
باطل کردن  افغانستان،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کارت های رأی دهی گذشته را غیرممکن می داند.

خواهان  افغانستان،  حکومت  سیاسی  اپوزیسیون  اما 

ابطال کارت های رأی دهی گذشته شده است.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید 
توزیع  مشکل،  این  بر  آمدن  فایق  راه حل  یگانه  که 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  برقی  شناس نامه های 

می باشد.
گفته  آزادی  رادیو  به  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
است: کمیسیون می خواهد که جامعۀ مدنی و احزاب 
تا  کنند  وارد  فشار  افغانستان  باالی حکومت  سیاسی 
این  اگر  شود.  آغاز  فرصت  زودترین  به  پروسه  این 
پروسه عملی نگردد، کمسیون مستقل انتخابات ناگزیر 
است که توسط کارت های...           ادامه صفحه 7
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خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است؛ ]اما[ این ماییم که از 
میان هزاران شادی، به دنبال حاشیة غمگیِن شادی ها می رویم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستاِن پس از 2014؛
محور گفت وگوی وزیر دفاع افغانستان 

با رییس جمهور پاکستان

جلسۀ شورای وزیران افغانستان، موضوع اتهام برشرکت 
هوایی کام ایر از سوی نیروهای امریکایی را مورد بحث 

قرار داده است.
سفارت  به  رسمی  نامۀ  ارسال  با  افغانستان  حکومت 
در  شواهد  و  اسناد  ارایه  خواهان  کابل،  در  امریکا 

خصوص این اتهام شده است.
ریاست جمهوری با نشر اعالمیۀ...       ادامه صفحه 6

نیروهای بین المللی در افغانستان می گویند که به دلیل برعهده گیری 
مسوولیت های بیشتر امنیتی و رهبری عملیات های نظامی توسط 

نیروهای افغان، تلفات این نیروها افزایش یافته است.
جنرال گونتر کتس سخنگوی نیروهای آیساف روز گذشته در 
حاضر  حال  در  افغان  نیروهای  که  گفت  خبری  نشست  یک 
مسوولیت بیش از هشتاد درصد عملیات ها را بر عهده دارند و 
دلیل افزایش تلفات نیروهای افغان نیز حضور آنان در رهبری 

عملیات های نظامی می باشد.
این درحالی است که وزارت داخله از افزایش تلفات نیروهای 

افغان ابراز نگرانی کرده است.
از  جاده یی،  کنار  ماین های  که  افزود  آیساف  سخنگوی 
نگرانی های آیساف به شمار می رود که آنان با آموزش نیروهای 

افغان در خنثاسازی این ماین ها، برای...        ادامه صفحه 7

وزیر خارجه پاکستان با تأکید بر لزوم مشارکت همه 
که  است  گفته  افغانستان،  موضوع  حل  در  کشورها 

پاکستان در امور افغانستان از امریکا پیروی نمی کند. 
حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان گفت: ما برای روابط 
این  اما  هستیم،  قایل  زیادی  اهمیت  امریکا  با  خود 
این کشور  موضوع سبب نمی شود حمله هواپیماهای 
آغاز  مشرف  جنرال  زمان  از  که  را  پاکستان  خاک  به 

شد، تأیید کنیم.
وی افزود: روابط پاکستان با امریکا نیز اگرچه اهمیت 
دارد اما این بدان معنی نیست که در امور افغانستان از 

این کشور پیروی کنیم.
به گفته خانم ربانی، پاکستان خواهان همکاری امریکا 

برای پیشرفت روند صلح در افغانستان است.

وی گفت: 49 کشور به کمک هم نتوانستند مشکالت 
انتظار  بنابراین چطور می توان  افغانستان را حل کنند، 
داشت پاکستان به تنهایی امنیت را در این کشور برقرار 

نماید.
وی افزود: پاکستان برای برقراری امنیت در افغانستان 
نیاز به مشارکت سایر کشورها دارد، اما این بدان معنا 
نیست که سایر کشورها به طور مستقیم به دنبال اداره 

افغانستان باشند.
بانو ربانی تأکید کرد: امنیت در افغانستان از هر حیث 

به نفع پاکستان است.
وزیر خارجه پاکستان درباره تنش های اخیر به وجود 
آمده بین دهلی نو و اسالم آباد نیز گفت: هند و پاکستان 
باید از آسیب جنگ های قبلی که با یکدیگر داشته اند 
پند بگیرند و مذاکره را...                 ادامه صفحه 6

شورای وزیران:

اگر اتهام بر کام ایر ثابت نشد

اعادۀ حیثیت می کنیم

عامل اصلی افزایش 
تلفات نیروهای افغان 

وزیر خارجۀ پاکستان:

49 کشور نتوانستند مشکل افغانستان را حل کنند!

کمیسیون انتخابات:

ابطال کارت های گذشته ناممکن است
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صفحه 6

49 کشور به کمک هم نتوانستند مشکالت افغانستان را حل کنند، بنابراین چه طور می توان 
انتظار داشت پاکستان به تنهایی امنیت را در این کشور برقرار نماید

محمد محقق: »در گذشته 11 میلیون رای دهنده تخمین شده بود، اما 17 میلیون کارت 
توزیع شده است. 6 میلیون کارت اضافی توزیع شده است. زمان انتخابات آن ها را 

پشت کرده می آورند و در صندوق   ها می ریزند و این، راه اساسی تقلب است. کسانی که 
باالی کارت های گذشته پافشاری می کنند، می خواهند تقلب کنند.«



انتخابات  برگزاری  به  سال  یک  کم وبیش 
مانده است؛ فرصتی که  باقی  ریاست جمهوری 
مهم  از هرجهت  افغانستان  سیاسی  آیندة  برای 
تلقی می شود. جان کری نامزد وزارت خارجۀ 
گونۀ  به  کشور  این  سنای  مجلس  در  امریکا 
سالم  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  از  آشکار 
نشان  موضوع  این  کرد.  حمایت  افغانستان  در 
می دهد که به همان میزانی که در درون جامعه 
نسبت به انتخابات حساسیت های الزم به وجود 
تمویل کننده  عنوان  به  آمده، جامعۀ جهانی هم 
و حمایت کنندة روند سیاسی جدید در کشور، 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  به  نسبت 
نیست  بی دلیل  دارد.  دغدغه هایي  افغانستان 
این  حاال  از  امریکا  خارجۀ  وزارت  نامزد  که 
نگرانی ها را مطرح می کند. حتمًا مسایلی اتفاق 
افتاده و یا در شرف رخ دادن است که این گونه 
انتخابات  به  نسبت  را  جهانی  جامعۀ  مقام های 

سال 2014 میالدی حساس کرده است. 
در این که جناح بر سر قدرت هم چنان به حفظ 
قدرت می اندیشد، جای شک وجود ندارد. اما 
با چالش های  این خصوص  در  این جناح هم 
نمی تواند  به ساده گی  که  است  روبه رو  بزرگی 
قضیۀ انتخابات را به نفع خود مصادره کند. اگر 
به آسانی میسر بود، بدون شک  چنین فرصتی 
این جناح خود را به این در و آن در نمی زد و 
مکانیسم و گزینه های مختلفی را روی میز قرار 

نمی داد. 
از هر زمان  بیشتر  آقای کرزی در حال حاضر 
دیگری خود را مواجه با مشکالت و چالش ها 
هم چون  را  جهانی  حمایت  دیگر  او  می بیند. 
و  ندارد  خود  با  حکومت  نخسِت  سال های 
در  سیاسی  بِد  بازی  دلیل  به  دیگر،  جانب  از 
شده  منزوی  کافی  اندازة  به  نیز  جامعه  درون 
در  را  کرزی  آقای  روزها  این  در  اگر  است. 
بسیار شکسته  باشید،  دیده  تلویزیون ها  صفحۀ 
امریکا  سفر  گویا  می رسد.  نظر  به  ناراحت  و 
که  است  نبوده  خوشایند  چندان  ایشان  برای 
پیامدهای آن را تا به حال می توان در رفتار و 

گفتار رییس جمهوری شاهد بود. 
با  اپوزیسیون  جناح های  دیگر،  سوي  از  اما 
قدرت  با  گذشته،  سال های  تجربۀ  از  آموختن 
در  که  امیدوارند  و  شده  بازی  وارد  کم نظیری 
انتخابات آینده، نقش سرنوشت سازِ خود را به 
گونه یي که مردم انتظار دارند، انجام دهند. پس 
از گذشت بیش از یک دهه از تحوالت تازه در 
منسجم تر  جامعه  نخبه گان  که  می بینیم  کشور، 
و  می شوند  کارزار  وارد  مدون  برنامه های  با  و 
چنان موجی از حمایت های مردمی را به سمت 
خود می کشانند که تا امروز افغانستان کمتر نظیِر 

آن را شاهد بوده است. 
مزار شریف  نشست سران جبهۀ ملی در شهر 
کشور  سیاسی  روند  در  تازه یی  تکانۀ  می تواند 
پس از یک دهه به شمار رود. هر چند برخی 
که  که نشست هایي  دارند  باور  آگاهان سیاسی 
انجام  انتخابات  برگزاری  از  پیش  سال  یک 
می شود، بیشتر شکل تاکتیکی دارد، ولی این گونه 

نشست ها چند نکته را به ثبوت می رسانند.
که  جناح هایي  ویژه  به  و  جامعه  نخبه گان  1ـ 
در بیش از سی سال گذشته در کوران حوادث 
مردمی  پایگاه های  از  و  شده اند  آب دیده 
شرایط  حساسیت  اند،  برخوردار  قدرت مندی 
به دور یک  که  دریافته اند و تالش می کنند  را 

برنامۀ مدون ملی گرد آیند.
2ـ این جناح ها دریافته اند که خالف سال های 
قرار  حساسی  شرایط  در  افغانستان  گذشته، 
گرفته و بدون مشارکت سیاسی تمام جناح های 
موجود سیاسی و به ویژه آنانی که حرفی برای 
دارند،  وضعیت  تغییر  برای  طرحی  و  گفتن 

نمی توان به جامعۀ امن دست پیدا کرد.
3ـ این جناح ها متوجه شده اند که با ایتالف های 

شکننده و بدون داشتِن یک طرح ملی نمی توان 
در انتخابات به نتایجی رسید که برای افغانستان 

عامل پیام مشخصی باشد.
حکومت  تجربۀ  روشنی  در  جناح ها  این  4ـ 
فعلی و درک ضعف های آن، در پی آن اند که 
تا  کنند  ایجاد  آن  برای  مستحکمی  جایگزین 
بتواند از پِس مدیریت سیاسی کشور به گونه یی 
اساسِی  خواست های  به  مردم  که  شود  بیرون 

خود در یک نظام پاسخ گو برسند.
سنجش  با  سیاسی  احزاب  و  جناح ها  این  5ـ 
وزن سیاسِی خود تالش دارند که در انتخابات 
به  جناحی  و  حزبی  پراکنده گی های  از  آینده 
مقیاس قابل قبولی بکاهند و با حمایت بی دریِغ 

مردم وارد کارزار انتخاباتی شوند.
عامل  مهم ترین  که  دریافته اند  جناح ها  این  6ـ 
و  مردم  سمت  به  رفتن  انتخابات،  در  پیروزی 
بدون  آن هاست.  نیازهای  و  شنیدن خواست ها 
مشارکت مردمی هیچ دولتی مقرون به موفقیت 
همین  دلیل  به  نیز  فعلی  حکومت  و  نیست 
با  جامعه  مشکالت  پس  از  نتوانسته  کاستی 

موفقیت بیرون شود.
این  به خصوص  و  دریافته اند  جناح ها  این  7ـ 
که  گرفته اند  قدرت  سِر  بر  جناح  از  را  درس 
بازی با کارت های قومی و تباری، افغانستان را 
به بحران می کشاند و این مساله باعث می شود 

که همه به یک میزان بازندة وضعیت شوند.
8ـ این جناح ها و احزاب درک کرده اند که جامعه 
کتله یي یک دست و یک سان نیست و رنگارنگی 
آن از زیبایی آن نشأت گرفته است. پس در پی 
یک سان گرایی و یک سان سازی جامعه نباید بود 
و به تضارب آرا و اندیشه بها باید داد و از آن ها 

برای ایجاد اجماع ملی استفاده کرد.
که  شده اند  متوجه  خوبی  به  جناح ها  این  9ـ 
بدون برنامه و اصول مدون سیاسی، نمی توان از 
یک حرکت قدرت مند سیاسی در کشور سخن 
به همین دلیل اساس یک طرح ملی را  گفت؛ 
نهادهای  و  احزاب  تمام  می تواند  که  ریخته اند 

ملی را به دور یک آجندای ملی جمع کند. 
عنوان  به  حاال  از  که  مسایلی اند  این ها 
دموکراتیک  نظام  یک  اصلی  شاخصه های 
در  حرکتی  هر  گرفت.  نام  آن ها  از  می توان 
کشور که با چنین دورنمایی انجام شود، ضریب 
موفقیِت آن باالست. حاال پس از یک دهه مردم 
افغانستان انتظار دارند که نخبه گان کشور وارد 
میدان شده و برای حکومت فعلی، بدیلی شوند 
که بتواند برای رفع مشکالت جامعه راه حل های 

عقالنی و معقول ارایه کند. 
البته در نشست مزار شریف بحث های دیگری 
ایجاد  به  می توان  جمله  از  که  شد  مطرح  هم 
اصالحات در قانون انتخابات و آماده گی برای 
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه اشاره کرد. 
جامعه  اصلی  دغدغه های  از  هم  مسایل  این 
است و در این راستا نگرانی های جدی وجود 
دارد. چون هر قدر جناح های سیاسی با برنامه و 
انسجام وارد میدان رقابت های انتخاباتی شوند، 
ولی اگر آماده گی برای انتخابات به حدی نباشد 
که عادالنه بودِن آن را ضمانت کند، نمی توان از 

