
المومنین  امیر  را  او  رهبری اش  تحت  طالبان  که  عمر،  محمد  مال   

می خواندند، از زمانی که در ماه دسامبر 2001 پشت یک موترسایکل 

از قندهار فرار کرد، دیگر هرگز در انظار عمومی ظاهر نشد. اگر هدف 

ده  جایزه  کسی  هیچ  شد:  موفق  او  بود،  کنندگان  تعقیب  از  فرار  او 

میلیون دالری ایاالت متحده را، که تحت برنامه پاداش برای عدالت برای 

به  شود،  وی  دست گیری  یا  اقامت  محل  کشف  به  منجر  که  اطالعاتی 

دست نیاورد. به صورت آشکارا، او با پیروانش و جهان صرف دوبار در 

سال از طریق بیانیه های اش ارتباط برقرار می کرد...
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طالبان با مال اختر محمد منصور
 به عنوان امیرالمؤمنین  بیعت کردند

شورای عالی صلح: 
مرگ مال عمر بهانه است، پاکستان 

نمی خواست دور دوم گفت وگوها انجام شود

جالالدین حقانی 
رهبر شبکه تروریستی حقانی در گذشت

ظهوِر داعش ظهوِر داعش 
پاتریک کاکربن 

ترجمه ی حکمت مانا 

«ظهور داعش» را پاتریک کاکربن - خربنگار روزنامه ی اندیپندینت در خاورمیانه - 
نوشته است. نسخه اول کتاب اوایل امسال به بازار آمد و چندی بعد با اضافاتی به 
چاپ دوم رسید. پاتریک کاکربن سالها خربنگار تایمز اقتصادی بود و از 1991 تا 
کاکربن  کار  میدان ِ  و  تخصص  است.  کرده  کار  اندیپندنت  روزنامه  برای  کنون 
خاورمیانه است. او نویسنده سه کتاب در مورد تاریخ معارص عراق است و برنده 

چندین جایزه معترب ژورنالیسم در زمینه خاورمیانه شده است. 
 از جمله ی جایزه جورج اورویل برای ژورنالیسم 

 و جایزه خربنگار سال 2014 مجله 
 فارن افیرز. 

به زودی از اطالعات روز... 
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اطالعات روز: پس از تایید مرگ مال محمد عمر، رهرب پیشین 
به  گروه،  این  سخن گوی  و  افغانستان  دولت  توسط  طالبان 
تازگی طالبان مال اخرت محمد منصور را به عنوان رهرب جدید 
این گروه و جانشین مال محمد عمر انتخاب کرده و به عنوان 

"امیراملؤمنین" با او بیعت کرده اند.
مال  مرگ  تایید  از  پس  روز  یک  که  گروه،  این  اعالمه ی  در 
تعیین  جلسه  در  آمده:»  گرفت،  قرار  رسانه ها  اختیار  در  عمر 
اسالمی  امارت  بزرگان  و  مشایخ  کرام،  علامء  از جانب  زعیم 
با مال اخرت محمد منصور بحیث امیر املومنین علی السمع و 
الطاعة بیعت صورت گرفت و ایشان را نیز به حیث امیر رشعی، 

تعهد به التزام رشیعت کردند.«
در این اعالمیه آمده است که مال اخرت محمد منصور در زمان 
حیات مال عمر نیز مورد اعتامد او بود و مسئولیت های بزرگی 

از جمله مسایل اجرایی این گروه را بر عهده  داشت.
هم چنان شورای رهربی طالبان هیبت الله آخوندزاده، رییس 
پیشین دادگاه های گروه طالبان و رساج الدین حقانی، رییس 

انتخاب  معاونان مال اخرت محمد  به عنوان  را  شبکه ی حقانی 
کرده اند.

در جنوب کشور  قندهار  از والیت  طالبان  گروه  رهرب جدید 
است و در دوران حکومت این گروه، وزیر هوانوردی بود. بعد 
از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱ او به عنوان والی نام نهاد این 

گروه در والیت قندهار فعالیت داشت.
به  نزدیکی که مال اخرت محمد منصور  دلیل  به  گفته می شود 
دولت پاکستان دارد، از حامیان روند گفت وگوهای صلح در 

میان اعضای رهربی این گروه است.
به عنوان رهرب جدید  با مال منصور  بیعت طالبان  از خرب  پس 
تعیین مال  این گروه، در همین حال گزارش های نرش شده که 
منصور با مخالفت شامری از اعضای برجسته ی گروه طالبان 
انتخاب  شامری  گزارش ها  این  اساس  بر  است.  شده  مواجه 
آقای منصور را "کودتا" خوانده اند و از احتامل چند پارچگی 

این گروه صحبت کرده اند.
نظامی  عملیات های  فرمانده  ذاکر،  قیوم  مال  که  شده  گزارش 

از  آغا  طیب  و  کویته  شورای  عضو  حبیب الله،  مال  طالبان، 
دست یاران مال محمد عمر با این انتصاب مخالفت کرده اند.

بر بنیاد این گزارش ها گروه طالبان پس از مالعمر به سه شاخه 
اعضای  اکرثیت  با  یعقوب  مال  اول  شاخه  اند،  شده  تقسیم 
شورای کویته، شاخه دوم، به رهربی مال اخرت محمد منصور با 
حامیت فرماندهان جنگی و شاخه سوم دفرت سیاسی طالبان در 

قطر به رهربی طیب آغا و مال برادر.
خرب مرگ مال عمر از سوی پاکستان اعالم شد و به روز چهار 
شنبه حکومت با نرش خربنامه ای اعالم کرد که مال محمد عمر 
مرده  مرموزی  شکل  به  پاکستان  در  پیش  سال  دو  از  بیشرت 

است.
مرگ  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح الله  آن  از  پس 
مال محمد عمر، رهرب این گروه را رسام تایید کرد. در خربنامه  
مشرتکی که از سوی این گروه و خانواده ی مال محمد عمر، به 
رسانه ها فرستاده شده آمده که مال محمد عمر به دلیل مریضی 

که داشته، درگذشته است.

محمد  مال  مرگ  خرب  نرش  از  پس  روز  دو 
عمر، رهرب گروه تروریستی طالبان، جالالدین 
نیز در  تروریستی حقانی  حقانی، رهرب شبکه 

گذشته است. 
به نقل از بی بی سی، حقانی حدود یک سال 
پیش به دلیل بیامری درگذشته و در یکی از 
شده  سپرده  خاک  به  افغانستان  والیت های 

است.
شبکه حقانی یکی از سه گروه مسلح شورشی 
این کشور  افغانستان است که علیه دولت  در 
افغانستان  در  حارض  خارجی  نیروهای  و 

می جنگند.
پیشرت روزنامه پاکستانی دان نیز به نقل از "منابع 
موثق" نزدیک به گروه طالبان از مرگ حقانی 

خرب داده و نوشته بود که او در والیت خوست 
در رشق افغانستان به خاک سپرده شده است.

طالبان  ارشد  رهربان  با  نزدیکی  رابطه  حقانی 
بر  گروه  این  حاکمیت  دوران  در  و  داشت 
افغانستان به عنوان وزیر قبایل و رسحدات کار 

کرده بود.
بزرگ ترین  اخیر،  سال های  در  حقانی  گروه 
آمریکا  و  ناتو  علیه  افغانستان  در  را  عملیات 

رهربی کرده است.
حمله به هتل اینرتکنتیننتال کابل، در ماه ژوئن 
کابل در  به سفارت آمریکا در  ۲۰۱۱، حمله 
ماه سپتامرب ۲۰۱۱ و هم چنین حمله هم زمان به 
چند هدف مهم در شهر کابل در سال ۲۰۱۲ از 
اقداماتی است که گروه حقانی مسئولیت آن ها 

را به عهده گرفته و مقام های ناتو و افغان نیز 
گفته اند که این حمالت کار گروه حقانی بوده 
است. آمریکا در سال ۲۰۱۲ شبکه حقانی را 

غیر قانونی و یک گروه تروریستی اعالم کرد.
خرب  به  حال  تا  حقانی  شبکه  و  طالبان  گروه 
نشان  به صورت رسمی واکنش  مرگ حقانی 

نداده اند.
سال  شصت  حدود  حقانی  الدین  جالل 
پیش در والیت پکتیا در جنوب افغانستان به 
خان،  داوود  حکومت  زمان  در  او  آمد.  دنیا 
نخستین رییس جمهوری افغانستان )اوایل دهه 
۵۰ خورشیدی( به پاکستان رفت و در آن جا به 
حزب اسالمی به رهربی مولوی یونس خالص، 
که علیه نیروهای شوروی سابق و دولت مورد 

حامیت آن ها می جنگید، پیوست.
پیش از این بارها اخباری مبنی به درگذشت و 
یا کشته شدن جالل الدین حقانی منترش شده 
بود. گفته می شود که از چند سال پیش به این 
دست  در  عمال  حقانی،  شبکه  رهربی  طرف 
رساج الدین حقانی، فرزند جالل الدین حقانی 

است.
به  منجر  که  اطالعاتی  برای  آمریکا  دولت 
دست گیری یا از بین بردن رساج الدین حقانی 
شود، ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

تغییرات در  تازه ترین  الدین حقانی در  رساج 
معاون  عنوان  به  طالبان،  گروه  رهربی  سطح 
مال اخرت محمد منصور، رهرب جدید این گروه 

منصوب شده است.

اطالعات روز: پس از گزارش ها مبنی بر مرگ 
طالبان،  گروه  پیشین  رهرب  عمر،  محمد  مال 
گفته  صلح  عالی  شورای  عضور  یک  اکنون 
دوم  دور  برگزاری  افتادن  تعویق  به  که  است 
به مرگ مال  ربطی  گفت وگوهای صلح هیچ 
عمر ندارد و این هدف پاکستان بود که دور 

دوم این گفت گوها صورت نگیرد.
قرار بود دور دوم گفت گوهای صلح دیروز، 
جمعه 3۱ جوالی، در پاکستان برگزار شود؛ اما 
این گفت وگوها در زمان معین آن برگزار نشد.
عطا الله لودین، معاون شورای عالی صلح در 
صحبت با رادیو آزادی گفته است: »من به این 
امروز  نبود که  کار تصادفی  عقیده هستم که 
این حادثه ایجاد شود و پاکستان به این مجبور 
این  اندازد،  تعویق  به  را  مذاکرات  که  گردد 
یک پروگرامی بود که اعالن فوتی مال عمر در 
تاریخی اعالن گردد که فردای آن مذاکرات 
است. این اصالً هدف دولت پاکستان بود که 

مذاکرات دور دوم صورت نگیرد.«
که  است  گفته  لودین  آقای  هم چنان 
عمر  مالمحمد  مرگ  با  صلح  گفت وگوهای 
هیچ گونه ارتباطی ندارد. او گفته: »از این که 
اصالً  سال،  دونیم  دو  در  عمر  محمد  مال 
همین جریاناتی  و  نبود  زنده  نداشت،  حیات 
ما می بینیم همه تعقیب می شد، جنگ  را که 
صادر  اعالمیه ها  و  ابالغیه ها  داشت  جریان 

می شدند.
مؤثر  و  تأثیرگذار  که  است  این  آن  معنای   
هامن مرجع است که اگر مال عمر زنده باشد 
و یا مرده این برنامه ها را به پیش می برد. به نظر 

من مرگ مال عمر آن قدر تأثیر ندارد.«
وزارت خارجه ی پاکستان روز پنج شنبه با نرش 
جمعه  روز  نشست  که  کرد  اعالم  خربنامه ای 
میان دولت افغانستان و طالبان، به تعویق افتاده 
نشده  تعیین  تاکنون  نیز  آن  برگزاری  زمان  و 

است.

در این خربنامه آمده است: »انتشار خرب مرگ 
روند  این  روی  طالبان  گروه  رهرب  مالعمر، 
تأثیر دارد و دولت جمهوری اسالمی پاکستان 
مصمم با در نظرداشت رشایط موجود، پروسه 
افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای 
و طالبان را کمی به تعویق بیاندازد تا نظرات 
هم چنین  و  ارتباط  این  در  طالبان  رسان 
رهربی  تعیین  با  گروه  این  جدید  اسرتاتژی 

جدید روشن شود.«
تأخیر  به  بابت  از  کشور  خارجه ی  وزارت 
اظهار  صلح  گفت گوهای  دوم  دور  افتادن 

تأسف کرده است.
در  گفت وگوها  این  دوم  دور  هم،  سویی  از 
شنبه  چهار  روز  به  که  افتاد  تأخیر  به  حالی 
گروه طالبان اعالم کرد که از جریان این دور 

گفت وگوها اطالعی ندارد.
در اعالمیه ای که در این مورد از سوی طالبان 
به نرش رسیده آمده است: »امارت اسالمی در 

این مورد متامی صالحیت های خود را به دفرت 
جریان  در  آن ها  است،  کرده  واگذار  سیاسی 

این مذاکرات قرار ندارند.«
با  گذشته  ماه  صلح  گفت گوهای  اول  دور 
صورت  به  افغانستان  از  منایندگانی  حضور 
طالبان  گروه  منایندگان  با  مستقیم،  و  رسمی 
در مری پاکستان برگزار شد و امیدواری های 
زیادی را در خصوص توافق بر رس صلح در 

کشور ایجاد کرد.
دور دوم این گفت وگوها، که قرار بود دیروز 
جمعه برگزار شود، گفته می شد در مورد آتش 
بس موقت صحبت شود. پیش از این مقام های 
نشست،  این  در  که  بودند  کرده  تأکید  افغان 
مسئله آتش بس موقت به شکل جدی مطرح 
به  تا در سایه ی آن، مسئله صلح  خواهد شد 
بررسی  و  بحث  مورد  بخش تر  نتیجه  گونه ی 
قرار گرفته و نظرات و خواسته های طالبان نیز 

مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیشین  رهرب  عمر،  مال  مرگ  خرب  نرش  از  پس  روز:  اطالعات 
گروه طالبان در پاکستان و رد سفر مال عمر به پاکستان تا هنگام 
مرگ، توسط این گروه، اکنون روزنامه ی آمریکایی واشنگنت 
پست می گوید به مدارکی دست یافته که نشان می دهد آمریکا 

از حضور مال عمر در پاکستان باخرب بوده است.
لئون  این مدارک نشان می دهند که  این روزنامه می گوید که   
در  )سیا(  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  وقت  رییس  پانتا، 
است  گفته  پاکستان  به رییس جمهور وقت  اوایل سال ۲۰۱۱ 
که آمریکا از حضور مال محمد عمر در شهر کراچی خربدار 

شده است.
به روز چهار شنبه هفته ی گذشته ارگ ریاست جمهوری با نرش 
خربنامه ای اعالم کرد که بر اساس اطالعات  آن ها مال محمد 

عمر، در اپریل ۲۰۱3 میالدی در پاکستان درگذشته است.
نیز  امنیت ملی   حسیب صدیقی، سخن گوی ریاست عمومی 
شکل  به  کراچی  شهر  در  شفاخانه ی  در  عمر  مال  که  گفت 

مرموزی درگذشته است.
اما یک روز پس از آن، گروه طالبان با تایید مرگ مال عمر گفت 

که او تا هنگام مرگ، هرگز افغانستان را ترک نکرد.

