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نابودی  خصوص  در  اسالم آباد  نبودن  صادق  پی  در 
شبکه حقانی، امریکا کمک های مالی خود به پاکستان 

را متوقف کرد.
شبکه حقانی متهم به انجام حمالت مرگبار زیادی در 

افغانستان است.
امریکا با انتقاد از عملیات نظامی ارتش پاکستان علیه 
شبکه  کرد:  اعالم  کشور  این  خاک  در  تروریست ها 
حقانی در جریان عملیات های نظامی این کشور هیچ 

آسیبی ندیده است.
امریکا بارها هشدار داده که صدمه ندیدن شبکه حقانی 
در جریان عملیات های نظامی پاکستان علیه تروریسم 

در وزیرستان شمالی کنگره امریکا ثابت نشده است.
منابع آگاه در دولت پاکستان اذعان کردند که وزارت 
دفاع امریکا نگرانی های خود در این خصوص را به 
اعالم  اسالم آباد  در  و  واشنگتن  در  پاکستانی  مقامات 

کرده است.
امریکا،  ملی  دفاع  دانشگاه  استاد  جاللی  احمد  علی 

گفت: به عقیده من، فشارها بر پاکستان زیاد می شوند 
در  پاکستان  موجود،  شواهد  براساس  اینکه  دلیل  به 
بین  از  در  افغانستان  به  کمک  و  تروریسم  با  مبارزه 

بردن پناهگاه های شبه نظامیان صادق نبوده است.
امریکا نیز در پی عدم رضایت از عملیات های نظامی 
شمالی  وزیرستان  در  تروریست ها  علیه  پاکستان 

»بودجه حمایتی« را متوقف کرد.
 13 حدود  تاکنون  میالدی   2001 سال  از  پاکستان 
میلیارد دالر برای انجام...                  ادامه صفحه 6
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اگر شما بی کاره هستید تنها نمانید، اگر تنها هستید بی کار نمانید.
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آیا غنی قافیه را باخته است؟

از  یکی  عبدالصبور،  خانۀ  در  انفجاری  نتیجۀ  در 
از  تن   11 ارزگان،  والیت  محلی  پولیس  قرماندهان 

اعضای خانوادۀ این فرمانده جان باختند.
یکی از مقام های این والیت که نخواست نامش فاش 
شود، به سالم وطندار گفت که »طالبان« از چندین ماه 
فرمانده  این  خانۀ  زیر  به  تونلی  زمین  راه  از  بدین سو 
حفر کرده بودند. او می افزاید که این گروه پس از این 
که انتهای تونل به خانۀ...                 ادامه صفحه 6

غفورزی  عبدالرحیم  شهادت  سالروز  هجدهمین  مناسبت  به 
صدراعظم دولت اسالمی افغانستان

نیویارک  را در  متین، پرجذبه و دلسوز  این مرد  باری که  اولین 
مالقات نمودم، فقط در لحظات نخستین بود که به دانش و درایت 
و شخصیت ملی وی پی بردم. همین که به کابل رسیدم مستقیم 
نزد آمر صاحب شهید رفتم و گفتم عجب آدمی را مالقات شدم 
که بدون شک به درد افغانستان می خورد. مکثی کرد و گذشت 
و من چون این رادمرد را یافته بودم با همکاری دوست قدیمی 
ام آقای داود میر هر روز مصرانه به آمر صاحب شهید گوشزد 

می کردم که نکند از خاطرش بیرون شود . 
پس از چند روزی در آخر آمر صاحب رو به من کرد و گفت: 
او آدم این نفر کی است که این قدر اصرار داری برو و دعوت 

اش کن. 
زدم.  زنگ  کردم،  پیدا  ستالیت  تلفون  پریدم،  جای  از  بیدرنگ 
آنسوی خط، مرد بزرگوار تلفون...                  ادامه صفحه 6

داد  پاکستان هشدار  به  افغانستان  اجرایی  رییس  سخنگوی 
از  امنیت  به شورای  کابل  ارائه شکایت  تا  زیادی  زمان  که 
سیاست های دوگانه اسالم آباد باقی نمانده است و پاکستان 

باید از این فرصت استفاده کند.
و  ملی  تشکیل حکومت وحدت  از  ماه   10 از حدود  پس 
سیاست نزدیکی اشرف غنی به پاکستان، به نظر می رسد کابل 
از همکاری اسالم آباد با این کشور  ناامید شده و حکومت 
وحدت ملی افغانستان به دنبال باز کردن جای پای سازمان 

ملل متحد در تنش  میان روابط دو کشور است.
طرح  تازه گی  به  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
چند گزینه یی را برای پاکستان تهیه کردند که یکی از این 
اسالم آباد در  از سیاست های دوگانه  گزینه ها هم شکایت 

برابر افغانستان است.

افغانستان  اجرایی  رییس  سخنگوی  معاون  فیصل  جاوید 
با  تند  و  متفاوت   موضع  از  کابل  این  از  پس  داد:  هشدار 

اسالم آباد سخن خواهد گفت.
آغاز  از  پاکستان  حکومت  گفت:  آزادی«  »رادیو  به  فیصل 
برابر  در  تاکنون  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
کابل صادق نبوده و این کشور هنوز هم عامل بدبختی در 
برای  تالشی  هیچ  از  کابل  دولت  بنابراین  است  افغانستان 
مهار پاکستان دریغ نخواهد کرد و این مسئله را به شورای 

امنیت سازمان ملل متحد خواهد کشاند.
گسترش  و  افغان  طالبان  رهبر  مالعمر  مرگ  تایید  از  پس 
افغانستان،  مناطق  دیگر  و  کابل  شهر  در  انتحاری  حمالت 
رهبران حکومت وحدت ملی اسالم آباد را به عدم همکاری 
صادقانه در روند گفت وگوهای صلح افغانستان متهم کردند.

اشرف غنی  سخنگوی  هاشمی  ظفر  وجود،  این  با 
هیچ  به  که  کرد  تأکید  دیگر  بار  افغانستان،   رییس جمهور 
کشوری اجازه داده نمی شود تا...               ادامه صفحه 6
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دولت  رهبران  ولی  بود،  مشخص  آغاز  همان 
دیگر  بارِ  یک  برای  کردند  تالش  ملی  وحدت 
طرف های  با  را  خود  شانِس  شده،  که  هم 
پاکستانی بیازمایند. در گذشته نیز رییس جمهور 
پاکستانی ها  که  داد  خرچ  به  تالش هایی  غنی 
او  که  را  نامه یی  سازد؛  متقاعد  همکاری  به  را 
عنوانی مقام های پاکستان نوشت، همه به خاطر 
دارند. در آن نامه رییس جمهوری برای پاکستان 
ضرب االجِل بیست ویک روزه تعیین کرد که در 
سیاست های خود تغییرات جدی رونما کند. اما 
مهلِت بیست ویک روزه نه تنها که به پایان رسید، 
افغانستان  قبال  در  پاکستان  در سیاست های  بل 

هیچ تغییری رونما نشد. 
آغاز  افغانستان  با  را  خطرناکی  بازی  پاکستان 
جبران ناپذیری  پیـامدهای  می تواند  که  کرده 
استراتژیِک  عمِق  به  بازی  این  باشد.  داشته 
مورد  این  در  گویا  و  برمی گردد  کشور  این 
پاکستانی ها نمی خواهند تن به عقالنیِت سیاسی 
سران  از  کشور  این  اخیِر  خواست های  دهند. 
دولت وحدت ملی اگر واقعًا جدی باشد، بیشتر 
به یک شوخی سیاسی شباهت دارد. پاکستانی ها 
به صورِت بی شرمانه  از مسایلی صحبت کرده اند 
که عماًل جزِو حاکمیت ملی افغانستان به شمار 
با  روابط  نوِع  از  خواست ها،  این  در  می رود. 
هند و گزینش افراد کلیدِی دولت در مشوره با 
پاکستانی ها سخن رفته است. آیا هر یک از این 
استقالل  و  آزادی  حریم  به  تعرض  خواست ها 

کشور به شمار نمی رود؟ 
مسایل  مهم ترین  در  نیستند  حاضر  پاکستانی ها 
اما  بدانند،  شریک  را  افغانستان  منطقه یی 
می کنند  مطرح  را  درخواست هایی  و  می آیند 
در  شاید  باشد.  می تواند  محض  دیوانه گِی  که 
گذشته افرادی در داخل نظام بوده اند که به ساز 

می رقصیدند  پاکستان 
مسایل  مورد  در  و 
آن  نظر  خود  کشور 
می شدند.  جویا  را 
حاال  شاید  افراد  این 
از  بخش هایی  در  هم 
حضور  نظام  ساختار 
حاال  اما  باشند؛  داشته 
جِو عمومی دیگر نه به 
سودِ این افراد و نه هم 

افغانستان  شهروندان  پاکستانی هاست.  سود  به 
نشان دادند که در برابر مداخله و تجاوز پاکستان 
را هم  آن  بهای  می کنند و حاضرند  ایستاده گی 
سوی  از  پاکستانی  کاالهای  تحریم  بپردازند. 
شهروندان افغانستان، می تواند نشانۀ روشِن یک 
تصمیم عمومی در برابر تجاوز و مداخله باشد. 
هیچ کسی به شهرونداِن افغانستان توصیه نکرده 
نکنند،  استفاده  پاکستانی  کاالهای  از  که  است 
اما آن ها در برابِر جنگی که پاکستان به صورت 
علنی آن را علیه افغانستان رهبری می کند، این 
دلیل  به  تصمیم  این  شاید  گرفته اند.  را  تصمیم 
وضعیت نامساعد اقتصادی کشور چندان به سود 
و  نفرت  میزان  می تواند  ولی  نباشد،  افغانستان 
انزجار یک ملت را نشان دهد. مردم افغانستان با 
این تصمیم خود به پاکستانی ها این پیام را ابالغ 
مقهور  ولی  بمانند  گرسنه  حاضرند  که  کردند 
آن  هژمونیستِی  و  تمامیت خواهانه  سیاست های 

کشور نشوند. 
مرگبار  از حمالت  پاکستان پس  با  ما  وضعیِت 
و خونین در کابل و برخی شهرهای افغانستان 
روشن شده است. حتا اگر این بار در تصمیم های 
ولی  آید،  وجود  به  نوسان هایی  دولت  سران 
پاکستان  نیستند  حاضر  دیگر  کشور  شهروندان 
دولت  ببینند.  خوب  همسایۀ  یک  چشم  به  را 
صلح  تأمین  برای  که  است  مکلف  افغانستان 
کند؛  پی ریزی  را  ملی  دقیِق  سیاست  امنیت،  و 
گزینش های  و  عقالنیت  به  متکی  که  سیاستی 

متناسب با شرایط باشد. 
دولت به سیاسِت گام به گام با پاکستان نیازدارد. 
این سیاست کمک می کند که در هر لحظه، آمادۀ 
پاسخ به موقع به این کشور باشد. از سوی دیگر، 
تأمین  راستای  در  که  را  گام هایی  باید  دولت 
امنیت برمی دارد، آن را از صافی تفاهِم ملی عبور 

میدان،  این  در  پیروزی  مولفۀ  مهم ترین  دهد. 
مشارکت عمومی در مسایل کالن ملی است. به 
میزانی که مردم  حضور خود را در تصمیم های 
کالن احساس می کنند، به همان میزان، موفقیِت 

تصمیم ها نیز تضمین می شود. 
امروز،  به  تا  ما  سیاست مداراِن  بزرِگ  مشکل 
و  انفرادی  گونۀ  به  کالن  تصمیم های  گرفتن 
هرگز  که  تصمیم هایی  است؛  بوده  شخصی 
نتوانستند مقبولیت و حمایت همه گانی را جلب 
مردم  میان  بزرگ  شکافی  به  نتیجه  در  و  کنند 
قابل  دیگر  شکاف  این  شدند.  تبدیل  دولت  و 
تحمل نیست. مردم انتظار دارند که رهبران شان 
از آن ها حمایت کنند و در روزهای دشوار در 

کنارشان باشند. 
اقدام  که  بدانند  باید  حاال  از  دولت  سران 
و  چیست  پاکستان  برابر  در  آن ها  بعدِی 
برنامه های  از  را  کشور  این  می توانند  چه گونه 

سلطه جویانه اش منصرف سازند. 
مساعد  چندان  نیز  پاکستان  داخِل  در  جو 
نمی نماید. تالش های مقام های پاکستانی به هدف 
این  که  می دهد  نشان  کابل  با  شدن  نزدیک 
به سر می برد و می خواهد  کشور در وارخطایی 
کنترول  تحت  دوباره  را  وضعیت  گونه یی  به 
تحسین برانگیِز  و  مثبت  موضع گیری  درآورد. 
برابر پاکستان، حمایت وسیع  علمای کشور در 
و  داشت  دنبال  به  هم  را  مرز  آن سوی  علمای 
دولت مردان کشور  برای  مهمی  قوِت  نقطۀ  این 

می تواند باشد. 
و  تروریسم  دربرابر  پاکستان  سیاست های 
دیگر  نیز  پاکستان  داخِل  در  حتا  بنیادگرایی 
قابل  مسالۀ  ندارد.  پشتیبان  و  حمایت کننده 
مردمی  مقاومت  پاکستان،  برابر  در  دیگر  تأمِل 
و  طالبان  تحرکاِت  برابر  در  خودجوش  و 
شورش گران در بخش هایی 
کشور  جنوِب  و  شمال  از 
همین  تن  صدها  است. 
از  بخش هایی  در  حاال 
برابر  در  جنوب  و  شمال 
مقاومت  خود  از  طالبان 
حاضرند  و  می دهند  نشان 
از  امنیتی  نیروهای  در کنار 
کیاِن کشور پاسداری کنند.  
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اما وعدۀ رییسان دولت وحدت   28و 29 اسد هم گذشت، 
ملی برای توزیع شناسنامه های برقی عملی نشد.