تغییرات اساسی در آینده سخن گفت.  
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احمد عمران

در انتظارِ تکانه یي دیگر در 

وضعیت سیاسی کشـور
 

استاد  اشتراک  با  بلخ  در  ملی  جبهۀ  سران  نشست 
عطامحمد نور، تازه ترین حرکتی ست که به منظور تشکیل 
یک ایتالف سیاسی در برابر نظام کنونی صورت می گیرد. 
قرار گزارش ها، این نشست اعالم داشته که به زودی نامزد 
آینده،  انتخابات  در  تا  کرد  خواهد  معرفی  را  مشخصی 

مقابل تیم بر سِر اقتدار به مبارزه بپردازد.
هر  معرفی  از  پیش  که  است  شده  گفته  نشست  این  در 
نامزدی، باید با جریان هایي مثل ایتالف ملی، شخصیت های 
مستقل و بانفوذ سیاسی و هم چنان احزابی که برنامه های 
در  و  بگیرد  صورت  مشوره   و  رای زنی  دارند،  مشابه 
هماهنگی با آن ها، یک شخص بااعتبار و مورد قبوِل همه 
معرفی شود. چرا که در حال حاضر، بدیل بسیار قوی یی 
انتخابات ـ  نامزدی که ـ در صورت برگزاری  در مقابل 
آقای کرزی و تیمش از او حمایت خواهند کرد، وجود 

ندارد. 
به  اپوزیسیون ها  و  ایتالف ها  اکثر  گذشته،  سال  چند  در 
شده  سبب  کل  در  که  کرده اند  حرکت  پراکنده  صورت 
به  را  سیاسی  کالن  مسایل  همراهانش،  و  کرزی  آقای 
نفع خودشان تفسیر و تبیین کنند. بنابراین، نفس حرکتی 
امیدوارکننده  و  نیک  بسیار  است،  افتاده  به راه  اکنون  که 
می نماید. اما بی تردید که کاستي ها و اشکاالتی هم در این 

حرکت وجود دارد که باید به زودی به آن پرداخته شود.
فعاًل  که  آن چه  از  بیشتر  باید  کنونی  چتر  آن که،  نخست 
هست، گسترده شود؛ به این معنا که سامان دهنده گان این 
پِی  در  باید  ـ  دارند  نظر  در  که  همان گونه یی  ـ  حرکت 
و  ملی  ایتالف  چون  جریان ها  و  احزاب  سا یر  با  تفاهم 
دیگر شخصیت های مستقل سیاسی جهادی باشند تا این 
چتر هر روز وسیع تر شود و در نتیجه بتواند تا فرا رسیدن 
موعد انتخابات، یک نامزد همه شمول و موثر را براي تغییر 

و بهبود در سرنوشت سیاسِي افغانستان معرفي بدارد.
ظرفیت ها  تشخیِص  و  دریافت  پی  در  باید  حرکت  این 
با  که  بی گمان  باشد.  کشور  در  موجود  واقعیت هاي  و 
گسترِش این جریان و با داشتِن چنین رویکردي، شناسایی 
نیست و شخصیت هایی وجود  نامزدی دشوار  یک چنین 

دارند که بتوانند این رسالت را به دوش کشند. 
و اما سبوتاژهای تیم حاکم، مسالۀ دیگری ست که نباید از 
نظِر این جریان دور بماند. چرا که در صورت بی احتیاطی 
و  خنثا  را  این حرکت  مي تواند  اقتدار  سِر  بر  تیم  آن ها، 
داده  نشان  تجربه  سازد.  منحرف  اصلي اش  مسیر  از  یا 
ایتالف ها  آقای کرزی و حامیانش در شکستن  است که 
بارها  و  دارند  ید طوالیي  باهم شدن ها،  از  و جلوگیري 
توطیه های  از  رویکرد  این  متفرق ساخته اند.  را  متحدین 
سیاسی گرفته تا ایجاد اختالف میان سران اپوزیسیون، به 

کرات دیده شده است.
بازهم  را  شگرد  و  برنامه  این  حکومت  که  نیست  بعید 
روي دست گیرد. و یکی از زمینه هاي موجود برای به کار 
بستِن این شگرد، می تواند در حاشیه ماندِن برخي احزاب، 

گروه ها و شخصیت های ملی و جهادی باشد. 
است.  زماني  محدودیِت  گرفتن  نظر  در  دیگر  مسالۀ  و 
برنامۀ گسترش، تنظیِم برنامه و تعیین نامزد شایستۀ این 
حرکت باید از همین اکنون آغاز شود. زیرا فقط یک سال 
این همه،  باقی مانده، و عملی ساختِن  انتخابات  به  دیگر 

کوشش بسیار می طلبد.
دارد؛  نیاز  اعتمادسازی  به  کنونی،  شرایط  در  افغانستان 
اعتمادسازي هم در سیستم و هم در میان شخصیت های 
ملی  از شخصیت های  برخی  کشور.  نخبه گان  و  سیاسی 
کشور از مدتی به این سو به این فکر افتاده اند که زمینه را 
برای رسیدن به اجندای ملی و تفاهم ملی مساعد سازند. 
اینک حرکت استاد عطامحمد نور نیز در این راستا مي تواند 
موثر تمام شود و اجندای ملی و نقشۀ راهِ افغانستان شکل 
بگیرد. باید با ایجاد یک تفاهم کالن، ایتالف ملی و جبهۀ 
ملی و دیگر جریان های سیاسی کشور دست به دسِت هم 
نامزد همه شمول و خوش نام را برای مردم  دهند و یک 
افغانستان معرفی کنند تا به این ترتیب، هم خطِر انحصار 

قدرت، منتفي و هم مسیر پیشرفِت کشور هموار گردد.

تالش برای ایجاد یک چتر 
کالن سیاسی در افغانستان

آقای کرزی در حال حاضر بیشتر 
از هر زمان دیگری خود را مواجه با 
مشکالت و چالش ها می بیند. او دیگر 
حمایت جهانی را هم چون سال های 
نخسِت حکومت با خود ندارد و از 
جانب دیگر، به دلیل بازی بِد سیاسی 
در درون جامعه نیز به اندازة کافی 
منزوی شده است. اگر در این روزها 
آقای کرزی را در صفحة تلویزیون ها 
دیده باشید، بسیار شکسته و 
ناراحت به نظر می رسد. گویا سفر 
امریکا برای ایشان چندان خوشایند 
نبوده است که پیامدهای آن را تا 
به حال می توان در رفتار و گفتار 
رییس جمهوری شاهد بود



نخستین  در  سال  دو  گذشت  از  بعد  علی  بن  العابدین  زین 
مصاحبه اش قسم یاد کرد که به هیچ عنوان دستور تیراندازی به 

سمت تظاهرکنندگان را صادر نکرده است.
زین العابدین بن علی، رییس جمهور مخلوع تونس در نخستین 
مصاحبه خود بعد از فرار از تونس در سال 2011 در گفت وگو با 
سایت »تونسی سیکریه« عنوان داشت: من قصد نداشتم کشورم 
را ترک کنم اما بعد از آنکه مطمین شدم زنده گی من و خانواده ام 
تونس  از  گرفتم  تصمیم  است  خطر  معرض  در  کشور  این  در 

خارج شوم.
بر کشتار تظاهرکنندگان  مبنی  افزود: من دستوری  ادامه  وی در 
صادر نکردم بلکه در آن زمان خود را آماده می کردم تا سخنرانی 

چهارمم را در خصوص تصمیمات مهم اتخاذ شده ایراد کنم.
بن علی تاکید کرد: من بدون برداشتن داروها و عینکم تونس را به 
صورت هوایی ترک کردم چرا که امیدوار بودم برگردم اما هواپیما 

بدون اطالع من به تونس برگشت.
وی گفت: در تاریخ هشت جنوری و بعد از شنیدن اخبار حمله 
تروریست ها به مراکز پولیس و نیروهای امنیتی به این نیروها ابالغ 
کردم که برای دفاع از خود می توانند از سالح استفاد کنند. در 
مقابل خداوند و مردم کشورم سوگند می خورم که هیچ دستوری 
مبنی بر تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان صادر نکردم و وزرای 

داخله و دفاع از این اتهامات مبرا هستند.
اتهامات وارده علیه خود  تا به تمام  تاکید کرد: آماده ام  بن علی 
در یک دادگاه مستقل پاسخ دهم. من وجود مواد مخدر و پول و 

سالح در کاخ ریاست جمهوری را کامال رد می کنم.
وی ادامه داد: قصد داشتم در سخنرانی چهارم خود اعالم کنم که 
گروه های تروریستی از اروپا به تونس آمده اند و کشور در خطر 

است و برخی کشورهای عربی و غربی به ما خیانت کرده اند.
بن علی عنوان داشت: می خواستم تشکیل دولت وحدت ملی به 
و  سیاسی  احزاب  مشارکت  و  امور خارجه وقت  وزیر  ریاست 
شخصیت های اسالمی را اعالم کنم و خود از فعالیت های سیاسی 

کناره بگیرم. 
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اوباما در پاسخ به سرنوشت خودش و کلینتون:

شما اصحاب رسانه اصالح شدنی نیستید!
باراک اوباما در مصاحبه یی اظهار داشت 
آیا  که  است  درگیر  مساله  این  با  که 
امریکا در جنگ داخلی  مداخله نظامی 
سوریه به حل و فصل این جنگ خونین 
کمک کرده و یا اوضاع را بدتر خواهد 

کرد.
باراک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دو  طی  امریکا  جمهور  رییس   اوباما، 
مصاحبه یی که روز یکشنبه انجام داد به 
انتقادات منتقدانی که می گویند امریکا به 
اندازه کافی در خصوص مساله سوریه 

مداخله نکرده است، پاسخ داد.
نیو  مجله  با  مصاحبه یی  در  اوباما 
ریپابلیک، این سوال را مطرح کرد: من 
وضعیت  نظیر  وضعیتی  درخصوص 
سوریه باید بپرسم آیا می توانیم تغییراتی 

در اوضاع به وجود آوریم؟ 
اوباما گفت که مجبور است منافع یک مداخله نظامی را 
با توانایی پنتاگون به منظور حمایت از سربازانی که هنوز 

در افغانستان هستند، بسنجد.
مداخله  این  است  ممکن  آیا  ساخت:  خاطرنشان  اوباما 
از  استفاده  یا  و  بدتر  خشونت های  به  منجر  نظامی 
سالح های شیمیایی شود؟ چه چیزی در برگیرنده بهترین 
اسد  بشار  از  پس  ثبات  با  حکومت  یک  برای  دورنما 

است؟
اوباما هم چنین پرسید: من چه طور ده ها هزار نفری را که 
در سوریه کشته شده اند در مقابل ده ها هزار نفری که هم 
اکنون در کشور کنگو در حال از دست دادن جان خود 

هستند، بسنجم؟
رهبران  که  شد  ایراد  حالی  در  اوباما  اظهارنظرهای 
اظهار  داووس  اقتصادی  اجالس  در  جهان  کشورهای 
داشتند که مایل هستند امریکا در مسایل ژئوپولتیک نظیر 

درگیری های سوریه و مالی بیشتر دخالت داشته باشد.
در  دقیقه   60 برنامه  با  مصاحبه یی  در  همچنین  اوباما 
تلویزیون سی بی اس، در مقابل این پرسش که منتقدان 
در مسایل سیاست خارجی  مداخله  از  امریکا  می گویند 

نظیر بحران سوریه اکراه دارد، عصبانی شد.
هواپیماهای  وی  دولت  که  کرد  تاکید  پاسخ  در  اوباما 
امریکا را در تالش های بین المللی برای ساقط کردن رژیم 
معمر قذافی در لیبیا مشارکت داده و رهبری فشارها برای 
را  از ریاست جمهوری مصر  مبارک  کناره گیری حسنی 

در دست داشته است.
وی  دولت  سوریه  درخصوص  که  کرد  تاکید  اوباما 
معکوس  نتیجه  امریکا  اقدام  شود  مطمین  می خواهد 

نخواهد داد.
ما  که  هنگامی  گفت:  اس  بی  سی  تلویزیون  در  اوباما 
عواقب چیزی  همه  آنکه  بدون  و  بزنیم  آب  به  بی گدار 
خدمت  کس  هیچ  به  دهیم،  انجام  را  آن  بسنجیم  را 

نمی کنیم.
وی افزود: ما نخواهیم توانست تمامی جوانب هر انتقال 
جهان  اطراف  درگیری های  در  را  تغییری  هر  و  قدرت 
پیش  در  را  کج  مسیری  آنها  اوقات  گاهی  کنیم،  کنترل 

می گیرند.

