
از  یکی  و  ناتو  قاطع  حمایت  مأموریت  معاون 
فرماندهان نیروهای امریکایی در افغانستان ضمن 
با دولت کابل گفت که گروه  تأکید بر همکاری 
حال  در  کشور  این  طالبان  با  داعش  تروریستی 

جنگ هستند.
جنرال ویلسون شافنر معاون نیروهای ناتو و یکی 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  فرماندهان  از 
اعالم کرد: گروه تروریستی داعش در افغانستان 
به اندازه یی که در عراق و سوریه فعالیت می کند 

توانایی ندارد.
وی در یک نشست خبری ویدئویی با خبرنگاران 
تروریستی  گروه  گفت:  امریکا  دفاع  وزارت  در 
منسجمی  فعالیت  افغانستان  در  نتوانسته  داعش 

داشته باشد.
شافنر افزود: با این وجود گروه تروریستی داعش 
در  جدی  تهدید  یک  به  تا  دارد  را  آن  ظرفیت 

افغانستان تبدیل شود.
داشت:  اذعان  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  معاون 
در حال حاضر داعش با طالبان در جنگ می باشد، 
اما در این میان غیرنظامیان متضرر شده اند و این 

امر سبب بی ثباتی این کشور نیز شده است.
از  یکی  و  ناتو  معاون  شافنر  ویلسون  جنرال 
این  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  فرماندهان 
سخنان را در حالی...                  ادامه صفحه 6
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همه گانی ترین و قدیمی ترین وسیله برای نمایش قدرت 
»ورزش« است.
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دولتافغانستانآهنسردرامیکوبد

شدید  اختالفات  بروز  از  هرات  در  امنیتی  مقام های 
بین سران گروه طالبان در والیت هرات خبر می دهند.

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی ۲۰۷ظفر 
گفت این اختالفات از چند روز به این سو بین مال 
ننگیالی و مال عبدالصمد دو تن از سران گروه طالبان 
به وجود  زیر کوه ولسوالی شیندند هرات  منطقه  در 
انجامیده  درگیری  به  پنجشنبه  روز  شام  از  که  امده 

است.
جنرال جاهد به صدای...                ادامه صفحه 6

جمهوری  ریاست  نخست  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
که  می گوید  دارد،  عهده  به  را  »الماس«  عملیات  رهبری  که 
مربوطات  در  کنون  تا  گذشته  روز  از  عملیات   این  نتیجۀ  در 
ولسوالی قیصار ساحات زیادی از وجود شورشیان طالب پاک  

شده است.
فاریاب  قیصار  ولسوالی  در  هفت«  »شمشیر  عملیات  از  پس 
اکنون عملیات دیگری به نام »الماس« به رهبری معاون نخست 
ریاست جمهوری از دو روز به این سو در این والیت راه اندازی 

شده است.
آقای دوستم می گوید که تا کنون نیروهای امنیتی تا بازار شاخ 
ولسوالی قیصار پیش ...                              ادامه صفحه 6

عالی  دیپلمات های  و  دولتی  مقامات  پنجشنبه  روز 
پاکستان روز پرکاری را پشت سر گذاشتند.

سفری  در  افغانستان  عالی  هیات  پنجشنبه  روز  ظهر 
مهم به دیدار مقامات عالی دولت اسالم آباد رفتند تا 
اخیر  درخصوص رویدادهای مهم روزها و هفته های 
درون گروهی  و  افغانستان  داخل  حوادث  به  مربوط 
طالبان، روابط کابل - اسالم آباد و روند مذاکرات صلح 
افغانستان با آنان به گفت وگو بپردازند و مهم تر از همه، 
نگرانی های کابل را از رویدادهای دهشت افگنانۀ اخیر 
به مقامات اسالم آباد  از والیت  ها،  در کابل و شماری 

گوشزد کنند.
در هفته های اخیر، ده ها غیر نظامی در نتیجۀ حمالت 
مرگبار طالبان در کابل و برخی از والیت ها جان باخته 
اند. کابل به گونۀ صریح پاکستان را به دست داشتن در 

این حمالت و کشتار غیرنظامیان متهم می کند. 
روز پنجشنبه، هیأتی عالی رتبه متشکل از صالح الدین 
دستگاه  رییس  نبیل  اهلل  رحمت  خارجه،  وزیر  ربانی 
امنیت ملی، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع 

امنیت  مشاور  اتمر  حنیف  محمد  و 
آباد  اسالم  به  افغانستان  دولت  ملی 
سابقه  تقریبًا  تاکنون  کردند؛  سفر 
بلند  هیات  چنین  که  است  نداشته 
مقامات  عالی ترین  از  متشکل  پایه یی 
سیاسی، امنیتی و دفاعی افغانستان به 

طور همزمان به پاکستان سفر کنند.
پنجشنبه  روز  عصر  افغانستان  هیات 
وزیر  نخست  شریف  نواز  محمد  با 
هیات  ریاست  کرد.  دیدار  پاکستان 
ربانی  الدین  صالح  را  افغانستان 
مهم،  جلسه  این  در  داشت.  برعهده 
عزیز  سرتاج  شریف،  نواز  بر  عالوه 
آصف  خواجه  وزیر،  نخست  مشاور 

وزارت  مقام  قائم  چوردی  احمد  اعزاز  و  دفاع  وزیر 
خارجه پاکستان نیز حضور داشتند.

هیات  اعضای  با  شان  دیدارهای  در  پاکستان  مقامات 
عالی افغانستان، بار دیگر تعهد خود را برای همکاری 

اعالم  تروریسم  علیه  جنگ  در  کابل  دولت  با  کامل 
کردند؛ موضعی تکراری که از زمان آغاز بکار دولت 

وحدت ملی به ریاست...   
                                               ادامه صفحه 6
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از  پس  پاکستان  به  افغانستان  هیأت  سفر 
کشور،  دو  میان  آمده  به وجود  تنش های 
به هدف اتمامِ حجت با طرف پاکستانی، آیا 
می تواند به مطالباِت دولت و مردم افغانستان 

پاسخ دهد؟! 
آن  در  که  افغانستان  دولِت  هیأت  سفر 
صالح الدین ربانی وزیر خارجه، رحمت اهلل 
نبیل رییس امنیت ملی و معصوم استانکزی 
که  از آن صورت گرفت  شامل است، پس 
عرصۀ  در  دیگر  بارِ  یک  افغانستان  دولت 
را  تلِخ شکست  پاکستان طعم  با  دیپلماسی 
داخِل  در  افکارعمومی  فشار  با  و  چشیده 

کشور روبه رو شده است. 
مقام های کشور به دنبال تشدیِد حمالت در 
افغانستان، یک بارِ دیگر متوجه شدند که با 
امید  با  نمی توانند  و  مواجه اند  نیابتی  جنِگ 
تکدی گری،  دیپلماسی  و  واهی  بستن های 
کاهش  را  کشور  در  بحران  و  جنگ  فشار 
بخشند. اما راهی را که حاال رهبران دولت 
در  هشدارآمیز  سخناِن  آن  با  ملی  وحدِت 
پیش گرفته اند نیز به هیچ صورت نمی تواند 
به نتایِج دلخواه بینجامد. اگر چنین هشدارها 
می بود،  نتیجه بخش  تهدیدآمیز  سفرهای  و 
فعلی  افغانستان وضعیِت  امروز  بدون شک 

را نمی داشت. 
پاِی  جاِی  پا  عماًل  فعلی  دولت مرداِن 
اسالِف خود گذاشته اند، همان هایی که یک 
افغانستان  واقعِی  دوست  را  پاکستان  روز 
می خواندند و روز دیگر حامی تروریسم و 
بنیادگرایی. همان هایی که طالبان را برادران 
از  دیگر  روز  و  می کردند  خطاب  ناراضی 
پاکستان و امریکا می خواستند که پایگاه های 
آن ها را در پاکستان مورد حمله قرار دهند. 

دولت  رهبران  که  را  روشی  و  خواست ها 
با  نتیجه  به  رسیدن  برای  ملی  وحدت 
پاکستان انتخاب کرده  اند، تفاوِت چندانی با 
ندارد.  قبلی  خواست ها و روش های دولِت 
تکرار  را  اشتباه هایی  آقای غنی عماًل همان 
اگر  بود.  آن ها  آغازگِر  کرزی  که  می کند 
آجندا  هر  با  حاال  هیأت،  فرستادن  سیاست 
و  موفقیت آمیز  باشد،  که  هم  رهنمودی  و 
آن  نشانه های  باید  ما  می بود،  نتیجه بخش 
را در زنده گی سیاسی و امنیتی کشورِ خود 

شاهد می بودیم. اگر هر سفِر آقای کرزی به 
پاکستان از بیست و یک سفر، به اندازۀ یک 
میلی متر در سیاست های پاکستان تغییر وارد 
می کرد و این کشور را متقاعد می ساخت که 
دست از حمایِت دهشت افکنان بردارد و یا 
با آن ها مبارزه کند، بدون شک ناامنی ها در 

کشور کاهش چشم گیر می یافت. 
به  دادن  مهمانی  و  هیأت  فرستادِن  سیاست 
گفتۀ یکی از مقام های دولت پیشین، هرگز 
تروریسم  با  مبارزه  امر  در  را  پاکستانی ها 
تشویق نکرد. این سیاست باعث شد که ما 
همواره فریب بخوریم و دچار سرگشته گی 
و سرخورده گی آن هم از نوع مزمِن آن شویم. 
رییس جمهوری در شورای امنیت، تصمیم 
اشتباهی را عملی کرده است؛ تصمیمی که 
که ناکامی آن از همین حاال مشخص است.

کرده  محاسبه  خود  با  دولت  رهبراِن  شاید 
باشند که اقدام های گام به گام علیه پاکستان 
فراموش می کنند  آن ها  انجام می دهند، ولی 
که ما همیشه نمی توانیم از نقطۀ صفر آغاز 
پنج  از  پس  که  هر  باشد  قرار  اگر  کنیم. 
سال روی کار می آید، سیاست های خود را 
در  همیشه  آن گاه  کند،  آغاز  صفر  نقطۀ  از 
نقطۀ صفر باقی خواهیم ماند. حداقل توقعی 
درخصوص  امنیت  شورای  نشست  از  که 
که  بود  این  می رفت،  پاکستان  مداخالت 
از قبل محاسباِت خود را در رابطه با اعزام 
باید  امنیت  شورای  می داد.  انجام  هیأت 
این قدر محاسبه در کارهای خود داشته باشد 
بداند  و  کند  پیش بینی  را  مسایل  برخی  که 
منجر  چیزی  چه  به  اقدام ها  برخی  نتیجۀ 

می شود. 
امنیتِی  مشکل  که  می داند  افغانستان  وقتی 
آن کجاست، برای حِل آن باید به بهترین و 
موثرترین گزینه ها متوسل شود؛ گزینه هایی 
به  متکی  و  شده  کارشناسی  عماًل  که 
غیرموثرترین  و  ساده ترین  باشد.  عقالنیت 
کاری که پس از آن همه سروصداها می شد 
انجام داد، همین طرح شورای امنیت مبنی به 
اعزام هیأت به پاکستان بود. حاال این هیأت 
چه رهنمود و پیامی را با خود دارد، چندان 
در اصل قضیه تغییری وارد نمی کند؛ چون 
شده،   انتخاب  پیام  ارسال  برای  که  ابزاری 

ابزارِ کارآمد و دقیقی نیست. 
پاکستانی ها به ساده گی از مواضِع خود دفاع 
تکراری گذشتۀ خود  می کنند و حرف های 
این  آن ها  که  هرچند  می آورند.  زبان  بر  را 
انجام  دیگر  بارِ  یک  به تازه گی  هم  را  کار 
از هشدارها و  پاکستان پس  داده اند. دولت 
تهدیدهای مقام های کشور، اعالمیه یی صادر 
و  افغانستان  با  دوستی  بر  آن  در  که  کرد 
مبارزه با تروریسم به عنوان دشمن مشترک 
تأکید رفته است. این اعالمیه کفایت می کرد 

که پی به مواضع پاکستان برده شود. 
هیأت افغانستان هم قرار نیست چیِز تازه یی 
شنیده  هم  یا  و  بشنود  پاکستان  به  سفر  در 
و  موضع گیری  همین  پاکستانی ها  باشد. 
هنگام  در  دیگری  گونه های  به  را  سخنان 
مهمانی دادن ها بر زبان خواهند آورد. دولت 
کابل  به  اخیر  حمالت  از  پس  افغانستان 
دست  باید  افغانستان،  شهرهای  برخی  و 
علیه  موثرتر  و  جسورانه تر  اقدام های  به 
نوع خود  اقدام هایی که در  پاکستان می زد؛ 
نشان  و  می داشت  گذشته  با  تفاوت هایی 
این  برابِر  در  افغانستان  سیاسِت  که  می داد 

کشور در حال تغییر است.
البته تغییر سیاست هم نیاز به فهم و آگاهی 
باشد  گونه یی  به  باید  سیاست  تغییر  دارد. 
به  و  نزند  را صدمه  منافع کشور  بتواند  که 
نتایج دل خواه بینجامد، نه این که چند اقدام 
شتاب آمیز صورت گیرد که بیشتر وضعیت 
را به نفع پاکستانی ها تغییر دهد. برای رسیدن 
از  باید  افغانستان  دولت  سیاستی،  چنین  به 
کشور،  سیاسی  آگاهان  و  سیاست مداران 
که  می خواست  گروه ها  و  طیف ها  همۀ  از 
چنین  برای  را  خود  برنامه های  و  طرح ها 
باید  مشوره هایی  و  شور  کنند.  ارایه  امری 
این  دروِن  از  نهایت،  در  و  می یافت  انجام 
طرحی  به  حتمًا  مشوره ها،  و  گفت وگوها 
پاکستان  با  برخورد  برای  اصولی  و  منطقی 