قرار بود که بر بنیاد فرمان داکتر عبداهلل و تاکیدات ادارۀ توزیع 
شناسنامه های الکترونیکی، روز 28 یا 29 اسد، هم زمان با روز 
استقالل کشور، روند توزیع این شناسنامه ها کلید بخورد و به 
انتظارها در این خصوص پایان داده شود؛ اما نه تنها این کار 
صورت نگرفت که در نشست شورای وزیران هم اصاًل روی 

آن بحث نشد و وارد آجندا نگردید.
در  حکومت  در  مشخصی  حلقات  که  بود  معلوم  گذشته  از 
تالش اند تا از توزیع شمناسنامه های برقی جلوگیری کنند و 
در حر مرحله تالش هایی را برای به تعویق انداختن آن سامان 
سبب  شک  بدون  برقی  شناسنامه های  توزیع  تعویق  دادند. 
کمک های  پروسه،  این  کننده  حمایت  دونرهای  که  می  شود 
وعده داده شده شان را به این اداره قطع کند و این چیزی است 
اند و به همین هدف هرازگاه  که برخی حلقات خواهان آن 
در مسیر این برنامه سنگ اندازی می کنند و بهانه هایی را پیش 
می کشند. از زمان مطرح  شدِن توزیع شناس نامه های برقی تا 
فراوان  دشواری های  و  فرودها  و  فراز  با  پروسه  این  کنون، 
درج  تا  گرفته  قوم  یا  ملیت  ذکر  بحث  از  است؛  بوده  همراه 
کلمۀ افغان به عنوان ملیِت همۀ ساکنان این سرزمین، همواره 
جنجال آفرین بوده است. ولی به هر رو، پس از ماه ها جنجال 
میان نماینده گان شورای ملی بر سر ذکر کلمۀ افغان، باالخره 
این قانون بدون نوشتن کلمۀ افغان به عنوان هویت همه، از 
سوی هر دو مجلس پاس شد و به توشیح رییس جمهور رسید. 
مسلمًا هرگاه یک قانون توشیح شود و در جریدۀ رسمی به 
نشر رسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و 

هیچ کس نمی تواند جلو تطبیِق آن را بگیرد. 
همان گونه که پیش از این در همین ستون تاکید شد، به نظر 
قانونی آن،  نه هم در روند  نه در رونِد توزیع و  می رسد که 
هیچ مشکلی وجود ندارد که مانع توزیع شناس نامه های برقی 
را  این روند  شود و حکومت مکلف است که هرچه زودتر 
آغاز کند. اما تعویق یک بار دیگر شروع این روند، نشان داد 
که ریاست جمهوری خود مایل به توزیع این شناسنامه نیست.
توزیع  از  حکومتی  مقام های  بارها  این،  از  پیش  البته 
به  وعده ها  این  بار  هر  اما  دادند،  خبر  برقی  شناس نامه های 
تعویق افتاد و هربار فقط ریاست جمهوری سبب این تعویق 

ها و تاخیر ها بوده است.
توزیع  معطل  شدِن  دلیل  که  برده اند  پی  مردم  اکنون 
بوده  قومی  و  سیاسی  سلیقه های  فقط  برقی،  شناس نامه های 
است؛ زیرا با توزیع این شناس نامه ها، بسیاری از مسایل مبهم 
مانند میزان جمعیت اقوام و جمعیت والیات مشخص و روشن 
می شود. بارها گفته شده است که اگر تذکره های برقی توزیع 
و جمعیت تمامی والیات و ولسوالی ها مشخص شود، تدابیر 
جدی و الزم برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می شود. اما 
برخی حلقات که تنها سرمایۀشان برتری خواهی  قومی است، 
تالش دارند که رییس جمهور غنی را زیر فشار قرار دهند و از 

توزیع شناس نامه ها به هر بهانه یی جلوگیـری کنند.
مسلمًا با توزیع شناس نامه های برقی، قاعدۀ اقلیت و اکثریت 
در افغانستان برهم می خورد و این مسأله مایۀ نگرانِی جدِی 
با  دیگر،  طرف  از  است.  شده  کشور  در  سلطه طلب  حلقاِت 
توزیع شناس نامه های برقی، جلو تقلب در انتخابات نیز گرفته 
تأییِد  با  انگشت  نشانِی  توسط  رأی  آن پس،  از  زیرا  می شود؛ 
می گردد.  لحاظ  برقی  شناس نامه های  ادارۀ  بایمتریِک  سیستم 
قدرت  به  رسیدن  ابزار  را  تقلب  فقط  که  آنانی  برای  این هم 

می دانند، قابل قبول نیست. 
به هرصورت، حاال به نظر میرسد که آقای غنی به ساده گی این 
برنامۀ ملی را راه نمی اندازد و اگر روی فشارهایی بین المللی 
و داخلی این شناسنامه ها توزیع شود، در جریان کار روی یک 
دلیل دیگر به تاخیر آنداخته می شود و یک فرصت دیگر هم 
ریاست  که  داند  انتظار  مردم  اما  می شود.  گرفته  افغانستان  از 
جمهوری به توزیع شناسنامه های برقی طبق قانونی که وجود 
فکر  که  بی سروپایی  هر  دهل  به  که  این  نه  کند؛  اقدام  دارد، 
تجزیه خواهی و دشمن تراشی در میان مردم و اقوام را دارد، 
برقصد. همچنان ریاست اجرائیه نیز مکلف است که پای این 
فرمان بایستند و مانع تعویق بیش از حد این روند ملی شود. 
در غیر آن دولت وحدت ملی، اعتبارش را نزدم مردم از دست 

خواهد داد.

باز هم تعویق
 شناسنامـه های بـرقی

پاکستان بازی خطرناکی را با افغانستان آغاز کرده 
که می تواند پیـامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. این بازی به عمِق 

استراتژیِک این کشور برمی گردد و گویا در این مورد پاکستانی ها نمی خواهند 
تن به عقالنیِت سیاسی دهند. خواست های اخیِر این کشور از سران دولت وحدت 
ملی اگر واقعاً جدی باشد، بیشتر به یک شوخی سیاسی شباهت دارد. پاکستانی ها 

به صورِت بی شرمانه  از مسایلی صحبت کرده اند که عمالً جزِو حاکمیت ملی افغانستان 
به شمار می رود. در این خواست ها، از نوِع روابط با هند و گزینش افراد کلیدِی 
دولت در مشوره با پاکستانی ها سخن رفته است. آیا هر یک از این خواست ها 

تعرض به حریم آزادی و استقالل کشور به شمار نمی رود؟
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در کلکسیون کست های اسامه بن الدن چه پیدا شد؟
سال 2001 پس از سیطرۀ افغانستان توسط امریکا، 
اسامه بن الدن مجبور شد از شهر قندهار که از سال 
199۷ در آنجا مستقر بود فرار کند. چند ساختمان 
ساختمانی  آنها  از  یکی  کردند.  تخلیه  عجله  با  را 
روبروی وزارت خارجه رژیم طالبان بود که معموال 
اعضای ارشد القاعده آنجا دیدار می کردند. پس از 
فرار القاعده 1۵00 نوار کاست در این ساختمان به 

جا ماند.
بعدها یک خانواده افغان انبوهی از نوارهای کاست 
را در این ساختمان غارت شده پیدا کرد و آن را به 
یک مغازه نوار فروشی محلی بردند. پس از سقوط 
رژیم طالبان تولید و پخش موسیقی آزاد شده بود 
ضبط  برای  می شد  قدیمی  کاست های  این  از  و 
پولی  آنها  فروش  از  و  کرد  استفاده  پاپ  موسیقی 

به دست آورد.
اما فیلمبرداری که برای شبکه خبری سی ان ان کار 
می کرد از ماجرای کشف این کاست ها با خبر شد 
و صاحب مغازه نوار فروشی را قانع کرد تا آنها را 
پس بدهد چون ممکن است حاوی اطالعات مهمی 
مجموعه  این  چون  بود  درست  او  حدس  باشند. 

کاست در حقیقت کتابخانه صوتی القاعده بود.
در  ویلیامز  کالج  به  نهایت  در  کاست ها  این 
ماساچوست منتقل شدند که برنامه ای تحت عنوان 

»طرح رسانه ای افغانستان« را مدیریت می کرد.
میلر،  فلگ  از  دانشکده  این  بی.بی.سی  گزارش  به 
دانشگاه  در  عرب  فرهنگ  و  ادبیات  کارشناس 
نوارها شامل  این مجموعه  تا  کرد  کالیفرنیا دعوت 
سخنرانی، سرودهای مذهبی و مکالمات خصوصی 
را بررسی کند. فلگ میلر تنها کسی است که تمام 

این کاست ها را گوش داده است.
فلگ میلر با یادآوری روزی که در سال 2003 دو 
کرد،  دریافت  را  نوارها  حاوی  گرفته  خاک  جعبه 
اصال  شب  سه  بود.  جالب  خیلی  »برایم  می گوید: 
نخوابیدم و تمام مدت فکر می کردم چطور می توان 

از این همه نوار سردرآورد.«
پس از گذشت بیش از یک دهه از آن زمان فلگ 
ها  کاست  این  از  خود  یافته های  مورد  در  میلر 
کتابی نوشته است با عنوان »زاهد بی پروا« که این 
مجموعه نوار منحصر به فرد را تشریح می کند. این 
کاست ها متعلق به دوره ای بین سالهای پایانی دهه 
شصت میالدی تا سال 2001 هستند و صدای بیش 
از 200 سخنران از جمله اسامه بن الدن روی آنها 

ضبط شده است.
اولین کاست که صدای بن الدن روی آن ضبط شده 
مربوط به سال 198۷ و نبرد بین مجاهدین افغان و 
کماندوهای ارتش اتحاد شوروی است. بن الدن که 
و  متولد  سعودی  عربستان  در  مرفه  خانواده ای  در 
پرورش یافته بود به افغانستان رفته بود تا در »جنگ 

با کفار« شهرت کسب کند.
فلگ میلر می گوید: »بن الدن می خواست خودش 
را یک پیکارجوی کارآمد جلوه دهد ولی این ساده 
نبود چون در آن دوره به خاطر پوشیدن پوتین های 
شیک و گرانقیمت به عنوان جوجه فوکولی شناخته 
شهرت  کسب  و  خود  معرفی  در  او  ولی  می شد. 
استعداد زیادی داشت و این کاست ها بخش مهمی 

از همین افسانه سازی هستند.«
روی تعدادی از این کاست ها سخنرانی های بن الدن 
نود میالدی در  اوایل دهه  اواخر دهه هشتاد و  در 

عربستان سعودی و یمن ضبط شده اند.
فلگ میلر می گوید: »نکته جالب در این سخنرانی های 
بن الدن توصیف او از خطراتی است که شبه جزیره 
عربستان را تهدید می کنند. برخالف آنچه که معموال 
تصور می شود از نظر او دشمن اصلی نه امریکا و 

غرب بلکه سایر مسلمانان بودند.«
با وجودیکه در نهایت امریکا به دشمن شماره یک 
اسامه بن الدن بدل شد در سخنرانی های اولیه او به 
این »دشمن دور« تقریبا هیچ اشاره ای نمی شود. او 
چندین سال حمالت خود را روی چیزی متمرکز 
میان مسلمانان  ایمانی« در  »بی  را  آن  بود که  کرده 
تنگ  تفسیر  به  که  مسلمانانی  کرد،  می  توصیف 

نظرانه او از اسالم اعتقاد نداشتند.
فلگ میلر می گوید: »از نظر او بی ایمان ها در درجه 
اول شیعیان بودند. بعد بعثی های عراق، کمونیست ها 
و طرفداران عبدالناصر در مصر. بن الدن می خواست 
جهاد را روی این محور متمرکز کند که چه کسانی 

مسلمانان حقیقی هستند.«
و  تبلیغ  روش  بهترین  کاست  نوار  سالها  آن  در 
تهییج بود و جای تعجب ندارد که اسامه بن الدن 

نیز طرفدار استفاده از این وسیله بود. کاست برای 
دست به دست گشتن بین مخاطبان، تکثیر و توزیع 
وسیله بسیار مناسبی بود و اداره سانسور حکومتها 
به آن توجه چندانی نمی کردند. در عین حال کاست 
در کشورهای عربی و خاورمیانه پر طرفدار بود و 

استفاده از آن در فعالیتهای سیاسی سابقه داشت.
این  اعظم  اما در کنار سخنرانی و خطبه که بخش 
کاست ها را شامل می شود موارد تعجب آوری نیز 
در آنها وجود دارد. یکی از این موارد گفت وگو با 
یک »جن« است که ظاهرا در قالب مردی ظاهر شده 
و مدعی است از توطئه های سیاسی خبر دارد. البته 
گفته می شود که اسامه بن الدن به این قبیل خرافات 

توجهی نمی کرد.
پیکارجویان عربی است  بین  مورد دیگر گفت وگو 
که در سالهای دهه هشتاد در یک اردوگاه آموزشی 
هستند.  صحبت  مشغول  سرصبحانه  افغانستان  در 
زندگی  ماللت  و  مرارت  پرده  بی  گفتگوی  این 
پیکارجویان عرب در خطوط مقدم جبهه جنگ در 

افغانستان را به خوبی برمال می کند.
برای  افراد  این  آرزوی  مکالمه  این  اصلی  موضوع 
خوردن یک غذای خوب است و بارها نام یک آشپز 
در شهر مکه را ذکر می کنند که به خاطر شیرینی های 

لذیذش شهرت داشت.
اسالمی  سرودهای  کاست ها  این  از  دیگری  بخش 
را  جهاد  و  نبرد  های  که صحنه  سرودهایی  است، 
تهییچ  مهم  ابزارهای  از  یکی  و  کنند  می  توصیف 

داوطلبان و پیوستن آنها به صفوف القاعده بود.
همین  به  افراد  از  »بسیاری  می گوید:  میلر  فلگ 
شکل و از طریق تحریک احساساتشان به جهاد می 
و  دارند  زیادی  عاطفی  تاثیر  این سرودها  پیوندند. 
روزنامه ها  طریق  از  که  را  نبرد  صحنه های  صدای 
و یا در تلویزیون دیده اند به گوش آنها می رساند. 
و  تصور  روی  می تواند  نوارها  این  به  دادن  گوش 

خیالپردازی افراد تاثیر زیادی بگذارد.«
خبری  راک  موسیقی  از  کاست  مجموعه  این  در 
آثار  قالب  در  غربی  پاپ  موسیقی  ولی  نیست. 
انریکو ماسیاس مشهور  نام  با  گاستون گراناسیا که 
بود، خودنمایی می کند. او یک یهودی الجزایری بود 
که ابتدا در فرانسه مشهور شد و در دهه های شصت 

و هفتاد میالدی به شهرت جهانی رسید.
کاست های  این  نظرم  »به  می گوید:  میلر  فلگ 
به خوبی نشان می دهد که  موسیقی پاپ فرانسوی 
به  بودند  رفته  افغانستان  به  که  عربی  پیکارجویان 
زبانهای مختلفی صحبت می کردند و برخی از آنها 
کرده  زندگی  غربی  کشورهای  در  طوالنی  سالهای 
زندگی  آنها  که  گفت  می توان  قطعیت  با  بودند. 
ماسیاس  انریکو  کاست های  داشتند.  چندگانه ای 
نشان می دهد که بعضی از این مجاهدین در دوره ای 
الجزایری  یهودی  این  ترانه های  از  زندگی خود  از 
لذت می بردند با وجودیکه گوش دادن به این نوع 

موسیقی در مرام آنها حرام است.«
مورد عجیب دیگری که در این کاست ها وجود دارد 
سخنرانی های مهاتما گاندی است که اسامه بن الدن 
در یکی از سخنرانی های خود در سال 1993 از او 
به عنوان سرمشق یاد می کند. در عین حال این اولین 
سخنرانی است که در آن بن الدن اقدام علیه منافع 
امریکا و تحریم کاالهایی امریکایی را مطرح می کند.
بن الدن در بخشی از این سخنرانی می گوید: »مورد 
امپراطوری  بگیرد،  نظر  در  را  بریتانیا  امپراطوری 
وسیعی که آفتاب در آن غروب نمی کرد. وقتی که 

گاندی هندو تحریم کاالهای بریتانیایی را اعالم کرد 
را  بزرگترین مستعمره خود  این کشور مجبور شد 

رها کند. ما باید با امریکا همین کار را بکنیم.«
تا این مرحله هیچ نشانه ای از مبارزه خشونت آمیز 

با امریکا در سخنرانی های بن الدن دیده نمی شود.
امریکا  قبال  در  بن الدن  میلر موضع  فلگ  به گفته 
شد  تبعید  سودان  از  که  زمانی  و   199۶ سال  در 
تغییر کرد. او می افزاید: »در سال 199۴ تحت فشار 
دولت امریکا تابعیت سودان از بن الدن گرفته شد 
برای  بنابراین  داد.  از دست  را  ثروت خود  تمام  و 
چاره ای  باید  خود  تندرو  حامیان  حمایت  جلب 
بورا  تورا  در  او   199۶ سال  سخنرانی  می اندیشید. 

