
مقام های محلی والیت بدخشان گفته  اند که در نتیجۀ 
حمالت هوایی نیروهای دولتی در ولسوالی راغستان، 

بازار این ولسوالی از ادارۀ طالبان بیرون شد.
سخنگوی پولیس بدخشان می  گوید که طالبان حوالی 
و  کردند  حمله  ولسوالی  این  بر  شب  پنجشنبه   2
رساندند  ولسوالی  این  بازار  نزدیکی  تا  را  خودشان 
که در نتیجۀ حمله های هوایی نیروهای دولتی عقب 

رانده شدند.
وی می افزاید که در این حمالت ۳۰ مخالف مسلح 

دولت کشته و اجساد ده تن آنان در میدان های نبرد 
باقی مانده است.

سه  درگیری  این  در  که  می گوید  بدخشان  پولیس 
سرباز پولیس کشته و سه تن دیگر زخم برداشته  اند.

این  از  پیش  که  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
شورای  عضو  یک  و  راغستان  ولسوال  خان  رستم 
به دست طالبان خبر  این ولسوالی  از سقوط  والیتی 

داده بودند.
طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.
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تالش برای رهایی انسان از بند و زنجیر؛ وقتی  که انسان چنین عشقی 
داشته باشد و به  پاِس آرمانش جان بر کف بگذارد و به خاطر صلح و 
آزادی جهاد کند، تا انسان به  حق طبیعی و انسانِی خود یعنی  آزادی 

دست یابد، عشق به  خودِی خود معنی می شود. )مرد استوار...، ص79(
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»چهارده سال گذشت، تقویم ها گفتند، ما باور نکردیم«.
این عبارت، احساِس عجیبی در من پدید می آورد و 
مرا به رویارویی با زمان ندا می زند. گاهی زبان انسان 
به یک باره گی  و  بی رحمی  با  دور  گذشته های  به  را 
پرت می کند و فضاهای تجربه شدۀ پیشینی را دوباره 
مجسم می سازد. زبان قدرِت تصویرگری عجیبی دارد، 
و ایماژهای زبانی قادرند تجربه های نوستالوژیِک از 
از  که  را  انسانی یی  قافلۀ  و  برانگیزند  را  دست رفته 
زمان جز مشتی از خاطراِت بی پیوسته و به هم پیوسته 
انسان  برگرداند.  عقب  به  سده ها  ندارد،  همراه  به 
تعبیر  به  و  دارد،  متفاوت  اما  درونی  نسبتی  زمان  با 
هایدگر: بیرون از زمان و سرچشمۀ زمان است؛ اما 
عروس زمان جز در چهاردیوارِ مقوالت ذهنی، ابعاد 

و رویدادهای پیرامونی نقاب از رخ برنمی دارد. 
رویدادها گاهی بی رحم اند و انسان را گام به گام نه، 
یادرفته   از  به خاطراِت  با شتاب  و  به یک باره گی  بل 
می سپارند؛ خاطره هایی که به تاریخ پیوسته اند و جز 
انسان،  نمی خورد.  نظر  به  اکنونی  واقعیِّت  لباِس  در 
با  و  می رود  فراموشی  به  »اکنون«ش  واقعیِّت  دیگر 
در  را  خودش  گذشته،  احساسات  برانگیخته گی 
این جریان،  در  واقعیِّت سپری شده می نگرد.  حصارِ 
»اکنوِن  سریِر  بر  دیروز«  »ساکت ایستادۀ  واقعیِّت 

گذرنده« تکیه می زند.
خورشید  آن،  در  که  می آفریند  باز  را  لحظاتی  متن، 
نهادند  زمین  بر  هندوکش  بلندباالی  شانه های  از  را 
از آن، بوم های  و بر دوش ها می کشیدند و آن سوتر 
خیاالتی در حرکتی مارپیچ و ناهموار سعی می کردند 
بر قله های قاِف آزادی بال بردارند و جهان را در زیِر 
چهارده سال  بپرورند.  خویش  قیرگوِن  سایه بال های 
گذشت اما خاطره ها هنوز زنده اند، روزهایی که روز 
و شب ها قدم برمی داشتیم تا از سرزمین زاغ و زغن 
به جغرافیای قهرمانان عبور کنیم و گوهِر آزاده بودن 
را از کف ندهیم. دو شب و روز راه پیمایی، از کوه 
مرز  از  هنوز  که  گام هایی  با  بگرام،  میدان  تا  صافی 
دوازده سال نگذشته بودند، یادواره هایی دشواری ست 
که دشوارِی آن را می توان از پِس پنجره های این متن 
احساس کرد. تا رسیدن به بگرام، وقتی از دهکده ها 
دیگان  چونان  بسیاری  مهیِب  صداهای  می گذشتیم، 
معنای  آن که  بدوِن  ما  و  می رسید  گوش  به  دیگان 
سرزمین  سوی  به  خویش  رفتِن  به  بدانیم،  را  آن 
مقاومت پُرشتاب تر ادامه می دادیم. خورشید از برِج 
از  قافله یی  با  و  پیاده  پایی  با  ما  و  می گذشت  اسد 
مرد و زن و طفل و کهن سال، از دشت های سوزان 
و  آب  نبودِ  می گذشتیم.  باریک آب  تََرک خوردۀ  و 
چندچندان  را  راه  دشواری  اسد،  آفتاِب  سوزنده گی 
قافله،  مرداِن  جز  که  بود  نمانده  چیزی  و  بود  کرده 

همه از پای بمانیم.
و  ماندیم  تنها  رسیدیم،  بگرام  فرودگاه  به  وقتی   
ما  و  شدند  ناپدید  ما  کنار  از  یکان یکان  همراهان 
اگر  و  می رفتیم،  راه  فرودگاه  ماین زارهای  میانۀ  در 
عنایت خداوند نبود، همه از دست رفته بودیم. فضا 
تاریک آلودتر می شد و ما همچنان در نقش های قدم 
فرودگاه  گزمۀ  با  آن که  تا  می گذاشتیم  پای  همدیگر 
برخوردیم و راه گم شدۀمان را بازیافتیم. به پنجشیر که 
رسیدیم، بی هیچی همه چیِز مردم بود؛ اما نشانه های 
آزادی بر فرازهای هندوکش به در جهش بود و حِس 
بود.  نمرده  کوه پایه نشینان  در سیمای  هنوز  آزاده گی 
و  برافروخته؛  چهره ها  و  بودند  برافراخته  قامت ها 
فقر نیز خم بر قامِت آن ها نیاورده بود. »آمرصاحب« 
پُرجاذبه  و امیدبخش ترین نامی بود که طنین آن در 
بر  را  هندوکشیان  غرورِ  و  می پیچید  تنگ  دره های 

بلندی ها جار می زد. 
از آن روزگار »چهارده سال گذشت، تقویم ها گفتند، 
مجسم  را  مثلثی  ترکیب ها  این  نکردیم«.  باور  ما 
زمان«  »زباِن  و  »زمان«  از  آن سخن  در  که  می سازد 
است، و مایی که خرامِ لحظه به لحظۀ زمان را باور 
نداریم و شرِح گذرِ زمان را حتا از زباِن واحدهای 
زمان  برنمی تابیم.  نیز  غیره  و  سال  ماه،  روز،  زمانِی 
چنان به شتاب می گذرد که »قیاس نتوان کرد«، و جز 

با توالی رویدادها قابِل سنجش نیست. 
پنجشیر سرزمیِن دیگری ست ویا شاید »دیگربودن«ش 
تنها برای من است، ویا شاید برای همه گان. من در 
این دره و از میان کره سنگ هایی که سختی حادثه ها 

را نشان می دهند، قد برافراشتم و با 
چشمه سارهای  شعرخوانی،  شبانی، 
سرد و شفاف، عروسنگ و رودخانه 
و طبیعت گره خوردم؛ اما این همۀ 
به  این جا  در  من  نیست.  ماجرا 
و  می یافتم  راه  سرزمین خودآگاهی 
هر  با  گرفتند.  را  برم  و  دور  دردها 
گامی، دردی در بغل داشتم و کوهی 
با  جز  که  اضطراب،  و  وسواس  از 
بر  و  برداشت  نمی توان  کوه  کمِر 
پربهای  هدیۀ  آگاهی،  کشید.  دوش 
خداوندی است؛ اما مصیبِت بزرگی 
نیز هست، تا آگاه نبودم، دردی نبود 

و وسوسه یی به خاطرم نمی گذشت؛ شاید هم دردها 
چه  نمی دانستم  چون  و  بودم  ناآگاه  من  اما  بودند، 
اژدهایی در دروِن انسان ها خوابیده است، بی خیال و 
سر به هوا می شتافتم و واژه یی به نامِ هراس نیز در 
قاموِس وجودم حضور نداشت. وقتی آگاهی یافتم، 
لرزه بر اندامم مستولی شد و برای آن که اژدها بیدار 
نگردد، »نفس دزدیده« راه می رفتم و قدم هایم را نیز 

یک به یک برمی شمردم. 
پنجشیر با همۀ اضطراب هایش زیبا بود و من با همۀ 
وسواس هایی که با من بزرگ می شدند و سنگزارهایی 
که  داشتم  یقین  می گرفتند؛  آزمون  به  را  توانم  که 
رستمی در مازندران است و بند بنِد اژدهای سیاه را 
درهم خواهد شکست و به زودی از بامِ عرش صفیِر 
صبح سر خواهد داد. من در »اکنون« نیستم، بلکه در 
گذشته  به  سال  چهارده  زمانم؛  از  آن سوتر  و  زمان 
برگشتم و به عقب نگریستم، مسعود زنده بود، کاله 
کج و آمرانه اش از ناراستی های روزگار و استواری 
یک ابرمرد سخن می گفت. او رادمردِ مومنی است، 
شب زنده دار و خداباور، هم دید دارد و هم دانش، 
سیاست ورزِ  هم  و  فرمانده،  هم  و  است  ادیب  هم 
یک رنگ و بی پیرایه. او که از هیچ حادثه یی خم بر 
ابرو نمی آورد، لحظاتی را با شعر نفس می کشد و از 
حیدری وجودی در موردِ این که: چرا در مولوی اصاًل 
به نام یأس و نومیدی چیزی وجود ندارد در حالی که 
و  می طلبد  پاسخ  می زند،  موج  ناامیدی ها  خیّام  در 
حیدری وجودی نیز پاسخی درخور می دهد. قهرمان، 
قهرماِن ادبیات نیز هست و در شعر به تفاوت هایی 
می نگرد که جز شماری ادیبان چیره دست نمی نگرند. 
مردم از »آمر صاحب« می گویند و از انجمن شعرا و 
نویسنده گانی که گردِ هم جمع آمده اند تا در ژاله باراِن 
بلندی های  در  پیچیده  صداهای  خمپاره،  و  تیر 
که  فصل هایی  در  نگراید.  خاموشی  به  هندوکش 
و  بودند،  خشکیده  خزان  جفای  از  همه  درختان 
نمی خورد،  به چشم  روزهایی که حضور ستاره گان 
تنها سپیدارهای راست قامت و جان به کف ایستاده 
بودند، و خورشیدی که بر بام های بلنِد »قالت سنگ« 

سنگر گرفته بود.
نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غالم همِت سروم که این قدم دارد 
می گذرد،  سال  چهارده  و  است  اکنون  که  اکنون  تا 
صحنه های  برمی گردم،  پنجشیر  به  که  هرازگاهی 
و  درمی آیند  تماشا  به  مقاومت  وحشتناِک 
از  دامن افشان  که  َکری  و  کور  بمب افکن های 
در  را  بمب خوشه هایش  و  می گذشت  دره  سقِف 
مصاف  این  در  مسعود  می کرد.  رها  خود  رفتِن  راه 
تنها نبود، رادمردان بسیاری هم رکاب او بودند و او 
را تا فرازهای قاِف آزادی همراهی کردند. وقتی بر 
می زنم،  تکیه  محمد  وزیر  مولوی  پدرکالنم،  مقبرۀ 
مسعود  آن  در  که  می رسد  تماشا  به  صحنه هایی 
هنوز جوانی بیست وچند ساله است و پس از اولین 
مولوی  و  می ایستد  منبر  کنار  در  ناموفق،  کودتای 
وزیِر پنجاه وچندساله او را در مدرسۀ قابضان و در 
مقامِ پیامبر، به مردم به معرفی می گیرد. او همه را به 
جوان  از مسعودِ  پیروی  و  کارواِن جهاد  به  پیوستن 
فرامی خواند و مردم را از تیزهوشی و درایت مسعودِ 
بزرگ خبر می دهد. آشنایی او با مسعود از همین جا تا 
دمِ مرگ ادامه می یابد و چهارده بار در پِس میله های 
از  و  نمی شکند  هرگز  اما  می شود،  شکنجه  زندان 
دارم  یاد  به  برنمی گردد.  است،  برگزیده  که  مسیری 
آخرین باری را که »آمرصاحب« همراه با بسم اهلل خان 

به خانۀ ما، خانۀ پدرکالنم آمدند و ساعت ها با هم 
سخن گفتند؛ اما من که کودکی نهایتًا کم سن بودم، 
تعریف  را  زنده گی ام  که  بازی هایی  و  خود  به  جز 

می کردند، نمی اندیشیدم. 
وقتی بر مقبرۀ مولوی وزیر می نگرم، به گذشته های 
دورتر پرت می شوم و آرمان های از یادرفتۀ بسیاری 
فراخوان  خویش  سوی  به  مرا  و  می آیند  سراغم  به 
می دهند. از مقاومت تا جهاد، عبور گاه درازدامنی ست 
که  هرازگاهی  برمی گردم.  و  می نوردم  مولوی  با  که 
بوم ها به گل هاِی بهاری ـ گل بهار - می رسند، رعشه 
اندام ها به شّدت می وزد و ما لحظه های تدریجی  بر 
مردن مان را حساب می گیریم؛ اما چشم ها به خدا و 
توانایی های خارق العادۀ مسعود دوخته شده است، تا 

