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کرد،  تاکید  پنتاگون  سابق  ارشد  مقامات  از  یکی 
استخبارات پاکستان از مرگ رهبر سابق طالبان مطلع 
بوده و اقدامش برای مخفی نگه داشتن این خبر نه 
تنها شکست همکاری اطالعاتی واشنگتن اسالم آباد، 

بلکه ضعف اطالعاتی امریکا محسوب می شود.
شده  گزارش  آی،  تی  پی  خبرگزاری  گزارش  به 
مالعمر، رهبر یک چشم طالبان که به مدت 20 سال 
 2013 سال  اپریل   23 کرد،  هدایت  را  جنبش  این 
میالدی در یکی از بیمارستان های کراچی مرده است.
که  مالعمر  مشکوک  مرگ  به  مربوط  اطالعات  اما 
احتماال ناشی از بیماری سل بوده، به تازه گی در ماه 
طالبان،  سوی  از  متعاقبا  و  کرد  درز  میالدی  جاری 
تایید  پاکستان  و  افغانستان  دولت های  و  سفید  کاخ 

شد.
پاکستان که نفوذ چشمگیری بر رهبری طالبان دارد و 
در آوردن آن ها به پای میز مذاکرات صلح با دولت 
با  معمول  طبق  بوده،  موثر  بسیار  افغانستان  منتخب 
مرگ  از  که  را  مساله  این  تمام  قاطعیت  و  شدت 

مالعمر اطالعی داشته، رد کرده است.
وزیر  معاون  سیدنی،  دیوید  که  است  درحالی  این 
سال  بین  پاکستان  افغانستان  امور  در  امریکا  دفاع 
2009 تا 2013 میالدی که اطالع خوبی از گروه های 
داخل  در  قوی  ارتباطات  و  منطقه  این  تروریستی 
جامعه اطالعاتی منطقه و امریکا دارد، گفت: مطمینم 
دست کم چند تن در دولت اسالم آباد و آژانس های 

اطالعاتی از مرگ مالعمر با خبر بودند.
وی افزود: کل مساله مرگ مالعمر و این حقیقت که 
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ادارات دولتـی عمـاًل تعطیـل است
وزارت مـعارف بایـد اصـالح شـود

» جنرال حمید گل، رییس سابق  آی آس آی که از وی 
به عنوان »پدر طالبان« هم یاد می شد، در سن ۷9 سالگی 

درگذشت.
حمید گل از سال 19۸۷ تا 19۸9 ریاست استخبارات 

ارتش پاکستان را برعهده داشت.
وی با اظهارت صریح و حمایت آشکارش از دیدگاه های 

افراطی به ویژه علیه هند و امریکا شناخته می شود.
در  مغزی  سکته  اثر  بر  گل  جنرال  گزارشها  اساس  بر 
شهر موری در نزدیکی اسالم آباد، پایتخت، در اواخر 

روز شنبه درگذشت.
نواز شریف، نخست وزیر...              ادامه صفحه 6

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
گفتیم تغییر استراتیژی حیاتی پاکستان در قبال کشور ما، آن هم 

یک شبه ناممکن است و این همه هیاهو به خاطر هیچ.
بازی، پاکستان  پایان  اند،   نمی دانم این واژه ها را از کجا آورده 

زیر فشارها....
مراحل  بردارید،  حاصلی  خود  زمین  از  می خواهید  که  هنگامی 
طبیعی این ست که ابتدا زمین را آماده می سازید، شخم می زنید، 
تا  می نمایید  دوامدار  مراقبت  می کنید،  آبیاری  می پاشید،  تخم 
باالخره آنچه کاشته اید، درو کنید و...              ادامه صفحه 6

که  می دهد  نشان  نیوز  طلوع  تازۀ  نظرسنجی  یک 
کاهش  ملی  وحدت  دولت  کارکرد  از  مردم  رضایت 

یافته است. 
در این نظرسنجی، نزدیک به شصت وپنج درصد گفته 

است که وضعیت دسترخوان مردم بد شده است.
این نظر سنجی توسط تیلفون صورت گرفته است.

کارکردهای  از  نظرسنجی،  این  در  مردم  بیشتر 
رییس جمهور غنی ناراض اند.

کارنامه  نظرسنجی،  این  در  کننده گان  اشتراک  دید  از 
رییس اجرایی نیز از از رییس جمهور تفاوتی ندارد.

والیت های  در  پرسش شده گان  سنجی،  نظر  این  در 

شرقی از دکتر غنی راضی اند و نیز پرسش شده گان در 
والیت شمال کشور از داکتر عبداهلل راضی اند.

دولت  رییس  دو  هر  از  مرکزی،  در والیت های  مردم 
وحدت ملی ناراضایتی نشان داده اند.

پدر طالبان درگذشت

فرجام سیاست پوپولیستی

تحلیل استخباراتی همین است
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و  مرموز  زنده گِی  با  مرموز  بود  شخصی   مالعمر 
باالخره مرِگ مرموز. دو لقب در کنارِ نامِ او جا دارد؛ 
یکی مال و دیگرش رهبر. اما در واقعیت امر، او نه 
زنده گی یی چون مال و رهبر داشت و نه هم مرگی 

چون ایشان نصیبش گشت.
مال و رهبر هر دو در افغانستان دارای جایگاهِ خاِص 
مردم  اندوهِ  اجتماعی اند. آن ها در روزهای سرور و 
را  خود  آن ها  خوشِی  و  غم  در  و  نموده  اشتراک 
شریک می سازند. آن ها همیشه برای مشکالِت مردم 
راه حل هایی در چارچوِب قواعد اسالمی و فرهنگی 
ارایه می دارند. در حالی که این موارد را ما از مالعمر 

اصاًل شاهد نبودیم. 
و  تکنالوجی  عصر  در   1996 سال  در  مالعمر 
دیپلماسی، رهبری گروه طالبان را به عهده گرفت، اما 
از آن زمان تا حال هیچ تصویری از او مشاهده نشده 
و او هیچ دیداری با سایر رهبرهای کشورهای جهان 
نداشته است. او در طول مدِت زمامداری اش، هیچ 

سفر رسمی به خارج از کشور نداشت و بیشتر امور 
دیپلماسی ِ وی توسط مولوی متوکل وزیر خارجه اش 
به پیش برده  می شد. او تصاویر شفاف و روشنی از 
آغاز خروجش  از  اما  به جا نگذاشت؛  صورِت خود 
تا کنون تصاویر تاریک، سیاه و خونینی از وحشت 
به  افغانستان  رنجدیدۀ  مردمِ  اذهان  در  را  و دهشت 
یادگار گذاشته است. افراد او نه تنها در زمان امارتش، 
بلکه حتا در سیزده سال پسین روزنۀ ترقی، پیشرفت، 
رفاه و کامیابی را به روی مردم افغانستان بستند و با 
فتواها و اعالمیه های او، هزاران تن از شهرونداِن این 

سرزمین به خاک و خون کشانیده شدند. 
مالعمر در سال 2001 پس از آن که امارتش توسط 
به کلی  شد،  مواجه  سقوط  با  مقاومت  نیروهای 
در  امارتش  سقوط  از  پس  این که  در  شد.  ناپدید 
کشور پاکستان زیسته، جای تردید وجود ندارد؛ اما 
نامعلوم  زیسته،  شرایطی  چه  در  و  چه گونه  این که 
است. چیزی که به یقیِن کامل می توان بیان کرد این 

پاکستان  با حکومت  تمام  هماهنگی  با  او  که  است 
و سازمان استخباراتی پاکستان، اعضای گروهش را 
اداره می کرده و اگر واضح تر و صادقانه تر بیان کنم 
این که: حکومت پاکستان و آی اس آی او را اداره و 

استفاده کرده  اند. 
برای  سیاسی  بازارهای  در  خوبی  جنِس  عمر  مال 
پاکستان بوده است؛ چون پاکستان به خوبی توانست 
به دست  تروریسم  با  مبارزه  نامِ  به  را  دالر  میلیاردها 
اسامه  و  مالعمر  علیه  مبارزه  نام  به  پاکستان  آورد. 
بن الدن، ساالنه چهار میلیارد دالر از امریکا دریافت 
در  امریکا  بن الدن  قتل  از  بعد  این که  تا  می کرد 
کمک های خود تجدید نظر کرد که با وجود آن هم 
کمک های  دالر  میلیون   446 مبلغ    2015 سال  در 
غیرنظامی و 2۸0 میلیون دالر کمک های نظامی جهت 
امریکا  متحدۀ  ایالت  بودجه  در  تروریسم  با  مبارزه 

منظور گردیده است. 
و  باالتر  دسِت  او،  گروهِ   و  مالعمر  موجودیِت 
کارت های قوی تری را در بازی های سیاسی نصیب 
پاکستان ساخت که منجر به 22 بار سفِر حامد کرزی 
رییس جمهور پیشیِن افغانستان به آن کشور گردید 
و باعث شد که حکومت افغانستان جهت رسیدن به 

صلح بار بار دست به داماِن پاکستان دراز کند. 
طرف  از  جاری  سال  اسِد  هفتم  در  مالعمر  مرگ 
و  گردید  تأیید  رسما  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
برج  را  او  مرِگ  تاریِخ  افغانستان،  ریاست جمهوری 
اپریل سال 2013 میالدی اعالن کرد. با این حساب، 
تخِم  اما   است،  کرده  وفات  قبل  دو سال  مال عمر 
اکنون کساِن دیگری در  کاشته،  او  را که  زهرآگینی 
که  آن  حاصِل  از  همه روزه  و  هستند  آبیاری  حاِل 
لذت  است،  افغانستان  مردم  بدبختی  و  خون ریزی 

می برند. 
با  است،  جای  کالهم  اندازۀ  به  تا  می گوید  یکی 
در  سال ها  دیگری  و  می جنگم،  بیگانه گان  تهاجِم 

دامِن مهاجماِن بیگانه به سر می برد! 

در بحث بر سِر مناسباِت افغانستان و پاکستان، دو 
موضوع از مباحث اصلی شمرده می شود:

1ـ ریشه یابی دقیِق منازعات و بیان درسِت اهداف 
و منافِع متعارض و متقابِل طرفین در این اهداف 

و منازعات
و  دریافت  جهت  در  عملی  راه حِل  ارایۀ  2ـ 
منافِع  و  اهداف  در  توازن  و  تعامل  شکل گیری 

متفاوت و متقابِل دو کشور.

پاکستان در سال های نخسِت شکل گیری اش، چیزی 
بیشتر از انصراِف افغانستان از ادعایش بر آن سوی 
و  دولت ها  تعهداِت  به  کابل  پایبندی  و  دیورند 
توافق نامۀ  مورد  در  افغانستان  پیشیِن  زمام داراِن 
دیورند نمی خواست؛ اما در سال های بعد و به ویژه 
پس از نیمۀ دومِ دهۀ هفتادِ سدۀ بیستم که ارتش 
نظامی  استخبارات  سازمان  به خصوص  پاکستان 
و  درآورد  معکوس  حالِت  به  را  دیورند  داعیۀ  آن 
داد  قرار  تهدید  مورد  دیورند  آن سوی  از  را  کابل 
و پاکستان تدریجًا به قدرت اتمی دنیا تبدیل شد، 

سطح مطالباِت خود را باال برد.
تمام  در  که  کشوری  عنوان  به  پاکستان  اکنون   
و  اقتصادی  سیاسی،  نظامی،  حیات  عرصه های 
اجتماعی از افغانستان برتری دارد و در عقب جنگ 
و بی ثباتی افغانستان ایستاده است، شش مطلب را 
منافع ملِی خود  از اهداف و  افغانستان بخشی  در 

تلقی می کند:
1ـ انصراف افغانستان از منازعۀ دیورند و شناخت 

مرز دیورند به عنوان مرز دو کشور
در  نو  دهلی  با  کابل  نزدیِک  مناسبات  کاهش  2ـ 

پرتو آگاهی و نظارت پاکستان
3ـ ایجاد خط ترانزیت و دسترسی بالمانع پاکستان 
طریق  از  میانه  آسیای  بازار  و  انرژی  منابع  به 

افغانستان
4ـ تضمین دسترسی به منابع مشترک آبی افغانستان

5ـ مشارکت بالمانع در برنامه های بازسازی و بازار 
افغانستان

و  رهبری  به  کابل  در  دوست  دولِت  اقتدار  6ـ   
و  نزدیک  روابط  ایجاد  و  پشتون ها  محوریِت 

دوستانه میان کابل و اسالم آباد.
افغانستان  به  پاکستان  تحلیل گران دسترسی  برخی 

هند  با  دشمنی  در  کشور  آن  استراتژیِک  عمق  را 
به  دیورند  مرز  شناسایی  تنها  که  می کنند  تلقی 
دخالِت اسالم آباد نقطۀ پایان نمی گذارد. اما با توجه 
به این که هند و پاکستان هر دو صاحب سالح اتمی 
موضوعی  هستند،  متعارف  پیشرفتۀ  سالح های  و 
از  را  اهمیِت خود  و  استراتژیک رنگ  عمق  به نامِ 

دست می دهد.

