
و  پاکستان  که  می گوید  مک کرستال  ستنلی  جنرال 
ایاالت  نیروهای  حضور  خواهان  گونۀ  به  افغانستان 
امریکا در منطقه هستند و در صورت خروج  متحدۀ 
نیروهای امریکایی از منطقه، اوضاع وخیم  تر می گردد.

فرماندۀ پشین نیروهای امریکایی در افغانستان همچنان 
می گوید، مردم افغانستان باید بدانند که ایاالت متحده 
به آن ها متعهد می باشد و اشتباهی را که پس از جنگ 

سرد مرتکب شده بود، تکرار نخواهد کرد.
در  دخالت  از  واشنگتن  بی عالقه گی  به  او  اشارۀ 

افغانستان پس از شکست شوروی پیشین بود.
بروکینگز  پژوهشی  نهاد  در  کرستال  مک  جنرال 
در  من  »سهم  نام  به  خود  جدید  کتاب  واشنگتن  در 
مأموریت« را معرفی می کرد و در مورد تجربه هایش در 

جنگ های عراق و افغانستان صحبت می نمود. 
عالقمندی به حضور امریکا در منطقه

مک کرستال باور دارد که افغانستان و پاکستان به گونۀ 

از سال  ایاالت متحده در منطقه پس  طرفدار حضور 
۲۰۱۴ می باشند.

افغانستان  رهبر  که  می گوید  بازنشسته  جنرال  این 
نسبت به تعداد سربازان امریکایی به کمک ها و رونق 
عالقمند  در کشورش  امریکایی  و  افغان  تجارت های 
پاکستان  و  افغانستان  من  باور  »به  افزود  او  می باشد. 
ما  از حضور  اما  اند  منطقه  آن  در  ما  ماندن  خواهان 
مطیمن نمی باشند. شراکت...            ادامه صفحه ۶
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هر انساني آفريدة انديشه هاي روزانة خويش است. اگر دگرگوني در زنده گي انسان روي دهد، بايد 
از دل وجان آغاز شود تا انديشه ها و احساسات، شخص را تحت تأثير قرار دهد و دگرگون سازد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کارت های رأی دهیِ بازاری 
قابل قبول نیست!

یک مقام امریکایی روز دوشنبه گفت امریکا و افغانستان 
را  خود  گفت وگوهای  دور  سومین  آینده  روزهای  در 

برای انعقاد قراردادی امنیتی آغاز می کنند.
این مذاکرات در حالی برگزار می شود که حامد کرزی 
رییس جمهور افغانستان اوایل...          ادامه صفحه ۶

دنمارک روز سه شنبه اعالم کرد از اواسط سال دو هزار و چهارده 
به تدریج نظامیان خود را از افغانستان خارج خواهد کرد.

سخنگوی رسمی وزارت دفاع دنمارک با اعالم این خبر افزود از 
بین هفتصد نظامی دنمارکی مستقر در افغانستان ۲۰۰ نظامی برای 

کمک به نظامیان افغان در این کشور باقی خواهند ماند.
وی افزود یک فروند هواپیمای »اف ۱6« و دو فروند بالگرد نیز برای 
ارایۀ خدمات جابه جایی در افغانستان در دوره یی انتقالی که مدت 
آن مشخص نشده است و تا زمان خروج آخرین نظامی دنمارکی از 

افغانستان در این کشور باقی خواهد ماند.
سخنگوی رسمی وزارت دفاع دنمارک اضافه کرد، دنمارک حدود 
چهارصد میلیون کرون دنمارک در پنج سال آینده برای کمک به آماده 

سازی، آموزش و تجهیز نیروهای افغانی اختصاص خواهد داد.

با  خارجی ها  که  می گوید  کرزی  رییس جمهور 
گفت وگوهای  راه اندازی  تالش  در  دسیسه چینی 
متفرِق صلح هستند، اما آن ها)حکومت افغانستان( 

اجازۀ چنین گفت وگوهایی را نمی دهند.
کنفرانس  سومین  در  گذشته  روز  کرزی  آقای 
گفت،  افغانستان  آبی  منابع  انکشاف  و  مدیریت 
صلح  شورای  طالبان،  با  مذاکره  مرجع  یگانه 
سیاسی  شخصیت های  شورا  این  در  زیرا  است؛ 
گفت  کرزی  دارند.  حضور  افغانستان  اقوام  تمام 
و  ندارد  امکان  صلح  برای  متفرق  تالش های  که 

حکومت نیز اجازه آن را نمی دهد.
می کنند  تالش  خارجی ها  گفت،  کرزی  آقای 
از  خارج  طالبان  با  گفت وگو  برای  را  افغان ها 

اما هر  کنند.  چوکات شورای عالی صلح تشویق 
کوشش متفرق به این منظور آینده نامعلوم و شاید 
تالش  راه  این  در  که  آن هایی  خود  برای  دشوار 
داشت.  خواهد  دنبال  به  کشور  برای  و  می کنند 

اجازه  دولت  که  گفت  افغانستان  رییس جمهور 
نخواهد داد که »هیچ دست خارجی« پروسه صلح 

را به تضعیف افغانستان منتج کند.
رییس جمهور افغانستان...          ادامه صفحه ۶

امریکا:

بعید می دانیم به زودی 
در قرارداد امنیتی به 

توافق برسیم

دنمارک:

اواسط 2014 خارج 
می شویم

رییس جمهور کرزی:

خارجی ها در گفت وگوهای صلح دسیسه چینی می کنند

جنرال مک کرستال به مردم افغانستان:

امـریکا به شمـا متعهد است
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یک  برای  کشور  دفاع  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
سفر پنج روزه عازم کشور پاکستان شده است. 
رای زنی  سفر،  این  هدِف  که  می شود  گفته 
منظور  همین  به  و  بوده  امنیتی  مسایل  دربارۀ 
پاکستان  رییس جمهور  با  مالقات هایی  تاکنون 
و جنرال اشفاق کیانی رییس ستاد مشترک آن 

کشور صورت گرفته است.
پاکستان، نخستین سفِر  به  آقای محمدی  سفر 
تصدی  گرفتِن  به دست  از  پس  که  اوست 
یک  آن،  ظاهر  و  می یابد  انجام  دفاع،  وزارت 
پاکستانی ست  مقامات  با  دوستانه  گفت وگوی 

که بین تمام کشورها رایج مي باشد.
اما همه مي دانند که آقای محمدی به عنوان یک 
از  او یکی  پاکستانی مشهور است.  چهرۀ ضد 
افغانستان در  مقاومت مردم  برجستۀ  اشخاص 
برابر تجاوز پاکستان به شمار مي رود. و دیگر 
این که او در زمان ماموریتش در وزارت داخله 
ارتش  کل  ستاد  رییس  که  موقعی  هم چنان  و 
بود، بارها انتقادهای درشتی را مبنی بر دخالت 
پاکستان به آدرِس آن کشور وارد کرده. پس با 
این اوصاف، آقای محمدی در کدام شرایط به 

پاکستان سفر کرده است؟
دفاع  وزارت  ادارۀ  که  زمانی  نکنیم  فراموش 
تا  این وزارت  افراد دیگر بود،  کشور به دست 
استخبارات  از جاسوسان و عمال  پُر  خرخره، 
بنیاد  بر  فقط  نه  مساله  این  شد.  پاکستان 
داده های استخباراتی ثابت گردید، که اسناد و 
مدارک رسانه یی نیز آن را تایید کرد. چنان که 
رویدادهایي چون انتحار، حمالت سبز بر آبی 
وقوع  به  همواره  دفاع  وزارت  حیطۀ  در  و... 
پیوسته و مقامات آن وزارت نیز تقصیر چنین 
حمالتی را به دوش عمال استخبارات پاکستان 
افشاگری های  از  مواردی  حتا  انداخته اند. 
مقامات  از  برخی  که  داده  نشان  استخباراتی 
بلندپایۀ آن وزارت، چون زلمی  ویسا، با طالبان 
از  حکومت  کنون  تا  اما  داشته اند.  همکاری 
بررسی این مسایل به دالیلی طفره رفته است.

آقای محمدی در چنین وضعیتی تصدی وزارت 
دفاع را به دست گرفت و هیچ معلوم نیست که 
پروندۀ جاسوسان خفته در آن وزارت به کجا 
رسیده و یا دست کم برنامۀ پاک کاری آنان، چه 

زماني روی دست گرفته خواهد شد.
از جانب دیگر، مقامات پاکستانی با یک پروسۀ 
آزادسازی  همانا  که  نگران کننده  و  خطرناک 
مقابل  محمدی  آقای  با  است،  طالبان  زندانیان 
می شوند. هر چند این برنامه در تبانی با آقای 

تردیدی  اما  شده،  گرفته  دست  روی  کرزی 
نیست که مغز متفکر پروسۀ آزادسازی طالبان، 

پاکستانی ها اند.
با توجه به محور بحث آقای محمدی با مقامات 
که  می رسد  نظر  به  امنیتی(،  )مسایل  پاکستان 
و  است  ضعیف  بسیار  محمدی  آقای  موضع 
این گفت وگوها به حال مردم افغانستان سودی 
پروژۀ  یک  پروژه  این  زیرا  داشت.  نخواهد 
مامور  که  محمدی  آقای  و  است  پاکستانی 
برساند.  انجام  به  را  آن  باید  است،  حکومت 
نباید  اما توقع آن است که جناب وزیر دفاع، 
همکار و توجیه گر برنامه هایی گردد که خودش 

هیچ نقشی در آن ندارد.
طالبان  رهایی  محمدی  آقای  گزارش ها،  قرار 
از زندان های پاکستان را نشانۀ حسن نیت آن 
بیشتر  همکاری های  خواهان  و  دانسته  کشور 

پاکستان در این زمینه شده است.
این درحالی ست که یک دیدگاه عمومی  پیرامون 
این که؛  آن  و  دارد  وجود  طالبان  آزادسازی 
تقویت صفوف  جز  به  برنامه  این  از  پاکستان 

طالبان، هیچ هدف دیگری نداشته  است.
در هر حال، به نظر می رسد که آقای محمدی با 
چنان پس زمینۀ ضدیت با پاکستان، کم کم پایش 

به بازی های آقای کرزی کشانده می شود.
توافق  در  می توان  را  بازی  این  دیگر  نمونۀ 
دیگر حکومت مبنی بر آموزش منصوبان ارتش 
این صورت  بر  قبل  که  دید  پاکستان  در  ملی 
گرفته بود. این پروسه در حالی ادامه دارد که 
بنا بر روش خام سربازگیری ارتش، جاسوسان 
آی.اس.آی به داخل وزارت دفاع نفوذ کرده اند 
تا در چهارچوب آن وزارت به فعالیت بپردازند 
و همان گونه که گفته شد تا کنون تکلیف این 

وضعیت، روشن نیست.
پرسشی که همواره وجود داشته این است که 
تطبیق  به رغم  داده  اجازه  چه گونه  حکومت 
سوی  از  استخباراتی  استراتژیک  برنامه های 
پاکستان، افسران و سربازان ارتش ملی در آن 

کشور تحت آموزش و پرورش قرار بگیرند؟
این پرسِش پاسخ نیافته را، سفر آقای محمدی 
طوری  می سازد.  کمی  روشن  پاکستان  به 
با  پروژه یی،  چنین  برنامه ریزاِن  و  حامیان  که 
کشاندن پای آقای محمدی به آن، می خواهند 
حاال  کنند.  کوتاه  را  منتقدان  زبان  اندازه یی  تا 
عنوان  به  محمدی  آقای  که  نیست  تردیدی 
پروژه  این  با  مخالفتی  هیچ  حکومت،  مامور 
قبل  پروژه  یک سو،  از  زیرا  توانست.  نخواهد 

عملی  مرحلۀ  وارد  و  طراحی  او  مدیریِت  از 
قدرت  عماًل  او  دیگر،  سوی  از  و  است  شده 

مخالفت را ندارد.
اما هنوز یک راه فراراهِ وزیر دفاع وجود دارد 
و آن این که: او بازهم به ساِن زمان مقاومت به 
عنوان یک چهرۀ درخشان و مردمي رفتار کند و 
این خود به او امتیاز و استقاللیِت عمل می دهد. 
او به عنوان وزیر دفاع کشور می تواند از حقوق 
کارِی  حیطۀ  در  مقاومت  آرمان های  و  مردم 
خودش دفاع کند و نگذارد پروژه های پاکستان 
و عمال داخلی اش تطبیق گردد. زیرا اگر پروژۀ 
پاکستانیزه کردِن ارتش عملی شود، خیلی دور 
الم ناِک  فاجعۀ  یک  شاهد  ما  که  بود  نخواهد 

زمانی  درست  این  و  باشیم  کشور  در  دیگر 
خواهد بود که تمام کاسه و کوزه ها بر سر آقای 
محمدی شکسته شده، و به او به عنوان مسووِل 

نخست این فاجعه، نگاه مي شود.
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چهـرۀ ضد پاکسـتانی 
                   در پاکستان

 

بحث برگزاری انتخاباِت سال ۲۰۱۴ از هم اکنون جدی شده 
و سروکله کشیدن های انتخاباتی و به عبارتی تالش ها برای 
هم  بعد  چندي  تا  و  شده  آغاز  انتخاباتي،  نامزدان  معرفی 
فهرستي از افراد عالقه مند به ریاست جمهوری وارد میدان 
خواهد شد و کمپاین های غیررسمی نیز آغاز می گردد. اما 
این همه در شرایطی ست که هنوز هم به پرسش اساسی یي 
که در خصوِص چه گونه گی برگزاری انتخابات وجود دارد، 
پاسخ دقیق داده نشده است و طبعًا با این وضع، رفتن به 