تدبیری بیندیشد و سپیده یی نشان دهد.
وقتی  برداشت«.  زخم  سوءقصدی  اثر  در  »مسعود 
از حنجرۀ رسانه ها شنیدیم، ناامیدی ها باالتر گرفتند 
صادق ترین  دست دادِن  از  شرِف  در  میهن  مامِ  و 
فرزندش به سوگ نشسته بود. به یاد دارم که سپهر را 
خاکی سرخ رنگ پوشانده بود و به رنِگ بی پیشینه یی، 
آنان  اندوه  نیز در  مردم خون می گریستند و آسمان 
سراسیمه گی  و  بودند  پریده  خواب ها  بود.  شریک 
وقتی  می خورد،  چشم  به  همه چیز  در  اندوه  و 
کوه ها  راندند.  سخن  قهرمان  شهادت  از  خبرنامه ها 
رودخانه  و  می کردند  روایت  سنگین  حادثه یی  از 
دردش را به آرامی و با خویشتن می گریست. گردون 
از بی مهری  از کج گردی های تقدیر شکوه داشت و 
نگران  دور،  چندان  نه  فرداهای  در  مسعود  پیروان 
بود. پرچم ها نیمه برافراشته بودند و زمین و زمان در 
لباِس شب درهم پیچیده بودند. اما در جایی دیگر، 
فضا  به  خفاش ها  انسانیّت،  آن سوی  سرزمیِن  در  و 
برآمده بودند و غروِب خورشید را استقبال می کردند. 
به  مسعود،  دشمناِن  صِف  در  و  کابل  در  شماری 
اما هق هق گریستن شان  او پی برده بودند،  عظمِت 
در  بود  شده  بغضی  بلکه  بگیرد،  باال  نمی توانست 
مرثیه ها  نداشتند.  تحمل  را  او  نبودِ  آنان  و  گلوها، 
بسیاری  شاعران  و  می رسید  گوش  به  زبانی  هر  از 
دردهای  و  نوشتند  سوگ نامه  خورشید،  سوِگ  در 

رسوب کرده را در حنجرۀ نای سخن دمیدند. 
ماتم  لحظات  در  جز  و  دارد  عجیبی  سرعِت  زمان 
نمی ایستد. رویدادها تحِت سقِف زمان روی می دهند 
و ما نورافکِن زمان را که با آن به رویدادها می نگریم، 
نمی بینیم؛ حادثه ها را در روشنایی زمان می نگریم، اما 
زمان را به عنواِن یک روشنایی از یاد برده ایم. ما با 
رویدادها به آن سو و این سوِی زمان در حرکتیم و از 
کران تا کراِن زمان را می پیماییم، اما عمق و ارتفاِع 
زمان  واقعیِّت  و  کنه  به  و  نسنجیده ایم،  را  بحر  این 

راه نیافته ایم.
از آن روزگار به یک چشم زدن چهارده سال را طی 
سال  چهارده  غفلت.  در  دریغ مندانه  با  اما  کردیم، 
دیده  خوابی  انگار  نداریم؛  باور  ما  و  شد  سپری 
بودیم که فراموش کرده ایم. اما تاریخ به گزاف سخن 
نمی بافند. سال ها  یاوه  به دروغ  تقویم ها  نمی راند و 
گذشته است و ما همچنان در گذریم؛ با هر موجی 
فراموش  اما  برمی خیزیم،  و  می زنیم  پهلو  زمان  از 
می کنیم و دوباره در تالطم مّواِج زمان قرار می گیریم 

تا دوباره به زمین زده شویم و برنتوانیم خاست. 

پیچ و خم حوادث، ما را نکرد بیدار
با سنگ برنیامد، پهلو به خواب خورد

بیدل
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سالگشِت  چهاردهمین  از  افغانستان  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ 
هفتۀ  و  مسعود،  احمدشاه  آزادی،  و  پایمردی  اسوۀ  شهادت 
این  به  که  ویژه یی  مراسِم  در  آورد.  عمل  به  یادبود  شهید 
مناسبت در خیمۀ لویه جرگه با حضور هزاران تن از هواداران 
ضمن  سخنرانان  بود،  شده  برگزار  ملی  قهرمان  حامیاِن  و 
یادآوری از خاطرات ارزشمنِد قهرمان ملی، به مسایل جاری 
کشور عطف توجه نشان دادند. محور بیشتر سخنان، اوضاع و 
احواِل امروزِ کشور بود و این که قهرمان ملی در چنین لحظاِت 

سرنوشت ساز و حساس، چه پیامی برای ما دارد.
 در این که بخشی از مشکالِت جامعۀ ما ربط وثیق و تنگاتنگ 
به نبودِ شخصیت های تأثیرگذارِ ملی دارد، نمی توان تردید کرد. 
سیمای افغانستاِن امروز به رغِم همۀ چالش ها و مشکالت آن، 
با حضورِ شخصیت های ملی، می توانست شفاف تر و روشن تر 
شود. قهرمان ملی از آن شخصیت های تأثیرگذاری بود که پس 
سیاسی  در صحنۀ  را  او  نبود  می توان  هنوز  سال،  از چهارده 
این ضایعۀ  کنار  در  اما  متأثر شد.  آن  به  نسبت  و  کرد  حس 
قهرماِن ملی  تاریخ کشور، سخنان و عمِل  برای  جبران ناپذیر 
به عنوان میراث گران ارج و فناناپذیر برای نسل های امروز و 
فرداِی کشور باقی است و باید از این میراِث درخشان برای 

حِل مشکالت، همدیگرپذیری و وحدت ملی استفاده کرد. 
از برکاِت قهرماِن ملی است که در هر محفل و مجلِس  این  
این  آن هم  دلیِل  می شود.  کشیده  امروز  مسایِل  به  سخن  او، 
دیگر  دغدغه یی  افغانستان،  از  غیر  به  ملی  قهرمان  که  است 
نداشت. او زیست، مبارزه کرد و سرانجام جامِ شهادت نوشید 
برای سرنوشت  پیوسته  افغانستان. نگرانی قهرمان ملی،  برای 
نظامِ  یک  نبود  در  که  می دانست  او  بود.  کشورش  آیندۀ  و 
انقطاِب  دچار  افغانستان  مسوولیت پذیر،  رهبری  و  پاسخ گو 
را چنان  فرهنگِی کشور  و  بافتار سیاسی  او  سیاسی می شود. 
به خوبی درک می کرد که کمتر سیاست مداری را می توان به او 
نزدیک یافت. سخنرانان در روز شهادِت او این حس را منتقل 
کردند که چه گونه قهرمان ملی معضالِت کشور را در اولویِت 

برنامه های خود قرار می داد. 
 بحث اصلی در روز چهارشنبه، وضعیِت امروزِ افغانستان بود. 
رییس جمهوری در پیـامِ خود به این مناسبت، کارنامۀ قهرمان 
ملی را به عنوان رهنمود حِل مشکالِت جامعه توصیف کرد و 
گفت که در پرتو این کارنامه، می توان به حِل مشکالِت امروز 
دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  شد.  نایل  کشور 
وضعیت  به  ملی،  قهرمان  اندیشه های  پرتو  در  ملی  وحدت 
روی  را  شده  صادر  تروریسِم  و  کرد  اشاره  افغانستان  امروزِ 
دیگِر سکۀ تجاوز و تمامیت خواهِی استخباراِت بیگانه خواند. 
حامد کرزی رییس جمهوری پیشین نیز نسبت به عدمِ درِک 
ابراز نگرانی کرد و اعالم داشت  غربی ها از وضعیت کشور، 
که هنوز سخِن قهرمان ملی در مورد خطر تروریسم به وسیلۀ 
کشورهای غربی به خوبی درک نشده است. عبد رب الرسول 
برابر  در  همه گانی  بسیج  بر  مجاهدین،  رهبران  از  سیاف 
ورزید  تأکید  منطقه یی شان  حامیان  و  دهشت افکن  گروه های 
به  زور،  و  با خدعه  نمی توان  را  افغانستان  که  داد  هشدار  و 

کشوری مطیع و فرمان بردار تبدیل کرد. 
سخنراناِن گردهمایِی روز چهارشنبه در مجموع، گروه طالبان 
و استخباراِت منطقه را از اصلی ترین دشمناِن افغانستان دانستند 
که تنها در پی غصب قدرت سیاسی نیستند، بل تالش می کنند 
که افغانستان را از وجود نخبه گان و شخصیت های تأثیرگذارِ 
سیاسی خالی کنند. این برنامه با شهادت قهرمان ملی کشور 
آغاز شد و تا هنوز به عنوان اصلی ترین استراتژی استخباراِت 
منطقه دنبال می شود.  قتل های زنجیره یی چند سال اخیر، دقیقًا 
با این دیدگاه پیوند دارد و استخباراِت منطقه دریافته که برای 
نفوذ به افغانستان، نخست این کشور را باید از وجود نخبه گان 

خالی کرد. 
نشست روزِ چهارشنبه نشان داد که قهرمان ملِی کشور، چه قدر 
پُررنگ و بالمنازع در سیاست های امروزِ کشور دارد  حضورِ 
بر  او،  بی بدیِل  کارنامه های  روشنِی  در  می شود  چه قدر  و 
مشکالِت امروزِ کشور فایق آمد. شایسته است که سران دولت 
وحدت ملی پس از گذشت چهارده سال از شهادِت مسعود 
بزرگ، صادقانه به تثبیِت امتیازهای مادی و معنوِی او همت 
گمارند و به پیشنهادهایی توجه کنند که احمدولی مسعود، در 

پایان آن مراسم به گونۀ فشرده به آن اشاره کرده بود.
 باید دانست که قهرمانان ملی در هر کشوری مظهِر آرمان ها 
و  آن ها  راهِ  ادامۀ  برای  اند و دولت ها  ملت  آرزوهای یک  و 
و  مادی  امتیازهای  آزاده گی،  راه  در  مبارزه  به  مردم  تشویق 

معنوی یی را برای آنان در قانون مسجل می کنند. 

در حـاشیۀ بزرگـداشت
 از قهرمان ملی

مواجهۀ معکوس
        با زمان
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مسووالن امنیتی در پکتیا از حملۀ حدود هزار تن از 
طالبان و جنگجویان پاکستانی به ولسوالی دندپتان 
میان  درگیری ها  این  می دهند.  خبر  والیت  این 
نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب و پاکستانی از 
چند روز بدین سو در ولسوالی دندپتان والیت پکتیا 

آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد.

در  مرزی   4۰2 زون  فرمانده  خپلواک،  عبدالبصیر 
نیروهای  که  گفت  سالم وطندار  به  شرق  جنوب 
تا کنون، عملیات  )پنج شنبه(  از روز گذشته  امنیتی 
این  در  جنگجویان  این  برای شکست  را  مشترکی 
اند. وی تأکید می کند که  ولسوالی راه اندازی کرده 
درگیری ها دست  این  در  مستقیم  گونۀ  به  پاکستان 

دارد.
درگیری ها  این  نتیجۀ  در  خپلواک  آقای  گفتۀ  به 
جنگجویان  و  طالبان  نیروهای  از  تن   78 حال  تا 
دیگرشان زخم  تن   ۳۰ و  اند  کشته شده  پاکستانی 

برداشته اند.
فرمانده زون مرزی 4۰2 در جنوب شرق افزود که 
در این عملیات پنج تن از نیروهای امنیتی نیز کشته 

شده اند و هشت تن دیگرشان زخم برداشته اند.
با این حال طالبان با فرستادن پیامی به رسانه ها گفته 
اند که در این درگیری یک پاسگاه بزرگ نیروهای 
امنیتی را آتش زده اند و تمام تجهیزات و مهمات 

آن را با خود به غنیمت برده اند. 
بر  را  حمالت شان  جاری  سال  شروع  از  طالبان 
در  اند.  بخشیده  شدت  کشور  مختلف  بخش های 
به  )جمعه(  امروز  گروه صبح  این  مورد،  تازه ترین 
برای  و  کردند  حمله  بدخشان  راغستان  ولسوالی 
کنترل  زیر  را  ولسوالی  این  از  بخش های  ساعاتی 
حوالی  مناطق  این  حال،  این  با  گرفتند.  خویش 
امنیتی  نیروهای  تصرف  به  دوباره  امروز  چاشت 

درآمد.

رییس شورای والیتی فاریاب از سقوط 2۰ روستای 
داده  خبر  طالبان  بدست  اخیر  روزهای  در  دیگر 
نیروی  کمبود  بدلیل  روستاها  این  که  می افزاید  و 
ولسوالی  اطراف  در  جدی  درگیری  بدون  امنیتی، 
تصرف  به  والیت  این  قیصار  و  پشتونکوت  های 

مخالفان در آمده است.
فاریاب  در  ارتش  فرمانده  کوبندی  شاه  شیرین  اما 
و  ارتش  نیروهای  میان  درگیری ها  که  می گوید 
حال  تا  و  دارد  جریان  شدت  به  طالب  مهاجمان 

چندین کشته و زخمی بجا گذاشته است
سیدعبدالباقی هاشمی رییس شورای والیتی فاریاب 
علت سقوط این روستاها را کمبود تشکیل پولیس 
و عدم کفایت نیروهای ارتش در منطقه عنوان نموده 
درگیری  بدون  این روستاها  بیشتر  که  و می گوید 

بدست طالبان افتاده است.
فاریاب  مردم  نماینده  فایق  اهلل  نقیب  این،  از  پیش 
از احتمال سقوط این والیت به دولت  پارلمان  در 
مرکزی هشدار داده بود و گفته بود، اگر این والیت 

سقوط کند، به زودی طالبان در پشت دروازه های 
کابل و پنجشیر اردو خواهند زد.

این در حالی است که کمتر از یک ماه قبل با رفتن 
ژنرال دوستم معاون رییس جمهور به این والیت، 

بیش از ۹۰% مناطق آن از وجود مخالفان پاکسازی 
دوردست  مناطق  به  طالب،  تروریستان  و  گردیده 
والیت های غور و بادغیس عقب نشینی کرده بودند.
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رییس جمهور پیشین:

 ۱۱ سپـتمبر کـار بـن الدن نبـود
رییس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه ای 
با الجزیره ضمن رد حضور القاعده در کشورش 
گفت حمالت ۱۱ سپتامبر کار شبکه القاعده به 
اما یک گروه تروریستی  نبود  رهبری بن الدن 

این حادثه را طراحی کرد.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین در مصاحبه 
با شبکه تلویزیونی الجزیره به مناسبت سالروز 
حمالت ۱۱ سپتمبر در پاسخ به این سؤال که 
آیا القاعده پشت این عملیات قرار دارد، گفت: 
اصال نمی دانم که القاعده در افغانستان حضور 

داشته یا االن حضور دارد.
افغانستان  در  را  آنها  هرگز  من  افزود:  وی 
فعالیت  درخصوص  گزارشی  هیچ  و  ندیده ام 
القاعده در افغانستان به دست من نرسیده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بن الدن طرح 
کشیده  افغانستان  در  را  سپتمبر   ۱۱ حمالت 
است، گفت: این چیزی است که دوستان غربی 

ما و رسانه های آنها می گویند.
کرزی با اشاره به اینکه باور ندارد حمالت ۱۱ 
الدن  بن  رهبری  به  القاعده  شبکه  را  سپتامبر 
انجام داده باشد، گفت: اما در این شکی نیست 
در  را  این عملیات ها  تروریستی  که یک گروه 

واشنگتن و نیویورک انجام داده باشد.
نشان  خاطر  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس 
امریکایی ها  مانند  نیز  افغانستان  مردم  کرد: 

قربانی تروریسم هستند.