می رسیدیم. 
اشتباه  هیأت،  فرستان  با  افغانستان  دولت 
دیگر برای  بارِ  انجام داده و یک  بزرگی را 
پاکستانی ها فرصت به وجود آورده که از آن 
به نفِع خود و سیاست های شان استفاده کنند.
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احمـد عمران

اشتباهاِتکرزیراغنیتکرارمیکند  

افغانستان حاال بر سِر دوراهِی بزرگی قرار گرفته است. در 
این یک ونیم دهه، ما شاهد مواضِع گوناگونی علیه طالبان 
بودیم؛ عده یی طالبان را برادر می خواندند و عده یی هم 
این  بیِن  در  دایم  افغانستان هم  دشمِن جانی!، حکومِت 
دو طیف گشت وگذار می کرد. حکومت حامد کرزی هر 
چند سال یک بار، علیه پاکستان قد علم می کرد و رویکرد 

اسالم آباد علیه افغانستان را ریاکارانه می خواند. 
حکومت وحدت ملی نیز پس از روی کار آمدن، بنا بر 
و  نامه نگاری ها  به  بالفاصله  غنی،  رییس جمهور  عالیِق 
مالقات های دوستانه با پاکستان شتافت و تا  توانست، به 
این کشور مرحمت کرد. نوازشریف اما با ناسپاسی کامل، 
علی رغم تعهداِت بسیار تا توان داشت علیه کابل دسیسه 
جاری،  سال  در  طالبان  از  بسیار  حمایت های  با  و  کرد 
تصاویری خون بار از افغانستاِن پس از ۲۰14 در دل های 

مردمِ ما به یادگار نشاند. 
تکان دهندۀ  و حمالِت  شاه شهید  خونیِن  رویداد  از  پس 
پس از آن در کابل و سایر والیات، با مواضِع تندی که 
رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل علیه پاکستان گرفتند، 
به نظر می رسد که حکومت وحدِت ملی پس از ده ماه، 
پاکستان  با  خود  روابِط  قبال  در  دکارتی  شِک  به  حاال 
رسیده است. پس از تراژدی اسف بارِ شاه شهید و حوادِث 
غنی  رییس جمهور  سرانجام  که  بود  آن  از  بعد  خونیِن 
قرار  خطاب  مستقیم  گونۀ  به  را  اسالم آباد  شد  حاضر 
دهد و از آن ها بخواهد موضع شان را نسبت به کابل و 
طالبان به گونۀ عملی نشان دهند. این رویدادِ تکان دهنده 
و خونین سبب شد که رییس جمهوری که در این ده ماه 
همواره به نفِع پاکستان پرچم می زد نیز در قباِل این رفیق 
موضِع  تعییِن  خواهان  و  بگشاید  سخن  به  لب  نارفیق، 
هرچه زودتِر این کشور در قبال رویکردش به افغانستان 

شود. 
اصل  در  که  غنی  رییس جمهور  خبرِی  نشست  از  پس 
به  ملی  وحدت  حکومت  پیامِ  رساندن  برای  تالشی 
مقامات  از  هیأتی  غنی  رییس جمهور  بود،  پاکستان 
از جانِب  فرستاد و  این کشور  به  را  عالی رتبۀ حکومتی 
افغانستان  قباِل  در  را  موضِع خود  تا  پاکستانی خواست 
افغانی  هیأت  مهم،  فوق العاده  سفر  این  در  کند.  روشن 
با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان مالقات کرد 
و بارِ دیگر تعهِد این کشور در قبال مبارزه با تروریسم 
در منطقه را گرفت. با این وجود اما نمی توان به سخناِن 
اعتماد  پرداخته،  ما  مردمِ  فریِب  به  سال ها  که  پاکستانی 
کرد. در نتیجه به نظر می رسد که حکومت وحدت ملی 
یا در پی  اخیر،  قبال حمالت  با چنین عکس العملی در 
توجیِه افکار عمومی در قباِل حمالِت اخیر بوده و یا واقعًا 
دست  روی  پی  در  و  شده  ناامید  پاکستانی ها  جانِب  از 

گرفتِن مواضِع جدِی جدید علیه اسالم آباد است.  
از آن سوی دیگر، جمعی از مردم و روحانیوِن کشور در 
مناسب  عملِی  اقداماِت  گرفتِن  دست  روی  برای  تالش 
علیه حمالِت خصمانۀ پاکستان است؛ تالش برای تحریم 
اموال تجاری پاکستان از یک سو و  فتوای جهادِ برخی از 
علمای کابل علیه پاکستان، نمونه یی از این تالش هاست. 
راه اندازی چنین کمپاین ها و حرکت های مردمی، بیان گِر 
اسالم آباد  خصمانۀ  اقداماِت  علیه  مردم  احساساِت  اوِج 
خاطراِت  وجود  با  کنونی  شرایط  در  است.  کابل  علیه 
از اعمال دهشت افکناِن زیر حمایِت  مردم  بسیار پُرسوزِ 
جهت گیری  یک  ضرورِت  چیز  هر  از  بیش  آی  اس آی، 

منطقی و حساب شده علیه پاکستان احساس می شود.  
داشتِن طرِح جایگزین،  بدون  پاکستانی  کاالهای  تحریم 
فشاری علیه  این کار اگر اهرمِ  خودکشِی محض است؛ 
پاکستان  شود، اثراِت بسیار ناگواری نیز بر زنده گی مردمِ 
ما به جا می گذارد. بر همه گان واضح است که افغانستاِن 
پاکستان  از  وارداتی  کاالهای  نیازمنِد  به شدت  امروز، 
بستِن یک بارۀ مرزها، آن طرفی که  است و در صورت 
ما  مسلمًا  بود.  خواهد  افغانستان  می بیند،  آسیب  بیشتر 
باید به قطع وابسته گی اقتصادی از پاکستان با راهکارها 
و  عجله  به   کار  این  اما  کنیم،  اقدام  بدیل  برنامه های  و 
نیست، زمان می خواهد و زیرکی  امکان پذیر  احساسات 
فراوان. در نتیجه پیشنهاد می شود که در قهر و دوستی مان 
با پاکستان بی اندازه حزم و درایت به  خرج دهیم و هرگز 

دچار جو زده گی نشویم.  

بادوستیوقهردر
پاکستانهوشیارباشـیم!
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شورایعلمایافغانستان:

جنگمخالفانمسلحبهاشارۀبیگانگانبرآنانتحمیلشدهاست
شورای علمای کشور، جنگ مخالفان مسلح در برابر 
دولت افغانستان را غیرمشروع، ناروا و خالف شرع 

خوانده است. 
جمهور  رییس  با  دیدار  در  علما  شورای  اعضای 
اشاره  به  کاماًل  این جنگ  که  گفته اند  غنی همچنان 
نبود  در  سال  چند  مدت  و  بوده  دیگران  قوماندۀ  و 

قیادت نیز بر آن ها تحمیل گردید است.
دیدار  این  در  جمهوری،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
که در ارگ انجام شد، رییس جمهور غنی گفت که 
و  دینی  علمای  که  است  این  ما  خواست  نخستین 
بایستند، من به این  باید در یک صف واحد  دولت 
افتخار می کنم که علمای کرام با انتشار اعالمیۀ شان، 
اوضاع کنونی کشور را تحلیل واضح نموده و راه های 

بیرون رفت از مشکالت را مشخص کرده اند.
از سوی  اعالن جهاد  که  گفت  غنی  رییس جمهور 
مخالفین دولت، شرعًا، اصوالً و اخالقًا جواز ندارد، 
جرم  تنها  نه  اسالمی  احکام  از  نادرست  استفاده 
است بلکه بغاوت نیز می باشد و از شما علمای دین 
می خواهم که صدای تان را در این زمینه از مساجد 

بلند کنید.
رییس جمهور با اشاره به شجاعت و دلیری نیروهای 
امنیتی کشور، از حمایت علما از این نیروها تشکری 
تقویت  در  کشور  علمای  نقش  که  گفت  کرده، 

نیروهای امنیتی ارزنده است.
نیازمندی های  از  رییس جمهور غنی، صلح را یکی 
که  گفت  کرده  تأکید  دانسته،  افغانستان  مردم  اولیه 
ما بدون تحکیم صلح در کشور راه دیگری نداریم، 
اختیار صلح را به دیگران داده نمی توانیم، مذاکرات 
صلح باید بین االفغانی باشد. تالش های علمای دین 
همچنان  و  مردم  بسیج  و  صلح  تحکیم  راستای  در 
باید  دین  علمای  و  است  قدر  قابل  آنان  رهنمایی 
منابر  از  صلح  تحکیم  خاطر  به  را  خویش  صدای 

مساجد بلند کنند.
دینی  علمای  از  غنی  اشرف  محمد  رییس جمهور 
در  را  ملت  خود،  نفوذ  از  استفاده  با  که  خواست 
اطراف دولت جمع نموده و دولت را با ملت به طور 
بنیادی وصل نمایند. وی گفت که کشور ما برای حل 
مشکالت خویش به یک اجماع سرتاسری نیاز دارد.
علمای  سرتاسری  شورای  اعالمیه  دیدار،  این  در 
رحمانی عضو  ربانی  غالم  مولوی  توسط  افغانستان 

آن شورا، قرائت گردید.
شورای علما در این اعالمیه، حمالت وحشیانه اخیر 
به  منجر  که  را  مناطق کشور  دیگر  و  کابل  در شهر 
شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از هموطنان بیگناه 
ما به شمول زنان و اطفال گردید، به شدیدترین الفاظ 

محکوم کرد.
شورای سرتاسری علما حمالت تروریستی را خالف 
احکام اسالمی و عواطف بشری دانسته، از مسوولین 
امنیتی کشور تقاضا نموده تا در شناسیایی و سپردن 
به عمل  اقدامات عاجل  قانون،  پنجه  به  جنایتکاران 
آورده و در جلوگیری از وقوع همچو واقعات، سعی 

و تالش جدی نمایند.
که  است  آمده  علما  سرتاسری  شورای  اعالمیۀ  در 
گردیده،  عملی  اسالم  شعایر  تمام  افغانستان  در 
فیصله های محاکم مطابق دین مقدس اسالم صورت 
پس  اند،  مسلمان  ما  ملت  فیصد   )۹۹.۹( و  میگیرد 
کاماًل  ملت  و  دولت  چنین  مقابل  در  جهاد  اعالن 
خالف شریعت مقدس اسالم و جفای بزرگ با ملت 

مسلمان می باشد.
شورای علما، اظهارات اخیر بعضی از مخالفین مسلح 
تبلیغ  را  صلح  و  کرده  تاکید  جنگ  دوام  بر  که  را 
دشمنان می دانند، خالف احکام دین مقدس اسالم و 

عمل ناجایز دانسته، تقبیح نمود.
مسلح  مخالفین  از  اعالمیه  این  در  علما  شورای 

از این باعث بدبختی این  تا اضافه تر  خواسته است 
برادران  کشتن  از  نگردیده  مظلوم  و  مسلمان  ملت 
راه  از  و  کشیده  دست  شان  کشور  ویرانی  و  خود 
با  شان  مشکالت  حل  به  االفغانی  بین  گفت وگوی 

دولت افغانستان بپردازند.
 

ثابت  اخیر  که جریانات  است  آمده  اعالمیه  این  در 
قومانده  و  اشاره  به  کاماًل  جنگ  این  که  می سازد 
نیز  قیادت  نبود  در  و مدت چند سال  بوده  دیگران 
بر آنها تحمیل گردید است و به جز از شمار اندکی، 
آنهایی که به طور افزار جنگ استعمال می شوند، هم 
نمی دانستند که این تصامیم را کی ها اتخاذ و رهبری 

جنگ به دست چه کسی می باشد.
قومی،  بزرگان  از  اعالمیه  این  در  علما  شورای 
مجاهدین، و تمامی اقشار جامعه تقاضا کرده است 
تا هر کدام شان به اندازۀ توان و قدرت در راه آوردن 
صلح و تامین ثبات و امنیت پایدار در کشور، جدو 

جهد و کوشش نمایند.
و  مسلمان  ملت  باالی  دیگر  یک بار  مذکور  شورای 
نیروهای  کنار  در  تا  است  کرده  صدا  خود  مجاهد 
امنیتی و دفاعی کشور مردانه وار ایستاده و باهم متحد 
تقاضا  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  و  باشند 
نموده است تا در جلوگیری از انفجارات و حمالت، 

مساعی بیشتر خویش را به خرج دهند.

وزارتدفاعملی:

افغانستانهوایینیروی
بهطورکاملفعالنیست

دهمسافرربودهشدۀانتقادوزیرزنانازوضعیتبانوانزندانیدرپروان
جاغوریآزادشدند بانوانی که در مرکز  به چالش های زنان زندانی و 

درست  می شوند،  نگهداری  پروان  حمایتی 
رسیده گی نشده است.

