
          محمد هارون مجیدی

نا  افزایش  از  نمایده  گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
امنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و می گویند که اگر 
برگزاری  امکان  یابد،  ادامه  همین گونه  امنیتی  اوضاع 

انتخابات دموکراتیک، فراگیر و شفاف وجود ندارد.
از  مناطق مختلف کشور  آن ها می گویند که مردم در 
شدت  به  خیالی«  و  تقلبی  »انتخابات  یک  برگزاری 

نگران هستند.
انتخابات  امنیت  تأمین  برای  امنیتی  نیروهای  هرچند 
پاک سازی  برای  را  عملیات هایی  و  سپرده اند  وعده 
مسلح  مخالفان  وجود  از  کشور  مختلف  مناطق 
می گویند  مردم  نماینده گان  اما  کرده اند،  راه اندازی 
که این عملیات ها نمایشی است و به هدف سرکوب 

طالبان انجام نمی شود.
داکتر نقیب اهلل فایق عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
واقعًا  انتخابات،  برگزاری  زمان  نزدیک شدن  »با 
تهدیدهای امنیتی زیاد شده است و عملیات هایی که 
هم برای سرکوب گروه های شورشی صورت می گیرد، 
نمایشی است؛ به گونۀ...                   ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کمیسیون انتخابات به نقل از وزارت داخله:

 از تأمین امـنیت 260 مـرکز 
رای دهی عاجزیم

امنیتی  مشهورترین هفته نامه آلمان نوشت که سرویس 
این کشور اطالعات بی سیم و تلفن همراه را در افغانستان 
در اختیار آژانس امنیتی امریکا گذاشته که آنها به طور 
عمده برای کشتن نیروهای القاعده استفاده شده است.

امنیتی  سرویس  اشپیگل،  آلمانی  هفته نامه  گزارش  به 
آلمان )BND( بخشی از اطالعات بی سیم در افغانستان 
را در اختیار آژانس امنیت ...          ادامه صفحه ۶

فرمانده پولیس والیت بامیان روز دوشنبه اعالم کرد که یک هزار و ۳۴۸ 
کیلو مواد منفجره را دراین والیت کشف و ضبط کرده است.

و  باروت  شامل  موادمنفجره،  گفت:  رسانه ها  به  ایلخاني  عبدالرازق 
تروتیل بود که در داخل یک موتر جاسازي شده بود و در این رابطه 

یک نفر باز داشت شده است.
به گفته وي، این مواد براي استفاده مخالفان مسلح علیه دولت به این 
والیت آورده شده بود که ماموران امنیت پیش از رسیدن به هدف آن را 

کشف و ضبط کردند.
به گفته ایلخاني، این نخستین بار است که مواد منفجره به حجم زیاد، 

در بامیان به دست نیروهاي پولیس افتاده است.
از سوي دیگر ماموران پولیس بیش از ۱۰۰ کیلو مواد مخدر در والیت 

فراه را نیز کشف و ضبط کردند.
مقامات پولیس والیت فراه گفته اند: این مواد که از نوع تریاک است 
در یک بس جاسازي شده بود و قاچاقچیان قصد انتقال آن را به کشور 

ایران داشتند.

سرمایه گذاری مقام های آیساف می گویند که آن ها در 
افغانستان  در  زیادی  سرمایه گذاری های  اخیر  سال  ده 
کرده اند و دست آوردهایی که در این مدت به وجود 

آمده اند پس از سال 2۰۱۴ حفظ می شوند.
این نگرانی وجود دارد که اگر افغانستان و ایاالت متحده 
امریکا موافقتنامه امنیتی را امضا نکنند، این کشور یک 
بار دیگر به میدان جنگ نیابتی بین کشورهای همسایه 

تبدیل خواهد شد.
در  دوشنبه  روز  آیساف  سخنگوی  فیلدمن  هینس 
وزارت  سخنگوی  با  مشترک  خبری  نشست  یک 
جهانی  جامعه  که  می دانید  همه  »شما  گفت:  داخله 
گذشته  دهه  یک  در  بی سابقه یی  سرمایه گذاری 
که  کنیم  حاصل  اطمینان  می خواهیم  ما  است.  کرده 

دست آوردهای ما در آینده نیز حفظ می شود.«

به  المللی  بین  نیروهای  که  گفت  آیساف  سخنگوی 
مجوز قانونی برای حضور در افغانستان، پس از سال 