را  خود  افغانستان  در  پاکستان  نظامیان  شبه 
داعش معرفی می کنند

به  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  داعش  نفوذ  و  درباره حضور  زنی ها  گمانه 
افغانستان اشاره کرد و گفت: هیچ ظرفیتی برای 
وجود  افغانستان  در  گروه  این  تقویت  و  رشد 

ندارد و داعش در افغانستان حضور ندارد.
حامد کرزی افزود: فعالیت داعش در افغانستان 
از سوی پاکستان رهبری شده و کسانی که خود 
را به نام داعش معرفی می کنند، در واقع همان 

شبه نظامیان پاکستان هستند.
را  داعش  پاکستان  اینکه  به  اشاره  با  کرزی 
داشته  فعالیت  افغانستان  در  تا  می کند  تحریک 
به  افغانستانی  شهروند  هیچ  گفت:  باشند، 
کسانی  تمامی  و  درنیامده  گروه  این  عضویت 
که دستگیر شده اند، شناسنامه دیگر کشورها را 

دارند.
از  دیگری  بخش  در  پیشین  جمهور  رییس 
برای  تمایلی  هیچ  که  کرد  تأکید  مصاحبه  این 

بازگشت به قدرت و ریاست جمهوری ندارد.

حملۀ بیش از هزار جنگجوی طالب و پاکستانی بر ولسوالی دندپتان پکتیا

طالبان 2۰ روستای فاریاب را دوباره تصرف کردند
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»مجلس مصلحت  نشست  در  ترکمنستان  رییس جمهور 
ریش  سفیدان ترکمنستان« گفت: برخی اخبار رسانه های 
خارجی در زمینه تهدید تروریسم از خاک افغانستان دروغ 

پردازی بیش نیست.
قربانقلی بردی  محمداف رییس جمهور ترکمنستان تصریح 
نگاه  افغانستان  مردم شریف  سابقه  و  تاریخ  به  اگر  کرد: 
ملت  به  و  کشور  به  ملت  این  که  نمی بینیم  هرگز  کنیم، 

دیگر حمله کرده باشند.
در  اوقات  گاهی  که  اتفاقاتی  داد:  ادامه  بردی محمداف 
به  مربوط  می دهد  رخ  ترکمنستان  و  افغانستان  مرزهای 
قاچاقچیان مواد مخدر و کاال است که محدود یک زمان 

خاص است.
و  روابط  به  اشاره  با  ترکمنستان  جمهوری  رییس 
همکاری  های بسیار خوب با افغانستان ،نتایج سفر 2 هفته 

پیش خود به کابل را مثبت و سازنده توصیف کرد.
وی تصریح کرد: مدتی است که برخی رسانه های خارجی 
تهدیدات  احتمال  بر   مبنی  دروغ  تبلیغات  به  دست 
تروریسم و یا افراطی از خاک افغانستان زده اند که این 
موضوع کاماًل دروغ می باشد و با هدف خاص گسترش 

یافته است.
وی با تاکید بر پایبندی دولت ترکمنستان به اصل بیطرفی 
گفت: در طول تاریخ ما با ملت افغانستان بهترین روابط 
و حسن همجواری داشته ایم و خواهیم داشت و در سفر 
اخیر من به کابل درباره ارتقا سطح مناسبات میان عشق آباد 

و کابل نیز توافقاتی صورت گرفت.
رییس جمهور ترکمنستان در بخش دیگر این سخنرانی به 
برنامه های آتی اقتصادی و اجتماعی این کشور اشاره کرد 
و گفت: در سال 2۰۱6 میالدی اجرای  22۰ طرح ملی به 
ارزش ۱8 میلیارد دالر از جمله عملیات اجرای خط لوله 
گاز »ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند«نیز برنامه ریزی 

شده است.
منابع  سرشار  ذخایر  وجود  به  اشاره  با  محمداف  بردی 
هیدروکربور در ترکمنستان تاکید کرد: هر چند که ذخایر 
نفت و گاز زیرزمینی در کشور زیاد است اما نسل آینده 

کشور نیز از این منابع خدادادی سهم دارند.
ارتقا  ضرورت  بر  خود  سخنرانی  دیگر  بخش  در  وی   
صنایع ترکمنستان اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید به 
بخش خصوصی اهمیت بیشتری نشان دهیم تا در آینده به 

جای واردات کاال آنها را صادر کنیم.
بحران  منفی  تاثیر  به  اشاره  با  ترکمنستان  جمهور  رییس 
اقتصادی و مالی جهانی به اقتصاد و اوضاع مالی این کشور 
گفت: دولت ترکمنستان در این زمینه تمهیداتی را دیده 
است که در نوبت اول توجه بیشتر به تولید ملی معطوف 
میالدی  جاری  سال  در  تنها  نتیجه  در  که  است  گردیده 

میزان ارز آوری کشور 4 درصد افزایش یافته است.
بردی محمداف ادامه داد: دولت با پیروی از شعار »دولت 
اقتصادی،  ای  گسترده  اصالحات  و  طرح  مردم«  برای 
برنامه  را  غیر  و  صنعتی  اجتماعی،  رفاهی،  کشاورزی، 

ریزی کرده است.

رییس جمهور ترکمنستان: 

خاک افغانستان تهدید نیست

ACKU
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چرا از مسعود تجلیل می کنیم؟
دانشـجویی از مـن پرسـید: “چـرا از مسـعود تجلیـل 
می کنیم، آیا به راسـتی مسـعود چیزی برای گفتن دارد و 
می سـزد کارنامه هـای او را مرور کـرد و از او آموخت؟” 
خدمـت آن جـواِن عزیـز عرایضـی داشـتم و وعـده 
سـپردم که این مسـأله را عنـوان قرار می دهـم و چیزکی 

می نویسـم. اینـک ادای همـان وعـده:  
از دید نویسـنده، مسـعود رحمه اهلل علیه از پنج رهگذر، 
در خور تجلیل و تکریم اسـت و سـزاوار آن می باشد که 
پیرامـوِن او حـرف زد، به کنکاش پرداخت و نسـل های 

امروز و فردای کشـور را از آن آگاهی بخشـید.
ـ جهـاد و مقاومـت، دو حماسـۀ ملـی مردمِ ماسـت و   ۱
بـدون گـزاف، افغانسـتان در تاریـخ دوصدوپنجاه سـالۀ 
خویـش افتخـاری بـه این قـد و قامـت ندارد. مسـعود، 
عمـر خویـش را در جهـاد و مقاومـت سـپری کـرد و 
سـرانجام سـر در ایـن راه داد. نقـش احمدشـاه مسـعود 
در جهـاد و مقاومـِت افغانسـتان چنان اسـت که به گفتۀ 
چنگیز پهلوان، افغانستان شـناس ایرانـی، »گاهی جهاد و 

مقاومـت در نـام مسـعود خالصه  می شـود«. 
در جهاد و مقاومْت میلیون ها انسـاِن این سـرزمین سهم 
گرفتند. صدها هزار شـهید، هـزاران معلول و معیوب در 
ایـن راه تقدیـم شـد. صدها فرمانـدۀ نامور و فـداکار در 
جهاد و مقاومت اشـتراک جسـتند و از خود کارنامه های 

درخشـان به جـا گذاشـتند. امـا بازهـم چرا 
در این میان، نام مسـعود برجسـته اسـت و 
هفتـۀ شـهید حـول محـورِ او می چرخد و 
۱8 سـنبله روز شهادت مسـعود، در تقویم 
افغانسـتان بـه مراسـم گل گـذاری در بنای 
او و تجلیـل از شـهادِت ایشـان،  یادبـودِ 

اختصـاص یافته اسـت؟
نهـاد  در  اسـتقالل طلبی  و  آزادی خواهـی 
هـر انسـانی مـوج می زنـد، هیـچ انسـانی 
بـه برده گـی رضایـت نشـان نمی دهـد جز 
این کـه بـه ناسـالمتی روح و روان مبتـال 
باشـد؛ امـا در تاریـخ افغانسـتان ایـن تنهـا 
مسـعود اسـت کـه 26 سـال بـا تمـامِ توان 
بـرای آزادی و نجات افغانسـتان رزمید. در 
ایـن مدت، اسـتقامتی از خویش به نمایش 
گذاشـت که در آن خسـته گی و یأس را ره 
نبود. از پهلوی دیگـر، چنان زیبا فرماندهی 
کـرد که دوسـتان چه، که دشـمنان بـر این 
فرماندهـی رشـک می برند. همیـن زیبایی 
خیره کننـدۀ کارنامـۀ اوسـت که هر کسـی 
می خواهـد خاطره یا تصویری یـادگاری از 
او داشـته باشد. چه بسـا افسران و جنراالنی 
که با او جنگیده اند، در میان هم قطاران شـان 
احسـاس غـرور می کننـد، دوسـتاْن او را 
»آمرصاحب« و مخالفاْن »دشـمن محبوب« 
می خواننـد. ارنینکـوف فرمانـده عملیاتـی 
ارتش سـرخ، پس از شـهادت مسعود )رح( 
در رثای او شـعر می سـراید و اندوه خود را 

در فقـدان مسـعود تبـارز می دهد.
وقتی محمدحسـین جعفریان فیلم بـردار و 

شـاعر ایرانی می گوید: »افغانسـتان بدون مسعود بغضی 
می شـود در گلویم«، مگر مسـعود بر مردم افغانستان این 
حـق را نـدارد کـه در نبـودِ او نوحه سـر دهند و اشـک 

بریزند؟!
کریسـتوف دوپانفلی فیلم بردار معروف فرانسـوی که از 
کارنامه های مسـعود پنج فیلم مسـتند تهیه دیده اسـت، 
چند ماه پس از شـهادت مسـعود، دسـت به خودکشـی 
زد. دوپانفلـی پیـش از انتحـار، در نامه یی نوشـته اسـت: 
»دنیـای بدون مسـعود، بـرای من زیبایی نـدارد«. هیرمی 
عکاس جاپانی، پس از شـهادت مسـعود گلیِم ماتم پهن 
کـرد و بـه سـوگواری نشسـت. تونی دیـوس خبرنگار 
ایشـیاویک، در نامه یی عنوانی پیـام مجاهد، تأثرِ خویش 
را چنین نوشـت: »سـال ها در کار اسـت تا تعادل روحی 

خود را دوبـاره دریابم«. 
این همـه، زادۀ »اسـتقامِت تـوأم بـا لطافت« مسـعود بود 
کـه بـا هر که سـخن می گفـت، او را مجـذوب می نمود 
و هـر کـه را نـگاه می کـرد، تخـم محبـت در نهـادِ او 
می کاشـت. او فرماندهـی بـود بـا روح یـک صوفـی، و 

کوهـی بـا ویژه گی هـای یـک دریـا... .
خشـونت و سـنگدلی در میداِن جنگ هنر نیسـت؛ هنر 
آن اسـت کـه فرمانـده خشـِم خویـش را مهار زنـد و با 
اسـیران و مجروحـان با عفو و گذشـت برخـورد نماید. 
مسـعود در ایـن بـاب، پله هـای باالتر از عفو و گذشـت 
را درنوردیـد و بـه مرحلـۀ جوان مـردی گام گذاشـت؛ 
»اسـالم الدین« اسـیر روسـی را مورد اعتماد قرار داد و در 

جمـع محافظـاِن خویش گماشـت و سـال ها بدین گونه 
سـپری کـرد و نام خویش را بر تـارِک جوان مرداِن تاریخ 

حـک نمود.
کم تریـن حق مسـعود به گـردِن ما، آن اسـت که به بهانۀ 
مسـعود، از آزادی سـخن بگوییـم و از اسـتقالل تمجید 
نماییـم و بدین گونه، نسـل های امـروز و فردای خویش 

را بـا مفاهیم واالی آزادی و اسـتقالل آشـنا گردانیم.

ـ در حیـات خویـش، غلبـۀ فرآورده هـای عصرِ جدید   2
را در برابـر سـنت های دینـی مشـاهده می کنیـم. کسـان 
زیـادی دیـن و مدرنیتـه را در تقابـل می داننـد و یک جا 
سـاختن و آشـتی این دو را محال. اما مسعود در زنده گی 
پربرکـِت خویش نشـان داد که می توان هـم دین دار ماند 
و هم در زمانه زیسـت. او این مسأله را از پوشیدن لباس، 
خـوردن غـذا و معاشـرت با دوسـتان تا تامیـن روابط با 

کشـورها و شـهروندان خارجی، به اثبات رسـانید.
نخسـتین دسته از »پزشـکان بدون مرز« )فرانسـوی(، در 
سـال ۱۳6۰ در پنجشـیر به فعالیـت پرداختنـد و میزباِن 
آن هـا مسـعود بـود. رفتـار مسـعود بـا روزنامه نـگاران 
خارجی نسـبت به سـایر جبهـات، متفاوت بـود. عفو و 
گذشـت او بـا اسـرای جنگی، نشسـتن با دشـمن روی 
میـز مذاکـره و عقد پیمان آتش بس در ۱۳62، اسـتفاده از 
وسـایل مـدرن نظامـی، توجه به کار سیاسـی و خدماتی 

در میـان مـردم، از کارنامه هـای اوسـت. مسـعود بـا این 
اقدامـات خـود، قابلیـت دیـن را در عصـرِ مـا از قـوه به 

فعـل درآورد.
به یاد داشـته باشـیم که در آن زمان کشـتن اسـیر جنگی، 
فتوایـی عـام بـود و توجـه به مکتـب و تعلیِم اطفـال در 
آغـازِ جهـاد کار دل پسـندی انگاشـته نمی شـد؛ زیـرا 
شـماری از مـردم و شـماری از علمای دینـی، مکتب را 
کمونیست سـاز می دانسـتند و آن را کانـون فتنه و فسـاد 
تلقی می کردند. ایجاد نظم و دسـپلین در ادارات و ملبس 
شـدِن ماموریـن ملکـی و نظامـی بـه لبـاس رسـمی در 
ابتدای جهاد کریه انگاشـته می شـد. گردآوری اطالعات 
و رخنـه بـه درون دسـتگاه دشـمن، مهارت و جسـارِت 
یک جـا را می طلبید، قانع سـاختن مامـوران دولتی، زبان 
و منطـق ویژه یی می خواسـت و راضی سـاختن مردم به 
ایـن کار نیز دشـواری خود را داشـت؛ زیـرا به نظر مردم، 
هـر کارمنـد دولـت می توانسـت یک دشـمن باشـد که 

مسـتحق زندان و مجازات اسـت. 
شکسـتِن این همـه حصـارِ دسـت وپاگیر، مدیریـت و 
اسـتقامِت مسـعود را نیـاز داشـت تـا فضای مسـاعدی 

گـردد. ایجاد 
مسـعود )رح( برخالف سایر فرماندهان جهادی، تهداب 
یـک جنـگ چریکـی را بـا معیارهای عصری گذاشـت 
و صفحـۀ جدیـدی در مبـارزات برحِق مردم افغانسـتان 

گشود.
بهره گیری از تجـارِب دیگران در جنگ های آزادی بخش 

 ، ن جهـا
هـوش و جسـارِت خارق العاده یی می طلبید که مسـعود 
هـر دو را دارا بـود. همیـن اسـتعداد و توانایـی  بـود کـه 
سرنوشِت افغانسـتان را به گونۀ دیگر رقم زد و سرانجام 

پیـروزی رسـاند. بـه  را  جهـاد 

ـ از عوامـل بنیـادی بحران جاری افغانسـتان، یکی هم   ۳
نبـودِ راه حل هاسـت. معموالً راه حل ها نخسـت در ذهن 
شـکل می گیرند، سـپس به میـداِن عمل وارد می شـوند. 
نظـری  کشـورمان  نخبه هـای  و  رهبـران  بـه  وقتـی 
می افکنیـم، جایـگاه مسـعود رحمه اهلل علیه را نسـبت به 
همـه رفیع تر می یابیم. مسـعود از کلمـات و لغات عادی 
اسـتفاده می بُرد و عام فهم صحبت می کـرد؛ ولی معنایی 
را کـه در درون الفـاِظ خویـش می پروراند، مسـالۀ مورد 
نظـر را در فشـرده ترین جمـالت و به بهتریـن نحو بیان 
می کـرد. به گونۀ مثال: مسـعود در مورد آیندۀ افغانسـتان 
می گویـد: »تصویری که بـرای آیندۀ افغانسـتان در ذهن 
دارم؛ افغانسـتان بایـد آزاد، مسـتقل و متحـد باقی بماند 
و مـردم خـود نـوع نظـامِ دل خـواهِ خویـش را در یـک 

انتخابـات آزاد و سراسـری تعیین نمایند«.
وحـدت ملـی گم شـدۀ مـردم افغانسـتان اسـت و برای 
نیـل به این هدف، راه ها و وسـایل گونه گونی پیشـکش 
شـده؛ اما در این میان، راه پیشـنهادی مسـعود چیسـت؟

او می گفـت: »مـن تحقـق وحـدت ملـی را در تأمیـن 
عدالـت اجتماعـی می دانـم«.