با  دیدار  از  پس  زنان  امور  وزیر  نظری  دلبر 
زندانیان زن در والیت پروان با اظهار این مطلب 
گفت که  وقتی زندان و مرکز حمایوی را دیدم، 
مشکالت خانواده گی زیاد بود. مشکالتی است که 
آن رسیده گی نشده است. باید هرچه عاجل به این 
چالش ها رسیدگی شود. باید مقام های محلی این 

چالش ها را حل کنند«
این  اول  برنامه صد روز  اساس  بر   خانم نظری 
وزارت به والیت پروان سفر کرد و در این سفر 
از زندان زنانه و مرکز حمایتی این والیت دیدار 

نمود. 
واضح مشخص  گونه  به  را  گرچه وی چالش ها 
او  شد.  آنان  به  رسیده گی  خواستار  اما  نکرد؛ 
به خاطر  نیز  را  پروان  محلی  حکومت  مقام های 
عدم رسیده گی به چالش های زنان محبوس مورد 

انتقاد قرار داد.
از  امور زنان  نیز، سرپرست وزارت  این  از  پیش 
مرکز حمایتی زنان و بازداشتگاه زنانه پروان دیدن 
کرده بود و وعدۀ حل این چالش ها را داده بود. 
بررسی  خواستار  زنان  وزارت  پیشین  سرپرست 

پرونده های زنان در بازداشتگاه پروان شده بود.
در همین حال، نادره گیاه رییس امور زنان پروان 
معیشتی  وضعیت  گفت:  جمهور  خبرگزاری  به 
سهولت ها  تمام  و  نیست  خراب  زندانی  بانوان 
برای آنان مساعد است. خانم گیاه چالش اساسی 

را در عدم آگاهی زنان زندانی می داند.
کارمند  یک  که  »وقتی  کرد:  تصریح  گیاه  نادره 
آنان  که  می خواهند  را  این  می بینند؛  را  حکومتی 
به  را  زیادی  مشکالت  کنند.  رها  را  }زندانیان{ 
مقام می گویند؛ اما مقام از داخل دوسیه خبر ندارد 

که موضوع چیست؟ دوسیه ها به نهادهای عدلی 
اند. خانم ها  کرده  کار  که  است  معلوم  قضایی  و 
آگاهی ندارند و طوری اقرار می کنند که حقیقت 

ندارد و این مشکالت را خود زندانیان دارند«.
دلبر نظری وزیر امور زنان در ادامه صحبت هایش 
زیاد  زنان  برابر  در  خشونت  سطح  که  گفت 
است و به خاطر کاهش خشونت در برابر زنان، 

برنامه های مشخصی دارند. 
پیش از این، قانون منع خشونت به اجرا درآمد؛ 
درست  گونۀ  به  که  داشت  وجود  انتقادهایی  اما 
این قانون تطبیق نمی شود. با این حال؛ وزیر امور 
مقررات  خشونت،  کاهش  بخاطر  می گوید  زنان 
جدید منع آزار و اذیت زنان را به وزارت عدلیه 

فرستاده اند.
خشونت در برابر زنان، یکی از چالش های بزرگ 
تالش های  وجود  با  است؛  حکومت  راه  سر  بر 
را  چشم گیری  کاهش  مساله  این  هم  هنوز  زیاد 
زنان  بیشتر  دیگر،  سوی  از  است.  نکرده  تجربه 
زندانی نیز در پیوند به خشونت در زندان ها بسر 

می  برند.
قید  در  تن  به 4۰۰  نزدیک  پروان  بازداشتگاه  در 
به سرمی برند، که 16 تن آنان را خانم ها تشکیل 

می  دهند.

با وجود اینکه نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان حمایت 
اما  می دانند،  ضروری  خود  عملیات های  در  را  هوایی 
تجهیز  و  کشور  هوایی  نیروهای  رفع مشکالت  همچنان 

آنها در هاله یی از ابهام قرار دارد.
افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
و  فعالیت ها  عرصه  در  افغانستان  نظامیان  کرد:  اعالم 
عملیات های زمینی مشکلی ندارند، اما نیروی هوایی این 
کشور با چالش هایی مواجه هستند و هنوز هم این بخش 

به طور کامل فعال نیست.
از  افغانستان  زمینی  نیروهای  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
خود  به  تهاجمی  شکل  و  شده اند  خارج  دفاعی  حالت 
گرفته اند که این امر نشان دهنده وضعیت خوب نظامیان 

افغان است.
افغانستان  هوایی  نیروهای  بخش  در  افزود:  وزیری 
مشکالتی وجود دارد زیرا هنوز این نیروها به تجهیزات و 

امکانات مدرن مجهز نشده اند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تأکید کرد: تاکنون 
هواپیماهای  هوایی،  پدافند  توپخانه،  راداری،  سیستم 
نیروهای  هوایی  حمایت  بخش  و  بمب افکن  جنگنده 

هوایی افغانستان فعال نشده است.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در 
حالی این سخنان را مبنی بر عدم تجهیز نیروهای هوایی 
ستانکزی  معصوم  محمد  که  می کند  مطرح  افغانستان 
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سفری که بروکسل 
پایتخت بلژیک داشت، طرح تجهیز نیروهای هوایی این 
کشور را به وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو ارائه کرده 

بود.
محمد معصوم ستانکزی  سرپرست وزارت دفاع افغانستان 
در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو که در اویل 
بلژیک  پایتخت  بروکسل  ماه سال جاری شمسی در  تیر 
انجام شد، اظهار داشت: تقویت و تجهیز نیروهای هوایی 
افغانستان با تأخیر مواجه شده و باید توجه ویژه یی به این 

بخش صورت گیرد.
بازسازی  برای  امریکا  ویژه  بازرس  قبل  همچنین چندی 
آموزش  عدم  از  خود  گزارش  از  یکی  در  افغانستان 
برای کنترل و حفظ حریم  افغان  نیروهای  متخصصان و 

هوایی افغانستان توسط آمریکا خبر داده بود.
با گذشت 14 سال  این گزارش تصریح کرد:  سیگار در 
از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، آمریکا هنوز 
این  هوایی  حریم  حفاظت  و  کنترل  مسوولیت  نتوانسته 

کشور را به نیروهای افغان منتقل کند.
امریکا در طول یک دهه گذشته 56۲ میلیون دالر کمک 
اما  کرده،  پرداخت  افغانستان  هوانوردی  سازمان  به  مالی 

دست آورد چندانی را در پی نداشته است.
این  امریکا،  وعده های  وجود  با  می افزاید:  گزارش  این 
کشور نتوانست تا در پایان سال ۲۰14 میالدی مسوولیت 
کنترل و حفظ حریم هوایی افغانستان را به متخصصان و 

نیروهای افغان واگذار کند.
بارها پارلمان افغانستان از عدم پایبندی امریکا در آموزش 
این  هوایی  نیروی  خصوصًا  و  افغان  نظامیان  حمایت  و 

کشور شکایت کرده است.
از  بعد  باور هستند که  این  بر  افغانستان  پارلمان  اعضای 
اوضاع  تنها  نه  واشنگتن،   - کابل  امنیتی  پیمان  امضای 
بیشتری  افزایش  با  بلکه  نیافته،  بهبود  کشور  این  امنیتی 
این  لغو  بر همین اساس خواستار  نیز روبه رو گردیده و 

پیمان شدند.

مسافرانی که چهار روز یپش )۲۰ اسد( از مربوطات مسیر راه 
بودند، عصر دیروز  ولسوالی قره باغ توسط طالبان ربوده  شده 

آزاد گردیدند.
فاطمه رحیمی، عضو شورای والیتی غزنی گفت که این افراد 
که تعدادشان به ده تن می رسد، پس از پادرمیانی های موسپیدان 

منطقه عصر دیروز )۲3 اسد/مرداد( رها شده اند.
افراد  این  آزادی  برای  تبادله یی  بانو رحیمی می گوید که هیچ 

صورت نگرفته است.
والیت  در  طالبان  توسط  شده  رها  افراد  که  می شود  گفته 
و  تحقیقات  از  پس  گروه  این  و  اند  می شده  نگه داری  زابل 
بررسی هایی به این نتیحه رسیده است که این افراد حکومتی 

نبوده و غیرنظامی هستند.
ظفر شریف، ولسوال جاغوری با این که آزادی این افراد را تأیید 
می کند، اما می گوید که تا حال آنان به ولسوالی شان نرسیده اند.
اسداهلل انصافی، آمر امنیت غزنی نیز این مطلب را تأیید کرده 
به  افراد  این  زودتر  هر چه  تا  است  امیدوار  که  است  گفته  و 

خانه های شان برسند.
این در حالی است که دو روز یپش نیز هفت تن از همین مسیر 
افراد اطالعاتی در  این  از سرنوشت  تا کنون  اما  ربوده شدند، 

دست نیست.
طالبان هم چنان چهار روز پیش چهار تن از باشنده گان جاغوری 

را ربوده بودند و پس از چندی آنان را تیرباران کردند.
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عبدالحفیظ منصور

کـارنامـۀ

مســعود

بخش سی وهشتـم
آشناییباجوانانمسلمان

سرطان   ۲6 کودتای  از  قبل  تا  مسعود،  خود  قول  به 
به  وابسته  غیر  مسلماِن  جوان  یک  نقش  در   ،135۲
با  آن  از  بعد  اما  داشت؛  فعالیت  اسالمی،  احزاب 
انجنیر حبیب الرحمن یکی از پیشتازان نهضت اسالمی 
افغانستان )شاخۀ محصلین نهضت را “جوانان مسلمان” 
می خواندند( آشنا گردید که این آشنایی، مسیر زنده گی 
او و نیز سیر تاریخ افغانستان را دست خوش تحول و 

دگرگونی ساخت.
نظامی  امور  مسوولیت  که  شهید  حبیب الرحمن  انجنیر 
نهضت اسالمی را به عهده داشت، احمدشاه مسعود را 
در بخش جلب و جذب افسران قوای هوایی توظیف 
نمود و او در مدت کوتاهی با استفاده از نفوذ و آشنایی 
توانست  خواهرش(،  )شوهر  غوث  محمد  جگرن 
تعدادی از پیلوتان را به صفوف نهضت اسالمی جذب 

کند.
دستگیری انجنیر حبیب الرحمن شش ماه بعد از کودتای 
نهضت  اعضای  از  بسیاری  که  شد  باعث  سرطان،   ۲6
خان  داوود  پولیس  دید  از  را  افغانستان، خود  اسالمی 
پنهان سازند که در آن زمره، احمدشاه مسعود نیز شامل 

بود.
خشونت حکومت داوود خان در برابر نهضت اسالمی، 
تقریبًا دو سال را مخفیانه در  باعث گردید که مسعود 
شهر کابل و شمالی با جمعی از هم فکرانش سپری نماید 
مجاهدین  سران  آن جا  در  او  برود.  پشاور  به  و سپس 
از  به خاطر خروج  استاد ربانی و حکمتیار را  از جمله 
کشور مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا او مایل نبود که نهضت 
مرکزیت خود را از داخل کشور به خارج منتقل سازد. 
را  نظامی  آموزِش  کوتاه مدِت  دورۀ  پشاور  در  مسعود 
گورنر  بابر  نصیراهلل  جنرال  زمان،  آن  در  نمود.  سپری 
صوبه سرحد ـ پاکستان بود. وی در مصاحبه های خود 
گفته است که احمدشاه مسعود نسبت به هم قطارانش، 
در دروس عسکری از استعداد و لیاقت خوبی برخوردار 

بود.
بعد از گذراندِن این دورۀ آموزشی، مجاهدین به چند 
دسته تقسیم شدند و همه گی به سوی بدخشان، لغمان 
و پنجشیر حرکت کردند و مسعود تحت فرمان گلبدین 
حکمتیار که گویا در کابل کریم مستغنی کودتا می کند، 
همکارانش  دسته  یک  با   1354 سرطان   ۲۹ تاریخ  به 
ولسوالی و دو عالقه داری پنجشیر را به تصرف درآورد. 
اما این آزادسازی بیش از نیم روز به طول نیانجامید و 
به  کابل  در  کودتا  از  خبری  رادیو  طریق  از  که  همین 
گوش نرسید، به عقب نشینی پرداختند و طی این گیر و 
دار، 1۲ تن از مجاهدین، شهید و یا دستگیر گردیدند 
که برای نهضت اسالمی ضربۀ سختی به شمار می رفت.
اما  برگشتند،  پشاور  به  دوباره  همراهانش  و  مسعود 
هیچ کس حاضر نبود بار مالمتی این شکست را به دوش 
بکشد. گلبدین حکمتیار در تبانی با  آی.اس .آی خواست 

که تعدادی از مجاهدین به شمول احمدشاه مسعود 
را به اتهام همکاری با حکومت داوود خان به قتل 
برساند و بعداً بار مالمتی را به دوش آن ها بیاندازد 
و خود را تبرئه نماید. حکمتیار بدین هدِف خود 
نایل نیامد؛ اما شکافی عمیق و دوام دار میان وی و 
احمدشاه مسعود به وجود آمد که در طول جهاد 
تا  رفت،  شده  پیش  از  عمیق تر  دوپارچه گی،  این 
به  نجیب اهلل،  داکتر  رژیم  از سرنگونی  این که پس 
درگیری تمام عیاری مبدل شد و فاجعۀ خونینی را 

به بار آورد.
مسعود  احمدشاه  ثور،  هفت  کودتای  از  پس 
از  دسته  با یک  مترجم  نقش  در  نخستین بار  برای 
خبرنگاران فرانسوی به نورستان سفر کرد )آن زمان 
نزدیک  از  را  اوضاع  و  بود(،  شده  آزاد  نورستان 
مطالعه نمود و بار دیگر به تاریخ 1۷ سرطان 1358 
پنجشیر  عازم  مجاهدین،  از  دسته  یک  رأس  در 
گردید و عماًل جهاد مسلحانه را علیه رژیم تره کی 

آغاز کرد.
مقاومت مسعود در پنجشیر علیه ارتش سرخ، او را 
به اسطورۀ مقاومت مبدل ساخت و شهرتش را از 
مرزهای افغانستان فراتر برد. در 136۲ وی اساس 
شورای نظار را در داخل جمعیت اسالمی گذاشت. 
او با کار و تالش خسته گی ناپذیر و مداوم، نیروی 
ثور   5 در  آن  توسط  که  کرد  تنظیم  کارآزموده یی 
13۷1 رژیم کمونیستی داکتر نجیب اهلل را سرنگون 
جهاد،  قهرمان  و  کابل  فاتح  حیث  به  و  ساخت 

پایتخت افغانستان را به تصرف خویش درآورد.
برابر  در  مسعود  احمدشاه  ایستاده گی  و  پایداری 
طالبان، لیاقت و وطن دوستی او را در حد کمال به 
نمایش گذاشت و او را به سردار مقاومت در برابر 

تروریسم و طالبان مبدل نمود.
مبارزه  به  نوجوانی دست  از  که  مسعود  احمدشاه 
زده بود، وقتی بر اثر یک حملۀ انتحاری در خواجه 

بهاء الدین به شهادت رسید، موهایش به سفیدی گراییده 
بود و در پیشانی اش خطوط متعددی رونما بود که هر 

یِک آن از صدها حادثۀ طاقت فرسا حکایت می نمود.
احمـد فرزند مسعود می گوید: پدرش چند روز قبل از 
شهادتش به وی گفته بود که جسد وی را در تپۀ مشرف 
بر منزل مسکونی اش دفن کنند، و از او خواسته بود که 

بر سر قبرش بیاید و دعا کند.