از سوی دیگر اوباما در این مصاحبه تاکید کرد که فعاالن 
در بحث  باید  امریکا  در  از سالح  استفاده  کنترل  حامی 

درخصوص سالح در امریکا شنوندگان بهتری باشند.
اوباما همچنین گفت که برای سنت شکار که به چندین 

نسل قبل از وی برمی گردد، احترام عمیقی قائل است.
وی افزود: من فکر می کنم کسانی که آن را رد می کنند 
اشتباه بزرگی انجام می دهند، این واقعیت باید درک شود 
از  متفاوت  بسیار  شهری  مناطق  در  سالح  واقعیت  که 

واقعیت سالح در مناطق روستایی است.
تهاجمی  سالح های  ممنوعیت  خواهان  همچنین  اوباما 
شده  باال  ظرفیت  مهمات  خشاب های  و  نظامی  سبک 

است.
اوباما تاکید کرد: این قابل درک است که مردم در خصوص 
شکار حامی سنت های خانوادگی باشند. در چند ماه آینده 
باید تالش شود تا شکاف های میان حامیان کنترل سالح 
و مخالفان آنها برطرف شود و این به معنی این است که 
حامیان کنترل سالح باید بیشتر شنوای سخنان دیگران به 

نسبت اکنون باشد.
سالحی  خودش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اوباما 
حقیقت  در  گفت:  و  داد  مثبت  جواب  کرده  شلیک  را 
انجام  تیراندازی  تمرین  اوقات  گاهی  ما  در کمپ دیوید 

می دهیم.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به  دیگر،  سوی  از 
باراک اوباما در مصاحبه مشترکی با هیالری کلینتون، وزیر 
امور خارجه امریکا وی را به عنوان یکی از نزدیکترین 
در  آنها  مشترک  دیدگاه  گفت  و  ستوده  خود  مشاوران 
زمانی  که  را  کلینتون  جهان  در  امریکا  نقش  خصوص 
تا هنگامی که شخص وی  متقاعد کرده  بود  رقیب وی 
مشغول به ترمیم اقتصاد امریکا است، کلینتون دیپلمات 

ارشد امریکا باشد.
روز  در  که  خود  مشترک  مصاحبه  در  کلینتون  و  اوباما 
یکشنبه پخش شد با خنده با توصیف همکاری میان خود 
پرداخته و گمانه زنی ها را درخصوص اینکه اوباما ترجیح 
می دهد کلینتون جانشین وی در کاخ سفید پس از سال 

2016 باشد، تقویت کردند.
با این حال هم اوباما و هم کلینتون پرسش ها درخصوص 

کنار  را  آینده  در  انتخاباتی  کمپین های 
گذاشتند.

کلینتون گفت: رییس جمهور و من عمیقا 
نسبت به آنچه که در آینده برای کشور ما 

اتفاق خواهد افتاد اهمیت قائل هستیم.
وی افزود: و من فکر نمی کنم او و نه من 
بتوانیم پیش بینی کنیم که فردا و یا سال 

آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
مشترک  مصاحبه  این  پیشنهاد  که  اوباما 
کلینتون  ستایش  با  داده  کلینتون  به  را 
استعداد  »یک  و  دوست«  »یک  را  وی 
خارق العاده« خواند و همچنین انضباط و 
استقامت و اندیشه و توانایی برنامه ریزی 

کلینتون را ستایش کرد.
سوالی  به  پاسخ  در  کلینتون  و  اوباما 
مساله  و  آنها  سیاسی  آینده  درخصوص 
 2016 سال  در  کلینتون  کاندیداتوری 
رسانه  اصحاب  شما  داشت:  اظهار  اوباما  و  خندیدند 

اصالح شدنی نیستید!
عنوان  به  را  کار خود  پیش  افزود: من چهار روز  اوباما 
رییس جمهور آغاز کردم و شما درباره انتخابات در چهار 

سال بعد صحبت می کنید!
روزجمعه  که  مصاحبه  این  در  که  است  حالی  در  این 
ریاست  کاندیداتوری  مساله  شد  ضبط  سفید  کاخ  در 
جمهوری جو بایدن، معاون اوباما در سال 2016 مطرح 

نشد.
اوباما به شرح اینکه چرا تاکید داشته کلینتون وزیر امور 

خارجه وی شود، پرداخت.
وی تاکید کرد: وی پیش از آن یک چهره جهانی بود، این 
نوبه خود  به  بتواند  باشید که  داشته  را  مهم است کسی 
سفیر موثر باشد بدون آنکه مجبور شود در عرصه جهانی 

شایستگی های خود را نشان دهد.
رد کرده  او  ابتدا  که  بوده  این شغلی  نیز گفت،  کلینتون 

است اما اوباما به اصرارهای خود ادامه داده است.
بود  این  ابتدا گفت  اوباما  تاکید کرد: چیزی که  کلینتون 
که ما اکنون با یک بحران مالی بزرگ روبرو هستیم که 
ممکن است ما را دچار رکود کند. من شاید نتوانم برای 
نقش  در خصوص  شده  ایجاد  انتظارات  کردن  برآورده 
باید  که  هستی  تو  این  بنابراین  کنم  اقدام  جهان  در  ما 
نماینده ما در جهان بیرون باشی و من به مقابله با مصیبت 

اقتصادی که به ارث برده ام، بپردازم.
انتقال  و  تغییرات  جهان  سراسر  در  گفت:  نیز  اوباما 
قدرت هایی در حال رخ دادن است، ما نخواهیم توانست 
هر جنبه این تغییرات را کنترل کنیم و شغل من محافظت 
بتواند  امریکا  به جایی است که  امریکا و وارد شدن  از 

تغییری را ایجاد کند.
نیو  مجله  با  خود  جداگانه  مصاحبه  در  همچنین  اوباما 
خاطر  به  را  کلینتون  خارجه  وزارت  دوره  ریپابلیک، 
کمک به وی برای تعامل با آنچه که امریکا توانست و یا 

نتوانست به اتمام برساند، ستایش کرد.
اوباما افزود: در چهار سال گذشته همکاری های موثری 
انجام شد و من دلتنگ کلینتون خواهم شد، ای کاش که 

او می توانست در کنار ما باشد.

بن علی: 
به خداوند سوگند دستور شلیک 
به تظاهرکننده گان را صادر نکردم
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تاریخ برگزاری انتخابات پاکستان 
تا 10 روز دیگر اعالم می شود

پس  التین  امریکای  و  اروپا  اتحادیه  کشورهای  سران 
توسعه  به  تعهد  با  را  شان  عالی  کنفرانس  روز،  دو  از 
روابط تجارتی دو جانبه پایان دادند. درحالی که جزییات 
بر  اقتصادی  گروه  هردو  است  نشده  اعالن  مشخصی 

روابط محکم تر تاکید کرده اند.
پنیرا، رییس جمهور چیلی به روز یکشنبه در  سباستین 
سانتیاگو پایتخت آن کشور با تقاضا از اتحادیه اروپا و 
امریکای التین برای »یکجا ساختن نیروهای شان برای 

یک آینده بهتر« به این کنفرانس پایان داد.
رکود  حالت  در  جهان  نصف  که  »هنگامی  گفت:  پنیرا 
زندگی کند، نصف دیگر آن نمی تواند به رشد اقتصادی 

اش ادامه بدهد«.
او عالوه نمود: »اکنون زمان آن فرا رسیده است که نیات 

نیک را به نتیجه رساند«.
سخنان او بازتاب دهنده بسیاری سخنرانی هایی بود که 
سران اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای امریکای التین 
کرده  ایراد  همایش  دراین  سیالک(   ( کارابین  وحوزه 

بودند.
اشتراک  سران  همایش  دراین  که  کشوری   60 مقامات 
نموده بودند، روی یک اتحاد قوی تری موافقت نمودند 
یک  و  وکار  مشغله  ایجاد  اقتصادی،  رشد  بتواند  که 

انکشاف پایدار را تامین بکند.
انگال مرکل نخست وزیر آلمان فدرال که به مثابه یکی از 
رهبران برجسته اتحادیه اروپا توجه را بیشتر جلب نموده 
بود تاکید کرد که کشورهای مقروض حوزه پولی یورو، 
می توانند از تجارت با امریکای التین که رشد اش ثابت 

باقی مانده است، سود زیاد ببرند.
بین  ستراتژیک  مناسبات  یک  این  »اکنون  گفت:  مرکل 
شرکای  که  افزود  او  همچنان  است«.  برابر  شرکای 
اعتماد سرمایه گذاران را کسب  باید مجدداً  اروپایی ها 
کنند. چیز بسیار مهم برای کشورهای اینجا آنست که آنها 
به این برداشت برسند که ما در حوزه پولی یورو یکجا 
برای غلبه بر بحران ها می کوشیم و نمی گذاریم کدام 

کشوری درآن در ماند«. 
هردو بالک یا گروه کشورهای دو قاره اروپا و امریکای 
التین خواهان به نتیجه رسیدن سریع پیمان تجارت آزاد 
می باشند. مذاکراتی که تاکنون صورت گرفته اند بیشتر 

مشکالت  دچار  زراعت  درمورد  اختالفات  قسمت  در 
یارانه  به کشاورزان اش  اروپا  آنکه  به ویژه  بوده است. 
می دهد و این میزان واردات تولیدات زراعتی امریکای 

التین را به اروپا کاهش می دهد.
کشورهای  جامعه  و  اروپا  اتحادیه  سران  است  قرار 
باره  دو   2015 درسال  کارابین  وحوزه  التین  امریکای 

باهم در بروکسل مالقات کنند.
سران کشورهای امریکای التین وحوزه کارابین )سیالک( 
درچیلی  دوشنبه  روز  به  را  شان  خود  سران  کنفرانس 
هنگامی برگزار نمودند که کیوبا ریاست این دور را به 

عهده می گیرد و دوران ریاست چیلی پایان می یابد.

اطالع رسانی  وزیر 
گفت،  پاکستان 
ظرف  آباد  اسالم 
آینده  روز   10
برگزاری  تاریخ 
انحالل  و  انتخابات 
اعالم  را  پارلمان 

خواهد کرد.
گزارش  به 
شینهوا،  خبرگزاری 
وزیر  اظهارات 

دولت  از  نماینده ای  که  شد  اعالم  آن  از  پس  پاکستان  اطالع رسانی 
پاکستان با دکتر طاهر القادری، رهبر مذهبی پاکستان در الهور مذاکره 

کرد.
القادری رهبری یک راهپیمایی عظیم را در اسالم آباد به عهده داشت 
تا به  و اخیرا در اوایل این ماه تحصنی را در اسالم آباد معین کرد 

دولت برای اصالحات در قانون انتخابات فشار وارد کند.
نشست الهور بخشی از توافقنامه یی بود که با القادری به دست آمده 
بود تا او را ترغیب کند که از تحصن در بیرون پارلمان صرف نظر 

نماید؛ تحصنی که دو هفته قبل مرکز اسالم آباد را فلج کرد.
دکتر  حزب  و  ائتالفی  دولت  که  گفت  پاکستان  اطالع رسانی  وزیر 
اتفاق  به  اسامی نخست وزیر موقت و وزرای اصلی  القادری درباره 
نظر خواهند رسید. با این حال موضوع انحالل کمیسیون انتخاباتی در 

مذاکرات مطرح نمی شود.
مجمع ملی و والیتی کنونی دوره پنج ساله خود را در هفدهم مارچ به 
پایان خواهند رساند و دولت موقت تشکیل خواهد شد تا بر انتخابات 
پارلمانی نظارت داشته باشد. انتخابات های جدید و روند تغییرات سه 

ماه پس از انحالل این نهادها به پایان خواهد رسید.
برای  را  تاریخی  دولت  که  هستند  آن  خواستار  مخالف  احزاب 
در روند  تاخیر  درباره  که  تا شایعاتی  کند  اعالم  انتخابات  برگزاری 

برگزاری انتخابات وجود دارد، از میان برود.

کنفرانس سران اتحادیۀ اروپا و امریکای التین پایان یافت

نصف جهان نمی تواند به رشدش ادامه دهد!
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          حامد علمی

شورای سوم یا آخرین جلسه 
عالی  کمیسیون  جلسۀ  از  بعد  هفته  یک 
طرف  از  هیات هایی  قوماندانان،  شورای 
این شورا به نقاط مختلف افغانستان سفر 
دعوت  مشهور  قوماندانان  از  و  کردند 
که  سوم  شورای  در  تا  آوردند  عمل  به 
تصمیم بود بزرگترین شورای قوماندانان 
کنند.  اشتراک  باشد،  افغانستان  جهادی 
و  جلسات  بیان  به  این که  از  قبل  ولی 
باید  بپردازیم،  سوم  شورای  فیصله های 
و  سیاسی  شرایط  به  راجع  سطر  چند 
نظامی و اقلیمی حاکم بر جهاد افغانستان 

در آن زمان، نوشت.
بعد از سقوط شهر خوست و فتوحات در 
شمال، پیروزی مجاهدین و تاسیس یک 
حکومت اسالمی در کشور قریب الوقوع 
این فرماندهان بودند  به نظر می رسید و 
کابل  به سوی شهر  افراشته  با گردن  که 
قباًل  که  طوری  ولی  می کردند.  پیشروی 
برنامه،  و  طرح  تشکیل،  گردید،  ذکر 
و  مستقالنه  عملکرد  استراتژی،  تطبیق 
علي الظاهر  دوستان  پیروزی های شان، 
کشورهای  و  سیاسی  رهبران  جهاد، 
همسایه را آزرده خاطر ساخته بود و هر 
شورا  راه  سد  می خواست  نحوی  به  که 

شود.
شورا  سوم  جلسۀ  شدن  دایر  از  »قبل 
اهل  تنظیم های  قوماندانان  از  تعداد  یک 
تشیع افغانستان به قونسل گری جمهوری 
شدند.  مهمان  پشاور  در  ایران  اسالمی 
در قونسل گری به ایشان گفته شد که به 
کشور ایران دعوت شده اند و تکت طیاره 
و پول سفر خرچ شان آماده است. هدف 
جلسه  در  قوماندانان  تا  بود  این  ایران 
به  قوماندانان  که  زمانی  نکنند.  شرکت 
سید  قوماندان  بردند،  پی  ایران  هدف 
لهجۀ  به  بلند  با صدای  برخاسته  جگرن 
شما  دعوت  “از  گفت:  خودش  خاص 
افغانستان  شیعۀ  هزارة  ما  ولی  تشکر؛ 
شورای  جلسۀ  عنوان  هیچ  به  و  استیم 
قوماندانان را تحریم نمی کنیم و می رویم 
افغان خود در  برادران  با سایر  افتخار  با 
جلسه اشتراک می کنیم. نخست او و آقای 
هادی قوماندان حرکت اسالمی افغانستان 
و به دنبال آن ها، سایرین از قونسل گری 