با این حال این روزنامه آمریکایی بر مبنای اسناد دیپلامتیکی 
که به دست آورده می گوید که آقای پانتا در دیدار با آصف 
که  گفته  او  به  پاکستان  وقت  جمهوری  رییس  زرداری،  علی 
آن ها اطالعاتی در دست دارند که نشان می دهد مال محمد عمر 
در شفاخانه ی دانشگاه آغاخان در شهر کراچی، تحت درمان 

است.
به نوشته ی واشنگنت پست، آقای پانتا این سخنان را در جریان 
سفر آقای زرداری به آمریکا در جنوری ۲۰۱۱ با او مطرح کرده 

است.
از سویی هم این روزنامه بر مبنای مدرک دیگری نوشته است 
که ژنرال داگالس لوته، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور 
افغانستان و عراق و دست یار رییس جمهوری آمریکا، در سال 
۲۰۱۰ به مقام های پاکستانی گفته که رهربان ارشد شورای کویته، 

از جمله مال عمر در مناطق میان کویته و کراچی ساکن هستند.
در  پاکستان  سفارت  سخن گوی  هوتیانا،  ندیم  حال  این  با 
اطالع  و  پاکستان  در  که مرگ مال عمر  است  گفته  واشنگنت، 
"ادعایی  کشور  این  در  او  حضور  از  پاکستانی  مقام های 

بی اساس" است.

آقای هوتیانا به واشنگنت پست گفته است: »اطالعات واضحی 
بیانیه  در مورد زمان و مکان مرگ مال عمر وجود ندارد و در 
گروه طالبان نیز قاطعانه گفته شده که او هیچ وقت افغانستان را 

ترک نکرده است.«
که  مدارک  مورد  در  نظر  اظهار  از  آمریکایی  مقام های  اما 
مناینده  است.  کرده  خوداری  آورده،  بدست  پست  واشنگنت 
نیز از دادن  خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل 
جزئیات در مورد مرگ مال عمر خودداری کرد و گفت که آن ها 
در این مورد تحقیقات الزم را انجام داده و بعداً معلومات شان را 

با رسانه ها رشیک خواهند کرد.
با تایید خربگ مرگ مال عمر، گروه طالبان روز گذشته با نرش 
اعالمیه ای خرب دادند که این گروه مال اخرت محمد منصور را به 

عنوان رهرب جدید این گره تعیین کرده اند.
خرب مرگ مال عمر پیش از آن به نرش رسید که قرار بود دور 
دوم گفت وگو های صلح افغانستان و طالبان دیروز جمعه، 3۱ 
پاکستان  خارجه ی  وزارت  شود.  برگزار  پاکستان  در  جوالی، 
این  دوم  دور  عمر،  مال  مرگ  خرب  علت  به  که  کرد  اعالم 

گفت وگوها مدتی به تعویق افتاده است.
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طالبان با مال اختر محمد منصور
 به عنوان امیرالمؤمنین  بیعت کردند

جالالدین حقانی رهبر شبکه تروریستی حقانی در گذشت

شورای عالی صلح: مرگ مال عمر بهانه است،
 پاکستان نمی خواست دور دوم گفت وگوها انجام شود

واشنگتن پست:
 آمریکا از حضور مال عمر در پاکستان باخبر بوده است

همدردی رهبران حکومت 
وحدت ملی

 با مالعمر تروریست؟

چهار شنبه، هفتم اسد 1394، خبر مرگ مال محمد عمر رهبر 
منتشر کرد. در  روز  بار اطالعات  اولین  برای  را  گروه طالبان 
یک ساعت اول این خبر بازتاب گسترده داشت. مخاطبین ما با 
تماس تیلفونی و پیام های آنالین حتا پس از خواندن خبر دنبال 
صدد  در  دولت  مقامات  باشد.  راست  خبر  این  که  بودند  این 
بودند که این خبر باید معطل می شد.  اما خبر مرگ مالعمر 
است،  بی شماری  افراد  مرگ  مسئول  که  طالبان  گروه  رهبر 
دولت  افغانستان،  حکومت  شد.  منتشر  رسانه ها  اکثریت  در 
پاکستان، گروه طالبان و کاخ سفید این خبر را تأیید کردند و 

مال اختر منصور به عنوان جانشین مالعمر انتخاب شد. 
خبر مرگ مالعمر زمانی رسانه یی و همگانی شد که او دوسال 
بود؛ در شفاخانه ی در  انتشار خبر مرگش مرده  تاریخ  از  قبل 
پاکستان. اما این خبر او تا دو سال پس از مرگ وی  پوشیده 
و پنهان ماند و طالبان و پاکستان از آن سخنی نگفتند. هرچند 
که ریاست امنیت ملی افغانستان از مرگ مالعمر سال پار خبر 
داده بود، اما مرگ مالعمر از جانب گروه طالبان پذیرفته نشد 

و خبر امنیت ملی نیز ره به جایی نبرد. 
مرگ مال عمر؛ رهبر مذهبی و سیاسی گروه طالبان و فرمانده 
گروه تروریستی که سال هاست آتش جنگ را در افغانستان بر 
افروخته است و انسان های این سرزمین را سالخی و قربانی 
می کند، مهم و با اهمیت بود. حکومت افغانستان اگر زیرک و 
کاردان می بود، می توانست از مرگ مالعمر بهره برداری های 
تبلیغاتی و سیاسی بسیار نماید. اما در کمال ناباوری حکومت 
مالعمر  که  کند  تأیید  فقط  این که  به  کرد  اکتفا  افغانستان 
این درحالی است که خبر مرگ مالعمر نخست  مرده است. 
قبل  آن ها  و  بود  رسیده  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن  به 
بودند  داده  جلسه  تشکیل  برسد،  مطبوعات  به  خبر  این که  از 
اعالم  و  مطبوعاتی  کنفرانس  کردن  دایر  سر  بر  طرف  دو  و 
این خبر خوش توسط رییس جمهور و رییس اجراییه، پس از 
اختالف نظر از اعالم این خبر خود داری کردند. این درحالی 
زمانی که  در  پاکستان،  در جغرافیای  است که مرگ مالعمر 
در  و  است  شده  حساسی  مرحله ی  وارد  صلح  گفت وگوهای 
شرایطی که سربازان این گروه در بسیاری والیات افغانستان 
جنگ می کنند، می توانست کاربرد چند گانه در راستای تضعیف 
جاری  جنگ های  در  او  مرگ  از  تبلیغاتی  استفاده  و  طالبان 
مسئوالن  و  افغانستان  حکومت  اما  باشد.  داشته  افغانستان 
نتوانستند.  استفاده ی  هیچ  او  مرگ  از  ملی  وحدت  حکومت 
مسئوالن حکومت وحدت ملی نه تنها که از مرگ او استفاده 
نتوانستند، بلکه عماًل با سکوت در مورد مرگ او با او و گروه 

طالبان ابزار همدردی کردند.
مرگ مال عمر و واکنش مقامات حکومت وحدت ملی در مورد 
مردن او دشوارتر از داستان برادر خواندن طالبان است. آن گونه 
تروریست  را  طالبان  گروه  جمهور  رییس  نشد  روز  یک  که 
نمی تواند  باخته،  اقتدار  حکومت  این  که  نکنید  شک  بخواند، 
یا  بگوید.  تبریک  را  تروریست  افغانستان مرگ یک  مردم  به 
حداقل توضیح بدهد که رهبر تروریست گروه طالبان پس از 

انجام چه جنایاتی در کجا و چه گونه مرد. 
مسئولین حکومت وحدت ملی با سکوت در برابر مرگ مالعمر 
خبر مرگ  نشر  با  که  باشند  اندیشیده  این  به  این که  از  بیش 
ترور  قربانیان  خانواده های  رنج های   و  دردها  بر  التیامی  او 
شجاع  سربازان  به  را  او  مرگ  و  ببخشد  طالبان  خشونت  و 
روحیه  آن ها  به  و  بگوید  تبریک  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بگوید  تروریست  را  او  اگر  که  اندیشید  این  به  مدام  ببخشد، 
چه خواهد شد و اگر از مرگ یک تروریست استقبال کند چه 
خواهد شد. و مهم تر از همه مسئوالن حکومت وحدت ملی اگر 
در این مورد حاضر به حرف گفتن می شد، باید به این سوال ها 
پاسخ می داد که مالعمر چرا مرده است؟ چه وقت مرده است؟ 

در کجا مرده است؟ چه گونه مرده است؟ 
امید  به  یک رس  که  است  رهبرانی  از  سوال های سخت  این 
پاکستانی ها و اقدامات آن ها بار و بساط سیاسی شان را طول 
و وزن می کنند. چنین رهبرانی نمی توانند به مردم بگویند که 
رهبر طالبان در پاکستان مرده است و مرگ این تروریست به 

همه ی ما مبارک!
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امیر  را  او  رهبری اش  تحت  طالبان  که  عمر،  محمد  مال   

 2001 دسامبر  ماه  در  که  زمانی  از  می خواندند،  المومنین 

هرگز  دیگر  کرد،  فرار  قندهار  از  موترسایکل  یک  پشت 

تعقیب  از  فرار  او  هدف  اگر  نشد.  ظاهر  عمومی  انظار  در 

میلیون  ده  جایزه  کسی  هیچ  شد:  موفق  او  بود،  کنندگان 

برای  پاداش  برنامه  تحت  که  را،  متحده  ایاالت  دالری 

یا  اقامت  به کشف محل  منجر  که  اطالعاتی  برای  عدالت 

دست گیری وی شود، به دست نیاورد.

در  دوبار  صرف  جهان  و  پیروانش  با  او  آشکارا،  صورت  به 

سال از طریق بیانیه های اش ارتباط برقرار می کرد؛ یک بار 

در عید فطر در ماه رمضان و بار دیگردر عید اضحا. این که 

مال عمر خودش این بیانیه ها را نوشته یا تایید کرده بود یا 

بیانیه های سیاست سیاسی  معتبرترین  بیانیه ها  این  اما  نه، 

طالبان را تشکیل می داد.

سال  فطر  سعید  عید  از  قبل  روز  چند  که  او،  بیانیه  آخرین 

از  که  این  دلیل  به  شد؛  نشر  جوالی،  ماه   17 در  جاری، 

افغانستان  در  جنگ  دادن  پایان  منظور  به  گفت وگوها 

به  کرد.  توجه  جلب  معمول  حد  از  بیش  کرد،  حمایت 

حکومت  هیئت  میان  گفت وگوها  چنین  که  می رسید  نظر 

افغانستان و طالبان در موری پاکستان، در 7 ماه جوالی، 

از  خبرها  جوالی،   29 در  آن،  از  بعد  اما  باشد.  شده  آغاز 

قبل  سال  دو  از  بیش  عمر  مال  که  شد  نشر  متعدد  منابع 

حکومت  با  صالحیتی  چه  با  و  کسی  چه  پس  است.  مرده 

افغانستان مذاکره می کرد؟

 ایاالت متحده نشست های متناوبی را با کمیسیون سیاسی 

طالبان از ماه نوامبر 2010 تا ماه جنوری 2012 دایر کرد. 

قرار گزارش ها مال عمر به این کمیسیون سیاسی در زمان 

روابط  تا  بود  داده  صالحیت   2008 سال  در  آن  تاسیس 

داخلی و بین المللی طالبان را برقرار کند.

در ماه مارچ 2012، پس از آن که رابرت بیلز، سرباز ارتش 

تخت خواب  در  را  کودک  نه  از جمله  نفر،  شانزده  امریکا، 

خانه ی  که  قندهار،  والیت  پنجوایی  ولسوالی  در  شان 

بسیاری از رهبران طالبان است، کشت؛ طالبان گفت وگوها 

گشایش  منظور  به  تالش  آوردند.  در  تعلیق  حالت  به  را 

در  قطر،  دوحه  در  طالبان  سیاسی  کمیسیون  برای  دفتری 

18 ماه جون 2013 و آغاز دوباره گفت وگوها ناکام ماند.

هنگامی که طالبان نشانه های حکومت خلع شده ی شان را 

در مراسم افتتاح این دفتر نمایش دادند، ایاالت متحده از 

قطرخواست این دفتر را ببندد. با این حال، این کمیسیون 

در دوحه ماند و به کار غیر رسمی ادامه داد.

در 25 ماه جون 2013، من هم راه با جیمز دوبین، نماینده ی 

ویژه ی ایاالت متحده برای افغانستان و پاکستان، با محمد 

عمر داوودزی، که در آن سفیر افغانستان در پاکستان بود، 

ارشد  مشاور  ریچاردهالبروک  زمان  از  )من  کردم.  مالقات 

پاکستان  و  افغانستان  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  سفیر 

بودم(.

در  را  ایده هایی  داوودزی  قطر،  دفتر  شدن  مسدود  با 

حل  راه  یک  جست وجوی  ادامه ی  چه گونگی  زمینه ی 

سیاسی ادامه دادند. او که مرد خوش طبع است و ریش تر 

ساختن  متقاعد  برای  تالش های اش  از  دارد،  تمیزی  و 

حکومت  میان  را  نشستی  که  کرد  یادآوری  پاکستان  ارتش 

بدهد. وی  ترتیب  پاکستان  افغانستان و رهبران طالبان در 

گفت که پاکستانی ها ادعا کردند بر طالبان کنترول ندارند. 

داوودزی با ترغیب آن ها گفت که این کار خیلی ساده است 

شما  کنترول  تحت  وجه  هیچ  به  که  دارند  وجود  طالبانی   –

که شما  دارند  وجود  تعدادی  دارند.  نفرت  از شما  و  نیستند 

به شما  اگر آن ها  نفوذ کنید، حتا  اعمال  بر آن ها  می توانید 

آن ها  دارند که شما  و طالبانی وجود  باشند.  نداشته  اعتماد 

را  نشستی  اقل  داوودزی خواست، حد  می کنید.  کنترول  را 

که  کنید  دهی  سازمان  طالبانی  و  افغانستان  میان حکومت 

که  است  کاری  این  می رسد  نظر  به  می کنید.  کنترول  شما 

پاکستان در 7 جوالی 2015 انجام داد.

مراسم تحلیف اشرف غنی، به عنوان دومین رییس جمهور 

در  طالبان[،  سقوط  از  ]پس  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

برگزار  انتخابات جنجالی  از یک  و پس  29 سپتامبر 2014 

شد؛ جنجالی که صرف با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه 

امریکا، در توافق تقسیم قدرت میان غنی و رقیبش عبدالله 

عبدالله حل و فصل شد. غنی که کابل را به مقصد دانشگاه 

کرد،  ترک  کلمبیا  دانشگاه  سپس  و  بیروت  امریکایی 

جایی که او در رشته ی انسان شناسی دکترا گرفت، یکی از 

ناکام« است؛ که به  نویسندگان کتاب »اصالح دولت های 

ویژه ی  مشاور  و  جهانی  بانک  در  کار  تجربه  کرد  او کمک 

سازمان ملل متحد را کسب کرد.

همه،  از  پیش  افغانستان،  در  صلح  تامین  چالش  با  غنی 

در  غنی  کرد.  برخورد  دولت ها  میان  مسئله  یک  عنوان  به 

ماه مارچ 2015 به مخاطبانش در واشنگتن گفت: »اساسا، 

این  »اساسا  نیست.«  طالبان  با  این مشکل، مشکل صلح 

است«.  افغانستان  و  پاکستان  میان  مشکل صلح  مشکل، 

او فورا در راستای ایجاد زمینه برای گفت وگوها با پاکستان 

دست به کار شد.