زمانی که طالبان در افغانسـتان سـر برآوردند و شـهرتی 
به هـم رسـانیدند، موضـوع »اسـالم افراطـی« و »اسـالم 
معتـدل« بـاِب روز شـد و هـر کـس در ایـن مـورد 
نظریه یی ابراز داشـت. احمدشـاه مسعود اسـالمِ معتدل 
را چنیـن تعریـف کـرد: »اسـالم معتدل همان اسـت که 
هم به وسـیلۀ آن، زنده گی خود را سـامان بخشـیم و هم 

با دنیـا زنده گـی کـرده بتوانیم«.
دربـارۀ حقانیـت مبـارزه می گفـت: »تمام کسـانی که در 
راه دفـاع از وطـِن خویش مبارزه می کننـد، حق به جانب 

اند«.
وقتی من )نویسـنده( از مسـعود رحمه اهلل علیه پرسـیدم 
کـه چه گونـه می تـوان بـه شکسـت طالبـان و پیـروزی 
جبهـۀ مقاومـت امیـدوار بود، مسـعود در پاسـخ گفت: 
»طالبـان، دشـمِن خـود را در دروِن خویش دارنـد و آن، 
همانا تنـدروی و افراطی گری آن هاسـت؛ مدتـی در کار 
اسـت تـا مردم افغانسـتان و مـردم دنیا به این مسـأله پی 

 ببرند«.
از مسـعود از این دسـت گفته ها فـراوان وجـود دارد، که 

نسـل حاضر بـه آن محتاج می باشـد.

ـ مسـعود در حیاِت خویش عقل و ایمان را آشـتی داد   4
و میاِن آن دو طرح سـازگاری و دوسـتی افکند. 

در جامعـۀ مـا روح جبری گرایی تاهنوز تسـلط دارد؛ بر 

اسـاس این باور، سرنوشـت هر کسـی همان است که از 
قبل تعیین شـده و کسـی را یارای تغییرِ آن نیست. پیامد 
این اندیشـه، تنبلی، بـی کاری و بی تدبیری بوده اسـت تا 
جایی که بسـیاری اوقات مسـلماِن خوب به کسی گفته 
 می شـود کـه با فقـر و بیـداد بسـازد و هر رنجـی را زیر 
نـام تـوکل و صبر، پذیرا گردد. اما احمدشـاه مسـعود به 
حیث یک سـردار مسـلمان، بـا کار و تـالش خویش، از 
اختیـار و توانایی انسـان سـخن راند، از تـوکل و قناعت 
تفسـیری جدیـد ارایـه داد و تـن دادن به ظلم و بیـداد را 
نـه صبر و اسـتقامت؛ بـل ُجبن و ذلـت  ثابت کـرد. او با 
چاره هایـی کـه در جهـاد و مقاومت اندیشـید، نـامِ خود 
را در صـِف بهتریـن رهبراِن جنـگ چریکی جهان ثبت 
کـرد و جهـاد افغانسـتان را بـه حیث یک تجربـۀ موفق 

نمود. معرفی 
هم قطـاراِن او را در پشـاور همه می دیدیم که از “مسـایل 
ریـش” بیـرون نجسـته بودنـد، در کمـال رخـوت و 
بی کاره گـی از خداونـد طلب نصـرت می کردند و انتظار 
»امداد غیبی« را  داشتند. در این میان مسعود، نمونۀ بارزی 
اسـت که نماز شـب را با زحمت و کوشـش درآمیخت، 
ابـزار و وسـایل مـادی را نیـز از عطایـای حضـرِت حق 
پنداشـت و در امـر به کارگیـری درسـِت آن سـعی بلیـغ 
بـه خـرج داد، دعـا را بـا کار همنـوا گردانیـد و صاحباِن 
پاچه هـای کشـال و ریش هـای پریشـان را با ُچسـتی و 
چابکـی آشـنا سـاخت. بـه قول دوسـتی، 
کثیری از سـران مجاهدین در انتظار لشکر 
ابابیـل بودنـد، در حالـی که مسـعود با کار 
خالصانـۀ خود بر سـرِ دشـمن ابابیل شـد.
مسـعود با کار 2۰ساعت در یک شبانه روز، 
بـه سسـتی و خسـته گی چنان »نـه!« گفت 
کـه کوه هـای هندوکـش زیـر گام هایـش 
خسـته شـدند، اما او از حرکت باز نایستاد. 
دکارت می گویـد: »بشـر از تنهـا چیزی که 
راضی سـت، سهم عقل اسـت؛ هیچ کس از 

کمی عقِل خویش شـکایت نـدارد.« 
واقع بیـن  را  خویشـتن  انسـان ها  همـۀ 
می انگارنـد و غیر واقع بینـی را برنمی تابند. 
و  اسـت  دشـواری  کار  واقع بینـی  ولـی 
بهره منـد  اسـتعداد  ایـن  از  اندک کسـانی 
انـد. مسـعود در ایـن بـاب دارای اسـتعداد 
باالیـی بـود، ُطرفـه این کـه واقع بینـی را 
بـا آرمان گرایـی سـخت زیبـا درآمیختـه 
بـود، چنان کـه در اهـداف، آرمان گـرا و در 

بـود. واقع گـرا  برنامه ریـزی، 

ـ در مبـارزۀ چریکـی، یک سـو مشـکِل   5
رویارویی با دشـمن اسـت و در دیگرسـو، 
مشـکِل حفـِظ اسـتقاللیِت چریک هـا. در 
میـان رهبران مجاهدین، مسـعود این امتیاز 
را نیـز از آِن خـود کرد که به هر دو مشـکل 
هم زمـان پرداخت و موفق نیـز از آن بیرون 

. شد
مسـعود پـول و تجهیـزات جنگـی را از 
و  طـرح  امـا  مـی آورد،  به دسـت  بیـرون 
برنامه ریـزی جنـگ را در اختیارِ خویش نگه می داشـت 
و در ایـن مـورد هرگز تـن به معامله نمـی داد. او در برابر 
خواسـت های پاکستان سرسختی نشـان داد به پیمانه یی 
که با گذشـت هر روز، دشـمنی دولت پاکسـتان در برابِر 
او افزایش یافت. هم چنین احمدشـاه مسـعود بر جوانان 
ـ مقرراتی  ـ که به جهاد شـتافته بودنـد  داوطلـِب عـرب 
وضـع کـرد و نگذاشـت کـه آن هـا ماننـد سـایر مناطق 

افغانسـتان، خودسـرانه عمل کنند.
وقتـی پـس از خـروج قـوای شـوروی از افغانسـتان، 
حملـه بر جالل آبـاد پیش آمد، احمدشـاه مسـعود برای 
پیش گیـری از نفـوذ پاکسـتان، در این عملیات اشـتراک 
نکـرد و پـس از آن، در سـرکوب کودتای تنی که ریشـۀ 

آن نیـز در اسـالم آباد بـود، نقـش ایفـا نمود.
پـس از سـقوط رژیـم دکتـر نجیـب اهلل، دسـت درازی 
پاکسـتان آغاز یافت و صفحۀ مقاومت گشـوده شـد. اما 
در ایـن دوره، پرچم مقاومت بر دوش مسـعود سـنگینی 
می کـرد؛ زیـرا اصـوِل مبـارزه اش ایـن اجـازه را بـه او 
ـ با یکی بجنگد و  ـ به مانند بسـیاری کسـان  نمی داد که 

حلقـۀ غالمـی دیگری را بـه گـردن بیاویزد. 
پای بنـدی بـه حـدود جغرافیایـی و مقررات افغانسـتان، 
روحیۀ ملت خواهی مسـعود را نشـان می داد. تشکیالتی 
کـه وی به نام »شـورای نظار« تاسـیس کـرد، مجموعه یی 
متشـکل از تمـام احـزاب و اقـوام بـود کـه از برنامه یـی 

فراگیـر و همه شـمول سـخن می گفت. 
روحش شاد و یادش گرامی باد!

عبدالحفیظ منصور بخش پنجـاه وچهـارم
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برگردان: قاسم حسنی 
اتنوگرافی به طور تحت اللفظی یعنی تصویر کردِن مردم. 
رسوم،  فرهنگ،  از  نوشته شده یی  توصیِف  اتنوگرافی، 
اطالعاِت  بر  مبتنی  که  است  خاص  رفتاری  و  عقاید 
)ماروین  باشد.  میدانی   کار  طریق  از  جمع آوری شده 
علم  و  هنر  اتنوگرافی   )2۰۰۰ جانسون  اورنا  و  هریس 
از  یا فرهنگ است. توصیف شاید  توصیف کردِن گروه 
باشد  دور  سرزمیِن  یک  در  کوچک  قبیله یی  گروه  یک 
متوسط)دیوید  طبقۀ  از  در حومۀ شهری  حتا گروهی  یا 

فیتومن۱۹۹8(.
که  اجتماعی ست  علِم  تحقیق  روش  یک  اتنوگرافی   
ممکن  جای  تا  مشارکت  شخصی،  تجربۀ  به  به شدت 
اتنوگرافی  هنر  در  که  محققانی  به وسیلۀ  مشاهده  و 
آموزش دیده اند، متکی است. این مردم نگاران اغلب 
در گروه های میان رشته یی کار می کنند. نکتۀ اصلی 
فرهنِگ  و  زبان  یادگیری  شامل  مردم نگاری  در 
مورد تمرکِز یک مردم نگار و مطالعۀ عمیِق یک 
میدان و قلمرِو واحد و آمیزه یی از روش های 

تاریخی، مشاهده یی و مصاحبه است. 
تحقیق اصلی اتنوگرافی سه نوع از مجموعه 
عبارت اند  که  می گیرد.  به کار  را  داده ها 
خود  این  اسناد.  مشاهده،  مصاحبه،  از 
داده هایی را تولید می کند که می توان به 

داده های تولید شدۀ نقل  قول ها، تعریف ها 
و توصیف ها، و گلچین هایی از اسناد که در کل یک 

این  کرد.  اشاره  است،  روانی  توصیف  به صورت  تولید 
روایت اغلب با نمودارها، دیاگرام ها و موارد اضافی همراه 
تا داستان را  اتنوگراف کمک می کند  است که به محقِق 
اتنوگرافی می تواند  بگوید)هاموسلی، ۱۹۹۰(. روش های 
به ساخت ها و پارادایم ها و متغیرهای جدید برای آزمون 

تجربی بیشتر در میدان شکل دهد.
در  بعد  و  انسان شناسی  در  اتنوگرافی  ریشه های 
جامعه شناسی شکل گرفت. اغلب مردم نگاران موضوعات 
موضوعات  این  می دهند.  قرار  مطالعه  مورد  را  مختلفی 

توسعۀ  عمومی،  سالمتی  پرورش،  و  آموزش  شامل 
شهری و روستایی، مصرف کننده گان و کاالهای مصرفی 
در هر عرصۀ فرهنگ بشری است. در حالی  که مطالعۀ 
اکتشافی  تحقیق  نوعی  و  است  جزء  به  جزء  انتوگرافی 
هم  از  گسترده یی  دامنه  مردم نگاری  می رود،  شمار  به 
یادگیری  از  حرکت  کمی،  و  کیفی  روش شناسی های 
مطالعۀ  با   .)Agar۱۹۹5(می کند ترسیم  را  آزمون  تا 
اتنوگرافی مسایل تحقیق، دیدگاه ها و تیـوری ها هم ظهور 

می یابند و هم تغییر می کنند.
محلی  نکاِت  کشف  برای  ابزاری  اتنوگرافی  روش های 
نیز  خانواده  و  اجتماع  دانش  سرمایه های  و  دیدگاه 
برای  ابزاری  هم چنین   .)۱۹۹۰ گرینبرگ  و  است)مول 
شخصی  چه  بشری،  تجربۀ  معنایی  مقوله های  شناسایی 
را  بررسی  فرایند  هم چنین  است.  غیرشخصی،  چه  و 
به  پایین  از  دیدگاه های  هم  اتنوگرافی  می کند.  غینی 
باال  در  را  قدرتمند  سیاست گذاراِن  دیدگاه های  و  باال 
را  جدید  تحلیلی  بینش های  اتنوگرافی  می دهد.  نشان 
و  شباهت  در حوزه های جذاِب  عمیق  مطالعۀ  طریق  از 
تفاوت فرهنِگ بشری به وجود می آورد. از طریق یافته ها 
می سازند.  آگاه  یافته های شان  از  را  دیگران  مردم نگاران 
نوآوری های  یا  سیاسی  تصمیم گیری  در  مثال  برای 
آموزشی، از چنین تحلیل های اتنوگرافی می توان استفاده 

کرد.
گوناگونی در روش های مشاهده یی

اتنوگرافی  اصلِی  از روش های  مشاهده  از طریق  تحقیق 
است، اّما باید گفت این روش چیِز واحدی نیست. تصمیم 
برای به کار بردِن روش های میدانی در جمع آوری داده ها 
و اطالعات، فقط مرحلۀ اولیه در فرایند تصمیم است که 