آغاز کار در پنجشیر  
آغاز  تره کی  را علیه رژیم  این که جنگ  از  قبل  مسعود 
کند، طرحی را پیش خود تهیه کرده بود که دارای دو 

اصل زیر بود:

رهبر  که  اسالمی،  جمعیت  در  عضویت  اول:  اصل 
دارای  دانشمند،  شخصی  ربانی؛  برهان الدین  استاد  آن 

سیاست معتدل و با وسعِت نظر ارزیابی شده بود.
اصل دوم: کار سازنده را نمی توان در محیط مهاجرت و 
در کشورهای همسایه به ثمر رسانید، باید به داخل رفت 

و در میان مردم افغانستان به فعالیت پرداخت.
ثور   ۲۷ در  مجاهدین  از  دسته یی  با  مسعود  این رو،  از 
1358 از پشاور عازم افغانستان گردید و کارِ خود را از 
زادگاهش پنجشیر آغاز نمود. در ابتدا، وی مردم را که 
در برابر رژیم کمونیست تره کی سخت ناراضی بودند، 
به قیام عمومی واداشت و در ظرف چند روز، سراسر 
دهانۀ  از  مردمی  قیام  این  ولی  کرد؛  آزاد  را  پنجشیر 
پنجشیر پیشتر نرفت و جنگ به مدت 4۰ روز در ابتدای 
مقاومت  جبهۀ  سرانجام  و  کرد  پیدا  دوام  پنجشیر  درۀ 
با  ـ  گردید  مجروح  مسعود  احمدشاه  این که  از  بعد  ـ 
سراسر  به  تره کی  رژیم  قوای  و  شد  روبه رو  شکست 

دره رخنه نمود.
اشتباه جدی  یک  را  کار  این  مسعود،  احمدشاه  بعدها 
تغییر  را  مبارزه اش  گرفته، شیوۀ  آن درس  از  و  خواند 
داد. او یک دستۀ سی نفری از جوانان داوطلب )فدایی( 
را گردهم آورد و بعد از یک دوره آموزش نظامی، جنگ 
چریکی را آغاز نمود. از آن جایی که در جنگ چریکی 
دشوارترین مرحله آغاز آن است، به نقش این گروپ 
احترام ویژه یی  آن ها  یِک  به هر  ارج می نهاد و  سخت 

قایل بود.
پنجشیر  در  را  مسعود  احمدشاه  کار  مشخصات  اگر 

دسته بندی کنیم، به چند نکته برمی خوریم:
ـ مسعود در افغانستان اساِس یک جنگ چریکی 

را گذاشت، در حالی که فرماندهان بسیاری 
خود  قوت های  دیگر،  جبهات  از 

نظامی  رایِج  تشکیالت  در  را 
غند  کندک،  تولی،  هم چون 

نمودند  تنظیم  فرقه  و 
نقاط  برخی  در  و 

نیروهای  دیگر، 
یْن  هد مجا

شکِل 

دسته بندی های 
خود  به  را  قومی 

مسعود  داشتند. 
یک  کار،  این  صنِف برای 

مشخص از جهادگران را تشکیل داد که به صورت دایمًا 
فعال آمادۀ نبرد بودند.

برای این که جنگ را به سراسر درۀ پنجشیر بگستراند، با 
توجه به ساختمان جغرافیای طبیعی آن دره، ۲۲ قرارگاه 
را در آن جا ایجاد نمود که بدین ترتیب، نیروی مهاجم 
در پنجشیر به صورت طبیعی در محاصره درمی آمد و 
گریز(  و  مورد حمالت چریکی )جنگ  از چندین جا 

قرار می گرفت.
جنگ  در  مردم  نقش  اهمیت  از  مسعود،  احمدشاه   -
آزادی بخش به خوبی آگاه بود؛ از این رو هم پای پیشبرد 
جنگ، به خدمات اجتماعی توجه جدی مبذول نمود و 
تربیه،  تعلیم و  مالیه،  کمیته های مختلفی هم چون قضا، 

 ، صحی
عمران و فرهنگی تشکیل داد. این کار رابطۀ نیک مردم 
همین  از  و  داشت  نگه  حسنه  پیوسته  مجاهدین  با  را 
داوطلبانی  پنجشیر،  در  مسلح  مجاهدین  که  بود  بابت 
داشتند،  وظیفه  دشمن  برابر  در  جنگ  برای  که  بودند 
مورد  در  قضاوت  و  اجتماعی  منازعات  حل وفصِل  نه 
افراد مظنون و اسرای جنگی. نتیجه یی که این سیاست 
بر جای نهاد، در سه مثال زیر به خوبی درک می گردد: 

یکی این که؛ پنجشیر یگانه محلی در افغانستان بود که 
با وجود تالش های فراوان شوروی ها، ملیشه نداشت و 

مردم یک پارچه از مجاهدین پشتیبانی کردند. 
یک صدهزار  حدود  دسته جمعی  مهاجرت  این که؛  دوم 
در  مسعود  احمدشاه  دستور  به  که  پنجشیر  از  خانوار 
به  و  نمودند  ترک  را  کاشانۀشان  و  خانه   1363 بهار 
مردم  نمونۀ همکاری  عالی ترین  کوچیدند،  دیگرمناطق 

را نسبت به رهبرشان بازگو می دارد. 
تحت  مناطق  سایر  برخالف  پنجشیر  این که؛  سوم  و 
کنترول مجاهدین، هیچ گاه به جنگ داخلی کشانیده نشد 
و همواره الگویی برای امنیت و نظم به حساب می آمد.

مسعود  احمدشاه  داد -  خرج  به  زیادی  سعی 
مردم  وحدت  نماید. که  حفظ  را  پنجشیر 

مذهبی این مردم که از  قومی،  لحاظ 
زبانی  ، و  ند ن ا یک سا

که  نگذاشتند 
ی  ن ها ما ز سا

مختلف 
ی  د جها
ر  د

ن جا  آ
کنند  نفوذ 
مردم  وحدت  و 
سازند.  متضرر  را 
انقالب  حرکت  هرچند 
اسالمی  حزب  و  اسالمی 
پنجشیر  نقطۀ  دو  در  حکمتیار 
دست به احداث قرارگاه هایی زدند، اما 
ناتوان تر  به گروه های مذکور،  وابسته  افراد 
از آن بودند که در برابر ابتکارات مسعود مقابله 
نمایند؛ از این رو با گذشت هر روز ضعیف تر گردیده 
و سرانجام کاماًل منحل شدند. از جانب دیگر، احمدشاه 
در  که  گرفت  به کار  را  همه جانبه یی  سیاست  مسعود 
آن اقشار مختلف جامعه جای خود را داشتند؛ عالم و 

عامی، روشن فکر و بی سواد در کنار هم قرار گرفته و 
صف متحدی را تشکیل دادند.

- بر اساس اصول جنگ چریکی، احمدشاه مسعود از 
ابتدا در صدد توسعۀ ساحۀ جنگ بود و آن چه در سالیان 
اول در راستای برآورده شدِن این هدف انجام داد، آن 
بود که دسته های سی نفری از مجاهدیِن ورزیده را در 
گروپ های جداگانه یی تنظیم نمود که به نام »گروپ های 
متحرک« یاد می شدند. این مجاهدین وظیفه داشتند در 
نیروهای دشمن حمالت خود را  بر  پنجشیر  از  خارج 
سفر  مناطق  سایر  به  وقتی  گذشته،  آن  از  دهند.  انجام 
می کردند، نظم و دسپلیِن این گروپ ها اثرات مثبتی بر 

وضع آن محالت بر جای می گذاشت.

جنگی،  اسرای  با  مسعود  انسانی  و  مالیم  رویۀ   -
افغانستان  نقاط  سایر  در  که  بود  او  کارِ  دیگر  ویژه گی 
مشابه نداشت. مسعود با ارایۀ این روش، به دروِن ارتش 
شوروی و رژیم کابل رخنه کرد. او اسرا را نه تنها آزاد 
را  بازگشت شان  مصارف  و  بوت  لباس،  بلکه  می کرد، 
احمدشاه  درازمدت  در  سیاست  این  می نمود.  تهیه 
مسعود را از اعتبار خاصی برخوردار نمود، تا حدی که 
مقامات عالی رتبۀ رژیم کابل به دیدنش می رفتند و راضی 
برمی گشتند. یک تن از اسرای روسی، برای سال ها در 
جمع محافظیِن او ایفای وظیفه کرد. مجاهدین، این اسیر 

روسی را »اسالم الدین« نامیده بودند. 
آموزش های  لحاظ  از  تنها  نه  متحرک«  »گروپ  افراد 
داشتن  با  بلکه  داشتند،  قرار  برتری  سطح  در  نظامی 
یونیفورم خاص که متشکل از دریشی عسکری و کاله 

پکول بود، نظر هر بیننده را به خود جلب می کردند.
در  را  خویش  شهرت  مسعود  احمدشاه  ترتیب،  بدین 
جنگ علیه ارتش اشغال گر شوروی، و محبوبیتش را در 
توجه به خدمات اجتماعی، زنده گی ساده و همگونش با 
مجاهدین، به دست آورد و مهِر خود را در اعماق قلوِب 
مردم افغانستان جا داد و به »آمر صاحب« ملقب گردید.

شکست حمالت پی هم قوای شوروی بین سالیان 1358 
– 1361 به درۀ پنجشیر، بر اثر رهبری بی نظیِر احمدشاه 
البته  مسعود، وی را در سطح جهان مشهور ساخت و 
استراتژیکی  موقعیت  وی،  رهبری   قابلیت  پهلوی  در 
فیزیکی مناسب و پشتیبانی کم نظیر  پنجشیر، ساختمان 
عمدۀ  عوامل  حیث  به  مجاهدین،  از  پنجشیر  مردم 
موفقیت های مسعود به حساب می روند. و این امر قبل 
یک  بزند،  نظار  شورای  تأسیس  به  دست  او  این که  از 
عالی  الگوی  به یک  زیرا عماًل  بود؛  دستاورد ضروری 

نیاز داشت که به کارآیی آن، همه معتقد باشند. 
پنجشیر طی ده سال جهاد، شاهد هفت بار لشکرکشی 
سنگین قوای شوروی بود؛ هر یک از این حمالت در 
انجامید  شکست  به  همه  و  گردید  اجرا  مرحله  چند 
در  قاطعی  نقش  مسعود  احمدشاه  ترتیب،  بدین  و 

شکستاندِن قوای شوروی ایفا نمود.
فرماندهی  تحت  پنجشیر  مجاهدین  قهرمانانۀ  مقاومت 
مسعود، گرچه وی را در محراق توجه جدی عالقه مندان 
در  آتش بس  قرارداد یک سالۀ  عقد  با  او  ولی  داد،  قرار 
1361 با شوروی در پنجشیر، به طور مؤثری در سطح 
گلبدین  جمله  از  وی  رقبای  گردید.  مطرح  افغانستان 
از  داعیۀ جهاد  فروش  را  قرارداد  این  حکمتیار همیشه 
جانب مسعود خواندند و به بهانۀ آن، تبلیغات گسترده یی 
بر ضد وی به راه انداختند؛ اما فرصتی را که احمدشاه 
پایه گذاری  صرف  نمود،  کسب  مدت  این  در  مسعود 
شورای نظار نمود و به قول خودش از یک پنجشیر، پنج 
پنجشیر ساخت که بعدها موجب تغییر تاریخ افغانستان 
قوای  میان  آتش بس  بر  توافق  دیگر،  جانب  از  گردید. 
بین المللی،  تحلیل گران  از سوی  مجاهدین،  و  شوروی 
نشانۀ ضعف ارتش سرخ در برابر مردم افغانستان تلقی 

شد.
داشتند؛  منظور  چند  آتش بس  این  از  شوروی  سران 
او و کسب اطالعات. اما در  بدنام سازی مسعود، ترورِ 
جنرال  گفتۀ  به  و  نیاوردند  به دست  چیزی  هیچ  پایان 
را  شوروی  افسران  که  بود  مسعود  این  لیاخفسکی، 
جمع آوری  اطالعات  آن ها  از  و  بود  کرده  استخدام 

می کرد.
قوای  هفتم  حملۀ  پنجشیر،  در  درگیری  مهم ترین 
شوروی در ۲1 حمل 1363 به آن دره است، که در عین 
افغانستان  به  سرخ  ارتش  لشکرکشی  بزرگ ترین  حال 
نیز به شمار می رود. در همین تهاجم بود که شوروی 
معادل بی5۲  استراتژیک تی- یو16 که  از هواپیماهای 
جنگ  این  آورد.  عمل  به  استفاده  است،  امریکایی 
آغاز  در  که  شوروی ها  کرد؛  دوام  سال  پنج  مدت  به 
می خواستند با این حملۀ سنگین، مجاهدیِن پنجشیر را 
با مقابلۀ زیرکانه و تحسین آفریِن احمدشاه  نابود کنند، 
از  قبل  او ۲4 ساعت  که  مواجه شدند، طوری  مسعود 
آغاز حمله، پنجشیر را از سکنه خالی نمود و مجاهدین 
تعدادشان  که  اول  دستۀ  نمود؛  تقسیم  دسته  سه  به  را 
در  دوم  دستۀ  جابه جا شد،  مرتفع  نقاط  در  بود،  اندک 
خارج از درۀ پنجشیر حمالت خود را تشدید نمود و 
دستۀ اخیر به حیث نیروهای ذخیره در اطراف پنجشیر 
مستقر گردید. با این تاکتیک، تمام ضربات قوای هوایی 
پیاده نظامِ  سربازان  که  زمانی  و  رفت  هدر  به  شوروی 
آن ها وارد پنجشیر شدند، با یک منطقۀ مملو از ماین و 