در  که  بود  کشوری  دو  به  غنی  رسمی  سفرهای  نخستین 

سالح  تولید  برنامه ی  به  و  دارند  را  نفوذ  بیشترین  پاکستان 

هسته ای این کشور کمک های مالی و فنی کرده اند. کم تر 

عربستان  به  او  تحلیف اش،  مراسم  از  پس  ماه  یک  از 

نفی  برای  طالبان  تشویق  با  که  سعودی ای  رفت؛  سعودی 

افغانستان  داخلی  جنگ  در  را  گروه  این  القاعده  با  اتحاد 

که  جایی  آمد؛  فرود  در چین  او  بعد  روز  چند  کند.  تضعیف 

حمالت  میدان  اویغورها  کیانگ  سین  خودمختار  منطقه 

تروریستی مرتبط با جنبش جدایی طلب بوده است؛ جنبشی 

افغانستان  و  پاکستان  در  آن  جنگ جویان  از  برخی  که 

آموزش دیده اند.

و  داخلی  امنیت  برای  افغانستان  در  ثبات  پیوسته  چین 

موج  اساس  است.  دانسته  حیاتی  را  اقتصادش  آینده ی 

نخست رشد چین را صادرات مبتنی بر کار فشرده از منطقه 

رشد،  کاهش  با  اما  می داد؛  تشکیل  آرام  اقیانوس  ساحلی 

مناطق  در  گذاری  سرمایه  دنبال  به  کشور  این  رهبران 

مرکزی و غربی این کشور، از جمله سین کیانگ، برآمدند. 

به  بدون دست رسی مستقیم  به خشکه،  مناطق محاط  این 

در  ثباتی  بی  با  که  مسیرهایی  از  خام  مواد  و  انرژی  منابع 

توسعه  نمی توانند  می شوند،  مختل  پاکستان  و  افغانستان 

یابند. در پایان نشست میان غنی و شی جین پینگ در ماه 

اکتوبر 2014، چین وعده توافق شد که از صلح »به رهبری 

افغان ها و متعلق به افغان ها« و روند مصالحه حمایت شود.

به  او  دیدار کرد؛ جایی که  پاکستان  از  بعد، غنی  دو هفته 

راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان، گفت که زمان 

پایان دادن به »سیزده سال دشمنی های اعالم نشده« فرا 

ارتش  نگرانی های  تمام  به  کرد  پیشنهاد  او  است.  رسیده 

غنی  کرد.  خواهد  رسیدگی  افغانستان  مورد  در  پاکستان 

جمهور  رییس  توسط  هند،  از  سنگین  سالح  درخواست 

بی  همکاری  و  شفافیت  و  گرفت  پس  را  خودش،  از  پیش 

دو  استخباراتی  سازمان های  و  ارتش  میان  را  پیشینه ای 

کشور پیشنهاد کرد. او به ارتش افغانستان فرمان داد علیه 

گزیده  پناه  افغانستان  در  که  پاکستانی ای  طالبان  عناصر 

اند، بجنگند و درخواست دیرینه ی پاکستان برای فرستادن 

اکادمی  در  آموزش  مقصد  به  افغانستان  نظامی  افسران 

چنین  هم  او  پذیرفت.  را  آباد،  ابوت  در  پاکستان،  نظامی 

تا  کرد  پیشنهاد  را  مشترک  مرزی  بازرسی  پست های  ایجاد 

رفت و آمد افراد و صادرات و واردات کاالها قانونی تر شود.

غنی با چالش تامین صلح در افغانستان، 
پیش از همه، به عنوان یک مسئله میان 
دولت ها برخورد کرد. غنی در ماه مارچ 
2015 به مخاطبانش در واشنگتن گفت: 
»اساسا، این مشکل، مشکل صلح با 
طالبان نیست.« »اساسا این مشکل، 
مشکل صلح میان پاکستان و افغانستان 
است«. او فورا در راستای ایجاد زمینه برای 
گفت وگوها با پاکستان دست به کار شد.
نخستین سفرهای رسمی غنی به دو 
کشوری بود که در پاکستان بیشترین 
نفوذ را دارند و به برنامه ی تولید سالح 
هسته ای این کشور کمک های مالی و فنی 
کرده اند. کم تر از یک ماه پس از مراسم 
تحلیف اش، او به عربستان سعودی رفت؛ 
سعودی ای که با تشویق طالبان برای 
نفی اتحاد با القاعده این گروه را در جنگ 
داخلی افغانستان تضعیف کند. چند روز 
بعد او در چین فرود آمد؛ جایی که منطقه 
خودمختار سین کیانگ اویغورها میدان 
حمالت تروریستی مرتبط با جنبش جدایی 
طلب بوده است؛ جنبشی که برخی از 
جنگ جویان آن در پاکستان و افغانستان 
آموزش دیده اند.
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از  و کودن تر  این که جامعتی سفله تر  بود. غم انگیزتر  باور خودش مجاهد  به 

خودش، وی را امیراملومنین خطاب می کرد. عمرش در جنگ گذشت. جنگی 

که به باور سعودی و پاکستان جهاد بود و به باور خودش، مسیری برای رسیدن 

انجام داد و هر که  بود، هر چه خواست  افغانستان  به بهشت. سال ها حاکم 

خارج  زندگی  مسیر  از  را  انسان  میلیون ها  برداشت.  راه  از رس  مزاحمش شد، 

نابود  را  آبادی مملکت  بازهم کشت. متام فرصت های  و  کرد، کشت و کشت 

کرد. عاشق سیاهی و تباهی بود. کندپشت را از کله منارهای هزاره ها ماندگار 

پاکستانی ها کرد.  منفجره ی  مواد  ارزانی  را،  بامیان  بوداهای  ماندگاری  و  کرد 

انگورهای شاملی را به آتش کشید و جنوب را خشخاش گاه جهان کرد! دانش 

را تعطیل کرد و افراطیت آموزی را دیکته.

اسالمی  امارت  عربستان،  و  پاکستان  مزدور  و  طالبان  رهرب  عمر  محمد  مال 

برای  این  و  کرد  انبوهی جمع  پیروان  ویران.  را  انسانی  و عامرت  کرد  برپا  را 

خلق  که  می دهد  نشان  چون  است.  مسئله  مصیبت بارترین  افغانستان،  متام 

رهربانش،  و  عمر  مال  دارند.  فاصله  تعقل  و  زندگی  از  چه قدر  افغانستانی، 

زندگی و مرگ را در افغانستان تقسیم می کردند. وحشت می آفریدند و وحشت 

او چه قدر  زندگی  یادگار منانده.  به  او  از  نیک  کار  مورد  می آفریدند. حتا یک 

اما مزدور جریان های  بود  او رهرب یک جریان  تاسف بار و خجالت آور است؟! 

بیگانه و دشمن افغانستان. 

خدا  مرد.  رقت انگیزی  شکل  به  پاکستان  در  پیش  سال  دو  عمر  محمد  مال 

دو  از  بعد  پنهان کرد. حاال  از همه  را  او  مالکان مال عمر، مرگ  نیامرزدش! 

سال، همه از مرگ مالی کور باخرب می شویم، شک ندارم که هر آدم عاقل و 

بالغی، از مرگ تروریست و جانی ای مثل او، خوش حال است. خوش حالی ایکه 

برای زندگی وی اصالً اتفاق نیفتاد. مرگی که شادی بیافریند، روایت گر یک 

برای  آن که  با  چشم،  تک  مالی  زندگی  است.  چندش آور  و  تاسف بار  زندگی 

مال  که  ظلمی  ندارد.  وجود  شکی  بودنش  کثیف  در  اما  است،  راز  ما  همه ی 

در حق برشیت  جاهلیت  دوران  فقط عرب های  داشت،  روا  نام جهاد  به  عمر 

روا داشته اند. 

البته این تنها مالی تک چشم نیست که زندگی اش رسارس تاسف و خجالت 

است، رسبازان وی که هر روز بنیان انسانیت و زندگی را تخریب می کند، نیز 

چیزی جز تاسف و خجالت برجای نخواهند گذاشت. رسبازانی که یک عده در 

لباس عامل دین و دانش جو  اند، عده ای دیگر در منت جامعه در  صف جنگ 

که مرصوف انحراف فکری جوانان اند و عده ی دیگر که در خط حکومت اند. 

جای تاسف است که حکومت وحدت ملی، حتی برای تقویت روحیه ی رسبازان 

امنیتی کشور هم مرگ مالی تروریست را تهنیت نگفتند. ساکت عبور کردن از 

کنار مرگ تروریستی به بزرگی مال عمر، فقط یک چیز را در ذهن شهروندان 

وی  مرگ  از  غنی،  ارشف  آقای  ما،  جمهور  رییس  این که  آن  و  می کند  خلق 

متاسف است. این تاسف، خود برای ملت به سیاهی هرچه سیاه کاری ایکه بر 

افغانستان رفته، اسفناک است. چرا ارشف غنی منی خواهد از مرگ مالعمر به 

عنوان یک جانی و قاتل، علیه طالبان و حامیان بیرونی شان استفاده کند؟ چرا 

مرگ وی را نباید حربه ای بسازد برای انگیزه دادن نیروهای امنیتی کشور ما؟ 

نگران کننده است. 

به هر صورت، مرگ مالی کورعقل و تک چشم را برای متام برشیت تربیک و 

برای ملت افغانستان، تربیک تر عرض می کنم. برای آن عده از رهربان سیاسی 

و حکومتی که از مرگ وی متاسف است و جرئت ابراز تاسف ندارند، نیز صرب 

جمیل و زندگی علیل آرزو دارم. 

تا قاف قیامت  اند  نه! برای نیروهای طالبان هیچ آرزویی ندارم، آن ها محال 

مذاهب  و  اسالم  از  ذره ی  است  محال  بفهمند.  را  زندگی  و  انسانیت  معنای 

اسالمی بویی بربند. آن ها تا زنده اند، قاتل اند و تا حامیانی چون پاکستان و 

عربستان داشته باشند، عاشق خون و جنازه اند. امیدوارم پایان زندگی نکبت بار 

مالعمر، درس خوبی برای بقیه ی عالقه مندان خط امارت اسالمی باشد. یعنی 

رشمنده  جهان،  و  خدا  نزد  باشید،  نیک نام  و  موفق  اسالمی  امارت  در  هرچه 

و سیاه روی خواهی بود. اگر هم روزی رییس جمهور شدید، یا ظاملانه طالب 

باشید، یا عاقالنه آدم. این درست نیست که هم آدم باشیم هم طالب! 

خبرنگار ناراضی

در سوگ مال عمر

هادی دریابی

مرگ مال عمر برای مذاکرات طالبان 
چه مفهوم دارد؟

برگردان: حمید مهدوینویسنده: بارنت روبین منبع: نیویارکر

بخش اول:

برگردان: حمید مهدوی



از او دعوت شده بود زیر عنوان »ساختن سیاره ای قابل زندگی« در 
انستیتوت مدیریت هند سخن راانی کند. در طول سفر یک ساعته 
سخن راانی اش  موضوع  به  باید  انستیتوت  تا  زندگی اش  محل  از 
فکر می کرد؛ به جمعیتی که مشتاقانه منتظر حضور او و سخنان اش 
او  از  برای محافظت  بود که  برده  را سربازی  او  اما هوش  بودند. 
سر پا ایستاده بود. بارها از هم راهانش خواسته بود »به او بگوید 
بیاستد،  پا  سر  این قدر  نیست  نیازی  بگوید   « بود  گفته  بنشیند.« 
از  است  »ممکن  بود  پرسیده  دوباره  بعد  اندکی  می شود.«  خسته 
شما خواهش کنم به او بگوید بنشیند؟ … شاید به او امر کرده اند 
برای حفاظت از من سر پا بیاستد«. دست آخر خود را به سرباز 
رسانده بود: » خسته نشده ای؟ غذا خورده ای؟ متاسفم که تمام این 
مدت مجبور شدی برای من سر پا بیاستی…« در آخرین لحظات 

عمراش دست سرباز را فشرده و گفته بود:  »تشکر دوست من!«. 
هزاران  در  را  قصه  این  انسان  میلیون ها  گذشته  روز  چهار  در 
صفحه خواند و برای در گذشت ريس جمهور پیشین هند - دکتر 
تاسف کرد. هزاران صفحه روزنامه  تسلیت و  اظهار   - عبدالکالم 
کرد.  نشر  را  او  نامه های  زندگی  و  گویه ها  گزین  و  عکس ها 
صفحاتی که زمانی عبدالکالم آن ها را زیر بغل اش کرده کوچه به 
کوچه برای فروش اش می دوید. پیش هر رهرو می ایستاد و تقاضا 
نانی را به پدر و مادر  بتواند پول لقمه  می کرد چند تایی بخرد تا 

خسته تر از خودش ببرد. 
دکتر عبدالکالم را روزنامه های هند »آیُکن و تمثال جوانان هند«  
نامید و »رویا های بزرگ« او برای هند جوان را تا توانست بازنشر 
مردم«  و رییس جمهوِر  »رفیق  به عنوان  را  او  کرد. هندوستانی ها 
به یاد خواهند سپرد، آيینه ای توفیق فرد فرد یک ملت بافرهنگ؛ 
برای  نماد سخت کوشی در  راه دشواری که یک ملت می تواند 
خانواده ای  در   ۱۹3۱ اکتبر   3۱ در  او  بگیرد.  پیش  در  رستگاری 
فقیری در شهر ساحلی »راویش ورم« در ایالت »تامل نادو« به دنیا 
که  قایق کوچک  با یک  پدرش  و  بود  مادرش خدمت کار  آمد. 
زائرین هندو را از دریاچه رد می کرد، فقط می توانست پول بخور 
و نمیری برای او و فامیل کوچک اش فراهم کند. عبدالکالم بعد 
از مکتب، تماِم روز روزنامه می فروخت تا به پدرش کمک کند. 