جانب انتخابات، خالی از دلهره  و نگرانی  نخواهد بود.
را  مردم  شدیِد  بی اعتمادی  گذشته،  تقلب  از  پر  انتخابات 
به بار آورد آن هم به حدي که این بار کمتر امیدي وجود دارد 
که انتقال قدرت از این مسیر، بدون تقلب و فریب صورت 
گیرد. حاال چشم ها و گوش ها به یک خبر دوخته شده و 
آن این که؛ کسی بیاید و بگوید که شفافیت و صداقت در 

انتخابات آینده را تضمین می کند.
میان کمیسیون  نوع تصادم  اکنون یک  که  نظر می رسد  به 
چه گونه گِی  سِر  بر  سیاسی  جریان های  برخی  و  انتخابات 
است.  شده  آغاز  گذشته  رای دهی  کارت های  از  استفاده 
برخی از جریان ها خواستار باطل شدِن کارت های رای دهی 
که  حالي  در  هستند،  جدید  کارت های  توزیع  و  گذشته 
گذشتۀ  کارت های  نشدِن  باطل  بر  انتخابات  کمیسیون 

انتخاباتی تأکید مي کند. 
جنجال های  روایت گِر  هم اکنون  از  می تواند  برخورد  این 
کالن تری در برگزاری انتخابات آینده باشد. حاال اگر قرار 
بر این نباشد که کارت های رای دهی انتخابات گذشته باطل 
رای دهی  کارت های  که  کسانی  برای  حداقل  باید  شوند، 
ندارند، کارت داده شود؛ زیرا در همین شهر کابل کسانی اند 
به دست  رأی دهی  کارت  نتوانسته اند  گذشته  دورِ  در  که 
به  این کارت ها در گذشته،  آورند، چنان که پروسۀ توزیع 
نحوي شکل سیاسی داشته است. به عنوان نمونه: هرچند 
در غرب و شرق کابل چند مرکز توزیع کارت های رأی دهی 
وجود داشت، اما نمی توانستند به تمام مراجعین رسیده گی 
به  بودند  مجبور  وقت  صبِح  از  مردم  این،  کنار  در  کنند؛ 
نام  ثبت  مرکز  که  حالی  در  آن هم  بروند  نام  ثبت  مراکز 
انتخابات پارلمانی، به  نامزدان  نامزدان، به خصوص  توسط 
شکل اجاره  درمی آمد؛ یعنی این نامزدان افراد زیادی را از 
ساحات مشخص جمع آوری مي کردند و براي اخذ کارت 
به یک مرکز می آوردند، چنان که روزهای پی هم به بسیاری 

از افراد منتظر دیگر، نوبت نمی رسید. 
اکنون کمیسیون انتخابات این مسأله را باید به گونۀ جدی 
توزیع  برای  را  شفافی  روش  و  دهد  قرار  توجه  مورد 
ممکن  بسیار  زیرا  گیرد.  روی دست  رأی دهی  کارت های 
کارت های  از  انبوهی  به  کسانی  گذشته،  مثل  که  است 
بَندند.  کار  به  تقلب  برای  را  آن  و  یابند  دست  رأی دهی  
اما این که چه مکانیزمی سنجیده شود تا زمینه برای توزیع 
شفاف کارت های رای دهی به وجود آید، مربوط به ابتکار و 
خالقیِت کمیسیون انتخابات و نیز روش های عملی یي است 
که در کشورهای دیگر به خوبي پاسخ داده. ولي اگر قرار بر 
این باشد که کارت های رای دهِی گذشته باطل اعالم شود، 
انتخابات  برگزاري  برای  را  بیشتری  باید هزینه و فرصت 

آینده به کار بست.
در کنار این، طرح دیگری که می تواند کار کمیسیون انتخابات 
از شناس نامه هایی ست  استفاده  تا حدی ساده تر بسازد،  را 
کارت  توزیع  از  هدف  زیرا  دارند.  خود  با  شهروندان  که 
فرد  افغانستانِي  تابعیت  تثبیِت  و  تشخیص  رای دهی، 
داشتن  با  امر  این  که  اوست  سن وساِل  نیز  و  رای دهنده 
در  اگر  بنابراین  مي گیرد.  صورت  نیز  تابعیت  شناس نامۀ 
ندارند،  رای دهی  کارت  که  کسانی  انتخابات،  از  دور  این 
بتوانند با ارایۀ شناس نامه های شان راي بدهند، این کار هم 
انتخابات؛ زیرا  نفع کمیسیون  به  نفع مردم است و هم  به 
و  دارند، روزها  که شناس نامه  افرادی  نیست  نیازي  دیگر 
ساعت ها پشت دروازه های مراکز ثبت نام منتظر بمانند. البته 
این روش، تمهیداِت دیگري را نیز مي طلبد تا از هرگونه 

سوءاستفادۀ احتمالي جلوگیري شود. 
که  است  دیگری  نیز سهولت  برقی  توزیع شناس نامه های 
کمیسیون انتخابات در مورد آن سخن گفته و مي تواند مورد 

توجه قرار گیرد.

پیشنهادی برای کمیسیون 
انتخابات

هنوز یک راه فراراِه وزیر دفاع 
وجود دارد و آن این که: او بازهم 
به ساِن زمان مقاومت به عنوان 

یک چهرۀ درخشان و مردمي 
رفتار کند و این خود به او امتیاز 
و استقاللیِت عمل می دهد. او به 

عنوان وزیر دفاع کشور می تواند از 
حقوق مردم و آرمان های مقاومت 
در حیطۀ کارِی خودش دفاع کند 
و نگذارد پروژه های پاکستان و 

عمال داخلی اش تطبیق گردد. زیرا 
اگر پروژۀ پاکستانیزه کردِن ارتش 
عملی شود، خیلی دور نخواهد بود 
که ما شاهد یک فاجعۀ الم ناِک دیگر 

در کشور باشیم و این درست زمانی 
خواهد بود که تمام کاسه و کوزه ها 
بر سر آقای محمدی شکسته شده، و 
به او به عنوان مسووِل نخست این 

فاجعه، نگاه مي شود



بشر سوریه، که  ناظر حقوق  گروه 
از کشف  است،  لندن  در  آن  مرکز 
اجساد ده ها مرد جوان در نزدیکی 

شهر حلب خبر داده است.
به گفته این نهاد مخالف حکومت 
نفر   ۵6 کم  دست  اجساد  سوریه، 
منطقه  در  قویق  درساحل رودخانه 
مناطق  از  حلب،  القصر  بوستان 

تحت تسلط شورشیان، یافت شده است.
دست های اکثر قربانیان این کشتار از پشت بسته شده و آنان 
با شلیک گلوله به ناحیه سر به قتل رسیده اند که ممکن است 

نشانه نوعی اعدام دستجمعی بدون محاکمه باشد.
تصاویری ویدیویی از کشف این اجساد توسط فعاالن مخالف 

دولت سوریه در سایت یوتیوب گذاشته شده است.
یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه گفته است که برخی از 

کشته شدگان نوجوانان کم سن و سال بوده اند.

این فرمانده به خبرگزاری فرانسه گفته است هنوز هم اجساد 
بسیاری از آب رودخانه بیرون کشیده نشده و احتمال دارد 

شمار کشته ها به ۱۰۰ نفر هم برسد.
تعیین  نشده،  یافت  اجساد  در  شناسایی  کارت  که  آنجا  از 

هویت کشته شدگان امکانپذیر نبوده است.
صحنه  سوریه  شمال  در  حلب  شهر  که  است  ماه  چندین 
درگیری های شدید بین نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد، 

رییس جمهور سوریه بوده است.
و  گسترده  انسانی  تلفات  بر  عالوه  حلب  های  درگیری 
خسارات مالی فراوان به این شهر، صدها تن از ساکنان حلب 

را نیز آواره کرده است.

می  چشم  تخت  و  تاج  از  هالند  ملکه  بیاتریکس، 
و  رادیو  طریق  از  که  سخنرانی  یک  در  او  پوشد. 
که  گفت  شد،  می  پخش  کشور  این  تلویزیون 
ویلِم  پسرش،  به  اپریل   3۰ تاریخ  به  را  سمتش 

الکساندر واگذار می کند.
آن  زمان  که  گفت  سخنرانی  این  در  بیاتریکس 
نسل  یک  دستان  به  کشور  »مسوولیت  که  رسیده 
جدید سپرده شود«. ملکه هالند به تاریخ سی و یکم 
جنوری، 7۵ ساله می شود. او از 3۰ اپریل ۱98۰، 

این سمت را به عهده داشته است.
  ملکه بسیار وظیفه شناس

بیاتریکس به عنوان »نماد اتحاد ملی« و »مدیر مدرن 
سلطنت« در نزد مردم کشورش بسیار محبوب است. 
نظرخواهی ها گواهی براین هستند که این ملکه با 
لباس های آراسته و کاله های جالب توجه اش، از 
محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است. ملکه هالند 
در سیاست هالند نیز نقش مهمی دارد. او قوانین را 
امضا می کند و ریاست شورای دولتی را به عهده 
می  مشوره  قانونگذاری  در  حکومت  به  که  دارد 
دهد. این شورا باالترین محکمه در بخش مدیریت 

نیز می باشد.
  »مدیر کل شرکت هالند«

و  تاج  دنبال  »به  که  بود  گفته  بار  یک  بیاتریکس 
تخت نبوده، بلکه آن را پذیرفته است«. مردم او را 
به شوخی »مدیر کل شرکت هالند« می نامند. همه 
کار  هالند  ملکه  با  حال  به  تا  که  وزیرانی  نخست 
کرده اند، او را تحسین کرده و می گویند که سخت 
بسیار  و  دارد  آگاهی  روز  اوضاع  از  است،  کوش 
وظیفه شناس می باشد. خبرنگارانی هم هستند که 
با انتقاد می گویند، بیاتریکس می خواهد همه چیز 

را تحت کنترول داشته باشد.
  پایان یک عصر

نخست وزیر آلمان نیز مراتب احترامش را به ملکه 
»به خصوص دستاوردهای  ادا کرد و گفت:  هالند 
و  آلمان  میان  آشتی  برای  تالش  بخش  در  ملکه 

هالند، بسیار قابل قدردانی هستند«.
ویلم الکساندر که در سال ۱967 به دنیا آمده، پسر 

امسبرگ می  ارشد ملکه و همسرش کالوس فون 
باشد که در سال ۲۰۰۲ وفات نمود.

ازدواج  ماکسیما زورگیِتا،  با  الکساندر  همسر ویلم 
کرده، که اهل ارجنتاین است. این زوج سه فرزند 
بر  زنان  حکمرانی  سال   ۱۲۰ از  پس  دارد.  دختر 
در  مرد  یک  دوباره  اکنون  هالند،  پادشاهی  تخت 
رأس سلسله اورانیه قرار خواهد گرفت. گفته می 
شود که او فردی خوش برخورد و انسان دوست 

می باشد.

خارجه  امور  وزیر 
اینکه  بر  تاکید  با  روسیه 
در  مسکو  تالش  تمام 
برقراری ثبات در سوریه 
است اعالم کرد: کرملین 
نظام  از  نگفته  هیچگاه 
حاکم در سوریه خشنود 
تایید  را  آن  و  است 

می کند بلکه هدفش برقراری صلح در سوریه است.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با همتای بلژیکی خود اعالم کرد: ما از نظام کنونی حاضر 
در سوریه خرسند نبوده و نگفته ایم این نظام را قبول داریم و نیز به 

هیچ وجه از آن حمایت نمی کنیم.
بندهای  اجرای  برای  ما  اقدامات  و  تالش ها  همه  افزود:  الوروف 

توافقنامه ژنو از جمله توافق برای تشکیل دولتی انتقالی است.
آن  بر  ما  که  کرد: چیزی  ادامه خاطرنشان  در  روسیه  وزیر خارجه 
شود  برقرار  دیگر  بار  سوریه  در  ثبات  که  است  این  داریم  تاکید 
فراهم شود که مردم سوریه خودشان درباره سرنوشت  و شرایطی 

رهبر، ملت و کشورشان تصمیم گیری کنند.
الوروف افزود: این موضع ماست و در حمایت از شخص یا گروه 
خاصی نیست. امیدواریم که همپیمانان ما در سایر کشورها به تفسیر 

غلط از اقدامات روسیه درباره سوریه نپردازند.
نوالند،  ویکتوریا  اخیر  اظهارات  به  همچنین  روسی  مسوول  این 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره ناامیدی روسیه از نظام سوریه 
و متوقف شدن کمک هایش به نظام حاکم در سوریه اشاره کرده و 
گفت: امیدوارم آمریکا لزوم اقدام بر پایه بیانیه ژنو را درک کند، ما 

برای تقدیم کمک و برقراری ثبات در سوریه تالش می کنیم.
توافقنامه های  چنین  اجرای  از  ما  کرد:  تاکید  همچنین  الوروف 
با دولت سوریه و سایر گروه های مخالف به یک  حمایت کرده و 
حد و به طور یکسان همکاری می کنیم. این در حالی است که بیشتر 
حاضران در کنفرانس ژنو تنها با مخالفان و به طور یکجانبه همکاری 

می کنند.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: زمانی که ما به شهروندان 
روسی مقیم در سوریه بنا به درخواست خودشان کمک کردیم که 
به روسیه باز گردند بار دیگر متوجه تفسیرهای غلط از مواضع خود 
شدیم. تفسیرهایی که حاکی از ناامیدی روسیه از نظام بشار اسد و 

توقف کمک ها به نظام سوریه بود.
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پاکستان؛ بحران پشت بحران 
اما وضعیت عادی

تنها حدود چهار ماه مانده به انتخابات، موج جدیدی از 
خشونت های فرقه یی در پاکستان، میزان ظرفیت  مردم این 

کشور را محک می زند.
بندی  جمع  آمده،  پاکستان  به  تازه گی  به  که  همکاری 
خود از وضعیت موجود را بعد از یک هفته اقامت این 
گونه بیان کرد. »وضعیت، مانند زند ه گی کردن زیر آماج 
خبرهایی است که هر روز توسط یک بولدوزر بر روی 

سرت خالی می شوند.«
حمله   شاهد  پاکستان  کنون،  تا  ماه  این  ابتدای  از 
پیکارجویان تندروی سنی، افزایش تنش با هند، همسایه 
هسته یی  خود و تظاهراتی گسترده در اعتراض به وضع 

موجود بوده است.
در  کشور  توانند  می  دیگر  جاهای  در  که  رویدادهایی 
اینجا وضعیت، کمابیش  اما  آستانه فروپاشی قرار دهند. 