ایران بیرون شدند.” )56(
حرف های  به  توجه  با  پاکستانی ها   
زشتي که میان مقامات نظامی آن کشور 
و احمدشاه مسعود رد و بدل شده بود، 
خوش بینی شان را از دست داده بودند و 
رهبران جهاد هر یک به تعبیرشان شورا 
را بدیل حقیقی برای زمام داری کشور می 

پنداشتند.
تخریب  را  شورا  وسیعًا  بعداً  »تنظیم ها 
تنظیم  آن  قوماندانان  هرگاه  و  کردند 
وی  برای  تنظیم  می آمدند،  شورا  به 
همین  به  می آورد.  وجود  به  مشکالت 
قوماندان  خان  سرور  از  جز  به  ترتیب 
غزنی، سایر قوماندانان حزب اسالمی تا 
آخر نتوانستند در شورا اشتراک کنند. در 
سقوط  تا  می گفتیم  همیشه  ما  که  حالی 
خواهیم  فعالیت  نجیب  داکتر  حکومت 
می توانند  افغانستان  مردم  بعداً  و  نمود 
بگیرند.«  به سرنوشت شان تصمیم  راجع 

)57(
شدن  دایر  آستانۀ  در  دیگر،  طرف  از 
شورای سوم، تحوالت عمیقی در شمال 

کشور در شرف وقوع بود و مخالفت های 
حکومت  مختلف  جناح های  میان  علنی 
کابل اوج گرفته بود و مامورین بلندپایۀ 
ملکی و نظامی آن و حزب بر سر اقتدار 
هر یک بر اساس روابط قومی، گروهی، 
خویش،  سلیقه یی  و  مذهبی  منطقه یی، 
با  غیرمستقیم  و  مستقیم  تماس های 
فرماندهان مجاهدین و گروه های جهادی 

گرفته بودند.
زمانی  شورا  باال،  موضوعات  بر  عالوه 
نظامی  بن بست  دیگر  که  می شد  دایر 
شکسته بود و قضیۀ افغانستان به وزارت 
خارجۀ کشورهای منطقه و سازمان ملل 
سازمان  طرح  و  بود  شده  کشیده  متحد 
حکومت  یک  تشکیل  راه  در  ملل 
اکثر  از حمایت  قاعدة وسیع  با  بی طرف 
بود  گردیده  برخوردار  جهان  کشورهای 
و از مجاهدین افغانستان خواسته می شد 
آن که  بگذارند. حال  آن مهر صحه  بر  تا 
مجاهدین،  شورای  اعضای  از  بسیاری 
نه تنها به مسایل سیاسی عالقه نداشتند؛ 
بوده،  نوع حل سیاسی  بلکه مخالف هر 
حتا مذاکرات سیاسی را خالف آرزوهای 
جهادی  منافع  با  متضاد  و  مجاهدین 

می پنداشتند. به نظر آن ها؛ طرح سیاسی، 
حکومت بی طرف، قاعدة وسیع، مذاکره و 
سفر نماینده گان مجاهدین به کشورهای 
که  بودند  نامقدسي  اهداف  غیرمسلمان، 
اسالمی  خالص  نظام  با  مخالفت  معنای 
و  مي داد  به دست  را  شریعت  تطبیق  و 
صورت  مخالفت  آن  با  باید  بی درنگ 

می گرفت.
با وجود موانع عمدة باال، مشکل اساسی 
دیگر عبارت از سردی هوا و فرا رسیدِن 
مساله،  این  زیرا  بود؛  زمستان  فصل 

مرکزی  و  شمال  صفحات  قوماندانان 
از یک  را هنگام سفرهای شان  افغانستان 
از  عبور  یا  و  دیگر  والیت  به  والیت 
مناطق مرکزی افغانستان و کوه های شامخ 

آن، با خطر نابودی مواجه می ساخت.
با در نظرداشت چنان حاالت، باید شورا 
هیات های  این رو  از  می شد؛  دایر  حتمًا 
کمیسیون به والیات مختلف سفر کردند. 
دیدار  به  که  هیات  اعضای  از  یکی 
»من  می گوید:  رفت،  مسعود  احمدشاه 
والیات شمال  به طرف  دیگر  تن  با سه 
به  که  زمانی  کردیم.  حرکت  افغانستان 
بامیان رسیدیم، با احمدشاه مسعود تماس 
مخابروی گرفتیم و او را از رسیدن خویش 
اطالع دادیم. اما یک روز قبل از رسیدن 
به تخار، مسعود به طرف پنجشیر حرکت 
و  ببینیم  را  او  نتوانستیم  ما  و  بود  کرده 
چنان شایعه بود که گویا انجنیر حکمتیار 
می خواهد در کابل کودتا کند و احمدشاه 
بود  رسانیده  پنجشیر  به  را  خود  مسعود 
با  ما  باشد.  اوضاع  مراقب  نزدیک  از  تا 
معاونین مسعود مالقات کردیم و در راه 
بازگشت، هوا بسیار سرد شد و ما به طور 
معجزه آسا از هوای سرد جان به سالمت 

بردیم و نزدیک بود یکی از همراهان ما 
هوا  سردی  اثر  در  فرامرز  ارباب  نام  به 
والیت  در  این که  وجود  با  برود.  بین  از 
تخار، کندز، بغالن و بامیان استقبال گرم 
شدیم و قوماندانان هر یک می خواستند 
که چند شب را با ایشان باشیم، ولی در 
اثر سردی هوا و رسیدن فصل زمستان، 
دیرتر  اگر  زیرا  به عجله حرکت کردیم؛ 
می جنبیدیم، راه بند می شد و ما تا دو ماه 

دیگر باید در آن جا می ماندیم.« )58(
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بخش یک صـدوچهارم

این 7 جملة 
مخرب را هرگز به کودک تان نگویید!

در مسـیر پیروزی

   مناسب سِن خودت رفتار کن!
گاه پدر و مادر نسبت به رفتار کودک انتقاد می کنند؛ زیرا آن رفتار تأثیر بدی بر بزرگ ترها 
والدین  و  اوست  درونِی  احساس  نشان دهندة  کودک،  رفتار  که  در صورتی  است.  داشته 
وظیفه دارند احساس کودک را درک کنند. کودک 6ساله یی که نمی داند چه می خواهد و 
گریه می کند، یا کودک 4ساله یي که از محدود شدن در چوکي موتر ناراحت است و گریه 
می کند، هر دو متناسب سن شان عمل می کنند؛ اگرچه ما انتظار داریم رفتار آن ها ما را آزار 
ندهد. پس به جای این که به کودک بگویید »مناسب سن خودت رفتار کن«، بگویید: »به 
نظر می رسد خیلی عصبانی هستی«، »می دانم وقتی چنین اتفاقی برایت افتاده، بسیار ناراحت 

شده ای«. این جمالت به کودک آرامش می دهد و شرایط را قابل تحمل خواهد کرد.
   چند بار باید یک چیز را تکرار کنم؟

دارد، خطر و  ذاتی  استعداد  نیش دار و طعنه آمیز  از سخنان  استفاده  مادری که در  یا  پدر 
تهدیدی جدی برای سالمت روانی کودک به حساب می آید. این پدر یا مادر جادوگری 
است که از واژه ها استفاده می کند و با بیان این واژه ها، مانعی در برابر ایجاد ارتباط موثر 
برقرار می کند و مانع از پدید آمدن رابطه یي مثبت بین پدر و مادر با کودک می شود. »آخر 
چند بار باید یک چیز را تکرار کنم؟ مگر تو کر هستی؟…« این پدر و مادرها شاید ندانند 
که سخنان طعنه آمیز و کنایه دار جمالتی هستند که برخوردی متقابل طلب می کنند. این پدر 
و یا مادر آگاه نیست که با این اظهارنظرهای توهین آمیز، کودک را تحریک کرده و ذهن 
او را از نقشه های خیالی انتقام، پر می سازد و در نتیجه باعث مسدود شدن راه ارتباطی بین 

خود او و کودکش می شود.
   برایت قول می دهم که…

باید بر  با فرزندان مان  از آن ها گرفت. روابط ما  باید نه وعده داد و نه وعده  به کودکان 
اساس اعتماد و اطمینان باشد. وقتی پدر یا مادر برای تأیید گفتۀ خود مجبور است وعده 
بدهد، یعنی دارد اقرار می کند که »وعدة داده نشده اش« اعتبار ندارد و قابل اعتماد نیست. 
وعده ها باعث می شوند که توقعات غیرواقعی در کودکان به وجود بیاید. وقتی به کودک 
وعده داده می شود که او را به باغ وحش ببرند، او آن وعده را یک تعهد به حساب می آورد 
و فکر می کند که بر اساس این تعهد، در روز موعود نه باران خواهد بارید، نه موتر عیبي 
پیدا خواهد کرد و نه خود او بیمار خواهد شد.  از طرفی، نباید از کودکان وعده گرفت که 
در آینده رفتاری خوب داشته باشند یا رفتار بدشان را اصالح کنند. وقتی کودک وعده یي 
ناخواسته می دهد، وعده یي که متعلق به خود او نیست، در واقع چکی بانکی می کشد که در 

آن بانک اصاًل حساب ندارد. ما نباید مشوق و محرک این قبیل اعماِل فریب آمیز باشیم.
   چـرا مـثـل … نـیستی؟

ـ هـا احـسـاس مـی کـنـنـد در مرتبۀ پایین تری قرار گرفته اند و این  با مقایسۀ کـودکـان، آن
راه مناسبی برای واداشتِن آن ها به فعالیت نیست. زمانی که کودک خود را پایین تر از دیگری 
احساس کند، روحیۀ خود را می بازد و دست از فعالیت خواهد کشید. شما باید ضعف و 

قوت کودکان را بپذیرید و آن ها را بر اصالح رفتار خودشان تشویق کنید.
   چی برایت گفتم؟

پاسخی  دارید کودک چه  انتظار  می دانید؟  را  پاسخ  که خودتان  می پرسید  را  چرا سوالی 
بدهد؟ وقتی می پرسید: لباست را کجا پرتاب کردی؟ لبخندی موذیانه می زند و می گذرد. 
اگر از رفتار او رنجیده اید بگویید: »من متأسفم که مجبورم برای بار سوم تکرار کنم که 

لباست را روی کت بند آویزان کن!«.
   ندو، وگرنه می افتی!

به  رغم تمام توجه شما به محافظت از کودک، به کار بردِن این نوع جمالت باعث می شود 
این برای کودکی  او به زمین بخورد و  القا می کنید منتظرید که  او  به  بیافتد؛ زیرا  کودک 
که تالش می کند مستقل باشد، بسیار مضر است. بهتر است در این موارد بگویید: »قبل از 
دویدن، از محکم بودِن بند کفش هایت مطمین باش«. در این صورت شما در مورد اشکال 

کفش صحبت کرده اید نه ناتوانی کودک.
   شوخی کردم

شوخي با کودک اگرچه ظاهراً شرایط را شاد می کند، ولی در واقع به شدت مخرب است. 
هنگامی که کودک عصبانی است، خندیدن به او باعث می شود احساس بدتری پیدا کند. 
شما به عنوان والدیِن کودک وظیفه دارید او را حمایت کنید، نه این که باعث اذیت و آزارِ 

او شوید. اگر چنین منظوری ندارید، هنگامی که کودک ناراحت است، شاد نباشید.
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محمد بهارلو 

بخش نخست

دو عنصر عشق و مرگ از مضامین اصلی و مورد 
عالقۀ هدایت هستند و به صورت نوعی برگردان، 
تقریبًا در همۀ آثار او تکثیر شده اند. از نظر هدایت 
ـ یا بهتر است بگوییم در متن نوشته های اوـ  عشق 
همواره در معرض جنون و مرگ قرار دارد، و میان 
عشق و مرگ، پیوندی نامریی و ناگسستنی برقرار 
است. ممکن است میل به عشق یا به زنده گی در 
در  مرگ  به  میل  اما  نباشد،  سرشته  انسانی  افراد 
نهاد بشر شعله ور است؛ زیرا مرگ »نتیجۀ منطقی 
وجود آدمی زاد است«. نزد آدم های هدایت، عشق 
پاسخی  تباهی است؛  و  ملعنت  به درد و  آمیخته 
است به معنای هستی، و مرْگ نجاِت آدمی از رنج 

این هستی است.
دو  کاربرد  قطره خون،  سه  مانند  داستانی  در     
داستان های  سایر  به  نسبت  مرگ  و  عشق  عنصر 
هدایت، کیفیتی متمایز دارد و این کیفیت بیش از 
هرچیز در کاربرد شیوه ها و شگردهای نویسنده گی 
و رفتار هنرمندانۀ نویسنده با نشانه ها و نمادهای 
در  خون  قطره  سه  نظر،  این  از  است.  داستانی 
و  ممتاز  اثر  هدایت،  کوتاه  داستان های  میان 
بی بدیلی است، و در کارنامۀ نویسنده گی هدایت، 
کرد.  مقایسه  بوف کور  با  را  آن  می توان  فقط 
روشن فکران و منتقدان ادبی که این داستان کوتاه 
هدایت را خوانده اند، اغلب وانمود کرده اند که آن 
را فهمیده اند و از آن لذت برده اند، اما جمله گی بر 
معما آمیز بودن و »پیچیده گی« آن تأکید ورزیده اند. 
واقعیت،  یا  حقیقت،  از  بخشی  البته  تأکید،  این 
نمادهای  و  نشانه ها  اما  می کند،  بیان  را  داستان 
در  نمی دهد.  توضیح  را  آن  گریزندة  و  دیریاب 
این داستان، مانند  اغلب داستان های »سمبلیستی«، 
جایی   آدم ها  پیرامون  اشیای   و  طبیعت  توصیف 
ندارند. طبیعت به  صورت »خیال متحرک« نشان  

نیستند،  »ثابت«  آن قدر  نیز  اشیا  و  می شود،  داده 
آن ها درک خاصی  از  به واسطۀ حواس مان  ما  و 
داستانی  با  که  است  این  واقعیت  می کنیم.  پیدا 
دقیق«  »خواندن  با  فقط  خون  قطره  سه  مانند 
متن  به  شایسته  توجه   -  }Closereading{
می توان  نیز هست-  تحلیلی  تفسیر  معنای  به  که 

تماس برقرار کرد. 
 