سختی های زندگی او را از پروراندن رویا های بزرگ باز نداشت. 
ریاست  تا  را  او  می پروراند  ساحل  کناره های  در  که  رویا های 
همین  کرد.  همراهی  دنیا  دموکراسی  بزرگ ترین  جمهوری 
میلیون ها  بخش  الهام  را  عبدالکالم  امید،  پر  و  دشوار  سرگذشت 
خاطره  و  یاد  امروز  که  ساخت  هندوستان  کوش  سخت  جوان 
پانزده  از  بیش  می دارند.  گرامی  خود  سرگذشت  هم چون  را  او 
به دیدار کودکان مکتب و  یافت  کتاب نوشت و هرکجا فرصت 
دانش جویان دانشگاه ها رفت و به آن ها یاد داد که »هر شکست به 
آدم درسی از چهره های دیگر زندگی و شخیصت اش می دهد.« به 
آن ها یاد داد که » رویارویی با مشکالت ما را با گنجینه های پنهان 
جسارت و سخت کوشی روبه رو می کند که قبل از آن اطالعی از 
به  و  مردم  »پیامم  به  می گفت:   نداشته ایم.«  خود  درون  در  آن ها 
داشتن  در  باشند  داشته  جسارت  که  است  این  جوانان  خصوص 
تا  آن  پیگیری  و  نرفته  راه های  به  سفر  در  متفاوت،  اندیشه های 

سرانجاِم موفقیت.« 
در توصیف الهامی که عبدالکالم برای دانش آموزان داشته است 
همین بس که سازمان ملل متحد هفتاد و نهمین زادروز او را روز 
جهانی دانش آموز اعالن کرد و دولت سویس روز مالقات او از 

این کشور را روز علم نامید. 
شخصیت علمی عبدالکالم

عبدالکالم متفکر بود؛ متفکر واقعی. باوجود مشغله های حرفه ای 
سخن راانی  جوانان  برای  و  می نوشت  پیوسته  فراوان  سیاسی  و 
نوشته  علمی  مقاله  صد ها  و  کتاب  پانزده  از  بیش  او  می کرد. 
فکری  دورنمای   »۲۰۲۰ در  »هند  و  علمی«  »هند  کتاب  است. 
بود  آن  پی  در  عبدالکالم  است.  کشورش  علمی  توسعه  برای  او 
ابرقدرت جهانی تبدیل شود،  به یک  تا سال ۲۰۲۰  که کشورش 
از دوران طالیی عمر  واقع  قبل و در  از دو دهه  مسیری که هند 

حرفه ای او در پیش گرفته است. 
است  دست  در  او  نوجوانی های  از  که  اطالعاتی  اساس  بر 
عبدالکالم در دوره کالج توفیقی خوبی در درس های اش نداشته 
است. در واقع شوق کار جدی بعد ها در او بیدار شد، زمانی که 
به عضویت سازمان های علمی هند در آمد. او در سال ۱۹۵۴ از 
دانشگاه مدراس از رشته فزیک فارغ تحصیل شد. یک سال بعد 
انستیتوت تکنولوژی  به  برای تحصیل در رشته مهندسی هوافضا 
نزدیک  و  نکرد  کسب  خوبی  توفیقی  اوایل  در  رفت.  مدراس 
تحصیالت اش  ختم  از  بعد  بدهد.  دست  از  را  بورسیه اش  بود 
و سازمان  دفاع  توسعه  و  تحقیقات  به سازمان  انستیتوت،  این  در 
تحقیقات فضایی هند رفت و مدت ها به عنوان مهندس هوافضا با 
این دو سازمان همکاری کرد. در شروع یک هلیکوپتر کوچک 
برای ارتش هند طراحی کرد که در واقع شروع کار حرفه ای اش 
محسوب می شود. در سال ۱۹۶۹ به سازمان تحقیقات فضایی هند 
رفت و ریاست اجرایی پروژه پرتاب اولین ماهواره هند را به عهده 
در  او  کار  زمان  در   ۱۹۸۰ ژوئیه  در  که  روهینی  ماهواره  گرفت. 
این سازمان ها موفقانه به فضا پرتاب شد. او قبالً در دهه شصت 
در سازمان تحقیقات فضایی هند روی موشک های بالستیک کار 
کرده بود. در اواخر دهه شصت به پیشنهاد دولت، کار روی این 
طراحی  برای   را  بیشتری  مهندسان  و  داده   توسعه  را  موشک ها 
این  بعد ها  بود.  گماشته  کار  به  دفاعی  موشک های  ساخت  و 
را  بسیاری  موفقیت های  او  سرپرستی  و  رهبری  تحت  مهندسان 

برای سیستم دفاعی هند به ارمغان آوردند.
ارشد  علمی  مشاور  عبدالکالم   ۱۹۹۹ دسامبر  تا   ۱۹۹۲ ژوئیه  از 
نخست وزیر و معاونت سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند بود. 
در  که  انجام شد  زمان  همین  در  پکران-۲  هسته ای  آزمایش های 
آن عبدالکالم نقش سیاسی و تخنیکی فراوان ایفا کرد. در زمان 
به  چیدامبرام  راجاگوپال  و  عبدالکالم  هسته ای  آزمایش های 
حیث هماهنگ کنندگان ارشد پروژه ایفای وظیفه کردند. پوشش 
خبری فعالیت های عبدالکالم در این مقطع از او یک قهرمان ملی 
ساخت که با عنوان »مرد موشکی هند« برای همیشه در ذهن مردم 

این کشور باقی خواهد ماند. 
رییس ِجمهوِر مردم

ريس   ٢٠٠٧ تا   ٢٠٠٢ از  ساله  پنج  دوره  يك  عبدالکالم  دکتر 
جمهور هند بود. مردم هند به او لقب "ريس جمهور مردم" داده 
اند. عبدالکالم را مردم هند لقب »رییس جمهور مردم« داده اند. 
عبارتی که معنای راستین عنوان ریاست جمهوری است. عبارتی 
که فلسفه وجودی و ُحسن اش در همان است که مردم آن را برای 
برای یک شهروند مسلمان و هندو در دهلی و  برگزینند.   کسی 
یک سیک در چاندیگر و یک بودایی در بیهار، »ریس جمهور 
نامیدن عبدالکالم چنان خالصانه و صادقانه است که حق  مردم«  
دارند انتظار مردمی بودن رییس جمهور خویش را مسلم بدانند. 
می کنم؛  زندگی  کابل  در  که  مسلمانی  من  برای  ما چه؟  برای  اما 
برای من که نگاهم به رییس جمهورم در حد نگاه یک رعیت به 
یک شاه ستم گر است. بیشتر از آن، برای یک پاکستانی مسلمان 
در کراچی و یک مسلمان دیگر در تهران چه؟ آن ها هم به حاکم 
خود به دیده ای یک »رییس جمهور مردم« نگاه می کنند؟ آن ها 

هم حق دارند چنین عنوانی را مسلم بدانند؟
آسان  آن ها  جواب  یافتن  اما  است.  سختی  سوال های  این ها 
به  ایران  مردم  پیش  سال  شش  می کنم:  شروع  ایران  از  است. 
بود،  شده  دزدیده  تقلب  با  که  خود،  رای  از  دادخواهی  خاطر 
پر  کشور  زندان های  شدند.  لگد  و  مشت  زیر  دوربین ها  جلوی 
بدون  که  دانش جویان…  و  نگاران  روزنامه  نویسندگان،  از  شد 

آن ها جمهوری اسالمی با تمام شئون اش به پشیزی هم نمی ارزد. 
از  جنسی  تجاوز  و  شتم  و  ضرب  از  بعد  که  اجباری  اعترافات 
یاد  گرفته شد حتما  دولتی  دوربین  پسران شان جلوی  و  دختران 

تان است. 
وضعیت اسفبار مردم پاکستان برای ما روشن تر از روز است. برای 
دریافتن حال و روز پاکستان همین بس که بدانیم دستگاه ستم و 
جنایت دولتی که از بدو تولد کشوری به نام پاکستان فعال شده 
است نگذاشته حتا یک قطره آب خنک از گلوی مردم این مرز 
و بوم پایین برود. رؤسای جمهور پاکستان به نوبت تخم ترور و 
پاکستان  پاشیدند. »جمهوریت« کاذب  این منطقه  وحشت را در 
وضعی را پدید آورده است که رؤسای آن تاکنون فقط با کودتا و 

ترور توانسته اند قدرت را بدست بیاورند و حفظ اش کنند. 
پاکستان  داستان  همان  داستان  این  می دانیم.  را  ما  کشور  داستان 
در  را  آزادی  ما  می کند.  فرق  فصل های اش  ترتیب  فقط  است، 
پوچی  از  که  رسیدیم  غنی  به  آخر  و  کردیم  دنبال  آسمان  هفت 
مثل  را  ما  دموکراتیک  خواست  و  اراده  سیاسی،  خرد  و  لیاقت 
نام  به  دروغی  پس  در  خودش  و  کشاند  چراگاه ها  به  گوسفند 
حتا  دیگر  که  عنوانی  است.  شده  پنهان  جهان«   دوم  »متفکر 

پوزخند کودکان ما ست.
آنچه ما سه همسایه دیوار به دیوار را به هم می رساند عطِش سیراب 
نشدن مان برای آزادی و دموکراسی است. اتوپیای که از پرتو آن 
قافله ی  مان  شهر  دست فروش  کودک  روزی  کنیم  خیال  بتوانیم 
بهروزی و سعادت ملی مان را رهبری کند. سعادت و خوشبختی 
برای ما سه مردم، مثل لغات سیاسی کتاب هاست. هیچ گاه فرصت 
نیافته ایم آن ها را در خیابان ها و زیر سقف خانه ها مان تجربه و 
لمس کنیم. از همین لحاظ برای ما آزادی و سعادت و توسعه و 
جمهوریت اتوپیایی است؛ از همین لحاظ نمی توانیم وجود آن ها 
را  خود  شهروند  یک  مردمی«   »جمهوریت  هند  مردم  که  مثل  را 

مسلم می دانند، مسلم بدانیم. 
در هند میلیون ها هندو و سیک و بودایی بی هیچ شبه ای، به داشتن 
انسانی مثل عبدالکالم افتخار می کنند و از درگذشتن او غمگین 

و اندوه ناک اند. در افغانستان ما نمی توانیم حتا سایه یک هند و 
سیک را در پارلمان خود تحمل کنیم. وجه ممیزه ما چیست؟ ابعاد 

این تفاوت عظیم را با چه چیزی اندازه بگیریم؟ 
تفاوت راه ما و آن ها

را شرح  داستانی  مجبورم  هندی ها  و  ما  راه  تفاوت  توضیح  برای 
دهم که می دانم ساده سازی مسئله است. لیکن برای متنی در حد 

یک مقاله از این ساده سازی گریزی نیست.
 هند از لحاظ ساختار نظام سیاسی پارلمانی است؛ که بر طبق آن 
رییس جمهور صالحیت های اجرایی اندکی در مقایسه با نخست 
یک  توسط  مستقیم  غیر  صورت  به  جمهور  رییس  دارد.  وزیر 
انتخاب  پارلمان  در  مردم  نماینده های  سوی  از  انتخاباتی  هیئت 
می شود. هرچند بر اساس قانون رییس جمهور فرمانده کل قوای 
عمل  در  اما  است  مقننه  و  مجریه  قویه  رییس  و  کشور  مسلح 
قدرت ها و صالحیت های او توسط نخست وزیر با مشوره شورای 
قدرت های  جمهور  رییس  هم  هنوز  اما  می شود.  اجرا  وزیران 
قانونی بزرگی در این کشور دارد:  به عالوه ی این که هیچ قانونی 
مقامات  او  نمی یابد،  قانونی  حیثیت  او  امضای  و  موافقت  بدون 
بزرگ کشوری از جمله دادستان کل کشور، حساب رس عمومی، 
اعضای  و  ایالت ها  فرمان داران  انتخابات،  کمیسیون  رییس 
کمیسیون امور مالی کشور را مقرر می کند. اما این ها فورم مسئله 
است نه محتوای آن. متحوای این نظم را وفاداری به آن ها تشکیل 
شده  محقق  مشخص  مکانیسم های  توسط  که  وفاداری  می دهد. 
است. فدرالیزم پارلمانی هند احتمال ستم های گونه گون از جمله 
فرهنگی  تکثر  این  با  کشوری  در  را  فرقه ای  و  سیاسی  ستم های 
مربوط  مباحث  در  هند،  اساسی  قانون  است.  آورده  پایین  بسیار 
به توسعه و فرهنگ به دولت های ایالتی دست باز داده است. غیر 
بین  آن هم  و  یکبار  فقط  کنون  تا  که  اضطراری  وضعیت های  از 
دولت  آمد،  بوجود  اندراگاندی  توسط  تا ۱۹۷۵  سال های ۱۹۷3 
مرکزی کار چندانی به امور ایالت ها ندارد. دولت مرکزی حیثیت 
پدر/ مادر مهربانی و خردمندی را دارد که از یک سو محافظ جان 
کودکان خود است و از سوی دیگر آزادی های آن ها را به نیت 

بهروزی شان محترم می دارد.
ساختار و فلسفه سیاسی هند - که فدرال پارلمانی و دموکراتیک 
است -  مهم ترین عامل ثبات و توسعه ی این کشور بعد از استقالل 
هند  کمپنی  سیاست های  انگلیس،  استعمار  زمان  در  است.  بوده 
بود.  کرده  تقسیم  خاندان ها  و  قبیله ها  میان  را  هندوستان  شرقی 
برای استعمارگران این کار تنها راه اداره امور شرکت و منطقه ای 
پهناوری بود که امروز به هند و پاکستان و بنگالدیش تجزیه شده 
هنِد  در  فرقه ای  و  قومی  پراکسی های  انداختن  راه  بدون  است. 
متحد - به ویژه بعد از قیام های که در پنجاب رخ داد - آب خوش 
از گلوی استعمارگران پایین نمی رفت. وحدِت سیاسی جنبش های 
علیه  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزده  قرن  اواخر  در  که  استقالل طلب 
وضع  وخامت  نسبت  را  ما  نباید  گرفتند  شکل  انگلیس  استعمار 
موازات  در  را  کشور  این  قرن  یک  از  بیشتر  در  که  هند  سیاسی 
خطوط فرقه ای و قبیله ای پارچه پارچه کرده بود به اشتباه بیندازد. 
نگاه  استقالل  از  بعد  هنِد  به  هفتاد سال  از حدود  اکنون که پس 
می کنیم کشوری را می بینیم که در مقایسه با تمام همسایگان اش 
برخوردار  کامل  دموکراتیک  آزادی های  و  آرامش  و  ثبات  از 
را  دورنما  این  استقالل  آستانه ی  در  پیش  سال  هفتاد  اما  است. 