2۰۱۴ نیاز دارند.
آقای فیلدمن گفت که جامعه جهانی و دولت افغانستان 
برسر راه های قانونی حضور نیروهای بین المللی کار 
که  افزود  او  کنند.  پیدا  آن  برای  حلی  راه  تا  می کنند 
حکومت افغانستان و جامعه جهانی هردو تمایل دارند 
که این نیروها پس از 2۰۱۴ نیز در افغانستان حضور 

داشته باشند.
 2۰۱۴ سال  پایان  تا  است  قرار  که  حالیست  در  این 

نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند.
امنیتی  نیروهای  که  داد  اطمینان  آیساف  مقام  این 

افغانستان توانایی تامین امنیت این کشور را دارند.
به باور آقای فیلدمن دشمنان افغانستان می خواستند در 

سال جاری چالش های بزرگی در برابر نیروهای امنیتی 
به  افغان  نیروهای  توانایی  ولی  کنند  خلق  افغانستان 
اندازه یی بلند رفته که می توانند با این تهدیدها مبارزه 
کنند. ...           ادامه صفحه ۶

آلمان اطالعات بی سیم را 
در افغانستان در اختیار 

امریکا گذاشته است

پولیس بامیان بیش از یك 
تن مواد منفجره را کشف و 

ضبط کرد
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پیام  وقتی حامد کرزی روز عید برای طالبان 
قطر  به جای  را  خود  دفتر  »اگر  که:  می دهد 
هم چنان  بیرق تان  می کردید،  باز  کابل  در 
یک  گفته های  حد  از  موضوع  می بود«،  باال 
تنزیل  عادی  فرد  یک  حد  در  رییس جمهور، 
می یابد؛ فردی که صرفًا یک واکنش سریع و 

غیر ارادی داشته است.
این چنینی چه معنی می دهد،  پیامی   فرستادن 
طرف  را  کرزی  آقای  که  کسانی  برای  آن هم 

مذاکره کنندۀ خود نمی دانند؟
خود  کرزی  آقای  که  نیست  نخست  بارِ  این 
تضرع کنان  و  می آورد  پایین  حد  این  تا  را 
سخن هایش  و  او  که  می خواهد  طالبان  از 
خوش،  روی  دادن  نشان  بگیرند.  جدی  را 
که  دست  این  از  مواردی  و  برادرخوانده گی 
بی پاسخ  همیشه  شده،  پیشنهاد  طالبان  برای 
به  پیام ها  این چنین  فرستادن  و  است،  مانده 
نمی تواند  رییس جمهور  یک  شأِن  در  کرات، 
باشد. این گونه پیشنهادها و روی خوش نشان 
دادن به طالبان، شاید تا جایی برسد که آقای 
کرزی برای مذاکره با طالبان، دیگر حتا برادران 
و  واژه ها  از  و  نکند  خطاب شان  هم  ناراضی 
این  در  اما  ببرد.  سود  عاطفی تر  مترادف های 
همه سال، پاسخ طالبان به آقای کرزی همیشه 
بارها  آن ها  و  بوده  یک دست  و  مشخص 
گفته اند که »ما با امریکا مذاکره می کنیم نه با 

دولت کابل«.
گروه  این  که  می دهد  نشان  طالبان  پاسخ  این 
نیستند  قایل  رییس جمهور  برای  اهمیتی  هیچ 
و  سیاسی  کنش های  از  عاری  فرد  را  او  و 
گشایش  آن،  بارز  نشانۀ  می دانند.  رهبری 
دفتر قطر بدون آگاهی رییس جمهور بود که 
سیاسی  توطیۀ  یک  را  آن  سروصدا،  ایجاد  با 
همه  دامِن  به  دست  بستنش،  برای  و  خواند 
آقای  مستقیم حکومت  شد. خواهش دخالت 
کرزی در نشست با طالبان و رد این موضوع 
از سوی آن ها، نشان داد که برادرخوانده گِی او 
هم ارزشی برای طالبان ندارد و طرف مذاکرۀ 
آن ها، هم چنان امریکاست. اما این تضرع ها به 