شامل تعداد بزرگی از انتخاب ها و امکانات است. انتخاب 
برای به کار بردِن روش میدانی شامل الزام برای نزدیک 
شدن به موضوع مورد مشاهده در محیط طبیعی اش است. 
از طرفی همین الزام منجر می شود که چیز مورد مشاهده ، 

واقعی و توصیفی به صورت کامل باشد.
مشارکت یا تماشاگر؟

تمایز اصلی و بنیادی در میان استراتژی های مشاهده یی، 
توجه گسترده به این است که مشاهده گر مشارکت کننده یی 
در فعالیت های برنامه یی ست که آن را مورد مطالعه قرار 
و  مشارکت  میان  ساده  انتخاِب  یک  واقعًا  این  می دهد. 
مشارکت  گسترده،  اندازه  تا  نیست.  غیرمشارکت 
پیوستاری ست که از غوطه ور شدِن کامل 
یک  عنوان  به  واقعیت   در 
ۀ  کت کنند ر مشا
مل  کا

تا 
کامل  جدایی 

مورد  فعالیت های  از 
را  تماشاگر  یک  عنوان  به  مشاهده 

پیوستارِ  در  تغییر  از  زیادی  مقدار  دربرمی گیرد. 
یک  مشارکتی،  مشاهدۀ  دارد.  وجود  حاشیه  در  این 
ترکیبی  همزمان  به طور  که  است  عام  میدانیِ   استراتژی 
اطالع رسان ها،  و  پاسخ گویان  مصاحبۀ  اسناد،  تحلیل  از 
در  است.  درون نگری  و  مشاهده  و  مستقیم  مشارکت 

ممکن  که  جایی  تا  صمیمانه  محقق  مشارکتی،  مشاهدۀ 
مورد  محیط  در  مردم  فعالیت های  و  زنده گی  در  است 
مشارکتی،  چنین  از  هدف  می شود.  سهیم  مشاهده 
دست یابی به دیدگاه درونی آن چه که در حال اتفاق افتادن 
است، می باشد. این بدین معنی است که محقق فقط آن چه 
که در حال اتفاق است را نمی بیند، بلکه احساس می کند 
آن چه که قسمتی از گروه مورد مشاهده است را در نظر 

دارد.
در فرایند مشارکتی، تجربۀ محیط به عنوان یک امر خودی 
برای محقق امری ضروری است. از طرفی در همان زمان 
محقق باید به عنوان مشاهده گر از بیرون به مورد مشاهده 
و  مشارکت  ترکیب  می دهد،  رخ  که  چالشی  بپردازد. 
از تجربه یی که  بتواند به فهمی  تا محقق  مشاهده است، 
برای  تجربه  توصیف  به  که  حالی  در  خودی  عنوان  به 

بیرونی ها می پردازد، نایل آید.
به طور کلی محقق تا جایی که ممکن است، باید در یک 
تجربه تا اندازه یی نسبت به ماهیِت محیط مورد مشاهده 
مشارکت کنندۀ فعال باشد. البته همیشه این اتفاق نمی افتد 
و محقق باید در ماهیتی که از نقش خود می گیرد، تغییری 
ایجاد کند. برای مثال در محیط هایی مانند مراکز خدمات 
در  دانش آموزان  برای  که  آموزشی  برنامه های  یا  انسانی 
عنوان  به  ندارد  امکان  محقق  برای  می شود،  گرفته  نظر 
یک دانشجو یا دانش آموز مشارکت داشته باشد. بنابراین 
اّما  است،  محقق سخت  برای  شدن  دانش آموزان  تجربۀ 
کارمند  یا شخص  والدین  یا  داوطلب  تجربۀ یک  کسب 
طریق  آن  از  محقق  است.  امکان پذیر  محیطی  چنین  در 
دیدگاه یک خودی را از طریق نقشی که به عنوان والدین 
می گیرد، می تواند توسعه دهد. در ضمن باید توجه داشت 

بسیاری از محققان امروزِی اتنوگرافی معتقدند که برای 
درک موضوعاِت مورد بررسی، حتا نیاز نیست که عضو 
مردم نگار  که  معتقدند  محققین  این  شوید.  گروه  کامل 
بایستی بیشتر تالش کند تا هم به عنوان فرد خودی و هم 
فردی از بیرون باشد تا بتواند از حاشیۀ گروه را  هم از 
نظر اجتماعی و هم از نظر ذهنی مطالعه کند. این رویکرد 
همان چیزی است که هم دیدگاه درون و دیدگاه از برون 

را ضروری می داند.

اصول روش شـناختی
منطق  که  دارد  وجود  روش شناختی  اصل  سه  زیر،  در 
اتنوگرافی  روش  خاِص  ویژه گی های  برای  را  خاصی 
فراهم می کند. آن ها همچنین مبتنی بر انتقادی از تحقیِق 
کّمی استند که در بررسی ماهیت حقیقِی رفتار اجتماعی 
به  کمی  روش های  این که  به خاطر  می ماند.  ناکام  بشری 
مردم  که  آن چه  مطالعۀ  به  یا  و  مصنوعی  محیط  مطالعۀ 
می گویند بی آن که آن ها انجام می دهند، متکی 
این که  به خاطر  کّمی  روش  است. 
به تحلیل های آماری و 

متکی  تعریف شده 
دلیل  این  به  همچنین  و  است 

که پدیده های اجتماعی را به محصوالِت مکانیکی تبدیل 
می کند، مورد نقد است.)هاموسلی، ۱۹۹۰( 

1ـ طبیعت گرایی 
طبیعت گرایی یکی از حوزه های روش شناختی است که 
رفتار  حوزۀ  در  طبیعی  صورِت  به  آن چه  به  دارد  سعی 
داده های دسِت اول  بپردازد. معموالً  بشری رخ می دهد، 
در این حوزه اهمیت دارند. در طبیعت گرایی به استنتاج ها 
از آن چه که مردم در محیط های مصنوعی مانند محیط های 
آزمایشی انجام می دهند یا از آن چه که مردم در مصاحبه ها 
دربارۀ آن چه که آن ها در جای دیگر انجام دادند و دربارۀ 
آن صحبت می کنند، چندان اعتمادی وجود ندارد. به همین 
دلیل است که مردم نگاران تحقیقات شان را در میحط های 
انجام می دهند. محیط هایی که به طور مستقل از  طبیعی 
فرایند  تحقیق وجود دارند. در واقع این محیط ها به طور 
خاص برای هدف تحقیق تنظیم نمی شوند، بلکه از نظر 
فرهنگی - اجتماعی یک فرایند مستقل خودتنظیمی دارند 
و محقق به دنبال کشِف این واقعیت های فرهنگی است. 
یکی از اهمیت های عمده و داللت های مهِم طبیعت گرایی 
باید  محقق  طبیعی،  محیط های  مطالعۀ  در  که  است  این 
تالش کند اثراِت خود را در رفتار مردم مورد مطالعه به 
شانس  این  که  است  آن  کار  این  هدِف  برساند.  حداقل 
بررسی  مورد  محیط  در  آن چه  که  داد  افزایش  بتوان  را 
توسط  که  دیگری  مشابه  محیط های  به  می شود،  کشف 
محقق و مردم نگاری مورد بررسی قرار گرفته است، قابل 
تعمیم باشد. سرانجام مفهوم طبیعت گرایی داللت بر این 
دارد که حوادث و فرایندهای اجتماعی بایستی برحسب 
می یابند،  متن  آن  در  آن ها  که  زمینه یی  به  بنا  روابط شان 

توضیح داده شوند.

2ـ فهم/ تفهیـم 
بشری  کنش های  که  است  آن  اصل  این  در  اصلی  تلقی 
تفاوت  این  است.  متفاوت  فیزیکی  موضوعاِت  رفتار  از 
واقع  در  می شود.  دیده  هم  دیگر  حیواناِت  رفتار  از  حتا 
پاسخ های  بودِن  ساده  شامل  انسانی،  جوامع  در  کنش ها 
نیست.  محرک ها  شدۀ  یادگرفته  پاسخ های  حتا  یا  ثابت 
و  دارند  آن  برابر  در  کنش ها  که  تفسیرهایی ست  بلکه 
ساختار هایی ست که به آن پاسخ ها داده می شود. در واقع 
انسانی،  به محرک ها در جوامع  بر ساخته شدِن کنش ها 
علیت  مفهوم  تلقی  این  گه گاهی  می شود.  دیده  همواره 
بر مشخص ساختِن  اجتماعی رد می کند و  را در جهان 
پافشاری  نهادها  و  بشری  کنش های  و  رفتارها  آزادانۀ 
می کند. تلقی دیگر در این اصل به روابط علی در جهان 
اجتماعی اعتقاد دارد که یافت می شود اّما آن ها از علیت 
فرق  دارند،  وجود  فیزیکی  پدیده های  در  که  مکانیکی 
نقش های  باشیم  قادر  ما  اگر  نقطه نظر  این  از  می کنند. 
از  فهمی  بایستی  دهیم،  توضیح  مؤثر  طور  به  را  انسانی 
دیدگاه های فرهنگی یی که آن ها بر آن مبتنی هستند، دست 
یابیم. هنگامی که در حال مطالعۀ یک جامعه هستیم، آن 
جامعه برای ما بیگانه است، از این رو ما بایستی بدانیم که 
بیشتر از آن چه که می بینیم یا می شنویم، معماهایی وجود 
پیچیده گی  این  که  معتقدند  مردم نگاران  اّما  دارند. 
در جوامع آشناتر بیشتر دیده می شود. در واقع 
باالتر  بدفهمی  خطر  نباشد،  آشنا  که  محیطی 
این که  بر  مبنی  دارد  وجود  تلقی  یک  می رود. 
دیدگاه های  قباًل  ما  که  کنیم  فرض  نمی توانیم  ما 
دیگران را حتا در جامعۀ خودمان می شناسیم، چون 
را  متمایزی  دیدگاه های  افراد  و  خاص  گروه های 
به وجود می آوردند. این به خصوص حقیقتی در جوامع 
غیر  گروه های  و  شغلی  قومی،  گروه های  است.  پیچیده 
شیوه های  مدارس(  یا  خانواده ها  )حتا  کوچک  رسمِی 
که  می دهند  به جهان گسترش  از جهت گیری  را  متمایز 
ما نیاز به این داریم که رفتارشان را بفهمیم. مردم نگاران 
معتقدند که یادگیری فرهنِگ یک گروه مورد مطالعه که 
می تواند تعریف های بیشتری برای رفتار اعضایش تولید 
مشاهدۀ  مرکزیت  برای  دلیلی  این  است.  ضروری  کند، 
مشارکتی و مصاحبۀ غیرساختارمند در روش اتنوگرافیک 

است.
3ـ کشف

مبتنی  که  تحقیق  مفهوم  اتنوگرافی،  تفکر  دیگر  ویژه گی 
بر کشف و قیاس است، می باشد. این اتنوگرافی خود را 
محدود به آزمون فرضیۀ آشکار نمی کند. این نظر وجود 
دارد که اگر کسی یک پدیده را با مجموعه یی از فرضیات 
در نظر بگیرد، محقق در کشف ماهیت حقیقِی آن پدیده 
داخل شان  در  که  مفروضاتی  آن  می شود. همچنین  ناکام 
کشِف  و  عمیق  دید  می تواند  می شود،  ساخته  فرضیات 
واقعیت را جلوگیری   کند. در واقع آن ها یک عالقۀ کلی 
برخی  در  یا  و  اجتماعی  پدیدۀ  نمونه های  از  برخی  در 
تمرکز  بنابراین  دارند.  عملی  مسأله  و  تئوریکی  مسایل 
تحقیق بر این اساس محدود می شود و شاید حتا اساسًا 

تغییر کند. 

اتنـوگرافی به عنوان یک روش
اطالق  اجتماعی یی  تحقیِق  به  عمومًا  اتنوگرافی  روش 

می شود که ویژه گی های زیر را دارد)هاموسلی، ۱۹۹5(:
۱ـ رفتار مردم در متن ها و زنده گِی روزمره مورد مطالعه 

قرار می گیرد. 
2ـ داده ها از حیطۀ منابع جمع آوری می شود اّما مشاهده و 
مکالمات غیررسمی، واقعیت منبع اصلِی تحقیق به شمار 

می رود.
۳ـ جمع آوری داده ها به صورت غیرساختارمند صورت 
می گیرد، یعنی طی برنامۀ جزیی شده یی که در آغاز تنظیم 
شود، نیست. مقوالت و متغیرهایی برای تفسیر آن چه که 
مردم می گویند و انجام می دهند، از قبل داده نمی شود یا 
ثابت فرض نمی شود. این به معنای غیر سیستماتیک بودن 
تحقیق نیست. به طور ساده در ابتدا داده ها به صورِت خام 

از یک شکل جمع آ وری می شود.
4ـ تمرکز معموالً بر یک گروه یا محیِط واحد یا نسبتًا با  

دامنۀ کوچک است. 
کارکردهای  و  معانی  تفسیر  شامل  داده ها  تحلیل  5ـ 
و  توصیفات  از  شکلی  اساسًا  و  انسانی  کنش های 
توضیحات شفاهی را دربرمی گیرد. البته تحلیل آماری و 
کمیت پذیر استفاده می شود اّما نقش فرعی را بیشتر دارد.

آن  از  اتنوگرافی  روش ها،  از  مجموعه یی  عنوان  به  6ـ 
از آن  نوع رویکردی که ما همه در زنده گی روزمرۀ مان 
جدا  بسازیم،  محیط مان  برای  معنایی  تا  می کنیم  استفاده 
دیگر  رویکردهای  به  نسبت  اتنوگرافی  نیست.  منفک  و 
تخصصی  کمتر  تجربی،  یا  اجتماعی  سوروی های  مانند 
تحقیق  روش های  همۀ  حال،  هر  به  است.  پیچیده  و 
اجتماعی خاستگاه ها و منشأ های تاریخِی خودشان را در 
شیوه هایی که در آن افراد اطالعاتی دربارۀ جهان شان در 

زنده گی روزمره به دست می آورند، دارند.