خوشبین ترین آدم ها هم نمی توانستند به درستی تصور کنند. 
خواستار  که  اسالمی  جنبش های  دیگر  و  لیگ«  »مسلیم  جنبش 
تجزیه هند بین هندو ها و مسلمانان بودند از آینده ای هند مستقل 
و با اکثریت هندو هراس داشتند. یکی از کسانی که به شدت به 
بود محمد علی  بدبین  استقالل  از  بعد  و دموکراتیک  متحد  هنِد 
استعمار  از  بعد  بتوان  این که  تصور  حتا  جناح  برای  است.  جناح 
آن تکثر فرهنگِی آسیب بپذیر را با یک طرح سیاسی و ساختاری 
حفظ کرد، دشوار بود. به همین خاطر با وجود آن قامت نحیف 
و اندیشه ای ناسنجیده تمام قوت و همت آخر عمرش را در راه 
به  هند  دیگر  مردمان  از  مسلمانان  کردن  جدا  و  هند  تجزیه ای 
با  امنیت مسلمین در کشوری  خرج داد. هم و غم اصلی جناج، 
امنیت و  به  اولویت بخشیدن  این  نتیجه ی  بود. در  اکثریت هندو 
دیانت، بعد از تجزیه هرچه جلوتر آمدیم طرح جمهوری اسالمی 
به  مسلیم لیگ و در راس آن جناح وجهه ی یک استبداد دینی 
خود گرفت. تا این که بالخره موفقانه همه را در دام خونین اسالم 

سیاسی انداخت. 
البته اندیشه جمهوری اسالمی مال جناح نبود. لیکن او در اجرای 
این پروژه تالش های بسیار کرد و در واقع اولین جمهوری اسالمی 
را بوجود آورد. بدبختانه این اندیشه از لحاظ نظری و ساختاری 
نیافت. شأن و وجهه ای  به درستی بسط  هیچ گاه در جهان اسالم 
اسالمی تمام آن چیزی بود که  رهبران مسلمان مثل جناح و بعد ها 
همین  به  داشتند.  مراد  اسالمی«  »جمهوریت  از  ایران  روحانیون 
خاطر بنیاد های دموکراتیک و مبتنی بر بصیرت های فلسفه مدرن 
هنِد  در طراحی  بصیرت  این  اما  ماند.  دور  آن ها  نظر  از  سیاست 
هند  تقدیر  گرفت.  قرار  مالحظه  مورد  جدی  بسیار  دموکراتیک 
امروزش مدیون همین مالحظات است. فقط یک  و خوشبختی 
شده  ساخته  سیاسی  فلسفه  مدرن  بصیرت های  با  که  مدرن  طرح 
باشد می توانست کشوری با آن تکثر فرهنگی را سر پا نگهدارد و 
امکان رستگاری مردمان اش را بوجود بیاورد. طراحان هنِد بعد از 
استقالل به بیشتر از امنیت و دیانت فکر کردند. حاصل کار ملت 
سربلندی شده است که هم دین دارد و هم از باب سعادت دنیوی 

پیشتاز است. 
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دکتر عبدالکالم يك دوره پنج ساله از ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ ريس جمهور هند بود. 
مردم هند به او لقب "ريس جمهور مردم" داده اند. عبدالکالم را مردم هند لقب 
اند. عبارتی که معنای راستین عنوان رياست  »ريیس جمهور مردم« داده 
جمهوری است. عبارتی که فلسفه وجودی و ُحسن اش در همان است که مردم 
آن را برای کسی برگزينند.  برای يك شهروند مسلمان و هندو در دهلی و 
يك سیك در چانديگر و يك بودايی در بیهار، »ريس جمهور مردم«  نامیدن 
عبدالکالم چنان خالصانه و صادقانه است که حق دارند انتظار مردمی بودن 
ريیس جمهور خويش را مسلم بدانند. اما برای ما چه؟ برای من مسلمانی که 
در کابل زندگی می کنم؛ برای من که نگاهم به ريیس جمهورم در حد نگاه يك 
رعیت به يك شاه ستم گر است. بیشتر از آن، برای يك پاکستانی مسلمان در 
کراچی و يك مسلمان ديگر در تهران چه؟ آن ها هم به حاکم خود به ديده ای 
يك »ريیس جمهور مردم« نگاه می کنند؟ آن ها هم حق دارند چنین عنوانی را 

مسلم بدانند؟

حکمت مانا

عبدالکالم،
 نماد رییس جمهوری که نداشته ایم
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زنده  دیگر  عمر  مال  که  بود  این  بر  باور  بد ین سو  مدت ها  از 
نیست. پس از آشکار شدن مرگ مال عمر در روز چهارشنبه،  
چرا  که  است  این  آن  و  می شود  ایجاد  اساسی  پرسش  یک 
صلح،  روند  حساس  نقطه ی  این  در  را  عمر  مال  مرگ  کابل 

اعالم کرد؟ 
به ویژه، چرا کابل روند صلحی را تخریب کند که عاجزانه و 
بی صبرانه می خواست به موفقیتی برسد و فقط در این اواخر، 

اندکی جدی شده بود؟ 
یقینا کابل می دانست که اعالم مرگ مال عمر تنش ها را در میان 
عمیق  بحران  ایجاد یک  و سبب  کرد  تقویت خواهد  طالبان 
و جدی خواهد شد که موجویت ساختار سازمانی طالبان را 
احتماال  و  زمان گیر  جنجالی،   رهبری،   انتقال  این  کند.  تهدید 
راه  این  در  را  طالبان  انرژی  می تواند  که  بود  خون بار خواهد 
مصرف کند و توانایی آنان را برای تمرکز روی گفت وگوهای 

صلح محدود سازد. 
پس گپ از چه قرار است؟

شاید بعضی ها نتیجه گیری کنند که کدام تخریب کننده ی این 
روند، با اعالم مرگ مال عمر، خواسته است این روند را سبوتاژ 
)تخریب( کند. کسانی که این کار را کرده باشند، کم نیستند- 
افغانستان  دارند  دوست  که  پاکستان  استخبارات  مقام های 
پایی  جای  آن  در  نتواند  هند  تا  بسوزد  دوام دار  جنگ  در 
روند  این  که مخالف  اشرف غنی  رقیبان  کند؛   باز  برای خود 
مصالحه هستند  و نمی خواهند پاکستان نقش رهبری کننده را 
داشته باشد؛ چهره های سرسخت و تندرو طالبان که مخالف 
در  اخیرشان  دست آوردهای  به  توجه  با  و  هستند  گفت وگو 

میدان نبرد، ادامه ی جنگ را بر صلح ترجیح می هند. 
مشکل این دیدگاه این است که هیچ کسی از پاکستان، از میان 
چهره های مخالف اشرف غنی و هیچ عضو طالبان مرگ مال 
که خبرساز  بود  افغانستان  این حکومت  نکرد.  اعالن  را  عمر 
شد- نهادی که می خواهد روند صلح تخریب شود.  احتماال 
این بهترین کاری بود که در این تالقی گاه توطئه می شد انجام 
گزارش ها،  اساس  بر  باشد:  قرار  این  از  می تواند  داستان  داد. 
پاکستانی های که خبر مرگ مال عمر را با حکومت افغانستان 
را  گفت وگوها  روند  که  می خواسته اند  گذاشته،  جریان  در 
سرعت بخشند و روابط خود را با کابل تقویت کنند. با شریک 
کردن خبر مرگ مال عمر، حکومت افغانستان را تشویق کرده 

باشند که این خبر را برای جهانیان پخش کند.
با این حال، حتا با تصور اینکه یک تخریب کننده ی پاکستانی 
حکومت  با  را  معلومات  این  دیگر،  تخریب کننده ی  هر  یا 
افغانستان شریک کرده باشد، احتماال بهتر آن بود که حکومت 
افغانستان در این لحظه ی حساس روند صلح، در انتشار خبر 

پاکستان  تالش های  برعالوه،  نمی کرد.  شتاب  عمر  مال  مرگ 
اختر  تخریب  سبب  شکل،  این  به  صلح  روند  تخریب  برای 
نیز خواهد شد. مال اختر محمد منصور که از  محمد منصور 
پاکستانی ها  با  بود،  طالبان  دوم  شماره  فرد  بدین سو  مدت ها 

نزدیک و پشتیبان روند صلح است. 
یک  هیچ  اما  شوند.  مطرح  می توانند  هم  دیگر  فرضیه ی  دو 
این ها  می توانند  فرضیه  دو  این  نیستند.  قناعت دهنده  چندان 
باشند: دولت افغانستان دالیل خوبی داشته است تا باور کرده 
باشد که روند صلح جهت بدتری گرفته است و سپس تصمیم 
گرفته باشد که با اعالم این خبر، طرف ها را از گفت وگو خارج 
منتظره ای  غیرقابل  مرحله ی  به  گفت وگوها  واقع،  در  کند. 
قابل  شریکان  از  بعضی  مشابه،  شکل  به  یا  بودند.  رسیده 
اعتماد مخالف صلح با طالبان که بر کابل نفوذ داشته اند، فشار 
واقع،  در  را آهسته سازد.  روند گفت وگو  که  وارد کرده باشند 
چینی ها،   امریکایی ها،  افغانستان-  بر  طرف ها  تأثیرگذارترین 
تمویل کنندگان جامعه ی بین المللی  و هندی ها که با این روند 

مخالفت بیشتر دارند- همه از مصالحه پشتیبانی می کنند. 
مال  مرگ  اعالم  که  باشد  کرده  فکر  چنین  کابل  هم  شاید  و 
بزرگ  یک  مرگ  شبیه  درست  سازد،  متحد  را  طالبان  عمر، 
قابل احترام خانواده که وابستگان پراگنده را در مراسم تشییع 
و تدفین گردهم می آورد. اما واقعیت این است که مرگ مال 
عمر، احتماال در میان طالبان سبب پراکندگی و تفرقه خواهد 

شد. 
بدون در نظرداشت اینکه کابل چه وقت و چگونه از مرگ مال 
عمر آگاه شده است، این قدر روشن است که کابل ظاهرا به 
این باور رسیده است که اعالم مرگ مال عمر به نفع روند صلح 
تمام خواهد شد. در بیانیه ی رییس جمهور در روز چهارشنبه 
آمده بود:»حکومت افغانستان به این باور است که اکنون راه 
برای صلح بیشتر از پیش هموار شده است. و به این خاطر، از 
تمام مخالفان مسلح می خواهیم که با استفاده از این فرصت به 

روند صلح بپیوندند.« 
نظر  به  اشتباه  وحشتناکی  شکل  به  داوری  این  اول،   نگاه  در 
می رسد. دور دوم گفت وگوها که قرار بود روز جمعه )دیروز( 
برگزار شود، بر اساس درخواست طالبان به تعویق افتاد. و از 
هر لحاظ، طالبان آنقدر گیج و پریشان خواهند شد که نتوانند 
به زودی روی گفت وگوهای صلح متمرکز شوند. تأیید مرگ 
مال عمر، رقابت فزاینده را میان مال اختر محمد منصور و پسر 
آوردن  دست  به  برای  یعقوب،   محمد  مال  عمر،  مال  بزرگ 

رهبری طالبان به اوج خواهد برد. 
در اوایل این هفته، خبرنگار پاکستانی، رحیم الله یوسف زی، 
در  طالبان«  مهم  و  مشخص  فرماندهان  تمرد  و  »سرکشی  از 

برابر دستور منصور گزارش داد. بر اساس گزارش یوسف زی، 
این جنبش جدید بر محور محمد یعقوب که »گفته می شود 
به دست گرفتن رهبری  برای  پدرش،  تأیید مرگ  در صورت 
از  نبرد  اساسا،  است« در حال شکل گیری ست.  آماده  طالبان 
حاال آغاز می شود. گلوله های شادیانه پیشاپیش فیرشده اند. در 
آغاز صبح روز پنجشنبه، مطبوعات پاکستانی گزارش دادند که 
شورای رهبری طالبان، منصور را جاگزین مال عمر برگزیده اند. 
آینده ی  مسیر  درباره ی  کابل  دارد  احتمال  حال،  این  با 
گفت وگوهای صلح دیدگاه متفاوتی داشته باشد. شاید دولت 
افغانستان به این باور باشد که با اعالم مرگ مال عمر، طالبان 
این بحران،  با  را درگیر بحران کرده و آنان را تضعیف سازد. 
در  آنان  قوی  نمایش  از  ناشی  که  فشار  اهرم های  از  طالبان 
میدان جنگ بود، محروم می گردند. شاید پیام کابل به طالبان 
از  دست  چرا  هستید.  پراکنده  و  رهبر  بدون  شما  باشد:  این 
جنگ برداشته و با ما گفت وگو نمی کنید تا ما بتوانیم زمینه را 

برای ادغام شما در نظام سیاسی مساعد سازیم. 
این  ویژه،  به  است.  نیز  منطقی  دیدگاهی،  چنین  حدودی  تا 
فزاینده  ای  تهدید  که  می رسد  نظر  به  منطقی تر  زمانی  دیدگاه 
اخیر  ماه های  در  اسالمی  دولت  طرفدار  جنگ جویان  که  را 
آنان  از  تعدادی  بگیریم.  نظر  در  کرده است  طالبان  متوجه 
طالبان  از  شان  معظم  رهبر  بودن  غایب  از  ناراحتی  دلیل  به 
والیت  در  پیوسته اند.  اسالمی  دولت  گروه  به  و  جداشده  
ننگرهار، جنگجویان داعش در برابر نیروهای وفادار به طالبان 
می جنگند. اعالم مرگ مال عمر، احتماال زمینه را برای کوچ 
اسالمی  دولت  گروه  جانب  به  طالبان  ناراضیان  دسته جمعی 

)داعش( فراهم خواهد کرد. 
را  خود  طالبان  اینکه  درباره ی  روایت  این  وجود،  این  با 
شکست خورده خواهند یافت و توانایی فکر و عمل به حیث 
یک گروه واحد را نخواهند داشت، اغراق می کند. هم چنان، 
دست آوردهای طالبان در میدان نبرد را حتا با وجود چالشی که 

داعش در برابر آنها خلق کرده، دست کم می گیرد. 
سرانجام، آشکار کردن مرگ مال عمر ایمان و اعتماد طالبان را 
از بین خواهد برد. آنان اکنون کتاب مال عمر را بسته خواهند 

کرد و به دور جدید مصالحه وارد خواهند شد. 
کابل آخرین گام هایش را برخواهد داشت. اما باز هم فراموش 
لحظه های  در  ملی  وحدت  شکننده ی  حکومت  که  نکنیم 
به  می کند  در حالی تالش  این حکومت  دارد.  قرار  حساسی 
ملت  ندارد.  نبرد دست آوری  میدان  در  که  یابد  صلح دست 
خسته از جنگ،  با عصبانیت از دولت انتظار دارند که در برابر 
طالبان با قاطعیت گام بردارد.آنان با گذشت هر روز، بیشتر از 

پیش بر حکومت شان خشم گین  می شوند. 
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آشکار کردن مرگ مال عمر ايمان و 
اعتماد طالبان را از بین خواهد برد. 
آنان اکنون کتاب مال عمر را بسته 
خواهند کرد و به دور جديد مصالحه 
وارد خواهند شد. 
کابل آخرين گام هايش را برخواهد 
داشت. اما باز هم فراموش نکنیم که 
حکومت شکننده ی وحدت ملی در 
لحظه های حساسی قرار دارد. اين 
حکومت در حالی تالش می کند به 
صلح دست يابد که در میدان نبرد 
دست آوری ندارد. ملت خسته از جنگ،  
با عصبانیت از دولت انتظار دارند که 
در برابر طالبان با قاطعیت گام بردارد.

آنان با گذشت هر روز، بیشتر از پیش 
بر حکومت شان خشم گین  می شوند. 

 افغانستان مرگ مال عمر را تأیید کرد، 
اما چرا حاال؟ 

یادداشت های سخیداد هاتف

با تحریم و تهدید و مذاکره  دولت های غربی جمع شدند و 

ایران را وادار کردند که از برنامه ی هسته یی خود دست بکشد. 

از  خطرناک  بسیار  مجموعه یی  برابر  در  دولت ها  همین  اما 

از خود  واکنشی  اند، هیچ  »آگاهان«  به  که مشهور  افغان ها، 

نشان نمی دهند.

این  شدت  بر  اگر  و  دارند  ویژه  آگاهی  نوعی  آگاهان  این 

با  جهان  سطح  در  زندگی  عادی  نظم  شود،  افزوده  آگاهی 

خطر رو به رو خواهد شد. مثالی بدهم:

دولت پاکستان از مرگ مالعمر خبر داده. دولت افغانستان آن 

را تأیید کرده. دولت امریکا بر درستی این خبر صحه گذاشته. 