چه قیمتی تمام می شود؟
چندی پیش، افشا شدن رهایی پنج صد طالب 

زندان  از  رییس جمهور  شخص  حکِم  به  که 
بود  این موضوع  بارزِ  نمونۀ  بودند،  آزاد شده 
که رییس جمهور می خواست به طالبان وانمود 
بازهم  که  دارد؛ چیزی  قدرتی  او هم  که  کند 
به  التفاتی  تا  نگذاشت  طالبان  روی  مثبتی  اثر 
رییس  تصمیم های  ناکارآمدی  این  کنند.  او 
جمهور و خواهان توجه طالبان شدن و این که 
می تواند  هم  او  که  کند  وانمود  می خواهد 
نقشی در گفت وگو با طالبان داشته باشد، مثال 
کودکی است که با شکستن چیزی می خواهد 
جلب توجه نماید و نشان دهد که او نیز کسی 
است؛ موضوعی که شاید در جهان سیاست، 

چیزی جز مایۀ تمسخر نباشد. 
خودمختاری  دادِن  نشان  جای  به  مسأله  این 
سیاسی  آقای کرزی، عدم شناخت و آگاهی 
و  می دهد  نشان  طالبان  قباِل  در  را  او  کامِل 

طالبان،  برای  کابل  در  دفتر  فراخوان گشایش 
ارگ  سیاست های  شکست  جز  چیزی 

نمی تواند تلقی شود. 
رهایی پنج صد طالب از زندان به حکم رییس 
این که توجه طالبان را جلب  تنها  نه  جمهور، 
آقای  تردیِد هم پیمان های  بلکه شک و  نکرد، 
کرزی را هم نسبت به سیاست های  او بیشتر 
کرد و گذشته از این موضوع، بدبینی بیش از 
خواسته های  برابر  در  نیز  را  شهروندان  حد 
امنیت  آمر  گفتۀ  به  بنا  بخشید.  شدت  ارگ 
والیت بلخ، یکی از زندانی هایی طالب به نام 

مال کریم که به حکم آقای کرزی از زندان رها 
شده، اکنون به حیث والی نام نهادِ این گروه در 
یکی از والیت ها دوباره به صفوف رزمنده گان 

این گروه پیوسته است. 
برای آقای کرزی مهم این است که از سوی 
طالبان جدی گرفته شود؛ حتا اگر چنین جدی 
گرفته شدنی، به قربانی شدِن انسان های بی گناه 
ختم شود. از جانب دیگر، وقتی آقای کرزی 
در پیام عیدی خود به طالبان، آن ها را »عزیز« 
دفتر  برای  اگر  که  می گوید  و  می کند  خطاب 
خود به جای قطر کابل را انتخاب می کردید، 
کنار  لوحۀتان  و  پرچم  و  داشتید  عزت  حاال 
زده نمی شد، منظورش چیست؟ آیا می خواهد 
به طالبان بگوید که دیگران مانع رسیدِن دوبارۀ 
آن ها به قدرت اند درحالی که او و دیگر یاران 
برگشت  زمینۀ  که  می کوشند  ارگ  در  طالبان 

آبرومندانۀ آن ها را به قدرت فراهم کنند؟
آقای کرزی نمی داند و یا فراموش کرده است 
که پرچم طالبان در قطر به دلیل واکنش های او 
به زیر کشیده شد و باز او بود که از رفتن هیأت 
صلح به قطر جلوگیری کرد. چه گونه است که 
در  طالبان  پرچم  برافراشته شدِن  کرزی  آقای 
قطر را برنمی تابد، ولی اهتزاز همان پرچم را 
روشن  پاسخ  می کند؟!  استقبال  افغانستان  در 
تأمین  پی  در  کرزی  آقای  این که  آن  و  است 
صلح و امنیت در کشور نیست. او می خواهد 
به هر قیمت ممکن، طالبان را وادار به مذاکره 
با  این مذاکرات،  به نحوی در  با خود کند و 
طالبان بر سِر تقسیم قدرت سیاسی در کشور 
در  که  است  دلیل  همین  به  برسد.  توافق  به 
دیگر  دفتری  گشایش  بحث  اخیر،  روزهای 
برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی باال 
گرفته که احتماالً این بار معتصم آغا وارد بازی 