عادی است.
کننده  تظاهرات  هزار  ده ها  پیش  هفته  های  ناآرامی  در 
دیده  ها  خیابان  در  بودند  دولت  استعفای  خواستار  که 

شدند.
و  اتومبیل  موتورسیکلت،  با  کاروانی  غالب  در  آنها 
اتوبوسهایی که پرچم هایی حمل می کردند، وارد خیابان 
های اسالم آباد شدند. موج انسانی خروشانی که مجهز به 

پتو، رواندازهای پالستیکی و یک درمانگاه سیار بودند.
رهبر آنها طاهر قادری بود. یک روحانی کاریزماتیک که 

ماه گذشته از کانادا به کشور بازگشت.
واعظ ریش سفید، با سخنانی آتشین پیروانش را گرد هم 
آورد. اما او بیش از اندازه به آنها نزدیک نمی شد و از 

مکانی ایمن در برابر بمب با آنها سخن می گفت.
حاکمان  کردن  خطاب  دزد  و  فاسد  ناشایست،  با  او 
»ما  شعار  با  پیروانش  کرد.  می  انتقاد  آنها  از  پاکستان، 

خواستار تغییر هستیم« پاسخ او را می دانند.
و  کارآفرینان  و  کارگران  پزشکان،  معترضان،  میان  در 
از کمبود برق  آنها  بیکار حضور داشتند.  افراد  همینطور 
به  شدن  مجبور  از  همینطور  و  شغل  نبودن  از  گاز،  و 

پرداخت رشوه شکایت می کردند.
در روز چهارم تظاهرات، بارش باران شروع شد و شعله 
بود، خاموش  داده  را  آن  قول  که روحانی  انقالبی  های 
حکومت  از  محدودی  امتیازات  قادری  طاهر  شدند. 

گرفت و سپس جمعیت را به خانه هایشان فرستاد.
بسیاری پایان مسالمت آمیز تظاهرات را پیروزی دولت به 

رغم بعضی از اشتباهاتش قلمداد کردند.

که  دارد  وجود  نیز  هایی  گمانه  اما 
برای  تریبونی  واقع  در  روحانی  این 
رهبری قدرتمند ارتش پاکستان بوده 

است.
ظاهری  با  بازنشسته  جنرال  یک 
آباد  اسالم  معقول در هنگام شام در 
می  پاکستان  که  کند  می  بینی  پیش 
تواند در انتخابات آتی که قرار است 
وضعیت  از  شود  برگزار  می  ماه  در 

فعلی فاصله بگیرد.
اگر همه چیز طبق برنامه ریخته شده 
پیش برود، این اولین بار خواهد بود 
به  را  منتخب، قدرت  که یک دولت 

دولتی دیگر واگذار می کند.
او با لبخندی بر لب می گوید: »من از 

پاکستان مسن تر هستم و معتقدم این انتخابات می تواند 
شروع تغییری در کشور باشد. زمان می برد اما دموکراسی 

شکننده ما می تواند کمی قویتر شود.«
برای کشته های کویته چنین تغییری در صورت رخ دادن 
خیلی دیر خواهد بود. حدود ۱۰۰ نفر در ۱۰ جنوری در 
حمله یی فرقه یی که توسط سنی های تندرو انجام شد، 
کشته شدند. آنها با این اعمال می خواهند اقلیت شیعه را 

که مرتد می خوانند از بین ببرند.
یکی از قربانیان، یک فعال حقوق بشر به نام عرفان علی 
بود. او خود شیعه بود اما برای حقوق همه کسانیکه تحت 
تعقیب قضایی بودند فعالیت می کرد. در صفحه توییترش 
او خود را فردی توصیف کرده که به »همه مذاهب احترام 

گذاشته و عالقه دارد.«
عرفان آن روز صبح از مرگ نجات پیدا کرد. عرفان 37 
ساله با موهای مجعد و با لبخندی بر لب در آن لحظه در 

فروشگاهی در نزدیکی محل حادثه بود.
او بدون دردسر به خانه رفت و درباره نجات از انفجاری 
که در نزدیکی اش رخ داد و درآن ۱۱ نفر کشته شدند، 
در صفحه توییترش نوشت. اما آن شب مرگ، بار دیگر 

به سراغ او آمد.
عرفان در خانه با مادرش و برادر کوچکترش محمد بود. 

عرفان در حال پند و اندرز دادن به برادرش بود.
عرفان از کشوری بود که از بمب گذاران انتحاری طالبان 
سخت  شرایط  مختلف،  فرقه های  مرگ  جوخه های  و 

اقتصادی و بی ثباتی سیاسی به ستوه آمده است

هیچ  پاکستان  در  که  گفت  من  به  »او  گوید:  می  محمد 
قانون و عدالتی وجود ندارد. او به من می گفت که باید 
تالش کنم به مردم کمک کنم و بین گروه های مختلف 

تفاهم ایجاد کنم.«
پس از آن آنها صدای انفجاری را شنیدند.

عرفان کاری را کرد که همیشه انجام می داد. او به یاری 
کسانیکه نیاز به کمک داشتند، شتافت. انفجار در کلوب 
استار اسنوکر در نزدیکی آنها بود. مردم آنجا برای یک 

مسابقه بزرگ جمع شده بودند.
محمد به من گفت که: »آخرین باری که او را دیدم در 
حال منتقل کردن اجساد مردگان به درون آمبوالنس بود. 
لباس گرم بپوشی.  باید به خانه بروی و  به او گفتم که 
هوا اینجا سرد است. او به من گفت باید اینجا بمانم و به 

مردم کمک کنم. این آخرین مکالمه من با او بود.«
ثانیه هایی بعد عرفان مرده بود. او به علت انفجار بمب 
که  بود  شده  بندی  زمان  طوری  انفجارش  که  دیگری 
بودند،  حاضر  محل  در  که  را  هایی  پلیس  و  امدادگران 

هدف بگیرد، کشته شد.
عرفان از کشوری بود که از بمب گذاران انتحاری طالبان 
مختلف، شرایط سخت  های  فرقه  و جوخه های مرگ 

اقتصادی و بی ثباتی سیاسی به ستوه آمده است.
با گذشت سه سال و نیم از اقامتم در پاکستان، می دانم که 
این کشور ظرفیت باالیی دارد، درست مانند، گروه های 

تندرویی که قصد قاپیدن آینده کشور را دارند.
اما  دهد  ادامه  را  برادرش  کارهای  می خواهد  محمد 

می گوید امیدوار است که که پاکستان را ترک کند.

روسیه: 
نظـام کنونی سـوریه را 

قبول نداریم

www.mandegardaily.com

هشدار مالکی از فتنه یی 
ویرانگر در عراق

ملکه هالند تاج و تخت را واگذار می کند

نخست وزیر عراق با هشدار نسبت به احتمال بروز فتنه یی ویرانگر 
این کشور، خواهان برگزاری مذاکرات ملی جهت حل و فصل  در 

مشکالت موجود شد.
حزب  ساالنه  مراسم جشن  در  عراق  وزیر  نخست  المالکی،  نوری 
الدعوه، که به مناسبت سالروز میالد پیامبراکرم )ص( برگزار می شود، 
نسبت به احتمال بروز فتنه یی ویرانگر و خانمان سوز در عراق هشدار 

داد.
وی احزاب و گروه های سیاسی عراق را به حضور بر سر میز مذاکره 
ملی جهت حل و فصل مشکالت موجود در این کشور فراخوانده و 
اعالم کرد که با هرگونه اقدامی که به فروپاشی وحدت ملی عراق و از 

هم گسیختگی روابط میان آحاد ملت منجر شود مخالف است.
نخست وزیر عراق همچنین خاطر نشان کرد: اسالم دین ما و عراق 
هویت ما است که ما را در کنار یکدیگر جمع می کند لذا حفاظت و 

پاسداری از آن وظیفه همه ماست.
وی در ادامه تاکید کرد: اندیشه شوم طائفه گری، خطرناک ترین تهدید 
برای وحدت ملی عراق است. اما متاسفانه در حال حاضر و به رغم 
آن که گمان می کنیم از این فتنه عبور کرده ایم، همچنان شاهد وجود 

این تهدیدها در کشور هستیم. 
وی درپایان تاکید کرد: چه کسی در نهایت از بروز این فتنه که بار 
دیگر تحت عناوین و شعارهای جدید ظهور کرده، سود خواهد برد؟ 
فتنه یی که در حال حاضر و پس از آن که یک بار بر آن غلبه کردیم 
به  برای عراق  بزرگ ترین خطرات  از  یکی  و  کرده  دیگر ظهور  بار 

شمار می رود.

            اورال گورين/ بی بی سی        

ده ها جسد در سوریه کشف شد
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           حامد علمی

شورای سوم قوماندانان جهادی افغانستان 
 ۱۰ مطابق  فبروری ۱99۲،  اول  تاریخ  به 
دلو ۱37۰، در پایگاه جهادی ژور دایر شد 

و سه روز دوام یافت. 
در  قوماندانان  که  روزهایي  همان  در 
سازمان  طرح  بودند،  شورا  تدویر  آستانۀ 
سیوان  بینان  آقای  توسط  متحد  ملل 
نمایندۀ خاص آن موسسه، بر سر زبان ها 
بیشتِر وقت شورای سوم را،  بنابران  بود؛ 
بحث روي طرح سازمان ملل ضایع کرد 
پایان  به  نتیجه  بدون  اول  روز  جلسۀ  و 
رسید و در جلسۀ روز دوم نیز روی طرح 
بحث صورت گرفت  متحد  ملل  سازمان 
با تعدیالت و کم  و درآخر آن روز طرح 

ساختن چند ماده پذیرفته شد.
»ما چند تن از قوماندانان به شمول حاجی 
محمد  و  انور جگدلک  محمد  عبدالحق، 
امین وردک عالقه داشتیم تا شورا بر طرح 
سازمان ملل صحه بگذارد و آن را کاًل رد 
جلسه  روز  اولین  شب  در  بنابران  نکند؛ 
قوماندان  که  برجسته  علمای  از  یکی  با 
به  و  کردیم  صحبت  بود،  نیز  مشهور 
مشکل توانستیم او را قناعت بدهیم و او 
وعده کرد که سایر قوماندانان را تشویق 
انور  از  بازهم  او  دوم  روز  کرد.  خواهد 
خان که منشی شورا بود، وقت سخنرانی 
مکروفون  پشت  که  زمانی  و  خواست 
قرار گرفت، با استناد به یکی از حکایات 
ملل  سازمان  که  گفت  کرام  صحابۀ 
بعضی  نهاد کفری است، ولی  متحد یک 
حرف های آن ها به مفاد ما و جهان اسالم 
است. او با این حرف توانست سایر علما 
را که در جلسه بودند، به طرفدارِی طرح 
بنابران  کند.  تشویق  متحد  ملل  سازمان 
طرح سازمان ملل متحد با کمی تغییرات 
قوماندانان  سرتاسری  شورای  طرف  از 

تایید گردید.«  )۵9(
پنج  قطعنامۀ  تصویب  با  شورا  جلسات 
قطعنامه  در  رسید.  پایان  به  ماده یی 
سرنوشت  تعین  حق  که  بود  شده  ذکر 
از  است.  افغان ها  خود  مربوط  افغانستان 
تنظیم های جهادی خواسته شده بود تا هر 
چه سریع تر صفوف شان را متحد ساخته، 
گردند.  خارجي ها  دسایس  تحقق  مانع 
با  آتش بس  هرگونه  قطعنامه  در  هم چنان 

رژیم کابل مردود خوانده شده بود.
دو ماده دیگر، یکی راجع به طرح سازمان 
ملل متحد بود و دوم از قوماندانان جهادی 
خواسته شده بود که در راه تشکیل اردوی 

