب العبور  این  دارد،  سایرین  به  نسبت 

جهانی عاری از تسلیحات هسته ای است.
در  آنالین  اشپیگل  با  مصاحبه  در  گورباچف  میخائیل 
تعداد  کشور  یک  وقتی  گفت:  امریکا  به  آشکار  اشاره یی 
انباشته کرده است و بودجه  را  متعارف  زیادی تسلیحات 
آیا  بیشتر است،  بسیار  با هم،  از سایر کشورها  آن  نظامی 
می توان جهانی عاری از تسلیحات هسته ای را متصور شد؟ 
برتری  این کشور  کنار گذارده شود،  اتمی  تسلیحات  اگر 

نظامی بیش از حدی را نسبت به بقیه دارا خواهد بود.
تسلیحات  حال  این  با  ساله   8۴ کهنه کار  سیاستمدار  این 
اتمی در جامعه مدرن را »غیر قابل قبول« و »غیر انسانی« 
توصیف کرد و گفت که این امر می تواند کل تمدن را از 

صحنه روزگار پاک کند.
در  این  از  پیش  هرگز  چنینی  این  تسلیحاتی  افزود:  وی 
تاریخ وجود نداشته است و نمی توان به آنها اجازه ماندن 
آنها  از  زود  یا  دیر  نشویم،  خالص  آنها  شر  از  اگر  داد. 
استفاده می شود. نظامی زدایی باید بار دیگر در دستور کار 
بودجه  کاهش  شامل  این  بگیرد.  قرار  بین الملل  سیاست 
نظامی، فرصتی برای توسعه انواع جدید تسلیحات و منع 

نظامی کردن فضا می شود.
گورباچف تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام نشود، در آن 
صورت صحبت از خلع سالح اتمی چیز جز حرف پوشالی 
نخواهد بود. پس از آن جهان به منطقه ناامن تر، بی ثبات تر 
و غیرقابل پیش بینی تبدیل می شود. همه می بازند؛ از جمله 

آنهایی که به دنبال سلطه بر جهان هستند.
نگرانی  ابراز  احتمالی  ادامه درباره جنگ  هسته ای  وی در 
کرد و گفت که قدرت های اتمی هزاران کالهک هسته ای 
دارند و سرعت کاهش زرادخانه ها به صورت چشمگیری 
پایین آمده است. به گفته گورباچف، جهان هم اکنون شاهد 
رقابت تسلیحاتی جدیدی است. وی همچنین نظامی سازی 

فضا را خطری واقعی توصیف کرد.
آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی درباره روابط روسیه و 
امریکا نیز گفت که مناسبات آنها دچار مشکل اساسی است 
و باید کاری برای آن انجام شود. وی گفت: االن بسیاری 
درباره جنگ سرد جدیدی صحبت می کنند. مذاکرات میان 
شده  متوقف  جهان  مهم  مشکالت  سر  بر  قدرت  دو  این 
اعتماد  نیز می شود.  است. این شامل خلع سالح هسته ای 
به  ما  که  است  در حالی  این  و  است  نابود شده  فی مابین 

شدت برای احیای آن تالش کردیم.
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