    حتا با »خواندن دقیق« سه قطره خون، و آشنایی 
و  حدس  از  ناگزیر  ما  هدایت،  آثار  مجموعۀ  با 
گمان زنی }speculation{ هستیم؛ زیرا عنصر 
قابل  وضوح  به  داستان،  این  در  معنا،  یا  غالب 
متن  سطح  بر  معنا  واقع  در  نیست.  تشخیص 
داستان ظاهر نمی شود، بلکه در الیه های زیرین، 
در »ناخودآگاه متن«، نهفته است. به عبارت دیگر، 
پنهان  متن  نمادین  تصاویر  و  نشانه ها  در  معنا 
 )enigma( در»معما« یی  کلی  طور  به  یا  است، 
که در ساختار داستان سرشته است. می توان قصد 
نویسنده را، هرچه که بوده است، نادیده گرفت، 
و چه بسا او بر قصد خود، بر معنا، یا »ناخودآگاه 
که  است  طبیعی  است.  نبوده  واقف  کاماًل  متن«، 
اگر وحدتی   - را  داستان  این  عناصر  ما وحدت 
حاصل باشد - در ساختار آن جست وجو کنیم نه 

در قصد نویسنده. 
    راوی سه قطره خون، مانند راوی زنده به گور، 
دیوانه است، یا وانمود می کند که دیوانه است. او 
مانند راوی زنده به گور نویسنده است، و در همان 
»در  می نویسد:  داستان  اول  )»پاراگراف«(  »بند« 
تمام این مدت]یک سال[ هرچه التماس می کردم 
کاغذ و قلم می خواستم به من نمی دادند. همیشه 
و  قلم  که  ساعتی  هر  می کردم  فکر  خودم  پیش 
خواهم  که  چیزها  چه قدر  بیافتد،  دستم  به  کاغذ 
خواسته  بی آن که  که،  می کند  اشاره  بعد  نوشت.« 
ما،  او قلم و کاغذ داده اند؛ یعنی آن چه  به  باشد، 
از آن پس، می خوانیم، ریختۀ قلم او است. به جز 

»بند« اول داستان، تا پایان، همۀ بندها در »گیومه« 
آمده است. این نکته بی شکلی و آشفته گی ظاهری 
جهان داستان را، تا حد زیادی، توجیه می کند؛ زیرا 
ما با محصول یک ذهن »ناخوش« سروکار داریم. 
راوی، چنان که خودش می گوید، حتا نمی داند که 
نه  خون«.  قطره  »سه  می نویسد:  کاغذ  روی  چرا 
راوی، و نه نویسنده، پاسخ مستقیم و روشنی، به 
مرموز  و  کوتاه  عبارت  و  نمی دهند؛  پرسش  این 
»سه قطره خون«، که به حکایت یا افسانه یی راجع 

است، همان »ناخودآگاه متن« است. 
    از هر داستان »سمبلیک« یا »کنایی«، مانند سه 
قطره خون، می توان تعابیر متفاوتی به دست داد؛ 
سه  »سمبلیسم«  داده اند.  به دست  تاکنون  چنان که 
رابطۀ  ایجاد  به  و  است  »خودسرانه«  خون  قطره 
حتا  می کند.  حکم  داستان  عناصر  میان  موهومی 
ژرف  و  باطنی  معانی  نمی تواند  تیزبین  چشم 
تشخیص  اول  نگاه  در  را  داستان  »سمبل« های 
و  است،  پایان ناپذیر  معانی  این  سرچشمۀ  دهد. 
هر نسلی، یا فردی، می تواند تعبیر خاص خود را 
داشته باشد، و چه بسا، چنان که اشاره کردیم، آن 
تعبیر از ذهن خود نویسنده هم نگذشته باشد. اما 
هدایت در ارایۀ دنیای پیچیده و رازآمیز داستان و 
رفع مسوولیت از خود، در مقام نویسنده، از یک 
اصل روان شناختی موجه تبعیت کرده است؛ زیرا 
راوی، آن که ما اثر دست یا ذهنش را می خوانیم، 
بر  گفته اند،  چنان  که  و  است،  دیوانه  یک  ظاهراً 
یعنی  کیفیت،  همین  اما  نیست.  حرجی  دیوانه 
نوشتن  راوی،  ذهن  و  دست  اثر  بودن  دیوانه وار 
نویسنده  و  است؛  ساخته  دشوارتر  را  داستان 
ناگزیر بوده است که هر جزِو داستان خود را به 
گونه یی بنویسد که با اجزای دیگر رابطه یی مربوط 
و معنی دار داشته باشد، و در عین حال »دیوانه وار« 

جلوه کند. 
و  »تکرار«  بر  متکی  قطره خون  سه  ساختار      
 )resemblance( »شباهت«  یا  »شبیه سازی« 
»عکس  داستان  آدم های  از  کدام  هر  و  است، 
است،  دیگری   )mirror image(»برگردان
شگردی که عینًا در بوف کور هم به کار رفته است. 
داستان، مانند بوف کور، دو بخش دارد: زمان حال 
که نیمۀ نخست را تشکیل می دهد، و زمان گذشته 
دو  دارای  داستان  دربرمی گیرد.  را  دوم  نیمۀ  که 
و  تیمارستان  است:   )setting(»زمینه« یا  صحنه 
خانۀ سیاوش. راوی، در بخش نخست، می نویسد 
که »شب ها تا صبح از صدای گربه بیدار« است، 
و »این ناله های ترس ناک، این حنجرة خراشیده« 
جان او را به لبش رسانده است. در پایان داستان، 
که در زمان گذشته است، سیاوش نیز که »بهترین 
است،  او  دیوار  به  دیوار  راوی و همسایۀ  رفیق« 
خطاب به راوی می گوید که پس از کشتن گربۀ 
نر، جفت نازی، هر شب صدای نالۀ او را می شنود. 
»از آن شب تا حاال هر شب می آید و با همان صدا 
راوی،  شخصیت  تکرار  سیاوش  می کشد.«  ناله 
»سایه« و »هم زاد«، او است. در وجود او بخشی 
از شخصیت راوی را می توان دید. سیاوش قصد 
که  رخساره  خواهر  خود،  عموی  دختر  با  دارد 
در داستان غایب است، ازدواج کند؛ اما در پایان 
داستان اظهار عالقۀ او را به رخساره، نامزد راوی، 
است،  »ناخوش«  راوی،  مانند  سیاوش،  می بینیم. 
نمی داند.  ناخوش  را  راوی، خودش  هم چون  اما 
احساسات  و  رفتار  و  می نوازند،  تار  دو  هر 
کمابیش مشابهی دارند. توصیفی که راوی از اتاق 
سیاوش به دست می دهد، توصیف اتاق خود او، 
و  آبی رنگ  ساده،  او  »اتاق  است:  تیمارستان،  در 

کمرکش دیوار کبود بود.« 

پس  راوی،  که  وقتی  داستان  دوم  بخش  در      
از  را  ]فیر[، شش لول خود  تیر  شنیدن صدای  از 
وارد  و  برمی دارد  میزش  ]َرَوک[  کشوی  داخل 
حیاط خانۀ سیاوش می شود، وقایعی رخ می دهد 
که راوی در بخش نخست، در »ناخودآگاه متن«، 
نشانه ها و نمادهایش را نقل کرده است. سیاوش 
دست راوی را می گیرد و او را پای درخت کاج 
می برد و سه قطره خون تازه را، روی زمین، نشانش 
قطره  سه  بار،  نخستین  راوی،  بنابراین  می دهد. 
خون را زیر درخت کاج در خانۀ سیاوش می بیند. 

او، بار دوم، سه قطره خون را، در تیمارستان، باز 
هم زیر درخت کاج می بیند. ناظم تیمارستان، که 
از پشت  را  دیوانه ها  تمام  »دست  راوی  تعبیر  به 
بسته«، می گوید که آن سه قطره خون »مال مرغ 
حق است«، اما راوی، که دیده است قراول دم در 
تیمارستان به دستور ناظم به گربۀ گل باقالی شلیک 
کرده است، عقیده دارد که آن سه قطره خون »مال 
اما  است.  همین  نیز  سیاوش  عقیدة  است«.  گربه 
در پایان داستان، راوی عقیدة ناظم را بیان می کند: 
»آن سه قطره خون مال گربه نیست، مال مرغ حق 
است.« شاید تعبیر درست تر این است که بگوییم 
حرف  زیرا  می کند؛  تکرار  را  راوی  حرف  ناظم 
راوی مقدم بر حرف ناظم است. راوی هم  برگردان 
شخصیت سیاوش و هم برگردان شخصیت ناظم 
است. هم چنین در پایان داستان، راوی شعری را 
که ابتدا سراینده اش را عباس معرفی کرده بود، به 
عنوان سرودة خود، همراه با نواختن تار می خواند. 
راوی  همسایه« ی  و  »رفیق  عباس  تیمارستان  در 
است، و خودش را »پیغم بر« و »شاعر« و »تارزن 
ماهر« می داند. وجه شبه عباس با سیاوش و راوی، 
بارز است. دختر جوانی همراه یک زن و مرد به 
عباس  برای  دختر جوان  می آیند.  عباس  مالقات 
خیال  این  در  راوی  اما  می آورد؛  گل  دسته  یک 
است که دختر او را دوست دارد؛ »اصاًل به هوای 
من آمده بود، صورت آبله روی عباس که قشنگ 
عباس  که  می بیند  راوی  لحظه  یک  در  نیست.« 

دختر جوان را کنار می کشد و می بوسد... 
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»سمبلیسم« سه قطره خون 
»خودسرانه« است و به ایجاد رابطة 
موهومی میان عناصر داستان حکم 
می کند. حتا چشم تیزبین نمی تواند 
معانی باطنی و ژرف »سمبل« های 
داستان را در نگاه اول تشخیص دهد. 
سرچشمة این معانی پایان ناپذیر 
است، و هر نسلی، یا فردی، می تواند 
تعبیر خاص خود را داشته باشد، 
و چه بسا آن تعبیر از ذهن خود 
نویسنده هم نگذشته باشد. اما 
هدایت در ارایة دنیای پیچیده و 
رازآمیز داستان و رفع مسوولیت از 
خود، در مقام نویسنده، از یک اصل 
روان شناختی موجه تبعیت کرده 
است؛ زیرا راوی، آن که ما اثر دست 
یا ذهنش را می خوانیم، ظاهراً یک 
دیوانه است، و چنان  که گفته اند، بر 
دیوانه حرجی نیست 

 سه قطره خون؛
نماد بیگانه گی فرد انسانی
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افغانستاِن پس از 2014؛
محور گفت وگوی وزیر دفاع افغانستان 

با رییس جمهور پاکستان

ایران برق غرب افغانستان...
براساس آمارهای ارایه شده دولت افغانستان در قبال 
هر میگاوات برق واردتی از سه تا هفت سنت پول 

می پردازد.
در این آمار آمده است که دولت ایران و ترکمنستان هر 
میگاوات برق شان را مبلغ سه سنت و ازبکستان مبلغ 

هفت سنت باالی افغانستان به فروش می رسانند.

   اعمار بند سلما در غرب افغانستان
که  می گوید  آب  و  انرژی  وزیر  اسماعیل،  محمد 
کشورهای همسایه در برابر اعمار و بازسازی بندهای 

تولید برق هیچ نگرانی ندارند.
او تاکید کرد که به زودی کار بازسازی بند سلما در 

غرب کشور تکمیل خواهد شد.
وزیر انرژی و آب گفت: »هر بندی که ساخته می شود 
باید موجب همگرایی، الفت و گسترش همکاری های 

و  شود  همسایه  کشورهای  افغانستان  میان  اقتصادی 
با  مشترک  طرح  یک  باید  بندها  این  ساخت  برای 

دولت های همسایه داشته باشیم.«
    او می گوید: »افغانستان و ایران نباید به دشمنان 
خود اجازه دخالت در امور داخلی شان را بدهند تا 
مسایل آبادانی و ساخت بندها به ضرر هر دو کشور 
تمام نشود بلکه این بحث ها باید به آبادی دو کشور 

ختم شود.«

رییس جمهور  با  افغانستان روز گذشته  دفاع  وزیر 
و رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان مالقات کرده 

است.
روز  ملی  دفاع  وزیر  محمدی،  بسم اهلل  سترجنرال 
در رأس یک  پنج روزه  انجام سفری  برای  گذشته 
ترک  اسالم آباد  مقصد  به  را  کابل  بلندپایه  هیات 

کرد.
بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، بسم اهلل خان 
پس از رسیدن به اسالم آباد، نخست با جنرال اشفاق 
پاکستان،  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کیانی  پرویز 
دیدار و روی مسایل امنیتی بحث و گفت وگو کرده 

است.
از  را  طالبان  رهایی  محمدی  آقاي  دیدار،  این  در 
زندان های پاکستان، یک گام مثبت در پروسۀ صلح 
بیشتِر  همکاری های  خواهان  و  خوانده  افغانستان 

پاکستان در این روند گردیده است.
از سوی دیگر، جنرال کیانی نیز بر حمایت کاملش 
از پروسۀ صلح افغانستان تأکید کرده و گفته است 

که خواهاِن یک افغانستان باثبات می باشد.
زرداری  علی  آصف  با  افغانستان  دفاع  وزیر 

رییس جمهور پاکستان نیز گفت وگو کرده است.
محور  که  داده  گزارش  پاکستان  دولتی  تلویزیون 
و  افغانستان  دفاع  وزیر  میان  گفت وگوها  اصلی 
رییس جمهور پاکستان را اوضاع افغانستان و منطقه 

پس از سال 2014 میالدی تشکیل می داد.
آصف علی زرداری نیز خواهان تأمین صلح و ثبات 
که  است  گفته  و  گردیده  افغانستان  در  سراسری 

صلح در افغانستان ضامن صلح و ثبات در پاکستان 
است.