منافع افغانستان در پاکستان
صرف نظر از این که دولت ها و زمام داران افغانستان 
دیورند را به عنوان منافع ملی به منازعه با پاکستان 
تبدیل کردند و هنوز شماری از حلقه ها و گروه های 
دید  با  منازعه  این  به سوی  اجتماعی  و  سیاسی 
خاصی نگاه می کنند و دسترسی به آن سوی دیورند 
را جزوی از منافع ملی می پندارند؛ افغانستان جدا 
و  دارد  پاکستان  در  بسیاری  ملِی  منافع  دیورند  از 
بدون دسترسی به آن منافع از ثبات سیاسی، عدالت 
اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، اقتدار نظامی، آرامش 

و امنیت محروم می ماند. این منافع عبارت اند از: 
راه  به  افغانستان  بالمانع  و  آسان  دسترسی  1ـ 

دریایی از طریق بنادر کراچی و گوادر با ایجاد راه 
آزاد ترانزیت از افغانستان تا آن بنادر

2ـ تخصیص زمین مورد نیاز به افغانستان در بندر 
ایجاد تسهیالت صادرات  کراچی و گوادر غرض 
و واردات اموال، امتعه و تمام تولیدات زراعتی و 

صنعتی داخلی و خارجی
داخلی  امور  در  دخالت  هرگونه  از  پرهیز  3ـ 

افغانستان
مخالفین  خراب کارانۀ  فعالیت  از  جلوگیری  4ـ 

مسلِح دولت افغانستان در خاک پاکستان
جنایی،  مجرمین  مسلح،  مخالفان  تحویل  5ـ 
حلقات  و  افراد  تمام  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان 

مافیایِی اتباع کشور افغانستان به دولت افغانستان
دسترسی  و  ترانزیت  دهلیز  یا  و  خط  ایجاد  6ـ 
افغانستان برای صادرات و  آزاد و بالمانِع تاجران 

واردات به کشور هند
فرهنگی،  اقتصادی،  دوجانبۀ  توافقاِت  امضای  ۷ـ 
تمام  در  روابط  گسترش  غرض  امنیتی  و  سیاسی 

این عرصه ها با حداکثر تسهیالت. 
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اکرام اندیشمند

مشکِل پاکستان و افغانستان چیست؟

لوی مال در گرِو لوی بال

 

هرچند در این روزها ـ گوش شیطان َکر ـ گوش مردم مان از 
صدای انفجار و انتحار آرام است، اما همه می دانند که به این 
آرامش های مقطعی نمی توان دل خوش کرد؛ چه بسا که سکوِت 
این روزها می تواند آرامِش پیش از توفاِن خانمان سوزِ دیگری 
باشد. در نتیجه باید از این ثانیه ها استفاده کرد و راهی به رهایِی 

همیشه گی از برزِخ ناامنی ها جست وجو کرد. 
حمله خونیِن شاه شهید باید نقطۀ عطفی برای تجدید نظر در روند 
مبارزه با تروریسم در کشورمان باشد. اگرچه پیش از این حمله 
هم، ما شاهد حمالت و انفجارهای خونیِن بسیاری بوده ایم، اما 
بدون شک سه حملۀ خونین در کمتر از 24 ساعت در پایتخت، 
زخمی است که همواره جای آن بر قلِب کابل خواهد ماند. پس 
از همین حمالت بود که رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل به گونۀ 
یک صدا بر اسالم آباد تاختند و به طورِ دیپلماتیک این کشور را به 
تجدید نظر در روابط میان کابل و اسالم آباد تهدید کردند. سفر 
فورِی هیأت عالی رتبه هم گواه مبرهنی بر همین موضع جدِی 
حکومت وحدت ملی بودـ هرچند که سکوِت پس از بازگشِت 
این هیأت و لبخندهایی که بر روی لبان مقامات پاکستانی نمایان 
برابر  در  حق طلبِی حکومت  شورِ  شدِن  سرد  از  به نحوی  شد، 

هژمونی اسالم آباد حکایت کرد. 
با این وجود اما روزهای پیشین، اگر از یک سو روزهای هم صدایی 
مردم در برابر تجاوزهای بی حدوحصر پاکستان بود، از سوی دیگر 
روزهای پیشنهاد راهکارهای گوناگون از سوی صاحباِن اندیشه 
و سخن بود. در این راهکارها می شد از گزینۀ توسل به جنگ 
تا گزینۀ تحریم کاالهای پاکستانی یا شکایت به شورای امنیِت 
سازمان ملل در برابر اسالم آباد را به نظاره نشست. این راهکارها 
هر کدام با تمام تفاوت هایی که در نهاد خود داشتند، اما همه دارای 
جوهر واحدی بودند: مقابله با کشوری که مأمِن دشمنان مان است! 
مسلماً برخی از راهکارها در دروِن خود ظرفیِت پرورِش آسیب ها 
گونۀ  به  نمی توان  و  دارد  را  کشورمان  برای  و خطراِت جدید 
دربست و بی  سبک و سنگین کردن، آن ها را به محِک تجربه 
گرفت. اما در میان این راهکارها، هر کدام که به گونۀ نظری از 
پشتوانه های محکم تری برخوردار باشد و از لحاظ عملی هم توان 
بسیج و جلب همگرایی های بیشتری داشته باشد، می توان آن را 
پی گیری کرد. از همین رهگذر اگر طرح شکایت از پاکستان در 
شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک ابزار دیپلماتیک می تواند 
اهرم فشاری برای بزرگ ترین حامی تروریسم در منطقه باشد، 
می توان آن را قاطعانه روی دست گرفت و عملی ساخت. گزینۀ 
نظامی نیز هرچند با توجه به توان محدود نظامی کشور در قبال 
ارتش مقتدر پاکستان، گزینۀ مساعدی به نظر نمی رسد، اما چنان که 
سخنگوی ریاست اجرایی اظهار داشت، اگر پاکستان نخواهد با 
ما کنار بیاید، ما هم می توانیم در یک عمل بالمثل، هیچ تعهدی در 

مبارزه با دشمناِن پاکستان در خاک مان نداشته باشیم. 
از  یکی  باید  هرچند  پاکستان،  بازی های  قبال  در  جهت گیری 
به  اما  باشد،  افغانستان  مردم  برنامه های حکومت و  عمده ترین 
یقین که همۀ ماجرا نیست. مردم افغانستان و حکومت باید در 
سایر جبهاِت مبارزه با تروریسم هم دوشادوِش یکدیگر ایستاده 
و دشمن را عقب بزنند. از همین منظر، می توان گفت که حضور 
جنرال دوستم در میدان نبرد، یکی از ابتکاراِت قابل تقدیر است که 
باید مورد حمایت و پشتیبانِی دیگر سراِن حکومت هم قرار گیرد. 
حضور جنرال دوستم زمانی که فاریاب در آتش ناامنی غوطه ور 
بود، بدون شک سبب قوت قلِب نظامیان و مردمِ آن والیت شد 
و همین مسأله بر عقب نشینی طالبان از جبهات جنِگ این والیت 

اثر شگرفی داشته است. 
حکومت افغانستان و مردم حاال به خوبی می دانند که تأمین امنیت، 
میوه یی نیست که بی زحمت حاصل گردد؛ بلکه برای دست یافتن 
به امنیت و صلح باید مبارزه کرد؛ در این راه خطیر و پُرخطر 
اما یک پارچه گی همۀ مردم و سران حکومتی شرط اوِل دست 
یافتن به پیروزی است. حکومت موظف است تا در یک برنامۀ 
چندبُعدی دسِت دشمن را از مداخله در امنیت و تمامیت ارضی 
کشور کوتاه کند؛ بدون شک در این برنامۀ چندوجهی و جامع، 
هم باید راهکار نظامی و جنگی روی دست گرفته شود و هم 

راهکارهای غیرنظامی شامل برنامه های اقتصادی و دیپلماتیک. 
حمایت از نظامیان در میدان نبرد، از جمله ابتکاراتی ست که باید 
مورد حمایِت حکومت و مردم قرار گیرد. با این وجود اما نباید از 
تالش های دیپلماتیک در قباِل نیروهای شورشی و حامیاِن آن ها 
در سطح بین المللی غافل شد و صد البته که خودکفایی اقتصادی 
معطوف به برنامه نیز در درازمدت می تواند عرصه را برای نایل 

آمدن به امنیت و صلح مساعد کند.  

مصلـحت نیست کـه این 
زمزمه خاموش شود
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کمیسیون ملی تدارکات چهارده قرارداد کالن را تصویب کرد
کمیسیون تدارکات ملی، چهار قرارداد را به اررزش 
میلیون  چهارده  چهارصدو  میلیاردو  دو  مجموعی 

افغانی منظور کرد. 
در نشست این کمیسیون که روز شنبه تحت ریاست 
رییس جمهور غنی و با حضور داکتر عبداهلل رییس 
جمهور  رییس  دوم  معاون  دانش  سرور  و  اجرایی 
برگزار شده بود، به تعداد 13 قرارداد مربوط وزارت 
انکشاف  و  احیا  عامه،  فواید  مالیه،  آب،  و  انرژی 
دهات، صحت عامه، امور خارجه، مبارزه علیه مواد 
مورد  را  شرکت  برشنا  و  کابل  شهرداری  مخدر، 

بحث و بررسی قرار داد.
براساس خبرنامۀ ارگ، کمیسیون تدارکات ملی پس 
از غور و بررسی، از جملۀ قراردادهای مذکور، چهار 
فواید  وزارت  کابل،  شهرداری  به  مربوط  قرارداد 
ارزش  به  را  شرکت  برشنا  و  عامه  صحت  عامه، 
میلیون  چهارده  چهارصدو  و  میلیارد  دو  مجموعی 

افغانی، منظور کرد. 
در جلسه، پیشنهاد تعدیل پنج قرارداد نیز مورد تائید 
قرار گرفت و اما یک قرارداد رد، سه قرارداد دیگر 
یک  و  اعاده  آنها  تخنیکی  مشکالت  رفع  به خاطر 

قراداد به جلسه بعدی محول گردید.
سرک های  دوم  بخش  احداث  جلسه،  در  همچنان 
سرک  احداث  و  کابل  شهر  هشتم  ناحیه  فرعی 

گرشک والیت هلمند، شامل آن می باشد.

ملی  تدارکات  کمیسیون  اکنون  تا  که  است  گفتنی 
قرارداد    250 تعداد   به  خویش  جلسۀ  هژده  طی 
منظور  افغانی  میلیارد   43.۷ مجموعی  ارزش  به  را 

نموده است.

آیا گوش شنوایی است؟

وزارت مهاجران بانک معلوماتی 
ایـجاد کـرد

برگشت نیروهای ویژۀ بریتانیایی 
به صحنۀ عملیاتی در افغانستان

طالبان در بدخشان از مردم 
و کارمندان دولتی باج می گیرند

وزارت امور مهاجران و عودت کننده گان 
با ارسال خبرنامه یی از ایجاد یک »بانک 
داده  خبر  وزارت  این  در  معلوماتی« 

است.
این مرکز با همکاری سازمان بین المللی 
مهاجرت ایجاد شده و معلومات راجع 
مهاجرت ها، مهاجران بازگشته و توزیع 
زمین به آن ها در آن جمع آوری خواهد 

شد.
است  آمده  وزارت  این  خبرنامۀ  در 
به  راجع  معلومات  تمام  بانک  این  که 
پناهنده ها و بی جا شده ها را از سراسر 
وزارت  این  نماینده گي هاي  افغانستان، 
سفارت خانه هاي  کشور،  از  خارج  در 
افغانستان و نهادهاي بین المللي همکار 
و  تحلیل  از  جمع آوري می کند و پس 
تجزیه آن را در اختیار سایر بخش هاي 
زمینۀ  در  که  نهادهایی  و  وزارت  این 

مهاجران کار مي کنند، قرار می دهد.
این  که  می گوید  وزارت  این  هم چنان 
یک بار  ماه  هر  در  معلوماتی  مرکز 
طوری  و  می کند  به روز  را  معلوماتش 
و  هکرها  نفوذ  از  که  شده  طراحی 

سرقت اطالعات جلوگیری می کند.
بانک  این  ایجاد  کار  خبرنامه،  بنیاد  بر 
سال گذشته آغاز شده بود و در آینده 

توسعه خواهد یافت.
نخست  مرحلۀ  در  مهاجران  وزارت 
معلومات مربوط به وضعیت پناهنده گان 
مقیم ایران و پاکستان را وارد این مرکز 

معلوماتی می کند.
تعداد  بیشترین  پاکستان  و  ایران 
جا  خود  در  را  افغانستان  پناهنده های 

داده اند.
این وزارت گفته است که این کشورها 
نیازشان  مورد  معلومات  می توانند  نیز 
دربارۀ پناهنده های افغانستان را از این 

مرکز به دست بیاورند.

ریچارد دانزیگر، رییس عمومی سازمان 
بین المللی مهاجرت و نمایندۀ ویژۀ این 
که  می گوید  افغانستان  برای  سازمان 
معلومات  به  آنی  و  مطلق  »دسترسی 
بازگشته،  پناهنده گان  پیرامون  وسیع« 
بی جا شده ها و توزیع زمین برای آن ها، 
وزارت مهاجران و نهادهای همکارش 
افراد  برای  سریع  کمک رسانی  در  را 

آسیب پذیر، کمک می کند.
تفاهم نامۀ اسکان پناهنده های بازگشته

وزارت  دیگر،  خبرنامۀ  یک  بنیاد  بر 
میلیون   10 تفاهم نامه یی  مهاجران 
و  محل  ارگان های  ادارۀ  با  را  یورویی 
متحد  ملل  سازمان  بشر  اسکان  برنامۀ 
بی جا  اسکان  برای   )UN Habitat(

شده ها امضا کرده است.
امور  وزیر  بلخی،  عالمی  سیدحسین 
هنگام  عودت کننده گان  و  مهاجران 
امضای این تفاهم نامه گفت که این پول 
گفتۀ  به  می شود.  هزینه  بخش  دو  در 
میلیون یورو در  این 10  از  او، بخشی 
خانوادۀ  یک هزار  برای  سرپناه  ساختن 
شده های  بی جا  و  کشور  به  بازگشته 
دیگر  و بخش  استفاده می شود  داخلی 
آن در زیرساخت های مناطِق دارای آمار 
باالی بازگشت پناهنده ها و مناطقی که 
بی جا شده ها را در خود جا داده، هزینه 

خواهد شد.
دفتر  سرپرست  فرینچ،  متیو  هم چنان 
افغانستان  در  متحد  ملل  بشر  اسکان 
بی جا  شامل  برنامه  این  که  می گوید 
وطن  به  بازگشته  مهاجران  و  شده ها 

می شود.
هزینۀ این برنامه از سوی اتحادیۀ اروپا 
سه  در  است  قرار  و  شده  پرداخت 
ننگرهار  و  هرات  کابل،  بزرگ  والیت 

اجرا شود.