اسالمی، جدیت به خرچ دهند.
در  سوم  شورای  گردید،  ذکر  که  چنان 
و  شدید  زمستان  که  شد  دایر  حالی 
برف باری سنگین سراسر افغانستان را فرا 
گرفته بود و نماینده گان احمدشاه مسعود، 
را  قوماندانان  سایر  و  او  اشتراک  عدم 
سرمای شدید خواندند. طوری که نمایندۀ 
مسوول  و  پاکستان  در  نظار  شورای 
در  قوماندانان  سرتاسری  شورای  سیاسی 
مصاحبه اش گفت: »جلسۀ اخیر در پکتیا 
در حالی دایر شد که اکثر قوماندانان عمدۀ 
جهادی چون احمدشاه مسعود، برخی از 
خان،  اسماعیل  نظار،  شورای  قوماندانان 
قوماندان رسول آخوندزاده، قوماندان مال 
آخوندزاده،  نقیب  مال  قوماندان  ملنگ، 
رییس عبدالواحد، مولوی ارسال رحمانی، 
قوماندان  نیرم،  بالل  نیک محمد،  مولوی 
دیدار، قوماندان های محاذ ملی اسالمی و 
قوماندان های شورای جهادی کابل، نسبت 

نامساعد بودن موسم و مسدود بودن راه ها 
و  نداشتند  دیگر حضور  معاذیر  برخی  و 
بدین ملحوظ، اکثریت قوماندانان جهادی 
نتواسنتند در جلسه حضور یابند. تا جایي 
اسالمی  جمعیت  نظار  شورای  به  که 
دالیل  بر  بنا  ما  است؛  مربوط  افغانستان 
و  سهیم  برادران  فیصله های  به  اخالقی، 
حاضر در جلسه، احترام قایل بوده؛ ولی 
برابر  در  را  فرماندهان  نمی توانیم  قاعدتًا 
تصاویب جلسه یی مسوول بدانیم که خود 

در آن اشتراک نداشتند.« )6۰(

مسعود  احمدشاه  نکردن  اشتراک  علت 
ولی  شد؛  خوانده  شدید  سرمای  ظاهراً 
نیز می تواند در آن شامل  دو عامل دیگر 

باشد:
نخست این که عده یی از مخالفین مسعود 
به این باور استند که مسعود از جریانات 
در  مومن  جنرال  قیام  و  شمال  صفحات 

حیرتان اطالع دقیق داشت و می خواست 
از آن تحول به نفع خویش استفاده کند، 
شرایط  چنان  در  نمی خواست  بنابران 
به  کشور  شمال  صفحات  از  حساس 
مسعود  اگر  دیگر  طرف  از  و  باشد؛  دور 
می کرد،  اشتراک  قوماندانان  شورای  در 
نیز وفادار می بود  آن  تعهداِت  به  به ناچار 
و شاید پاره یی از آن تعهدات و قراردادها، 
مغایر برنامۀ مسعود و تحوالت شمال قرار 

می داشت.

اند  باور  این  به  مسعود  طرفداران  ولی 
دقیق  خیلی  شورا،  کردن  دایر  زمان  که 
که  بود  آن  هدف  و  بود  شده  سنجیده 
پس  و  کند  اشتراک  جلسه  در  مسعود 
از  نتواند  هیچ صورت  به  جلسه  ختم  از 
افغانستان مرکزی عبور و خود را در آن 
برساند،  کشور  شمال  به  شدید  سرمای 
با  پاکستان  راه  از  که  مجبور شود  بنابران 
به  کشور  آن  وسایل حکومت  از  استفاده 
مرزهای شمالی افغانستان و پاکستان برود 
و به این ترتیب، پاکستانی ها او را حسب 

دلخواه شان تا مدت نامعلومي در پاکستان 
نفع  به  شمال  تحوالت  از  و  نگه  بدارند 
مسعود،  غیاب  در  و  کنند  استفاده  خود 

طرح هایی بریزند و آن را عملی سازند.
دوم این که شایعه پخش شده بود که گویا 
در  حکمتیار  گلبدین  انجنیر  طرفداران 
کابل کودتا خواهند کرد و این مطلب را 

دستیاراِن او به جنرال رحمت الهن صافی، 
فرستادۀ شورای قوماندانان به تخار، اظهار 
که  بود  آن  بر  عادت  را  مسعود  کردند. 
پنجشیر  به  را  خود  حساس،  شرایط  در 
می رسانید؛ طوری که او در زمان کودتای 
شهنواز تنی و جنگ جالل آباد نیز خود را 
با عجله به زادگاهش رسانید تا در صورت 
کارکشته  ترین  و  وفادارترین  با  ضرورت، 

افرادش به طرف کابل مارش کند.
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بخش یك صــدوپنجم

بخش نخست

اصلی ترین عنصر 
برای داشتن رابطه های سالم

در مسـیر پیروزی

منبع: سایکولوژی سامری
برگردان: علی ترسا

پیچیده گی زنده گی امروز، ثابت کرده است که در بسیاری از موارد آدمی به تنهایی از عهدۀ 
حل بحران های ذهنی برنمی آید. گاهی وقت ها آدم ها حتا از شناخت خودشان هم عاجز 
می مانند. گاهی وقت ها در ارتباط گرفتن با آدم های اطراف مان دچار مشکل می شویم، یعنی 
نمی دانیم که باید از چه دری و چه طور با یک دوست وارد رابطۀ جدی تری شد. به هر 
راهی که متوسل می شویم، رابطۀمان با شکست روبه رو می شود. دلیل این شکست ها در 
عدم توانایی برای برقرار کردن ارتباط با دیگران نیست. بلکه مساله این جاست که ذهن و 
روان آدم ها به شدت با یک دیگر متفاوت است و نمی توان بر اساس عالیق مشترک، سطح 
سواد یا قرار گرفتن در یک طبقۀ اجتماعی، دوستی ها یا حتا روابط زناشویی و یافتن زوجی 
برای ازدواج را بنا کرد. شاید بسیاری از ما به کسانی که برای شناخت خودشان یا ورود به 
یک رابطه، سراغ روان شناس تحلیلی می روند بخندیم، یا فکر کنیم آدم هایی که مطالعاتی 

در زمینۀ روان شناسی دارند، زنده گی را به خودشان سخت گرفته اند. 
اشتباه می کنید؛ چون حتا تجربۀ  این شما هستید که  اطمینان می گویم که  با  اما همین جا 
زنده گی هم نمی تواند سبب این شود که شما تیپ های شخصیتی را به خوبی بشناسید. 
کارل گوستاو یونگ معتقد است که رسیدن به این شناخت و تشخیص که آدم ها هر کدام 
داشتن  برای  عنصر  اصلی ترین  می گیرند،  قرار  روان شناسی  تیپ های  از  گونه یی  چه  در 

رابطه های سالم است. 
برای  مهارت هایی  به  را  ما  تنها  می آموزیم،  نوجوانی  تا  کودکی  از  آن چه  یونگ،  نظر  از 
به طور  فرد می تواند  که  »اجتماع پذیری« مرحله یی است  »اجتماع پذیری« مجهز می کنند. 
موفق، نقش یک »عضو اجتماع« بودن را بازی کند. پاداش خوب بازی کردن این نقش؛ 
دریافت توجه، تشویق و نوازش از طرف اجتماع است. اما برای این اجتماع پذیر بودن، 
الزم است که پیش از هر چیز خود را بشناسیم و بدانیم هر یک از آدم های اطراف مان در 

کدام یک از تیپ های شخصیتی می گنجند. 
برون گرایی و درون گرایی، نظریه یی است که توسط کارل یونگ در سال ۱9۲۰ ارایه شد و 
در آن به مسالۀ گرفتن انرژی انسان از دنیای بیرونش می پرداخت. این نظریه بر این اساس 
استوار است که درون گراها انرژی خود را از درون شان دریافت می کنند )ایده ها و مفاهیم 
را از ذهن( و برون گراها انرژی خود را از دنیای بیرون شان و در ارتباط با دیگران. این 
آغاز بحث است، ببینید خودتان و آدم های دور و اطراف تان هرکدام در کدام یک از این 

تیپ ها می گنجند.
  برون گرای متفکر 

دارند.  یک دنده  شاید  و  واقع بین  منطقی،  تصویری  اجتماع  در  که  هستند  آدم هایی  آن ها 
برون گرای متفکر، یکی از جذاب ترین تیپ های اجتماعی محسوب می شود و او همیشه 
سعی می کند مقررات را رعایت کند، به قواعد اجتماعی به آسانی تن می دهد و به دیگران 
جزو  شما  اگر  نمونه،  برای  کنند.  رعایت  را  اجتماعی  چارچوب های  می کند  توصیه  هم 
نبود، حق تقدم را رعایت  از آدم هایی هستید که اگر پولیسی سر یک چهارراه  آن دسته 
نمی کنید، مطمین باشید که از سوی آدمی که در تیپ برون گرای متفکر قرار می گیرد، نقد 

خواهید شد و فردی با چنین خصوصیاتی بار دوم سوار موتر شما نخواهد شد. 
آدم هایی از این طیف را نمی توان به آسانی خوش حال کرد؛ آن ها از هیجان زیاد خوش شان 
نمی آید و هرگز برای خوش حال کردن شریک زنده گی شان سراغ شیوۀ سورپرایز نمی روند. 
در اغلب مواقع، به خوبی از عهدۀ پست های مدیریتی برمی آیند، تمرکز زیادی روی محیط 
اطراف شان دارند و با استفاده از منطق تصمیم می گیرند. اما مهم ترین ویژه گی این طیف 
این جاست که آدم هایی از تیپ های شخصیتی دیگر به ویژه جنس مخالف شان عالقه مند 

هستند که با آن ها دربارۀ لحظه های سخت و حساس زنده گی شان مشورت کنند. 

  برون گرای احساسی 
نه تنها یونگ، بلکه خود شما هم بعد از شناخت این تیپ متوجه خواهید شد که آدم هایی 
با این حال وهوا بیش تر زنان هستند تا مردان. در واقع، جذاب ترین طیف در میان زنان، 
همین طیف هستند که اغلب در روابط اجتماعی هم موفق تر هستند. برون گرای احساسی 
داشتن  بودن،  غلیان عواطف، حساس  نشانه هایی هم چون  با  از هر چیز  بیش  را می توان 

معاشران بسیار و دوستانی از طیف های مختلف تشخیص داد. 
بسیار  و  کند  را سرکوب  بودن  متفکر  دارد شیوۀ  گرایش  احساسی،  برون گرای  تیپ  این 
هیجانی باشد. آن ها به طرز غیرمعمولی نسبت به عقاید و انتظارات دیگران حساس اند. 
آن ها از لحاظ عاطفی، حساس بوده و به راحتی رابطۀ دوستی برقرار می کنند و آدم های 

معاشرتی و سرزنده یی هستند. 
یونگ معتقد بود که این تیپ در بین زنان بیش تر از مردان یافت می شود. این افراد تفکر را 
در اولویت تصمیم گیری های شان قرار نمی دهند و شدیداً هیجانی هستند. آن ها از ارزش ها، 
اصول اخالقی و آداب و رسومی که آموخته اند، دست برنداشته و از آن ها پیروی می کنند 

و به طور غیرمعمول، نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس هستند. 

شایعه پخش شده بود که گویا طرفداران انجنیر گلبدین حکمتیار 
در کابل کودتا خواهند کرد و این مطلب را دستیاراِن او به جنرال 
رحمت الها صافی، فرستادۀ شورای قوماندانان به تخار، اظهار 
کردند. مسعود را عادت بر آن بود که در شرایط حساس، خود را 
به پنجشیر می رسانید؛ طوری که او در زمان کودتای شهنواز تنی 
و جنگ جالل آباد نیز خود را با عجله به زادگاهش رسانید تا در 
صورت ضرورت، با وفادارترین و کارکشته  ترین افرادش به طرف 
کابل مارش کند



محمد بهارلو 
بخش دوم و پایاني

دیگری،  نحو  به  گذشته،  زمان  در  واقعه  همین     
رخ داده است. وقتی راوی، پس از شنیدن صدای 
تیر، وارد حیاط خانۀ سیاوش می شود، سیاوش او 
را به اتاق خودش می برد، و یک شش لول قدیمی 
راوی  به  و  درمی آورد  میزش  کشو  از  دسته صدفی 
یادآور شش لول خود  که  می دهد؛ شش لولی  نشان 
سیاوش  عموی  دختر  رخساره،  بعد  است.  راوی 
دسته گل  یک  و  مادرش  با  است،  راوی  نامزد  که 
به عیادت سیاوش می آیند. در این جا، بار دیگر، با 
مواجه می شویم، و سیاوش  راوی  تغییر شخصیت 
این  حقیقت  در  می دهد.  راوی  به  را  خود  جای 
جابه جایی، به ابتکار سیاوش، صورت می گیرد؛ شاید 
با  به نیت تصاحب رخساره و جابه جایی رخساره 
خواهرش، که نامزد سیاوش است. سیاوش در برابر 
رخساره و مادرش می گوید که راوی حاضر است 
شهادت بدهد که سه قطره خون را به چشم خودش 
برای  ترتیب  این  به  تا  دیده،  کاج  درخت  پای  در 
ناله های شبانۀ  یا توّهم، خود مبنی بر شنیدن  ادعا، 
از  را  راوی  سپس شش لول  بتراشد.  شاهدی  گربه 
جیب او درمی آورد و روی میز می گذارد. سیاوش، 
در  شش لول  از  باشد،  گفته  چیزی  راوی  بی آن که 
جیب او خبر دارد؛ اصاًل گویی شش لول را از جیب 
او،  نام  با  این جا  در  راوی، که  خودش درمی آورد. 
به دروغ می گوید  آشنا می شویم،  احمدخان،  میرزا 
انداخته  تیر  کاج  درخت   به  تفریح«،  »برای  که، 
است، اما - چنان که اشاره کردیم - او نمی گوید که 
سه قطره خون از آِن گربه است، بلکه می گوید »مال 
مرغ حق است«. البته او بعد به گربۀ تیرخورده هم 
قناری همسایه را  این که گربه یی  »یا  اشاره می کند: 
گرفته بود و او را با تیر زده  اند و از این جا گذشته 
است.« )ناظم، در تیمارستان، به گربه و قناری هم 
اشاره می کند.( وقتی راوی شعر را همراه با نواختن 
خطاب  »دیوانه«  را  او  رخساره  می خواند،  تار 
می کند و دست سیاوش را می گیرد و از اتاق بیرون 
می روند. آن گاه راوی از پشت پنجره می بیند که آن 
دو یک دیگر را در آغوش کشیده و می بوسند؛ نظیر 
آن چه عباس، در تیمارستان ، با دختر جوان می کند. 
در هر دو حال ما راوی را نظاره گر می بینیم؛ بی آن که 
از احساس غبن خود چیزی بگوید. در حقیقت با 
این پایان بندی، که ملتقای زمان گذشته با زمان حال 
است، معلوم می شود که »ناخوش« یا دیوانۀ اصلی 