آغاز این دوران جدید بود.«
الدن  بن  جنگ  اعالن  را  سخنرانی  این  معموال 
توصیف می کنند. ولی فلگ میلر که تمام کاست های 
این  گوید  می  داده  گوش  را  او  سخنرانی های 

برداشت چندان دقیق نیست.
شعر   1۵ او  سخنرانی  آخر  سوم  می افزاید:«یک  او 
است و در اکثر ترجمه های این سخنرانی این اشعار 
اند. به همین خاطر برخالف آنچه که  حذف شده 
سخنرانی  این  دادند  گزارش  زمان  آن  در  رسانه ها 
بر  سخنرانی  این  نبود.  کامل  جنگ  اعالم  یک 
ضرورت نبرد با امریکا تاکید می کند ولی به عنوان 
بر  حاکم  فساد  علیه  بزرگتر  جنگ  یک  از  بخشی 

عربستان سعودی.«
در کل این مجموعه فقط در کاست یکی از آخرین 
سخنرانی های بن الدن که در روز عروسی محافظش 
به نام عمر ایراد شده به حادثه یازده سپتامبر اشاره 
می شود. این سخنرانی چند ماه قبل از وقوع حمالت 
به شهرهای نیویورک و واشنگتن ضبط شده است.

فلگ میلر می گوید: بخش زیادی از کاست صدای 
شادمانی است. بعد بن الدن سخنرانی خود را شروع 
مورد  در  او  می شود.  قطع  و صدای جشن  می کند 
اهمیت جشن گرفتن صحبت می کند ولی می افزاید 
که نباید موضوعات مهم را تحت الشعاع قرار دهد. 
اما  می کند  »طرحی« صحبت  یک  مورد  در  او  بعد 
جزییات آن را نمی گوید و در ادامه می گوید که بعدا 
اخبار آن منتشر خواهد شد و از خداوند می خواهد 

که موفقیت برادران را تضمین کند.
فلگ میلر می افزاید:«به نظر من این اشاره به حمالت 
یازده سپتامبر است چون بن الدن آن را در ارتباط با 

امریکا مطرح می کند.«
تعجب آور است که بن الدن، فردی که با تروریسم 
می  شناخته  غرب  علیه  آمیز  خشونت  حمالت  و 
به  خود  سخنرانی های  در  دهه  یک  از  بیش  شود، 

ندرت با این موضوعات می پردازد.
نوارها  این  اعظم  بخش  »در  می گوید:  میلر  فلگ 
رهبران  القاعده  یک  درجه  دشمن  که  می شنویم 
مسلمان هستند. ادامه حضور القاعده در یمن، عراق 
زندگی  بر  آن  فعالیت  مخرب  تاثیرات  و  و سوریه 
این  که  می کند  ثابت  اسالم  جهان  و  مسلمانان 
را طی  مسیر خونباری  فکر  طرر  این  و  تشکیالت 

کرده و ادامه می دهد.«
وی می افزاید: »در این کاست ها نکته غیرمنتظره ای 
به  ندارد.  وجود  سپتامبر  یازده  حمالت  مورد  در 
این  بررسی  برای  وقت  سالها  صرف  خاطر  همین 
نوارها و یادآوری این نکته که اطالعات جدیدی را 

برمال نمی کنند، برایم دشوار بود!«

کابینۀدولتافغانستانفیصلهکرد:

پس از این جمعه و شنبه 
رخصتی است 

امور  و  کار  وزارت  پیشنهادی  طرح  افغانستان  دولت  کابینه 
اجتماعی این کشور را مبنی بر تعیین روزهای جمعه و شنبه 
شنبه  روز  است  قرار  کرد.  تایید  عمومی  رخصتی  عنوان  به 
جایگزین روز پنج شنبه شود که قبل از این نیم روز رخصتی 

بود.
افغانستان  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت 
روزهای  تصویب  طرح  که  است  باری  سومین  این  می گوید 
جمعه و شنبه را به عنوان رخصتی رسمی به کابینه افغانستان 
پیشکش می کند، اما این بار از سوی اعضای کابینه تایید شده 
و به وزارتخانه های مربوط برای عملی کردن این طرح دستور 

داده شده است.
امور  و  کار  وزارت  اجتماعی  امور  معاون  مهمند،  نور  واصل 
رخصتی های  مطابقت  خاطر  به  طرح  این  که  گفت  اجتماعی 
افغانستان با کشورهای منطقه و جهان پیکش شده و از سویی 
کمک  جهانی  بازارهای  با  افغانستان  بازارهای  مطابقت  به  نیز 

می  کند.
آقای مهمند افزود که این طرح به خاطر مطابقت بازار کار و ارز 
با بازارهای جهانی به رشد اقتصاد افغانستان کمک خواهد کرد: 
»به خاطر اینکه از بازار جهانی عقب نمانیم و بازار تبادله اسعار 
و کار و بار تجار ملی خوب پیش برود و در تجارت سکتگی 
ایجاد نشود و همچنان به خاطر بیشتر آلوده نشدن آب و هوا 

این پیشنهاد شده است«.
قبل از این بعدازظهر روز پنج شنبه و روز جمعه در افغانستان 
رخصتی عمومی بود. مردم به خاطر دسترسی نداشتن به ادارات 
دولتی در بعدازظهر روز پنج شنبه از دولت انتقاد می کردند. تا 
همین دو سال پیش تنها روزهای جمعه در افغانستان رخصتی 

بود.
روز جمعه در افغانستان به عنوان روز رخصتی مقدس محسوب 
می شود. در این روز در این کشور با اکثریت مسلمان چاشت 

ها نمازهای جماعت جمعه برگزار می شود.
و  تجارت  های  اتاق  معاون  الکوزی،  جان  خان  حال  این  با 
صنایع افغانستان و یکی از تاجران مطرح این کشور از طرح 
تصویب روزهای جمعه و شنبه به عنوان روز رخصتی استقبال 

می کند.
بازارهای  با  مطابقت  اقتصادی  نفع  که  گفت  الکوزی  آقای 
جهانی در پی این رخصتی ها مشخص خواهد شد: »بدون شک 
که ما یک کشور اسالمی هستیم و روز جمعه برایمان اهمیت 
خاص دارد. ولی اگر به جای پنج شنبه روز شنبه رخصتی شود 
بسیار خوب می شود؛ چرا که روز شنبه در دنیا رخصت است«.
در عین زمان شماری از شهروندان افغانستان از طرح رخصتی 
نظر  هم  شماری  و  کنند  می  استقبال  شنبه  و  جمعه  روز  در 
مخالف دارند. عصمت مرادی یکی از شهروندان کابل و مامور 
دولت گفت: »ما رضایت نداریم. کشور ما به قوای بشری نیاز 
می  مفت  دولت  کارمندان  برای  دولت  معاش  روز  یک  دارد. 

رود. معاش می گیرد و کار نمی کند«.
روزهای شنبه بازارهای افغانستان نمی توانند با بازارهای جهانی 

هماهنگ باشند.
اما معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان 
عقب  کاری  نظر  از  را  افغانستان  تنها  نه  طرح  این  می گوید 
بهتر است: »موسساتی که  پیشبرد کارها  برای  بلکه  نمی کشد، 
اینجا کار می کنند، انجوها، موسسات بین المللی، سفارتخانه ها 
و دفاتر نمایندگی ملل متحد همه روز شنبه رخصت هستند؛ به 
این خاطر ارتباط با آنها در این روز قطع بود. به خاطر همنوایی 
با آنها هم که شده باید این دو روز در افغانستان رخصتی می 

شد«.
کاری  ساعات  کاهش  از  جلوگیری  برای  گفت  همچنان  او 
سنجیده  طرح هایی  نیز  خصوصی  سکتور  و  دولتی  کارمندان 
شده است. به گفته وی با اضافه کردن نیم ساعت کار در صبح 
جبران  را  کاری  ساعات  کمبود  که  است  ممکن  بعدازظهر  یا 

کرد.
هشت  افغانستان  در  کار  رسمی  زمان  مدت  حاضر  حال  در 
اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  گفته  به  است.  روز  در  ساعت 
می  کار  ساعت   1۷32 ساالنه  کشور  این  در  دولتی  کارمندان 
کنند. افغانستان در عین زمان رخصتی های مناسبتی زیادی هم 
دارد که به گفته برخی از جامعه شناسان باعث عقب مانی در 

پیشرفت این کشور شده است.
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در جریــان حملــۀ هفتــم قــوای شــوروی، باری احمدشــاه 
مســعود بــا جمعــی از یارانــش در “ســفیدچهر” پنجشــیر 
ــن  ــت بمب افگ ــاِل آن 12 ج ــه دنب ــد و ب ــایی ش شناس
منطقــه را مــورد بمباردمــاِن متواتــر قــرار دادنــد. در حالــی 
کــه در ارتفاعــات کــوه نیــز نیروهــای پیاده نظــام شــوروی 
ســنگر گرفتــه بودنــد، او یکــه و تنهــا در اوج بمباردمــان 
ــه پیــش  ــه امــن فکــر می شــد، ب ــی ک ــه ســوی دامنه ی ب
رفــت و در پاســِخ همکارانــش کــه او را بــه پنهــان شــدن 
ــد، گفــت: »شــهادت  ــی می کردن ــوه راهنمای ــارۀ ک در مغ

بهتــر از اســارت اســت«. 
ــبانه  ــال 13۶۷ ش ــد: »در س ــان می گوی ــدان نجیم خ قومان
ـ تالقان  بــدون ســالح بــرای کشــف و ترصد بــاغ ذخیــره 
رفتیــم و بــه حــدی بــه پوســتۀ دشــمن نزدیــک شــدیم 
کــه بــه ســیم خــاردار رســیدیم و پهــره دارِ دشــمن کــه در 
چندمتــری مــا قــرار داشــت، متوجه شــد و بــدون معطلی 
مــا را بــه مسلســل بســت و فقــط یــک پســتی زمیــن بود 
کــه در آن خوابیدیــم، و بــرای بیــش از نیم ســاعت تمــام 
ســاحه زیــر آتــش گرفتــه شــد. در جریــان این آتشــباری، 
آمرصاحــب پرســید: چــه بــا خــود داری. گفتــم تفنگچــه 
همراهــم اســت. آن گاه تفنگچــه را گرفــت و در میان آتش 

بــا مــارش مــارش ســریع خــود را بــه عقــب کشــید.«
در همیــن ســال، صمــد پاچــا یکــی از فرماندهــان ســتم 
ملــی کــه در خواجه غــار مرکزیــت داشــت، مســعود را بــه 
بهانــۀ مذاکــره دعــوت کــرد و بــه وی وعــده داد کــه آمادۀ 

تســلیم شــدن به مجاهدین اســت. مســعود 
بــا چنــد نفــر محــدود از محافظیــِن خــود 
ــی رود  ــرارگاه صمــد پاچــا م ــه ســوی ق ب
ــِن  ــه و کمی ــل، از توطی ــک مح و در نزدی
ــردد. ــد و برمی گ ــی می یاب ــتمی ها آگاه س
وقتــی مناســبات دوســتم و مســعود پــس 
ــت  ــه وخام ــل رو ب ــم کاب ــقوط رژی از س
گذاشــت، شــبی یکــی از ملیشــه های 
دوســتم موتــرِ حامــِل وی را از فاصلــۀ 
چندمتــری در منطقــۀ وزیــر اکبرخــان 
ــال  ــرار داد. در س ــدف ق ــل، ه ــهر کاب ش
13۷2 نیــز هلیکوپتــر حامــل وی در نهرین 
مــورد تعقیــب طیــارات جــِت دوســتم قرار 
گرفــت کــه طــی آن حادثــه، دو هلیکوپتــر 
ــِر  ــی هلیکوپت ــد، ول ــرار گرفتن ــدف ق ه
مســعود بــه گونــۀ معجزه آســا از ایــن خطر 

ــرد.  ــه در ب ــالم ب جــان س
زمانــی کــه طالبــان در 13۷3 بــه میدان شــهر 
رســیدند، احمدشــاه مســعود بــا دو محافِظ 
خویــش بــه میــاِن طالبــان رفــت و بــا آن ها 
ــا  ــی از آن ج ــت. وقت ــو نشس ــه گفت وگ ب
برگشــت، همکارانــش او را به خاطــر ایــن 
ــران  ــد، و س ــرار دادن ــاد ق ــورد انتق کار م
طالبــان نیــز از این کــه مســعود از میان شــان 
ــوس  ــخت افس ــود، س ــته ب ــده برگش زن

ــد.  خوردنــد و خــود را مالمــت کردن
ــاه  ــل، احمدش ــینی از کاب ــس از عقب نش پ
ــه  ــرد ک ــاس ک ــرورت احس ــعود ض مس
ــال  ــن رو در چندس ــوزد؛ از ای ــی بیام پیلوت
اخیــر عمــرش، در نقــش دســتیار پیلــوت 
پــرواز  کــرد. در جریــان ایــن پروازهــا کــه 

ــت،  ــورت می گرف ــان ص ــیر و تالق ــان پنجش ــاً می عمدت
ــِر  ــر هلیکوپت ــک تای ــر از ی ــه غی ــاری در ســال 13۷۷ ب ب
حاملــش بقیــه از کار افتادنــد، امــا در نهایــت هلیکوپتــر به 

ــر زمیــن نشســت. ســالمت ب
در ســال 13۷9 در تالقــان در محاصــرۀ شــدید طالبــان قرار 
گرفــت، کــه ســرانجام از آن جــا نیــز جــان بــه ســالمت 

. د بر
ــۀ  ــه وظیف ــی ک ــت مل ــوولین ادارۀ امنی ــن مس هم چنی
حفاظــت از جــان احمدشــاه مســعود را بــر عهده داشــتند، 
مدعی انــد کــه در چندیــن مــورد بمب هایــی را کشــف و 
خنثــا کرده انــد کــه از راه دور کنتــرول می گردیــد و فقــط 

بــه قصــد جــان مســعود تعبیــه شــده بــود.
ذکــر ایــن حــوادث، تنهــا می توانــد شــمه یی از خطراتــی 
را حکایــت نمایــد کــه مســعود طــی 23 ســال مبــارزه اش 
ــه  ــت؛ ورن ــوده اس ــه رو ب ــا روب ــا آن ه ــدی ب ــور ج به ط
فرماندهــی جنگ هــای متعــدد و رفتــن روی کشــترازهای 
ــد  ــتان می خواهن ــه در افغانس ــانی ک ــرای کس ــن ب مای

قوماندانــی کننــد، یــک امــر معمــول اســت. 
این همــه حــوادث بــدون این کــه کوچک تریــن اثــر 
منفــی بــر روحیــۀ مســعود بگــذارد، هــر روز یکــی پــی 
ــی  ــون صخره ی ــعود هم چ ــید و مس ــر از راه می رس دیگ
اســتوار در برابــر تهاجمــات و توطیه هــا مقاومــت 
می کــرد. از بررســی ایــن نــکات، بــه خوبــی درمی یابیــم 
کــه کســی را در افغانســتان هم ردیــِف او قــرار دادن خطــا 

نــه، بلکــه جفاســت.
ســرانجام مســعود در اثــر یک حملــۀ انتحاری به شــهادت 

رســید کــه در جنــِگ افغانســتان فقط یک پیشــینه داشــت 
و آن حملــۀ انتحــاری یــک مــرد عــرب بــه جــان مولــوی 

جمیل الرحمــن رهبــر ســلفی ها در کنــر بــود. 