صحنۀ  به  دوباره  بریتانیا  ویژۀ  نیروهای 
در  و  برگشته اند  افغانستان  در  عملیاتی 
دیگر  و  طالبان  علیه  نظامی  عملیات های 

شورشیان اشتراک می کنند.
رسانه های  از  که  گزارش هایی  بنیاد  بر 
با  نیروها  این  رسید،  نشر  به  بریتانیایی 
با  و  شده  یک جا  امریکایی  نیروهای 
هرشب  تقریبا  افغانستان  در  شورشیان 

مبارزه می کنند.
با  بریتانیا  دفاعی  منابع  از  نقل  به  میرور 
نام شان می گوید که  از افشای  خودداری 
علیه  ضربتی  عملیات های  نیروها  این 
و  طرح  را  افغانستان  در  هراس افگنان 

رهبری خواهند کرد.
ویژۀ  نیروهای  که  می گوید  میرور 
با  توام  گذشته  ماه  شش  در  بریتانیایی 
آموزش و مشوره دهی نیروهای کماندوی 
افغانستان در برخی از عملیات ها نیز سهم 

گرفته اند.
نیروهای  که  شده  گفته  گزارش  این  در 
به  تا  هستند  آن  عالقه مند  افغان  ویژۀ 

اما  دهند  انجام  را  عملیات ها  تنهایی 
اجرای  و  برنامه ریزی  توانایی  کنون  تا 

عملیات ضد تروریستی را ندارند.
نیروهای ویژۀ بریتانیا در حالی به صحنۀ 
بازگشته اند  افغانستان  جنگ  در  عملیاتی 
در سال جاری  نیز  طالبان  که حمله های 

به شدت افزایش یافته است.
این  از  پیش  کشور  در  امنیتی  مقام های 
گفتند که دلیل ناامنی و افزایش حمله های 
شورشیان اخذ مسؤولیت امنیتی افغانستان 
قوای  نظامی  عملیات های  پیش برد  و 
خارجی  نیروهای  هم کاری  بدون  امنیتی 

است.

طالبان مسلح راه ولسوالی شهدای والیت 
بدخشان را مسدود کرده  و از کارمندان 

دولتی و مردم باج گیری می کنند.
شهدا  ولسوال  خیرخواه  معروف  محمد 
گفته است طالبان مسلح از دوماه به این 
تصرف  را  ولسوالی  این  قریه  ده ها  سو 
و  شهیدان  ولسوالی  های  راه  و  کرده 

بهارک را مسدود ساخته اند.
به گفتۀ این مقام، طالبان مردم را در مسیر 
برای  هرگاه  و  می نمایند  تالشی  راه ها 
شده  بازداشت  افراد  که  شود  ثابت  شان 
غیر  موسسات  و  دولتی  ارگان های  در 
از لت و کوب  دولتی کار می نماید پس 
از آنها از پنجاه هزار تا 200 هزار افغانی 

باج می گیرند.
برعالوه ولسوال شهدا گفته است که در 
مسیر راه های ولسوالی شهدا 140 طالب 

مسلح فعال می باشند و این گونه مردم را 
آزار و اذیت می کنند.

ولسوالی  در  مردم  از  طالبان  باج گیری 
شهدای والیت بدخشان در حالی گزارش 
می شود طالبان دیروز یک پولیس محلی 
و  زخمی  برچه  با ضرب  را  خانم اش  و 

بعد با فیر گلوله به قتل رسانده است.
برعالوه طالبان در ولسوالی تیرگران این 
در  پیش  روز  چند  را  زن  یک  والیت 
و  کرده  تجاوز  فرزندانش  چشمان  پیش 
یا  در  به  را  دیگر  زن  و یک  کشتند  بعد 

انداخته است.
این  زنان  امور  رییس  و  امنیتی  مقام های 
والیت از تحرکات طالبان و برخوردهای 
این  در  زنان  و  مردم  با  طالبان  نادرست 

والیت ابراز نگرانی کرده اند.
 

نوراهلل کوثر

این مظلومیِن  آیا در جهان اسالم کسی است که صدای 
به  خاک و خون نشسته را بشنود؟ آیا در کشور خودِ ما 
کسی است که فریاد گلوگیِر این مظلومین را بشنود؟ آیا 
حزب، گروه، سازمان، نهاد، بنیاد، مجتمع، مرکز، جمعیت، 
ملِت  این  شدۀ  خفه  فریاد  تا  است  شورایی  و  حرکت 
افتیده در عذاب را بشنود؟ آیا در جهان ما تا هنوز کدام 
تا  باشد  داشته  گوش  و  که چشم  نشده  تشکیل  سازمان 
صدای خفقاِن آواره های جنگ، ظلم، تجاوز، قتل، انفجار، 
جنایت، فقر، بدامنی، بداخالقی، انحراف، فحشا، گمراهی، 
اجتماعی،  بی بندوباری های  لجام گسیخته گی،  دین زدایی، 
ترور،  بی عدالتی،  رشوت،  اختالس،  زورگویی،  دزدی، 
صد ها  این  امثال  و  مرض  بی سوادی،  اختطاف،  قاچاق، 
بدبختی و تیره بختی این مظلومین را بشنود یا ببیند؟ آیا 
کسی  آیا  کند؟  رحم  ما  پریشاِن  حال  بر  که  است  کسی 
و  بدبختی  چه  در  مستضعف  ملت  ما  بداند  که  است 

فالکت به سر می بریم؟ 
گفت،  به صراحت  می توان  آیا ها  همه  این  جواب  در 
حالت رقت بارِ ملت مظلومِ ما در این چهار دهه تصادفی 
همه  این  عقب  در  پنهان  و  پیدا  دست های  بل که  نبوده، 
بدبختی قرار داشته که آگاهانه نگذاشتند تا ما همانند سایر 
ملت های دنیا، حق استفاده از زمین و آسماِن خویش را 
به طور آزادانه و دل خواه داشته باشیم. این که چرا نگذاشتند 
تا ما به  اختیار خود زنده گی کنیم، عوامل متعدد در کنار 
هم قرار گرفته، تا یک حلقۀ ارگانیک معضالت گلوگیر را 
به  ما به  ارمغان بیاورند که اینک درد و رنج آن، همه روزه 

از ما قربانی بی رحمانه می گیرد. 
بر  که  زعمایی  و  سردمداران  عوامل،  این  پهلوی  در 
سرنوشت این ملت در طول این چهار دهه مسلط بودند، 
اکثراً فاقد تعهد به  وطن، ملت و ارزش های دینی و ملی 
و  ملت  عقب مانِی  سبب  آگاهانه  نا  یا  آگاهانه  بودند،  ما 
افتیدِن آن ها در ورطه های مهلک گردیدند. از طرفی هم 
در کنار این همه جنایات سازمان یافته در کشور ما، تراکم 
و  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی،  استخباراتی،  توطیه های 
مافیایی؛ شعور سیاسی ملِت ما را اکثراً به  رکود و انجماد 
بدبختی وطن  ما در ویرانی و  از خود  روبه رو ساخته و 
ما استفادۀ ابزاری نموده تا به دست خویش همدیگر را به 
به دست خویش وطن  و  بدبختی روبرو ساخته  و   تباهی 
عزیزمان را باالی ما ویران کرده بروند. پس تا زمانی  که 
خود ما به خود نیامده و از این حالت بدبختی، روان خود  
از  نیستند که  نرهانیم، اصاًل دیگران حاضر  را  و دیگران 
منافع خود در قبال ویرانی و تباهی ما بگذرند. زیرا آن ها 

در بدبختی ما آرامی  خود  را می جویند. 
داشتن  با  ما  سرزمین  که  می دانم  دهانی  یاد  قابل 
و  جیواکونامیک  جیوپولیتیک،  حساسیت های 
اشغال گران  و  زورمندان  جیواستراتژیک، همواره رهگذر 
ملت  ما  را  آن  قربانی  و  هزینه  که  بوده  کشورگشایان  و 
تا  این که  تاریخ است،  از مسلمات  اما آن چه  می پردازیم. 
کنون هیچ ستیزه جوی، یورش گر و استعمارگری نتوانسته 
از این ملت به خوبی کام بگیرید و خود را در این سرزمین 
راحت احساس کند. این ملت در عقِب این همه مشقت ها 
و آواره گی ها، صبح امید به سوی افِق روشن را در انتظار 

دارد.
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ــاه  ــط احمدش ــل توس ــازی کاب ــه آزادس ــی ک از آن جای
مســعود، کامالً مســتقالنه بــود و هیــچ یک از کشــورهای 
ــِث  ــه حی ــتند، خــود ب ــهم نداش ــک در آن س دور و نزدی
یــک عامــل منفی تبــارز نمــود؛ زیرا کشــورهای همســایه، 
نیروهــای حاکــم بــر شــهرِ کابــل را همدســِت کشــوری 
دیگــر می دانســتند و نتیجــه آن شــد کــه بــه دولــِت نوپای 
ــت.  ــورت نگرف ــک ص ــرف کم ــچ ط ــن از هی مجاهدی
مســعود بــاری بــه نویســنده گفــت: »در آن زمــان، نقــش 

ــم.«  ــی درک نمی کردی ــه خوب مناســبات خارجــی را ب
احمدشــاه مســعود در ایــن دوره به خاطر استقالل پســندی 
و ســهیم ســاختِن کلیــۀ احــزاب جهــادی و اقــوام ســاکِن 
کشــور در قــدرت، متحمــِل تهمت هــا و مشــکالت 
فراوانــی گردیــد. او از آغــاز، طــرح پی ریــزی یــک 
حکومــت مشــترک میــان شــورای نظــار، حــزب وحدت 
ــود و از  ــتم را رد نم ــرال دوس ــیای جن ــالمی و ملیش اس
ــا روی  ــادی مســتقر در پشــاور خواســت ت ــران جه رهب
یــک دولــت متشــکل از همــۀ اقــوام و احــزاب جهــادی 
ــه در  ــد، ک ــت گیرن ــدرت را به دس ــد و ق ــق نماین تواف
ــده اســت.  ــده ش ــر دی ــن بزرگ منشــی کم ت ــخ چنی تاری
ــن را  ــران مجاهدی ــای س ــی عملکرده ــا وقت ــا بعده ام
مشــاهده نمــود، ســپردن قــدرت بــه آن هــا را یــک اشــتباه 
جــدی تلقــی  کــرد. بــا وجــود آن، مســعود بــه ایــن بهانــه 
از ســوی شــماری از رهبــران جهــادی، بــه همدســتی بــا 
کمونیســتان متهــم گردیــد و بســیاری از ســران مجاهدین 

ــا  ــود، ب ــه ایجــاب می نم ــوری ک آن ط
دولــت مجاهدیــن همــکاری نکردنــد. 
موضــع  از  بــا صراحــت  مســعود 
اشــتراک همــۀ اقــوام بــه دفــاع پرداخت 
ــده گاِن  ــرکِت نماین ــدون ش ــت ب و دول
پشــتون را به شــدت رد کــرد؛ ولــی 
ــی  ــادت های قوم ــا روی حس برخی ه
و منطقه یــی، ایــن همــه وســعِت نظــِر 
احمدشــاه مســعود را نادیده انگاشتند و 
ــی  ــِت عنعنه ی ــاراج تاج وتخ ــه ت او را ب
ــراً در  ــد و اکث ــم نمودن ــتون ها مته پش
برابــر وی بســیج شــدند. البتــه دولــت 
پاکســتان ایــن مســاله را بیشــتر دامن زد 

ــاخت.  ــر س ــر روز آن را فربه ت و ه
در واقــع بــا ورود مجاهدیــن بــه کابــل، 
دو تعبیــر از جهــاد شــکل گرفــت: یکی 
حفــظ اصالت جهاد و اســتقالل کشــور 
کــه مســعود از آن نماینده گــی می کــرد؛ 
ــتان و  ــه پاکس ــته گی ب ــری وابس و دیگ
ــار،  ــه حکمتی ــی، ک ــرح مل ــتِن ط نداش
ــی و  ــن حقان ــی، جالل الدی ــوی نب مول

طالبــان در آن راســتا عمــل کردنــد. 
در همــان روزهــای نخســِت آزادی 
شــهر کابــل، از احمدشــاه مســعود 
پرســیدم کــه راجــع بــه پاکســتان چــه 
ــت: »در  ــخ گف ــد. در پاس ــر می کن فک
ــی  ــاد، پاکســتان رابطــۀ خوب دوران جه
بــا شــورای نظــار نداشــت؛ ولــی فکــر 
ــه نفــع  ــل ب می شــود بعــد از آزادی کاب
آن کشــور خواهــد بــود تــا بــا دولــت 
مجاهدیــن رابطــۀ حســنه برقــرار نماید 

ــار کــه کاری از دســتش  ــن حکمتی و از پشــتیبانی گلبدی
برنیامــده، منصــرف گــردد«. و بــه همیــن دلیــل بــود کــه 
در روزهــای اول کــه نیروهــای حکمتیــار در اطــراف کابل 
ســخت آســیب پذیر بودنــد، از حملــه باالی آن هــا اجتناب 
ورزیــد؛ زیــرا نمی خواســت احــزاب جهــادی تضعیــف 
ــن  ــه تأمی ــو ب ــل، پاکســتان از یک س ــا در عم ــد. ام گردن
روابــط بــا دولــت مجاهدیــن پرداخــت و از ســوی دیگر، 
آی.اس. آی بــه تحریــک، تمویــل و تجهیــز حکمتیار علیه 
ــن متوســل شــد و جنگ هــا را تشــدید  ــت مجاهدی دول

نمــود. 
درگیــری حــزب اســالمی بــه تحریک پاکســتان بــا دولت 
مجاهدیــن، جنگلــی از امکانــات را بــه آتــش کشــید و در 
ابعــاد مختلــف ضعــف و فتــور در دولــت مجاهدیــن بــه 
وجــود آورد. مجاهدیــن در کابــل چنــان بــه بی بندوبــاری 
پرداختنــد کــه مســعود بــار بــار از این کــه قبــل از رســیدن 
بــه شــهر کابــل شــهید نشــده بــود، اظهار انــدوه و تأســف 
 کــرد و بــاری از فــرط خشــم و نارضایتی، پوســتر خویش 
را کــه در میــدان خواجــه رواش نصــب شــده بــود، پــاره 

نمــود و خــود را سردســتۀ دزدان و غارتگــران خوانــد. 
ــط  ــاه مســعود در عرصــۀ رواب ــه، احمدش ــن مرحل در ای
خارجــی دچــار اشــتباهات فاحشــی گردیــد. او در 
ــط  ــراری رواب ــا برق ــه ب ــود ک ــه ب ــن اندیش ــاز بدی آغ
بــا دولت هــای غربــی، می توانــد پایه هــای دولــت 
مجاهدیــن را مســتحکم نموده و همســایه های افغانســتان 
را مجبــور بــه تأمیــن روابــط حســنه نمایــد. ولــی غربی ها 