یکی است، و آن هم خود راوی است. 
ناظم،  راوی،   - داستان  مردهای  میان  فقط  نه      
نامزد   - دخترها  میان  بلکه   - سیاوش  و  عباس 
شباهت  وجوه   - خواهرش  و  رخساره  عباس، 
است  این جا  مهم  بسیار  نکتۀ  اما  است.  خیره کننده 
متفاوت  دیگران  به  نسبت  را  خودش  راوی  که 
می داند: »هیچ اشتراکی بین ما نیست، من از زمین 
تا آسمان با آن ها فرق دارم.« مایه و مضمون داستان 
آدم های  راوی  زیرا  است؛  نهفته  عبارت  همین  در 
فحش ها،  سکوت،  »ناله ها،  با  را،  خود  پیرامون 
گریه ها و خنده های« آن ها، هم چون گربه یی می داند 
که با »ناله های ترس ناک خود« شب های او را »پر از 
کابوس« کرده و جان او را به لبش رسانده است. در 
حقیقت راوی، چنان که خودش می گوید، یکه و تنها 
و بیگانه نسبت به پیرامون خویش است: »من دیگر 
از چیزی نمی توانم کیف بکنم. همۀ این ها ]آسمان 
الجوردی، باغچۀ سبز و گل های بازشدۀ روی تپه[ 
برای شاعرها و بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان 

بچه می مانند، خوبست.« 
    حتا عشق در راوی - حضور نامزدش رخساره - 
هیچ انگیزه یی پدید نمی آورد. رابطۀ او با رخساره، 
به تعبیر اریش فروم، نمایندۀ یک »عشق احساساتی« 
ندارد،  وجود  خیال  در  حتا  که  عشقی  نیست؛  هم 
چه برسد به عالم واقع که باید مشهود و محسوس 
باشد. راوی اشاره می کند که رخساره نامزد او است، 
اما لوازم این رابطه - آن چه به طور طبیعی باید بین 
نه  ندارد. درواقع  باشد - وجود  برقرار  دو دل داده 
نه رخساره معشوق؛ و وقتی  راوی عاشق است و 
که سیاوش، در پایان داستان، رخساره را در آغوش 
دیده  راوی  در  حسادت  از  اثری  هیچ  می گیرد، 
شخص  در  نفوذ  به  عالقه یی  حتا  راوی  نمی شود. 
این  با  او  زیرا  نمی دهد؛  نشان  خود  از  رخساره 
نفوذ می توانست خود را دریابد و بر رازی، که هم 

دیگری و خود او است، غلبه کند. در این صورت 
و جدایی  انزوا  احساس  بر  می توانست  او، چه بسا 
نظر  به  این طور  »کابوس« های خود مسلط شود.  و 
می رسد که راوی دربارۀ زن ها با تقی، که هم چون 
هم عقیده  کمابیش  است،  بستری  تیمارستان  در  او 
است. تقی، که به تعبیر راوی، می خواسته است »دنیا 
را زیر و رو بکند«، بر این اعتقاد است که »زن باعث 
برای اصالح دنیا، هرچه زن  بدبختی مردم شده و 
است باید کشت«؛ اما خودش عاشق پیرزن دیوانه یی 

به نام صغراسلطان است. 
    نماد گربه در داستان - نازی و جفت نرش که 
سرنوشت مرگ باری دارد - مفهوم عشق را از نظر 
راوی، و نویسنده، روشن تر می سازد. گربه در سه 
قطره خون، با تأکید ممتازی که نویسنده بر آن دارد، 
می کشد؛  دوش  بر  را  داستان  بار  فراوان،  مقدار  به 
به ویژه اگر در نظر آوریم که گربه یک نماد، یا رمز، 
حیوان  عنوان  به  گربه،  با  مساوی  گربه  و  است، 
خانه گی یا اهلی که می شناسیم، نیست. روشن است 
که نویسنده خواسته است باری را بر دوش معنای 
»باطنی« گربه بگذارد، و از همین رو است که باطن 
یا »سمبلیسم«ِ گربه در داستان اهمیت پیدا می کند. 
نویسنده، به رغم امساک و ایجازی که در توصیف 
ظاهر آدم های داستان به کار برده است، در وصف 
جسمانی گربه، و حرکات و سکنات او، که گاه به 
وضوح جنبۀ انسانی پیدا می کند، به ذکر جزییات و 
دقایق نیز پرداخته است؛ به طوری که وصف گربه 

بیش از یک سوم حجم داستان را دربرمی گیرد. 
    بخش عمدۀ نیمۀ دوم داستان، که گفت وگوی 
می دهد،  در گذشته رخ  و  است،  با سیاوش  راوی 
نقل خاطره یی است که گربه محور آن است. ابتدا 
است،  »نازی«  اسمش  که  را  گربه  ظاهر  سیاوش 
]داشت[  درشت  چشم  تا  »دو  می کند:  توصیف 
مثل چشم های سرمه کشیده. روی پشتش نقش و 
می گوید:  گربه  رفتار  از  بعد  بود.«  مرتب  نگار های 
وقتی  می مالید،  من  به  را  خودش  می کرد،  »میومیو 
که می نشستم از سروکولم باال می رفت، پوزه اش را 
به صورتم می زد، با زبان زبرش پیشانیم را می لیسید 

»پیش آمد  آن گاه  ببوسم.«  را  او  که  داشت  اصرار  و 
»عشق بازی«  ماجرای  که  می کند  نقل  را  هول ناکی« 
از  پس  که   گربه یی   است؛  نر  گربۀ  یک  با  نازی 
دیگر،  نر  گربه های  با  کش مکش ها«  و  »جنگ ها 
او  نازی  است،  رساتر«  و صدایش  »پرزورتر  چون 

را »انتخاب« می کند. 
   »شب ها از دست عشق بازی نازی خوابم نمی برد، 
آخرش از جا دررفتم، یک شب جلو همین پنجره 
کار می کردم. عاشق و معشوق را دیدم که در باغچه 
در  دیدی،  که  همین شش لول  با  من  می خرامیدند. 
سه قدمی نشانه رفتم. شش لول خالی شد و گلوله 

به جفت نازی گرفت.« 
    سیاوش مشخص نمی کند که آیا هدفش نازی یا 
گربۀ نر بوده است. همین قدر می گوید که »عشق بازی 
نازی« او را از جا در می برد. فردای آن روز نازی با 
نعش جفتش گم می شود، و چند شب بعد سیاوش 
صدای همان گربۀ نر را می شنود که تا صبح »ونگ« 
می زند. سیاوش باز شش لول خود را برمی دارد و به 
طرف گربه شلیک می کند، و صبح فردای آن روز 
پای درخت کاج سه قطره خون می بیند. از آن پس 
او هر شب صدای نالۀ گربه را می شنود، و مطمین 
است که صدا از همان گربه یی است که کشته است، 
و گربه »جفت خودش را صدا می زند«. آیا به تعبیر 
گربه  می ورزید،  ارادت  او  به  هدایت  که  فرویدی 
مظهری از »لیبیدو« - غریزه یا انگیزۀ جنسی - است، 
و ریشۀ اضطراب و ناراحتی روانی سیاوش را باید 
در تمایالت سرکوب شدۀ غریزی جست وجو کرد؟ 
در پایان داستان - چنان که اشاره کردیم - سیاوش، 
در زیر نگاه راوی، دختر عموی خود رخساره را، 
که نامزد راوی است، در آغوش می کشد و می بوسد. 
سیاوش، مانند راوی، شخصیت یک پارچه یی ندارد، 
و  تنهایی  تحمل ناپذیر  احساس  از  گریز  برای  و 
نازی   – دیگری  وجود  از  جزیی  را  خود  جدایی، 
- می داند. تصاحب نازی، توسط گربۀ نر، برای او 
بیش تر  که  می شود  باعث  زیرا  است؛  تحمل ناپذیر 

احساس تنهایی و جدایی کند. 
قطره  آن چه گفتیم، سه  داشتن همۀ  نظر  با در      
خون هنوز جلوه یی رازآمیز دارد؛ زیرا شگرد اصلی 
هدایت در این داستان کتمان کردن - اثبات از راه 
انکار - است، و این شگردی است که هدایت از 
کافکا آموخته است. این شگرد تا حد زیادی مبتنی 
میان  در  که  معنی  این  به  است؛  »سفید خوانی«  بر 
»بند« های داستان و پاره یی از »بین السطور« و حتا در 
خوانی »هایی  »سفید  گفت وگوها  از  برخی  البه الی 
فراست  با  را  آن ها  باید  خواننده  که  دارد  وجود 
دقیق«  »خواندن  به  که  خواننده یی  به ویژه  بخواند؛ 
جهان  دربارۀ  کافکا  پیام  در  نویسنده  دارد.  عادت 
داستان های کافکا می گوید: »چه گونه این دنیایی را 
که پیوسته گریزنده و لغزنده است، در نظرمان مجسم 
کنیم؟ نه برای آن که به مفهوم آن پی نمی بریم، بلکه 
ما  انتظار  از  بیش  آن  مفهوم  این که  برای  برعکس 
است.« در حقیقت در این داستان، مانند عالم رؤیا 
یا خواب، همه چیز ناقص و گریزان به نظر می رسد. 
و  رؤیا  عالم  بر  منطق حاکم  به  نیز  نویسنده  منطق 

خواب شباهت دارد. 
    شاید تعبیر درست تر این باشد که بگوییم هدایت 
معنا، یا »پیام« را به صورت مدرن در داستان درج 
معنای  پی  در  نباید  آن  در  اصوالً  و  است،  نکرده 
از  قبل  داستان،  این  دیگر  عبارت  به  بود.  »ثابت« 
خارج  جهان  یا  خواننده  و  نویسنده  دربارۀ  آن که 
باشد، از خودش - از نشانه ها و نماد ها، تصویرگری 
و شگردها و ساختار ادبی - حرف می زند؛ کمابیش 
به همان معنایی که رومن یاکوبسن برای شعر قایل 
دوری  داستان،  نامأنوس  بی نظمی  واقع  در  است. 
به معنای  از »طبیعی شدن«، صرفًا  نویسنده  جستن 
»آشنایی زدایی« )defamiliarization ( از جهان 
از  »آشنایی زدایی«  بلکه  نیست،  واقع  امر  یا  خارج، 
با سه قطره خون،  نیز هست. هدایت  ادبیات  خود 
صحنۀ  در  آن  از  پیش  که  می کند  ارایه  ساختاری 
ادبیات پارسی وجود نداشته است. با وجود این ها، 
به گمان من، سه قطره خون، نماد بیگانه گی انسان 

معاصر محروم از عشق نیز هست. 

از: عشق و مرگ در آثار صادق هدایت - انتخاب 
نشر   ۱379 اول:  چاپ   - بهارلو  محمد  مقدمه:  و 

قطره، تهران. 
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 سه قطره خون؛
نماد بیگانه گی فرد انسانی

سه قطره خون هنوز جلوه یی 
رازآمیز دارد؛ زیرا شگرد اصلی 
هدایت در این داستان کتمان کردن 
- اثبات از راه انکار - است، و این 
شگردی است که هدایت از کافکا 
آموخته است. این شگرد تا حد زیادی 
مبتنی بر »سفید خوانی« است؛ به 
این معنی که در میان »بند« های 
داستان و پاره یی از »بین السطور« و 
حتا در البه الی برخی از گفت وگوها، 
»سفید خوانی »هایی وجود دارد 
که خواننده باید آن ها را با فراست 
بخواند؛ به ویژه خواننده یی که به 
»خواندن دقیق« عادت دارد



سال چهارم y شمارة نه صد و هشتاد و نهم y چهارشنبه 11 بهمن/دلو y 1391 30 جنوری 62013

کارت های رأی دهیِ بازاری قابل قبول نیست!