واقع بینی  
در ده ســال اخیــر تــا جایــی کــه بــه یــادم می آیــد، مفهــوم 
ســه عبــارت را به خوبــی دریافته ام: یکی “نشــئۀ قــدرت”، 
ــر”  ــۀ جبران ناپذی ــومی “ضایع ــی” و س ــری “واقع بین دیگ
ــداول  ــته های مت ــره و در نوش ــای روزم ــه در محاوره ه ک
ــا  ــن عبارت ه ــتعمال ای ــا اس ــم. ام ــا برمی خوری ــه آن ه ب

چیزی ســت و درک معانــی آن هــا چیــزی دیگــر. 
ــیانه از  ــتعماِل ناش ــرِت اس ــر کث ــر اث ــات ب ــیاری اوق بس
کلمــات و عبــارات، آن هــا حساســیت و معنــای واقعــِی 
خویــش را از دســت می دهنــد و کامــالً نابه جــا و 
ــا  ــهِ م ــا توج ــی در این ج ــد. ول ــه کار می رون ــورد ب بی م
فقــط روی کلمــۀ “واقع بینــی” اســت کــه روزانــه بارهــا آن 
را می شــنویم و اشــخاص و افــراد را بــه واقع بیــن و غیــر 
واقع بیــن تقســیم می کنیــم. بــرای شــخصیت های بزرگــی 
چــون مســعود نیــز، واقع بینــی یــک امر بســیار مهم اســت 
و میــزان موفقیــِت آنــان بــه ایــن امــر بســته گی دارد. بــرای 
این کــه موضــوع را بهتــر بشــکافم، بــه یــک خاطره اشــاره 

می کنــم.
اواخــرِ بــرج ثــور 13۷۶ طالبــان در اثــر تبانــی بــا جنــرال 
عبدالملــک، بــر والیــات شــماِل کشــور مســتولی شــدند 

و گلیــم پُرزرق وبــرِق جنــرال عبدالرشــید دوســتم را 
برچیدنــد. شــهر مهــم مزارشــریف به دســت طالبــان افتــاد 
و طالبــان و همدســتاِن عــرب و پاکســتانی آن گــروه وارد 
شــمال کشــور شــدند. در ظــرف ده روز، ده والیت شــمال 
ــی  ــد، در برخ ــان درآم ــرف طالب ــه تص ــرق ب و شمال ش
نقــاِط والیــِت بدخشــان پرچــم ســفید بــه رمز طرفــداری 
از طالبــان برافراشــته شــد و تنهــا درۀ پنجشــیر بــود کــه 
ــج جهــت مــورد  ــی کــه از پن مقاومــت می کــرد، در حال
حملــۀ طالبــان قــرار داشــت و انــدراب نیــز در آشــفته گی 

ــرد. ــر می ب ــل به س کام
پاکســتان طالبــان را پــس از ایــن پیشــرفت بــه رســمیت 
شــناخت و بــه طــور رســمی، پشــتیبانی خــود را از آن هــا 
ــت  ــۀ وق ــر خارج ــان وزی ــود. گوهرایوب خ ــالم نم اع
ــی،  ــتاد ربان ــه زودی اس ــه ب ــت ک ــالم داش ــتان، اع پاکس
ــان  ــیلۀ طالب ــاه مســعود به وس ــرال دوســتم و احمدش جن

دســتگیر خواهنــد شــد.
اســتاد برهان الدیــن ربانــی رییــس دولــت افغانســتان، بــا 
عجلــه از تالقــان خــارج شــد و بــه تاجیکســتان پنــاه بــرد. 
اســتاد ســیاف کــه در کنــدز به ســر می بــرد و در محاصــره 
واقــع شــده بــود، بــا زحمــت فــراوان راهــی تاجیکســتان 
گردیــد. جنــرال دوســتم پیشــتر از دیگــران بــا همــکاران 
نزدیکــش بــه ازبکســتان و از آن جــا بــه ترکیــه رفتــه بــود. 
ســید منصــور نــادری رهبــر فرقــۀ اســماعیلیه، ذریعۀ یک 
هلیکوپتــر بــه ازبکســتان فــرار نمــود. اســتاد عبدالکریــم 
خلیلــی رهبر حــزب وحدت اســالمی نیز در بامیان به ســر 
می بــرد و یــک فرونــد هلیکوپتــر در آن جــا آماده بــود تا او 

را بــه خــارج 
ــال دهد. انتق

ـ چــه  ـ مرکــز مقاومــت  در چنیــن وضعیتــی، در پنجشــیر 
می گذشــت؟ 

راه هــای پنجشــیر از مدت هــا پیــش توســط طالبــان قطــع 
شــده بــود و نــرخ گنــدم فــی ســیر بــه ســه صدهزارافغانی 
صعــود کرده بــود، چندین هــزار مجاهــد از پروان، کاپیســا 
و شــمال کابــل در پنجشــیر به ســر می بردنــد، اکثــر 
خانواده هــا در پنجشــیر نــان نداشــتند و از تــوت و تلخــان 
اســتفاده می کردنــد و میــزان گرســنه گی بــه حــدی 
بــود کــه چنــد نفــر در بیمارســتان چهل بســترِ “رخــه” ی 
ــک  ــدروزه و خش ــنه گی چن ــت گرس ــه عل ــیر ب پنجش

ــد. ــان باختن ــان، ج ــدِن روده های ش ش
بــرای مجاهدیــن توســط دو فرونــد هلیکوپتــر از تالقــان 
نــان پختــه بــه پنجشــیر انتقــال می یافــت و اگــر آســمان 
ــت.  ــورت نمی گرف ــز ص ــن کار نی ــود، ای ــود می ب ابرآل
ــزی  ــی چی ــک افغان ــد ل ــۀ مســعود بیــش از چن در خزان
نمانــده بــود؛ چنــد هفتــه پیــش از آن، احمدشــاه مســعود 
می خواســت بــرای پیــدا کــردن مبالغــی، موترهــای 
ســواری اش در مزارشــریف را بــه فــروش برســاند امــا در 
جمــع کثیــری از علمــا و قوماندانــان کــه همــه بــه فروش 
آن رأی دادنــد، صاحــب ایــن قلــم بــه دالیــل مختلــف بــا 
ایــن کار مخالفــت شــدید نمــود کــه آن مطالــب همیــن 
ــه، از  ــت و در نتیج ــات درج اس ــاِب جلس ــاال در کت ح

فــروش آن هــا جلوگیــری بــه عمــل آمــد.
ــا  در چنیــن اوضاعــی طبیعی ســت کــه روحیــۀ مــردم ت
چــه انــدازه پاییــن می آیــد. همــه روزه همــراه با همــکاراِن 
خویــش کــه در رأس مــان انجنیــر محمــد اســحاق قــرار 
داشــت، ذریعــۀ یــک جیــپ بــه دفتــر می رفتیــم؛ مــردم 
ــالم  ــوان س ــه عن ــت ها ب ــدند و دس ــده می ش ــران دی نگ
بــه ســختی بــاال می شــد. انجنیــر محمــد اســحاق کــه در 
مقاومتــش در برابــر حــوادث، انگشت نماســت و به شــعر 
ــت از  ــن بی ــدارد، در مســیر راه ای ــت ن ــدان رغب هــم چن

ــرد: ــه می ک ــظ را زمزم حاف
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کـجا دانـنـد حـال مـا سـبک ساران ساحل ها.

ــام  ــۀ پی ــرای هفته نام ــرمقاله یی ب ــود س ــرار ب آن روز ق
ــای  ــار دری ــدر کن ــد چه ق ــد بنویســم، خــدا می دان مجاه
ــی در آن  ــا گوی ــم؛ ام ــا ســوژه یی بیاب ــدم زدم ت ــده ق پارن

ــد. ــرده بودن ــوژه ها م ــامِ س روز تم
در جــوار منــزل ســادۀ احمدشــاه مســعود، نظــم و ترتیِب 
محافظیــن برهــم خــورده بــود و تنهــا یــک هلیکوپتــر در 
ــدازۀ یــک  ــه ان ــود کــه آن هــم ب ــزل ایســتاده ب ــن من پایی
پــرواز ســوخت داشــت. از دو اتاق فرماندهی مســعود، در 
یکــی مخابــره جابه جــا بــود و در دیگــری، شــب چهــارم 
جــوزای13۷۶ ، جلســه یی مشــتمل از ســران جبهــۀ 
ــکیل  ــعود تش ــاه مس ــت احمدش ــت ریاس ــیر تح پنجش

گردیــد.
در هــر چنــد دقیقــه، خبــر تســلیمی یــک ولســوالی و یــا 
ــید.  ــوش می رس ــه گ ــره ب ــق مخاب ــه از طری ــک منطق ی

طالبــان راه ســالنگ را شــکافته بودنــد و قوای شــان از دو 
طریــق به هــم وصــل گردیــده بــود. مــال عبیــداهلل وزیــر 
دفــاع طالبــان از طریــق مخابــره پی هــم عنوانــی مســعود 
ــی از  ــود. و یک ــلیم ش ــد تس ــه بای ــتاد ک ــام می فرس پی
فرماندهــان مشــهور مجاهدیــن در ســالنگ نیز که تســلیم 
طالبــان شــده بــود، ذریعــۀ مخابره از مســعود می خواســت 
تســلیم شــود و می گفــت: مقاومــت بیهــوده اســت. چــون 
ــه را  ــیای میان ــورهای آس ــان کش ــریع طالب ــرفت س پیش
وحشــت زده کــرده بــود، آن هــا در صــدد تأمیــن روابــط با 
طالبــان افتــاده بودنــد؛ از این رو اســتاد ربانی از تاجیکســتان 
ــه مســعود اطــالع داد کــه سیاســت در  ذریعــۀ تلیفــون ب
این جــا تغییــر کــرده و دیگــر آمــادۀ همکاری نیســتند، باید 
در فکــر نجــات جــان خــود باشــید. بدیــن معنی کــه باید 
فــرار نماییــد. مســعود خلیلــی ســفیر افغانســتان در دهلی، 
احمــد ولــی مســعود بــرادر احمدشــاه مســعود در لنــدن 
ــه  و جمعــی دیگــر پیام هــای مشــابهی می فرســتادند و ب
احمدشــاه مســعود تأکیــد می داشــتند کــه مقاومــت بیهوده 

اســت و بایــد کشــور را تــرک بگویــد.
افــراد ارتباطــی بــا ریاســت اســتخبارات، روابــط خــود را 
بــا ایــن اداره قطــع کــرده بودنــد و ایــن ریاســت طرحی را 
ترتیــب کــرده بــود کــه در آن گفتــه شــده بــود؛ تا مســعود 
از کشــور خــارج شــود، فهیــم خان کــه برخی کســان فکر 
می کردنــد در مواقعــی با سیاســت های احمدشــاه مســعود 
موافقــت نشــان نمی دهــد، قدرت را در پنجشــیر به دســت 
ــار  ــان کن ــا طالب ــرد و از طریــق تفاهــم ب گی
ــام در  ــل ع ــق از قت ــن طری ــا بدی ــد، ت آی

پنجشــیر جلوگیری شــود.
در جلســۀ ســران پنجشــیر، تنهــا یــک نفــر 
مقاومــت را بی فایــده و زیان بــار خوانــد 
و راه مذاکــره و گفت وگــو بــا طالبــان را 
پیشــنهاد کــرد، امــا بقیــه آن را رد کردنــد و 
ــود کــه  ــی روشــن نب ــار دانســتند؛ ول زیان ب
ــور  ــات کش ــد نج ــه قص ــت ب ــن مقاوم ای

ــاری.  ــت انتح ــا مقاومتی س ــت و ی اس
هــدِف مــا قــدرت واقع بینــی مســعود 
اســت آن هــم درحالی کــه تعــدادی از افــراد 
سرشــناس و همــکارِ احمدشــاه مســعود بــه 
خــارج پنــاه بــرده بودنــد و مقاومــت را یــک 
ــل از  ــی قب ــد. یک ــر می خواندن ــرِ بی ثم ام
مقاومــت، تخلیــۀ دســته جمعی پنجشــیر و 
رفتــن مــردم به ســوی تاجیکســتان را مطرح 
نمــود تــا بعــد از تخلیــه، مجاهدیــن بتوانند 
بــا خیــال راحــت جنــگ را بــه پیــش بَرنــد؛ 
ــته جمعی در آن  ــۀ دس ــن تخلی ــه یقی ــا ب ام
شــرایط نــه ممکــن بــود، نــه مفیــد. دیگری 
ختم هــای قرآن مجید را در سراســر مســاجد 
پنجشــیر مطــرح نمــود. کســی هــم وجــود 
ــت  ــه الزم می دانس ــال را در منطق زن و اطف

تــا مجاهدیــن بــا سرســختی دفــاع کننــد. 
آینــدۀ افغانســتان بــه تصمیم جلســۀ ســران 
پنجشــیر به ویژه بــه ارادۀ احمدشــاه مســعود 
گــره خــورده بــود و گــوش میلیون هــا 
افغــان انتظــار تصمیــِم او را داشــت. در 
جریــان جلســه، غالم رضــا حــدادی ســفیر 
ایــران در امــور افغانســتان به مســعود تلیفون 
کــرد و در اولیــن پرســش گفــت: “آمرصاحــب هنــوز در 
ــد  ــه ناشــی از چن ــی گرفت ــا لحن داخــل هســتی؟” وی ب
شــبانه روز بی خوابــی امــا مصمــم در پاســخ گفــت: “چــه 
ــم باشــم و در  ــان مردم ــد در می ــن بای ــی؟ م ــر می کن فک

میــان آن هــا کشــته شــوم!”
ــم.  ــرده می توانی ــه ک ــا چ ــه م ــود ک ــش دوم آن ب پرس
احمدشــاه مســعود گفــت: هرچــه عاجــل مــواد غذایــی 
ــم. و  ــا مقاومــت می کنی کنسروشــده از هــوا بفرســتید، م
همــان شــب از طریــق رادیــو بی.بی.ســی مســعود اعــالم 
کــرد کــه: »اگــر یــک نفــر هــم باقــی بمانــم، نــه تســلیم 
ــم«. ــم، بلکــه مقاومــت می کن ــرار می کن ــه ف می شــوم و ن
ــردم  ــور آورد و م ــه ش ــد را ب ــزاران مجاه ــدا، ه ــن ص ای
ــن  ــه ای ــه تعجــب واداشــت ک ــان را ب تحــت ســتم طالب
چه گونــه مردی ســت و راز ایــن اســتواری چیســت.