تــا اخیــر روی خــوش نشــان ندادنــد و حتــا در جهــِت 
ــد.  ــِف آن عمــل  کردن تضعی

ــورهای  ــک از کش ــچ ی ــه هی ــعود ب ــن دوره، مس در ای
ــان  ــه نظامی ــت ک ــار داش ــرد. او انتظ ــفر نک ــایه س همس
پاکســتان به اشــتباهات گذشــتۀ خــود مبنی بــر حمایت از 
گلبدیــن حکمتیــار، اعتــراف نمــوده و در صدد جبــراِن آن 
برآینــد. وی دولــت ایــران را یکی از کشــورهای منزوی در 
جهــان می دانســت و عقیــده داشــت کــه تأمیــن روابــط با 
آن، بــا منافــع و مصالــح کشــور مطابقــت نــدارد. هم چنین 
کشــورهای آســیای میانــه را به خاطــر سهم شــان در تجاوز 
بــه افغانســتان، هنــوز مقصر می پنداشــت و طبــق مقررات 
ــود. بنابرایــن از  بین المللــی، خواهــان غرامــت از آن هــا ب
مجاهدیِن تاجیکســتان پشــتیبانی کــرد، به آن ها پایــگاه داد 
و بــه تعلیــم و تربیــۀ آن هــا پرداخــت. بدین ترتیــب دولت 
ــا چنــد مخالــف مســلح، مواجــه  افغانســتان در داخــل ب
ــتقل  ــای مس ــد. جمهوریت ه ــزوی گردی ــه من و در منطق
مشــترک المنافع بــه تقویۀ جنرال دوســتم پرداختنــد و او را 
از ســطح یــک فرمانــده عــادی به حــد یک رهبر سیاســی 
نظامــی مقتــدر، ارتقــا بخشــیدند و در فرجــام کشــورهای 
همســایه نیز، مخالفــان دولت مجاهدین را متحد ســاختند 
و زیــر عنــوان “شــورای هماهنگــی” در 11 جــدی 13۷2 
کودتایــی را علیــه آن ســازمان دادنــد. هرچند ایــن کودتا از 
لحــاظ نظامــی نــاکام مانــد؛ ولــی از نظر سیاســی، انــزوای 

دولــت مجاهدین را شــدت بخشــید. 

احمدشــاه مســعود بــرای آن کــه بتوانــد آتــش جنــگ در 
افغانســتان را خامــوش ســازد، دســت بــه چنــد ابتــکار زد؛ 
ــه  ــار ب ــا حکمتی ــات ب ــرای مالق ــداد. ب ــی ن ــی نتیجه ی ول
ســاحۀ تحــت کنتــرول وی رفــت، فیصله هــای رهبــران 
ــه ایــن امیــد  کــه  ــاد را پذیرفــت ب مجاهدیــن در جالل آب
ــخ  ــه تاری ــود، و ب ــام ش ــار تم ــای حکمتی بهانه جویی ه
ــی  ــت. ول ــار رف ــاع کن ــز از وزارت دف ــور 13۷2 نی 10 ث
گلبدیــن حکمتیــار بهانه هــای زیــادی بــرای دوام جنگ و 
راکت بــاراِن شــهر کابــل داشــت و جنــگ هم چنــان دوام 
پیــدا کــرد. ایــن کار بــدون تردیــد محبوبیــت احمدشــاه 
مســعود را بــاال بــرد؛ زیــرا مســعود کــه یک ســال قبــل از 
آن کابــل را تصــرف کــرده بــود و رهبــران را دعــوت بــه 
تشــکیل حکومــت، اکنــون به خاطــر تأمیــن صلــح از مقامِ 

ــرد.  ــری می ک ــش کناره گی خوی
ــب  ــرات ترتی ــی در ه ــرطان 13۷3 اجالس ــل س در اوای
ــی  ــن ربان ــتاد برهان الدی ــود اس ــرار ب ــه در آن ق ــت ک یاف
رییــس دولــت اســالمی افغانســتان، در محضــر جمعــی 
ــه  ــد و زمین ــش اســتعفا ده ــردم از مقام ــده گان م از نماین
ــه مقــام ریاســت  ــرای آمــدِن یــک شــخص ثالــث ب را ب
دولــت مســاعد نمایــد و بــا ایــن شــیوه، بــار مالمتــی را 
ــردارد.  ــود ب ــردِن خ ــی از گ ــی و بین الملل ــطح مل در س
امــا اســتاد ربانــی از انجــام چنیــن امــری، امتنــاع ورزیــد 
و احمدشــاه مســعود از این کــه اســتاد ربانــی پیشــنهادش 
را نپذیرفتــه بــود، ســخت خشــمگین گردیــد و میــان دو 

شــخصیت عمــدۀ کشــور شــکاف ایجــاد شــد. 

قتــی  و
طالبــان ظهور کردند، احمدشــاه مســعود هرچنــد آگاه بود 
کــه ایــن گــروه وابســته بــه پاکســتان اســت و آن کشــور 
می خواهــد حــزب اســالمی حکمتیــار را توســط آن  
تعویــض نمایــد؛ ولــی مانند همــۀ ناظریــن دیگــر، فرجام 
حرکــِت طالبــان را درســت پیش بینــی نتوانســت و هرگــز 
بدیــن بــاور نبــود کــه طالبــان روزی بســیار خطرناک تر از 
حکمتیــار در برابــرش قــد علــم کننــد. بنابرایــن طالبــان را 
یــک گــروه نامنســجم، نــاآگاه بــه مســایل سیاســی نظامی 
محاســبه کــرد و کمــک بــه آن هــا را در برابــر حکمتیــار 
ترجیــح داد و در اثــر همیــن کمک هــای نظامــی و مالــی، 
طالبــان به ســرعت از ســپین بولدک بــه حومــۀ شــهر کابل 
رســیدند. روی همیــن بــاور بود که مســعود بــا دو محافظ، 
در میدان شــهر بــه قــرارگاه طالبــان رفــت و پیشــنهادهای 
آن هــا را در بــاب تأمیــن صلــح و تطبیــق قوانیــن شــرعی، 
پذیرفــت. امــا از آن جایــی کــه طالبــان برنامه یــی غیــر از 
ــد و  ــه مان ــا بی نتیج ــن گفت وگوه ــتند، ای ــگ نداش جن
حمــالت طالبــان از چنــد طــرف بــه کابــل آغــاز گردیــد، 
تــا این کــه احمدشــاه مســعود بــه تاریــخ 5 میــزان 13۷5 

ــرون بکشــد. ــل بی ــش را از کاب ناچــار شــد نیروهای
ایــن عقب نشــینی بازهــم درایــت نظامــی مســعود را بــه 
ــه از  ــدام قطع ــه ک ــدون این ک ــرا ب ــش گذاشــت؛ زی نمای
نظامیــاِن خــود را از دســت دهــد و یــا یکــی از افســراِن 
ــۀ  ــم هم ــۀ منظ ــه گون ــود، ب ــته ش ــه اش کش عالی رتب

نیروهایــش از کابــل خــارج گردیدنــد و این عقب نشــینی 
موفقانــه، آینــدۀ مقاومــت را در برابر طالبــان تضمین نمود. 

ترجیح طالبان نسبت به حکمتیار
رابطــۀ احمدشــاه مســعود بــا طالبــان، بــا خوش بینــی آغاز 
شــد؛ ولــی بــه نبردهــای خونین و شــدیدی منجــر گردید 
ــان،  ــترک طالب ــۀ مش ــر توطی ــودش در اث ــرانجام خ و س

پاکســتان و القاعــده، جــان خویــش را از دســت داد. 
وقتــی مجاهدیــن کابــل را تــرک گفتنــد، در جبل الســراج 
ــن تشــکیل یافــت کــه  ــان ســران مجاهدی جلســه یی می
در آن بیشــتر کســان بــه فکــر آن بودنــد کــه پایــان عمــر 
دولــت اســالمی اعــالم گــردد و بــر مقاومــت نقطــۀ پایان 
ــر  ــه ب ــر آن ک ــم ه ــته ه ــود. چــون در گذش ــته ش گذاش
ــا تســلیم  ــواری ی ــل مســلط می شــد، آن دیگــری مت کاب
می گردیــد. امــا ایــن بــار پــای مســعود در میــان بــود کــه 
نــه ســازش و تســلیمی بــه مخیلــه اش خطــور می کــرد و 
نــه شکســت و فــرار. از این رو، اســتاد ربانــی و حکمتیار را 
بــه تخــار منتقــل کــرد و خــود بــه ســنگربندی پرداخــت. 
روشــن فکران، معنــای شکســت جنگــی را تصــور 
ــد  ــل آن را درک می کنن ــان در عم ــا نظامی ــد، ام می نماین
ــور  ــکر چه ط ــد؛ لش ــه رخ می ده ــگام چ ــه در آن هن ک
پراکنــده می گــردد و روحیــه تــا چــه حــد پاییــن می آیــد. 
در چنیــن شــرایطی، احمدشــاه مســعود پــس از ادای دو 
رکعــت نمــاز، خــود کلنــگ به دســت می گیــرد و بــرای 
منفجــر کــردِن دهانۀ پنجشــیر، دســت بــه کار می شــود تا 
راه پیشــروی طالبــان و عبــور عراده جــات را قطــع ســازد. 

ــگ  ــان، مســالۀ مشــروعیِت جن مشــکل دیگــر در آن زم
بــود؛ چــون ایــن بــار در برابــرش کســانی قــرار داشــتند 
کــه خــود را مســلمان می خواندنــد و در فقــه ســنتی نیــز 
برداشــت بــر ایــن بــوده اســت کــه »الملــک لمــن غلــب«: 
ســلطنت حق مســلمان غالــب اســت. او باید فتــوای علما 
را می گرفــت، بنابرایــن آن هــا را جمــع نمــود و آنــان بــر 
دوام دولــت اســالمی و بــر مشــروعیت جنــگ نظــر دادند؛ 
آن گاه آمــوزش دســته های جدیــد مجاهدیــن آغــاز گردید. 
در چنین حالت، احمدشــاه مســعود پس از عقب نشــینی از 
کابــل، زمینۀ تفاهــم میان مجاهدیــن و دولت تاجیکســتان 
را فراهــم آورد و در تخــار گفت وگــوی ســازنده یی میــان 
ــی  ــن تحــول از جهت ــه ای ــت ک ــن صــورت پذیرف طرفی
بــرای دوام مقاومــت مجاهدیــن، نقــش حیاتــی ایفــا نمود 
و از طرفــی، نبــوغ سیاســی مســعود را بــه خوبــی آشــکار 

ساخت.
طالبــان با همــکاری مســتقیِم پاکســتان و حمایت مخفیانۀ 
ــاه  ــکا، چندم ــی و اغمــاض آشــکار امری کشــورهای عرب
بعدتــر از اشــغال کابــل، شــمال افغانســتان را به مــددِ تبانی 
بــا جنــرال عبدالملــک، تصــرف کردنــد و از آن بــه بعــد، 
احمدشــاه مســعود یگانــه کســی بــود کــه در برابــر طالبان 
تــا آخــر ایســتاده گی نمــود و رویــای اشــغال افغانســتان 
ــت  ــط ثاب ــد، غل ــر می پروراندن ــتانی ها در س ــه پاکس را ک

ســاخت.
ـ کاپیســا، مــاورای  احمدشــاه مســعود بــر مناطــق پــروان 
کوکچه و بدخشــان مســلط بــود و از راه 
تاجیکســتان اکمــال می گردیــد، و پــس 
از این کــه تالقــان نیــز بــه تصــرف طالبان 
ــِر  ــد هلیکوپت ــد فرون ــد، فقــط چن درآم
فرســوده در اختیــار داشــت کــه جبهات 
ــتان  ــمال افغانس ــه ش ــل را ب ــماِل کاب ش

ــود. ــل می نم ــا وص ــیلۀ آن ه به وس
ــر  اســتراتژی احمدشــاه مســعود در براب
ــود  ــی ب ــتراتژی دفاع ــک اس ــان، ی طالب
ــه خالصــه می گشــت؛  ــه در دو جمل ک
ــال  ــالت و اِعم ــر حم ــت در براب مقاوم

فشــار سیاســی بــر پاکســتان.
از لحــاظ نظامــی، مشــی دفاعی مســعود 

در برابــر طالبــان، چنیــن بود:
ـ حفــظ نیروهــای خــودی در رأس  1
برنامــۀ نظامــی او قــرار داشــت. وی 
هیــچ گاه نخواســت قوت هــای خــود را 
در نبــردی کــه نتیجۀ آن روشــن نیســت، 
به جنــگ بگمــارد. روی همین اندیشــه، 
ــرد و  ــینی ک ــه عقب نش ــل موفقان از کاب
ســه بــار در شــمالی نیــز با عقب نشــینی 
تاکتیکــی و حمــالت ناگهانــی، ضربات 
ســختی بــر طالبــان وارد آورد و همــه را 

بــه حیــرت انداخــت.
ـ احمدشــاه مســعود، ســعی تمــام بــه  2
خــرج داد تــا ســاحۀ جنــگ را توســعه 
ــان  ــای طالب ــذارد قوت ه ــد و نگ بخش
در یــک نقطــه متمرکــز گردنــد؛ زیــرا در 
آن صــورت، شکســتِن خطــوط دفاعــی 
مجاهدیــن، یــک امــر حتمــی می شــد. 
از ایــن رو بــا گشــودِن جبهــات جدیدی 
ـ در دره صــوف )اســتاد عطا  در گوشــه و کنــار افغانســتان 
ــتاد  ــان )اس ــم(، بامی ــر ابراهی ــور) داکت ــان(، غ ــد خ محم
ــی  ــر، حضرت عل ــی عبدالقدی ــرقی )حاج ــی(، مش خلیل
ــنگ چارک  ــی گل(، س ــدی و دای ــان واح ــداهلل ج و عب
ــروز  ــتم(، نیم ــرال دوس ــرپل )جن ــم(، س ــد رحی )محم
ــان(  ــماعیل خ ــس )اس ــی( و بادغی ــم براهوی )عبدالکری
ــم  ــن کار، ه ــگ را گســترش می بخشــید. ای ــِش جن ـ آت
ــم از  ــرد و ه ــده می ک ــان را پراکن ــای جنگــی طالب نیروه

ــرد. ــاال می ب ــا را ب ــارف آن ه ــتیکی، مص ــر لوژس نظ
ـ احمدشــاه مســعود فکــر می کــرد کــه امکانــات مالــی  3
و سیاســی پاکســتان در تجهیــز طالبــان، بی پایــان نیســت 
و روزی ایــن امکانــات تمــام می گــردد و سیاســت مداران 
پاکســتان حوصلۀ جنگ را از دســت خواهنــد داد. بنابراین 
او بــه دوامِ جنــگ می اندیشــید و هرگــز در فکــرِ آن نبــود 
ــا قبــول خطــر، یــک ضربــت قاطــع و فیصله کــن  کــه ب
بــاالی طالبــان وارد نمایــد؛ چــون ایــن مســاله را غیرعملی 
می شــمرد. تجربــه نشــان داده بــود کــه فرماندهــان دیگــر 
ــی  ــتم، حاج ــرال دوس ــان، جن ــماعیل خ ــون اس هم چ
عبدالقدیــر کــه بــا این مفکــوره بــا طالبــان روبه رو شــدند، 
تمــام نیــرو و امکانــات جنگــی خــود را از دســت دادنــد. 
بــر اســاس همیــن طــرز فکــر، وقتــی در ســال 13۷۸ پس 
از دو مــاه درگیــری شــدید، مســعود شــهر تالقــان را تخلیه 
ــر تبصــره  ــار دیگ ــان ب ــی جه ــران نظام ــود، تحلیل گ نم
کردنــد کــه مســعود نیروهــای خــود را از خطــر نابــودی 

نجــات داد.