ـــــو
تن ا

گرافی

ACKU
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هارون مجیدی
از هفتۀ شهید و چهاردهمین سالروز شهادت قهرمان ملی 
کشور روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته طی محفلی با شکوهی 

در خیمۀ لویه جرگه گرامی داشت شد.
در این مراسم، رییس اجرایی، معاون اول ریاست جمهوری، 
رؤسای هر دو مجلس شورای ملی، اعضای کابینه، اعضای 
برجستۀ  چهره های  دولتی،  پایۀ  بلند  مقامات  ملی،  شورای 
ملی و جهادی، سفرای و نماینده گان کشورهای خارجی و 

صدهاتن از شهروندان کشور اشتراک کرده بودند.
در این مراسم، سخنرانان بر ادامۀ راه شهدا به ویژه قهرمان 
ملی کشور شهید احمدشاه مسعود تأکید ورزیدند و گفتند 
که برای فایق آمدن بر مشکالت مردم باید به یکپارچه گی و 

وحدت دست یابند. 
نخست، انجنیر محمد خان رییس کمیسیون برگزاری هفتۀ 
شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی و همچنان معاون اول 

ریاست اجرایی صحبت کرد. 
او با اشاره به قهرمانی ها و مبارزات شهدای کشور گفت که 
افغانستان  آنها وظیفۀ عمومی همۀ مردم  ادامۀ راه و روش 

است. 
انجنیر محمد خان گفت که قهرمان ملی کشور به خاطر دفاع 
از عزت، آزادی و ناموس کشور شهید شد و به همین دلیل 

قهرمان همه محسوب می شود. 
او گفت که هدف از برپایی مراسم هفتۀ شهید این است که 
تا به نسل جوان کشور تصویری درستی از کارنامه قهرمان 
ملی کشور و سایر شهدای جهاد ارایه بداریم تا آنان قهرمانان 

واقعی خود را بشناسند.
یک  طی  کشور  جمهور  رییس  غنی  محمداشرف  سپس، 
صحبت ویدیویی، سال روز شهادت قهرمان ملی کشور را 

به خانواده شهید مسعود و مردم افغانستان تسلیت گفت.
او گفت که هفتۀ شهید مصادف است با تاریخ شهادت احمد 
شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستا و با این روز آغاز می شود.
او گفت: انتخاب روزهای سال برای یادبود از شهدا، از آن 
جهت بسیار مناسب است که قهرمان ملی افغانستان احمد 
شاه مسعود مثال اعلی و راستین شهدای مظلوم ما در چهار 

دهۀ گذشته بود.
رییس جمهور افزود: قهرمان ملی کشور شخصیت کلیدی 
اسالمی،  نظام  تشکیل  برای  که  بود  ما  معاصر  تاریخ  در 
استقالل کشور، مردم ساالری، وحدت ملی و تمامیت ارضی 
کشور تا آخرین روز زندگی خویش مبارزه و مجاهدت کرد.
افغانستان،  در  اخیر  دهۀ   چند  طی  که  افزود  غنی  آقای 
زنده گی  حق  از  و  داده  قربانی  کشور  شهروند  میلیون ها 

مرحوم شده  اند.
مفهوم  به  تنها  از شهدا  رییس جمهور گفت: گرامی داشت 
ابراز همدردی با خانواده های شان نیست؛ بلکه باید به بهانۀ 
کشتار  از  جلوگیری  برای  جدی تری  تدابیر  روزی،  چنین 

مردم گرفته شود.
به گفتۀ رییس جمهور غنی، شهادت از واژگان نابی است که 
دارای جایگاهی خاص و معنایی متعالی در قاموس اسالم 
است. زنده خواندن شهدا در زبان قرآن مجید، حکایت از 
نقشی می کند که خون شهید در زنده ساختن یک امت و 
حیات بخشیدن به آرمان های آن دارد. شهید بیرق سربلندی 
و عزت یک ملت است که آزاده گی آن را به اثبات می رساند.

تا  است  فرصتی  شهید  »روز  افزود:  ادامۀ  در  غنی  آقای 
می گذرند  خود  زنده گی  از  کسانی  چگونه  که  بیاندیشیم 
فراهم  انسانی  و  آبرومندانه  آرام،  زنده گی  دیگران  برای  تا 
کنند. تحقق آرمان های بلندی که شهدا جان خود را برای 
آن فدا کردند َمنُوط است به داشتن جامعه یی با ثبات، امنیت 
سرتاسری و تحکیم پایه های نظامی که حافظ جان، مال و 
آبروی مردم خود باشد. حکومتی که بتواند به بازمانده گان 
یاری  غریب  مردم  به  و  جنگ  دیده گان  آسیب  به  شهدا، 
برساند. ما باید احساس تقدیر از شهدا و قربانی های شان 
را تقویت کنیم، اما ضرورت به قربانی را پایین بیاوریم و بر 

ثبات کشور خود تاکید داشته باشیم«.
به گفتۀ رییس جمهور غنی، باید به فریب خورده گان بیگانه 
با آن  تذکر بدهیم که هر مرگی شهادت نیست. مرگی که 
زنان  و  کودکان  شوند،  کشیده  خون  و  خاک  به  بیگناهان 
افزوده شود،  بیوه زنان  یتیمان و  بر شمار  قربانی شوند، و 
همان گونه که دین مقدس اسالم بیان کرده است، شهادت 
به  رساندن  آسیب  سبب  هم  که  است  انتحار  بلکه  نیست 
زنده گی دیگران و هم تباهی آخرت خود آنان است. باید به 
خانواده های این فریب خورده گان، به پدران و مادران شان 
فهمانید که چنان مرگی برای هیچ کس مایۀ افتخار و شادمانی 
نیست، جز کسانی که آنان را ابزاری می سازند برای ویرانی 
بیشتر کشور، تا اهداف شوم سیاسی خود را از این راه تأمین 
این  طریق  از  گذشته  سال  یک  در  تنها  که  مصارفی  کنند. 
جنگ تحمیل شده بر دوش دولت و ملت قرار گرفته است 

کافی بود که زندگی مردم ما را متحول بسازد.

این  در  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکترعبداهلل  همچنان 
محفل گفت که ارادۀ  قوی حکومت وحدت ملی تقویت 
روابط نیک با همسایه ها می باشد؛ اما این دوستی به معنای 

قبول مزدوری نخواهد بود.
همسایگي  در  کشور  یک  گفت:  همچنان  عبداهلل  آقای 

افغانستان، تروریسم را تقویت مي کند.
اما  نمی برد؛  نام  کشورهمسایه  این  از  عبداهلل  آقای  گرچه 
ظاهراً اشارۀ او به طرف پاکستان است که این کشور به عنوان 

پناه گاه و حامی تروریسم در منطقه، به شمار می رود.
داداهلل  مالمنصور  موضع گیری  از  همچنین  عبداهلل  داکتر 
از  می کنیم  استقبال  »ما  داشت:  اظهار  و  کرده  استقبال 
از  می شود،  شنیده  جنگ  میدان  از  امروز  از  صدایی  آن 
مزدور  نخواستیم  ما  که  می گویند  و  می برآید  میدان جنگ 
استخبارات بیگانه شویم، ما از فرزندان این ملت می خواهیم 
که اگر دل سوزی به این ملت دارند دست از جنگ برداشته 

و کشورتان را، ملت را به خاک و خون نکشانید«.
حامد کرزی، رییس پیشین افغانستان که در این محفل سخن 
می گفت نیز با اشاره به همین موضوع گفت که منصور داداهلل 
گفته که به این دلیل پاکستان را ترک کرده و به افغانستان 

آمده که پاکستان رهبران طالبان را انتخاب می کند.
دفتر  به  »مرا  گفت:  داداهلل  منصور  از  نقل  به  کرزی  آقای 
که  می دهیم  وظیفه  تو  به  که  گفتند  و  خواستند  آی اس آی 
برو به افغانستان بزرگان قوم، جهاد و ملت را بکش. اما من 
گفتم که این کار را نمی کنم. آنها گفتند که اگر به راه ما بروی 
می دهیم.  تو  به  می دهیم،  طالبان  به  که  را  کمکی  یک سوم 
نپذیرفتم و آنها مرا زندانی کردند و من باالخره فرار کردم و 

آمدم به افغانستان.«
آقای کرزی در ادامۀ سخنانش، ناامنی های کشور را برخواسته 

از مداخالت بی شرمانه پاکستان در امور افغانستان خواند.
به گفتۀ آقای کرزی: »ما از قبل هم می دانستیم که زخم های 
چندین سالۀ ما از کجاست اما دشمنان بدانند که ما زخم های 

زیادی را دیده ایم، اما از پای نیافتاده ایم«.
به  ویدیویی  پیام  یک  در  تازه گی  به  داداهلل  منصور  مال 
صراحت اعتراف کرده است که رهبری طالبان در پاکستان 
این کشور« آی اس آی« تعیین  اداره استخبارات  و توسط 
ملی  شخصیت های  ترور  دنبال  به  آی  اس  آی  و  می شود 

افغانستان می باشد.
چهره های  از  یکی  سیاف  الرسول  عبدرب  حال،  این  در 
برجستۀ جهادی در این مراسم، تحریک طالبان را گروهی 
غیراسالمی خوانده و خواهان بسیج مردم علیه توطیه های 

پاکستان شد.
استاد سیاف بیان داشت: »تحریک طالب نه در آغوش اسالم 
و نه در آغوش افغانستان زاده شده، بل تحریکی است که نه 

اسالمی گفته می توانیم و نه افغانی«.
این چهرۀ سرشناس جهادی خطاب به طالبان گفت: »از این 
نیستند،  شهید  تان  مرده های  برآیید؛  غیرشرعی  چارچوب 
توصیه ما به طالبان این است که از این غالمی برآیند اگر 
انتقاد دارید مهربانی کنند بیایند با ما بنشیند و اگر این جنگ 
ناروا را ادامه می دهند؛ مردانه وار بیرون برآیند و در آغوش 

دیگران جنگ را ادامه ندهند و از آنها دستور نگیرند«.
را  منطقه  کشورهای  دیگر  و  پاکستان  امنیت  سیاف،  آقای 
تا  از پاکستان خواست  افغانستان خواند و  وابسته به امنیت 
دست از مداخله در افغانستان برداشته در غیر آن صورت با 

پاسخ قاطع مردم افغانستان روبه رو خواهند شد.
داشته  ادامه  توطیه ها  این  »اگر  این چهرۀ جهادی:  گفتۀ  به 
باشد از رهبران حکومت می خواهیم مردم را علیه آن بسیج 

کنند وگرنه ما آن را بسیج می کنیم«.
این چهرۀ جهادی در ادامۀ سخنانش با ابراز نگرانی گفت: 
»ما یک مرجع تصمیم گیری برای حاالت خاص نداریم، در 
دیگر کشور ها وقتی رییس جمهور از بین می رود، سایر 
ارکان حکومت فعال است؛ اما در افغانستان این خال کاماًل 

به چشم می خورد.«
این بخش از گفته های آقای سیاف در میان شهروندان شک 
و تردیدهای زیادی را به میان آورده است و آنان خواستار 

توضیحات بیشتر در این زمینه شده اند.
محمدمحقق معاون رییس اجراییه، در مراسم گرامی داشت 
از هفته شهید، از اشرف غنی رییس جمهور کشور خواست 
ادامۀ  برای  و  بگیرد  را  کشور  از  جوانان  خروج  جلوی  تا 

زنده گی بهتر در افغانستان، به مردم امید بدهد.
نگرانی  ابراز  کشور  از  جوان  هزاران  فرار  از  محقق  آقای 
این زمینه  تا در  کرد و گفت که حکومت مسوولیت دارد 
اقدام الزم انجام دهد. به گفته معاون رییس اجراییه، اهدای 
پناهنده گی به جوانانی از کشورهای منطقه، دسیسه جدید از 
سوی کشورهای غربی است. او گفت که با خروج بی رویه 

جوانان از کشور، افغانستان خالی خواهد شد.
کرده  یاد  خیز«  »تخته  عنوان  به  افغانستان  از  محقق  آقای 
مداخله گر  کشورهای  افغانستان،  شدن  خالی  با  می گوید، 

می توانند به خوبی به اهداف خود برسند.
معاون ریاست اجراییه در این مراسم جنگ جاری در کشور 
را خالف اصول دین اسالم توصیف کرد و این جنگ توسط 

پاکستان راه اندازی شده است.
جمهور  رییس  نخست  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
پیامی به مناسبت هفتۀ شهید و چهاردهمین سالروز  نیز در 
احمدشاه  شهید  است:  گفته  کشور  ملی  قهرمان  شهادت 
استواری   با عزمی راسخ و  افغانستان  ملی  قهرمان  مسعود، 
بی مانند بیشترین سال های عمرش را در راه آزادی کشورش 
صرف کرد. او در این راه پیشکسوت مردانی شد که برای 

سرافرازی وطن خویش کمر بسته بودند.
آقای دوستم در ادامۀ پیام خود گفته است: قهرمانان کشور 
ما همچون شهید استاد برهان الدین ربانی رییس جمهوری 
اسبق، شهید مسعود، شهید استاد عبدالعلی مزاری، حاجی 
و  شهید  کاظمی  شهید،  عبدالقدیر  شهید، حاجی  عبدالحق 
صدها شهید دیگر همانگونه که در برابر اشغالگران ارتش 
سرخ مبارزه کرده بودند، بر ضد رژیم قرون وسطایی طالبان 
که از سوی بیگانه گان حمایت می شد، نیز شجاعانه رزمیدند 
و در کنار دیگر یاران و مقاومت گران، علم داران این سالیان 

پُر افتخار بودند.
اسالمی  جمهوری  دولت  جمهور،  رییس  معاون  گفتۀ  به 
افغانستان کارنامه هریک از شهدای کشور عزیز خویش را 
گرامی می دارد و باور دارد که شهدای گمنامی که در سراسر 
کشور در راه صیانت و حراست کشور شان زنده گی خویش 
را فدا کرده اند همه در نزد ما و مردم ما مقام شامخ و رفیعی 

دارند.
این دولت محصول ایثار گری و خون پاک شهدای عزیزی 
است که در این سالیان خونین قربان شده اند و از این رو 
می کوشد تا در راه برآورده شدن آرمان های آنان گام بردارد 

که تعالی، ترقی، آزادی و دمکراسی بوده است.
و  شجاعت  و  قاطعیت  با  کشور  امنیتی  بیدار  نیروهای 
ایثارگری بی پایانی امروز در سراسر کشور علمدار مبارزه 
برضد دشمنان صلح و ثبات کشور اند و می کوشند تا برای 
و  بربادی  جلو  و  برگردانند  را  امنیت  و  صلح  شان  مردم 

ویرانی وطن شان را بگیرند.
فضل هادی  و  ابراهیمی  عبدالروف  محفل،  این  ادامۀ  در 
هفتۀ  پیرامون  سنا  و  نماینده گان  مجلس  رؤسای  مسلمیار 
کشور  ملی  قهرمان  شهادت  سالروز  چهاردهمین  و  شهید 
صحبت کرده و نگرانی های خود را از اوضاع امنیت و به 

ویژۀ ظهور گروه داعش در والیت مشرقی ابراز داشتند.
در اخیر این محفل، احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد 
شهید مسعود خواستار بررسی پرونده شهادت قهرمان ملی 