سفر  پاکستان  به  حالی  در  افغانستان  دفاع  وزیر 
می کند که او پیش از این، بارها اسالم آباد را متهم 

به مداخله در امور داخلی افغانستان کرده است.
جنرال امراهلل امان کارشناس امور نظامي مي گوید: 
کشورهاي  روساي  و  وزرا  که  است  معمول  این 
مشکالت  و  مي کنند  دعوت  را  یکدیگر  همسایه 
خود را با کشور همسایۀ خود در میان مي گذارند؛ 
پاکستان  به  افغانستان  ملي  دفاع  وزیر  سفر  ولي 
پرسش هاي گوناگوني را به دنبال دارد و در حالي 
کشور  دو  میان  رابطه  هنوز  که  مي گیرد  صورت 
پرتنش است و بیماراِن ما در پشت دروازة تورخم 

منتظر ورود به آن کشور مي باشند. 
که  تجارتي یي  اموال  »هنوز  گفت:  هم چنان  او 
کراچي  بندر  در  مي باشد،  مردم  اولیۀ  نیازمندي 
سرمرزي  والیات  زخمي هاي  و  است،  متوقف 
حمالت  اثر  در  که  کنر  مردم  زخمي هاي  به ویژه 
مدوا  بودند،  شده  مجروح  پاکستاني  موشکي 

نشده  اند«. 
دوستانه  را  سفر  این  مي توان  »چه گونه  افزود:  او 
آن خوش بین  مثبت  پیامدهاي  به  نسبت  و  خواند 
بود وقتي که هنوز مراسم عزاداري  مردم ختم نشده 

است؟«
این کارشناس امور نظامي گفت: باور ندارم وزیر 
سفر  پاکستان  به  مشخصي  آجنداي  با  ملي  دفاع 
کرده باشد؛ من به عنوان شهروند افغانستان با توجه 

افغانستان،  مردم  به  نسبت  کشور  این  عملکرد  به 
هیچ گونه امیدواري یي به این سفر ندارم.

نظامیان  و  استخبارات  داد:  توضیح  امان  آقاي 
پاکستان در تالش هستند که در صفوف نیروهاي 
در  منطقه  استخبارات  حتا  کنند،  نفوذ  ملي  ارتش 
ارگ ریاست جمهوري نفوذ کرده. هنوز آن ها دست 
امنیتِي  سکتور  تخریب  پي  در  در  و  دارند  بلند 
به چالش ها  باتوجه  امیدوارم که  ما هستند.  کشور 
ملي  دفاع  وزیر  کشور،  دو  این  میان  مشکالت  و 

مسووالنه برخورد کند.
که  نمي دانند  افغانستان  مردم  گفت:  وي  هم چنان 
وزیر دفاع ملي با مقام هاي بلندرتبۀ پاکستان روي 
هیچ گاه  پاکستاني ها  مي کند.  تفاهم  مسایلي  چه 
نداشته اند،  نیت  حسن  افغانستان  مردم  به  نسبت 
آن ها فقط نرم گو و نرم بُر هستند. مقام هاي دولتي 
مي گویند،  آن ها  به  را  خود  حرف هاي  همواره  ما 
اما آن ها آن چه را که در عمق استراتژي نظامي و 

استخباراتي خود دارند، تطبیق مي کنند.
پیش  ملي،  دفاع  وزیر  محمدي  بسم اهلل  گفت:  او 
کشور  این  مقامات  از  باید  پاکستان،  به  سفر  از 
غذایي  محموله هاي  انتقال  اجازة  که  مي خواست 
مردمِ ما را به افغانستان بدهند و سپس در صورت 
اما  پاکستان سفر مي کرد.  به  مثبت،  پاسخ  دریافت 
برخالف، وزیر دفاع ملي به سرعت به دعوت این 
آقاي  که  امید  داد.  مثبت  پاسخ  بدبخت«  »همسایۀ 
با  سفر  این  در  و  دهد  خرج  به  جدیت  محمدي 

پاکستاني ها صحبت قاطع و موثر داشته باشد.
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در جنگ هیچ طرفی...
داد  طالبان  به  را  پول  این  نرگس  هرچند  خواستند.   
ولی شوهرش را کشتند و جنازه کبود شده اش را پس 

دادند.
به گزارش دویچه وله، این زن خاطرة آن روز را به یاد 
دارد که چگونه جنازه شوهرش را به دست آورد، او 
با لحنی پر درد می گوید: »وقتی پول را گرفتند چهل 
روز بعدش رفتم که شوهرم را آزاد کنند اما جنازه او را 
به من دادند. من به تنهایی جنازه را از ریاست سه در 
با قنداق  استخبارات به خانه آوردم. روز سختی بود، 
تفنگ مرا زدند، با غوره بادنجان زدند و با سنگ زدند. 
تمام بدن شوهرم سیاه شده بود. شوهرم را زجر کش 

کرده و از بین بردند، بسیار زجرش داده بودند...«
از مرگ شوه وی روزهای  نرگس و خانواده اش پس 
ندارد  این خانواده حاال سرپناه  بدی را تجربه کردند. 
زیادی  دشواری های  با  را  زمستان  سرد  شب های  و 
زندگی سخت و  »بسیار  می افزاید:  نرگس  می گذراند. 
مشقت بار را سپری کردم بسیار زیاد برایم سخت بود. 

پنج  و  خودت  کند  سوال  من  از  که  نبود  کسی  هیچ 
کودکت چی می خورید و چی می نوشید.« 

موزیم قربانیان
بیشتر بازماندگانی که اعضای خانواده های شان را در 
جریان جنگ های سه دهه اخیر از دست داده اند زنان 
هستند. آن ها یادگارهای بجا مانده از عزیزان شان را در 

صندوق ها جابجا کرده اند.
صندوق  نمایشگاه  این  در  که  قربانیانی  بازماندگان 
به نمایش گذاشته شده است خواستار  خاطرات شان 
جنگ  خاطرات  آوری  یاد  برای  دایمی  موزیم  ایجاد 

شدند.
شوهرش   1358 سال  در  که  دیگریست  زن  افغانی، 
مفقود شد. او همین قدر می داند که شوهرش را ابتدا 
به صدارت بردند و سپس به زندان پل چرخی انتقال 

دادند.
 شوهر افغانی پس از آن روز برای همیشه مفقود شد 
او  کردند،  سپری  را  دشواری  روزگار  خانواده  این  و 
می گوید: »او قربانی بود، ما زنده ها هم قربانی شدیم در 
این بدبختی ها، اوالد ما بی سواد، دختر و پسر ما بی آب، 

بی نان و بی روزگار این است تاثیر جنگ و بدبختی.«
مجرمان اعتراف کنند

در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر  سیما 
نوشتن  با  تا  قربانیان جنگ خواست  از  نمایشگاه  این 
جزییات در مورد قربانی ها، خاطرات جنگ را ماندگار 
کند  لطف  آمده،  این جا  که  افزود: »هرکسی  او  کنند، 
سوانح یک قربانی را بنویسد ، چاپ کتاب را کمیسیون 

به دوش می گیرد«.
که  خواست  جنگ  و  کشتار  عامالن  از  سمر  خانم 
است  مجرم  که  »کسانی  کرد:  اضافه  او  کنند،  اعتراف 
این  هستند،  مجرم  که  است  اتهام  آن ها  بر  اتهام  یا  و 

شهامت را پیدا کنند که اعتراف کنند.«
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
این که جنگ  برای  و  نیست  برنده  جنگ هیچ طرفی 
افغان ها  همه  باید  نشود،  تکرار  باردیگر  افغانستان  در 

تنفرشان را نسبت به این پدیده بیان کنند.
با  را  نمایشگاه  این  دموکراسی  و  بشر  سازمان حقوق 
این  و  کرده  برگزار  کابل  در  کانادا  سفارت  حمایت 

نمایشگاه برای دو روز ادامه دارد.

د طالبانو استازي  قطر...
 ذبیح اهلل په حواله ويلي وو، چې په قطر کې د مذاکراتو په اړه 
له  چې  درلود،  نه  ځکه  يې  پالن  هېڅ  او  و  خالي  ذهن  دوی  د 
او ټولې اجنډا د پاکستان  مالعمر نه يې هدايت نه و اخیستي 
وې. هغه زياته کړې وه، چې په قطر کې د دوی رول يو جعلي 

رول و.
مقاله کې ويل شوي وو، چې طالبان تل يوه اجنډ ا پر مخ وړي 
او هغه هم د پاکستان، افغانستان او ګوانتامو زندان نه د دوی د 
زندانیانو ر اخوشې کېدل دي؛ ځکه فکر کوي چې د هغوی په 

راخوشې کېدو سره به يې د جګړو لیکې پیاوړې شي.
د مقالې د لیکوال په باور، له هغې وروسته کېدای شي د سولې 

خبرې جدي ونیول شي.
د  سولې  د  اوس  پاکستان  خبره،  په  ورځپاڼې  بېست  ډېلي  د 
دا  يې  ډېره  تر  پیل کړي دي، چې  بیا هڅې  اړه  په  اترو  خبرو 
هڅې د دې لپاره دي، چې هغه پوزيشن بېرته تر السه کړي، 

چې امريکا له طالبانو سره په خبرو کې تر شا غورځولي و.
او  امريکا  د  په قطر کې  په دې هم پوهېږي چې  پاکستان  خو 
طالبانو ترمنځ شا و خوا دوه کلنۍ زړې خبرې اترې ودروالی 

شي.
د سولې خبرې  پوهېده چې  پاکستان  وينا،  په  بیسټ  ډېلي  د 
لپاره  تلو  د  ته  قطر  ته  طالبانو  يې  امله  همدې  له  او  ناکامېږي 

پاسپورټونه ورکړل.
ورځپاڼه لیکلي وو، همداسې وشول کله چې د ۲۰۱۲م کال د 
مارچ په میاشت کې د طالبانو يو پالوی، چې د خپل مشر مال 
محمد عمر له خوا ورته هدايات نه ورنکړل شول، په قطر کې 
يې له طالبانو سره پیل شوې خبرې قطع کړې. خو وبه کتل 
چې دا ځل افغان حکومت، طالبان او امريکا د سولې په برخه 

کې کومو پايلو ته رسېږي.

49 کشور نتوانستند مشکل...
 سر لوحه کار خود قرار دهند.

ابراز  الهور  در  خود  تلویزیونی  مصاحبه  در  ربانی  حنا 
داشت: اگرچه هند خالصانه به دنبال صلح با پاکستان نیست 
اما بهبود روابط با هند تضمین کننده امنیت منطقه می باشد.

وزیر امور خارجه پاکستان تأکید کرد که این کشور خواهان 
همسایه  کشورهای  سایر  و  هند  با  خود  روابط  گسترش 

است.

اگر اتهام بر کام ایر ثابت نشد...
که  می دانست  بجا  افغانستان  دولت  است،  گفته   
نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا پیش از این که 
مطرح  کام ایر  علیه  مطبوعات  به  را  ادعایی  چنین 
نماید، مطابق رویۀ معمول بین دولت ها، این قضیه را 
همراه با اسناد دست داشته با ادارات ذیریط افغانستان 

مطرح می نمود.
وزیران  »شورای  است:  شده  گفته  اعالمیه  این  در 

جمهوری اسالمی افغانستان در حالی که نشر اعالمیه 
اتهام  بر  مبنی  امریکا  متحدة  ایاالت  نظامی  نیروهای 
را  کام ایر  هوایی  شرکت  توسط  مخدر  مواد  قاچاق 
عمل غیر مسووالنه می پندارد، از سفارت امریکا در 
خویش  مدارک  و  شواهد  اسناد،  تا  می خواهد  کابل 
در  نماید،  تسلیم  افغانستان  دولت  به  زمینه  در  را 
افغانستان  دولت  نگردد،  ثابت  ادعا  این  صورتی که 
خواستار اعاده حیثیت حقوقی و جبران خسارة ناشی 

از این اعالن می باشد که به شرکت کام ایر وارد شده 
است.«

نیروهای امریکایی، شرکت هوایی کام ایر را متهم به 
قاچاق مواد مخدر کرده و گفته اند که این شرکت به 

تاجیکستان مواد مخدر را انتقال می داده است.
اما مسووالن شرکت هوایی کام ایر به شدت این ادعا 
را رد کرده و گفته اند که در این زمینه خواستار اعادة 

حیثیت هستند.