عبدالحفیظ منصور بخش چهلـم

       

نامـۀ کـار 
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میالد حسن نیـا
بخش نخست

چکیـده
یولیا کریستوا در  اولین بار  برای  را  بینامتنیت  اصطالح 
گفت وگو،  »کلمه،  عنوان  با  مقاله یی  در   1966 سال 
رمان« به کار برد. این اصطالح که بر تأثیر متقابل متون 
این اصل استوار است که  بر یکدیگر داللت دارد، بر 
هیچ متنی بدون پیش متن نیست. در نظر کریستوا، یک 
متن پدیده یی کاماًل مستقل و منحصر به خود نیست، 
بلکه همانند پازلی از تکه های متون دیگر تشکیل یافته 

است.]1[
بینامتنیت کریستوا با اقبال و توجه گسترده یی روبه رو 
شد؛ زیرا این نظریه توانست به پرسش هایی در حوزۀ 
متن پاسخ دهد که ساختارگرایی کالسیک پاسخ مناسبی 
میان  در  موجود  شبکه یی  روابط  نداشت.  آن ها  برای 
متن ها در مطالعات سنتی به صورتی کاماًل محدود و تنها 
در شکل نقل قول ها، سرقت ها، تلمیحات، تضمین  ها و 
... شناسایی می شد، در حالی که بخش پنهان و ارتباط 

میان متنی همچنان نادیده باقی می ماند.
بنیان گذاراِن  می توان  را  بارت  روالن  و  کریستوا  یولیا 
از آن ها، محققان دیگری وارد  بینامتنیت دانست. پس 
این عرصه شدند و کوشیدند بینامتنیت را به عنوان یک 
روش نقد مورد توجه قرار دهند. بر همین اساس، آن ها 
با تغییر نگرش نسبت به نسل اول بنیان گذاران توانستند 
کنند.  ادبی و هنری مطرح  نقد  را در حوزۀ  بینامتنیت 
شخصیت هایی همچون لوران ژنی و میکاییل ریفاتر در 

زمرۀ این عده از اصالح گران جای می گیرند.
داستان  میان  بینامتنی  روابط  بررسی  به  مقاله  این  در 
صادق  اثر  کور  بوف  رمان  و  کافکا  فرانتس  اثر  مسخ 

هدایت پرداخته می شود.
کلیدواژه گان: بینامتنیت، مسخ، بوف کور

مقدمه
مسخ]2[ نام رمانی کوتاه از فرانتس کافکا]3[ )1۸۸3-

است  چکسلواکی  اهل  آلمانی زبان  نویسندۀ   ،)1924
اکتوبر 1915 در  پاییز 1912 نوشته شده و در  که در 
الیپزیگ به چاپ رسیده است. والدیمیر ناباکوف ]4[
در مورد این داستان گفته است: »اگر کسی مسخ کافکا 
را چیزی بیش از یک خیال پردازی حشره شناسانه بداند 
به او تبریک می گویم، چون به صف خواننده گان خوب 

و بزرگ پیوسته است«.
کافکا را صادق هدایت )12۸1-1330( به خواننده گان 
تأثیر  هدایت  خود  است،  کرده  معرفی  فارسی زبان 
این است  بود. جالب  آثارش گرفته  کافکا و  از  بسیار 
زمانی که هدایت رمان کوتاه »مسخ« را از روی ترجمۀ 
در سال  ویاالت]5[  الکساندر  توسط  که  آن  فرانسوی 

192۸ انتشار یافته بود، به سال 1943/1322 به فارسی 
برگرداند و در نخستین دورۀ مجله »سخن« منتشر کرد، 
کافکا هنوز نویسندۀ گمنامی به شمار می رفت و هنوز 
شهرت جهانگیِر فعلی را به دست نیاورده بود و چه بسا 
این  درگذشت  از  دهه  دو  به  قریب  با وجود گذشت 
نویسندۀ بزرگ، هنوز در اروپا قدر و مقام واقعِی او از 
دید بسیاری پنهان مانده بود. تا آن زمان، آثار او نه تنها 
به هیچ زبان شرقی ترجمه نشده بود، حتا ترجمۀ آن 
به  زبان جاپانی به سال 1950 و به زبان ترکی به سال 

1955 برمی گردد.
در اواخر دهۀ شصت، فرزانه طاهری نیز ترجمه یی از 
نیلوفر منتشر کرد و در سال های  مسخ را توسط نشر 
اخیر نیز ترجمۀ تازه یی از مسخ توسط علی اصغر حداد 
هدایت  ترجمۀ صادق  حال  این  با  است.  شده  منتشر 
شاهکار  از  ترجمه  معروف ترین  هم  هنوز  »مسخ«  از 

فرانتس کافکا به حساب می آید.
نام  به  نیز  رساله یی  مسخ،  ترجمۀ  بر  عالوه  هدایت 
»پیام کافکا« نوشت که به همراه داستان هایی کوتاه از 
کافکا به ترجمۀ حسن قائمیان در کتابی با عنوان »گروه 

محکومین و پیام کافکا« به سال 132۷ منتشر شد.
اقامت  طی  در  رفت.  هند  به   1315 سال  در  هدایت 
خود در بمبئی اثر معروف خود »بوف کور« را که در 
پاریس نوشته بود، پس از اندکی تغییرات با دست بر 
در  پلی کپی  صورت  به  نوشته،  استنیسل  کاغذ  روی 
پنجاه نسخه انتشار داد و برای دوستان خود فرستاد؛ از 
جمله نسخه یی برای مجتبی مینوی که در لندن اقامت 
داشت و نسخه یی برای جمال زاده که آن زمان در ژنیو 
بود. عده یی داستان بوف کور را محصول حال و هوای 
هند می دانند، لیکن چنان که از گفت وگوهای هدایت و 
فرزانه برمی آید، هدایت کار روی این اثر را از سال ها 
گلویش  در  هدایت،  قول  به  و  بود  کرده  شروع  پیش 

گیر کرده بود.
همان طور که اشاره شد، هدایت داستان مسخ را هفت 
سال پس از نگارش رمان بوف کور به فارسی ترجمه 
کرد. با این حال با توجه به روابط بینامتنی میان این دو 
اثر که در ادامه به آن ها اشاره خواهد رفت، می توان این 
احتمال را در نظر گرفت که هدایت در زمان سکونت 
در پاریس ترجمۀ فرانسوی آن را که در سال 130۷ در 
از  و  بود  کرده  مطالعه  را  است  منتشر گردیده  فرانسه 
آن جا زمینه های خلق بزرگ ترین شاهکارش یعنی بوف 

کور را در ذهِن خود پی ریزی کرده بود.
این مقاله پس از توضیح مختصری در باب بینامتنیت و 
همچنین ذکر خالصه یی از این دو اثر، به بررسی روابط 

بینامتنی میان آن دو خواهد پرداخت.
بینامتنیت]6[

کریستوا]۷[  یولیا  اولین بار  برای  را  بینامتنیت  اصطالح 

در سال 1966 در مقاله یی با عنوان »کلمه، گفت وگو، 
کریستوا  نظر  از  داد.  قرار  استفاده  مورد  رمان«]۸[ 
نمی توانند  هیچ گاه  متن ها  کریستوایی،  بینامتنیت  و 
جدید،  متن  خلق  در  همواره  و  شوند  خلق  یک باره 
متن  هر  معنا  این  در  دارند.  شراکت  دیگری  متن های 
می توان  و  می گیرد  شکل  پیشین  متن های  روی  بر 
به  کرد.  مشاهده  آن  در  را  پیشین  متن های  حضور 
طور مثال، شاهنامۀ فردوسی بدون متن های پیشین که 
فردوسی مدت زیادی را صرف گردآوری آن ها کرد، 
نمی توانست شکل بگیرد. همین طور، بهارستان جامی 
بدون متن هایی همچون گلستان سعدی خلق نمی شد.

به ویژه  بینامتن  کردِن  کاربردی  مخالف  کریستوا 
جست وجو برای یافتن منابع آن ها بود، زیرا این کار را 
هم غیرممکن می دانست و هم نتیجۀ آن را شبیه »نقد 
همین  می کرد.  قلمداد  بود،  سنتی  نقدی  که  منابع«]9[ 
بینامتنیتی  کریستوایی،  بینامتنیت  تا  شد  موجب  امر 
صرفًا نظری باشد و وارد حوزۀ کاربرد و به خصوص 
نقد آثار ادبی یا هنری نشود. برخالف نظریۀ کریستوا 
نظریه پردازان  و  محققان  از  برخی  او،  طرف داران  و 
بینامتنیت کوشیدند تا از بینامتنیت به عنوان یک ابزار و 

شیوه برای مطالعۀ روابط متن ها بهره ببرند.
حال  عین  در  و  مهم ترین  از  ژنی]10[  لوران 
ناشناخته ترین چهره های نسل دوم یعنی اصالح گرایان 
بینامتنیت محسوب می شود. ژنی ضمن تداوم بینامتنیت 
کریستوایی نسبت به آن انتقاداتی گاه اساسی و بنیادین 
بازسازی  و  اصالح  برای  تالش  در  وی  دارد.  نیز 
به  را  آن  عمل گرایانه  بیشتر  نگرشی  با  بینامتنیت 
سوی کاربردی شدن سوق می دهد و در این مورد او 
می شود.  محسوب  چهره  نوآورترین  و  تأثیرگذارترین 
ژنی در مقالۀ »راهبرد اشکال«]11[ که در سال 19۷6 در 
مجلۀ بوطیقا]12[ منتشر کرده، دربارۀ تفاوت بینامتنیت 
خود و بینامتنیت کریستوا می نویسد: »پیشنهاد می کنم از 
بینامتنیت فقط هنگامی سخن گفته شود که در وضعیتی 
باشیم که در یک متن بتوان عناصر از پیش ساختارمند 
را نسبت به آن متن ـ فراتر از حد لغوی ـ بازجویی و 

بازیابی کنیم«.
از  خود  بینامتنیت  تمایز  بر  ژنی  تأکید  به  توجه  با 
کریستوا، در این جداسازی توجه به منبع را برخالف 
از  بحثی  چنین  ادامه  در  و  نمی کند  انکار  کریستوا 
»بینامتنیت ضعیف«]13[ سخن می گوید. ژنی به مراتبی 
در بینامتنیت باور دارد که بر پایۀ میزان و چه گونه گی 
ارتباط دو متن استوار شده است. اگر رابطۀ دو متن صرفًا 
بر اساس حضور مشترک باشد و این حضور مشترک 
تا عمق مضامین گسترش پیدا نکند، آن را »بینامتنیت 
گستردۀ  ابعاد  هنگامی  بینامتنیت  می نامد.  ضعیف« 
با  گوناگون  جنبه های  در  متن  دو  که  می یابد  را  خود 

یکدیگر ارتباط برقرار کرده باشند. این مراتب می توانند 
دست کم به دو دسته صورت و مضمون تقسیم شوند. 
متن، در دو  بینامتنی در دو  ارتباط  این رو، چنان که  از 
قوی  بینامتنیت  گیرد،  انجام  و مضمون  سطح صورت 
این روابط در یک سطح متوقف شود،  اگر  اما  است؛ 

بینامتنیت ضعیف تلقی می گردد.
با توجه به توضیحات داده شده، رویکردی که در این 
مقاله برای بررسی بینامتنی دو داستان »مسخ« و »بوف 
کور« مورد استفاده قرار می گیرد، رویکرد بینامتنی ژنی 

می باشد.