خالی از سکنه مواجه گردیدند. 
نظامی  نبوغ  این که  بر  عالوه  شیوه،  این  به کارگیری 
احمدشاه مسعود را در سطح جهان به نمایش گذاشت، 
گواه قدرت و توانایی سازمان استخباراتی وی نیز بود 
که پیشاپیش از جزییات این تهاجم خبر یافت و تعجب 

ناظرین بین المللی را برانگیخت.
را یک  این عقب نشینی  آغاز،  افغانستان در  مردم سادۀ 
عقب نشینی  این  توجیه  در  اما  می پنداشتند؛  شکست 
مشاورین  از  تن  یک  اسحاق  محمد  انجنیر  تاکتیکی، 
مسعود در جمعی از مهاجرین و رهبران مجاهدین در 

پشاور گفت: 
رینگ  از  که  نیست  بوکس  مسابقۀ  روس  با  »جنگ 
بیرون نرویم؛ بلکه این یک نبرد چریکی است که باید 
نیروهای خود را حفظ نمود و با ضربات کوچِک پی هم 

و ناگهانی، دشمن را به ستوه آورد«. 
در مراحل بعدی، احمدشاه مسعود قوای شوروی را در 
یک درۀ کوهستانی خالی از سکنه )پنجشیر(، برای چند 
سال مصروف ساخت و خود در شمال کشور به توسعه 
یک  کار  این  که  پرداخت،  نظامی  پایگاه های  تنظیِم  و 

موفقیِت چشم گیر برای وی بود. 
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بخش دوم و پایانی

تمدن  آغاز  و  قدرت رسیدن دولت شانگ  به  در 
مهارت  کردند.  ایفا  حیاتی  نقش  عامل  دو  چینی، 
)متالوژی  برنز  کاربرد  در  )تخصصی(  تکنیکی 
برنز( که مفهوم آن برتری در جنگ بود و دیگری 
فرهنگ مادی. در حدود 1۲۰۰ ق. م، اختراع یک 
یا  نگاره  برگیرندۀ  نوشتاری کاربردی که در  نظام 
روش های  پیشرفت  باعث  بود،  نوشتاری  عالیم 
و  اداری  کنترل  در  اجتماعی  سازمان دهی 
کشاورزی،  ساالنۀ  نظارت  اقتصاد،  دیوان ساالرانه، 
امور دینی گردید. مفهوم  امور خارجی، روابط و 
شانگ به عنوان یک شاه خدایی، بارزترین مشخصه 
بودند  عبارت  شاه  وظایف  بود.  دولت  کارکرد  و 
از وجه الهی بخشیدن به نیاکان به منظور رهبری 
نمادین  ایجاد توسعۀ  مناسک بزرگ داشت اجداد، 
از  حفاظت  شانگ،  قلمرو  سرتاسر  در  مقدس  و 
حضار )مالقات کننده گان(، اعطا کردن افتخارات، 
پادشاهی  سلطنتی.  شکار  و  جنگ  در  فرماندهی 
یک قدرت سیار بود، به همین جهت دولت شانگ 
مکان هایی  از  عوض  در  نداشت.  ثابت  پایتختی 
استفاده  تدفینی  و  تکنیکی  آیینی،  مراکز  عنوان  به 
بزرگ  خدای  خیر  دعای  واسطۀ  به  شاه  می شد. 
یکی  می کرد.  حکومت  می شود(  تلفظ   Dee( دی 
نظر شاهان شانگ  زیر  که  مناطق شمال غربی  از 
قرار داشت، درۀ رود ویی در غرب رودخانۀ زرد 
بود که ساکنان آن مردم زو)Zhou(  بودند. زوها به 
یک گروه نژادی متفاوت از شانگ تعلق داشتند، 
کردند.  جذب  را  شانگ  فرهنگی  تأثیرات  اما 
اربابان  بر  باالخره  و  بودند  مردمی سلحشور  آنان 
)فرمانروایان( شانِگ خود غلبه کرده در 11۲3 ق. م 
با  زو  جامعۀ  نمودند.  پایه  گذاری  را  زو  سلسلۀ 
تأکیدی دوگانه بر امور جنگی و تولید کشاورزی 
به طور مشخص از طبقات و کارکردهای اجتماعی 
تعریف شده  یی تشکیل شده بود. پادشاهان زو به 
منظور یک پارچه ساختن جوامع پراکندۀ شمال و 
جنوب یک استراتژی نظامی را در پیش گرفتند و 
قدرت آن ها تا سرزمین هایی که امروزه منچوری و 
مغولستان داخلی خوانده می شود و تا نواحی شمال 
و جنوب رودخانۀ یانگ تسه امتداد یافت. آنان به 
را  نواحی  این  ساکنان  زو  دولِت  تشکیل  منظور 
به عنوان یک دولت )فدراسیون( آزاد از شاهنشاهی 
)guo(  به رسمیت شناختند. توسعۀ نظامی توسط 
طبقۀ  و  اشراف زاده  جنگ جویان  از  سلسله  یک 
نیروی  که  تقویت می شد  غذا  تولیدکنندۀ  رعایای 

پیاده نظام و کار اجباری را فراهم می آوردند.

آن ها  اجتماعِی  و  سیاسی  سیستم  در  زو  دولِت 
شروع به سخت گیری اخالقی کرد که بازتاِب آن 
در کار ادبی اولیۀ چینی، اثر کالسیک شعر متعلق به 
این دوران حدود 6۰۰ ق. م یافت می شود. زوها از 
خدای بزرگ شانگ، دی، دست کشیده و به جای 
می پرستیدند،  را   )Tian  ( تی آن  آسمان  خدای  آن 
با نام پسر خدای آسمان  به همین جهت شاه زو 
پیش گویی  روش های  می شد.  نامیده  )تی آن زی( 
دورۀ زو شامل استفاده از ساقۀ میل فویل )milfoil( یا 
بومادرون می شد که این روش ها در متن کالسیک 

تغییر زیاد ذکر شده است.
نظام سیاسی زو برای چندین قرن )قرون متمادی( 
رو  ق. م   4 قرن  در  اما  بود،  شکوفایی  اوج  در 
ق. م   ۷۷1 سال  از  زودی  به  نهاد.  فروپاشی  به 
و  یافت  کاهش  چشم گیری  به طور  زو  قدرت 
تغییر  یوآن  لوی  در  شرق  به  آن  زی  از  پایتخت 
با این حال، شاه اسمًا تمام فدراسیون های  یافت. 
فدراسیون ها  این  داشت.  کنترل  تحت  را  قلمرو 
مستقل  مراکز  به تدریج  کوچک(  )شاه نشین های 
تشکیل  را  اقتصادی  قدرت  و  نظامی  سیاسی، 
دادند. اینان آهسته آهسته به حکومت های بزرگ تر 
تبدیل شدند که در دورۀ جنگ های داخلی قرون 
5 تا 3 ق. م به منظور غلبه بر یک دولِت ضعیف 
شاه نشین ها،  این  گران ترین  پرداختند.  رقابت  به 
 )Shannxi  ( شاآنگزی  استان  از   )Qin( کین  دولت 
در شمال غربی، باقی ماندۀ قلمرو پادشاهی زو را 
با موفقیت به صورت اولین امپراتوری چین متحد 
ساخت. علی رغم عمر کوتاه این پادشاهی )تنها 16 
این دولت توسط  راه و روش  فرمان روایی(  سال 
پیروی  مورد  قرن  چهار  مدت  به  هان  امپراتوری 
قرار گرفت. اینان سیاست های اقتصادی ـ سیاسِی 
را  امپراتوری  دادند و قدرت  ادامه  را  کین  دولت 

استحکام بخشیدند.
را  نوشتاری  سیستم  یک  شانگ  دولت  چه  اگر 
به وجود آورد، اما کارکرد اصلی آن پیش گویی به 
وسیلۀ روحانیت و بعدها شخص شاه بود. هزاران 
شد.  یافت  آنی آنگ  شهر  در  حکاکی شده  نسخۀ 
الک پشت  الکِ   یا  استخوان  روی  حکاکی ها  این 
به  شانگ  نسخ  است.  گرفته  انجام  ]سنگ پشت[ 
آنان  تاریخ مذهبی  یا  نژاد، اسطوره ها  منظور ثبت 
امپراتوری زو  به کار نمی رفت. عدم یک پارچه گی 
در قرن چهار قبل از میالد سبب فروپاشی فرهنگی 
این  از  شد.  کهن تر  ارزشی  سیستم های  انتشار  و 
باب  در  نویسنده گان  برای  مشاهده  قابل  نیاز  رو 
این  که  می رود  گمان  داشت.  وجود  اسطوره ها 
مشترک  جمعی  سنت  یک  سوی  به  نویسنده گان 
از روایات شفاهی کشیده شده اند که قدمت آن به 
قبل از اولین اسطوره گزارش شده در نخستین متن 
اسطوره های  از  می رسد.  شعر«  »کالسیک  چینی 

تشخیصی  قابل  اندک  بسیار  مقادیر  زو  یا  شانگ 
باقی مانده است.

قابل  مکتوب  گزارش شدۀ  اساطیر  بیشترین 
تاریخ گذاری نیستند و پیش زمینۀ آن به تاریخ متون 
نوشتاری باز می گردد که متکی بر یک سنت شفاهی 
باستانی هستند. اسطوره های چین باستان که نشأت 
فالسفه  دورۀ  در  هستند،  شفاهی  سنت  از  گرفته 
از قرن 6 تا 3 قبل از میالد به صورِت نوشتار در 
متون ادبی پدید آمدند. زوال دولت زو مقارن شد 
همچون  بزرگ  نویسنده گان  و  متفکران  ظهور  با 
از   )Mencius( منسیوس  و   )Confucius( کنفسیوس 
 )Zhuang Zhou(ژو ژوانگ  و  کنفسیوسی  مکتب 
هزیود   باستان،  چین   .)Daoist( دائو  مکتب  از 
)Hesiod(، هومر یا اوید )Ovid ( نداشت تا روایات 
شفاهی اسطوره یی را پس از گذشِت مدت ها بازگو 
کنند. در عوض نویسنده گان چینی به جهت تفسیر 
و توضیح بحث ها و سندیت بخشیدن به گفته  های 
خود متونی ناقص از داستان های اسطوره یی را در 
کارهای فلسفی و تاریخی خویش معرفی می کردند. 
بنابراین اسطورۀ چینی به عنوان یک گونۀ نامنظم و 
پراکنده از بیان باستانی فاقد امضا وجود دارد که 
در متون فلسفی، ادبی و نوشته های تاریخی حفظ 
اسرارآمیز  و  ناپیوسته  خالصه،  آن ها  است.  شده 
به  ضمیمه شده  اسطوره یی  قطعات  این  هستند. 
متون کالسیک در روایِت خود متفاوت هستند و 
اغلب نویسنده گان اسطوره را بر نقطه نظِر خودشان 
منطبق می کنند. نتیجه آن است که اسطورۀ چینی 
مضمون  و  می ماند  باقی  متعددی  نسخه  های  در 
اما  است،  کلی هماهنگ  به طور  که  است  چیزی 
آن چه بارز است تفاوت قابل مالحظه در جزییات 
است. در حالی که شکل دادن اسطوره  های شفاهی 
باستانی یونان و روم به یک فرم هنری از ادبیات 
روایی، کمبود منابع شفاهی موثق را بیان می کند، 
در  اسطوره یی  قطعات  حفظ  در  چینی  روش 
باقی  گوناگون،  پراکندۀ  داستان های  از  گنجینه یی 

مانده یی است نادر از اصالت ابتدایی.
درون مایه  های اسطوره  های چینی تشابهاتی واضح 
با دیگر اسطوره  شناسی های جهان  دارند. آن جایی 
و  اصلی  توجه  در  می گردند،  مفترق  هم  از  که 
درون مایه  های  اکثر  است.  فرهنگی  تفاوت های 
است،  شده  نقل  نسخه  چندین  در  اسطوره  یی 
شش طرح داستانی از خلقت جهان و داستان های 
اسطورۀ  از  جهانی  تصویر  سیل.  اسطورۀ  چهار 
کیهان شناسی  با  را  شباهت هایی  چینی،  خلقت 
مصری نشان می دهد. دیگر اسطوره های خلقت در 
سنت چینی در نبود دلیل ملکوتی یا وجود خالق 
در  آمده،  نسخ  دیگر  و  انجیل  نسخ  در  آن چه  با 
تقابل هستند. یکی از اسطوره های اصلی آفرینش، 
شبیه  مشخصه  هایی  بشری،  کیهانی  کالبد  اسطورۀ 

به اسطوره  شناسی ایران باستان دارد. اسطوره های 
الهی و  نبود بن مایه عذاب  سیل چینی به جهت 
مداخله خدایی در فرونشاندن سیل )باران سیل آسا( 
منحصر به فرد است. به عوض آن مضمون اصلی 
انسانی  کنترل  مضمون  بر  چینی  سیل  اسطورۀ 
)اخالقی(  کیفیات  به  توجه  طریق  از  مصیبت 
قهرمان دالور توجه دارد. اسطورۀ خشک سالی که 
بخش هایی  کم باران  و  خشک  شرایط  از  احتماالً 
و  فصیح  بیانی  است،  شده  منتج  چین  شمال  از 