100 هزار مهاجر 
از ایران برمی گردند

مهاجرین  وزارت 
و عودت کننده گان 
ایران  می گوید، 
تا  گرفته  تصمیم 
مهاجر  هزار   100
سال  در  را  افغان 
صورت  به   2013

داوطلبانه از آن کشور خارج کند. 
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین افغانستان 
کشور  در  جابجایی  و  برگشت  در  را  مهاجران  از  تعداد  این 

همکاری خواهند کرد.
روز  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  امور  وزیر  انوری،  جماهیر 
دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: "البته این برگشت 
داوطلبانه می باشد نه اجباری. در این مورد باید مهاجرین آگاهی 

پیدا کنند."
انوری گفت برای خانواده هایی که دارای 5 تا 6 نفر عضو هستند 
این فرصت داده می شود تا یک عضو خانواده از ایران به افغانستان 
بیاید و اوضاع را از نزدیک ببیند، بعد تصمیم بگیرد که دوباره به 

افغانستان برگردند یا خیر.
او گفت که بسته های کمک  های غذایی، غیرغذایی و پول نقد نیز 

در زمان برگشت به عودت کننده ها داده خواهد شد.
وزیر مهاجرین و عودت کننده ها گفت که قرار است زمینه های 
فراهم  افغانستان  حکومت  سوی  از  کنندگان  برگشت  جابجایی 
و  دانش  دارای  که  کنندگانی  برگشت  افزود  انوری  آقای  شود. 
حرفه اند، در زمینه های تخصص شان صاحب کار خواهند شد.

در روستاهای خود  بر می گردند  که  "مهاجرینی  کرد:  اضافه  او 
شان و یا در شهرک هایی که از سوی وزارت مهاجرین در والیات 

افغانستان در نظر گرفته شده ساکن می شوند".
های  کارت  تا  است  کرده  توافق  نیز  پاکستان  حال  همین  در 

مهاجران افغان را تا شش ماه دیگر تمدید کند.
انوری تمدید حضور مهاجران در پاکستان از اول  به گفته آقای 
حکومت  های  مقام  باشد.  می  بعد  ماه  شش  تا   2013 جنوری 
پاکستان گفته اند حکومت جدیدی که تا شش ماه دیگر در این 
کشور قدرت را در دست می گیرد در مورد آینده مهاجران افغان 

تصمیم خواهد گرفت.
سال گذشته حدود 90 هزار مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان 
برگشتند. وزارت مهاجرین می گوید 48 منطقه را در 22 والیت 
گرفته  نظر  در  ها  کننده  برگشت  مجدد  اسکان  برای  افغانستان 

است.
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افزایش آدم خواران در کوریای شمالی!

یک عضو مجلس از یک حملۀ 
مسلحانه جان به سالمت برد

پاسخ هند به پاکستان:
ما پیرو گاندی هستیم!

امریکا  نماینده گان  مجلس  ملی  کمیته  عضو 
در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز گفت، گروه 
به  یازدهم سپتامبر که  از واقعه  القاعده، پس 
تدریج از حالت مرکزِی خود خارج و سپس 
به شمال  اکنون  به سراسر جهان منتشر شد، 
برای  دیگر  زمان  هر  از  و  کرده  نفوذ  افریقا 

امریکا خطرناک تر شده است.
مایک هاکبی، مجری شبکه فاکس نیوز ضمن 
تحلیف  مراسم  سخنرانی  از  بخشی  نمایش 
امریکا که در آن  اوباما، رییس جمهور  باراک 
اوباما بر پایان یک دهه جنگ تأکید کرده بود 
نیروهای  اوباما  رییس جمهور  هرچند  گفت، 
به  و  کرده  خارج  عراق  از  را  امریکا  نظامی 
انجام  افغانستان  در  را  کار  همین  زودی 
کشتن  به  کماکان  القاعده  گروه  داد،  خواهد 
شهروندان امریکایی در منطقه ادامه می دهد. 
به عنوان مثال، سفیر امریکا در لیبیا، به همراه 
تروریست ها  حمله  در  دیگر  امریکایِی  سه 
شد.  کشته  بنغازی  در  امریکا  کنسولگری  به 
دیگر  امریکایِی  شهروند  سه  اخیراً  همچنین 
الجزایر  در  امیناس  ان  گازی  تأسیسات  در 
قتل  به  تروریستی،  گروگانگیرهای  دست  به 
رسیدند. تروریست ها در الجزایر علت حمله 

عملیات  امیناس،  ان  تأسیسات  به  را  خود 
گروه  علیه  مالی  شمال  در  فرانسه  نظامی 

اسالم خواه در این منطقه اعالم کرده بودند.
پیتر کینگ، نماینده عضو حزب جمهوریخواه 
امنیت  کمیته  عضو  همچنین  و  نیویورک  از 
طی  امریکا،  نماینده گان  مجلس  در  ملی 
شبکه  این  مجری  با  اختصاصی  گفت وگوی 
افریقای  در  القاعده  فزاینده  نفوذ  درباره 
منافع  به  این گروه  شمالی و همچنین حمله 
گروه  اخیراً  گفت،  جهان  سراسر  در  امریکا 
این  ویژه شمال  به  و  افریقا،  قاره  به  القاعده 
قاره عالقه فراوانی نشان داده و فعالیت های 
شدت  به  منطقه  این  کشورهای  در  را  خود 
گسترش داده است. وی افزود، شرایط شمال 
در  فزاینده  طور  به  اوباما  دولت  برای  افریقا 
حال تبدیل شدن به شرایطی مشابه افغانستان 
در دهه نود میالدی برای دولت بیل کلینتون، 
شبه  زیرا  است،  امریکا  پیشین  رییس جمهور 
شمال  در  تجمع  حال  در  افراطی  نظامیان 

افریقا هستند.
حمالت امریکا به القاعده، بیش از آنکه منجر 
باعث  شود،  گروه  این  فرار  یا  شکست  به 
نقاط  در  گروه  این  اعضای  شدن  پراکنده 

نظامیان  شبه  مثاًل  است.  مختلف جهان شده 
الشباب در سومالی، بوکو حرام در نیجریه و 
امثال آن، همگی از وابستگان به گروه القاعده 
همچنین  آنان  هستند.  اسالمی  مغرب  در 
در  القاعده  گروه  شعبه های  حمایت  مورد 
عراق و یمن و همچنین بقایای این گروه در 

افغانستان هستند.
او اضافه کرد، ما نباید وانمود کنیم که دوران 
جنگ علیه القاعده به پایان رسیده است. بله، 
القاعدة مرکزی و اولیه، در افغانستان، صدمه 
دیده است، اما اعضای این گروه در بسیاری 
از نقاط جهان منتشر شده اند، و در برخی از 
موارد، این گروه برای ما )امریکا( خطرناک تر 
است،  شده  سپتامبر   11 از  پیش  دوراِن  از 
اکنون کاماًل غیرمتمرکز عمل  این گروه  زیرا 
می کند و امکان دارد از هر نقطه یی از جهان 

سربرآورد.
وی افزود، افرادی که در بنغازی به سفارت 
تأسیسات  به  که  آنان  و  کردند  امریکا حمله 
مانند  بردند،  یورش  الجزایر  در  امیناس  ان 
دقیقًا  اگر  و  هستند  حوزچه  یک  ماهی های 
یک  به  وابسته  همگی  نباشند،  افراد  همان 
یا  حامیان  از  همچنین  و  اعتقادی  مسلک 

وابستگان به گروه القاعده هستند.
باراک  به  انتقاد  ضمن  خاتمه  در  کینگ  پیتر 
بزرگ  رهبران  کشتن  هرچند  گفت،  اوباما 
قابل  کاری  الدن،  بن  اسامه  مانند  القاعده 
بر  مبنی  اوباما  مکرر  اظهارات  بود،  تحسین 
امریکایی  نیروهای  قریب الوقوع  عقب نشینِی 
جنگ های  دوران  پایان  یا  افغانستان  از 
طوالنی، نشان می دهد که وی در این رابطه 
)جنگ علیه تروریسم( جدی نیست و در این 
خصوص کم کاری می کند. به نظر من، رییس 
صادقانه  امریکا  مردم  با  نمی خواهد  جمهور 
نبرد و  این  به عقیده من،  صحبت کند، زیرا 
خواهد  تروریسم(  )علیه  طوالنی  مبارزه یی 
بود و نباید به مردم القاء کرد که دوران جنگ 

)علیه تروریسم( دیگر به پایان رسیده است.

مجلس  در  ننگرهار  مردم  نمایندة  انوری  فرشته 
هدف  آباد  جالل   – کابل  راه  مسیر  در  نماینده گان، 

حملۀ مسلحانه قرار گرفت.
به  آباد  جالل   – کابل  شاهراه  فرمانده  ولی  محمد 
خبرگزاری بست باستان گفت که فرشته انوری عضو 
نیم شام  مجلس نماینده گان، حوالی ساعت شش و 
یک شنبه در مسیر راه کابل – جالل آباد در مربوطات 

والیت لغمان، هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت.
به گفتۀ او، در نتیجۀ این حمله یک نگهبان وی زخم 

برداشته است، اما به خودش آسیبی نرسیده است.
به طرف  »از کابل  این مورد گفت:  انوری در  فرشته 
ننگرهار در حرکت بودم که در راه بر موترم تیراندازی 
صورت گرفت، نگهبانان من با حمله کننده گان درگیر 
ما  به کمک  نیز  پولیس  نیم ساعت  از  شدند که پس 
رسید، در درگیری مسلحانه یک نگهبان زخمی شد.«

فرشته  شینواری شوهر  محمد  میرزا  که  است  گفتنی 
انوری نیز سال گذشته در مسیر راه کابل – جالل آباد 

هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.
تاکنون مسوولیت حملۀ مسلحانه بر جان فرشته انوری 
را کسی به عهده نگرفته است و مخالفین مسلح دولت 

نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند.

عضو مجلس امریکا:

القاعـده به شمال افـریقا 
در رو آورده است

برخی 

گزارش ها 
افزایش  از 

آور  حیرت 
آدمخواران  تعداد 

شمالی  کوریای  در 
بد  شرایط  دلیل  به 

و  قحطی  زنده گی، 
کمبود مواد غذایی در این 
کشور حکایت شده است.

میل،  دیلی  نوشته روزنامه  به 
گزارش ها  این  از  یکی  در 

گرسنه  مرد  یک  که  است  آمده 
به  فرزندش  دو  کشتن  دلیل  به 

دلیل گرسنگی به اعدام محکوم شده 
است.

در  پنهان«  »قحطی  یک  که  است  این  بر  باورها 
که  جنوبی  و  شمالی  هوانگهای  والیت های 
والیت های زراعی محسوب می شوند وجود دارد 
و  داشته  بدنبال  را  تن  هزار  تاکنون مرگ 10  که 
بیم آن می رود که پدیده آدمخواری در این مناطق 

افزایش یابد.
از  شده  افشا  مورد  یک  تنها  اعدامی  مرد  داستان 
چندین موردی است که در این کشور رخ می دهد. 
مردم این کشور بعد از خشکسالی که آسیب جدی 
کمبودهای جدی  و  داشت  دنبال  به  را  مزارع  به 
و  گرسنگی دست  با  موجب شد  را  غذایی  مواد 

پنجه نرم می کنند.
گزارش هایی از خبرگزاری آسیا پرس حکایت از 
آن دارد که مردی جنازه نوه اش را از خاک بیرون 
آورده و خورده و مردی دیگر فرزند خود را به 

عنوان غذا پخته است.
رهبر  اون،  جونگ  کیم  که  است  درحالی  این 
قحطی  گزارش های  علیرغم  شمالی  کوریای 
برای  هنگفتی  مبالغ  اخیر  های  ماه  در  گسترده 

پرتاب دو موشک خرج کرده است.
یک خبرچین گفته است: در ماه می، در روستای 
من، مردی که دو فرزندش را کشته بود و سعی 
سپرده  اعدام  جوخه  به  بخورد  را  آنها  داشت 
غیبت  هنگام  را  خود  بزرگ  دختر  مرد  این  شد. 

که  را  پسرش  سپس  و  کشته  خانه  در  همسرش 
سپس  وی  رساند.  قتل  به  بوده  اقداماتش  شاهد 
خانه  در  کافی  گوشت  که  می گوید  همسرش  به 
اطالع  و  همسرش  تردیهای  با  و  دارد  وجود 
مقام های رسمی بخش هایی از بدن  بچه ها 

کشف شد.
مواد  حاکیست  گزارش ها 
والیت  دو  از  غذایی 
شمالی  کوریای 
شده  مصادره 
پیونگ  به  و 
برده  یانگ 
است.  شده 
لی  خشکسا
ذخایر  نیز 
به  را  غذایی 
کاهش  شدت 

داده است.
ساندی  روزنامه 
از یک  نقل  به  تایمز 
حزب  رسمی  مقام 
در  روستایی  در  نوشت:  کوریای  کارگران  حاکم 
دیوانه  گرسنگی  از  که  مردی  چونگدان،  بخش 

شده بود فرزند خود را پخت و خورد.
که  سفری  در  سفری  طی  ملل  سازمان  مقامات 
این  از  بود  آن  مالی  حامی  یانگ  پیونگ  دولت 
محلی  گزارش های  اما  کردند،  دیدار  منطقه 
زده  قحطی  مناطق  به  آنها  است  بعید  حاکیست 

رفته باشند.
گزارش های  که  نیست  باری  نخستین  این 

آدمخواری از کوریای شمالی منتشر می شود.
اتحاد  موسسه  میالدی،  گذشته  سال  می  ماه  در 
اینکه  از  بعد  مرد  کرد: یک  اعالم  کوریا  در  ملی 
بخشی از بدن همکارش را خورد و سعی داشت 
گوسفند  گوشت  عنوان  به  را  آن  باقیمانده های 
را  دختری  نیز  دیگری  مرد  شد.  اعدام  بفروشد، 
کشت و خورده و سومین گزارش آدمخواری در 
سال 2011 ثبت شد. مرد دیگری پس از کشتن 11 
تن و فروش گوشت آنها به عنوان گوشت خوک 

در ماه می اعدام شد.
شبکه  در  آدمخواری  از  گزارش هایی  همچنین 
شده  اعالم  نیز  کشور  این  زندانیان  اردوگاه های 

است.
قحطی  دچار   1990 دهه  در  شمالی  کوریای 
وحشتناکی شد که منجر به کشته شدن بین 240 

هزار تا 5 / 3 میلیون نفر شد.