خالصۀ داستان مسخ
زمان  از  و  است  بازاریاب  که  سامسا  گرگور 
ورشکسته گی پدر تنها متکفل مخارج خانواده به شمار 
می آید، خوش وقت است از این که می تواند با کار خود 
برای خواهرش  که شیفتۀ موسیقی است، وسایل ادامۀ 
پایان شبی  تمرین ویولون را فراهم آورد. گرگور، در 
بیدار  خواب  از  چون  هولناک،  کابوس های  از  آشفته 
است،  درآمده  غول آسا  حشره یی  صورت  به  می شود، 
بی آن که این دگرگونی بیرونی به کمترین شکلی روح 
تشنۀ نیکی و آکنده از مهربانی اش را تغییر داده باشد. 
چون به انزجاری که در اطرافیان برمی انگیزد پی می برد، 
کارش به جایی می رسد که برای رهایی از نگاه پدر و 
می گیرد.  پناه  خود  خانۀ  تخت  زیر  خواهرش  و  مادر 
کثافت عالقه مند  به  و  زباله غذا می خورد  از  دیگر  او 
می شود و از نور می گریزد. همه از او گریزان اند و از 
تنها  دارند.  خانه شرم  در  کریهی  چنین حشرۀ  داشتن 
پیرزن خدمتکار، که در اصل روستایی است، همچنان 
به او می رسد، گویی هیچ روی نداده است، و هنگامی 
که برایش پوست سیب می آورد، کمی در آن جا می ماند 

و به مهربانی با او گفت وگو می کند.
از مخفیگاهش خارج  تقریبًا  از آن پس،  گرگور دیگر 
از  آهسته  ویولون،  به صدای  یک شب،  اما  نمی شود. 
زیر تخت بیرون می آید و چون به سمت نوری که از 
در باز به درون می تابد پیش می رود، ناگهان خود را در 
میان جمع خانواده می یابد. همه با دیدن او وحشت و 
تنفرشان را ابراز می دارند؛ و پدرش، خشمگین، سیبی 
را به سویش پرتاب می کند، سیب به پشتش می خورد 

و الکش را می شکند.
آهسته  بازمی گردد،  مخفیگاه خویش  به  گرگور، چون 
رو به مرگ می رود، زخمش می گندد و بر اثر آن،  الک 
تکه تکه از بدنش جدا می شود. کسی اعتنایی به مرگ 
او نمی کند. تنها خدمتکار جدید ـ زن سرپایی ـ زمانی 
از  آهی  می اندازد،  دور  به  خاکروبه ها  همراه  را  او  که 
روی دل سوزی می کشد و می گوید: »حیوانک، راحت 

شدی!«
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اثر صرفاً خالقه نمی تواند باشد هیچ متنی یک 
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پدر طالبان در...
پاکستان درگذشت وی را تسلیت گفته است.

به گفته خبرنگاران، منتقدین از گل به عنوان شخصی دارای 
سیاستهای  با  که  فردی  می کردند؛  یاد  توطیه  تئوری  افکار 
به  او  هواداران  اما  نداشت.  زیادی  هم سنخی  دموکراتیک 
ویژه حامیان تندرو وی، گل را یک »پاکستانی وطن پرست« 

و یک »مسلمان واقعی« خطاب می کردند.
تحت  کشمیر  و  افغانستان  در  ستیزه جویی  از  گل  جنرال 

کنترل هند حمایت می کرد.
گل در سال 1992 بازنشسته شد اما از آن سال به بعد نیز در 
بسیاری از موارد با حضور در تجمعات و بویژه رسانه ها، 
ایجاد خشونت و بی ثباتی  به  متهم  را  امریکا و هند  اغلب 
اسالمگرایان  تظاهرات  در  اغلب  وی  می کرد.  پاکستان  در 

شرکت داشت.
بی .بی .سی  با  مصاحبه یی  در  میالدی   2010 سال  در  وی 
گفت: »امریکا به تاریخ پیوسته است. کرزی به تاریخ پیوسته 

است. آینده متعلق طالبان است.«

هارون مجیدی
نهادهای  تعطیلی  از  نماینده گان  مجلس  اعضای 

دولتی افغانستان ابراز نگرانی می کنند. 
آنان می گویند که رهبران دولت وحدت ملی به ویژه 
مجلس  اعضای  و  مردم  به  تعهداتی  کابینه  وزرای 

داشتند که تا اکنون به آن عمل نکرده اند. 
این نماینده گان به ویژه از وضعیت بد نهاد آموزش 

و پرورش کشور ابراز نگرانی می کنند. 
آنان با اشاره به وضعیت آشفتۀ وزارت معارف که 
می گویند  است،  وزارت  این  پیشین  وزیر  میراث 
که باید هرچه زودتر پروسۀ اصالحات در وزارت 

معارف روی دست گرفته شود.  
در  فساد  پروندۀ  رسانه یی شدن  دارند،  باور  آنان 
تا  بود  نیاز  و  کرد  شوکه  را  مردم  معارف  وزارت 
به گونۀ  را  موضوع  این  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
روشن  قضیه  واقعیت  تا  می کردند  بررسی  درست 

می شد.
میان  از  برای  وزرایی که  مجلس،  اعضای  گفتۀ  به 
بردن فساد در ادارات خود وعده داده بودند و عمل 
افغانستان  دولت  ناکامی  و  بدنامی  سبب  نکردند، 

خواهند شد.
پیش از این، وزیر معارف افغانستان از وجود فساد 

گسترده در وزارت معارف پرده برداشته بود.
به تاریخ 29 ماه جوزای امسال، اسداهلل حنیف بلخی 
وزیر معارف و فریده مومند وزیر تحصیالت عالی 
پیشین  مقامات  که  گفتند  نماینده گان  مجلس  در 
در  و  کرده  را جعل  مکاتب  معارف شمار  وزارت 
امتحانات ورودی دانشگاه نیز اعمال نفوذ کرده اند.

که  بودند  گفته  هم چنان  معارف  وزارت  مسووالن 
در مناطق ناامن افغانستان آن طوری که وزیر پیشین 
گزارش داده، مکاتب فعال نیستند و مسووالن قبلی، 
آمار مکاتب را مهندسی و میلیون ها دالر را از این 

طریق اختالس کرده اند.
که  خیالی«  یا  »ارواح  مکتب های  به  مکاتب  این 
شده  ادعا  و  شده  مشهور  ندارند،  فیزیکی  وجود 
ماهانه مصارف و حقوق  معارف،  پیشین  که وزیر 

معلمان این مکاتب را دریافت می کرده است.
برای  امریکا  ویژۀ  بازرس  دفتر  این،   کنار  در 
بررسی  خواستار   )SIGAR( افغانستان  بازسازی 
و  آموزش  وزارت  به  متحده  ایاالت  کمک های 
پرورش افغانستان شده بود. این نهاد  گفته است که 
مسووالن ادارۀ آموزش و پرورش، به نام مکاتب و 
آموزگارانی که اصاًل وجود خارجی نداشته اند، پول 

هنگفتی را به کیسه زده اند.

آمار  جعل  بر  مبنی  گزارش هایی  نیز،  این  از  پیش 
آموزشی  نهادهای  کارمندان  و  آموزگاران  مکاتب، 

نشر شده بود.
جمهوری  ریاست  پرونده،  این  افشای  از  بعد 
هیأتی را به ریاست نادرخان کتوازی عضو مجلس 
نماینده گان تعیین کرد که تا امروز از سرنوشت و 
نتیجۀ کار این کمیسیون خبری نیست. با تماس های 
پیهم نتوانستیم دیدگاه های اعضای این کمیسیون را 

به دست آوریم.
بر بنیاد اسناد ارایه شده، این فساد در زمان تصدی 
گرفته  معارف صورت  پیشین  وزیر  وردک  فاروق 
معارف  وزیر  تمام  سال   ۷ وردک،  آقای  که  است 
در  معارف  وزارت  آگاهان  باور  به  بود.  افغانستان 
و  معمولی  وزارت  یک  سطح  از  او  تصدی  زمان 
امپراتوری  به یک  بود و خود  رفته  فراتر  پاسخ گو 
فساد و قوم گرایی و حزبی گرایی بدل شده بود که 

چهره شاخص و محوری آن فاروق وردک بود.
به  نماینده گان  مجلس  عضو  محمدعارف رحمانی 
عدم  علت های  از  یکی  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
مبارزه با فساد در ادارات افغانستان ساختارمند شدن 

فساد در این ادارات است.
با  مبارزه  برای  سیاسی  جدی  ارادۀ  می افزاید:  او 
فساد در سطح باالیی دولت وجود ندارد و اگر یک 
مسوولی هم اراده کند تا با این پدیده مبارزه کند، 
از فساد نمی تواند  پُر  این نظام  اداری  در مجموعۀ 

کاری انجام دهد.
آقای رحمانی خاطر نشان می کند که این روزها در 
ادارات دولتی افغانستان کار عماًل تعطیل است که 
در یک چنین وضعیتی نه با فساد مبارزه می شود و 

نه هم کارهای دیگری به پیش برده خواهد شد.
او می گوید: »تا هنوز حتا الیحه صالحیت ها و نوع 
در  نیست  روشن  حکومت  بدنۀ  دو  میان  ارتباط 
چنین وضعیتی انتظارات زیاد نباید از یک و یا دو 

وزیر داشته باشیم.«
وزیر  که  وقتی  می کند:  نشان  آقای رحمانی خاطر 
افشا  را  مالی  افغانستان آمد و فساد بزرگ  معارف 
پرونده  این  به  امروز  اما  برایش کف زدند و  کرد، 

پرداخته نمی شود.
در خواب  افغانستان  زیاد  ادارات  که  دارد  باور  او 
زمستانی به سر می برند و این وضعیت نا رضایتی و 

عدم اعتماد مردم را بیشتر خواهد ساخت.
مجلس  عضو  مجروع  فاروق  غالم  حال،  عین  در 
نهادهای عدلی و  تا  بود  نیاز  نماینده گان می گوید: 
قضایی موضوع فساد در وزارت معارف را به گونۀ 

روشن  قضیه  واقعیت  تا  می کردند  بررسی  درست 
می شد.

و  روح  موضوع  این  رسانه یی شدن  با  می گوید:  او 
روان مردم به شدت زیان دید و آنان به این تصور 
همه  این  چرا  معارف  ساختن  نام  به  که  اند  مانده 

فساد صورت گرفته است.
او می گوید: اگر وزرا به وعده های سپرده شده عمل 
سلب صالحیت  را  آنان  افغانستان  پارلمان  نکنند، 
خواهد کرد و بر رییس جمهور نیز است تا به خاطر 
ناکارا  نیک نامی خود کابینه را از وجود چهره های 

پاک سازی کند.
مجلس  دیگر  عضو  رضایی  شاه گل  هم چنان، 
نماینده گان می گوید: بحث وجود فساد در وزارت 
معارف افغانستان را باید یک ادارۀ بی طرف و متعهد 

باید بررسی کند.
او می افزاید: اکثریت وزرای کابینۀ فعلی افغانستان، 
تعهد الزم را برای عملی کردن تعهدات و شعارهایی 

که در برابر مجلس و مردم داشتند، ندارند. 
بانو رضایی می گوید: سطح پاسخ دهی در حکومت 
پایین آمده و برای رفع مشکالت مردم آنان را در 

ظرف دو هفته هم نمی شود مالقات کرد.
او تأکید می کند: »این کار نمایان گر نهایت دیکتاتوری 
است به جای این که برای مردم پاسخ گو باشند، آنان 
وزارت را به عنوان موقفی که امتیاز شخصی است، 

تلقی می کنند.« 
ملی  بانو رضایی می افزاید: رهبران دولت وحدت 
در زمان پیکارهای انتخاباتی شعارهای فراوانی برای 
مردم دادند که سبب شد، تا مردم نسبت به نامزدان 
دیگر به آنان بیشتر اعتماد کنند، اما در سطح عمل 
انجام  زمنیه  این  در  مثبتی  هیچ کار  می شود  دیده 

نداده اند. 
جاری  به وضعیت  اشاره  با  مجلس  عضو  این 
افغانستان تأکید می کند: اگر وضعیت به همین گونه 
ادامه یابد، شاید تا شش ماه بعد اعتبار نسبی مردم 

به حکومت و کابینه از میان برود.
وزارت  تازۀ  رهبری  از  مجلس  اعضای  و  مردم 
در  را  اصالحات  زودی  به  که  می خواهند  معارف 

این وزارت راه اندازی کنند. 
آنان می گویند که وضعیت نهاد آموزش و پرورش 
اصالحات  به  نیاز  و  است  آشفته  به شدت  کشور 

گسترده و عمیق دارد. 
اما به گفتۀ آنان، وزیر معارف تا اکنون یک گامی 
هم در راستای اصالحات در این وزارت بر نداشته 

است. 
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بـی خبری از مرگ مال عـمر...
سواالت  بروز  به  منجر  باقیمانده،  مخفی  طوالنی  مدت 
افغانستان،  جمله  از  جا  همه  در  مردم  می شود.  بسیاری 
افتاد  پاکستان و امریکا می پرسند این مساله چطور اتفاق 
تاکتیک های  از  نمونه یی  فریبکاری ها  نوع  این  چرا.  و 
اطالعاتی بسیار حرفه یی است. تا آنجا که اطالع دارم فکر 
نمی کنم در گروه های شبه نظامی دیگر چنین داستانی رخ 
داده باشد؛ اینکه رهبر خود را از دست داده و سپس این 

مساله را برای مدت ها مخفی نگه دارند.
اندیشکده  اعضای  از  یکی  حاضر  حال  در  که  سیدنی 
عالی »شورای آتالنتیک« است، گفت: عدم اطالع از مرگ 
مالعمر به مدت دو سال به دو دلیل شکستی برای آژانس 
اطالعات امریکا است. اول آنکه آژانس اطالعات امریکا 
ندارد و  اطالعی  اینکه در داخل طالبان چه می گذرد،  از 
نیز  می گذرد،  چه  پاکستان  داخل  در  اینکه  از  آنکه  دوم 
بی خبر است. آژانس اطالعات امریکا سال ها است که با 
آژانس اطالعاتی پاکستان ارتباط دارد. یکی از مسائلی که 
مردم برای توجیه همکاری  ما با پاکستان استفاده کرده اند 
این است که ما در زمینه های متعددی همکاری و تبادل 
ناکامی و  این مساله  نظر من  از  اطالعاتی خوبی داشتیم. 

شکست همکاری اطالعاتی است.

فرجام سیاست پوپولیستی...
حاصلش را در موقع پختگی بردارید. 

خصوص  به  مملکت،  مسایل  از  بسیاری  در  ما  خوب، 
مشکل ما با پاکستان، چند مرحله از این مراحل را پشت 
تا  اند  نموده  تالش  همواره  فقط  هیچ.  گذاشته ایم؟  سر 
برحاصل دیگران دستبرد نمایند. بر حاصل ملت، برحاصل 
این  قربانی های  و  مبارزات  فداکاری ها،  رنج ها،  زحمات، 
سرزمین و یاهم همیشه دست نگر بیرونی ها همچنان باقی 
مانده اند که اگر چیزی هم دستگیرشان شده است، بدون 
هیچ مالحظه یی آن را چون مال شخصی خود برباد داده 

اند و بر خرمن ها آتش زده اند.
این است داستان غم انگیز سیاست و دولتمردان افغانستان.