نیامده  دنیا  به  اساسا  اند که مالعمر  افغان معتقد  آگاهان  اما 

بود که حاال مرده باشد. می گویند لطفاً احمق نشوید و فریب 

می دانید  کجا  از  شما  که  بپرسید  اگر  نخورید.  را  تبلیغات 

مالعمری وجود نداشته، این آگاهان می گویند:

از  نفر  چهار  میالدی   ۱۹۸۹ سال  در  که  می دانند  »همه 

آی  اس  آی  گان  نماینده  با  امریکایی  و  انگلیسی  جاسوسان 

نشستند و در جلسه یی صد در صد سّری فیصله کردند که یک 

چهره ی تخیلی را به نام مالعمر بسازند و به »خورد« افغان ها 

بدهند. این کار را کردند و تا امروز هیچ کس از آن چه در آن 

جلسه ی سری گذشت کم ترین اطالعی ندارد.«

جلسات  همه ی  تفصیل  آگاهان  این  که  وقتی  من،  نظر  به 

مخفیانه در جهان را می دانند، باید قبول کرد که نظم موجود 

که  است  این  هم  علت اش  است.  رو  به  رو  خطر  با  جهان 

اما  باشد که مالعمر وجود داشته  اگر مثال کل جهان معتقد 

این  از  افغان  آگاهان  تنها  و  باشد  بوده  دیگری  چیز  واقعیت 

به  جهان  سطح  در  اطالعاتی  توازن  باشند،  باخبر  واقعیت 

شدت به هم می خورد. کی می داند، شاید همین آدم تیره رنگ 

قد بلندی که به نام اوباما می شناسیم، هم یک تکه کارتن باشد 

که سازمان جاسوسی امریکا بر جهان تحمیل کرده.

من گفتم، اما معموال به گفته های من وقتی توجه می شود که 

کار از کار گذشته باشد.

آگاهان

 شنبه10 اسد، 1394سال چهارم شماره 884

MICHEAL KUGELMAN  :نویسنده

 برگردان: جواد زاولستانی 

منبع: فارن پالیسی 



گوشی های هوش مند عالوه بر تاثیرات زیادی که بر 
نیز با  زندگی انسان ها گذاشتند صنعت عکاسی را 
به رو کردند. هرن عکاسی  تغییرات چشم گیری رو 
که زمانی در انحصار عده ای محدود قرار داشت با 
رواج استفاده از گوشی ها به زندگی افراد زیادی راه 
یافت. به طوری که دیگر وجود دوربین در این ابزار 
هوش مند، امتیاز محسوب منی شود بلکه وجود آن 
به  دارد،  انسان ها  زندگی  در  که  جایگاهی  دلیل  به 

امری رضوری تبدیل شده است.
با  کارایی  نظر  از  عکاسی  حرفه ای  دوربین های 
دوربین های موبایل قابل مقایسه نیستند اما به دلیل 
سهولت در حمل و گسرتدگی استفاده از گوشی های 
در  را  خود  جای  موبایل  دوربین های  هوش مند، 
متنوعی  کاربردها  اند.  کرده  باز  ما  روزمره  زندگی 
پرتره  عکاسی  طبیعت،  و  مناظر  از  عکاسی  چون 
روزمره  وقایع  و  حوادث  از  تصویربرداری  سلفی،  و 
جزوه  یا  و  اعالنات  تابلو  از  برداری  عکس  حتا  و 
از  قبل  بنابراین  دانشگاه!  در  هم کالسی ها  درسی 
انتخاب دوربین مورد نظر از بین گزینه های موجود، 
بهرت است ابتدا نحوه کاربری خود را شناسایی کنیم 

و نسبت به آن پا در میدان انتخاب بگذاریم.
می پردازیم  دوربین گوشی هایی  بررسی  به  ادامه  در 
که اهتامم خود را برای بهبود کیفیت این بخش به 

کار گرفته اند. 
plus 6 Apple iphone

 8 دوربین های  کارگیری  به  بر  که  مدت هاست  اپل 
می کند  پافشاری  آیفون های اش  در  مگاپیکسلی 
و  پیکسل ها  رویه  بی  افزایش  بین  ارتباطی  لزوما  و 
ممکن  اگرچه  منی بیند.  تصاویر  کیفیت  افزایش 
میزان   plus  6  iphone بزرگ  اندازه  دلیل  به  است 
اما  یابد  کاهش  اندکی  عکاسی  هنگام  در  کنرتل 
درعوض ios 8 کنرتل بسیار خوب بر میزان نور دارد. 
رابط کاربری دوربین بسیار کارآمد و استفاده از آن 
آسان است. رسعت فوکوس باالست و فقط در نور 
کم است که iphone 6 اپل برای فوکوس مجدد تقال 
می کند. گرفنت تصاویر کلوزآپ )نزدیک( با آیفون 
چندان رضایت بخش نیست و شاید اپل باید بهبود 
خود  آیفون های  بعدی  نسل  در  را  ماکرو  عکاسی 
تصاویر،  در  رنگ ها  درعوض  اما  دهد  قرار  مدنظر 
گرم و طبیعی به نظر می رسند. عمل کرد این دوربین 

در نور کم خوب است و کم ترین نویز را دارد.
رشایط  و  آفتاب  در   plus  6 دوربین  این  بر  عالوه 
پرنور نیز حرفی برای گفنت دارد و می تواند تصاویر 
 over دیگر  عبارت  به  کند،  ثبت  را  قبولی  قابل 
exposed یا نورگیری بیش از اندازه جزییات کم تری 

را نسبت به سایر رقبا قربانی می کند عمل کرد این 
است،  مطلوب  آفتاب  به  رو  عکاسی  در  دوربین 
هوای  در  را  خود  سوژه های  معموال  اگر  بنابراین 
آفتابی و در فضای باز شکار می کنید، روی آیفون 

اپل حساب کنید.
پیکسل  میلیون  چهار  گوشی  این  اصلی  دوربین 
»اولرتاپیکسل«  تکنولوژی  از  دوربین  این  در  دارد. 
با به کارگیری  استفاده شده است که گفته می شود 
را  باال  نور  جذب  توانایی  بزرگ تر  پیکسل های 
داراست. این فناوری در نور مناسب عمل کرد خوبی 
داشته و حتا از دوربین هایی که مگاپیکسل بیشرتی 
به  جزییات  دوربین  این  با  می گیرد.  پیشی  دارند 
خوبی ثبت می شوند و حتا به دلیل کیفیت مناسب، 

امکان چاپ عکس ها نیز وجود دارد.
اپلیکیشن های  به  رسیع  دست رسی  امکان   M8
با  نیز  و  فراهم کرده  با فرشدن کلید ولوم  را  دوربین 
صفحه  چپ  سمت  گوشه  در  نقطه  سه  انتخاب 
و    iso باالنس رنگ سفید،  امکان کنرتل  منایش 
عمل کرد  می گیرد.  قرار  کاربر  دست رس  در  نور 
قبول  قابل  نیز  اتوماتیک  حالت  در  دوربین  این 
است. رسعت اتوفوکس باالست اما در برخی موارد 

اتوفوکس ها از دقت الزم برخوردار نیستند.
عمل کرد  کوچک  تصاویر  ثبت  و  ماکرو  عکاسی 
خوبی از این دوربین به منایش می گذارد به طوری 
و  جزوات  از  برداری  عکس  در  آن  از  می توان  که 
در  که  داشت  توجه  باید  اما  کرد،  استفاده  نوشته ها 
دوربین  بهرت،  نتیجه  حصول  برای  عکاسی  نوع  این 
باید کامال ثابت مباند. بنابراین اگر به دنبال عکاسی 
زندگی  در  یا  و  هستید  کوچک  سوژه های  از 
دانش جویی برس برده و معموال به جای کپی کردن 
این گوشی کار  از آن ها عکس می گیرید،  جزوه ها 
و  کافی  نور  کار  این  برای  می کند.  آسان  را  شام 
مناسب از ملزومات است، در حین عکاسی از متون 
از فلش استفاده نکنید و دقت کنید که دوربین شام 
صفحات  گیرد.  قرار  نوشته ها  از  مناسب  فاصله  در 
نیز باید کامال صاف در مقابل دوربین قرار گیرند تا 
سایه و یا انحنا در محل اتصال برگ ها، از کیفیت 
نتیجه بهرت در این  به  تصاویر نکاهد. برای رسیدن 

نوع کاربری شاید به دو دست اضافه نیاز پیدا کنید!
sony XperiA Z3

دوربین Z3، 20 مگاپیکسلی است که سنسور 1/2.3 
نوعی است که در دوربین های  از هامن  اینچی آن 
سایربشات سونی به کار رفته، با این تفاوت که این 
شده  بهینه  هوش مند  گوشی  در  استفاده  برای  بار 
 G است. لنز 25 میلی مرتی به کار رفته در آن به رسی
سونی تعلق دارد، دریچه این لنزها عریض و قابلیت 
جذب نور در آن ها باالست. بنابراین می توان انتظار 
از  نور کم  این دوربین کارایی خوبی در  داشت که 
خود نشان می دهد. میزان iso در این گوشی برای 
به 12800  تاریخ گوشی های هوش مند  بار در  اولین 
تا  کم  نور  در  حساسیت  از  درجه  این  که  رسیده 
حد ممکن، از تار شدن تصاویر جلوگیری می کند 
و به کاربر اجازه می دهد تا بدون استفاده از فالش 

عکس های طبیعی تری به ثبت برساند. رسعت این 
در  راحتی  به  و  باالست  تصاویر  ثبت  در  دوربین 
کرسی از ثانیه می توان سوژه مورد نظر را شکار کرد.

به حالت   superior Auto از  تغییر حالت  قابلیت 
MAnuAl در دوربین Z3 وجود دارد اما دست کاربر 

باز  دستی  تنظیامت  در  می رود  انتظار  که  آن چنان 
راه دست یابی  تنها  امکان  این  این وجود  با  نیست. 
به عکاسی با کیفیت 20 مگاپیکسل است. قابلیت 
تنظیم iso، باالنس رنگ سفید و میزان نور در این 
دوربین، محبوبیت بیشرتی به آن می بخشد. خروجی 
در  تصاویر  در  جزییات  وضوح  و  میزان  و  رنگ ها 
اتوفوکوس  دقت  و  رسعت  دارد.  قرار  خوبی  حد 
راحت تر  کاربر  برای  را  عکاسی  دوربین،  این  در 
نسبتا  دوربین  این  در  ماکرو  تصاویر  ثبت  می کند. 
زیاد  با جزییات  و  است. سوژه های کوچک  خوب 
می توانند با خیال راحت در مقابل دوربین Z3 قرار 

گیرند.
قابلیت های  از  ضعیف  نور  در  عکاسی  بنابراین 
 12800  iso به  دستیابی  قابلیت  که  چرا  است   Z3
این قیمت  اما تنظیامت  این دوربین وجود دارد  در 
توجه  با  دوربین  و  شده  خارج  کاربر  دست رس  از 
نوری  رشایط  در  مثال  باال-  حساسیت  رشایط  به 
توسط  فعال کردن فالش  امکان  که  بسیار ضعیف 
فعال  و  تنظیم  را  بخش  این  ندارد-  وجود  کاربر 
پیش   hdr حالت  در  دیگر  محدودیت  می کند. 
می آید به طوری که این گزینه زمانی که دوربین در 
رزولوشن 20.7 مگاپیکسل قرار دارد فعال منی شود 
به 8  باید رزولوشن دوربین را  از آن  استفاده  برای  و 

مگاپیکسل کاهش داد.
بنابراین اگر عکاسی در شب جزو مواردی است که 
زیاد با آن رو به رو می شوید می توانید به Z3 اعتامد 
کنید اما برای حصول نتیجه بهرت در تاریکی، رعایت 
فاصله  در  سوژه  اگر  بود.  خواهد  مفید  زیر  نکات 
استفاده  فلش  از  دارد  قرار  شام  دوربین  از  زیادی 
نکنید. حتا قوی ترین فلش ها هم در صورت فاصله 
زیاد با موضوع عکاسی، کارآمد نیستند، با دور شدن 
با  از سوژه، نور کم تری از فلش به سوژه می رسد و 
نزدیک شدن بیش از حد به آن، نور دریافتی توسط 

سوژه افزایش می یابد.
قابل  میزان  به  عکس  کیفیت  حالت  دو  هر  در 
به  برای  مناسب  فاصله  می یابد.  کاهش  توجهی 
متفاوت  گوناگون،  دوربین های  در  فلش  کارگیری 
است و بهرت است در فواصل مناسب به کار گرفته 

شود.
به کارگیری تنظیامت مناسب در دوربین و هم چنین 
کیفیت  می تواند  مرتبط  اپلیکشن های  از  استفاده 
ثبت تصاویر در تاریکی را تا حدود زیادی افزایش 
به  برنامه ها  و  تنظیامت  این  که  این  رشط  به  دهد. 

درستی به کار گرفته شود.
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بگو مگو از

مرز انفجار و سقوط حکومت وحدت ملی!

حکومت وحدت ملی روزگار ُدشواری را پشت رس می گذراند. 

در حالی که تصفیۀ قومی به شدت جریان دارد، رییس جمهور 

نیز در وضعیت بدی در آملان به رس می برد. فشارهای روحی و 

روانی و نیز ُدشواری کار در مقام ریاست جمهوری، ترس از 

فروپاشی نظام و نیز موجودیت یک حکومت سایه، حفظ چوکی ریاست جمهوری و دیگر 

مسایل باعث شده است، غنی به آملان رفته و تحت مداوا قرار بگیرد. 

منابع معتربی در حکومت نیز از این وضعیت خرب می دهند. غنی حتا در وزارت خانه هایی که 

غیر پشتون در راس قرار گرفته است، متام پیشنهادات آنان را نادیده می گیرد و وزرا هم 

تالش می کنند تا این درخواستی ها را از طریق افرادی که وابسته به افغان ملت هستند، به 

شخص رییس جمهوری برسانند. 

باید  بر شانه های محمد محقق است و این محقق است که  حکومت وحدت ملی استوار 

حکومت را نگه  دارد یا سقوط بدهد. محقق تالش دارد تا این حکومت نیم بند را نگه دارد و 

نگذارد تا حکومِت به رهربی ارشف غنی سقوط کند. 

در صورت سقوط حکومت وحدت ملی، یا طالبان یا داعش، مسلط بر اوضاع کشور خواهد 

شد و این ُدشوارِی است که مردم افغانستان را در رشایط بسیار وخیمی قرار می دهد. از 

طرفی هم حضور رهربان سیاسی عقده به دل، ناراضی و فرصت طلب، در کشور می تواند 

پس از سقوط این حکومت مشکِل دیگر باشد. 

در روزهای آینده و روزهایی که غنی از آملان برگردد، خربهای از این دست به رسانه ها درز 

خواهد کرد.

امیدوارم خربهای ناخوشی برای ما نباشد.

خربمرگ" مال!

رنج  و  درد  از رس  نفرینی   ) و مرگ  واژه )خرب  دو  این  ترکیب 

پیش  سال ها  هراتیان  است.  هرات  مردم  عامیانه  زبان  در 

چنین نفرینی برای مالی یک چشم قندهار فرستاده بودند و 

سال ها زمان به کار داشت تا "خرب مرگش" را از زبان حامیان 

و اطرافیانش بشنوند.