معمولی می یابد.
دو  در  کشاورزی  بهره  های  زمینۀ   در  اسطوره  ها 

جنبه به دیگر اسطوره شناسی ها شباهت دارند:
هستند  نعمت ها  این  ملکوتی  خالقان  خدایان 
انسان  ها  به  که  هستند  کسانی  اولین  ایزدان  و 
کنند.  استفاده  نعمت  ها  این  از  می  آموزند چه گونه 
بدن های  دارای  اغلب  چینی  کشاورزی  ایزدان 
در  بیشتر  مؤنث  خدایان  هستند،  عضالنی 
اما حکایت  های  دارند،  نقش  کیهانی  اسطوره های 
نویسنده گان  تعصِب  واسطۀ   به  آن ها  اسطوره یی 
جدید  تیوری  است.  شده  پوشیده  ما  بر  بعدی 
کشف  دوباره  را  آنان  اسطوره  های  آثار  جنسیت، 
به وجود  و  آفریینده  ایزدبانوی  مانند  است،  کرده 
الهه های مادر خورشید و ماه.  آورندۀ نوع بشر و 
اسطوره  های خالق مربوط به سلسله های پادشاهی، 
تأکیدی منحصر به فرد به اجداد مؤنث دارند که به 
وسیلۀ بنیان گذاران مذکر سلسله  ها پیروی می شوند، 
شانگ.  و  زو  خاندان  اجداد  اسطوره های  همانند 
سبکی  در  و  دارد  وجود  به ندرت  عشق  موضوع 
غیر صریِح جنسی نقل شده است که ممکن است 
حاصل ویراستاری های زاهدمآبانۀ اولیه باشد. تولد 
مقدس از طریق وساطت جانوری بیان شده است؛ 
به عنوان مثال یک پرنده یا تخم یک پرنده، یا از 
طریق گوش پیرزنی و یا حفره یی در یک درخت، 
با ارجاع دادن چیزها به درختان درخشان و شاخ و 
برگ نمادین، یا تبدیل شدن شخصیت ها به خرس، 
یک پرنده و یا یک ستاره، دگردیسی بر داستان ها 
در  نسب  و  اصل  خلق  مضمون  می افکند.  سایه 
چرا  می شود،  عادی  بسیار  بعدی  کالسیک  متون 
و  اخالق گرا  مردمان  سلسله ها،  فرمانروایان  که 
خانواده های مهم ادعای نسب الهی از دودمان های 
را  پرجمعیت  و  متفاوت  مورد عالقۀ  تبارشناختی 

داشتند.
مضمون های جنگ مقدس و نابودی کیهانی قابل 
قهرمانی،  این که  از  پس  هم چنین  است.  مالحظه 
می دهد،  نجات  عظیم  مصیبتی  از  را  بشر  نوع 
و  جهان  دوبارۀ  آغاز  از  مهم  درون مایه  هایی 
شاهانی  از  طالیی  دوران  مورد  در  موضوعاتی 
اولین  سرآغاز  و  ایده آل  فرمان روایان  که  عاقل 
درجۀ  در  دارد.  وجود  هستند،  بشری  حکومت 
زنده گی  کشاورزی،  مورد  در  مضامینی  بعدی، 
طوالنی  سفر  تبعید،  و  مهاجرت  کوچ،  شبانی، 
ماجراجویانه، حماسه و تقابل جنسی وجود دارد.

 اسطورۀ قهرمانی چینی از دیگر اسطوره  شناسی ها 
قهرمان  و  پهلوانی  تکرار مضامین  و  است  متمایز 
می شود،  مطرح  بی شمار  پرده  های  در  اخالقی 
خود  جنگاور  قهرمان  اخالقی  حسن  بر  که  چرا 
بسیار تأکید دارد. کهن الگوهای فرهنگی به واسطۀ 
اساطیری  پرده  های  در  که  زیادی  شخصیت های 
می شوند.  گذاشته  نمایش  به  شده اند،  مطرح 
ظهور  اسطوره هایی  در  نجات بخش  شخصیت 
غوِل  نخستین  و  آفریننده  ایزدبانوی  که  می کند 
به نمایش می گذارد، کسی که بدنش  انسان نما را 
ایزدبانوی  کهن الگوی  می شود.  تبدیل  جهان  به 
و  مؤنث  کیهانی  شخصیت های  با  باروری 
سال  شمارانه مانند مادران خورشید و ماه و خدایان 
کشت و زرع مذکر نمایش داده می شود. انتقام الهی 
توسط اسطوره  های زن دیو خشک سالی و اژدهای 
باران آور نشان داده می شود، آنان که دیگر ایزدان را 
به دستور خدایی بزرگ مجازات می کنند. در این جا 
یافته(  )تنزل  شکست خورده  قهرمان  کهن الگوی 
شخصیت  اولیۀ  نمونۀ  هم چنین  دارد،  وجود  نیز 
نشان  اسطوره ها  در  کاماًل  شخصیت ها  این  شیاد. 
ارزن  غالت  خدای  در  مثال  برای  می شوند،  داده 
خزندۀ  سیالب  سرکوب کنندۀ  در  و  عالی مقام 
 )  Hibiscus( هیبیسکوس  اخالقی  قهرمان  پنجه دار. 

قهرمان کهن الگویی و رهبر مردم خویش است. 

چینی اسـاطیر  بر  مقـدمه یی 
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...منصورمالدارانطرف
امریکا گفت دلیل اختالف بین این دو فرمانده طالب 
اعالن حمایت مال ننگیالی از مال اختر محمد منصور 
کشور  به  سفر  از  بعد  طالبان  گروه  جدید  رهبر 

پاکستان است.
فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر همچنان گفت در این 
درگیری مال عبدالصمد به همراه دو فرمانده برجسته 
دیگر طالبان که هوادار مال محمد عمر رهبر پیشین 
این گروه بودند کشته و بیشتر از 5 تن دیگر زخمی 

شده اند.
جنرال جاهد گفت »درگیری دیروز)پنجشنبه( شروع 
شده و تا شام )دیروز( هم دوام داشت، از دو طرف 
شماری کشته هم شده است، اما فعآل هردو طرف 

در مواضع خود قرار دارند«
اما احسان اهلل حیات سخنگوی والی هرات با نشر 
خبرنامه یی گفته که در این درگیری 3 تن به شمول 
مال عبدالصمد کشته و 6 تن دیگر از افراد وابسته به 

گروه طالبان زخمی شده اند.
آقای حیات همچنان گفته درگیری بین مال ننگیالی 

بصورت  عبدالصمد  مال  برادر  نورالدین  مال  با 
پراکنده ادامه دارد.

تا به حال طالبان به گونۀ رسمی در این مورد ابراز 
نظری نکرده اند.

درگیری بین سران طالبان در والیت هرات در حالی 
شدت گرفته  که اختالفات بین افراد این گروه در 
از نشر خبر مرگ مال  بعد  افغانستان  نقاط مختلف 

محمد عمر باال گرفته است.

            هارون مجیدی
تحلیلگران سفر هیأت افغانستان برای انجام گفت وگو 
که  می گویند  خوانده  بی نتیجه  را  پاکستان  دولت  با 

دولت وحدت ملی آهن سرد را می کوبد.
یک  اساس  بر  پاکستان  می گویند،  هم چنان  آنان 
استراتژی در برابر افغانستان عمل می کند و اما کابل، 
مقطعی، سلیقه یی و بدون برنامه در برابر پاکستان گام 

بر می دارد. 
براساس  باید  افغانستان  دولت  که  می گویند  آنان 
یک برنامۀ مدون در برابر اسالم آباد گام بردارد و از 
سیاست های روزمره و چاپلوسانه در برابر این کشور 

بپرهیزد.  
بعد از آن که رهبران دولت از عدم همکاری صادقانۀ 
افغانستان سخن زدند،  برای آمدن صلح در  پاکستان 
یک هیأت بلندپایه به  ریاست صالح الدین ربانی وزیر 
وزرات  سرپرست  آن  ترکیب  در  که  کشور  خارجه 
روز  هستند،  شامل  ملی  امنیت  اداره  رییس  و  دفاع 

پنجشنبۀ هفتۀ گذشته عازم اسالم آباد شد.
این هیأت با نخست وزیر، مشاور امنیت ملی و برخی 

دیگر از مقام های بلندپایۀ پاکستانی دیدار کرده اند. 
پاکستان  خارجۀ  وزارت  طرف  از  اعالمیه یی که  در 
پخش شده، آمده است که فضای مذاکرات دوستانه 
امنیتی  و  سیاسی  اوضاع  مورد  در  طرف  دو  و  بود 
صلح  مذاکرات  و  امنیتی  همکاری های  افغانستان، 

گفت وگو کرده اند.
در اعالمیه آمده که سرتاج عزیز در این دیدار به هیأت 
افغانستان از صداقت پاکستان در مبارزه با تروریسم 
برای  آماده است  آباد  اطمینان داده و گفته که اسالم 

حل چالش های امنیتی با کابل همکاری کند.
افغانستان  گفته است که  آقای عزیز به وزیر خارجۀ 
باشند و در  داشته  اعتماد  به هم دیگر  باید  دو کشور 
برابر کسانی که به  بی اعتمادی میان افغانستان و پاکستان 

دامن می زنند، بایستند.
این مقام ارشد پاکستانی همزمان که حمالت اخیر در 
کابل را به شدت محکوم کرد، گفته کشورش به دنبال 
یک ارتباط سازنده با افغانستان است و در این زمینه 

تالش می کند.
آمدن  فایق  برای  کشور  دو  عزیز،  سرتاج  به گفتۀ 
سطح  باید  تروریستی  مشترک  به چالش های 

همکاری های خود را توسعه دهند.
و  به همبسته گی  پاکستان  »دولت  است:  گفته  عزیز 
دوستی برادرانه با ملت افغانستان اهمیت قایل است 
حمایت  افغان ها  به رهبری  آشتی  و  روند صلح  از  و 
این کشور  در  ثبات  و  آوردن صلح   برای  و  می کند 

آمادۀ هرگونه همکاری است.«
در اعالمیه گفته شده صالح الدین ربانی که نخستین 
سفرش پس از احراز کرسی وزارت خارجه به پاکستان 
در  نزدیک  برای همکاری های  را  کابل  تمایل  است، 

سطوح مختلف با پاکستان نشان داده است.
توافق  طرف  دو  که  گفته  پاکستان  خارجه  وزارت 
کردند که برای توسعۀ همکاری در بخش های مختلف 
به ویژه مبارزه مشترک با تروریسم تماس های پیگیر و 

دوام دار در سطح بلند دولتی داشته باشند.
استراتژی  و  اجماع  یک  که  است  گفته  ربانی  آقای 
چالش های  با  مقابله  برای  کشور  دو  میان  مشترک 

امنیتی ایجاد شود.
دکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه به ماندگار می گوید: 
دولت افغانستان یا این که واقعاً نمی داند چه  کند و یا 

خود را فریب می دهد.
حکومت  سیاست  سالۀ  چهارده  تجربۀ  می افزاید:  او 
برابر مواضع خصمانه و دهشت افگنانۀ  افغانستان در 
آوردن  برای  کشور  این  که  می دهد  نشان  پاکستان 
صلح در افغانستان عالقه مند نیست و می خواهد که از 
گفت وگوهای صلح یک سلسله امتیازات را به دست 

آورد.
این استاد دانشگاه به این باور است که افغانستان به آهن 
نتیجۀ  هیچ گونه  گفت وگوها  این  از  و  می کوبد  سرد 

ملموس را به دست نمی آورد.
پاکستان  که  موضوع  به این  تأکید  با  هاشمی  آقای 
طرف دار برقراری صلح در افغانستان نیست، می گوید: 
پاکستانی ها از مذاکرات خودداری نمی کنند و گه گاهی 
به خاطر فریب افکار جهانی، خواستار برقراری صلح 
در افغانستان می شوند و اما هیچ گونه همکاری در این 

زمینه انجام نمی دهند.
یک  براساس  »پاکستان  می کند:  نشان  خاطر  او 
این  می کند.  عمل  اقتصادی  و  سیاسی  استراتژی 
از  و  است  استوار  پاکستان  ملی  منافع  بر  استراتیژی 
آن صرف نظر نمی کند، و لو که به جنگ و کشتار در 

افغانستان بیانجامد.«
نیست.  امیدوار  این مذاکرات  نتیجۀ  از  آقای هاشمی 
او می گوید که بازهم هیأت افغانی در پاکستان فریب 

خواهند خورد. 
مجلس  عضو  عرفانی  قربان علی  حال،  این  در 
هیچ گونه  پاکستان  دولت  می گوید:  نماینده گان 
هم  هیأتی  و  نمی دهد  انجام  افغانستان  با  همکاری 
که به تازه گی فرستاده شده، با نتیجۀ مثبت برنخواهند 

گشت.
خود  از  همواره  افغانستان  دولت  این که  بیان  با  او 

یا  همیشه  پاکستان  می گوید:  داده  نشان  ضعف 
و  انتحاری  یا  و  کرده  تجاوز  افغانستان  مرزهای  در 
انفجاری می فرستد که جان شهروندان ما را می گیرد، 

اما افغانستان از خود در عمل چیزی ندارد.
دارند، وقتی  با هم دعوا  او می افزاید: دو کشوری که 
عملی  نظر  از  که  شوند  وارد  مذاکره  در  می توانند 
افغانستان  متسأسفانه  که  دهند  انجام  جدی  اقدامات 

همواره انفعالی برخورد کرده است.
انعطاف  از خود  پاکستان  که  دارد  باور  آقای عرفانی 
نشان نخواهد داد و مانند همیشه در ظاهر چیزهایی 
خواهد گفت ولی در عمل تغییری به میان نخواهد آمد.
این عضو مجلس نماینده گان خطاب به رهبران دولت 
را  پاکستان  اعمال  مرتب   به گونۀ  باید  که  می گوید 
وادار  را  کشور  این  تا  دهند  گزارش  ملل  به سازمان 
افکار  برابر  در  کشور  این  چون  سازند؛  به انعطاف 

جهانی نمی تواند بی تفاوت بماند.
از  پاکستان  برابر  در  باید  دولت  که  می گوید  او 
توانایی ها و ظرفیت های نیروهای امنیتی افغانستان نیز 