ــن  ــک چنی ــیر ی ــت در پنجش ــرای دوام مقاوم مســعود ب
ــود:  ــرح نم ــی را مط طرح

ــران  ــیر در ک ــی پنجش ــای عقب ــدو راه ه ــۀ کومان 1. قطع
ــمن از  ــا دش ــد، ت ــن کاری نمای ــاواک را مای ــان و خ منج

ــد. ــه نکن عقــب حمل
2. قرارگاه هــای دوران جهــاد کــه در عمــق دره هــای 

ــوند. ــال ش ــاره فع ــتند، دوب ــت داش ــی موقعی فرع
ــیر  ــد از پنجش ــه می توانن ــه داوطلبان ــی ک 3. خانواده های
خــارج شــوند، بایــد تشــویق گردنــد؛ تــا بدیــن ترتیــب 

ــود. ــرف ش ــر مص ــی کم ت ــواد خوراک م
۴. پــل کوکچــه در والیــت تخــار منفجــر گــردد تــا طالبان 
نتواننــد به ســوی مناطــق مــاورای کوکچه پیشــروی کنند.
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میالد حسن نیـا 

بخش سوم و پایانی

نکتۀ دیگری که در مورد شخصیت های فرعِی این دو داستان 
بوف  راوی  و  گره گوار  حسادِت  حس  کرد،  ذکر  می توان 
کور به زنده گی و خوشی های آن هاست، حس حسادت در 

گره گوار را از این قسمت ها متوجه می شویم:
مثل  مسافران  از  بعضی  که  کرد  باور  می شود  راستی   ...«
به  ظهر  از  بعد  که  وقتی  می کنند؟  زنده گی  حرم  زن های 
مهمان خانه برمی گردم تا سفارش ها را یادداشت بکنم، تازه 
نهار ]غذای چاشت[شان را  آقایان را می بینم که دارند  این 

صرف می کنند ...«
نیز  به حقارت  این حس حسادت حتا  دیگر  قسمتی  در  و 

تبدیل می شود:
میز،  روی  صداهای  تمام  بین  که  کرد  تعجب  »گره گوار 
نمی شد.  قطع  می کرد،  کار  که  آن ها  آرواره های  جرغ  جرغ 
مانند این که می خواستند به او ثابت کنند که برای خوردن، 
است و شاخک حشرات، هر چند  دندان های حقیقی الزم 
برنمی آید.  کار  این  عهدۀ  از  باشد،  هم  قوی  و  خوب  که 
گره گوار، به حال غمناک، فکر کرد: »من گرسنه ام، اما اشتها 
برای خوردن این نوع چیزها ندارم. چه قدر این آقایان چیز 

می خورند! در این مدت من فقط باید بمیرم!««
و این حس حسادت و حقارِت راوی بوف کور نسبت به 
شخصیت های فرعی که او خودش آن ها را رجاله ها می نامید، 

در این جمالت به روشنی احساس می شود:
»ولی نمی دانم چرا هر نوع زنده گی و خوشی دیگران دلم را 
به هم می زدـ در صورتی که می دانستم که زنده گی من تمام 
شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش می شود. به من چه 
ربطی داشت که فکرم را متوجه زنده گی احمق ها و رجاله ها 
بکنم، که سالم بودند، خوب میخوردند، خوب می خوابیدند 
و خوب جماع می کردند و هرگز ذره یی از دردهای مرا حس 
نکرده بودند و بال های مرگ هر دقیقه به سر و صورت شان 

سابیده نشده بود؟«
از شخصیت های دیگری که در هر دو اثر دارای ویژه گی های 
مشابهی هستند، می توان از زن سرپایی و دایه به ترتیب در 
شخصیت ها  این  دوی  هر  که  برد،  نام  کور  بوف  و  مسخ 
تنها افرادی هستند که با وجود این تغییرات و دگرگونی در 
شخصیت اصلی بازهم از او دوری نمی کنند و به کارهای او 

رسیده گی می کنند:
»... از این روز به بعد صبح و عصر پیرزن فراموش نمی کرد 
که از الی در نگاهی به او بکند و ابتدا برای این که گره گوار 
»این  می گفت:  دوستانه  بیاورد،  بیرون  خود  پناهگاه  از  را 
سنده گز پیر رو بسه« و یا »خرچسونه جون بیا این جا« ... 
گره گوار به حدی از شیرین زبانی های زن پیر خشمناک شد 
که به طرف او چرخید، آن هم با وضع سنگین و مشکوک، 
مثل این که می خواست به او حمله بکند و لیکن آن زن از 

گره گوار نترسید«)مسخ(
با  مسخ،  داستان  سرپایی  زن  مانند  دایه  نیز  کور  بوف  در 

شخصیت اصلی ارتباط برقرار می کند و از او نمی ترسد:
»حالم بدتر شد، فقط دایه ام، دایۀ او هم بود، با صورت پیر و 
موهای خاکستری، گوشۀ اتاق کنار بالین من می نشست، به 
پیشانی ام آب سرد می زد و جوشانده برایم می آورد ... چرا 
با من نداشت، خودش را آن قدر  این زن که هیچ رابطه یی 
این زن به من اظهار  ... چرا  داخل زنده گی من کرده بود؟ 
عالقه می کرد؟ چرا خودش را شریک درد من می دانست؟«

دو شخصیت گرت ـ خواهر گره گوار ـ در مسخ و لکاته در 
معرفی  مشابهی  ویژه گی های  با  داستان ها  در  نیز  کور  بوف 
شخصیت  بسیار  عالقۀ  مورد  شخصیت  دو  هر  می شوند، 
به  گره گوار  شدید  عالقۀ  مسخ  داستان  در  هستند.  اصلی 
خواهرش عالوه بر تأکید بر آرزوی قلبی گره گوار به این که 
طی  در  بفرستد،  موسیقی  هنرستان  به  را  خواهرش  بتواند 

جمله یی این گونه بیان می شود:
»... او فقط راضی بود هنگامی که خواهر در اتاقش می آمد، 

صدای او را بشنود ...«
عالقۀ راوی بوف کور به لکاته، به صورت شدیدتری بیان 

می شود:
»... نه تنها او را می خواستم، بلکه تمام ذرات تنم، ذرات تن 

او را الزم داشت. فریاد می کشید که الزم دارد ...«
و یا در قسمتی دیگر این عالقه این گونه بیان می شود:

را  او  پیرهن  که  دیدم  سوز  پیه  جلو  برگشتم  که  اتاقم  »در 
برداشته ام ... آن را بوییدم، میان پاهایم گذاشتم و خوابیدم ـ 
هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم. صبح زود از صدای 
داد و بیداد زنم بیدار شدم که سر گم شدن پیرهن دعوا راه 
انداخته بود... ولی اگر خون راه می افتاد، من حاضر نبودم که 

پیرهن را رد کنم ...«
این که در نمونه های ذکر شده، نشان داده شده است که  با 
با شخصیت  ارتباط  به حداقل  کور  بوف  راوی  و  گره گوار 
محبوب شان قانع هستند، مانند شنیدن صدا و یا داشتن یک 
پیراهن از او، ولی در ذهن شان رویای تملک کامل آن ها را 

می پرورانند:

به  کند...  باز  خواهرش  سوی  به  راهی  داشت  تصمیم   ...«
این جا  هیچ کس  زیرا  بیاید؛  او  پیش  باید  که  بفهماند  او 
نمی توانست پاداشی که در خور موسیقی او بود، به او بدهد. 
تا  یعنی  برود،  بیرون  اتاقش  از  که  نمی گذاشت  را  او  دیگر 
به  اولین بار  برای  او  مهیب  هیکل  اقاًل  بود.  زنده  که  مدتی 
درها  همۀ  جلو  حال  عین  در  وقت  آن  می خورد.  دردی 
کشیک می داد و با نفس دو رگه اش مهاجمین را می تارانید.«

داده  نشان  این گونه  کور  بوف  راوی  در  تملک  حس  این 
می شود:

»... آرزوی شدیدی می کردم که با او در جزیرۀ گم شده یی 
باشم که آدمی زاد در آن جا وجو نداشته باشد، آرزو می کردم 
یک زمین لرزه یا توفان و یا صاعقۀ آسمانی همۀ این رجاله ها 
دونده گی  می کشیدند،  نفس  اتاقم  دیوار  پشت  در  که  را 
فقط من  و  را می ترکانید  می کردند و کیف می کردند، همه 

و او می ماندیم...«
آن ها  به  نسبت  لکاته  و  گرت  شدید،  عالقۀ  این  وجود  با 
در  وحشت  این حس  داشتند،  بیزاری  و  وحشت  احساس 

وجود گرت در داستان مسخ این گونه نشان داده می شود:
»یک روز ـ تقریبًا یک ماه بعد از تغییر شکل گره گوار بود و 
خواهرش هیچ علتی نداشت که از او بترسد ـ کمی زودتر 
از معمول وارد شد و او را دید که بی حرکت و در وضعی 
که تولید وحشت می کرد، از پنجره به بیرون نگاه می کند... 
با  را  در  و  عقب جست  به  بود.  ناراضی  ورود خودش  از 
کلید بست... زمانی که او برگشت، حالش خیلی هراسان تر 
از معمول بود. از آن جا ملتفت شد که هیکلش، هنوز تولید 
نفرت در دختر بی چاره می کرد و همیشه این طور خواهد 

ماند.«
وحشت لکاته از راوی بوف کور نیز در ماجرای شب اول 

ازدواج آن ها از زبان راوی به وضوح بیان می شود:
»... چراغ را خاموش کرد، رفت آن طرف اتاق خوابید. مثل 
بید به خودش می لرزید، انگار که او را در سیاه چال با یک 

اژدها انداخته بودند...«
به  نسبت  لکاته  و  گرت  که  نفرتی  و  وحشت  بر  عالوه 
گره گوار و راوی بوف کور داشتند، ویژه گی مشترک دیگِر 
اصلی  شخصیت های  مرگ  به  نسبت  بی اعتنایی شان  آن ها، 

بود، به طور مثال گرت در جمع خانواده می گوید:
»باید او را از سر خودمان باز کنیم ... پدر جان یگانه راه حل 
این است که به درک برود. باید از فکرت بیرون کنی که این 

گره گوار است.«
در بوف کور نیز بی اعتنایی لکاته در جمله یی که برادر لکاته 

از قول او به راوی می گوید، قابل تشخیص هست:
»شاجون میگه حکیم باشی گفته تو میمیری، از شرت خالص 

میشیم. مگه آدم چطو میمیره؟«

نتیجه گیری
با توجه به آن چه گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که 
اثر  کور  بوف  رمان  و  کافکا  فرانتس  اثر  مسخ  داستان  میان 
صادق هدایت روابط میان متنی وجود دارد که داللت بر این 
موضوع دارد که هدایت در خلق شاهکار خود به اثر کافکا به 
عنوان یک پیش متن توجه داشته است. متأسفانه هنوز عده یی 
منزلۀ  به  را  بینامتنی  روابط  نوع  این  از  استفاده  منتقدان  از 
سرقت و انتحال ادبی تلقی می کنند. به طور مثال جناب آقای 

»منابع و مآخذ  مقاله یی تحت عنوان  محمدرضا سرشار در 
ادبی بوف کور« بعد از بررسی چند اثری که به زعم ایشان 
چنین  نموده،  استفاده  آن ها  از  کور  بوف  خلق  در  هدایت 
منصفی،  و  آگاه  منتقد  هیچ  برای   ...« می نماید:  نتیجه گیری 
جای کمترین تردیدی نباید باقی مانده باشد که بوف کور، 
اعظمش  بخش  در  باشد،  »خالقه«  اثر  یک  آن که  از  بیش 
نوشته یی »تألیفی« است...« و در بدنۀ مقالۀشان ارزش ادبی 
نویسنده نسبت  از ذهن خالقۀ  اصیل و حاصل  اثری  به  را 
می دهد و بوف کور را تا سطح یک کار بدلی )باسمه یی( و 
اقتباسی، تنزل می دهد. حال آن که با توجه به نظریۀ بینامتنیت، 
هیچ متنی یک اثر صرفًا خالقه نمی تواند باشد و به طور حتم 
منتقدین  این  است.  یافته  تشکیل  پیش متن  چند  یا  یک  از 
هدایت را متهم می کنند به این که در خلق بوف کور به آثاری 
ادگار  موپوسان،  دونروال،  ژرار  وولف،  ویرجینیا  ریلکه،  از 
آلن پو، نوالیس، چندین فلم از کارگردانان سینمای صامت و 
اکسپرسیونیست و ... توجه داشته است و شاید تندترین این 
انتقادات مربوط باشد به شخصی به نام عنایت اهلل دستغیبی، با 
نام مستعار سعید، که در مورخ 73/10/3 عنوان مطلب خود 
یا  نوشته  هدایت  صادق  را  کور  نوشت: »بوف  این گونه  را 

واشینگتن آیروینگ؟«
اثر  چند  و  چندین  که  کور  بوف  که  این جاست  جالب  اما 
بی نظیر ادبی و هنری را به عنوان پیش متن در پشت سر خود 
دارد، می تواند چه لذت فروانی را از طریق خوانش بینامتنی 
که روالن بارت]16[ و میکاییل ریفاتر]17[ این گونه خوانش 

را معرفی می کنند، به مخاطب خود بچشاند.
این مقاله، خالی از لطف به نظر نمی رسد  برای حسن ختامِ 
که پاسخی را که خود هدایت به م. فرزانه در مورد تقلید از 