خرب مرگ مال محمد عمر آخوند، امیراملؤمنین طالبان، در رشایط کنونی حامل چه پیامی 

است؟ و آنان که این موجود رازآلود را از حضیض گمنامی به اوج شهرآشوبی برکشیدند از 

جار زدن این خرب چه در رس دارند؟

به رغم تصور رایج که اجابت نفرین در حق بدکاران، خربی مرست بخش تلقی می شود؛ این 

طنز تلخ دیگری است که "خربمرگ مال" نیز با خود مصیبتی دیگر به هم راه دارد!

نگاهی دقیق تر به صحنه منازعه و دهشت افکنی در افغانستان بهرت می تواند پیام این خرب 

دیرهنگام را رصیح و عریان سازد:

- تغییر جغرافیای جنگ در افغانستان و امتداد یافنت ناآرامی ها به شامل کشور؛

- رس برآوردن گروه دولت اسالمی )داعش( و آغاز جلب و جذب نیرو توسط این گروه در 

افغانستان؛

- در محراق قرار گرفنت آسیای میانه برای امواج خشونت زای بنیادگرایی و دهشت افکنی؛

واقعیت های فوق در واقع پرونده شهرآشوبی مال را به بایگانی طراحان ترور فرستاد تا جریان 

جایگزین با سهولت بیشرتی بتواند در جبهات جدید پیرشوی داشته باشد.

گروهی با هویت و گذشته طالبان منی تواند در این میدان کارآیی چندانی داشته باشد زیرا:

- طالبان به رغم شعارهای تند و تیز دینی و مذهبی، هویتی قومی یافته اند؛ به نحوی که 

این گروه در جذب تندروهای مذهبی سایر اقوام توفیق و یا هم متایل چندانی نداشته است.

- تغییر جغرافیای جنگ در افغانستان نیاز گروه جایگزین را به جنگندگان محلی که منسوب 

به سایر اقوام باشند محسوس ساخته است.

- گروه جایگزین از هامن ابتدا با زنده کردن نام فراقومی افغانستان )خراسان( و کوبیدن 

بر طبل خالفت )جهان وطنی اسالمی( دامنه پایگاه یابی خود را از قومی به مذهبی وسعت 

داده است.

با مال و  تباری  پیوند  به جوامع آسیای میانه که هیچ  افکنی جدید  - چشم داشت دهشت 

گروهش ندارند، بی نیازی به وی را در فاز جدید به میان آورده است.

-ظهور گروه جدید با مقابله و مقاومت گروه های پیشین مواجه می شود و این امر می تواند 

پیرشوی نیروی جایگزین را کند سازد. از همین رو عامل رسعت بخش یا "خربمرگ مال" 

باید به کمک گروه جایگزین آید که با سهولت بتواند "بقیه السیف مال" را با خود هم راه کند.

با توجه به این رشح مفصل که به خالصه ای از آن اشاره شد؛ "خربمرگ مال" از مصیبتی 

دیگر هشدار می دهد؛ که احتیاط و تدبیر به مراتب بیشرت ما را می طلبد. به قول دوست 

شاعرم استاد سید ابوطالب مظفری:

به هر کرانه کمینی ز دیو دام گذار

به احتیاط به هر خاک تازه گام گذار

الیاس نواندیش

 احمد بهزاد



کدام گوشی ها دوربین بهتری دارند؟
 شنبه10 اسد، 1394سال چهارم شماره 884
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فن در فارت: 
رئالی ها تحمل باخت را ندارند

رضایت توخل از اولین پیروزی 
رسمی با دورتموند

بارتومئو: 
بارسا می تواند امسال را

 با 6 جام تمام کند

باشگاه  مادرید،  رئال  سابق  هافبک  فارت،  در  فن  رافائل 

سابقش را به ناشکیبایی متهم کرد.  

برای   2010 تا   2008 سال های  بین  که  هلندی  ستاره  این 

رئال مادرید بازی  کرد، در این تابستان به اللیگا برگشت و 

ار پیراهن بتیس را به تن خواهد کرد.   این ب

یک  نربید،  جامی  اگر  مادرید،  رئال  در  گفت:   AS به  او 

و  باشگاه  دنیاست  مهم ترین  رئال  است.  بزرگ  رسوایی 

وقتی در دیداری شکست می خورید، آخر دنیاست. افتخار 

می کنم که دو سال آن جا بودم، بازی  کردم و برای تیم گول 

زدم.  

من وقتی به رئال رفتم که رامون کالدرون رئیس باشگاه 

بود، پدرراگ میاتوویچ مدیر ورزشی باشگاه و  برند شوسرت، 

رسمربی. سه ماه بعد هر سه آن ها از باشگاه رفتند.

ا ایکر  فن در فارت هم چنین از رئالی ها به دلیل رفتاری که ب

جدایی  کاسیاس  گفت:  و  کرد  انتقاد  داشتند،  کاسیاس 

برد و نحوه  رئال  ا  ب زیادی  او جام های  بود.  ناراحت کننده 

جدایی اش، یک بی احرتامی کامل به او  بود. کاسیاس هم 

ا رئال بود و رئال مانند خون در رگ های او جریان  معنی ب

که  کند  پیدا  را  فرصت  پورتو  این  در  او  امیدوارم  داشت. 

نشان بدهد که هم چنان خوب است.  

توماس توخل، رسمربی بروسیا دورمتوند، پس از پیروزی 

رفت  مرحله  دیدار  در  ولفسبورگر  مقابل  تیمش   0-1

مقدماتی لیگ اروپا، از عمل کرد شاگردانش ابراز رضایت 

کرد.  

هدایت  با  دورمتوند  رسمی  بازی  اولین  که  دیدار  این  در 

برتر میدان  تیم  بازی  بود، زردها در  بیشرت دقایق  توخل 

از  بودند اما تنها یک بار توسط یوناس هوفمن موفق به ب

کردن دروازه  حریف اتریشی شدند.  

گول  به  می توانست  ولفسبورگر  پایانی  دقایق  در  البته 

دروازه بان  بورکی،  رومن  درخشش  اما  برسد  تساوی 

 دورمتوند، سه امتیاز را نصیب تیمش کرد.  

توخل به خربنگاران گفت: من از این نتیجه و انرژی ای که 

به  ا  توجه  ب هستم.  راضی  بسیار  دادیم،  نشان  زمین  در 

فشاری که در مترینات چند روز اخیر داشتیم، پیش بینی 

می کردم که اندکی رشایط سخت شود.  

به غیر از متس هوملس، هیچ بازی کنی 90 دقیقه بازی 

ا  شور  نکرده بود و این در دقایق پایانی مشخص بود. ما ب

و شوق و اندکی شانس، از برتری مان دفاع کردیم. شاید 

یک پیروزی کثیف، از کسب یک پیروزی  کامال راحت، 

بسیار مهم تر باشد.  

ا  مطمئن بارسلونا،  باشگاه  رئیس  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 

است که آبی و اناری ها می توانند در سال 2015  به 6 جام 

دست پیدا کنند.  

در  گذشته  فصل  پایان  در  انریکه  لوئیس  شاگردان 

اللیگا، کوپا دل ری و  چمپیونزلیگ به قهرمانی رسیدند 

اسپانیا،  سوپرکاپ  در  جام  کسب  برای  باید  اکنون  و 

سوپرکاپ اروپا و جام  باشگاه های جهان تالش کنند.  

جام   6 به  گواردیوال  پپ  هدایت  با   2009 سال  در  بارسا 

انریکه  هم  لوئیس  تیم  است  امیدوار  بارتومئو  و  رسید 

بتواند این افتخار را تکرار کند.  

او به خربنگاران گفت: ما فصل گذشته سه جام بردیم و 

پایان برسانیم.  امسال  به  ا 6 جام  ب را  می توانیم امسال 

می تواند سالی رویایی باشد.  

امیدوارم بتوانیم از این به بعد هر سال به شش جام فکر 

مبارزه جو  تیمی  باید  هدف  این  به  رسیدن  برای  کنیم. 

که  خریدهایی  به  توجه  ا  ب می کنم  فکر  باشید.  داشته 

داشتیم، چنین تیمی در اختیار داریم.  

برای  مسی  لیونل  تصمیم  مورد  در  هم چنین  بارتومئو 

مسی  گفت:  بارسا،  مترینات  به  زودهنگام  بازگشت 

به  می خواهد  او  است.  کم نظیر  که  داد  نشان  ار  دیگر  ب

بازی کن در  او بهرتین  ادامه بدهد.  بارسا  ا  ب تاریخ سازی 

 تاریخ بارسا و فوتبال جهان است.  

مسی و هم تیمی هایش چالش بزرگی پیش رو دارند اما 

هستند.  می  هیجان زده  جام   6 کسب  دورمنای  از  همه 

دانم همه در این مورد صحبت می کنند و این برای شان 

الهام بخش است.  

رای مثبت هواداران منچستر 
به فروش دخیا

سوارز:
 اللیگا بهترین لیگ دنیا نیست

توافق ادین ژکو با AS رم

جریمه مالی منچستریونایتد
 برای دی ماریا

پوگبا:
 می توانم جای ویدال و پیرلو را پر کنم

گواردیوال:
 نمی خواهم برای بایرن یک مشکل باشم

فن در فارت: 
رئالی ها تحمل باخت را ندارند

ا  ب ایتد  منچسرتیون هواداران  درصد    68

موافق  تابستان  همین  در  دخیا  فروش 

هر  که  معتقدند  شان  درصد   45 و  هستند 

جای  به  مطمئنی  جایگزین  اید  ب زودتر  چه 

وی خریداری شود. 

ایتد قرارداد  ا یون داوید دخیا تا جون 2016 ب

رئال  باشگاه  توجه  مورد  نیز  سخت  و  دارد 

مذاکرات  نتیجه  است.  گرفته  قرار  مادرید 

مثبت  هنوز  دخیا  انتقال  برای  طرف  دو 

نیست و اختالفاتی اساسی بین دو باشگاه 

ایتد وجود دارد.  رئال و منچسرت یون

ایتدها  یون گذشته،  هفته  تا  حالی که  در 

برای واگذاری دخیا، خواهان جذب راموس 

رسیدن  توافق  به  از  پس  بودند،  شده 

رس  بر  مادرید  رئال  مدیریت  و  راموس 

متدید قرارداد، این گونه به نظر می رسد که 

ایتد چاره ای جز فروش دخیا به  منچسرتیون

در  باشد؛  نداشته  معقول  رقمی  ا  ب رئالی ها 

ارزش مند،  دروازه بان  این  صورت  این  غیر 

راهی  آزاد  بازی کن  عنوان  به  بعد  سال 

مادرید خواهد شد. 

نرشیه  در  گرفته  صورت  نظرسنجی  در 

مشخص   ،"MAncheSter evening newS"

ا فروش  ایتد ب شد که 45 درصد هواداران یون

دروازه بان  جذب  و  تابستان  این  در  دخیا 

مطمنئ به جای وی موافق هستند. 

باید حفظ  نیز معتقدند که دخیا  32 درصد 

شده و سال بعد به عنوان بازی کن آزاد این 

تیم را ترک کند. 

23 درصد نیز موافق فروش دخیا در همین 

دروازه بان  به  دادن  فرصت  و  تابستان 

گروه  این  هستند.  پایه ای  تیم های  از 

دخیا،  بجای  اید  ب ن ایتد  یون که  معتقدند 

ار  کن در  رومرو  و  کند  خریداری  دروازه بان 

باشگاه،  پایه ای  تیم های  از  دروازه بان 

تیم  دروازه  برای  تضمینی  می توانند 

محبوب شان در فصل بعد باشد. 

درصد   68 که  شد  مشخص  ترتیب  بدین 

دخیا  فروش  ا  ب ایتد  منچسرتیون هواداران 

موافق هستند. 

از   ،"eSPn" ا  ب مصاحبه  در  سوارز  لوئیس 

لیگ برتر انگلیس به عنوان بهرتین لیگ 

ا را نیز بهرتین تیم  یا یاد کرد اما بارسلون دن

دنیا دانست. 

لوئیس سوارز پس از سه فصل بازی برای 

ا  بارسلون به  گذشته  تابستان  لیورپول، 

پیوست و کمک کرد این تیم قهرمان سه 

او  شود.  گذشته  فصل  در  ارزش مند  جام 

ا فتح سه  مدعی است که بارسا می تواند ب

جام دیگر سال 2015 را به امتام برساند. 

 eSPn ا ستاره جنجالی بارسا در مصاحبه ب

پیش  اخیر،  سال   6 در  دالیلی  به  گفت: 

فصل کامل و خوبی نداشته ام اما امسال 

مترینات  با  بود.  متفاوت  برایم  وضعیت 

برای  باالیی  آمادگی  از  فرشده،  و  سخت 

رشوع فصل برخوردارم و می خواهم کمک 

اروپا  سوپرجام  کسب  با  ا  بارسلون کنم 

باشگاه ها،  جهانی  جام  نیز  و  یا  اسپان و 

شش گانه را تکمیل کند.  

اللیگا  در  حضور  تجربه  مورد  در  سوارز 

ا کنار مسی و نیامر  گفت: بازی در بارسلون

هم چنین  است.  افتخار  یک  من  برای 

ا اینیستا هم تیمی  همیشه دوست داشتم ب

بارسا  معتقدم  که  حال  عین  در  باشم. 

لیگ  می کنم  فکر  دنیاست،  تیم  بهرتین 

برتر انگلیس نیز بهرتین لیگی است که 

در دنیا وجود دارد.  

بارسا  بازی  سبک  تغییر  مورد  در  سوارز 

فلسفه  و  سبک  باید  ن هرگز  بارسا  گفت: 

گذشته  سال  از  بته  ال دهد.  تغییر  را  خود 

ما تغییرات اندکی در شیوه بازی خودمان 

گره  بازی  که  زمان  هر  ایم.  داشته 

می آوریم.  روی  حمله  ضد  به  می خورد، 

خوب  خیلی  گذشته  فصل  که  سیستمی 

جواب داد.  

سوارز هم چنین آرزو کرد که فوتبالش را در 

او گفت:  برساند.  به امتام  اروگوئه  نشنل 

محبوب  تیم  در  را  فوتبامل  دارم  دوست 

البته  کنم  متام  نشنل  کودکی هایم، 

رویاهای  از  یکی  هم  آژاکس  به  بازگشت 

هم  آمریکا  حرفه ای  لیگ  به  است.  من 

گزینه  می تواند  هم  این  می کنم.  فکر 

در  حضور  آینده  در  شاید  و  باشد  خوبی 

آن جا را هم تجربه کنم. 

سوارز در انتها با متجید از لوئیس انریکه، 

نظرات  به  توصیف کرد که  مربی ای  را  او 

می دهد  خاصی  اهمیت  بازی کنانش 

تصمیامت  که  اوست  خود  نهایت  در  اما 

اصلی را می گیرد و همه نیز به آن احرتام 

می گذارند. 

اسکای اسپورتس ادعا کرد که ادین ژکو، 

ا باشگاه  ستاره بوسنیایی منچسرتسیتی، ب

رم به توافق رسید.  