ارگ خواهد شد.
که  زمانی  نمی داند  کرزی  آقای  شاید 
در  تیر  کردِن  رها  نباشد،  درست  نشانه گیری 
تاریکی مفهومی ندارد و همیشه نمی تواند به 
از روزنۀ سیاسی،  اگر  یا هم  و  بخورد  هدف 
آگاهانه برخورد نشود، نمی توان با یک تیر دو 
نشان زد. این ها از نمونه های بارز تصمیم گیری 
از  فکر کردن،  به جای  که  است  آقای کرزی 
در  که  احساساتی  می گیرد؛  کار  احساسات 
از  گذشته،  مانند  و  کرد  بروز  نیز  عید  روز 
کابل  در  قطر،  جای  به  که  خواست  طالبان 
آن ها هم چنان  بیرق  بار  این  و  بگشایند،  دفتر 
پس  می تواند  که  موضوعی  ماند؛  خواهد  باال 
زبان ها  ورد  قدرت،  از  کرزی  آقای  رفتن  از 

شود و به گونۀ استعاره آمیز باقی بماند و آن هم 
به شکل طنزی تلخ: »این آقای کرزی بود که 

بیرق طالبان را در کابل برافراشت!« 
اگر طالبان به این پیام های آقای کرزی وقعی 
نمی نهند، چه نیاز است که طالبان با برافراشتن 
داشته  پایتخت حضور سیاسی  در  بیرق خود 
کمک  صلح  به  تنها  نه  که  حضوری  باشند؛ 
نمی کند، بلکه عماًل طالبان را وارد فاز دیگری 
حامیان  منطقه یِی  خطرناک  سیاست های  از 

پاکستانی شان می کند.
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آرش كاوه

پیام عیـدی کرزی و طرح 
گشایش دفتری دیگر برای طالبان

 

فرمانده نیروهای ایتالف و ایاالت متحده، یک بار دیگر 
بر اهمیت پیمان امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحده 
تأکید کرده و گفته است که امضای این پیمان به معنای 
تعهد پایدار ایاالت متحده در برابر افغانستان و مبارزه 
پیمان، کشورهای  این  امضای  با  و  است،  تروریسم  با 
یک  پِی  در  متحده  ایاالت  که  دانست  خواهند  منطقه 

افغانستاِن باثبات و امن می باشد.
مقامات  که  است  بار  دومین  این  اخیر،  ماه  یک  در 
می ورزند.  تأکید  امنیتی  پیمان  امضای  بر  امریکایی 
چندی قبل، رییس ستاد مشترک ارتِش آن کشور اظهار 
این  اکتوبر  ماه  تا  مایل است  ایاالت متحده  داشت که 

پیمان با افغانستان امضا شود.
روشن  افغانستان  حکومت  موضع  میانه،  این  در  اما 
مایل  کرزی خود شدیداً  آقای  که  معنا  این  به  نیست. 
برای  که  حتا  برساند،  امضا  به  را  پیمان  این  تا  است 
لویه جرگه  یک  تشکیل  با  مردم،  موافقت  گرفتن 
معطل  همواره  را  آن  امضای  اما  کرد،  هم  ظاهرسازی 

گذاشته است.
 دلیِل این تعلل هر بار متفاوت بوده؛ طوری که گاهی 
عدم موافقت مردم، دلیل آن خوانده شده و گاهی هم 
باال شدن پرچم طالبان در قطر عنوان شده و گاهی نیز 
اما هیچ  افغانستان.  ایاالت متحده نسبت به  عدم تعهد 
یک از این دالیل، واقعی و منطقی به نظر نمی رسیده اند.
کرزی،  آقای  بهانه تراشی های  آگاهان،  یافته های  طبق 
خواسته های  اصلی،  دلیل  است.  قضیه  این  رویۀ  تنها 
پرده  پشت  در  کنون  تا  که  اوست  شخِص  گروهِی 
و  کرزی  )آقای  طرفین  از  هیچ کدام  و  دارد  جریان 

ایاالت متحده( به نتیجۀ مطلوب شان نرسیده اند.
یافته ها می رسانند که آقای کرزی سخت در پی متقاعد 
کردِن ایاالت متحده مبنی بر حمایت عام وتامِ آن کشور 
ایاالت  اما  اوست.  شخِص  حمایت  مورد  نامزد  از 
از  این که  است؛  مانده  گیر  دوراهی  یک  میان  متحده 
در  کرزی  آقای  فاسد  از حکومت  نمی خواهد  یک سو 
دور بعدی حمایت کند و وجهۀ بین المللی شخصی را 
که آقای کرزی برای ریاست جمهوری تعیین می کند، 
است  آن  پی  در  نیز  دیگر  سوی  از  و  نماید،  تضمین 
زیرا  گردد.  امضا  حکومت  همین  با  امنیتی  پیمان  که 
این نکته است  این پیمان، مؤید  پنهان ماندن جزییات 
که ایاالت متحده، منافع زیادی در آن می داشته باشد و 
بدیهی است که اگر حکومِت نسبتًا مردمی یی  به میان 
به وجود  پیمان  این  مواد  در  زیادی  تعدیالت  بیاید، 