عامل اصلی افزایش...
 رفع این نگرانی تالش می کنند.

مناطقی  در  خشونت  که  گفت  همچنان  او 
مسوولیت های  انتقال  سوم  مرحلۀ  شامل  که 
امنیتی شده است، چهارده درصد کاهش یافته 

است.
چندی پیش آغاز مرحلۀ چهارم مسوولیت های 
امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان 

اعالم شد.
در این حال، وزارت دفاع از سفر وزیر دفاع 

نشست  در  اشتراک  جهت  پاکستان  به  ملی 
خبر  آیساف  و  افغانستان  پاکستان،  مشترک 

داده است.
نشست  این  در  که  گفت  باره  این  در  کتس 
سرحدات  در  امنیتی  وضعیت  بهبود  روی 

افغانستان و پاکستان گفت وگو می شود.
از  افغان  مقامات  سو،  بدین  سال  یک  از 
والیت  چندین  در  پاکستان  راکتی  حمالت 
و  بودند  کرده  نگرانی  ابراز  کشور  شرقی 
مجلس نماینده گان نیز به همین دلیل وزرای 

دفاع و داخلۀ کشور را رد صالحیت کرد.

خورشید  سلمان 
هند  خارجه  وزیر 
این که  بر  تأکید  با 
هسته یی  جنگ  وقوع 
پاکستان  و  هند  بین 
نسل  چندین  می تواند 
بکشاند،  تباهی  به  را 
از  را  پاکستان  امنیت 
هند  نفع  به  لحاظ  هر 

دانست.
هند  خارجه  وزیر 

پشتیبانی  اگرچه  گفت: 
پاکستان از گروه های شبه نظامی مانند 
الدعوه«  »جماعت  و  طیبه«  »لشکر 
مشکالت زیادی را برای هند به وجود 
شرایطی  هیچ  تحت  اما  است  آورده 
این  جنگ راه حل مناسبی برای حل 

مشکالت نیست.
افزود:  با خبرنگاران  وی در مصاحبه 
دادن  نشان  برای  که  نیست  درست 
را  آینده  نسل های  خود  نظامی  توان 

وارد جنگی خانمان سوز کنیم.
وزیر امور خارجه هند که مصاحبه وی 
پخش  تلویزیون  از  زنده  صورت  به 
انجام  توانایی  ما  کرد:  تأکید  می شد 
تروریستی  گروه های  علیه  عملیات 
که در پاکستان مخفی شده اند را داریم 
که  هند(  )رهبر  »گاندی«  پیرو  ما  اما 
مخالف برخورد فیزکی با دشمن بود 

هستیم.
از  که  زمانی  گفت:  خورشید  سلمان 
انجام  با  هند  چرا  می شود  پرسیده  ما 
با  »ابیت آباد«  عملیات  مانند  عملیاتی 

پاسخ  نمی کند  مبارزه  تروریست ها 
طلب  صلح  مردمی  که  است  این  ما 
کننده  آغاز  نمی خواهیم  و  هستیم 

جنگ باشیم.
اندیشی  دور  با  باید  ما  گفت:  وی 
باشیم  مسالمت آمیز  راه حل  فکر  به 
دارای   2 هر  پاکستان  و  هند  زیرا 
آسیب ها  و  هستند  هسته یی  صالح 
تا  هسته یی  جنگ  یک  تباهی های  و 

نسل ها ادامه خواهد داشت.
نشان  خاطر  هند  خارجه  امور  وزیر 
کرد: سیاست هند مانند برخی کشورها 
نیست که با مداخله نظامی در کشوری 

به فکر استعمار آن کشور باشد.
در  تروریستی  انفجار های  افزود:  وی 
پاکستان مانند خار در چشم ما است 
و بنابراین امنیت در این کشور از هر 

لحاظ به نفع هند می باشد.
این اظهارات در حالی انجام می شود 
که درگیری های اخیر مرزی بین هند 
افزایش تنش ها بین  و پاکستان باعث 

این 2 کشور شده است.

ابطال کارت های گذشته...
 رای دهی گذشته انتخابات را برگزار کند.

سال  حمل   16 انتخابات  مستقل  کمسیون 
انتخابات  برگزاری  تاریخ  را  شمسی   1393

ریاست جمهوری تعیین کرده است.
آقای نور می  گوید که روند توزیع کارت های 
رای دهی جدید را برای افرادی که کارت های 
واجد  تازه  هم  یا  و  شده  مفقود  سابق شان 
ثور سال  ماه  در  رای دهی می گردند،  شرایط 

آینده آغاز می کنند.
رییس جمهور کرزی حدود دو هفته پیش در 
یک نشست خبری در کابل گفت: به خاطر 
تهیۀ کارت های جدید رای دهی به 80 ملیون 

دالر نیاز است.
این  پرداخت  توان  حکومت  که  گفت  او 
نیز در  ندارد و جامعۀ جهانی  را  پول  مقدار 
دلیل  همین  به  نمی کند،  همکاری  زمینه  این 
نفع  به  از کارت های سابق رای دهی  استفاده 

کشور است.
خواهان  حکومت  سیاسی  اپوزیسیون  اما 
توزیع  و  سابق  کارت های  ساختن  بی اعتبار 

کارت های جدید شده است. 
استفاده  که  می گویند  اپوزیسیون  رهبران 
تقلب  زمینۀ  سابق،  رای دهی  کارت های  از 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  گسترده 

فراهم می سازد.
محمد محقق عضو جبهۀ ملی گفته است: »در 
شده  تخمین  رای دهنده  میلیون   11 گذشته 
بود، اما 17 میلیون کارت توزیع شده است. 6 
میلیون کارت اضافی توزیع شده است. زمان 
انتخابات آن ها را پشت کرده می آورند و در 
صندوق   ها می ریزند و این، راه اساسی تقلب 
پا  گذشته  کارت های  باالی  کسانی که  است. 

فشاری می کنند، می خواهند تقلب کنند.«
که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
برای چاپ و آماده ساختن کارت های جدید 

وقت کافی باقی نمانده است.
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وزیر انرژی ایران گفته است که کشورش نیازمندی های 
تأمین  را  افغانستان  غربی  والیات  از  شماری  برق 

می کنند.
انرژی  وزیر  اسماعیل،  محمد  میان  که  قراردادی  در 
و آب افغانستان و مجید نامجو، وزیر انرژی ایران به 
ایران به والیات نیمروز و هرات  امضا رسید، دولت 

برق صادر می کند.
محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب گفت که براساس 

این قرارداد، برق والیت هرات از 90 میگاوات به 140 
میگاوات و برق والیت نیمروز از 10 میگاوات به 24 

میگاوات افزایش خواهد یافت.
او تاکید کرد که هر میگاوات برق از ایران به مبلغ سه 

سنت خریداری خواهد شد.
قرارداد،  این  براساس  که  افزود  آب  و  انرژی  وزیر 
ساالنه افغانستان 2 میلیون کیلووات برق وارداتی ایران 

را مصرف خواهد کرد.

به گفته او، این قرارداد تا پایان سال 1394 امضا شده 
و بعد از آن دوباره مقام های دو کشور تصمیم خواهند 

گرفت.
در  گفته  ایران  دولت  شده،  امضا  قرارداد  براساس 
میلیون  دو  از  ساالنه  افغانستان  مصارف  که  صورتی 
کیلووات افزایش یابد، در قبال هر کیلووات یک سنت 

اضافه پول باید بپردازد.
در حال حاضر بخش اعظم برق افغانستان از کشورهای 

تاجیکستان، ایران و ازبکستان تامین می شود.
مسووالن وزارت انرژی و آب همواره تاکید کرده اند 
که تا احداث و بازسازی بندهای تولید برق، افغانستان 

باید از انرژی وارداتی استفاده کند.
محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب گفت: »این یک 
قرار داد مفید است که کمبودی های برق در والیات 
غربی کشور را مرفوع خواهد ساخت و ما به تفاهم 
رسیدیم که قراراست تا به والیت فراه نیز 50 الی 100 

میگاوات برق داده شود.«
مجید نامجو، وزیر انرژی ایران می گوید که کشورش 
ظرفیت های عمرانی بسیار دارد که کشورهای همسایه 

می توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.
او تاکید کرد که ناامنی، فعالیت دولت ایران در بخش 
اجرای پروژه های انکشافی و بازسازی در افغانستان را 
محدود ساخته است....                  ادامه صفحه 6

در جنگ هیچ طرفی 
برنده نیست

والیات  دیگر  و  کابل  از  جنگ  قربانیان  خانواده های 
یادگارهای بجا مانده از افراد قربانی را در کابل به نمایش 
دارند  مشخصی  پیام  قربانیان  این  بازماندگان  گذاشته اند. 

»جنگ بس است.« 
اشک از چشمان نرگس 46 ساله جاریست. او از شوهرش 
جز چند قطعه عکس و لباس چیزی دیگری ندارد. این زن 
خاطراتش  نگذارد  تا  کرده  حفظ  را  شوهرش  یادگارهای 

فراموش شود.
آنگونه که نرگس می گوید طالبان شوهرش را بردند و در 
بدل آزادی او 3500 لک افغانی...           ادامه صفحه 6
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ایران برق غرب افغانستان را تأمین می کند

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   2014  /  1393 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک 

نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی 
خویش در این نشست، دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را 

قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

د طالبانو استازي  قطر ته رسېدلي دي

د طالبانو استازي د خبرو اترو په موخه او 
په قطر کې د خپل دفتر پرانستې لپاره د 
هغه هېواد پالزمېنې دوحې ته رسېدلي 

دي.
ورکړی،  خبر  ورځپاڼې  عربي  نیوز  ګلف 
د  کسان  رسېدلي  ور  ته  دوحې  چې 
طالبانو مهم او د مشرتابه د باور وړ کسان 

دي.
دفتر  دې  په  وو،  ويلي  چارواکیو  افغان 
کې دې د طالبانو باوري او د دې ډلې له 
لوري په معتبرو اسنادو ور پېژندل شوي 
کسان ځای پر ځای شي، چې صالحیت 
ولري او بیا څوک پیدا نشي چې ووايي، د 
طالبانو دغه استازي جعلي دی او هغوی 

د طالبانو اصلي استازي دي.
قوله  له  چارواکیو  افغان  د  نیوز  ګلف 
په دوحه کې د طالبانو  ويلي، چې دوی 

لپاره د دفتر پر پرانستلو کار کوي څو له 
دې ډلې سره د خبرو الر اواره شي.

د بهرنیو چارو وزارت وياند جانان موسي 
په  دفتر  دې  د  چې  ښودلې  هیله  زي 
پرانستې سره به افغان حکومت وکوالی 
شي، چې له طالبانو سره مخامخ خبرې 

وکړي.
کې  قطر  په  چې  ويلي،  کرزي  ولسمشر 
د طالبانو د مېشت کېدونکي استازي به 
يوازې د سولې له عالي شورا سره خبرې 

کوي.
شورا  عالي  سولې  د  حال کې  همدې  په 
ويلي، چې په قطر کې د دفتر پرانستلو ته 
د طالبانو لېوالتیا د دې ښکارندويي کوي 

چې دا ډله خبرو ته تیاره ده.
میاشتې  څو  چې  کله  ځل  لومړي  په 
امريکا  او  د طالبانو  قطر کې  په  وړاندې، 

ترمنځ د خبرو اترو رپوټونه خپاره شول، 
افغان دولت يې په غبرګون کې له قطره 
خپل سفیر خالد ذکريا د احتجاج په ډول 
کابل ته وغوښت او له دې خبرو سره يې 

مخالفت څرګند کړ.
دې  له  کې  توکیو  او  اماراتو  قطر،  په 
په  قطر  او  المان  د  ځله  شپږ  وړاندې 
مرسته د امريکا او طالبانو تر منځ خبرې 
شوي، چې دغه خبرې وروسته طالبانو د 
دې لپاره وځنډولې چې امريکا په خپلو 

ژمنو عمل نه کوي.
ته  خبرو  سره  طالبانو  له  تل  حکومت 
افغان  د  بیا  طالبانو  خو  ښودلې؛  لېوالتیا 
حکومت پر ځای له امريکا سره پر خبرو 

ټینګار کړی.
په  ولسمشرانو  امريکا  او  افغانستان  د 
قطر  په  چې  وکړه  موافقه  کې  وروستیو 
شي  پرانستل  دفتر  ته  طالبانو  دې  کې 
پر  څخه  ډلې  جنګي  يوې  له  ډله  دا  څو 

يوه سیاسي تحريک بدل شي.
تر اوسه وسله والو طالبانو قطر ته د خپلو 

استازو د رسېدو په اړه څه نه دي ويلي.
ورځې  څو  همدا  چې  ده  وړ  يادونې  د 
وړاندې ډېلي بیسټ ورځپاڼې د طالبانو 
او پاکستان په اړه په خپله يوه مقاله کې 
لیکلي وو، چې په قطر کې له طالبانو سره 
ټولې اجنډاوې د پاکستان وې. ورځپاڼې 
د يوه طالب چارواکي... ادامه صفحه 6