همواره تاکید داشته ایم، کلید صلح میان خودماست، کلید 
جنگ نزد دیگران است نه صلح؛ ابتدا باید با خود به صلح 
برسیم، معمای قدرت را با ایجاد توازن قدرت حل نماییم؛ 

احساس خودی، احساس ملی و اعتماد ایجاد کنیم.
بعد از موضع متحد، قدرتمند، با یک برنامۀ روشن و در 
یک همگرایی وارد مذاکره با پاکستان شویم. همۀ مشکالت 
دو طرف را روی میز بگذاریم، از تروریزم تا دیورند، از 
مواصالتی،  و  تجارتی  راه های  حق  تا  افغانستان  آب های 

همۀ منافع مشروع و غیر مشروع.
در مقام نماینده گی دولت مسوولیت بگیریم، ریسک نماییم 
تا این مرز خون و آتش برای همیش خاموش شود. وقتی 
پای مسوولیت ملی، مسایل حیاتی و کالن، ریسک های 
سیاسی در میان آید، فرار می کنیم و با فرافگنی و ادعای 
تا  پوپولیستی روی می آوریم  به سیاست  تاریخی،  بی مایۀ 
چند صباحی بر مسند قدرت باقی بمانیم و با این روش 
نشود  می سازیم.  عمیق تر  را  مرزها  فشان  آتش  ذخیره گاه 
خدای ناخواسته در فرجام این سیاست های غیر عقالنی، 
ای،  اس  ای  پیشین  رییس  حمیدگل  جنرال  آنچه  وعدۀ 

سال ها قبل اعالم داشته بود، محقق گردد.

وزیر داخلۀ پنجاب پاکستان در انفجار انتحاری کشته شد
وزیر داخله پنجاب پاکستان به همراه چند تن دیگر 
در یک انفجار انتحاری که دفتر سیاسی وی در شهر 

اتُک را هدف قرار داد، کشته شدند.
الهی،  سعید  تریبون،  اکسپرس  روزنامه  گزارش  به 
پاکستان روز یکشنبه کشته  پنجاب  مشاور سر وزیر 
را در  این والیت  داخله  شدن شجاع خانزاده، وزیر 

یک انفجار انتحاری تایید کرد.
پلیس پنجاب اعالم کرد که این انفجار در اثر بمب 
بزرگی بوده که موجب ریختن سقف دفتر سیاسی که 
خانزاده در آن با حامیانش دیدار می کرده، شده است.
براساس این گزارش، شجاع خانزاده بر اثر این انفجار 
به همراه ده ها تن دیگر از قربانیان زیر آوار برجای 

مانده از انفجار مدفون شدند.
به  راولپندی  پولیس  های  مقام  از  سعید،  زاهد 
حمله  یک  اثر  در  انفجار  این  که  گفت  خبرنگاران 

انتحاری رخ داده است.

وی تاکید کرد: به دنبال این حمله اجساد هشت تن از 
زیر آوار برجای مانده بیرون کشیده شد.

همچنین شهزاد نیاز، افسر اطالع رسانی شهر اتُک به 
رویترز گفت: هنگامی که این انفجار رخ داد بین 20 
بودند و سقف ساختمان  نفر در محل حاضر  تا 30 

روی سر آنها ریخت.
براساس اعالم مقامات محلی تاکنون دست کم هشت 
تاکنون  قربانیان کشف شده است و  به  متعلق  جسد 
هیچ کس مسئولیت این حمله رابرعهده نگرفته است.
پیش از تایید مرگ شجاع خانزاده، اعظم سلیمان، دبیر 
که  تریبون گفت  اکسپرس  به  پنجاب  داخله  وزارت 
خانزاده بر اثر این انفجار شدیدا مجروح شده و زیر 

آوار گرفتار شده است.
خانزاده  پسر شجاع  نیوز،  اکسپرس  پایگاه  نوشته  به 
گفته است که با توجه به شواهد موجود این حمله 

یک انفجار انتحاری بوده است.

اعضای مجلس:

ادارات دولتـی عمـاًل تعطیـل است
وزارت مـعارف بایـد اصـالح شـود

ACKU
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ورزش
فوتبالیست های چاق!

موسسه خیریه »کاری انجام بده« جایزه بخشنده ترین ورزشکار را در سال 2015 
به کریستیانو رونالدو داد تا این ستاره پرتغالی چهره ای دیگر از شخصیت خود 
این فهرست  از مسی در  نامی  این که  اما نکته جالب  به همگان نشان دهد  را 

وجود ندارد.
از  بده« که یکی  انجام  اسپورت، موسسه خیریه«کاری  یورو  به گزارش سایت 
است  نیازمند  جوانان  و  کودکان  برای  مالی  کمک  آور  جمع  خیریه  موسسات 
گزارش سالیانه خود از ورزشکارانی که بیشترین کمک را در سال 2015 کرده 
اند منتشر کرد و نکته جالب اینکه در صدر این فهرست کریستیانو رونالدو ستاره 

پرتغالی رئال مادرید قرار دارد.
رونالدو در سال 2015 کمک های خیریه زیادی به موسسات مختلف در سراسر 
جهان داشته است. از جمله کارهای بشر دوستانه ای که این ستاره پرتغالی در 
نیازمند  سال 2015 انجام داد می توان به کمک ۸3 هزار دالری به کودکی که 
عمل جراحی در ناحیه مغز سر بود اشاره کرد. همچنین کمک 165 هزار دالری 
نیز در همین  پرتغال که مادر خود رونالدو  بیماری سرطان در  به مرکز درمان 

بیمارستان مداوا شد از دیگر کمکهای این ستاره پرتغالی بوده است.
موسسه خیریه«کاری انجام بده« جایزه بخشنده ترین ورزشکار را در سال 2015 
به کریستیانو رونالدو داد تا این ستاره چهره ای دیگر از شخصیت خود به همگان 
نشان دهد. شاید قرار گرفتن نام این بازیکن در صدر چنین موسسی بسیاری را 
غافلگیر کرده باشد چرا که رونالدو بازیکنی است که به خاطر رفتارهایی که دارد 

زیاد محبوب نیست و بسیاری او را به مغرور بودن بیش از حد متهم می کنند.
نکته جالب این که نامی از مسی در این فهرست وجود ندارد. بعد از رونالدو 
به ترتیب نام ورزشکاران دیگری همچون جان سینا، سرنا ویلیامز، ماریا شاراپوا 

و نیمار قرار دارد.

بر اساس ادعای نشریه مارکا جنجال دوباره ای بین دخیا و سرمربی منچستریونایتد 
در گرفته است.

به  گزارش مارکا، چندی پیش بود که سرخیو رومرو پس از توافق با منچستریونایتد 
از سامپدوریا ایتالیا راهی لیگ جزیره شد تا د ر وازه بان ذخیره داوید دخیا باشد.

تابستان  او تمام  نیز مورد توجه ر ئال  ماد رید قرار داشت.  از سویی دیگر دخیا 
پانزده  تنها  که  اکنون  اما  بود،  قوهای سپید  با  قراردادش  نهایی شدن  انتظار  در 
ترکیب  در  هنوز  دخیا  است  مانده  باقی   اروپایی  انتقاالت  و  نقل  پایان  به  روز 

منچستریونایتد قرار دارد.
لیگ  نخست  دیدار  دو  در  منچستریونایتد  هلندی  سرمربی  خال،  فان  لوئیس 
در  او  است.  نکرده  استفاده  تیمش  دروازه  در چارچوب  دخیا  از  انگلیس  برتر 
گفت و گویی پس از پیروزی مقابل تاتنهام در هفته  نخست لیگ برتر اعالم کرد 
دخیا دیگر آن د ر وازه بان فصل گذشته نیست و به همین دلیل در ترکیب تیمم 

جایی ندارد.
چندی بعد بود که فرانس هوک، مربی د ر وازه بان های منچستریونایتد هم اعالم 
کرد پس از مشورت با داوید دخیا او را از ترکیب یونایتدها خارج کردیم. هوک 
آیا دوست دارد در  با فان خال به دخیا گفتیم که  تاکید کرد پس از گفت و گو 
ترکیب تیم بازی کند یا نه، که دخیا نیز در پاسخ اعالم کرد ترجیح می دهد که 

روی نیمکت بنشیند.
حال مشخص شد که دخیا به هیچ وجه به مربیانش نگفته که دوست ندارد در 
ترکیب منچستریونایتد به میدان برود. با توجه به این که دخیا در شرایط بسیار 
سختی به سر می برد، فان خال هم نمی تواند روی او به عنوان د ر وازه بان نخست 
تیمش حساب کند. د ر وازه بان جوان اسپانیایی منچستریونایتد می داند که چنین 
انتخاب هایی می تواند به منفور شدن او در میان هو اد ا ران این تیم منجر شود. به 

همین دلیل او دوست ندارد چنین خبرهایی در باره اش منتشر شود.
با توجه به شرایطی که دخیا در آن گرفتار شده، فان خال نیز ترجیح داده برای 
منچستریونایتد  دوم  تیم  با  کردن  تمرین  به  را  او  د ر وازه بان  این  آمادگی  حفظ 
به درهای  آنچه تصور می شود  از  را زودتر  این مساله دخیا  کند. شاید  مجبور 

خروجی منچستریونایتد نزدیک کند.

بازی  که  دارد  هشدار  هم تیمی هایش  به  بارسلونا  فوتبال  تیم  هافبک   - مدافع 
برگشت سوپرجام اسپانیا جایی برای تکرار اشتباه نیست.

تیم فوتبال بارسلونا بامداد سه شنبه در دیدار برگشت از سوپرجام اسپانیا در حالی 
نتیجه  با  رفت  بازی  در  که  است  بیلبائو  اتلتیک  پذیرای  نیوکمپ  ورزشگاه  در 

سنگین 4 بر صفر شکست را پذیرفت.
خاویر ماسچرانو در آستانه بازی برگشت دو تیم گفت: ما در دیدار رفت خوب 
بازی نکردیم و این جای بحث ندارد ولی فکر می کنم که سزاوار چنین شکستی 
نبودیم. بیلبائو 6 یا هفت موقعیت گلزنی داشت که چهار موقعیت را تبدیل به 
گل کرد و یکی از آنها از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. ما هم پنج یا 6 موقعیت 

گلزنی داشتیم ولی نتوانستیم آنها را تبدیل به گل کنیم.
بازی  برای  باید  ما  داد.  را  اشتباهاتش  تاوان  رفت  بازی  در  بارسا  افزود:  وی 
برگشت پیشرفت داشته باشیم و اشتباهات خود را به حداقل برسانیم ولی نیاز به 
تغییر همه چیز نداریم. این تیم به خود اطمینان دارد و این فصل بهتر خواهد شد 
ولی در حال حاضر باید به فکر جبران شکست بازی رفت برابر بیلیائو باشیم. ما 

برای انجام این کار هیجان زده هستیم و این چالشی منحصربه فرد است.
مدافع - هافبک آبی و اناری ها تصریح کرد: ما برای جبران نتیجه ابزار الزم را داریم. 
بارسلونا پیش از این در موارد زیادی بازی هایی را با برد پرگل به پایان برده است 
و بامداد سه شنبه هم برای این کار پا به میدان می گذاریم، البته نمی خواهیم مغرور 
باشیم، بیلبائو حریف سرسختی است ولی ما هم به توانایی های خود ایمان داریم.
ماسچرانو در ادامه عنوان کرد: مطمئنم به هر طریق ممکن تالش خواهیم کرد تا 
بازی را با نتیجه دلخواه به سود خود به پایان ببریم. خیلی هم مهم است که به 
آنها اجازه گلزنی ندهیم. فوتبال ورزشی است که در صورت مرتکب شدن اشتباه 
تاوانش را می دهید. گاهی اوقات این خودتان هستید که مرتکب اشتباه می شوید 

و گاهی حریف شما را مجبور به اشتباه کردن می کند.
بازیکن آرژانتینی کاتاالن ها در پایان خاطرنشان کرد: نباید مقابل بیلبائو دست به 
کارهایی بزنیم که پیش از این هرگز انجام شان نداده ایم. باید بازی معمول خود 
را به نمایش بگذاریم. ما باید مقابل تیمی به میدان برویم که فصل گذشته هم 
رقیب سرسختی برای مان بودیم. آنها تیمی هستند که برای هر توپی می جنگند 
و نمی گذارند راحت باشید. بیلبائو در بازی هوایی قوی است و بازی مقابل آنها 

همیشه دشوار است.

چاقی فوتبالیست ها مانع از حضور آنها در زمین نمی شود، حتی 
اگر وزنشان به 130 کیلوگرم هم برسد!

به گزارش ایسنا، تناسب وزن و قد در میان بیشتر فوتبالیست ها 
وزن  اضافه  دچار  مشهور  بازیکنان  گاهی  اما  می شود  دیده 
می شوند که حتی به چاقی مفرط هم می رسد. آنها با این حال 

به بازی کردن خود ادامه می دهند.
او صحبت  وزن  اضافه  از  همیشه  که  فوتبالیستی  مشهورترین 
می شد، کسی نبود جز رونالدوی برزیلی؛ مهاجمی که در گلزنی 
قهار بود. او در سال 2015 اعالم کرد که با تیم فورت الدردیل 
لیگ آمریکای شمالی به میادین مسابقات باز می گردد. در سال 
متناسبی  اندام  می کرد  بازی  بارسلونا  در  او  که  زمانی   199۷
او  وزن  اضافه  کورینتیانس  پیراهن  در   2010 سال  اما  داشت 

آشکار بود.
آدریانو، هموطن رونالدو نیز به مرور زمان بدن آماده خود را 
از دست داد و به جمع فوتبالیست های چاق پیوست. بازیکن 
پارما،  رم،  فیورنتینا،  اینتر،  تیم های  در  برزیل  ملی  تیم  سابق 
بازی کرده است و در حال حاضر در  فالمینگو و سائوپائولو 

یکی از تیم های دسته دومی فرانسه پا به توپ می شود.
یورن فرهوفن هلندی، دروازه بان سابق آژاکس در عرض چند 

ماه تبدیل به یک دروازه بان چاق شد.
متر  ای اف سی 1.۸  تیم  انگلیسی  فوتبالیست  اکینفونوا،  آدبایور 

قامت دارد اما وزنش در سال 2015 به 100 کیلو رسید!
گران ترین فوتبالیست تاریخ باشگاه وردربرمن نیز چاق است. 