خواهد آمد.
اذعان می دارند که  آگاهان  نکته است که  بر همین  بنا 
برسد.  امضا  به  کرزی  آقای  دولت  با  نباید  پیمان  این 
زیرا نه تنها که در راستای موافقت و عدمِ آن از مردم 
پرسیده نشده؛ بل که این پیمان امنیتی در حال حاضر به 
یک گاو شیری مبدل شده که آقای کرزی از آن برای 

منافِع خود استفاده می برد.
داِغ  بحث  اکنون  امنیتی،  پیمان  مسالۀ  حال  هر  در 
و  رسانه ها  اکثر  که  است  کشور  سیاسی  حلقات 
به دقت شکافته اند و  را  آن  گروه های سیاسی، جوانِب 
همین موضوع سبب شده که آقای کرزی و همراهانش 

در این باره به صراحت اعالم موضع نکنند.
ایاالت  با  کرزی  آقای  چانه زنی های  این همه،  با  اما 
متحده در پِس پرده جریان دارد و معلوم نیست که در 

پایان، ایاالت متحده به کدام راه خواهد رفت.
اما با تأکیدات پی هِم مقامات آن کشور، دیده می شود 
رسانیدن  امضا  به  برای  متحده  ایاالت  عطش  که 
به  می نماید  قریب  که  است  اندازه یی  به  پیمان،  این 
تمکین،  این  و  کند  تمکین  کرزی  آقای  خواسته های 
همانا بزرگ ترین آرزوی آقای کرزی است که همواره 
در یک سال گذشته در پی برآورده شدِن آن بوده است.

چرا امضای پیمان امنیتی 
معطل است؟

چه گونه است که آقای کرزی برافراشته شدِن پرچم طالبان در قطر را برمنی تابد، 

ولی اهتزاز همان پرچم را در افغانستان استقبال می کند؟! پاسخ روشن است و آن 

این که آقای کرزی در پی تأمین صلح و امنیت در کشور نیست. او می خواهد به هر 

قیمت ممکن، طالبان را وادار به مذاکره با خود کند و به نحوی در این مذاکرات، با 

طالبان بر سِر تقسیم قدرت سیاسی در کشور به توافق برسد. به همین دلیل 

است که در روزهای اخیر، بحث گشایش دفتری دیگر برای طالبان در ترکیه یا 

عربستان سعودی باال گرفته که احتماالً این بار معتصم آغا وارد بازی ارگ خواهد 

شد
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یکی از سناتورهای جمهوری خواه امریکا اعالم کرد، خوب است که 
رییس جمهوری این کشور نشست با همتای روسی خود را لغو کرده 
اما اقدامات و بیانیه های باراک اوباما نشان می دهد که وی نمی داند 

چگونه به این مساله رسیدگی کند.
سناتور  مک کین،  جان  پولیتیکو،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جمهوری خواه امریکا با اشاره به سخنرانی روز جمعه باراک اوباما، 
رییس جمهوری این کشور گفت: فکر می کنم اوباما، والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه را با بچه تنبل آخر کالس مقایسه می کند و 
این مساله کاماًل بیانگر ضعف آگاهی و درک اوباما از این است که 

پوتین کیست.
هیچ  که  است  کا.گ.ب  سابق  اعضای  از  یکی  پوتین  افزود:  وی 
تصوری درباره روابط با ما ندارد، به ارتباط با امریکا اهمیت نمی دهد 
و  مستبدانه  به شیوه ای  و عمل  رسانه ها  مردم خود،  به سرکوب  و 

بی فایده ادامه می دهد.
سناتور مک کین ادامه داد، لغو نشست دوجانبه اوباما و پوتین که به 
افشاگر  اسنودن،  ادوارد  به  از سوی روسیه  پناهندگی  اعطای  دنبال 
امریکا  اما  است  نمادین  امریکا صورت گرفت،  ملی  امنیت  آژانس 
سازد،  عملی  را  بشر  حقوق  داده،  بسط  را  ماگنیتسکی  قانون  باید 
گرجستان را به عضویت ناتو درآورده و سیستم های دفاع موشکی 

در اروپا را بسط دهد.
وی عنوان کرد: ما همچنین باید متوجه شویم که پوتین روابط امریکا 
و روسیه را در اولویت قرار نداده است. ما باید عالوه بر لغو این 

نشست با او به روشی واقع گرایانه رفتار کنیم.