از سوی دولت وحدت ملی شد.
آقای مسعود گفت که دولت باید امتیازات قهرمان ملی را 

قانونی ساخته و بپردازد.
احمد ولی مسعود گفت که کمیسیون برگزاری هفته شهید 
بر پرداختن امتیازات قهرمان ملی و اهدای مدال سنگرداران 
مقاومت فیصله کرده و رهبری دولت باید در این زمینه اقدام 

عملی کنند.
به  اشاره  با  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
انتقادات مطرح شده در پیوند به عملکرد پاکستان در قبال 
امروز  آنچه  گفت:  محفل  این  سخنرانان  توسط  افغانستان 
رهبران سیاسی در خصوص پاکستان می گویند؛ آمر صاحب 

بیست سال پیش بر آن پی برده بود و تأکید داشت.
گل گذاری در پای منار مقاومت

از سوی دیگر، از چهاردهمین سالروز شهادت قهرمان ملی 
کشور احمدشاه مسعود، با گذاشتن اکلیل گل در پای منار 

مقاومت در چهارراهی مسعود در کابل، گرامي داشت شد.
احمدشاه  یادبود  از  ارج گذاری  بخاطر  که  مراسمی  در   
مسعود در چهارراهی مسعود برگزار شده بود، انجنیر محمد 
احمدضیاء  حکومت،  اجرایی  ریاست  اول  معاون  خان 
اصالحات  امور  در  جمهور  رییس  خاص  نمایندۀ  مسعود 
و حکومت داری خوب، نورالحق علومی وزیر امور داخله، 
معصوم ستانکزی سرپرست وزرات دفاع، اعضای مجلس، 
و  امنیتی  نیروهای  افسران  و  جنراالن  جهادی،  فرماندهان 
نماینده گان سفارت خانه های خارج مقیم کابل اشتراک کرده 

بودند.
جهادی،  رهبران  و  کابینه  بلندپایۀ  اعضای  از  تعداد  یک 
از  ارج گذاری  خاطر  به  تشریفات،  خاص  مراسم  طی 
یادبود قهرمان ملی احمدشاه مسعود، در پای منار مقاومت 

اکلیل های گل گذاشتند.
احمد ولی مسعود رییس بیناد شهید مسعود در این مراسم 
اقوام  میان  وحدت  تأمین  برای  کشور  ملی  قهرمان  گفت: 
ساکن در کشور مبارزه می کرد و باور داشت که تنها اشتراک 
می تواند،  سرنوشت شان  تعیین  در  کشور  شهروندان  تمام 

افغانستان را به سوی شکوفایی سوق دهد.
گرامی داشت از هفتۀ شهید در پنجشیر

به روز پنج شنبه )۱۹ سنبله( والیت پنجشیر میزبان هزاران 
مزار  به  اکلیل گل،  به خاطر گذاشتن  که  بود  از کسانی  تن 

شهید احمدشاه مسعود آمده بودند.
در  که  کشور  سنای  مجلس  اول  معاون  ایزدیار  محمدعلم 
این مراسم اشتراک کرده بود، گفت: »ما به خاطر یاد بود از 
احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور به این جا آمده ایم؛ 
احمد شاه مسعود یک شخصیت افغانستان شمول و جهان 
آسایش  و  رفاه  آزادی وطن،  و  استقالل  به  که  بود  شمول 
مردم افغانستان فکر می کرد؛ این شخصیت بی بدیل تاریخ 
معاصر افغانستان آرمان و آرزوی تامین وحدت ملی ایجاد 

یک حکومت واحد را داشت«.
همچنین در این مراسم، یک نمایشگاه صنایع دستی نیز در 

والیت پنجشیر گشایش یافت.
پنجشیر  والیت  تجارت  اتاق  عامل  مدیر  شریفی  میرعلم 
می گوید: این نمایشگاه که در استدیوم ورزشی این والیت 
راه اندازی شده؛ به مدت سه روز صنایع دستی تاجران از 
به  بلخ، کاپیسا، کابل، پروان و پنجشیر  والیت های هرات، 

نمایش گذاشته می شود.
مانند  تاجران  دستی  صنایع  نمایشگاه،  این  در  او،  گفتۀ  به 
قالین، کاال، کتاب، سنگ های قیمتی مانند زمرد و الجورد، 
توت و تلخان، بوت، گل زعفران و داروهای داکتران محلی 

و غیره به نمایش گذشته شده است.
لو هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه صنایع دستی 
وطن که بازار کم دارد بیان کرد تا در این میان تاجران را 

برای جذب سرمایه گذاری تشویق کنند.
گرامی داشت از هفتۀ شهید در بیرون از کشور

سالروز  چهاردهمین  و  شهید  هفتۀ  از  گزارش ها،  بنیاد  بر 
های  برنامه  طی  کشور  از  بیرون  در  ملی  قهرمان  شهادت 

جداگانه گرامی داشت شد.
در روسیه نیز روز در دو مراسم جداگانه،   از شهادت احمد 
شاه مسعود در سفارت افغانستان و همچنین گرامی داشت 

به عمل آمد. 
در این مراسم ها شرکت کننده گان از کشورهای افغانستان، 
خبرنگاران  همچنین  بودند.  ایران  و  تاجیکستان  روسیه، 
افغانستانی و روس، فرهنگیان، تاجران، دانشجویان و تعداد 
زیادی از افغانستانی های مقیم مسکو در این مراسم حضور 

داشتند.
پیرامون شخصیت  افغانستانی و خارجی  شرکت کننده گان 

احمد شاه مسعود صحبت کردند.
چهره های  و  ایران  افغانستان،  تاجیکستان،  دیپلمات های 
شناخته شده روس در سخنرانی های خود احمد شاه مسعود 

را فرماندهی نامدار دانستند.
طبق سخنان سخنرانان، احمد شاه مسعود فرماندهی وطن 
پرست بود و آزاده گی را سرلوحه زنده گی و مبارزات خود 

قرار داده بود.
خون دهی در روز شهید

 احمدمسعود یگانه پسر شهید مسعود در روز هجدهم سنبله 
با رفتن به بیمارستان وزیر اکبر خان به نیروهای امنیتی کشور 

خون اهدا کرد. 
همراهی  نیز  جوانان  از  زیادی  شماری  را  مسعود  احمد 

می کردند. 
احمدمسعود در برنامه یی گفت که جوانان به جای ریختن 
به جاده ها و آزار و اذیت مردم، بهتر است که به نیروهای 

امنیتی و فرزندان رشید کشور خون اهدا کنند. 
سپس، احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود 
با  بنیاد و همرزمان شهید مسعود  اعضای  از  با جمعی  نیز 

رفتن به بیمارستان خون اهدا کردند. 
شب شعر در کابل و پنجشیر

بنیاد شهید مسعود به همکاری ریاست ستاد مشترک ارتش، 
محفل با شکوهی را در دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم 

فهیم برگزار کردند. 
در این مراسم که با حضور صدها تن از سربازان ارتش و 
فرهنگیان برگزار شده بود، شاعران کشور شعرهای شان را 
به  بارۀ مسعود شهید و سایر شهدای جهاد و مقاومت  در 

خوانش گرفتند. 
همچنان، محفل دیگری شام پنجشنبه در خانۀ شهید مسعود 

در والیت پنجشیر برگزار شد. 
در این مراسم، همرزمان و یاران نزدیک احمدشاه مسعود 
ابراز  با شهید مسعود  را  ملی کشور، خاطرات شان  قهرمان 

داشتند. 
همچنان، برخی از شاعران نیز در این مراسم شعرهای شان را 
در وصف شهید مسعود قهرمان ملی کشور و از فرماندهان 

برجستۀ نظامی منطقه، ارایه کردند. 
پیش،  قهرمان ملی کشور، چهارده سال  احمد شاه مسعود 
توسط دو حمله کنندۀ انتحاری عرب تبار، در منطقۀ خواجه 

بهاوالدین والیت تخار به شهادت رسید.
از آن رویداد، یک هفته که از روز شهادت  یک سال بعد 
شهید  هفتۀ  عنوان  به  شود،  می  آغاز  کشور  ملی  قهرمان 
رسمی  تقویم  درج  کشور  ملی  قهرمان  شهادت  سالروز  و 
شده و در داخل و بیرون از کشور طی برنامه های مختلف 

گرامی داشت می شود.
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گرامی داشت با شکوه از چهاردهمین سالروز شهادت قهرمان ملی  

رییس جمهور: قهرمان ملی کشور شخصیت کلیدی در تاریخ معاصر ما بود

ACKU
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ورزش
فرمالن: 

پاسخ اعتماد بارسا را می دهم

جرارد: 

دلـم بـرای استیون جـرارد 
بودن تنـگ شده است

مدافع تیم ملی اسپانیا و بارسلونا می گوید از گفته های خود علیه رئال مادرید 
عذرخواهی نخواهد کرد.

در  مقدونیه  برابر  اسپانیا  ملی  تیم  بازی  در  پیکه  خرارد  پائیس،  ال  گزارش  به 
انتخابی یورو 2۰۱6 با سوت های ممتد هواداران رئال روبرو شد. این بازیکن 
مادریدی  تیم  علیه  تندی  های  بارسلونا صحبت  قهرمانی  در جشن  قبل  فصل 
انجام داد و هواداران رئال نیز از او انتقام گرفتند. هر چند این اقدام هواداران رئال 

با واکنش دل بوسکه و پرس و بازیکنان رئال مادرید روبرو شد.
بدترین  همیشه  گفت:  اتفاقات  این  درباره  مطبوعاتی  نشست  در  پیکه  خرارد 
آرزوها را برای رئال دارم و دوست دارم این تیم تمام بازی هایش را ببازد اما این 
رقابت ورزشی باعث نمی شود با بازیکنان رئال، رابطه دوستانه ای نداشته باشم. 
بطورمثال وقتی فرزند دومم متولد شد، کاسیاس برای من و همسرم گل فرستاد 
و تلفنی هم به من تبریک گفت. من هیچ عذرخواهی به مادریدیها بدهکار نیستم 

و همیشه دوست دارم تا این تیم شکست بخورد.
پیکه ادامه داد: رابطه خوبی با بازیکنان رئال خصوصا ایکر کاسیاس دارم. همیشه 
در تیم ملی اسپانیا اتحاد وجود دارد و من هم رابطه خوبی با آنها دارم. او تولد 
قبل خیلی  ولی فصل  کردم  تشکر  او  از  هم  من  و  تبریک گفت  را  من  فرزند 
خوشحال شدم که چهار گل از اتلتیکومادرید دریافت کرد و دوست داشتم که 
او همیشه شکست بخورد. مردم دوست دارند هر طور که می خواهند درباره من 

قضاوت کنند. این اخالق من است و هیچگاه عوض نخواهد شد.
مدافع بارسلونا در ادامه درباره بازی برای تیم ملی کاتالونیا گفت: دوست ندارم 
در مورد فرضیات صحبت کنم. علت بازی کردنم برای تیم ملی اسپانیا هم، نه 
پول است و نه برای کسب اعتبار؛ همین حاال برای بارسلونایی بازی می کنم که 
دو، سه گانه و یک شش گانه در ویترین افتخاراتش دارد.ترک تیم ملی اسپانیا 

بخاطر اتفاقات اخیر، آخرین چیزی است که به آن فکر می کنم.

رئال مادرید و رونالدو به عنوان بهترین های فصل گذشته فوتبال جهان 
معرفی شدند.

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال رئال مادرید را برترین تیم سال 
گذشته فوتبال جهان معرفی کرد.

در  مادرید  رئال  قهرمانی  سالروز  در  آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون 
لیگ قهرمانان اروپا و کسب دسیما )دهمین قهرمانی(، جایزه ویژه یی را به 
این تیم اسپانیایی اهدا کرد و ضمن قدردانی از کریستیانو رونالدو و تونی 
کروس این باشگاه اسپانیایی را بهترین باشگاه سال گذشته فوتبال جهان 

معرفی کرد.
در این مراسم سرخیو راموس کاپیتان جدید رئال مادرید جایزه ویژه ای را 
از طرف این نهاد )فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار( دریافت کرد. رئال 
مادرید فصل قبل در سوپر کاپ، لیگ قهرمانان، جام حذفی و جام جهانی 
باشگاه ها توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و هر چهار جام را به دست 
آورد و با ۳8۱ امتیاز به عنوان بهترین تیم جهان معرفی شود. همچنین در 
این مراسم کریستیانو رونالدو به عنوان بهترین مهاجم فصل گذشته و تونی 
کروس به عنوان بهترین هافبک انتخاب شدند و هر یک جوایز ویژه ای را 

به خود اختصاص دادند.

مهاجم فرانسوی اتلتیکومادرید قبل از رویارویی با کاتاالن ها گفت: نهایت تالش 
خود را برای کسب برد مقابل بارسلونا به کار می بندیم.

در شرایطی که امروز )شنبه( در هفته سوم اللیگا بارسلونا در ویسنته کالدرون 
مسی  لیونل  یاران  با  رویارویی  از  گریژمن  آنتوان  است،  اتلتیکومادرید  میهمان 

استقبال می کند.
لژیونر تیم دوم شهر مادرید اظهارداشت: این رویارویی، نبردی بزرگ برای ما و 
همه هوادارانی است که پای  تلویزیون می نشیند و شور و هیجان دارند. همچنین 
برای آن دسته که به ورزشگاه می آیند و برایمان آرزوی موفقیت می کنند. مطمئن 

باشید تمام توان خود را خرج می کنیم که برنده شویم.
وی همچنین تاکتیکی را برای غلبه بر قهرمان فصل گذشته اروپا و اللیگا اینچنین 
عنوان کرد: بارسلونا اکثر اوقات صاحب توپ است. می خواهیم در عقب زمین 

کامال مطمئن ظاهر شده و بعد بکوشیم گل بزنیم.
گریژمن همچنین در مورد وضعیت اتلتیکومادرید عنوان کرد: دوره آماده سازی 
خوبی داشتیم که اکنون نتیجه اش را می بینیم. با انجام هر بازی، بیشتر در کنار هم 

عادت می کنیم و در زمین کار برایمان راحت تر می شود.
این دیدار یازده بجۀ امشب به وقت کابل برگزار می شود.

فرمالن به فکر پاسخ اعتماد بارسایی ها است و می خواهد با 
این تیم سه گانه کسب کند.