استفاده ببرند.
هم چنان، احمد بهزاد عضو دیگر مجلس نماینده گان 
دستگاه  در  اساسی  مشکالت  از  »یکی  می گوید: 
و  عاجل  تصمیم گیری های  افغانستان  دیپلماسی 
یک شبه  است، به جای این که از قضایا تجزیه و تحلیل 
زمانی که  و  می گیریم  تصمیم  باشیم،  داشته  درست 
شکست خوردیم به گونۀ سراسیمه وادار می شویم که 
در سیاست های خود چرخش 18۰ درجه یی بیاوریم.«
او می گوید: »به همین علت است که یک با پاکستان 
ننگین  تفاهم نامه های  که حتا  چنان دوست می شویم 
را امضا می کنیم و روز دیگر، مقابلۀ نظامی را مطرح 
می کنیم که هر دو نشان گر ضعف تحلیل ما در دستگاه 

دیپلماسی است.« 
به شناسایی  ما  زمانی که  تا  می کند:  تأکید  بهزاد  آقای 
دقیق مشکالت مان با پاکستان نپردازیم و به آن راه های 
نخواهیم  به دست  حاصلی  نکنیم،  جست وجو  حل 

آورد.
باید  افغانستان  دولت  می گوید:  مجلس  عضو  این 
هنوز  تا  که  بزنند  دست  برنامه هایی  تمام  به بازنگری 
اصولی  روابط  از  خارج  و  نداشته  قبال  در  نتیجه یی 
از  بحث  و  شود  گرفته  ملی  کالن  تصمیم  یک  باید 
صالحیت چند نفر بیرون کشیده شود و به حل این 
اقدامات  به   دست  پاکستان  چرا  که  بپردازیم  سوال 

مختل کنندۀ ثبات در افغانستان می زند.
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داعشبهشکلمنسجمی...
مطرح می کند که چندی پیش سرهنگ برایان تریبوس 
پیمان  سازمان  قاطع  حمایت  برنامه  رسانه های  مدیر 
آتالنتیک شمالی )ناتو( در افغانستان نیز اظهار داشت: 
و  است  کننده  نگران  افغانستان  در  داعش  حضور 
سازمان ناتو فعالیت گروه داعش در این کشور را زیر 

نظر دارد.
تریبوس گفته بود: گروه تروریستی داعش تهدید جدی 
برای افغانستان است اما خطر بزرگی برای این کشور 
نیست، به طور نمونه برخی از اعضای طالبان از این 
گروه اعالم حمایت کرده اند در حالی که بیشتر گروه 

طالبان با داعش در حال جنگ هستند.

...تصفیۀتادوستمجنرال  
روی کرده اند.

 ۲4 عملیات  این  نتیجۀ  در  تاحال  که  می افزاید  او 
طالب کشته شده و 1۲ تن دیگر اسیر گردیده اند. 
در  می گوید،  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
شمول  به  خارجی  اتباع  گروه  این  کشته های  بین 

چچینی ها، عرب ها و ازبیکستانی ها شامل هستند.
دیگر  یکی  امنیتی،  مقام های  گفته  به  همه  این  با 
و  عملیات، کشف  در  شامل  نیروهای  موفقیت  از 
جاده  کنار  ماین های  از  زیادی  شمار  خنثا سازی 
ماین  حلقه   15 حال  تا  نیروها  این  است.  بوده 

جاسازی شدۀ طالبان را خنثا کرده اند.
چند  جریان  در  الماس  عملیات  که  می شود  گفته 

مرحله در مناطق نا امن فاریاب اجرا خواهد شد.
آقای دوستم در بارۀ برنامۀ بعدی عملیات یاد شده 
گفت که عملیات پاک سازی روستاهای چهارشنبه، 
هزاره قلعه، باالمرغاب و قسمت های ناامن ولسوالی 
غورماچ این والیت از جمله برنامه های بعدی آنان 
است. او گفته که تا تصفیۀ کامل فاریاب از وجود 

طالبان در این والیت خواهد ماند.
قول  اول  لوای  سخن گوی  رضایی،  محمدرضا 
این  که  گفت  فاریاب  در  شاهین   ۲۰۹ اردوی 
از  والیت  این  روستاهای  پاکسازی  برای  عملیات 

وجود طالبان راه اندازی شده است.
به گفتۀ آقای رضایی تا کنون ۲5 کیلومتر از ساحاتی 
این گروه  از وجود  نفوذ داشتند  که طالبان در آن 

توسط نیروهای امنیتی پاک سازی شده است.
بزرگ  روستای   ۲3 تاکنون  که  افزود  هم چنان  او 
که شامل 1۲3 روستای کوچک می شود از وجود 

مخالفان دولت پاک شده است.
عملیات  که  می گویند  هم چنان  امنیتی  های  مقام 
والیت  مربوطات  در  نیز  الماس  مانند  دیگری 
بادغیس هم زمان آغاز شده و قرار است این نیروها 
مسیر  مناطق  دردست گیری  و  تصفیه  از  پس  هم 

شاهراه با نیروهای امنیتی فاریاب یکجا شوند.

تحلیلگرانبااشارهبهسفرهیأتافغانیبهاسالمآباد:

دولتافغانستانآهنسردرامیکوبد

...هیأتساعتۀششسفردر
اشرف غنی در افغانستان از سال گذشته و حتی در دوران 
بارها از  بارها و  حکومت حامد کرزی بر دولت کابل، 
نتوانسته است  تا کنون  اما  آباد اعالم شده  سوی اسالم 
آن گونه که باید و شاید، مورد پسند و اعتماد واقع شود.

پیام اصلی این هیأت افغانستان برای دولت اسالم آباد، 
بود؛  موجود  شرایط  از  کابل  نارضایتی  و  نگرانی  ابراز 
قلب  در  تروریستی  حمالت  تشدید  در  که  شرایطی 
افغانستان و مختل شدن روند مذاکرات صلح دولت با 
طالبان خالصه می شود و برخی مسووالن به طور مستقیم 
و آشکارا انگشت اتهام را به سوی اسالم آباد نشانه رفته 
اند و حتی اشرف غنی هم در مصاحبه مطبوعاتی اخیر 
واضح،  و  روشن  خیلی  حال  عین  در  و  تلویحًا  خود، 
که  کرد  ادعا  و  کرد  روابط  قطع  به  تهدید  را  پاکستان 
افغانستان  در  جنایت  به  دست  که  تروریست هایی 

می زنند، مخفی گاه هایی امن در خاک پاکستان دارند.
طرف پاکستانی هم در دیدار اخیر، نسبت به انتقادهای 
صریح اشرف غنی در جریان کنفرانس مطبوعاتی اخیر 
رسانه های  خبرنگاران  از  زیادی  تعداد  حضور  با  خود 
داخلی و خارجی در کابل، اعتراض کرد و گفت: قباًل به 
این تفاهم رسیده بودیم که اگر هریک از طرفین انتقادی 
نسبت به طرف مقابل دارد، آن را با رسانه ها بازگو نکند 
و این انتقادها در مالقات ها و دیدارهای دوجانبه مطرح 

و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
هیات  میان  گذشته  عصر  که  جداگانه یی  مالقات  در 
افغانستان و سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان 
در امور خارجی و امنیت ملی برگزار شد، سرتاج عزیز 
نیز گفت که پاکستان هم از اینکه برخی عناصر از خاک 
و قلمروی افغانستان برای حمله پاکستان بهره می برند، 

نگران است.
دانه  از  زیادی  تعداد  که  است  مدعی  افغانستان  دولت 
درشت های طالبان که در طراحی حمالت تروریستی در 
این کشور دست دارند، در مکان های امنی در پاکستان 

جا خوش کرده اند.
پاکستان،  مقامات  با  افغانستان  هیات  دیدارهای  در 
میان  به  صلح  مذاکرات  روند  درباره  هم  صحبت هایی 
آمد؛ مذاکراتی که سرنوشت و آینده آن هم به دلیل پس 
لرزهای خبر رمزآلود مرگ مال عمر رهبر سابق طالبان و 
هم به دلیل تشدید حمالت تروریستی در داخل خاک 
افغانستان و بازگشت ابرهای بی اعتمادی به آسمان روابط 

دو کشور همسایه، در هاله یی ابهام قرار گرفته است.
به گزارش اکسپرس نیوز، صالح الدین ربانی وزیر امور 
خارجه افغانستان در دیدار با نواز شریف نخست وزیر 
و  سیاسی  وضعیت  دوجانبه،  روابط  مورد  در  پاکستان 
کشور،  دو  امنیتی  امور  در  همکاری  افغانستان،  امنیتی 
گفت وگو  افغانستان  صلح  روند  و  کابل  اخیر  حمالت 

کرد.
به گفته رسانه های پاکستانی، وزیر امور خارجه افغانستان 
دوم  دور  برگزاری  کشور  این  تا  خواسته  پاکستان  از 

مذاکرات با طالبان افغان همکاری کند.
وی افزود: دولت اسالم آباد باید طالبان افغانستان را تحت 
فشار قرار دهد که حمالت در این کشور را متوقف کند.
این  در  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  منابع،  اساس  بر 
دیدار با نخست وزیر پاکستان، در مورد مسایل مهم دو 

کشور بح بحث و تبادل نظر کردند.
ربانی در این دیدار در مورد برگزاری دور دوم مذاکرات 
صلح با طالبان افغانستان تاکید کرد و از پاکستان خواسته 
تا در این مورد تالش های خود را بیش از پیش افزایش 

دهد.
مورد  در  دیدار  این  در  کابل  و  اسالم آباد  مقامات 
موجود  چالش های  با  مبارزه  برای  مشترک  راهکارهای 

بین دو کشور نیز به توافق رسیدند.
صالح الدین ربانی برای نخستین بار به عنوان وزیر امور 

خارجه افغانستان از پاکستان دیدار کرده است.
پاکستان ضمن محکومیت  در عین حال، نخست وزیر 
قربانیان  خانواده های  با  افغانستان  در  اخیر  حمالت 
اظهار همدردی کرد و گفت: پاکستان هرگونه تروریسم 
صلح  روند  در  خود  تالش های  و  می کند  محکوم  را 

افغانستان را ادامه خواهد داد.

اندونیزیاازپاپفرانسیسبرایگفتوگویادیاندعوتکرد
اندونیزیا از پاپ فرانسیس برای گفت وگوی ادیان دعوت کرد

کشور  ترین  پرجمعیت  عنوان  به  اندونیزیا  مذهبی  امور  وزیر 
این  به  سفر  با  تا  کرد  دعوت  فرانسیس  پاپ  از  جهان  اسالمی 
کشور مسائل متعدد در مورد صلح جهانی و تضادها و اشتراکات 

بین جوامع مذهبی مورد بحث قرار گیرد.
لقمان حکیم سیف الدین وزیر امور مذهبی اندونیزیا، کشوری با 
۲5۰ میلیون جمعیت و بیش از 85 درصد مسلمان، این دعوت 

واتیکان  خارجه  وزیر  پارولین‹  ›پیترو  کاردینال  با  دیدار  در  را 
مطرح کرد.

وزیر  پست،  جاکارتا  روزنامه  تارنمای  جمعه  روز  نوشته  به 
اندونیزیاایی گفت که سفر پاپ فرانسیس به این کشور جنوب 
اندونیزیا تشویق  ادیان را در  بین  شرق آسیا، توسعه گفت وگو 

می کند.
وی طرح گفت وگوی بین ادیان را امری بسیار مثبت دانست.

براساس آماری که لقمان حکیم ارایه کرد اندونیزیا 65 سال است 
با واتیکان ارتباط دارد و هم اکنون دستکم ۷ میلیون کاتولیک در 

این کشور زندگی می کنند.
اندونیزیا  همسایگی  در  فیلیپین  به  گذشته  سال  فرانسیس  پاپ 

سفر کرد.
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ورزش
درخواهدنمیدخیاداوید
منچستریونایتدبازیکند

مدافع ۲8 ساله تیم فوتبال بارسلونا بار دیگر به سفیدپوسان رئالی توهین 

کرد.
پس از قهرمانی سه شنبه شب تیم فوتبال بارسلونا در سوپرجام اروپا که 
با غلبه بر سویا رقم خورد، جرارد پیکه، مدافع آبی و اناری ها که به شدت 
طرفدار استقالل بارسلونا از اسپانیا است، بار دیگر جنجال ساز شد. پس 
دوربین های  شد،  برگزار  گرجستان  تفلیس  میزبانی  به  که  بازی  این  از 
نشان  که  کرده اند  ثبت  بارسا  ملی پوش  مدافع  از  را  لحظه یی  تلویزیونی 
می دهد در هنگام چرخاندن جام به دور زمین به هم تیمی هایش می گوید 
مادریدی های  بگذارید  بگیریم،  جشن  برویم  بزنید  برویم،  بزنید  »رفقا، 

لعنتی جشن گرفتن ما را ببینند.«
آخرین  می کند.  توهین  رئالی ها  به  پیکه  که  نیست  باری  اولین  این  البته 
باری که او این کار را کرد به قهرمانی بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا 
باز می گردد که در کنایه به رئالی ها یادآوری کرد که چقدر کوین رولدان، 
سفیدپوشان  بر  تیم  این  پیروزی  در  محوری  نقشی  کلمبیایی  خواننده 

مادریدی در راه تصاحب عنوان قهرمانی اللیگا داشته است.
همچنین حرکت این مدافع کاتالونیایی پس از پیروزی 5 بر صفر بارسا 
به هواداران  را  انگشت دستش  پنج  مقابل رئال مادریِد تحت مورینیو که 
از جام جهانی  پس  او  داشت.  همراه  به  مختلفی  واکنش های  داد،  نشان 
آب  مادرید  شهر  در  اسپانیا  قهرمانی  جشن  در  جنوبی  آفریقای   ۲۰1۰
دهانش را به سوی پدرو کورتس، یکی از مسئوالن فوتبال اسپانیا پرتاب 
کرد که این کار ناپسند او توسط دوربین ها شکار شد. اینها تنها نمونه هایی 

از غیرحرفه ای گری بازیکن باتجربه ای همچون جرارد پیکه است.