اوضاع به هم ریختۀ مصر و

نبرد ارتش و اخوان المسلمین
با اعمال نفوذ ضعیف امریکا در مصر، مناقشه 
میان ارتش مصر و اخوان المسلمین به دنبال 
ریاست  کرسی  از  مرسی  محمد  برکناری 

جمهوری رو به خشونت می گذارد.
نماینده گان برجسته امریکا و اتحادیه اروپا در 
نشستی در قاهره گردهم آمدند تا به منظور 
کاستن تنش ها میان ارتش مصر و طرفداران 

محمد مرسی راهی بیابند.
شد  برگزار  زمانی  در  نشست  این  برگزاری 
انتشار  با  مصر  اصلی  امنیتی  تشکیالت  که 
کرد  اعالم  مرسی  طرفداران  به  هشداری 
کمپ های  ترک  برای  آن ها  که ضرب االجل 
تظاهرات هایشان به طور مسالمت آمیز رو به 

پایان است.
امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون  برنز،  بیل 
با  مالقات  منظور  به  روزه خود  از سفر سه 

نماینده گان تمام طیف های سیاسی مصر بهره جست که 
امریکایی مالقات های  این مقام  به شدت قطبی شده اند. 
خود را با برگزاری مذاکراتی با جنرال عبدالفتاح السیسی، 
وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح مصر پایان داد. برنز 
همچنین با هیاتی از سوی کمپ طرفداران مرسی دیدار 

کرد.
در شرایطی که برنز با جنرال ارشد مصر دیدار می کرد، 
به  خطاب  ارتش  رهبری  به  مصر  ملی  دفاع  شورای 
تظاهرکنندگان گفت که آن ها باید از تجمع در کمپ های 
هوادار مرسی دست بردارند. این شورا با انتشار بیانیه یی 
اعالم کرد، گرچه فرصتی برای »مذاکره و میانجی گری« 
و  »معین  باید  مذاکره  برای  زمان  اما  شد،  خواهد  ایجاد 

محدود« باشد.
رییس  جمهوری  هواداران  از  تن  هزار  ده ها  گذشته  ماه 
کمپ های  قاهره  شرق  در  منطقه  دو  در  مصر  مخلوع 
اعتراضی به راه انداختند و خواستار ابقای مرسی شدند 
که روز سوم ژوئیه به دست ارتش از سمت خود عزل و 

دستگیر شده بود.
نقش امریکا چیست؟

مصر  به  برنز  سفر  زمان بندی  که  باورند  این  بر  بسیاری 
افزایش تهدیدها علیه  با  تا  طوری ترتیب داده شده بود 
اعتراضی هم زمان شود. هفته گذشته دولت  تحصن های 
موقت مصر، پولیس این کشور را به جمع آوری کمپ ها 
ملزم کرد و در روز پنجشنبه وزارت داخلۀ مصر متعهد 

شد تا افرادی که داوطلبانه و با پای خود کمپ ها را ترک 
می کنند، در حمایت و امنیت کامل قرار بدهد.

علنًا  بین الملل  جامعه  دیپلمات های  اخیر،  روزهای  در 
تالش های خود را هم سو کرده اند تا پایان مسالمت آمیزی 
برای بحران مصر رقم بزنند. بیل برنز به همراه برناردینو 
لئون، نماینده اتحادیه اروپا، رهبری این اقدام دیپلماتیک 
عربی  متحده  امارات  همچنین  است.  گرفته  عهده  بر  را 
که پیشنهاد حمایت مالی چشمگیری را به دولت جدید 
نهیان،  آل  زاید  بن  عبداهلل  شیخ  است،  کرده  ارائه  مصر 
وزیر خارجه این کشور را برای شرکت در مذاکرات روانه 