به  بونی  ویلفرد  پیوسنت  به  توجه  ا  ب

منچسرتسیتی در جنوری گذشته، جایگاه 

خطر  به  پیش  از  بیش  تیم  این  ژکو  در 

این  در  اسرتلینگ  رحیم  با حضور  و  افتاد 

به  ترک  تصمیم  نهایت  در  او  تابستان، 

سیتی گرفت.  

ژکو  گرفنت  خدمت  به  برای  هم  آرسنال 

ابراز عالقه کرده بود اما به نظر می رسد او 

بته  ال کند.  ترک  برتر  را  لیگ  داده  ترجیح 

باشگاه  دو  انتقال،  این  نهایی شدن  برای 

توافق  به  انتقال  مبلغ  رس  بر  باید  هم 

برسند.  

برای  گذشته  فصل  که  دیداری   32 در  او 

مثر  به  گول   6 تنها  داد،  انجام  سیتی 

رساند.  

گرفت  تصمیم  ایتد  منچسرتیون باشگاه 

تا آنخل دی ماریا را بخاطر غیبت در تور 

پیش فصل این باشگاه جریمه کند. 

می رسد  نظر  به  که  ماریا  دی  آنخل 

ایتد  منچسرتیون در  خود  واپسین  روزهای 

پاری  راهی  زودی  به  و  می کند  سپری  را 

باشگاه  سوی  از  شد،  خواهد  ژرمن  سن 

جریمه  پوند  هزار   360 ایتد  منچسرتیون

شد. 

ا رقم  ستاره آرژانتینی که تابستان گذشته ب

ایتد  75 میلیون یورو از رئال به منچسرتیون

این  انتقاالت  و  نقل  رکورد  و  پیوست 

باشگاه را شکست، به دلیل حضور در کوپا 

فن  از  بازی کنان  سایر  از  بیش  آمریکا، 

او  اما  بود  تابستانی گرفته  خال مرخصی 

که قرار بود 25 جوالی در آمریکا به اردوی 

از زد.  ایتد ملحق شود، از این کار رسب یون

انتقال قریب الوقوع این بازی کن به پاری 

دی  عجیب  حرکت  این  دلیل  ژرمن،  سن 

ماریا عنوان شده است. 

به  که  کرد  ادعا  دیروز  گول  وبسایت 

باشگاه  غیرموجه،  غیبت  همین  دلیل 

اندازه  به  را  ماریا  دی  ایتد،  منچسرتیون

پوند،  هزار   360 معادل  حقوق،  هفته  دو 

است  ذکر  به  الزم  است.  کرده  جریمه 

و  انگلیسی  رسانه های  ادعای  طبق  که 

فرانسوی، تا دوشنبه کار انتقال دی ماریا 

به PSg نهایی خواهد شد. 

پل پوگبا، ستاره فرانسوی یوونتوس معتقد 

نقشی  می تواند  آتی،  فصل  در  که  است 

داشته  یووه  ترکیب  در  همیشه  از  موثرتر 

باشد. 

دو  گذشته،  ماه  یک  در  یوونتوسی ها 

داده  دست  از  را  خود  ارزش مند  هافبک 

نیویورک سیتی شد،  پیرلو راهی  ابتدا  اند. 

بایرن  به  یورو  میلیون   40 ا  ب ویدال  سپس 

فصل   4 در  که  ویدالی  پیوست.  مونیخ 

تیم  این  برای  گول   35 یووه،  در  حضورش 

به مثر رساند. این در حالی است که پوگبا 

زده  یووه  برای  گول   20 اخیر  فصل  سه  در 

است. 

دلو  گاتزتا  ا  ب مصاحبه  در  فرانسوی  ستاره 

اسپورت ادعا کرد که می تواند جای ویدال 

و پیرلو را به خوبی پر کند: هرجا که مربی 

فاز  در  اما  می کنم  بازی  بخواهد  من  از 

و  داشت  خواهم  بهرتی  عمل کرد  تهاجمی 

خوشحال خواهم شد اگر در این منطقه به 

پشت  بازی  مثال  بطور  شوم.  گرفته  بازی 

از  و  است  مطلوب  من  برای  مهاجم  دو 

چه  مربی  که  بینیم  ب اما  می برم  لذت  آن 

تصمیمی خواهد گرفت. 

هافبک  فعال ترین  بتوانم  می کنم  فکر 

ام  عالقه  مورد  پست  در  اگر  باشم.  یووه 

خواهد  تیم  و  خودم  نفع  به  کنم،  بازی 

را در خط میانی  بازی کن بزرگ  شد. ما دو 

از  سال،  چند  این  در  اما  دادیم  دست  از 

ویدال و پیرلو چیزهای زیادی یاد گرفته ام 

تا  که  دهم  نشان  تا  است  آن  زمان  حاال  و 

داشته  پیرشفت  ام  بازی  سطح  اندازه،  چه 

و  پیرلو  جای  می توانم  که  معتقدم  است. 

ویدال را به خوبی پر کنم. 

درست است که این دو یووه را ترک کردند 

جذب  را  مستعدی  و  خوب  بازی کنان  اما 

برای  و  هستیم  یوونتوس  ما  ایم.  کرده 

یا  کسب پنجمین قهرمانی متوالی در ایتال

مبارزه خواهیم کرد. 

از  پیش  خربی  نشست  در  گواردیوال  پپ 

ولفسبورگ،  مقابل  آملان  سوپرجام  بازی 

به زودی در مورد وضعیت  اعالم کرد که 

آینده خود در بایرن تصمیم گیری خواهد 

کرد. 

سه  قراردادی  ا  ب گواردیوال  پیش  سال  دو 

دو  در  او  پیوست.  مونیخ  بایرن  به  ساله 

فصل اخیر دو قهرمانی بوندسلیگا و یک 

به  تیم  این  برای  را  قهرمانی جام حذفی 

متدید  به  راضی  هنوز  اما  آورده  ارمغان 

قراردادش نشده است. 

ا  ب گفتگو  در  ا  بارسلون سابق  رسمربی 

من  گفت:  رابطه  همین  در  خربنگاران 

و  هستم  بایرن  رسمربی  حارض  حال  در 

خوشحامل.  دارم  حضور  این جا  این که  از 

ام  نگرفته  آینده تصمیمی  مورد  در  هنوز 

و  هوینس  اولی  رومینیگه،  زودی  به  اما 

سامر را از تصمیمم آگاه خواهم کرد. 

اما  است  باقی  وقت  مورد  این  در  هنوز 

ابتدا  باشد،  قرارداد  متدید  به  قرار  اگر 

و  مشکل  حضورم  که  شوم  مطمنئ  باید 

به  تا  بود.  نخواهد  بایرن  برای  دردرسی 

امروز بهرتین تالشم را برای این باشگاه 

انجام داده ام و در ادامه نیز چنین خواهم 

از باشگاه های  کرد. هیچ پیشنهادی هم 

دیگر دریافت نکرده ام. 

باشگاه  از  که  است  ذکر  به  الزم 

به عنوان مقصد احتاملی  منچسرتسیتی 

شده  برده  نام  بایرن  ترک  از  پس  پپ 

است. 

رئال  هافبک سابق  فارت،  در  فن  رافائل 

مادرید، باشگاه سابقش را به ناشکیبایی 

متهم کرد.  

این ستاره هلندی که بین سال های 2008 

در  بازی  کرد،  مادرید  رئال  برای   2010 تا 

ار  این تابستان به اللیگا برگشت و این ب

پیراهن بتیس را به تن خواهد کرد.  

او به AS گفت: در رئال مادرید، اگر جامی 

رئال  است.  بزرگ  رسوایی  یک  نربید، 

در  وقتی  و  باشگاه  دنیاست  مهم ترین 

دیداری شکست می خورید، آخر دنیاست. 

بودم،  آن جا  سال  دو  که  می کنم  افتخار 

بازی  کردم و برای تیم گول زدم.  

رامون  که  رفتم  رئال  به  وقتی  من 

پدرراگ  بود،  باشگاه  رئیس  کالدرون 

و  برند  باشگاه  ورزشی  مدیر  میاتوویچ 

سه  هر  بعد  ماه  سه  رسمربی.  شوسرت، 

آن ها از باشگاه رفتند.

فن در فارت هم چنین از رئالی ها به دلیل 

داشتند،  کاسیاس  ایکر  ا  ب که  رفتاری 

جدایی  کاسیاس  گفت:  و  کرد  انتقاد 

زیادی  جام های  او  بود.  کننده  ناراحت 

یک  اش،  جدایی  نحوه  و  برد  رئال  ا  ب

کاسیاس  او  بود.  به  کامل  بی احرتامی 

مانند خون  رئال  و  بود  رئال  ا  ب معنی  هم 

در رگ های او جریان داشت. امیدوارم او 

در پورتو  این فرصت را پیدا کند که نشان 

بدهد که هم چنان خوب است.  
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محلی  مقام های  روز:  اطالعات 

والیت پروان می گویند که در حمله 

موتر  بر  طالبان  گروه  جمعه  شب 

ولسوالی  پولیس  فرمانده  حامل 

دو  و  کشته  رسباز  یک  سیدخیل 

نفر دیگر، به شمول فرمانده پولیس 

سیدخیل، زخمی شده اند. 

والی  سخن گوی  صدیقی،  وحید 

حادثه  این  که  است  گفته  پروان، 

حوالی ساعت 10:30 شب جمعه در 

منطقه ی جنگل باغ والیت پروان رخ 

داده است.

این  در  که  گفته  صدیقی  آقای 

فرمانده  مرهی،  مالشاه  حمله، 

یک  با  هم راه  سیدخیل  پولیس 

محافظش زخمی شدند و یک رسباز 

با طالبان مهاجم کشته  در درگیری 

شده است.

به وقوع  او حادثه زمانی  به گفته ی 

وظیفه  از  مری  مالشاه  که  پیوست 

که  بود  حرکت  در  منزلش  سوی  به 

موتر حاملش مورد حمله مسلحانه ی 

مخالفان مسلح قرار گرفت. 

اما تاکنون معلوم نیست که در این 

رویداد از مهاجامن کسی کشته و یا 

والی  نه. سخن گوی  یا  زخمی شده 

تحقیقات  پولیس  که  گفته  پروان 

آغاز  پیرامون شناسایی مهاجامن  را 

کرده است.

از  کابل  شامل  در  پروان  والیت 

اما  است؛  کشور  امن  والیت های 

برخی  شاهد  گذشته،  ماه  چند  در 

ناآرامی ها بوده است.

شورشیان  که  می شود  گفته 

دره  مناطق  از  را  شان  برنامه های 

به  صافی  کوه  ولسوالی  و  غوربند 

دولتی  نیروهای  به  حمله  هدف 

نیروهای  می کنند.  سازماندهی 

عنوان  به  را  منطقه  دو  این  امنیتی 

تثبیت  رنگ رسخ،  با  خطر  محالت 

کرده اند.

هم جوار  والیت های  در  ناامنی ها 

پروان باعث شده که این والیت نیز 

تازه ترین  در  باشد.  ناآرامی ها  شاهد 

مورد، شورشیان طالبان به نیروهای 

حمله  سالنگ  ولسوالی  در  امنیتی 

کردند و نزدیک به پنج ساعت با این 

نیروها درگیری شدند.

دوم  دور  افتادن  تعویق  به  از  پس  روز:  اطالعات 

دانیل  طالبان،  گروه  و  افغانستان  گفت وگوهای صلح 

فیلد من، مناینده خاص ایاالت متحده ی آمریکا برای 

افغانستان و پاکستان گفته است که امید است دور دوم 

گفت وگوها به زودی آغاز شود.

آقای فیلد من که روز گذشته در نشست خربی در سفارت 

از  امیدواری  آمریکا، در کابل، صحبت می کرد ضمن 

آغاز دور دوم این گفت وگوها گفت که فکر منی کند این 

پروسه برای مدت زیاد به تعویق انداخته شود.

دوم  دور  برگزاری  مشخص  زمان  مورد  در  او  هرچند 

گفت وگوها چیزی نگفت؛ اما اشاره کرد که کشورش بنا 

به تقاضای حکومت افغانستان و پاکستان به نظارت از 

جریان مذاکرات صلح ادامه می دهد.

حکومت  میان  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور  بود  قرار 

افغانستان و طالبان روز گذشته 31 جوالی در پاکستان 

نرش  با  پاکستان  خارجه ی  وزارت  اما  شود؛  برگزار 

خربنامه ای اعالم کرد که با انتشار خرب مرگ مال عمر، 

به  اندکی  گفت وگوها  این  طالبان  گروه  پیشین  رهرب 

تعویق افتاده است.

در این خربنامه آمده است: » با رشایط پیش آمده دولت 

تعویق  به  گفت وگوها  این  که  است  مصمم  پاکستان 

بیافتد تا نظرات رسان طالبان در این ارتباط و هم چنین 

اسرتاتژی جدید این گروه با تعیین رهربی جدید روشن 

شود.«

دور اول این گفت وگوها ماه گذشته در مری پاکستان 

برگزار شد که آمریکا و چین ناظر آن بودند.

در همین حال دانیل فیلد من که در سفری از اسالم 

آباد به کابل آمده است می گوید که با مقام های افغان 

روی موضوعات مهم و گوناگون گفت وگوهای سودمند 

انجام داده است. 

اصالحات  کمیسیون  جدید  رییس  با  که  افزود  او 

انتخاباتی و اعضای آن، دیدار کرده و پالن های خود در 

ارتباط به اصالحات را با آن ها در میان گذاشته است.

وی هم چنان گفت که با رییس اجرایی نیز دیدار داشته 

و به گفته ی او، آن ها به حامیت جدی شان از حکومت 

وحدت ملی ادامه می دهند.

فیلدمن افزود که آمریکا از پروسه ی صلح افغانستان، 

حامیت منوده و در این زمینه همکاری جدی می کند. 

او نقش مثبت حکومت پاکستان در انجام گفت وگوهای 

صلح افغانستان را مورد ستایش قرار داد.

برای صلح  زمینه ی  حاال  که  گفت  هم چنان  من  فیلد 

مساعد شده و برای طالبان، چانس خوبی فراهم شده 

افغانستان سهیم  از طریق صلح در نظام سیاسی  که 

شوند.

ظاهراً معلوم می شود که نشست دور دوم گفت وگوهای 

صلح بخاطر انتشار خرب مرگ مال عمر به تعویق افتاده 

است. اما مناینده ی خاص آمریکا به ارتباط مرگ مال 

عمر گفت که وی نیز موضوع را از رسانه ها خرب شده 

است.

او  به سوال های خربنگاران پیرامون این که مال عمر 

از مرگ وی قبالً خرب  آیا آمریکا  چه گونه مرده است؟ 

داشته یا خیر؟ پاسخ نداد و گفت که آن ها در این مورد 

تحقیقات الزم را انجام داده و بعداً معلومات شان را با 

رسانه ها رشیک خواهند کرد.

عمر،  مال  مرگ  به  مبنی  خربهای  اخیر  روزهای  در 

افغانستان  دولت  رسید.  نرش  به  طالبان  پیشین  رهرب 

و سخن گوی گروه طالبان رسامً خرب مرگ او را تایید 

کردند.

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

فرمانده پولیس ولسوالی سیدخیل 
پروان در حمله ی طالبان 

زخمی شد

نماینده خاص امریکا:
 امید است دور دوم گفت وگوهای صلح به زودی آغاز شود