نویسنده گان بزرگ داده است، از نظر گذراند:
»تقلید؟ همه تقلید می کنند. من هم تقلید می کنم. تقلید عیب 
نیست. دزدی و چاپیدن عیب است. داشتن شخصیت در این 
به  اوریژینالیته  بزند.  جا  اوریژینال  را  خودش  آدم  که  نیست 
آدم  بسا  چه  نیست.  کردن  خلق  شرط  نیست،  حسن  تنهایی 
حرفی داشته باشد که باید تو یک قالب خاص گفته بشود و 
این قالب پیش از او ساخته شده باشد... اگر به هوای این که 
می خواهی مقلد نباشی، نه ببینی، نه بخوانی و نه بشنوی و نه 
چیزی یاد بگیری، کارت خراب است؛ چرا که خبر نداشتن 
از کار دیگران آدم را اوریژینال نمی کند. باید خواند و شنید 
و اگر عرضه داشت، زیرش زد]؟[. بلد نبودن تکنیک نوشتن 
مانع نوشتن می شود... همین سارتر یک مقالۀ انتقادی برای 
یک نویسندۀ شوروی]روسی[ نوشته و بهش ایراد می گیرد که 
خواند  و  خواند  باید  است...  خوانده  کتاب  تا  پنج هزار  فقط 
و خواند... ولی آن روزی که می نشینی بنویسی، باید خودت 
باشی، دیده و شنیده و حِس خودت باشد. آن وقت اصاًل به 
یادت نمی آید که داری چه تکنیکی را به کار می بری... فوت 
خواسته  بی این که  می زنی،  کار  به  بلدی،  را  ساختمان  فن  و 
باشی دیگران را به حیرت بیندازی... من به نسبت مطلبی که 
دارم، طرز کارم عوض می شود... اما به طور معمولی و عادی 
از پیش به خودم نمی گویم فالن تکنیک جویس و ویرجینیا 
وولف را انتخاب کنم یا فوت و فن کافکا و داستایفسکی را. 
بهترین  باید  دارد،  حرف  وقتی  ندارد.  یا  دارد  حرف  یا  آدم 
شکلی را که با حرفش جور است انتخاب کند، نه اینکه اول 
ُفرم را انتخاب کند و فالن تکنیک را به کار ببرد... منظورم 

از بهترین ُفرم این است که برای درآوردن جان کالم از هیچ 
وسیله یی نباید گذشت. نه از لغت، نه سبک، نه جمله بندی، 
رویش  ساختمان  تا  باشد  به جا  باید  همۀشان  اصطالح...  نه 

بند شود.«
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طالبان با حفر یک تونل، خانۀ یکی...
فرمانده عبدالصبور می رسد، آن را بمب گذاری کرده و پس 

از خارج شدن از تونل آن را منفجر کردند.
به گفتۀ این مقام  امنیتی در این رویداد سه زن، دو کودک و 

۶ تن از محافظان آقای عبدالصبور کشته شده اند. 
انفجار  این  از  پس  طالبان  که  می شود  گفته  حال  این  با 
این فرمانده  با محافظان  ساحه را محاصره کرده و ساعتی 
درگیری یی داشته اند. این رویداد حوالی بامداد امروز رخ 

داده است.
و  طالبان  میان  درگیری ها  تلفات  دربارۀ  اطالعاتی  کنون  تا 

افراد این فرمانده معلوم نیست.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

این بار نخست طالبان نیست که از چنین تکنیکی استفاده 
می کنند. چهار سال پیش نیز طالبان با حفر تونلی به طول 
320 متر از خانه یی در نزدیکی زندان قندهار به داخل این 
زندان، سبب فرار ۴۷۵ تن از زندانیان طالب از این زندان 

شده بودند.
حفر این تونل پنج ماه را در برگرفته بود.

پارسـا
خوب  رییس جمهور  حاِل  که  می رسد  نظر  به 
از  سر  و  می شود  غیب  یک باره  به  او  این که  نیست. 
بیمارستان های آلمان درمی آورد یا این که در این اواخر 
با عصا و چهارپایه ظاهر می شود، بماند؛ بحث بر سِر 
این است که »وضعیت سیاسِی او در چه حال است؟«
اولین   رییس جمهوری که تا چندی پیش می کوشید 
و آخرین پیام بِر صلِح افغانستان باشد، به نظر می رسد 
که با وجود تحوالت اخیر، حاال دیگر چندان دل و 
دماِغ خوشی ندارد. او که تمام تخم مرغ هایش را در 
یک سبد گذاشت و آن را با تمامِ خلوص به نااهلی 
بشکست  سبو  »آن  فهمیده  حاال  داد،  پاکستان  چون 
چندان  که  دارد  هم  حق  البته  ریخت«.  پیمانه  آن  و 
که  پیداست  امر  ظواهِر  و  شواهد  از  نباشد.  خوب 
رییس جمهوری که پیش از این در هر عرصه یی، ده ها 
از  را  عمل  ابتکارِ  دیگر  حاال  داشت،  طرح  و  برنامه 

دست داده است. 
برگزاری  از  پیش  افشای خبر مرگ مالعمر، درست 
با  غنی  رییس جمهور  هیأت  مذاکرات  دومِ  دور 
خوشحال کننده  هرکسی  برای  طالبان،  نماینده گان 
نبود.  چندان خوشایند  غنی  رییس جمهور  برای  بود، 
رییس جمهور غنی که تازه طرح دوستی با مالعمر را 
ریخته بود و در نطق بعد از نماز عید فطر هم از او 
به گرمی سپاس گزاری کرد، از همان لحظات آغازیِن 
اعالن خبر مرگ مالعمر با بداقبالی روبه رو شد. جدا 
مرگ  شد،  او  بی خبری  از  که  بسیاری  انتقاداِت  از 
مالعمر پای میز نوپاِی مذاکرات را هم لنگ کرد. مال 
اختر آمد و به خاطر خودشیرینی در میان جنگجویان 
طالب، به همۀ تالش های رییس جمهور غنی پشِت پا 
زد. هنوز رییس جمهور باورش نشده بود و در بستر 
به سر می برد، که  آلمان  بیماری و مهجورِی خود در 
انفجارهای تکان دهندۀ اخیر در کابل، به او ثابت کرد 
که نباید در میز قمار با اسالم آباد با همۀ کارت هایش 

بازی می کرد.
پس از این حمله بود که رییس جمهور غنی در نشست 
خبری تندی، از نارفیقِی اسالم آباد گله کرد و هشدار 
به قطع روابط با پاکستان داد؛ در نتیجه او آخرین تیری 
که در تفنگ داشت را هم به تاریکی شلیک کرد و با 

تهدید جانب مقابل به »هیچ«، خود را خالی کرد. سفر 
پشت بنِد هیأت عالی رتبه به اسالم آباد هم ثابت کرد که 
غنی حاال دارد با جیب خالی بازی می کند. این سفر 
از دید بسیاری ها بیهوده و عجوالنه تحلیل شد و در 
عمل هم چیزی جز مشتی وعده، در پی نداشت. در 
همۀ  که  رییس جمهوری  که  کرد  اعتراف  باید  نتیجه 
همه  و  گذاشت  پاکستان  سبد  در  را  تخم مرغ هایش 
شلیک؛  را  تیرهایش  همۀ  و  کرد  رو  را  کارت هایش 
حاال دیگر حرفی برای گفتن ندارد. این درمانده گی و 
استیصاِل رییس جمهور غنی در مراسم ویژۀ تجلیل از 
روز استرداد استقالل کشور به خوبی نمایان بود؛ تمام 
سخناِن او به چند کلمه تعریف و تمجید از نیروهای 
امنیتی و چند شعار علیه تروریسم خالصه می شد. او 
نه از طرحی نو سخن گفت و نه از راه حلی ممکن.  

اما در همین حال، برخی از رفقا و رقبای رییس جمهور 
که  عبداهلل  داکتر  یافته اند؛  بهتری  احواِل  و  اوضاع 
با  مخالفت  از همان نخست هم در هر محفلی سازِ 
و  گرفته  قرار  حق  موضِع  در  حاال  می زد،  پاکستان 
جنرال  می کشد.  رخ  به  را  خود  حقانیِت  می تواند  تا 
این ها جنگ در میان مردم  از  دوستم هم که پیش تر 
ترجیح  ارگ نشینی  به  نسبت  را  علیه شورشیان  خود 
داده بود، حاال بیش از پیش به قهرمانی طالب ستیز و 
رهبری راه بلد بدل شده است. استاد محقق و دیگران 
نبودند  حاضر  این  از  پیش  که  آن جا  از  هرکدام  هم 
امین بودن و امن بودِن پاکستان در رفاقت،  بر روی 
از  بهتری  به مراتب  وضع  حاال  کنند،  سرمایه گذاری 
رییس جمهوری حاال  دارند.  قمارباخته  رییس جمهور 
یا باید همچنان بر راهی که در این ده ماه رفته، استمرار 
ورزد و در نتیجه تجربۀ سلِف خود یعنی حامد کرزی 
در قبال پاکستان را تکرار کند و یا هم این که راهِ خود 
را به کوچۀ شرکایی چون عبداهلل یا دوستم کج کند؛ 
هرچند که در این راه ها او مرد نخست نخواهد بود. 

تنها در سیاست خارجی خود  نه  رییس جمهور غنی 
او  بلکه  بوده،  بازنده  یک  کنون  تا  پاکستان  قبال  در 
در قبال رقبای سیاسی داخلِی خود هم حاال از قافله 
عقب مانده است. این واقعیت را می شود به صراحت 
در سخنان کسانی چون ضیاء الحق امرخیل که در این 
کسی  هر  از  بیش  دلسوز  فاشیستی  چهرۀ  در  روزها 

خودنمایی می کند، به تماشا نشست. امرخیلی که خود 
با مهندسی انتخابات پُرتقلب، اشرف غنی را بر کرسی 
ریاست جمهوری نشاند، حاال بیش از هر کِس دیگری 
از بی مهری رییس جمهوری نسبت به قوم خود می نالد. 
این گواه آن است که حاال دیگر رییس جمهور غنی 
نه تنها در معادالت منطقه یی قافیه را باخته، بلکه در 
عرصۀ داخلی هم قافیه را به رقبای سیاسی اش باخته 
و نه راهکاری برای ملتش دارد و نه هم دل خوشی یی 

برای ملیتش. 
با ناکامی پروژۀ صلح با طالبان و رفاقت با پاکستان، 
دیگر  حاال  غنی  رییس جمهور  که  می رسد  نظر  به 
گزینه های چندانی ندارد. او یا باید با پیوستن به صف 
مخالفان پاکستان، به گونۀ ضمنی اشتباهش را بپذیرد 
البته  با تواضع کامل پشت سِر رفقای حکومتی و  و 
بی پروایی  با  یا هم  و  قرار گیرد  رقبای سیاسی خود 
کاماًل  که  بایستد  دیروزش  نادرسِت  موضع  سر  بر 
اگر  او  این،  از  جدا  است.  غیرعقالنی  و  غیرمنطقی 
بپیوندد،  اسالم آباد  مخالفان  جبهۀ  به  که  بپذیرد  حتا 
بازهم گزینه های چندانی پیِش رو نخواهد داشت تا 
آن طور که او می خواهد در زمان کم به دستاوردهای 
بزرگ برسد. مسلماً رویارویی با پاکستانی که فناوری 
و  دارد  را  قدرتمند جهان  ارتش  هفتمین  و  هسته یی 
در وزِن کسانی مانند هند مشت می زند و با پشتوانۀ 
شرکای استراتژیکی چون چین و انگلیس و امریکا، با 
ما شاخ و شانه می کشد، راه دراز و پرپیچ وخمی ست 

که توان و حوصلۀ بسیار می خواهد.  
طرح هایی چون اقدام از طریق سازمان های بین المللی 
پاکستانی،  کاالهای  تحریم  استراتژیک،  شرکای  و 
راه اندازی یک جنِگ رو در رو یا استخباراتی، عمل 
همه  و  همه  دیگری،  ممکن  اقدام  هر  یا  و  بالمثل 
طرح های خام با اما و اگرهای بسیار است که عجالتًا 
گرفتِن  پیش  در  نمی شوند.  منتهی  مطلوب  نتایج  به 
مطالعۀ  یک  اساس  بر  باید  جدیدی  برنامه عمِل  هر 
همه جانبه و استراتژی جامِع درازمدت و انعطاف پذیر 
باشد. به این ترتیب، عجوالنه برخورد کردن و همۀ 
تجربه های  گذاشتن،  سبد  یک  در  را  تخم مرغ ها 

ناکامی ست که باید از آن عبرت گرفت.

کشور  مرکز  در  غزنی  والیت  در  محلی  مقامات 
نام  به  افراطی  جدید  گروه  یک  گیری  شکل  از 
به  کشور  جنوبی  مناطق  در  اسالمی«  »کماندوهای 

ویژه والیت های زابل و ارزگان خبر دادند.
محمدعلی احمدی، معاون والی غزنی می گوید که 
این گروه که در حال حاضر دستکم یک هزار نفر 
شان برای آنها تثبیت شده اند، با شبکه القاعده پیوند 
دارد و پس از عملیات گسترده ارتش پاکستان در 
وزیرستان شمالی که در ماه جون سال 201۴ انجام 

شد، آنها وارد افغانستان شده اند.
»بخش  گفت:  بخدی  خبرگزاری  به  احمدی  آقای 
از  پس  القاعده  با  مرتبط  نیروهای  از  بزرگی 
عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی 
از  شان  بیشتر  که  افراد  این  افغانستان شدند،  وارد 

هستند  میانه  آسیای  کشورهای 
بدخشان  تخار،  های  والیت  در 
بخش  و  شدند  مستقر  قندوز  و 
زابل  در والیت  امدند  آنها  دیگر 
خاک  مانند  مناطق  در  ارزگان  و 
ارغنداب  و  شاهجوی  افغان، 

مستقر شدند.«
این  چند  هر  گوید  می  او 
القاعده  شبکه  با  پیکارجویان 
ارتباط دارند اما از زمان که وارد 
به  انهاییکه  اند،  شده  افغانستان 
رفتند  افغانستان  شمال  سمت 
عمال در جنگ با نیروهای امنیتی 
از  گروهی  اما  دارند،  قرار  افغان 
آنها که در زابل، ارزگان و قندهار 
مستقر شدند با ایجاد گروه جدید 
با نام کماندو های اسالمی بیشتر به کار استخباراتی، 

تبلیغی و جلب و جذب نیرو مشغول هستند.
او  که  اطالعات  براساس  افزود  غزنی  والی  معاون 
اتباع  پیکارجویان  این  بیشتر  است،  کرده  دریافت 

چیچین، ازبکستان، چین و ترکمنستان هستند.
احمدی، در مورد پرسشی که چرا این پیکارجویان 
در دو منطقه شمال و جنوب افغانستان مستقر شده 
اند گفت که آنها مطابق برنامه عمل می کنند و در 
به مشکل  یا در یک منطقه  صورت که یک مسیر 
مواجه شوند، از مسیر و منطقه دومی استفاده کنند.