ترک  برای  تصمیمش  می گوید  بارسلونا  فوتبال  تیم  اروگوئه ای  مهاجم 
قرمزپوشان مرسی ساید در تابستان سال گذشته درست بوده و بابت آن 

پشیمان نیست.
به  پیوستن  و  لیورپول  ترک  برای  تصمیمش  از  می  گوید  سوارز  لوئیز 
این  اتخاذ  از  و  است  راضی  اروپا  قهرمانان  لیگ  گذشته  فصل  قهرمان 

تصمیم پشیمان نشده است.
سوارز ۲8 ساله که تابستان سال گذشته در بحبوحه جنجال بزرگش در 
ایتالیا(  تیم ملی  کیه لینی، مدافع  جام جهانی ۲۰14 )گاز گرفتن جورجو 
آنفیلد را پس از سه سال و نیم حضور در میان مرسی سایدی ها به مقصد 
نیوکمپ ترک کرد و در همان فصل اول حضورش در بارسلونا به مهره  ای 
لیورپول  اسپورت 36۰ گفت: ترک  به  تبدیل شد،  تیم  این  برای  کلیدی 

برای پیوستن به بارسلونا تصمیمی درست بود.
سوارز که فصل پیش در 43 بازی اش برای بارسلونا در تمامی رقابت ها 
۲5 گل زد، ادامه داد: بردن جام با بارسلونا یکی از دالیل من برای پیوستن 
به این تیم بود و حتی قبل از اینکه با این تیم جام ببرم، اعضای خانواده ام 
است،  درست  تصمیمی  بارسا  با  قرارداد  عقد  اینکه  مورد  در  من  با  نیز 

موافق بودند.
در  دوران حضورش  ادامه  در  که  کرد  پیش بینی  لیورپول  پیشین  مهاجم 
کاتالونیا  آبی و اناری پوشان  با  بیشتری  جام های  توانست  نیوکمپ خواهد 

کسب کند.
وی تأکید کرد: اگر به جایگاه بازیکنانی که در بارسلونا حضور دارند و 

آنها را درک خواهید کرد و حاال  جام هایی که برده اند نگاه کنید، سطح 
هدف من رسیدن به همان افتخاراتی است که آنها کسب کرده اند. ما فصل 
پیش از موفقیت های مان لذت بردیم، اما این فصل برای خود چالش های 

جدیدی داریم.

داوید دخیا، دروازه بان ۲4 ساله منچستر یونایتد به 
بعضی از کارمندان این باشگاه گفته است »تمایل 
ندارد« تا روشن شدن تکلیفش در منچستر یونایتد 

بازی کند.
دروازه بان  برای جذب  مادرید  رئال  که  حالی  در 
تیم ملی اسپانیا عالقه نشان داده است، لویی فان 
خان سرمربی منچستر یونایتد تصمیم گرفته است 
تا پایان مهلت نقل و انتقاالت دخیا را برای شرکت 

در مسابقات انتخاب نکند.
روز  آرژانتین  ملی  تیم  دروازه بان  رومرو،  سرجیو 
شرکت  تاتنهام  با  یونایتد  منچستر  دیدار  در  شنبه 

کرد.
همچنین برای مسابقه امروز )شنبه( در برابر آستون 
ویال در ادامه بازی های لیگ برتر انگلستان نیز از 

دخیا استفاده نخواهد شد.
اما لویی فان خال ضمن تاکید بر آنکه این تصمیم 
را  نبوده است گفت: »من همه کارها  او  شخصی 
و  دارم  مربی  دستیار  دو  من  نمی دهم.  انجام  تنها 

فرانس هوک مربی دروازه بانی ما است.«
با داوید دخیا مالقات  »فرانس  ادامه گفت:  او در 
داشت و او )دخیا( با تصمیم ما کامال موافقت کرده 

است.«
دخیا  تمرین ها  حین  در  مربیان  خال  فان  گفته  به 
را مشاهده کرده و گفتند که عملکرد این بازیکن 

سابق آتلتیکو مادرید »مثل گذشته نبود«.
منتشر  که  شایعاتی  بعلت  یونایتد  منچستر  باشگاه 
شده با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »داوید به خاطر 
شرایط موجود و شایعاتی که درباره آینده او وجود 
دارد نمی تواند 1۰۰% روی بازی متمرکز باشد به 

همین دلیل تمایل به بازی ندارد.«
منچستر یونایتد تاکید کرد که حاضر نیست دخیا 
از  شکن  رکورد  مبلغی  آنکه  مگر  بفروشد  به  را 
رئال مادرید دریافت کند یا آنکه او را با سرجیو 

راموس، مدافع زئال تعویض کند.

توهینپیکهبهرئالیها:

بگذاریدمادریدیهایلعنتیجشنگرفتنماراببینند!

سوارز:تصمیممبرایترکلیورپولدرستبود

کاپیتان برازیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن به تمجید از هم تیمی آرژانتینی 
جدید خود پرداخت.

در  پاری سن ژرمن  باشگاه  رسمی  سایت  با  گفت وگو  در  سیلوا  تیاگو 
تمجید از خرید جدید قهرمان فرانسه گفت: به اعتقاد من آنخل دی ماریا 
نفس  به  اعتماد 
خواهد  باال  را  تیم 
از  که  کاری  و  برد 
را  برمی آید  دستش 
داد.  خواهد  انجام 
است  بازیکنی  او 
نوع  با  همیشه  که 
دنبال  به  بازی اش 
موقعیت  خلق 
است.  خطرناک 
آنخل در حمل توپ 

مردد نیست. او بازیکنی باکیفیت است که به ما کمک زیادی خواهد کرد. 
با داشتن دی ماریا نسبت به فصل گذشته قدرتمندتر می شویم.

در  را  فن خال  لوئیز  انتظارات  نتوانست  که فصل گذشته  آنخل دی ماریا 
منچستریونایتد آن هم در اولین فصل حضورش در لیگ برتر برآورده کند،  
اوایل ماه جاری میالدی با امضای قراردادی چهار ساله در ازای 63 میلیون 
یورو از من یونایتد به پاری سن ژرمن پیوست و خود را تا 3۰ جون ۲۰1۹ 

به قهرمان لوشامپیونه فرانسه متعهد کرد.
مدافع میلیونرهای پاریس همچنین در خصوص رویارویی  یکشنبه خود با 
تیم تازه صعود کرده گازالک آژاکسیو در چارچوب هفته دوم لوشامپونه 
فرانسه اظهار داشت: بازی دشواری خواهد بود، چون شناخت زیادی از 
آنها نداریم و همین ممکن است ما را به دردسر بیندازد. با این حال ما 
روی این بازی هم تمرکز خواهیم کرد، درست همانند بازی با لیل. در 
مجموع فکر می کنم که همه چیز برای این بازی خوب پیش خواهد رفت.
شاگردان لوران بالن فصل گذشته موفق شدند سه گانه قهرمانی فرانسه را 

از آن خود کنند.

تیاگوسیلوا:دیماریااعتمادبهنفسPSGراباالخواهدبرد
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رهبر سابق کوبا اعالم کرد، امریکا باید به این کشور به دلیل خسارتهای 
چند میلیونی که با اتخاذ سیاستهایش موجب شده، غرامت بپردازد.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، فیدل کاسترو،  رهبر سابق کوبا در حالی 
که روز پنجشنبه وارد سن 8۹ سالگی شد، مقاله یی را در رسانه های این 

کشور منتشر کرد.
کاسترو که در سال ۲۰۰8 وظایف ریاست جمهوری خود را به برادرش 

رائول واگذار کرد، روز پنجشنبه 8۹ ساله شد.

این سالگرد تولد وی همزمان با بهبود تاریخی روابط میان امریکا و کوبا که 
در تاریخ ۲۰ جوالی پس از پنج دهه خصومت روابط دیپلماتیک خود را 

از سر گرفتند، بوده است.
کاسترو در مقاله اش که در رسانه های جمعی کوبا انتشار یافت اشاره یی به 
مرحله جدید روابط هاوانا و واشنگتن و سفر جان کری وزیر خارجه امریکا 
در روز جمعه به کشورش نکرد. جان کری نخستین دیپلمات ارشد امریکا 

است که از سال 1۹45 تا کنون به کوبا سفر کرده است.
جان کری قرار است در مراسم رسمی بازگشایی سفارت امریکا در کوبا و 

باال کشیدن پرچم امریکا در این سفارت شرکت کند.
کاسترو خاطر نشان کرد: پس از جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی جاپان، 
امریکا تبدیل به کشوری شد که اکثر ثروت جهان را در اختیار داشت در 
حالی که در پس زمینه آن جهانی نابود شده مملو از کشته ها زخمی ها و 

مردم گرسنه وجود داشت.
وی تاکید کرد: کوبا هرگز مبارزه برای صلح و موفقیت همه مردم صرف 
نظر از رنگ پوست و کشور آنها را متوقف نخواهد کرد. انقالبیان کوبا برای 
همه شهروندان جهان آرزوی حقوق برابر بهداشت و درمان، آموزش، کار، 

غذا، امنیت ، فرهنگ، دانش و رفاه را دارد.
این در حالی است که فیدل کاسترو روز پنجشنبه تولدش را در کنار اوو 
از  که  ونزوئال  و  بولیوی  جمهور  روسای  مادورو،  نیکوالس  و  مورالس 

همپیمانان نزدیک کوبا هستند جشن گرفت.
اختیارات  نامناسب جسمانی  دلیل وضعیت  به  که در سال ۲۰۰8  کاسترو 
پنجشنبه  روز  کرد،  واگذار  رائول  برادرش  به  را  اش  جمهوری  ریاست 
پشتیبانهای  از  که  مورالس  اوو  و  مادورو  نیکوالس  با  تولدش  با  همزمان 

دولت کمونیستی هاوانا هستند دیدار کرد.

شدن  تسلیم  سالگرد  هفتادمین  مراسم  در  جاپان  وزیر  نخست  آبه  شینزو 
جاپان در جنگ جهانی دوم از اقدامات امپراتوری جاپان در جنگ عمیقا 

ابراز تاسف کرد.
شینزو آبه از اقدامات جاپان در جنگ جهانی دوم  ابراز تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آبه در این مراسم که در محل اقامت 
رسمی وی در توکیو برگزار و به طور زنده از تلویزیون ملی جاپان پخش 
شد طی سخنانی، احترام قلبی خود را به روان کشته شدگان جنگ ابراز کرد.

وی گفت: جاپان طی جنگ صدمات و رنج های غیرقابل توصیفی به مردم 
بی گناه وارد کرد. ما این کار را کردیم. تاریخ دردناک است و کاری که 
هفتادمین  در  من  برگرداند.  اول  حالت  به  توان  نمی  را  است  شده  انجام 
ادای  شدند  کشته  که  کسانی  روان  به  قلب  از صمیم  جنگ،  این  سالگرد 
احترام می کنم و همدردی و تاسف عمیقم را ابراز می کنم. ما دیگر هرگز 

وارد جنگ نخواهیم شد.
جاپان که در جنگ جهانی دوم در کنار دول متحد آلمان و ایتالیا، با متفقین 

)فرانسه، انگلیس و شوروی( می جنگید یک هفته بعد از بمباران اتمی شهر 
ناکازاکی در ۹ اوت سال 1۹45 از سوی ایاالت متحده، تسلیم شد.

۲4  اسد سالروز تسلیم شدن جاپان و پایان جنگ جهانی دوم است.

فیدلکاسترو:امریکابایدبهکوباغرامتبپردازد

نخستوزیرجاپاندرهفتادمینسالروزتسلیمشدنکشورش:

دیگرهرگزواردجنگنخواهیمشد

یکاظهاراتعراقوزیرنخست

مقامامریکاییرامحکومکرد

نخست وزیر عراق سخنان رییس در حال کناره گیری ستاد نیروی 
زمینی ارتش امریکا مبنی بر ضرورت تجزیه کشورش را محکوم 

کرد.
»حیدر  اطالع رسانی  دفتر  المنار،  شبکه  سایت  گزارش  به 
اعالم کرد که سخنان  بیانیه یی  در  العبادی«، نخست وزیر عراق 
امریکا  ارتش  زمینی  نیروی  ستاد  کناره گیری  حال  در  رییس 
درخصوص تجزیه عراق برای حل و فصل درگیری های مذهبی 
در این کشور غیرمسئوالنه بوده و برخواسته از عدم آگاهی وی 

درخصوص واقعیت های موجود در عراق است.
العبادی نسبت به سخنان  بیانیه آمده است: حیدر  ادامه این  در 
است  معتقد  و  می کند  تعجب  ابراز  اودیرنو  ریموند  جنرال 
عراقی ها خود را برای تقویت وحدت کشورشان و دفاع از آن 

فدا می کنند.
اودیرنو در یک کنفرانس خبری عنوان داشته بود که تجزیه عراق 
ممکن است تنها راهکار برای توقف تنش های مذهبی میان مردم 

عراق باشد.
اجرای  صدد  در  عراق  مردم  که  کرد  تاکید  العبادی  حیدر 
و  بزرگی  عهد  به  را  کشورشان  که  هستند  بزرگی  اصالحات 
داعش  علیه  گسترده ای  پیروزی های  و  بازمی گرداند  اصالت 

محقق خواهد کرد.
العبادی همچنین در دیدار با نمایندگان گروه های جوانان عراق 
عنوان داشت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد دیکتاتوری بار دیگر 

به عراق بازگردد.
وی همچنین بر ضرورت ساختن کشور برای تمام مردم عراق 
تاکید کرد و عنوان داشت: ما هرگز تالش نمی کنیم دیکتاتوری 
در  سختی  ماموریت  و  شود  حکمفرما  کشور  این  در  جدیدی 
ساختن کشور داریم چرا که حزب بعث به مدت 35 سال کشور 

را نابود کرده است.
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