پاکستان ته د افغان ځواکونو...
بله  او  کړي  مو  اېجنټان  ځان  د  غواړي  چې  دا  یو  وژني،  مو  به   
خان  جنرال  داوود،  جنرال  رباني،  الدین  برهان  استاد  د  چې  دا 

محمد، جنرال رازق او نورو په برخلیک به مو اخته کوي.
دا  یوه  لري  موخې  دوه  غوښتنې  دې  له  پاکستان  زیاتوي،  هغه 
د  پوځ  افغان  د  چې  واچوي،  خاورې  سترګو  په  نړیوالو  د  چې 
بله دا  او  او مال یې تړلې،  لپاره مرستې کوي  او جوړونې  رغونې 
چې غواړي دلته یې د اجنټانو الس بر وي او هر څه چې غواړي 
د هغو له الرې ترسره کړي، په داسې حال کې چې د پاکستان 

اوسنۍ پیل شوې پروژه مخ په پای ته رسېدو ده.
امرخېل  اهلل  عتیق  جنرال  شننونکی  چارو  پوځي  د  همدارنګه 
وایي، افغانستان غواړي له هر چا سره ښې اړیکې ولري؛ خو دا 

اړیکې باید زموږ خپلواکۍ، ابرو او عزت پایمال نه کړي.
دی زیاتوي، که چېرې افغان لوري له پاکستانه دغه ډول غوښتنه 
ته  پاکستان  نو  وای؛  موجودې  به  خبرې  ځینې  خو  وای،  کړې 

موخه او مقصد لري چې دغه ډول غوښتنه کوي.
دلته  خوا  بلې  له  لري،  کدرونه  ښه  خپله  افغانستان  وایي،  هغه 
هم  وسلې  او  وسایل  پرمختللي  چې  لري،  شتون  ناټو  او  نړۍ 
شته نو کوالی شو چې افغان پوځ د دوی له لوري وروزو؛ خو د 
پاکستان غوښتنه او موخه دا ده چې خپلې غوښتنې او هیلې پر 

موږ تحمیلوي او غواړي چې په افغان اردو کې نفوذ پیدا کړي.
اردو  افغان  په  پاکستان  هم  اوس  خبره،  په  امرخېل  ښاغلي  د 
کې نفوذ لري، چې په پټه دی؛ خو غواړي چې دغه نفوذ یې په 

ښکاره ډول کار وکړي او د دوی ګټې خوندي کړي.
هغه وایي، له روزنې وروسته به دغه پوځیان راځي او دلته به په 
لوړو دندو مقررېږي او د پاکستان تر قوماندې الندې به وي او که 
چېرې په لوړو دندو ونه ګومارل شي پاکستان به نیوکې وکړي، 
ورکول  نه  اهمیت  ته  پوځیانو  شویو  روزل  لوري  له  زموږ  چې 

کېږي او په لوړو دندو نه ګومارل کېږي.
د دغه پوځي شنناند په وینا، دومره باید کمزوري ونه اوسو چې 
خپله اردو په پاکستان ورزو او بله دا چې زموږ به څومره اردو وي، 
چې په هند، ترکیې او نورو هېوادونو کې یې روزو او پاکستان هم 

په کې شامل کړو؟ ولې یې په خپل هېواد کې نه روزو.
فلسطین  حتی  هېوادونه  کمزوري  ډېر  کې  نړۍ  په  وایي،  هغه 

خپل ځواکونه خپله روزي.
تر  پاکستان د دې غوښتنې  امرخېل وویل، د  جنرال عتیق اهلل 
شا اهداف دي او دا اهداف دا دي، چې زموږ پوځي کدرونه هغه 
ټولې  دا  خو  وي؛  شوي  روزل  کې  پاکستان  په  چې  وي،  کسان 
غیر  او  مستقیم  په  پاکستان  چې  کوي،  ښودنه  دې  د  خبرې 

مستقیم ډول خپلې غوښتنې او اهداف پر موږ تحمیلوي.
د هغه په وینا، دغه ډول خبرې او دغه ډول تړونونه چې پاکستان 

دې زموږ پوځ وروزي هېڅ ګټه نه لري.
نوموړی وایي، که چېرې له پاکستان سره د هغه هېواد له لوري 
او  افغانان  نو  شي؛  السلیک  تړون  روزنې  د  ځواکونو  افغان  د 
تر  پاکستان  د  او  ورکړي  السه  له  خپلواکي  خپله  به  افغانستان 

قوماندې الندې به راشي.
ښاغلي امرخېل زیاته کړه، په کار ده چې افغان حکومت په دې 
ښه پوه شي او دغه ډول تړون السلیک نه کړي او که السلیک 

هم شي نو بایده چې عملي نشي.

خارجی ها در گفت وگوهای...
 از دفتر طالبان در قطر یادی نکرد. این در حالی 
عنوان  به  پیشتر،  حکومتی  مقام های  که  است 
قطر  از  طالبان در خارج  با  آدرس گفتگو  یگانه 

نام برده بودند.

  تالش های داخلی
رییس جمهور کرزی به سیاست مداران افغانستان 
نیز خطاب کرد که اقدام به صلح متفرق با طالبان 
نکنند. او به رهبران سیاسی افغانستان گفت که در 
ده سال اخیر به هر آنچه که خواسته اند، دست 
یافته اند و از آن ها خواست که در راه صلحی 
تالش نکنند که نتیجه آن برگشت به جنگ های 

سی سال گذشته باشد.
او از طالبان نیز خواست صلحی را قبول نکنند 
»باالی  شود:  افغانستان  تضعیف  به  منجر  که 
طالبان خیر اندیش، وطن دوست و مسلمان صدا 
می کنم که آغاز مذاکرات باید نتیجه اش صلح و 

افغانستان قوی و متحد باشد و فریب خارجی ها 
را نخورند. مذاکرات صلح ما تنها از یک مرجع، 
شورای عالی صلح افغانستان )ممکن( می شود«. 
که  خواست  نیز  همسایه  کشورهای  از  کرزی 

برای صلح متفرق تالش نکنند.

  استفاده از آب
در این کنفرانس، رییس جمهور کرزی گفت که 
جامعه جهانی، افغانستان را برای ساخت بندهای 
آب و برق کمک نمی کند. او گفت که حکومت 
به  دارد  تصمیم  خود  دلیل  این  به  افغانستان 
تدریج بندهای آب و برق را بسازد: »افغانستان 
امروز منابع مالی دارد که به تدریج برای ساخت 
بعدی  کنیم. مساله  اقدام  ما  بزرگ خود  بندهای 
سراسر  در  گردان  آب  کوچک  بندهای  احداث 

کشور ما است.«
کشورهای  را  افغانستان  آب های  گفت،  کرزی   
همسایه می برند و افغانستان این حق را دارد که 
از آن برای آب یاری و تولید برق استفاده کند. او 

در ادامه گفت که همسایه ها می توانند حق خود 
بدانند  باید  اما  بگیرند،  افغانستان  آب های  از  را 
زنده گی  و  ترقی  حق  نیز  کشور  این  مردم  که 
از  حتمًا  کشورش  که  گفت  او  دارند.  را  خوب 
این حق استفاده می کند ولی می خواهد درباره آن 

با همسایه ها دوستانه گفت وگو کند.
اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب در این کنفرانس 
گفت، افغانستان به طور متوسط دارای 7۵ میلیارد 
متر مکعب آب است، ولی درصدی کمی از آن 
در داخل کشور استفاده می شود. وزیر انرژی و 
زمین  هکتار  میلیون   8 افغانستان  که  گفت  آب 
قابل کشت دارد و در صورتی که از آب های آن 
برای تولید برق استفاده شود، این کشور می تواند 

ساالنه ۲3 هزار میگاوات برق تولید کند.
به  پاکستان  و  ایران  کشورهای  حاضر  حال  در 
شکل غیرعلنی با ساخت بندهای بزرگ مخالفت 
این  و  افغانستان  بین  آب  مشکل  زیرا  دارند، 

کشورها حل ناشده باقی مانده است.

          ناجیه نوری 

اپوزیسیون دولت افغانستان هشدار می دهد که برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری با کارت های تقلبی گذشته 
و بازاری، به هیچ صورت برای آن ها قابل قبول نخواهد 

بود.
کارت های  ابطال  که  است  گفته  انتخابات  کمیسیون 

رأی دهی گذشته، غیرممکن است.
ایتالف ملی و جبهۀ ملی همچنان می گویند که حکومت 
اداعا می کند که به دلیل کمبود بودجه و زمان،  ظاهراً 
شرایط  واجدان  برای  را  جدید  کارت های  نمی توانند 
رأی دهی توزیع نمایند، اما در پشت این کار حکومت 

اهداف و برنامه های دیگری وجود دارد.
در این حال، برخی نماینده گان مجلس خواهان ابطال 
که  می گویند  و  هستند  گذشته  رأی دهی  کارت های 
عمل  حکومت  تأثیر  تحت  نباید  انتخابات  کمیسیون 

کند. 
داکتر سید علي کاظمي عضو مجلس نمایند ه گان ضمن 
به  را  گذشته  رأی دهی  کارت هاي  از  استفاده  این که 
موضوع  »این  مي گوید:  نمي داند  مرتبط  بودجه  کمبود 
خواست  زیرا  ندارد،  بودجه  کمبود  به  ربطي  هیچ 
دارند،  حضور  افغانستان  در  که  خارجي  کشورهاي 
بوده  سالم  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاري  همواره 

است.«

انتخابات  برگزاري  خواهان  کشورهایي که  افزود،  او 
شفاف در افغانستان هستند، به وعده هاي خود پابند اند، 

اما خواست حکومت افغانستان چیز دیگري است.
به گفتۀ داکتر کاظمي، شاید مجلس نماینده گان در سایر 
موارد مانند تصویب بودجه کم کاري کرده باشد، اما در 
مورد تصویب قانون جدید انتخابات مصمم و پاي بند 

است.
هرچند  کرد،  تصریح  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
قانون جدید انتخابات که از سوي مجلس نماینده گان 
به تصویب رسیده بود، هنوز به توشیح رییس جمهور 
برتصمیم گذشتۀ خود مصمم  نماینده گان  اما  نرسیده، 

اند.  
کاظمي اضافه کرد، ما امیدوار بودیم که رییس کمیسیون 
انتخابات تحت تاثیر حکومت قرار نگیرد، اما تعجب ما 
از سخنان رییس  کمیسیون انتخابات است، این سخنان 

نشانگر مداخلۀ حکومت در کار کمیسیون مي باشد.
 او تاکید کرد، سخنان قبلي جناب معنوي و گفته هاي 
نشانگر  این کمیسیون  دبیرخانۀ  پیش رییس  چند روز 
اما خوب  است،  انتخابات  کمیسیون  در  نظر  اختالف 
خواهد بود که رییس کمیسیون انتخابات به عنوان یک 
حفظ  را  کمیسیون  استقاللیت  مستقل،  و  شجاع  فرد 

کند. 
تکان دهنده  را  انتخابات  کمیسیون  تصمیم  ملي،  جبهه 

عنوان کرده مي  گوید، تصمیم جدید کمیسیون انتخابات 
قرار  کمیسیون  این  رییس  قبلي  گفته هاي  به  تضاد  در 

دارد. 
چنین  مي گوید،  ملي  جبهه  سخنگوي  ذکي  فیض اهلل 
تصمیمی نشان مي دهد که فشار حکومت به کمیسیون 
انتخابات به حدي رسیده که سیستم تصمیم گیري این 

کمیسیون را فلج کرده است.
وي افزود: »زماني که به کارت هاي قبلي که چند میلیون 
کارت هاي  رسیده،  چاپ  به  بازارها  و  کوچه  در  آن 
وجود  هم  کنترلي  نوع  هیچ  و  شود  اضافه  هم  جدید 
نداشته باشد، مسلمًا تقلب به پیمانۀ وسیع رخ خواهد 

داد.«
ذکي تاکید کرد، ما در صورتي که حکومت به این اقدام 
خود پافشاري کند، از تظاهرات شروع کرده تا اشتراک 
نکردن در انتخابات و به رسمیت نشاختن اعالم نتایج 

انتخابات اقدام خواهیم کرد.
در همین حال، ایتالف ملي افغانستان کمیسیون مستقل 
انتخابات را متهم به بازي هاي چندگانه کرده مي گوید، 
حرکات رهبران حکومت عوام فریبانه بوده و به کمک 
کمیسیون انتخابات در تالش استند تا در قدرت باقي 

بمانند.
افغانستان  ملي  ایتالف  عضو  علومي  نورالحق  جنرال 
به  را  چندگانه  بازي  انتخابات  کمیسیون  مي گوید، 

پیش مي برد و مي خواهد هم دل احزاب و ایتالف هاي 
سیاسي را به دست بیاورد و هم حکومت افغانستان را 

دل خوش نگهدارد.
و  انتخابات  کمیسیون  اقدام   ، علومي  جنرال  گفتۀ  به 
تصمیم رییس این کمیسیون، خود به خود زمینه تقلب 
را فراهم ساخته و شفافیت انتخابات را صدمه خواهد 

زد.
رییس  اگر  گفت،  همچنان  ملي  ایتالف  عضو  این 
حکومت  با  تقابل  در  نمي خواهد  انتخابات  کمیسیون 
چه  انتخابات  کمیسیون  استقاللیت  پس  گیرد،  قرار 

خواهد شد؟
قانون  به  مطابقت  در  ما  کرد،  تصریح  علومي  جنرال 
کمیسیون  نادرست  عمل  مقابل  در  افغانستان  اساسي 
انتخابات و حکومت ایستاده گي خواهیم کرد و اجازه 
نخواهیم داد که یک انتخابات پراز تقلب برگزار شود.