نخستین ضربه شصت
اسالمی  دولت  گروه  با  اسالمی  کماندوهای  افراد 
موسوم به داعش ارتباط نزدیک دارند، هر چند آنها 

در برخی مناطق زابل و ارزگان با طالبان چندین بار 
درگیر شدند و طالبان را از مناطق در خاک افغان، 

ارغنداب و شاهجوی بیرون راندند.
پیکارجویان  این  که  میگوید  احمدی  محمدعلی 
بسیار مجهز هستند، همواره با نقاب و روبند ظاهر 
می شوند و با موترهای نوع هایلکس گشت و گذار 
می کنند، برای نخستین بار انها در منطقه شاهجوی 
زابل 31 مسافر را ربوند که هنوز هم دستکم ده نفر 

این گروگانها را در اختیار دارند.
معاون والی غزنی در پاسخ به این پرسش که واکنش 
باشندگان محل در مورد حضور و فعالیت این گروه 
تازه تشکیل شده چه بوده گفت: »وقتیکه در اولین 
اقدام آنها مسافرین را در ماه حوت سال گذشته به 
گروگان گرفتند، گروگانها را در مناطق خاک افغان 
و دای چوپان نگهداری کردند، براساس اطالعات 
که ما داریم، مردم بومی محل که در اطراف محل 
نگهداری این مسافرین بودند چهار مسجد بودند که 
نمازگذاران همین چهار مسجد می آمدند به شکل 
ادای وظیفه دینی و فریضه اسالمی این مسافرین را 
لت و کوب می کردند، این نشانگر این مسله است 
که مردم منطقه به خاطر مسایل ایدیولوژیک از این 
پیکارجویان حمایت می کنند و آنها را بانی و ناجی 

اسالم می دانند.«
او می گوید که در حال حاضر این افراد با استفاده 
از وضعیت موجود در منطقه و سنتی بودن مردمان 
بومی محل و به شدت تبلیغات دینی که راه انداخته، 
جای پا باز کرده اند و اگر جلو آن گرفته نشود در 
دولت  برای  بزرگی  سر  درد  دور  چندان  نه  آینده 

افغانستان ایجاد خواهند کرد.
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امریکا کمک های مالی...
عملیات های ضد تروریستی از امریکا دریافت کرده است.

مرگبار  حمالت  انجام  به  متهم  حقانی  تروریستی  شبکه 
زیادی در پایگاه های وزیرستان شمالی می باشد که از جمله 
آن می توان به حمله 19 ساعته این شبکه به سفارت امریکا 

در کابل در سپتامبر 2011 میالدی اشاره کرد.
قبل  چندی  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
سال  از  گزارشی  ارائه  با  امریکا  خارجه  امور  وزارت  نیز 
201۴ میالدی، اعالم کرده بود که پایگاه های مخفی طالبان 
افغانستان و شبکه حقانی تاکنون در پاکستان فعال هستند و 
ارتش این کشور با عملیات نظامی آن ها را تحت تاثیر قرار 

داده اما برای از بین بردن کامل آن ها اقدامی نکرده است.
اما یک مقام امنیتی پاکستان واکنش به این گزارش گفته بود 
که ادعای امریکا مبنی بر در امان بودن طالبان افغان و شبکه 

حقانی در مناطق قبایلی پاکستان صحت ندارد.
توسط  میالدی   19۷0 سال  اواخر  در  حقانی  شبکه 
طالبان  القاعده،  گروه  با  و  شد  ایجاد  حقانی«  »جالل الدین 
افغانستان و دیگر گروه های شبه نظامی در منطقه متحد شد 

و به عملیات های خود ادامه می دهد.
وزارت امور خارجه امریکا این گروه را در ۷ سپتمبر 2012 

میالدی به عنوان سازمان تروریستی خارجی ثبت کرد.

روحت جاویدانه...
را برداشت موضوع را گفتم، گفت چشم میایم که آمد. طی 
اولین دیدار آمر صاحب شهید نیز مانند من محسور اخالق 

و سنجیده گی این دوست گرانمایه گردید.
به شهید بزرگوار، غفوری عزیز و همه همراهان شهیدش در 
واقعه بامیان و خانواده های شان تسلیت می فرستم، از بارگاه 
تا فردوس برین را جایگاه همه ی  ایزد منان استدعا دارم 

آنان قرار دهد.
احمد ولي مسعود

ريس بنیاد شهید مسعود

آیا غنی قافیه را باخته است؟

ظهور گروه تازۀ افراطی در جنوب افغانستان
به شورای امنیت شکایت...

خواسته هایش را بر افغانستان تحمیل کند.
برای  زیادی  زمان  که  داد  هشدار  پاکستان  به  اجرایی  ریاست 
ملل  سازمان  امنیت  به شورای  افغانستان  رسیدن طرح حکومت 
باقی نمانده است و اسالم آباد باید از این فرصت استفاده کند، در 
غیر اینصورت افغانستان دیگر فریب ها و سیاست های دوگانه این 

کشور را تحمل نخواهد کرد.
نظامیان پاکستانی با سربازان افغانستان روز پنجشنبه در والیت کنر 
دوباره درگیر شدند که این درگیری ها ساعت ها به طول انجامید.

در این درگیری یک سرباز افغانستانی و 3 سرباز پاکستانی کشته 
و 2 سرباز افغانستانی دیگر زخمی شدند.

چندی قبل، عاطفمل معاون اداری وزارت امور خارجه افغانستان 
نیز با احضار سفیر پاکستان در کابل در رابطه با حمالت راکتی 
پاکستان به مرزهای افغانستان، گفته بود که هشت سرباز مرزی 
از قلمرو پاکستان  نتیجه حمله راکتی روز سه شنبه  افغانستان در 

کشته شده اند.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز کشته شدن سه سرباز مرزی این 
تأیید  را  افغانستان  مرزی  نیروهای  با  درگیری  هنگام  در  کشور 

کرده، اما جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است.
در پی حمالت انتحاری در کابل نیز اشرف غنی اعالم کرده بود 
انتحاری هنوز در  که کمپ های آموزش بمب گذاری و حمالت 
به سوی  این کشور  از  پیام جنگ  هنوز  و  فعال هستند  پاکستان 

افغانستان ارسال می شود.
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ورزش

چرا پدرو به چلسی رفت؟

پیروزی قاطع افغانستان برابر مالدیف
بارسلونا باید در هفته نخست لیگا در دیداری 
رئال  و  برود  میدان  به  بیلبائو  برابر  سخت 
نیز در دیداری آسان مهمان خیخون  مادرید 

است.
فصل جدید ر قا بتهای اللیگا از دیشب )جمعه( 
با دیدار ماالگا و سویا آغاز شد. حساس ترین 
دیدارهای هفته  نخست را دو تیم مدعی ر ئال  
ماد رید و بارسلونا روز یکشنبه برابر حریفان 

خود برگزار خواهند کرد.
توانست  که  قهرمانی  عنوان  مدافع  بارسلونا، 
گذشته  فصل  در  را  اروپا  فو تبا ل  گانه  سه 
کسب کند برای اولین دیدار در فصل جدید 
میدان  به  باسک  در  بیلبائو  اتلتیک  برابر  باید 
برود. این دیدار تکرار فینال سوپر جام اسپانیا 
است که هفته  گذشته سرنوشت آن مشخص 
با  بیلبائو  اتلتیک  خانه  در  بارسایی ها  شد. 
نتیجه  چهار بر صفر شکست خوردند و دیدار 
بر  با تساوی یک  تیم  نیز دیدار دو  برگشت 
بیلبائو فاتح  یک به پایان رسید تا در نهایت 
سوپر جام اسپانیا شود. به  این  ترتیب بارسایی 
خواهند  نخست  هفته   در  سختی  آزمون  ها 
در  خود  شکست  انتقام  برای  باید  و  داشت 

سوپر جام برابر بیلبائو به میدان بروند.
فصل  شروع  در  تقویت خود  برای  بارسلونا 
به  اتلتیکومادرید  از  را  توران  آردا  جدید 
خدمت گرفت و الکسی ویدال را از تیم سویا 
نیمکت  مهاجم  پدرو،  البته  آنها  کرد.  جذب 
نشین خود را از دست دادند و این بازیکن به 

تیم چلسی پیوست.

عملکرد  گذشته  بازی های  در  ها  بارسایی 
ضعیفی در خط دفاعی خود داشتند. دریافت 
هشت گل در دو بازی برابر سویا و اتلتیک 
نگران  را  تیم  این  هو اد ا ران  حسابی  بیلبائو 
کرده است. عالوه بر این اخراج پیکه به دلیل 
درگیری با داور مسابقه برابر بیلبائو باعث شد 
تا این بازیکن چهار بازی از همراهی تیمش 
محروم شود و شروع فصل جدید لیگا را از 
دست خواهد داد. باید ببینیم انریکه با وجود 
تمام این مشکالت چه تدابیری برای شروع 

فصل جدید لیگا خواهد داشت.
را  فصل  این  مدعی  تیم  دیگر  ماد رید  ر ئال  
باید  و  کرد  خواهد  شروع  بنیتس  رافائل  با 
خیخون  اسپورتینگ  برابر  نخست  هفته   در 
شدند  موفق  پیش  هفته   آنها  برود.  میدان  به 
کوآچیچ را از تیم اینتر به خدمت بگیرند و به 
احتمال زیاد در روزهای آینده ایرارامندی را 

از دست خواهند داد.

رئالی ها هر چند بعد از مدت ها در این فصل 
با  ولی  ندارند،  اختیار  در  را  کاسیاس  ایکر 
به  را  خوشی  خبر  راموس  قرارداد  تمدید 
هو اد ا ران خود دادند. رئالی ها در درون دروازه 

نیز کاسیا را از تیم اسپانیول جذب کردند.
احتمال  به  یکشنبه  بازی  در  ماد رید  ر ئال  
نخواهد  ترکیب خود  در  را  بنزما  کریم  زیاد 
بنزما  پیوستن  درباره  زیادی  داشت. شایعات 
به گوش رسیده است، ولی دلیل  به آرسنال 
غیبت این مهاجم فرانسوی مصدومیت اعالم 

شد.
خاویر  لیگا،  جدید  فصل  شروع  آستانه  در 
تباس، رییس اتحادیه فو تبا ل لیگا عنوان کرد: 
لیگا بهترین لیگ دنیا است و جذابیت زیادی 
در سراسر دنیا برای هو اد ا ران دارد. در آستانه 
شبکه  کالن  قراردادهای  ر قا بتها  این  شروع 
زنده  برای پخش  تلویزیونی خصوصی  های 

بازی های لیگا به اوج خود رسیده است.

کرد  تاکید  آرسنال  فرانسوی  سرمربی 
در  و  نمی رود  جایی  اوزیل  مسوت 

آرسنال خواهد ماند.
که  حالی  در  ساکرنت،  گزارش  به  
سرنوشت  درباره  زیادی  صحبت های 
مسوت اوزیل به گوش رسیده است، 
این  کرد:  تاکید  آرسنال  سرمربی 
بازیکن جایی نمی رود و قراردادش را 

در آرسنال تمدید می کند.
اوزیل  گفت:  مورد  این  در  ونگر 
قصد  و  ماست  برای  مهمی  بازیکن 
نداریم به هیچ قیمت او را در اختیار 
تیم دیگری قرار دهیم. او در بازی های 
کامال  و  داشته  نمایش خوبی  ما  اخیر 
این  اوزیل  تالش  دارد.  تعهد  تیم  به 
است که بتواند ما را به نتیجه  برساند 
ما  دهد.  ادامه  را  خوبش  بازی های  و 
خوبی  نمایش  اوزیل  با  گذشته  فصل 
با  فصل  این  در  امیدوارم  داشتیم. 
مسوت  و  سانچس  آلکسیس  حضور 
را  خوبی  نتایج  حمله  خط  در  اوزیل 

کسب کنیم.
از  اینکه  بر  تاکید  با  ونگر  آرسن 
حمایت کامل استن کروئنکه، سهامدار 

اصلی باشگاه آرسنال برخوردار است 
اعالم کرد به زودی قراردادی جدید با 
قرمزهای لندن امضا می کند. او گفت: 
استن  حمایت  از  که  مفتخرم  بسیار 
او  کروئنکه برخوردار هستم. حمایت 
برای من اهمیت بسیاری دارد. دوست 
با  چون  بمانم  آرسنال  در  ابد  تا  دارم 
عاشق  من  می شوم.  جاودانه  کار  این 

آرسنال هستم.
افزود:  توپچی ها  فرانسوی  سرمربی 
نیاز  که  است  این  مثبت  و  مهم  نکته 
سران  کردن  متقاعد  برای  چندانی 
ندارم،  قراردادم  تمدید  برای  باشگاه 
هرچند به نظرم این موضوع مهم ترین 
حال  در  بخواهم  که  نیست  چیزی 
گفته  هم  قبال  بپردازم.  آن  به  حاضر 
بردن  باال  روی  می خواهم  که  بودم 
و  کنم  تمرکز  تیمم  عملکرد  کیفیت 
نسبت  مرا  تعهد  نمی تواند  کسی  هیچ 
من  برای  ببرد.  سوال  زیر  آرسنال  به 
دارد  قرار  اولویت  در  تیم  عملکرد 
قرار  آن  از  پس  ماندنم،  موضوع  و 

می گیرد.