قاهره کرده است.
کردن  خنثی  منظور  به  السیسی  جنرال  دیگر،  سوی  از 
رهبران  با  گذشته  هفته  جمعه  روز  اواخر  جدید  بحران 
ارشد اسالم گرا دیدار کرد که اولین دیدار رسمی از نوع 

خود محسوب می شود.
احمد شعبان، از سخنگویان نیروهای مسلح مصر عنوان 
داشت: »هدف از برگزاری این دیدار رساندن یک پیغام 
بود، نه رسیدن به توافق. از سوی تظاهرکنندگان طرفدار 
مرسی نباید هیچ خشونتی رخ دهد. السیسی متعهد شده 
است تا چنانچه آن ها اقدام خشونت آمیز مرتکب نشوند، 

ارتش نیز دست به خشونت علیه آنان نزند.«
نشست  این  در  که  سلفی  مبلغان  از  حسن،  محمد  اما 
حضور داشت، می گوید که وعده داده شده برای متفرق 
کردن تحصن کنندگان بدون استفاده از زور، بدون هیچ 

پیش شرطی مطرح شده است.

انجام  آن  از  پس  ساعاتی  نشست  این 
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  که  شد 
ضرب االجل  تعیین  پیشنهاد  از  امریکا 
که  مصر  ارتش  قدرت  واگذاری  برای 
به شدت  بود،  کرده  سرنگون  را  مرسی 

حمایت کرد.
کودتا نبود؟

حمایت  از  حاکی  کری  جان  اظهارات 
توسط  قدرت  تصاحب  از  اوباما  دولت 
ارتش مصر بود و دیگر اینکه کاخ سفید 
تلقی  کودتا  عنوان  هیچ  به  را  اقدام  این 
نمی کند چرا که در آن صورت بر اساس 
به  موظف  امریکا  متحده،  ایاالت  قانون 
توقف حمایت های مالی ساالنه خود به 
ارزش 5 / ۱ میلیارد دالر به مصر می شد.
انبوه از  دولت اوباما تمایل چندانی به ارسال این حجم 
از آن به جیب ارتش  کمک های مالی که بخش اعظمی 
نهایت  حال،  این  با  است.  نداده  نشان  می رود،  مصر 
بود  این  ارتش مصر  اقدام  این  با  امریکا  مخالفت دولت 
که در اواخر ماه گذشته میالدی کاخ سفید زمان تحویل 
چهار جنگنده اف-۱6 به ارتش مصر را به تعویق بیاندازد.

اگر چه این اقدام امریکا تا حد زیادی نمادین بود اما با این 
حال با انتقاد جنرال السیسی همراه شد به طوری که وی 
در مصاحبه ای با واشنگتن پست دولت اوباما را خطاب 
قرار داد و گفت: »این راه همکاری با ارتش وطن پرست 
مصر نیست. شما مصریان را رها کردید. شما به مصریان 
پشت کردید و آن ها این کار را فراموش نخواهند کرد. آیا 

هم اکنون نیز می خواهید روی از آن ها برگردانید؟«
امریکا  می دهد،  نشان  قاهره  به  برنز  سفر  که  همانطور 
توانایی های خود  مهارت ها و  از  تا  دارد  تمایل  همچنان 
از  می تواند  که  جایی  در  و  کرده  استفاده  مصر  قبال  در 
اما در عین حال، سرکوب رهبران  ببرد.  نفوذ خود بهره 
سابق مصر به شدت ادامه دارد. یک دادگاه تجدیدنظر در 
قاهره در روزهای اخیر، تاریخ محاکمه اعضای برجسته 
این  از مدافعان  تعیین کرد. شش تن  را  اخوان المسلمین 
اخوان المسلمین  رهبر  البدیع،  محمد  جمله،  از  جنبش، 
به  اگست   25 تاریخ  در  وی،  معاون  الشاطر،  خیرت  و 
اتهام تحریک مردم به برگزاری اعتراضات خشونت آمیز 

محاکمه خواهند شد.

سناتور مک کین:

تنها لغو نشست اوباما با 
پوتین کافی نیست

نخست وزیر ناروی رانندۀ 

تاکسی شد!