آیلتون به دلیل سرعتی که داشت به صاعقه معروف شده بود.
یکی از چاق ترین بازیکنان دنیا اهل کشور کرواسی است. دنیل 
بادیسالو که در لیگ رومانی بازی می کند، 130 کیلو وزن دارد 

و به عنوان چاق ترین دروازه بان دنیا شناخته می شود.
جان هارتسون که برای تیم ملی ولز 51 بازی ملی انجام داد، 

زمانی که برای سلتیک پا به توپ بود، فوتبالیست چاقی شد.
فوتبالیست   2005 سال  در  جهان  بازیکن  بهترین  رونالدینیو، 
چاقی نیست اما در سال 200۷ از اندام ورزشی خود دور شد 

و اضافه وزن پیدا کرد.
یان مولبی، بازیکن دانمارکی که اکنون به عنوان مفسر تلویزیونی 
در دنیای فوتبال حضور دارد، به مرور زمان دچار چاقی شد. او 

در زمان حضور خود در لیورپول مطرح شد.
سوثهال ، دروازه بان سابق تیم ملی ولز که 1۷ فصل برای اورتون 
دومین  او  می شود.  محسوب  چاق  بازیکنان  جز  کرد،  بازی 
انجام  تیم ملی خود  برای  بازی را  بیشترین  بازیکنی است که 

داده است.
کیلو  با یک  فرانس پوشکاش سال 195۸ در سن 31 سالگی 
از مدت کوتاهی  او پس  پیوست.  مادرید  رئال  به  اضافه وزن 
توانایی و استعداد خود را نشان داد و تبدیل به یکی از برترین 

گلزنان تاریخ شد.
ویلیام فولکی، فوتبالیست انگلیسی که در اوایل قرن 20 بازی 

می کرد، در پایان دوران بازیگری خود به 150 کیلوگرم رسید!

رونالـدو بخشنده تـرین ورزشکـار سـال 2015

ماسچرانو: جنجال دوباره دخیا و فان خال
باید در بازی برگشت مقابل بیلبائو 
اشتباهات مان را به حداقل برسانیم
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به دنبال سخنرانی نخست وزیر جاپان در هفتادومین سالروز شکست کشورش 
در  برای رنجی که جاپان  تاثر  و  تاسف  نهایت  ابراز  و  در جنگ جهانی دوم 
میزان  افزایش  از  حاکی  که  شد  برگزار  نظرسنجی  نخستین  کشید،  دوران  آن 

حمایت ها از نخست وزیر این کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر جاپان روز جمعه اعالم 
حمایت  دوم  جهانی  جنگ  برای  گذشته  رسمی  عذرخواهی های  از  که  کرد 
می کند اما افزود، نسل های آینده نباید برای اشتباهات گذشته عذرخواهی کنند.
نخستین نظرسنجی که توسط آژانس خبری کیودو پس از هفتادومین سالروز 
پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت، حاکی از آن بود که میزان حمایت از 
دولت شینزو آبه از 3۷.۷ درصد در نظرسنجی ماه ژوئیه سال جاری میالدی 
دیدگاه ها را مبنی بر  نتیجه ای که احتماالً  یافته است؛  افزایش  به 43.2 درصد 
اینکه وی قرار است در انتخابات حزبی ماه سپتامبر مجدداً به عنوان رهبر حزب 

»لیبرال دموکرات« پیروز شود، تقویت می کند.
میزان نارضایتی از دولت آبه با کاهش 5.2 درصدی به 46.4 درصد رسید اما 

این درصد همچنان از میزان حمایت از وی باالتر است.
این نظرسنجی نشان داد 44.2 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بیانیه 
و خوب  مناسب  را  دوم  جهانی  جنگ  پایان  سالروز  هفتادمین  در  آبه  شینزو 

می دانند در حالی که 3۷ درصد مخالف آن هستند.
هیات های  از  یکی  به  میالدی  جاری  سال  ژوئن  در  کارشناسان  آنکه  از  پس 
پارلمانی گفتند که قانون پایان دادن به درگیری های نظامی برون مرزی جاپان 
برای دفاع از یک کشور دوست، نقض قانون اساسی صلح طلب و پس از جنگ 

جاپان است، میزان حمایت از شینزو آبه به سرعت شروع به کاهش کرد.
این قانون جدید در ژوئیه سال جاری میالدی در مجلس عوام تصویب شد و 

در حال حاضر منتظر رای مجلس علیا است.

در حالی که مذاکرات حزب حاکم با حزب مردم جمهوری خواه ترکیه برای تشکیل 
دولت ائتالفی با شکست مواجه شد، این احتمال وجود دارد که پس از برگزاری نشست 

حزب عدالت و توسعه در سپتمبر، انتخابات زودهنگام در اکتبر 2015 برگزار شود.
اوغلو،  داوود  احمد  و  توسعه  و  عدالت  زمان، حزب حاکم  تودی  روزنامه  نوشته  به 
نخست وزیر ترکیه اخیرا اعالم کردند که قصد دارند تا نشستی را در سپتمبر و پیش از 
برگزاری یک انتخابات زودهنگام احتمالی برگزار کنند. داووداوغلو تا 23 اوت 2015 

زمان دارد تا یک ائتالف برای تشکیل دولت بیابد و به پارلمان ترکیه تاکید کرده که 
نگذارند کار به جایی برسد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای آینده 
کشور تصمیم بگیرد. اگر تصمیم انتخابات زودهنگام توسط پارلمان گرفته شود تخمین 
زده می شود که حداقل 55 روز زمان الزم است تا تاریخ دقیق برگزاری انتخابات تعیین 

شود و این انتخابات احتماال 25 اکتبر برگزار خواهد شد.
داووداوغلو می خواهد نفوذ خود را پیش از این انتخابات با تجدید قدرت هیات تصمیم 
گیری حزب عدالت و توسعه بیشتر کند و این کار را در نشست سپتامبر انجام خواهد 

داد.
دوره ای  مطرح شود محدودیت سه  سپتامبر  نشست  در  است  قرار  که  دیگری  مساله 
داخل حزبی برای نمایندگان است. 26 عضو موجود حزب عدالت و توسعه در پارلمان 
و ۷0 نماینده قبلی حزب در انتظار تصمیم گیری برای حق نامزدی مجدد در انتخابات 
قریب الوقوع پارلمانی هستند، چون نامشان در جریان انتخابات هفتم ژوئن از فهرست 

نمایندگان حذف شده بود.
در همین حال، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مرم جمهوری خواه با اعالم نارضایتی 
خود از رویکرد »جاه طلبانه« حزب عدالت و توسعه گفت: ناکامی در مذاکرات برای 
از  ما  است.  ترکیه  برای  تاریخی  فرصت  این  در  ائتالفی یک شکست  دولت  تشکیل 
تصمیم برای برگزاری یک انتخابات زودهنگام حمایت نمی کنیم. پارلمان تاکنون یک 

کمیسیون قانون اساسی تشکیل نداده است.

نخست وزیر انگلیس خواستار انتشار گزارش مربوط به 
نقش کشورش در جنگ سال 2003 میالدی عراق شده 
مایوس  و  به شدت خسته  تاخیر  همه  این  از  گفت:  و 

شده ام.
انگلیسی  رسانه های  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  انگلیسی  سربازهای  بستگان  دادند،  گزارش  اخیرا 
جان  سر  از  که  کرده اند  تهدید  شدند،  کشته  عراق  در 
جنگ  خصوص  در  تحقیقات  کمیته  رییس  چیلکات، 
نهایی شکایت  انتشار گزارش  تاخیر در  به خاطر  عراق 

خواهند کرد.
عراق  در  شده  کشته  سربازهای  بستگان  از  گروه  این 
میالدی   2015 سال  پایان  تا  گزارش   این  دارند  انتظار 
شکایت  چیلکات  از  صورت  این  غیر  در  شود،  منتشر 

خواهند کرد.
انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  راستا  همین  در 
زمان  حاضر  حال  در  شما  است  این  من  حرف  گفت: 
زیادی دارید، باید به کارتان ادامه دهید و پیشروی کنید و 

تاریخی دقیق را برای انتشار این گزارش مشخص کنید.
کامرون اذعان کرد، از آنجایی که این یک تحقیق مستقل 
است این قدرت را ندارد تا دستور انتشار این گزارش 
گزارش  این  انتشار  لزوم  بر  حال  این  با  کند،  صادر  را 
عراق  در  کشته شده  افراد  والدین  گفت:  و  کرده  تاکید 
می خواهند تا پیش از فوت خودشان پاسخ ها را بدانند. 
در نتیجه آن ها به شدت خسته شده اند و من نیز از این 

همه تاخیر مایوس شده ام.

به  موسوم  عراق  جنگ  در  انگلیس  به  مربوط  گزارش 
و  شده  آغاز  میالدی   2009 سال  از  چیلکات  گزارش 
انتظار می رفت گزارش کامل تا پایان سال 2014 میالدی 

منتشر شود.
اما در فبروری سال جاری میالدی چیلکات اعالم کرد، 
این گزارش به خاطر علنی شدن مکالمات میان  انتشار 
واکر  جورج  و  انگلیس  وقت  وزیر  نخست  بلر،  تونی 
تعویق می افتد.  به  آمریکا  بوش، رییس جمهوری سابق 
چیلکات به گستردگی و پیچیدگی این گزارش به عنوان 

دلیل دیگر این تاخیر اشاره کرد.
انگلیس یکی از اعضای ائتالف تحت رهبری آمریکا بود 
به  عراق  وقت  دیکتاتور  کردن صدام،  متهم  از  پس  که 
حمایت از تروریسم و داشتن تسلیحات کشتار جمعی به 
عراق حمله کرد اما بعدها مشخص شد که این ادعا به 
خاطر ترجمه نامناسب اسناد جعلی نادرست بوده است.

سرباز   1۷9 انگلیس  دفاع  وزارت  گزارش  براساس 
انگلیسی در جنگ عراق کشته شدند.

افـزایش حمایت ها از نخست وزیـر جـاپان پس از سخنـرانی
 به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم

انتخابات زودهنگام ترکیه احتماال اکتبر برگزار شود

کامرون انتشار گزارش مربوط به نقش انگلیس در جنگ عراق را خواستار شد

رونمایی از پرتاب گر بزرگ 
موشکی چین

هند و امریکا برای برگزاری 

رزمایش مشترک آماده می شوند

دولت چین یک پرتاب گر متحرک موشکی جدید را که احتماال 
برای موشک های جدید ضد ناو به کار می رود، رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این پرتاب گر موشکی بسیار 
این  است.  چرخ   12 و  محور  شش  دارای  و  است  غول پیکر 
ماهواره ای  ارتباطات  اتاقک  دارای  عظیم الجثه  جدید  پرتابگر 
دریافت  برای  را  بیشتری  رادیویی  باندهای  می تواند  و  است 

داده های مورد نیاز انجام عملیات دریافت کند.
 1۸-YJ ناو  پرتابگر می تواند موشک جدید ضد  این  هم چنین 

را حمل کند.
مایل دریایی  این موشک، 290  برد  پنتاگون تخمین می زند که 
است و از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته، بسیار دیجیتال، خودکار 

و دارای کنترل هوشمند پرواز و تکنولوژی راهبری است.

هند و امریکا دور بعدی رزمایش خود را ماه آتی میالدی برگزار 
خواهند کرد. این رزمایش آموزشی در پایگاه مشترک »لوئیس 

مک کورد« واقع در امریکا برگزار خواهد شد.
کردند،  اعالم  کشور  دو  مقامات  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
نیروهای یکی از واحدهای پیاده نظام و یکی از یگان های مقر 
شرکت  و  کرد  خواهند  شرکت  رزمایش  این  در  هند  ارتش 

کنندگان از ارتش امریکا نیز در همین سطح خواهند بود.
برگزار  را  مشترکی  رزمایش های  تاکنون  کشور  دو  ارتش های 
سال  در  که  است  برنامه ای  از  قسمت  هفتمین  این  و  کرده اند 

2004 میالدی آغاز شد.
مقامات گفتند، نیروهایی از یگان اقیانوس آرام ارتش امریکا در 

این مانور آموزشی شرکت خواهند کرد.
این رزمایش همکاری  بیانیه ای تصریح کردند:  این مقامات در 
و مشارکت میان ارتش های هند و امریکا را وسیع تر و قوی تر 
را  نیرو  دو  این  میان  تبادالت  دیگر  از  تعدادی  و  کرد  خواهد 

تکمیل می کند.
مانورهای  محتوای  و  میزان  رزمایش هایی  چنین  از  قسمت  هر 
نظام  پیاده  واحدهای  از  یکی  می دهد.  افزایش  را  مشترک 
بحث های  و  داد  خواهد  انجام  را  زمینی  آموزشی  مانورهای 

آکادمی نیز در زمینه مسائل استراتژیک وجود خواهد داشت.
این مقامات توضیح دادند، هدف از چنین همکاری هایی آماده 
ملل  سازمان  منشور  تحت  عملیات  انجام  برای  نیروها  کردن 
هماهنگی  با  ارتش  دو  هر  ستاد  افسران  و  فرماندهان  است. 
بسیاری فعالیت کرده تا اطالعات را دریافت و جمع آوری کنند 
نیروهای آموزشی صادر  برای  مناسبی را  و دستورات عملیاتی 

کرده و آن ها نیز این دستورات را در زمین اجرا خواهند کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این برنامه آموزشی مرحله به مرحله 
است و براساس آن شرکت کنندگان ابتدا با ساختار سازماندهی 
آشنا  تاکتیکی  مانورهای  و  تجهیزات  تسلیحات،  یکدیگر،  شده 
می شوند. متعاقبا براساس مانورهای تاکتیکی مشترک، مانورهای 

نظامی هر دو ارتش آماده خواهد شد.
در بخش پایانی این رزمایش، افسران ارشد و ناظران هر دو ارتش 
شاهد برگزاری یک مانور مشترک، معتبر و مستحکم خواهند بود 
که در آن نیروهای امریکایی و هندی عملیات هایی را در سطح 
شورش های شهری و عملیات های نظامی در حوزه های شهری 

برگزار خواهند کرد.
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