پیشتر رییس جمهور کرزی گفته بود که به دلیل کمبود 
بودجه، نمی توانند کارت های رأی دهی را از نو توزیع 

نمایند.
برگزاري  زمان  مورد  در  زیادي  نگراني هاي  چند  هر 
دارد،  وجود  انتخابات  انداختن  تعویق  به  و  انتخابات 
اما کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاري انتخابات 
ریاست جمهوري کشور را  ۱6 حمل سال ۱393 اعالم 

کرده است.
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بعید می دانیم به زودی...
اوباما  باراک  با  و  دیدار  واشنگتن  از  جاری  ماه   

رییس جمهور امریکا گفت وگو کرد.
امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  نوالند  ویکتوریا 
حقوقی  مبنایی  به  می کند  تالش  کشورش  گفت 
امریکایی  نیروهای  از  امنیتی  حمایت  تامین  برای 

بعد از سال ۲۰۱۴ دست یابد.
وی همچنین گفت امریکا احتمال می دهد مذاکرات 
فوق تا پایان سال طول بکشد و بعید است موافقت 

نامه یی به این زودی حاصل شود.

ناتو  نیروهای  گفت  کرزی  با  دیدار  از  بعد  اوباما 
 ۲۰۱۴ سال  از  بعد  افغانستان  در  محدودی  نقش 
خواهند داشت. وی در عین حال گفت کرزی باید 
قضایی  مصونیت  که  را  امنیتی  نامه  موافقت  این 
اعطا  افغانستان  در  باقیمانده  امریکایی  سربازان  به 

خواهد کرد، بپذیرد.
جاری  سال  بهار  از  گفت  خود  سهم  به  کرزی 
میالدی نیروهای افغان مسوولیت کامل تامین امنیت 
بر عهده خواهند  را  افغانستان  مردم  از  و حفاظت 
در  دسامبر  ماه  در  کنفرانسی  در  وی  اما  داشت. 

کابل گفت قراردادی برای اعطای مصونیت در کار 
نیست.

نام  نباید دربارۀ چیزی به   وی گفت: فکر می کنم 
مرتکب  جرمی  کسی  اگر  کنیم.  مصونیت صحبت 
شود ما خواستار پاسخگویی وی به خاطر آن جرم 
بلکه  برود.  در  نیست وی قسر  قرار  دیگر  هستیم. 

باید عدالت درباره اش اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفت وگوهای امنیتی 
امریکا و افغانستان با هدایت جیمز وارلیک، سفیر 

امریکا در افغانستان صورت می گیرد.

امـریکا به شمـا...
 استراتیژیک بین ما باید حقیقی باشد. اما، ما طرفدار 

دیر ماندن نیستیم و مشکل در همین جاست.«
جنرال مک کرستال می  گوید موفقیت در افغانستان 
دشوار است، اما محال نمی باشد. اما ایاالت متحده 
اول باید مشی ثابت خود را در مورد این کشور 
مشخص کند. جنرال مکرستال می  گوید که ایاالت 
جغرافیایی  استرایژی  واضح  اهداف  باید  متحده 
داشته باشد، و فقط در مورد افغانستان نه بلکه در 

مورد تمام منطقه فکر کند.
  مشی نامشخص امریکا برای افغانستان

خارج شدن  با  حالی که  در  می گوید  کرستال  مک 

امریکا، منطقه در جای خود باقی خواهد ماند، اما 
بحران  ها وخیمتر خواهد شد. او افزود »ما همیشه 
می گویم که خواهان افغانستان پایدار و با ثبات و 
پاکستان با ثبات هستیم... اما سوال در اینجا است 
که تا چه حد حاضریم منابع را در دراز مدت برای 
منطقه تخصیص دهیم،  هم از نظر مالی و هم از 
نمودن  معطوف  میزان  حتی  عساکر،  حضور  نظر 
می خواهیم  حد  چه  تا  این که  و  منطقه،  به  توجه 

دخیل باشیم اهمیت دارد.«

  جنگ داخلی و برگشت طالبان
خاطر  به  افغان ها  می گوید  کرستال  مک  جنرال 
دهۀ گذشته  آوردهای یک  رفتن دست  برباد  از 

فرد  یک  که  نمی کنم  فکر  افزود:  او  اند.  نگران 
عادی افغان، از برگشت طالبان زیاد نگران باشد، 
بلکه وحشت آنان از شعله ور شدن جنگ داخلی 

می باشد.
مک کرستال که در جمع خبرنگاران و پژوهشگران 
نفع  به  در واشنگتن صحبت می کرد، گفت که 
ایاالت متحده است تا در راستای استحکام ثبات 
در منطقه بیشتر تالش کند. او افزود اگر افغان ها، 
به آینده امیدوار شده و در مورد اطمینان حاصل 
در  می تواند  شان  ملی  پولیس  ارتش  هم  کنند، 
مقابل شورشیان مقاومت کند و هم مردم دست و 
پاچه نشده و سرمایه های خود را به خارج انتقال 

نخواهند داد.
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ولسوال حصۀ دوم کوهستان 
به قتل رسید

آیا چین برندۀ نهایی در 
افغانستان خواهد بود؟

تنش ها بر سر گزینش رییس شورای والیتی هرات

بارسلونا بهترین تیم اروپا در قرن 21

معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
تا سه ماه آینده پنج لیسۀ مسلکی وزارت 

معارف را به انترنت وصل می کند.
تکنالوژی  و  مخابرات  و  معارف  وزرای 
تمام  آینده  سال  ده  تا  گفته اند،  معلوماتی 
از  افغانستان  دولتی  مکاتب  دانش آموزان 

خدمات انترنتی مستفید می شوند.
فاروق وردک وزیر معارف روز سه شنبه 
امیرزی  با  در یک نشست خبری مشترک 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  سنگین 
معلوماتی گفته اند که بر اساس یک قرارداد 
جدید، در قدم نخست پنج مکتب مسلکی 
وصل  انترنتی  خدمات  با  را  خصوصی 

می کنند.

آینده  سال  ده  »در  گفت:  وردک  فاروق 
و  بیست  به  افغانستان  مکتب های  تعداد 
آن  در  که  می رسد  و هفت صد  هزار  سه 
مصروف  وطن  این  فرزند  میلیون  شانزده 
مکاتب  تمام  در  می خواهیم  باشند،  تعلیم 

البراتوارهای کمپیوتری باشد.«
برنامه  این  مصارف  که  می گویند  مقام ها 
بودجۀ  از  و  می رسد  دالر  میلیون  دو  به 

حکومت پرداخته می شود.
امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی 
این  که  گفت  نشست  این  در  معلوماتی 
برنامه را به گونۀ امتحانی در پنج انستیتوت 

مسلکی وزارت معارف آغاز می کنند.
او گفت: »پنج مکتب که در کابل در نظر 

گرفته شده، فکر کنم بسیار مشکل نخواهد 
وصل  انترنت  به  آینده  ماه  سه  در  تا  بود 
شوند. البته پنجاه لیسۀ که در پروگرام است 
آن ها را مشترکًا انتخاب می کنیم هدف این 
پنجاه   ۱39۲ سال  ختم  از  قبل  که  است 
لیسه عماًل به البراتوارهای کمپیوتری فعال 
باشد و در آینده در خدمت جوانان که در 

مکتب ها هستند مورد استفاده قرار گیرد.«
انستیتوت میخانیکی، لیسه نسوان تجارت، 
انستیتوت های  و  افغان  جماالدین  سید 
تعلیم تربیه شامل نهادهای اند که در دور 

نخست با انترنت وصل می شوند.
پیش از این وزارت مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی دانشگاه های دولتی شهر کابل را 

با خدمات انترنت مجهز ساخت.
از سوی دیگر، وزیر مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی می گوید که تالش می کنند تا در 
را  آن  مصرف  قیمت  انترنت  توسعه  کنار 

کاهش بدهند و کیفیت را بلند ببرند.
وی همچنان گفت که تا دو سال آینده با 
هشتاد  کشور،  در  انترنت  خدمات  توسعۀ 
پوشش  تحت  کشور  این  نفوس  درصد 
خواهند  قرار  جی«  »تری  انترنت  خدمات 

گرفت.
اما شماری از استفاده کننده های انترنت در 
انترنت و  پایین بودن سرعت  از  شهر کابل 

بلند بودن قیمت آن شکایت می کنند.

هرات  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
دادستانی  رییس  بشیر،  ماریا  که  می گویند 
نامزد  یک  از  حمایت  برای  والیت  این 
مشخص در ریاست شورای والیتی، برخی 
کرده  تهدید  را  شورا  این  نماینده  گان  از 

است.
آنان خانم بشیر را متهم به مداخلۀ آشکار 
شورای  قبل  روز  سه  انتخابات  امور  در 

والیتی هرات کرده اند.
توریالی طاهری، از اعضای شورای والیتی 
گذشته  جمعۀ  »روز  گوید:  می  هرات 
اعضای  از  تن  سه  برای  بشیر  ماریا  خانم 
که  بهانه  این  به  زده  زنگ  والیتی  شورای 
آماده  پیش  شما  برای  جنائی  موضوع  یک 
هرات  شهر  هوتل های  از  یکی  به  را  آنان 

دعوت کرد.«
از  بشیر  ماریا  افزود،  طاهری  آقای 
کرده  دعوت  هوتل  در  که  نماینده گانی 
کاندید مشخصی رای  به  تا  خواسته است 

بدهند.
این عضو شورای والیتی هرات می گوید، 
در صورتی که این موضوع از سوی هیات 
کافی  اسناد  آنان  بررسی شود،  باصالحیتی 

در اختیار دارند.
انتخابات شورای والیتی هرات در روز یک 
شنبۀ هفته جاری، با اعتراضات شماری از 

نماینده گان بی نتیجه پایان یافت.
به  را  هرات  محلی  مسووالن  معترضان 
متهم  مشخص  کاندید  یک  از  جانب داری 

کرده و به رسم اعتراض جلسه رای گیری 
را ترک کرده اند.

سکینه محمدی، دیگر عضو شورای والیتی 
دارد که خانم بشیر در جریان  ادعا  هرات 
به  چرا  که  کرده  سرزنش  را  او  انتخابات 

نامزد مورد حمایت او رای نداده است.
ماریا بشیر، رئیس دادستانی والیت هرات، 
ارایۀ  خواهان  و  کرده  رد  را  اتهامات  این 
شده  معترض  نماینده گان  سوی  از  اسناد 

است.
یک  اساس  بر  که  می گوید  بشیر  خانم 
شرکت  انتخابات  جلسه  به  رسمی  دعوت 
جریان  به  مداخله یی  نوع  هیچ  و  کرده 

انتخابات نداشته است.
اعضای شورای والیتی  و  رییس  انتخابات 
در  جنجالی  موضوع  یک  به  اخیراً  هرات 

این والیت تبدیل شده است.

نامزدهای معترض  از  روز گذشته یک تن 
والیتی،  شورای  عضو   ۱۱ کردن  جمع  با 
ادعا کرد که به عنوان رییس شورای والیتی 

هرات انتخاب شده است.
نماینده گان  از  شماری  حال،  این  با      

شورای والیتی هرات خواستار اعزام هیات 
با صالحیتی از مرکز کشور به منظور حل 

این موضوع شده اند.
قتالی و عبدالظاهر فیض زاده،  سید وحید 
دو نامزد ریاست شورای والیتی هرات، هر 
دو با بدست آوردن 9 رای به گونه مساوی، 
جریان  در  تقلب  به  متهم  را  یکدیگر 

انتخابات می کنند.
هیات  جانب  از  اکنون  تا  موضوع  این 
نماینده  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نشده  حل  افغانستان،  محلی  شوراهای 

است.

وزرای معارف و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:

تا ده سال آینده همۀ دانش آموزان به انترنت 
دست رسی می یابند

افراد مسلح ناشناس روز سه شنبه سید مشتاق 
این  کوهستان  دوم  حصۀ  ولسوال  سادات، 

والیت را به قتل رسانده اند.
پولیس والیت کاپیسا گفته است، سید مشتاق 
مسجد  سمت  به  خانه  از  که  زمانی  سادات 
برای ادای نماز می رفت به قتل رسیده است.

مسووالن امنیتی این والیت تاکید کرده اند که 
تحقیقات در زمینه آغاز شده است.

شمار  به  کشور  امن  نسبتًا  والیات  از  کاپیسا 
می رود اما مخالفان مسلح دولت در شماری 
از ولسوالی های آن حضور و فعالیت گسترده 

دارند.
به  کاپیسا  والی  سخنگوی  قادری،  قیس 
به  آقای سادات  خبرگزاری بخدی گفت که 

ضرب چاقو به قتل رسیده است.
او تاکید کرد که تا اکنون پنج نفر در پیوند با 

این قضیه توسط پولیس بازداشت شده اند.
آقای قادری می گوید که جسد ولسوال حصه 
برای تحقیقات  دوم کوهستان والیت کاپیسا 

بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.
ولسوالی  های  از  شماری  در  اخیرا خشونت ها 

کاپیسا افزایش یافته است.
پیشتر نیز در نتیجه حمله شماری از مهاجمان 
امنیتی در این ولسوالی  مسلح بر یک پوسته 

شماری کشته و زخمی شدند.