توماس فرمالن امیدوار است که بعد از یک فصل فوق العاده 
سخت بتواند با باسا به قهرمانی اروپا برسد. ملی پیش بلژیکی 
اگست سال گذشته از آرسنال به بارسا پیوست. اما مصدوم بود 
و تنها یک بازی برای تیمش انجام داد. او که در ماه نومبر ۳۰ 
ساله می شود، معتقد است که برای هر کسی سخت است که 
یک فصل کامل مصدوم باشد: بنا به دالیلی زیاد خیلی سخت 
بود. مخصوصا چون من مصدوم بودم. به باشگاهی جدید می 
روی و می خواهی توانایی هایت را نشان دهی، اما نمی توانی 
چون مصدوم هستی. من باید با شرایط جدید هماهنگ شوم. 
یک زندگی جدید، مربی جدید، شهر جدید، خیلی سخت بود.
فرمالن در هر  دو بازی بارسا در اللیگا در ترکیب اصلی بود و 
در بازی با ماالگا گل برتری  تیمش را هم زد. او مدعی شده که 
تیمش در این فصل جام های زیادی می خواهد: فصلی طوالنی 
خواهد بود. انگیزه ها مانند هم است. می خواهیم دوباره سه 
گانه کسب کنیم و می دانیم که کار آسانی نیست. اما تالشمان 
را می کنیم. ما همان تیم را داریم. بازی به بازی باید ببینیم چه 

پیش می آید.

استیون جرارد مدعی شده  که لیورپول به او پیشنهاد مربی گری 
داده و می توانسته به جای رفتن به امریکا در آن تیم بماند.

جرارد اعالم کرده درست بعد از این که تصمیمش برای ترک 
او  به  باشگاه  کرده،  ای  رسانه  را  امریکا  به  رفتن  و  لیورپول 
با  ای  مصاحبه  در  او  راجرز شود.  جایگزین  که  داده  پیشنهاد 
جایگزین  و  بمانم  لیورپول  در  توانستم  می  گفته:  میل  دیلی 
راجرز شوم. بعد از این که گفتم می خواهم بروم این پیشنهاد 
را به من دادند. البته نمی دانم به اندازه یک مربی یا دستیارانش 
خوب هستم یا نه. لیورپول در تابستان کولین پاسکه و مایک 
مارش را عوض کرد و به همین دلیل به دنبال یک دستیار مربی 
بودند. من می توانستم جایگزین یکی  از آن ها شوم و همچنین 
کنم،  مربی گری کسب  تجربه  توانستم  می  باشم.  بازیکن هم 

چیزی که با پول نمی توان آن را خرید.
انتخاب کرد و مدعی شده  را  امریکا  لیگ  به  اما رفتن  جرارد 
چیز   همه  برای  دلم  است:  شده  تنگ  لیورپول  برای  دلش  که 
تنگ شده است. وقتی تلویزیون را روشن می کنم و استادیوم 
نظرم  به  واقعا  بینم  تماشاگر می  یا 7۰ هزار  را 5۰، 6۰  هایی 
عالی است. تنش، جذابیت، به همه آن ها حسودی ام می شود. 
شانس رقابت با بهترین بازیکنان را از دست دادم. دیگر استیون 
جرارد نیستم، کاپیتان لیورپول که مقابل هواداران راه می رفت 
البته از رقابت جدیدم اینجا هم لذت می برم. دوست  نیستم. 
داشتم دوباره 25 ساله می شدم و هنوز ۱۰ سال فرصت داشتم 

و برای لیورپول بازی می کردم.

پیکه: 

دوست دارم همیشه رئال شکست بخورد

رئال مادرید، بهترین تیم سال قبل 

جهان از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار

گریژمن: 

ACKUبارسلونا را شکست می دهیم
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مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت اعضا به برافراشته شدن پرچم فلسطین 
در مقر اصلی این سازمان رای مثبت داد. این اولین بار است که مجمع عمومی 
سازمان ملل موافقت کرده است که پرچم دولتی ناظر که عضویت کاملی در این 

سازمان ندارد در مقر آن برافراشته شود.
به گزارش سایت شبکه الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل سه سال پیش نیز 
با ارتقای وضعیت تشکیالت خودگردان فلسطینی از »نهاد ناظر« در سازمان ملل 

به »دولت ناظر غیرعضو« موافقت کرده بود.
بنا بر مصوبه تازه این مجمع، واتیکان و فلسطین، دو »دولت ناظر غیرعضو« 
سازمان ملل می توانند پرچم های خود را در کنار پرچم های دولت های عضو 

نصب کنند.
در جریان رای گیری در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک، نمایندگان ۱۱۹ 
کشور به برافراشته شدن پرچم فلسطین رای مثبت دادند. هشت کشور از جمله 
آمریکا به طرح مذکور رای منفی و 45 کشور از جمله انگلیس نیز به آن رای 

ممتنع دادند.
ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد، رای روز پنجشنبه مجمع 
عمومی را گامی دیگر در راستای تقویت موقعیت فلسطین در عرصه بین المللی 

توصیف کرده است.
این در حالیست که ران پروسور، نماینده اسرائیل در سازمان ملل از رای مجمع 
عمومی انتقاد کرده است. دولت اسرائیل بار ها تاکید کرده است که فلسطینی ها 
تنها از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل می توانند به استقالل و تاسیس کشور 

فلسطین برسند.
دنبال تصویب عضویت خود تحت عنوان یک  به  فلسطینی ها سال هاست که 
کشور مستقل در سازمان ملل هستند و تالش می کنند که سرزمین هایی چون 
رام اهلل، کرانه غربی رود اردن، غزه و مناطق اشغال شده توسط اسرائیل در سال 

۱۹67 را یکپارچه و زیر پرچم فلسطین درآورند.
مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر سال 2۰۱2 میالدی با ۱۳8 رای موافق در 

برابر ۹ رای مخالف با ارتقای وضعیت تشکیالت خودگردان فلسطینی از »نهاد 
ناظر« به »دولت ناظر غیرعضو« موافقت کرد.

در پی آن رای،  برای اولین بار رتبه فلسطین در سازمان ملل متحد با جایگاه 
واتیکان برابر شد.

ناظران می گویند این ترفیع به ظاهر کوچک می تواند برای اسرائیل پیامدهای 
جدی در پی داشته باشد.

در ماه دسمبر سال 2۰۱4 میالدی، دادگاه کیفری بین المللی تشکیالت خودگردان 
فلسطینی را به عنوان عضو ناظر پذیرفت. به این ترتیب، راه برای رسیدگی به 

جرایم تحت پوشش این دادگاه در سرزمین های فلسطینی هموار شده است.

وزارت خارجه چین از اعالم آماده گی کشورش برای تامین امنیت در تاجیکستان 
با توجه به درگیری های اخیر در این کشور خبر داد.

کرد،  اعالم  اطالعیه  در  دیروز  چین  خارجه  وزارت  رسمی  نماینده  لی  خون 
با  رابطه  در  تاجیکستان  در  ثبات  و  امنیت  تامین  برای  است  آماده  کشورش 

درگیری های اخیر در این کشور، به دوشنبه کمک کند.
این نماینده وزارت خارجه چین گفت: پکن با درک موقعیت حساس جامعه، 
به صلح  منظور دستیابی  به  به دوشنبه  آماده گی خود را جهت هرگونه کمک 

ثبات اعالم می کند.
استراتژیک  شریک  و  همسایه  کشور  تاجیکستان  داشت،  اظهار  همچنین  وی 
چین است و پکن وظیفه خود می داند این کشور را در موقع حساس امنیتی 

تنها نگذارد.
اعالم حمایت چین از تاجیکستان در حالی است که اوایل هفته نیز، والدمیر 
پوتین در تماس با امامعلی رحمان، حمایت قاطع خود را از واکنش دوشنبه در 

برابر تحرکات اخیر تروریستی اعالم کرد.
جمعه هفته گذشته در جریان حمله مسلحانه به مراکز وزارت کشور و وزارت 

دفاع در ناحیه وحدت شهر دوشنبه، ۹ مامور ویژه پلیس کشته شدند.

و  درباره خرید جنگنده های سوخو  پاکستان و روسیه 
بالگردهای ام آی ۳5 در حال رایزنی با یکدیگر هستند.
از  این خبر  انتشار  با  پاکستان دیروز جمعه  رسانه های 
نگاه رو به جلوی مقام های دو طرف برای توسعه همه 
جانبه مناسبات به ویژه همکاری های دفاعی و نظامی 

خبر دادند.
یک  در  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی 
مصاحبه خبری موضوع فروش جنگنده های سوخو به 
پاکستان را تأیید و از افزایش همکاری نظامی بین دو 

کشور خبر داد.
روابط  به  پاکستان  با  مناسبات  گسترش  افزود:  وی 
روسیه با هند لطمه نمی زند و این همکاری علیه هیچ 

کشوری نیست.
الوروف تأکید کرد روسیه در تمام زمینه ها از جمله در 
زمینه انرژی با پاکستان همکاری می کند و پروژه انتقال 
خط لوله گاز به شهرهای مختلف این کشور را تکمیل 

خواهد کرد.
روسیه و پاکستان در سال های گذشته همواره روابط 
سطوح  در  سازنده  همکاری  بر  مبتنی  و  دوستانه 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی داشته اند، اما تحوالت 
اخیر در مناسبات دو کشور که در سال گذشته به شکل 

لغو تحریم تسلیحاتی پاکستان توسط روسیه همراه بود؛ 
روسیه  و  پاکستان  جلوی  به  رو  های  گام  از  حکایت 
در مسیر گسترش همکاری های دو طرف از جمله در 

بخش دفاعی و نظامی دارد.
تالش برای ایجاد زمینه های جهش در مناسبات دفاعی 
مسکو و اسالم آباد از ماه های گذشته و به دنبال نهایی 
شدن پیش نویس قرارداد تحویل بالگردهای ام آی ۳5 
برای  »کرملین«  مندی  پاکستان و روسیه و عالقه  میان 
پاکستانی ها  انرژی  اقتصادی و  بازارهای  مشارکت در 
آغاز شد و پس از آن، مقام های عالی دو کشور از تمایل 
مشترک  های  طرح  اجرای  و  لوله  خط  احداث  برای 

اقتصادی خبر دادند.
توسعه  سیاسی،  مسائل  کارشناسان  دیدگاه  از 
بخش  در  ویژه  به  مسکو  و  اسالم آباد  همکاری های 
نظامی همواره تابع روابط پاکستان با کشورهای غربی 

از جمله آمریکا بوده است.
استراتژیک  متحدان  از  یکی  گذشته  در  اسالم آباد 
نحوه  از  آمریکا  نارضایتی  پی  در  اما  بود  واشنگتن 

انتقادات  همچنین  و  افغانستان  در  پاکستان  همکاری 
به جایگاه  نحوه نگرش واشنگتن  از  آباد  اسالم  دولت 
سمت  به  کشور  این  تا  شد  باعث  پاکستان  منطقه ای 

روسیه و چین گرایش پیدا کند.
امضای  و  هند  سمت  به  آمریکا  جانبه  همه  رویکرد 
پاکستان  به  کشور  این  با  هسته ای  همکاری  توافقنامه 
نشان داد که آمریکا به عنوان متحد منطقه ای خود دهلی 

نو را جایگزین اسالم آباد کرده است.
به  واشنگتن  بی توجهی  کارشناسان،  اعتقاد  به  همچنین 

هند  با  هسته ای  توافق  در خصوص  پاکستان  انتقادات 
برای  آباد  اسالم  درخواست  به  آمریکا  توجهی  بی  و 
هند،  اتمی  توافقنامه  مشابه  هسته ای  توافقنامه  امضای 
با  آباد درصدد توسعه روابط خود  تا اسالم  باعث شد 

چین و روسیه برآید.
سفر پی در پی و متقابل مقامات پاکستان به روسیه نشان 
داد که اسالم آباد درصدد است برای تقویت موقعیت 
نظامی و سیاسی خود در منطقه به ویژه در برابر دهلی نو 

روابط خود را با مسکو گسترش دهد.
به هر حال، رویکرد پاکستان به سمت توسعه همکاری 
ویژه  به  مقابل تالش کشورهای غربی  در  و  با روسیه 
آمریکا برای توسعه همکاری با هند باعث شکل گیری 
معادله جدیدی از قدرت در منطقه جنوب آسیا شده که 
قدرت هسته ای  دو  بین  تسلیحاتی  رقابت  های  افزایش 

این منطقه یعنی هند و پاکستان را به دنبال دارد.
قدرت های  میان  تنش  می کنند،  عنوان  کارشناسان 
که  بیاید  پیش  وضعیتی  می شود  سبب  منطقه  هسته ای 
کشورهای صادر کننده سالح از آن سود ببرند و مردم 
اقتصادی  نامناسب  شرایط  از  که  آسیا  جنوب  منطقه 
وضعیت  شدن  تر  وخیم  شاهد  همچنان  برخوردارند 

خود باشند.

پرچم فلسطین در مقر سازمان ملل برافراشته می شود

چین برای کمک به تامین امنیت در تاجیکستان اعالم آمادگی کرد

 پاکستان و روسیه به دنبال گسترش روابط نظامی

مرکل:
 بحران پناهندگان یکی از بزرگترین 

چالش های دهه های اخیر اروپاست

بزرگترین  از  یکی  را  پناهندگان  بحران  آلمان  صدراعظم 
عادالنه  تقسیم  لزوم  بر  دانسته  اروپا  اخیر  دهه های  چالش های 

پناهندگان در سراسر اتحادیه تأکید کرد.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در بخشی از  گفتگو با روزنامه 
»راینیشن پست«، درباره آمادگی کمک و بشردوستی که بسیاری 
نشان  پناهندگان  قبال  در  شرایط  این  در  آلمانی  شهروندان 

می دهند ابراز خرسندی کرد.
وی درباره تصویر اخیر جسد کودک خردسال سوری در ساحلی 
در ترکیه گفت: این تصویر برای من تکان دهنده و غم انگیز بود 
و همچنین من را از دست قاچاقچیانی که انسان های ناامید را در 

قایق هایی بدون امکانات نجات به دریا می آورند عصبانی کرد.
مرکل افزود: ما در اروپا در برابر یکی از بزرگترین چالش های 
اقدامات  همه  باید  ما  طرف  یک  از  داریم.  قرار  اخیر  دهه های 
الزم را انجام دهیم که پناهندگان در دریای آزاد و در مسیری 
قرار  تهدید  معرض  در  را  خود  جان  اروپا  به سوی  خطرناک 
ندهند. از طرف دیگر ما باید شمار زیادی از پناهندگان را در 
کشور خود بپذیریم و آنها را در صورتی که حق اقامت داشته 
باشند در کشورمان ادغام کنیم. ما باید در این راستا ارزش های 
اساسی خود را یادآور شویم. شرف انسان ها تعرض ناپذیر است.
مرکل در بخش دیگری از این گفتگو گفت: ما باید در پناهندگان 
بار  تأکید کرد: به یک تقسیم  ببینیم. وی همچنین  یک فرصت 

عادالنه در اروپا در مسئله پناهندگان نیاز داریم.
صدراعظم آلمان همچنین به مسئله نفرت از بیگانگان در آلمان 
پرداخته گفت: نفرت از بیگانگان مسئله جدیدی در آلمان نیست.
وی از شهروندان آلمانی خواست که همه جا از انسان هایی که 
نفرت در قلبهایشان وجود دارد فاصله بگیرند و آنها را همراهی 

نکنند.
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