است  باور  این  بر  منچستریونایتد  مهاجم 
این  به زودی گلزنی های خود را در  که 
گل  موضوع  و  گرفت  از سر خواهد  تیم 
جای  منچستر  اخیر  بازیهای  در  او  نزدن 

نگرانی ندارد.
به گزارش روزنامه گاردین، وین رونی در 
3 دیدار منچستریونایتد از شروع فصل تا 
بدین جای کار در امر گلزنی ناموفق بوده 
است. لوئیس فان خال که با کمبود مهاجم 
خرید  از  روبروست،  تیمش  در  بزرگ 
است،  کرده  خودداری  جدید  مهاجمان 
زیرا اعتقاد دارد که کاپیتان تیمش می تواند 
لیگ  جاری  فصل  در  را  گل   20 از  بیش 
در  منچستریونایتد  برساند.  ثمر  به  برتر 
خط حمله تنها خاویر هرناندس و جیمز 
حال،  این  با  دارد.  اختیار  در  را  ویلسون 
رونی معتقد است که زمان به ثمر رسیدن 

گل هایش به زودی فرا خواهد رسید.
رونی درباره شرایط خود در منچستریونایتد 
گفت: من آدم صادقی هستم. می دانم که 
چه زمانی خوب بازی نکرده ام. در مقابل 
آستون ویال پایین تر از استانداردهایم کار 
نبود که بخواهم بعدها  کردم. آن دیداری 
به آن فکر کنم و خیلی زود آن را فراموش 
فوتبال  در  اتفاقاتی  چنین  قطعًا  اما  کردم، 
افتد. شما چنین شب هایی را تجریه  می 
در  تازه  بگذرید.  آن  از  باید  و  کنید  می 
اوایل فصل هستیم. تنها 3 بازی را پشت 

سر گذاشته ایم. من پیش از این نیز با این 
به  که  دانم  می  و  شده ام  روبرو  انتقادات 
کنم  زودی گلزنی خواهم کرد. درک می 
باشم که وظیفه گلزنی  باید کسی  که من 
تیم را بر عهده دارد و برای به ثمر رساندن 

گل های تیم تالش می کند.
بروخه  با  دیدار  از  پس  که  رونی  وین 
ادامه  در  می زد،  را  ها  حرف  این  بلژیک 
دانم  می  نیست.  مشغول  من  ذهن  گفت: 
که چگونه باید نقشم را اجرا کنم. موضوع 
تنها این است که فرصت ها را به دست 
امری که  کنم؛  استفاده  آن ها  از  بیاورم و 
امیدوارم به زودی اتفاق بیفتد. همواره از 
بازی کردن مقابل نیوکاسل لذت برده ام و 
گلزنی  به  پایم  شنبه  روز  در  که  امیدوارم 
به  ما شروع  باز شود. مهم است که همه 
در  گلزنی  توانست  ممفیس  کنیم.  گلزنی 
یک  تنها  من  کند.  شروع  را  جدید  فصل 
انتقاد  به  ام و همه شروع  داشته  بد  بازی 
امر آشنا هستم و  این  با  اند.  از من کرده 
آن را در طول دوران بازی ام تجربه کرده 
ام. امیدوارم که از روز شنبه پایم به گلزنی 

باز شود.
هفته  در  باید  شنبه  امروز  منچستریونایتد 
گیرد  قرار  نیوکاسل  برابر  برتر  لیگ  سوم 
برابر  خود  برگشت  بازی  برای  سپس  و 

بروخه به بلژیک سفر خواهد گرفت.

مورینیو  و  فابرگاس  حضور  که  این  اعالم  با  چلسی  جدید  ستاره 
تاثیر زیادی در پیوستنش به این تیم لندنی داشته است، عنوان کرد: 

می خواهد جام های زیادی را با چلسی کسب کند.
به  گزارش   ساکرنت، پدرو، مهاجم نیمکت نشین بارسلونا در نهایت 
لندنی  تیم  پیراهن  تا در فصل جدید  بپیوندد  به چلسی  داده  ترجیح 

را بر تن کند.
این ستاره اسپانیایی که با قراردادی به ارزش 30 میلیون یورو در ازای 
جام های  و  قهرمانی  کسب  را  هدفش  پیوسته  چلسی  به  سال  چهار 
زیاد با این تیم عنوان کرد. او البته نقش سسک فابرگاس، هم تیمی 
سابقش و ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی چلسی را عامل پیوستن به 

این تیم عنوان کرد.
ستاره اسپانیایی چلسی شب پنجشنبه پس از مراسم معارفه خود در 
گفت و گو با سایت چلسی، گفت: نمی توانم تاثیر فابرگاس در پیوستنم 
به چلسی را نادیده بگیرم. من با سسک صبحت کردم، چرا که دوستان 
خوبی برای هم بودیم. می دانم که در اینجا احساس می کنم که در 
خانه هستم. با سزار آسپلیکوئتا و دیگو کاستا در تیم  ملی اسپانیا نیز 
از  اینجا احساس راحتی می کنم و قطعا یکی  بازی هستم و در  هم 
دالیلی که به چلسی پیوستم همین موضوع بود. فابرگاس دید خیلی 
خوبی دارد و در زمین مهاجمان را به خوبی پیدا می کند. من با سبک 
عملکرد  بتوانم  او  کنار  در  که  می کنم  فکر  و  دارم  آشنایی  او  بازی 
او هر زمانی که فکرش را هم نکنی  باشم.  خوبی در چلسی داشته 
می تواند مهاجم مورد نظرش را پیدا کند و به او پاس دهد. بازی در 

کنار فابرگاس راحت است.
عالوه بر این حضور ژوزه مورینیو نیز دیگر دلیلی بود که باعث شد 
من به چلسی بپیونددم. او هر کجا که بوده برای تیمش قهرمانی کسب 
کرده است. ژوزه مورینیو چند دفعه به من تلفن کرد و به من گفت 
که دوست دارد من در تیم او حضور داشته باشم و تیمش را قوی تر 
کند. بی صبرانه منتظرم که زیر نظر او بازی کنم و امیدوارم که بتوانم 

قهرمانی های زیادی را با او کسب کنم.
خانه  در  انگلیس  برتر  لیگ  سوم  هفته   در  باید  یکشنبه  روز  چلسی 
اولین حضور  می تواند  که  دیداری  برود.  میدان  به  ویچ  بروم  وست 

پدرو در چلسی باشد.
او درباره این موضوع گفت: اگر مربی بخواهد حاضرم که برای تیمم 
به میدان بروم. من در بارسلونا مقطعی در سمت راست بازی کردم 
بازی  بخواهد  مربی  که  کجا  هر  چپ.  سمت  در  نیز  را  مقطعی  و 
می کنم و تالش می کنم تا بهترین عملکردم را از خود در زمین نشان 
اینجا  در  موضوع  همین  خاطر  به  و  است  قهرمانی  ما  هدف  دهم. 
جمع شدیم. من در بارسلونا توانستم عناوین مختلفی را کسب کنم و 
امیدوارم که این روند را در چلسی نیز ادامه دهم و بتوانم در اینجا نیز 
قهرمانی های زیادی را کسب کنم. هو اد ا ران چلسی مطمئن باشند که 
من تمام تالشم را خواهم کرد تا بتوانم این تیم را به قهرمانی برسانم.

تیم ملی 19 سال فوتبال افغانستان دیروز 1-3 
مقابل مالدیف به پیروزی رسید. 

در مسابقات قهرمانی فوتبال 19 سالۀ جنوب 
آسیا، افغانستان دیروز به مصاف مالدیف رفت 
که با یک برد قاطع این تیم را از پیش روی 

برداشت. 

در  این دیدار که در کشور نیپال برگزار شده 
بود، بازیکنان افغانستان تیم برتر میدان بودند. 
تیم ملی 19 سال افغانستان روز یکشنبۀ همین 
هفته ساعت 2:1۵ در دومین بازی خود مقابل 

هند به میدان می رود.
تیم فوتبال افغانستان در جنوب آسیا اول است. 

دیدار سخت بارسا و آسان رئال در شروع اللیگا

ونگر:

 اوزیـل جـایی نمـی رود
:رونی

به زودی گلزنی را شروع می کنم

ACKU
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وزیر دفاع امریکا با اشاره به زندان گوآنتانامو در کوبا تاکید کرد که این پایگاه 
نظامی باید پیش از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما تعطیل شود.

زندان  گفت:  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
ارتش امریکا در خلیج گوآنتانامو به ابراز تبلیغاتی برای فعالیت های تروریستی 
اوباما  باراک  پایان دوران ریاست جمهوری  از  باید آن را پیش  تبدیل شده و 
جایگزین  بازداشت  تاسیسات  دنبال  به  جدیت  با  امریکا  دفاع  وزارت  بست. 
آتی  رئیس جمهوری  برای  را  آن  بخواهیم  ما  که  نیست  مساله ای  این  است. 

بگذاریم.
رئیس پنتاگون در جمع خبرنگاران تاکید کرد که کاخ سفید برای بستن گوآنتانامو 
همچون روزهای نخستین روی کار آمدن اوباما مصمم است و در حال کار بر 

روی مراحل نهایی است.
تبلیغاتی  ابزار  باشد، یک  باز  بازداشت  تاسیسات  این  که  زمانی  تا  وی گفت: 
که  نیست  مساله ای  اما  است  کار هزینه بر  این  بود.  تروریست ها خواهد  برای 

رئیس جمهوری امریکا بخواهد آن را برای جایگزین خود باقی بگذارد.
به گفته وی، مقام های دفاعی امریکا مراکزی در کانزاس و کارولینای جنوبی را 
به عنوان مقصد زندانیان گوآنتانامو در نظر گرفته اند. اشتون تاکید کرد: ما ظرف 

هفته های آتی مراکز دیگری را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
هرگونه انتقال زندانیان گوآنتانامو به سایت هایی در داخل خاک ایاالت متحده 
امریکا با بحث های داغ و جنجالی در کنگره روبه رو خواهد شد اما کارتر گفت 

که وزارتخانه وی قصد دارد تا طرح جامعی را به قانونگذاران ارائه دهد تا آنها 
تصمیم بگیرند.

تعطیلی گوانتانامو یکی از وعده های انتخاباتی اوباما بود.

روسیه  که  گفت  پنتاگون  ارشد  مقام های  ارزیابی  تایید  با  امریکا  دفاع  وزیر 
»تهدیدی بسیار بسیار مهم« است. گروهی از مقام های نظامی ارشد اخیرا گفتند 
که تهدید روسیه علیه امنیت ملی ایاالت متحده امریکا مشابه تهدید داعش در 

عراق و سوریه است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا گفت که 
وی با ارزیابی کارشناسان نظامی در رابطه با اینکه روسیه یک تهدید وجودی 
برای امریکاست، موافق است؛ خصوصا با این حجم وسیع از زرادخانه هسته ای 

آن.
وی افزود: بنابراین این مساله ای جدید نیست. آنچه جدید است و به نظر من 
با گذشت  این است که  با آن موافقم،  اشاره کرده اند و من  به آن  کارشناسان 
یک چهارم قرن از پایان جنگ سرد، ما روسیه را یک مخالف و رقیب در نظر 

نگرفته ایم.
از جنبه ها شبیه مخالف و رقیب  بسیار  از  پوتین  رفتار والدیمیر  کارتر گفت: 

است. این مساله یی جدید است. ما باید با این مساله مقابله کنیم.
وی همچنین استراتژی پنتاگون در مقابله با روسیه را رویکردی قوی و متعادل 
توانایی های  ما  که  معناست  بدین  آن  قوی  بخش  افزود:  کارتر  کرد.  توصیف 
کیفی خود را متعادل می کنیم و در مورد استقرار آنها، این رفتار روسیه را مد 

نظر قرار می دهیم.
رییس پنتاگون همچنین تاکید کرد که دو کشور همچنان در حوزه هایی که در 

راستای منافع طرفین است، همکاری خواهند داشت.
وی در تشریح سیاست  امریکا در قبال روسیه گفت: بخش متعادل سیاست ما 
رفتارهای  تمام  نمی توانیم  ما  با روسیه همکاری می کنیم چراکه  این است که 
آنها را تغییر دهیم. از جمله موارد همکاری طرفین در زمینه مبارزه با تروریسم، 

همکاری درباره کره شمالی، ایران و مناطق دیگر است.

رهبر کوریای شمالی دستور داد که نیروهای جبهه 
به  از جمعه شب  را  باش خود  آماده  مقدم سطح 

»وضعیت جنگی« باال ببرند.
خبرگزاری رسمی کوریای شمالی اعالم کرد: کیم 
جونگ اون فرمانده کل ارتش خلق کوریای دستور 
در  کوریای  ارتش خلق  مشترک  های  یگان  ورود 
تا  کرد  صادر  را  جنگی  وضعیت  به  مقدم  جبهه 
این نیروها در آمادگی کامل برای نبرد و عملیات 

غافلگیرانه باشند.
این خبرگزاری افزود: تصمیم باال بردن سطح آماده 
باش، پنجشنبه شب در جریان نشست فوق العاده 
را  نظامی گرفته شد که ریاست آن  کمیته مرکزی 

کیم جونگ اون برعهده دارد.

این  نوشت:  شمالی  کوریای  دولتی  خبرگزاری 
تصمیم از ساعت 1۷ روز جمعه )08:00( به وقت 

گرینویج اجرایی می شود.
های  یگان  که  حالی  در  افزود:  خبرگزاری  این 
قرار  جنگی  وضعیت  در  مقدم  جبهه  در  مشترک 
خواهند گرفت، همه خطوط مقدم نیز در وضعیت 

شبه جنگی قرار خواهند گرفت.
این وضعیت در پی تبادل آتش توپخانه ای نادر در 

مرز بین دو کشور صورت گرفت.
نظامی مرکزی کوریای  ها، کمیته  نوشته رسانه  به 
بعد  ساعاتی  را  خود  العاده  فوق  نشست  شمالی 
اقدام کوریای جنوبی در شلیک دهها گلوله به  از 
سمت کوریای شمالی برگزار کرد. کوریای جنوبی 
این گلوله باران را بعد از شناسایی موشک شلیک 

شده از کوریای شمالی به خاک خود انجام داد.
چندی  از  کوریای  دو  بین  مرزی  منطقه  در  تنش 

پیش باال گرفته است.

:پنتاگونرئیس

گـوآنتـانامو بایـد پیش از رفتـن اوبامـا تعطیـل شـود

وزیردفاعامریکا:

 روسیـه تهدیـد بسیـار بسیار مهمـی است

هبر کوریای شمالی »وضعیت جنگی« اعالم کرد

اردوغان تاریخ برگزاری انتخابات 

زودهنگام را اعالم کرد

در  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  از  ترکیه  جمهور  رییس 
اول ماه نوامبر آتی خبر داد.

عربی، رجب طیب  نیوز  اسکای  گزارش شبکه خبری  به 
انتخابات  کرد  اعالم  ترکیه  جمهور  رییس  اردوغان، 
زودهنگام پارلمانی اول ماه نوامبر آینده برگزار خواهد شد.
این مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه اعالم  از  پیش 
بودند، هیات عالی انتخابات ترکیه اول نوامبر سال جاری 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ  عنوان  به  را  میالدی 

زودهنگام احتمالی پیشنهاد کرده است.
احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه پس از 
آنکه هفته ها مذاکره با احزاب اپوزسیون ناکام ماند، رسما به 
تالش های خود برای پیدا کردن شریک ائتالفی پایان داده 
و حکم تشکیل دولت را به رجب طیب اردوغان، رییس 
انتخابات زود  برگزاری  بازگرداند و  این کشور  جمهوری 

هنگام را حتمی کرد.
از  متشکل  موقت  دولت  زودی  به  کرد  تاکید  اردوغان 
خارج  از  اعضایی  لزوم  صورت  در  و  پارلمان  اعضای 

پارلمان تشکیل خواهد شد.
از  نیز اعالم کردند، اردوغان پس  پایه ترکیه  بلند  مقامات 
هفته ها تالش برای تشکیل دولت ائتالفی که پیش از مهلت 
تعیین شده برای آن در 23 اوت شکست خورد، هفته آینده 
را خواستار خواهد  موقت  تشکیل دولت  اوغلو  داوود  از 

شد.
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