برترین  آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون 
را  میالدی   ۲۱ قرن  در  اروپا  باشگاه های 
در  بارسلونا  اساس  این  بر  که  کرد  انتخاب 

صدر این فهرست قرار گرفته است.
قاره  در  فوتبال  برتر  تیم   6۰۰ فهرست  در 
تیم های  بارسلونا  از  بعد   ،۲۱ قرن  در  اروپا 
منچستریونایتد و رئال مادرید در رده های دوم 

و سوم قرار دارند.
تیم های  افتخارات  بررسی  به  فهرست  این 

اروپایی از سال ۲۰۰۱ تاکنون پرداخته است.
فهرست ده تیم برتر فوتبال اروپا در قرن ۲۱

۱- بارسلونا )اسپانیا(
۲-منچستریونایتد )انگلیس(

3-رئال مادرید )اسپانیا(
۴- بایرن مونیخ )آلمان(

۵- آرسنال )انگلیس(
6- اینتر )ایتالیا(

7- لیورپول )انگلیس(
8- چلسی )انگلیس(

8- میالن )ایتالیا(
۱۰- لیون )فرانسه(

در حالی که نیروهای بین المللی برای خروج 
افغانستان آماده می شوند و نگرانی ها  در  از 
افغانستان  اقتصادی- سیاسی  مورد دورنمای 
پس از سال ۲۰۱۴ افزایش می یابد، چین برای 

ایفای نقش گسترده تری وارد عمل می شود.
چینگ،  نایکی  امریکا،  صدای  گزارش  به 
خبرنگار امور سیاسی بخش چین در صدای 
امریکا، در زمینۀ عالقه مندی بیجنگ به مسایل 
و  کرده  اشاره  افغانستان   در  اقتصادی  غیر 
با  امنیت ساحات هم مرز چین  می گوید که 
مقام های  اولویت های  از  همواره  افغانستان 

چینایی بوده است.
چینگ می گوید که بیجنگ  بیم دارد که مبادا 
افغانستان  با  منطقۀ سین جیانگ که هم مرز 
است، به دروازه یی برای ورود دهشت افگنان 

به چین مبدل گردد.
منابع  چینگ  خانم  باور  به  دیگر،  جانب  از 
کشوری   – چین  برای  نیز  افغانستان  طبیعی 
نهایت   – است  طبیعی  سرشار  منابع  تشنۀ 

جذاب و پرمنفعت جلوه می کند.

  عملکرد محتاطانۀ چین
اما، آیا چین پس از خروج نیروهای خارجی 
با  مقابله  برای   ۲۰۱۴ سال  در  افغانستان  از 
طالبان   برابر  در  ایستاده گی  و  دهشت افگنی 

عماًل سهمی خواهد گرفت؟
از  بی گمان  چین  که  می گوید  چینگ  خانم 
سربازان  خروج  با  شاید  که  قدرت  خالی 
نگران  آید،  وجود  به  افغانستان  در  خارجی 
هیچ  به  بیجنگ  که  می دهد  ادامه  او  است. 
قدرت  به  طالبان  بازگشت  خواهان  صورت 
این  در  چین  حکومت  آن هم  با  اما  نیست، 
عمل  محتاطانه یی  بسیار  شکل  به  زمینه 

می کند.
در این حال، ادریس رحمانی، تحلیلگر امور 
سیاسی–اقتصادی به این باور است که با در 
نظرداشت سابقۀ سیاست خارجی کشورها که 
از نبض جامعه برخواسته و به ساده گی تغییر 
نمی کند، چینایی ها  که در صد سال گذشته 
بیشتر از یک سیاست دفاعی پیروی کرده اند، 

بعید به نظر می رسد که خواهان درگیری در 
سیاست یک کشوری چون افغانستان گردند.

قرار  اگر  که  می کند  استدالل  رحمانی  آقای 
خود،  نظامی  سیاست  تغییر  با  چین  باشد 
سیاست های توسعه طلبانه را در پیش گیرد، 
بیشتر آن را تایوان، کوریای شمالی و آب های 

جنوب چین به پیش خواهد بود.

  نقش سایر بازیگران منطقه یی
نکتۀ قابل عطف دیگر، نفوذ گستردۀ پاکستان 
– متحد نزدیک چین – بر  تندروان اسالمگرا 
است. آیا چین خواهد توانست با استفاده از 
نفوذی که بر پاکستان دارد سد راه طالبان و 

سایر تندروان اسالمگرا به افغانستان گردد؟
جریان های  که  می گوید  رحمانی  آقای 
که  ساخت  ثابت  همگان  به  افغانستان 
حکومت پاکستان از این پس نفوذی در میان 
بنیاد گرایان اسالمی ندارد. او می افزاید که از 
سوی دیگر افغانستان به جهانیان نشان داد که 
محاسبۀ آنان در مورد اینکه پاکستان در ادارۀ 
تندروان دست باال دارد، نادرست بوده است.
در  جنگ  که  آورد  می  دلیل  رحمانی  آقای 
سوات  اشغال  یا  وزیرستان  قبایلی  منطقۀ 
توسط تندروان تا حدی این اندیشه را قوت 
می بخشد. پس به باور این تحلیلگر سیاسی، 
چین نیز در حال حاضر مانند سایر بازیگران 
پاکستان  باالی  خصوص،  این  در  منطقه یی 

حساب نخواهد کرد.
به  افغانستان  و  میان چین  دپلوماتیک  روابط 
گونۀ رسمی نزدیک به شش دهه پیش بر قرار 
از نخستین  افغانستان یکی  شد. در آن زمان 
کشورهایی بود که رژیم کمونیستی ماوتسونگ 
با  یکبار دیگر  اینک  به رسمیت شناخت،  را 
خروج قوای بین المللی از افغانستان، حضور 
 – افغانستان  اقتصادی  دورنمای  بر  بیجنگ 

فراتر از سال ۲۰۱۴– سایه افگنده است.
شایان یادآوری است که بیجنگ در تابستان 
سال گذشته سند همکاری های ستراتیژیک را 

با افغانستان به امضا رسانید.



تن  دو  کرد،  اعالم  سه شنبه  روز  آیساف 
عملیات های  در  طالبان  محلی  رهبران  از 
دستگیر  قندهار  والیت  در  جداگانه یی 

شدند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، آیساف در 
و  افغان  نیروهای  کرد،  اعالم  خبرنامه یی 
ناتو روز گذشته یکی از فرماندهان طالبان 
قندهار  والیت  در  ارغنداب  منطقه  در  را 

دستگیر کردند.
در این خبر منتشر شده بدون آنکه نامی از 
این فرماندۀ طالبان برده شود، اعالم شد: 

این فرماندۀ طالبان مسوولیت برنامه ریزی 
و اجرای حمالت با استفاده از بمب های 
و  ائتالفی  نیروهای  علیه  را  ساز  دست 

افغان برعهده داشت.
شد،  اعالم  همچنین  خبر  این  ادامه  در 

از  دیگر  یکی  همچنین  امنیتی  نیروهای 
شبه نظامیان مظنون را نیز دستگیر کرده و 
در نتیجه این عملیات در والیت قندرهار 

انبار مهمات آن ها را نیز تصرف کردند.
دیگر  یکی  کرد،  اعالم  همچنین  ایساف 
نیروهای  توسط  نیز  طالبان  فرماندهان  از 
والیت  بولدک  اسپین  منطقه  در  مشترک 

قندهار دستگیر شد.
ایساف در این خبر اعالم کرد: این فرماندۀ 
طالبان به طور مستقیم مسوولیت ساخت، 
جاسازی و توزیع بمب های دست ساز و 
نیروهای  بر  نظارت  مسوولیت  همچنین 
ائتالفی و افغان در آماده گی برای اجرای 
حمالت بااستفاده از بمب های دست ساز 
را در این منطقه از والیت قندهار برعهده 

داشت.
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په  پاکستان  چې  حال  داسې  په 
افغان  د  چې  کوي  غوښتنه  بیا  بیا 
ور  دې  چارې  روزنې  د  ځواکونو 
چې  شوې  ټاکل  او  شي  وسپارل 
د ملي دفاع د وزیر په سفر کې په 
السلیک  هم  تړون  یو  اړه  همدې 
او  غړي  جرګې  لسي  و  د  شي؛ 
وایي،  چارواکي  پوځي  یوشمېر 
سره  کار  دغه  په  پاکستان  چې 
کې  پوځ  افغان  په  چې  غواړي، 

خپل نفوذ پیاوړی او پراخ کړي.
همدارنګه دغه شنناندي زیاتوي، 
افغان  د  ته  پاکستان  چېرې  که 
وسپارل  چارې  روزنې  د  ځواکونو 

د  او  ورکړي  له السه  به خپله خپلواکي  افغانستان  نو  شي؛ 
پاکستان تر قوماندې الندې به شي.

اهلل  عبید  الحاج  مشر  کمېسیون  دفاعي  د  جرګې  ولسي  د 
پاکستان دا غوښتنه  ته وویل، د  بارکزي ماندګار ورځپاڼې 
چې افغان پوځ به وروزي افغانانو په ورین تندي منلې وای؛ 
خو که چېرې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې روښانه کړې 

وای، چې پاکستان افغان او افغان ځوانان د افغانستان لپاره 
خپلو  د  او  واغوندي  یونیفورم  پرې  هلته  چې  دا  نه  روزي، 

اجنټانو په بڼه یې را ولېږي.
هغه وایي، دا چې موږ له هند، ترکیې، جاپان او نورو هېوادونو 
نه د مرستې غوښتنه کوو، له پاکستانه به هم موږ دغه ډول 
د  ته  موږ  به  پاکستان  چې  پوهېږو  خو  وای؛  کړې  غوښتنه 

لستوڼي ماران روزي.

پاکستان  په  چې  پوځي  افغان  هر  زیاتوي،  بارکزی  ښاغلی 
یې  به  مانا  راشي  ته  اردو  ملي  زموږ  او  وکړي  کړه  زده  کې 
پاچا  شجاع  هم  یا  او  دی  کیاني  اشفاق  یا  دی،  چې  وي  دا 
د  پاچا  شجاع  د  او  مشر  پوځ  د  پاکستان  د  کیاني  اشفاق   (
پاکستان د څارګرې ادارې ای اېس ای پخوانی مشر دی. (

او اشفاق  د نوموړي په خبره، کېدای شي چې شجاع پاچا 
کیاني د افغانستان لپاره کار وکړي!؟

سترګه  په  کمشیر  د  ته  افغانستان  پاکستان  وایي،  دی 
به  په څېر  لیدلی چې د کشمیر  او داسې خوب یې  ګوري 
به  زیاتوي چې دغه خوب  الندې کړي؛ خو  افغانستان هم 
یې کله هم رښتیا نشي، پاکستان دغه غوښتنه د افغانستان 
د ساتنې لپاره نه کوي، بلکې غواړي چې افغانستان باندې 

تسلط پیدا کړي.
د هغه په وینا، د پاکستان په خپل اته شپېتم کلن تاریخ کې 
ثابته کړې ده چې له دې خوا د افغانستان د بربادۍ او هاخوا 

د هندوستان د بربادۍ هڅې کوي.
ښاغلی عبیداهلل بارکزی وایي، دا چې پاکستان وینې نړیوال 
له افغانستان سره مرستې کوي او پوهېږي چې افغان پوځ 
مخ په جوړېدو دی نو هڅه کوي، چې د دې کار مخه ونیسي 
او په دوه ډوله...                        ادامه صفحه ۶

از خودکشی یک زن در 
غزنی جلوگیری شد

قصد  که  غزنی  در  انتحاری  حملۀ  در  قربانی  مردان  از  یکی  زن 
خودکشی داشت، نجات داده شد.

گل غوتی بانوی جوانی است که بعد از دیدن جنازۀ شوهر و مادر 
شوهرش که هر دو در حملۀ انتحاری در مرکز شهر غزنی کشته 
توسط  او  کند؛  خودکشی  می خواست  تیزاب  خوردن  با  شدند، 
اعضای خانواده اش به شفاخانۀ ملکی غزنی منتقل شده و از مرگ 

نجات یافت.
باز محمد همت رییس شفاخانۀ ملکی غزنی گفت که معدۀ گل غوتی 

شستشو داده شد و وضعیت صحی او اکنون کاماًل خوب است.
سه روز پیش یک حملۀ انتحاری در حوزۀ اول امنیتی شهر غزنی رخ 

داد که سه کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت.
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پاکستان ته د افغان ځواکونو د روزنې د سپارلو په اړه خبرداری

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   ۲۰۱۴  /  ۱393 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
07002۶3152

نیروهای امنیتی غزنی یک زن را که قصد 
را  والیت  این  در  انتحاری  حملۀ  انجام 

داشت، بازداشت کردند.
به  غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد  زرور 

بعد  پیش  روز  دو  که  باستان گفت  بست 
یک  این که  بر  مبنی  گزارشی  رسیدن  از 
این  را در  انتحاری  انجام حملۀ  زن قصد 
والیت دارد، نیروهای امنیت ملی و پولیس 
راه اندازی  اندر  ولسوالی  در  را  عملیاتی 

کردند.
یک  عملیات  این  نتیجۀ  در  که  افزود  او 
زن در منطقۀ »میری« ولسوالی اندر عزنی 

بازداشت شد.
در  این  از  پیش  این زن  که  وی می گوید 
پاکستان آموزش حملۀ انتحاری را دیده و 
مقامات  باالی  انتحاری  انجام حملۀ  قصد 

غزنی را داشته است.
او گفت که این زن، اکنون در زندان امنیت 
خویش  جرم  به  و  است  بازداشت  ملی 

اعتراف کرده است.

یک زن انتحاری بازداشت شد

دستگیری دو عضو ارشد طالبان 
در قندهار