پاکستان یک دیپلمات ارشد هند را 
احضار کرد

یک مقام پیشین امریکایی: 

ادعای نابودی القاعده 
خوش بینانه است اعالم  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 

این کشور روز دوشنبه  کرد که دولت 
احضار  را  هندی  ارشد  دیپلمات  یک 
و مراتب نگرانی خود را در خصوص 
دو  میان  بس  آتش  تفاهمنامه  نقض 
این  به  هندی  نیروهای  توسط  کشور 

مقام ابالغ کرد.
دولت  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان اعالم کرد که نیروهای هندی 
به  اقدام  کشور  دو  مرزی  مناطق  در 

شلیک گلوله کرده اند.
اسالم آباد مدعی است، تیراندازی نیروهای نظامی هند به کشته شدن یک غیرنظامی در منطقه 

مرزی بین دو کشور منجر شده است.
بر اساس بیانیه یی که از سوی وزارت امور خارجه پاکستان صادر شد، دستگاه دیپلماسی 
اسالم آباد کمیسیونر عالی هند را عصر امروز احضار کرد تا نگرانی پاکستان را به خاطر کشته 

شدن یک غیرنظامی پاکستانی ابالغ کند.
براساس این بیانیه، دولت پاکستان به ابراز نگرانی در خصوص تعرض مداوم قرارداد آتش 

بس از سوی نیروهای امنیت مرزی هند پرداخت.
پاکستان و هند در سال 2۰۱۳ با امضای توافقنامه یی پذیرفتند که آتش بس در منطقه مرزی 

مورد اختالف دو کشور متوقف شود. 
با این همه دهلی نو و اسالم آباد یکدیگر را به نقض این قرارداد از زمان تشدید تنش ها از 

اوایل سال میالدی جاری متهم کرده اند.
در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: اسالم آباد از هند می خواهد به قرارداد آتش 
بس متعهد باشد. پاکستان همچنین به تعهد خود بر این قرارداد تاکید دارد و معتقد است که 

این قرارداد باید مورد توجه و احترام قرار گیرد.
از  اطمینان  با هدف حصول  نظامی  پاکستان همچنین خواستار تحکیم مکانیزم های کنونی 

جلوگیری از نقض توافقنامه امنیت مرزی شد.
براساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، اسالم آباد اعالم کرد که به فرآیند همکاری با 
هند به گونه یی سازنده، پایدار و سودمند معتقد و بر این باور است که تالش هایی جدی برای 

ایجاد فضایی مثبت و جلوگیری از سوء تبلیغات ضروری است.

نخست وزیر ناروی در اقدامی غیر منتظره با لباس مبدل و به عنوان 
واقعی  نگرانی های  تا  رفت  کشورش  مردم  میان  به  تاکسی  راننده 

رای دهنده گان را درک کند.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، ینس استولتنبرگ، نخست وزیر ناروی 
شد،  گذاشته  یوتیوپ  و  توییتر  فیس بوک،  روی  بر  که  ویدیویی  در 
گفت: برای من مهم است که بشنوم مردم واقعاً چه فکری می کنند. 
اگر یک مکان وجود داشته باشد که مردم هر آنچه فکر می کنند، بیان 

می کنند، آن در تاکسی است.
استولتنبرگ یک بعد از ظهر در ماه جون یونیفرم تاکسی های اسلو را بر 
تن کرد و با یک مرسدس سیاه در پایتخت ناروی مشغول مسافرکشی 
شد. یک دوربین مخفی که در تاکسی کار گذاشته شده بود واکنش های 

مسافران را ضبط می کرد.
یک زن مسن که استولتنبرگ را شناخت، از او خواست تا کاری درباره 
حقوق روسای شرکت ها انجام دهد. وی از این شکایت داشت که آنها 

نباید اینگونه میلیونر باشند.
آموزش  از  موضوعاتی  در خصوص  دهندگان  رای  تاکسی،  این  در 

گرفته تا سیاست دولت در خصوص نفت بحث کردند.
مسافران نخست وزیر ناروی مجبور نبودند پولی برای جابه جایی خود 

پرداخت کنند. 
رهبر حزب کارگر ناروی اقتصاد این کشور را که به واسطه دارایی 
نفتی در جریان است، از زمان بحران مالی سال 2۰۰۸ از هر نظر بدون 
آسیب هدایت کرده است. اما حزب وی که در سال 2۰۰5 قدرت را به 
دست گرفته است و این گونه به آن نگریسته می شود که مدت زیادی 
است که در قدرت است، شاهد کاهش حمایت های مردمی بوده است.
یک نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که دولت ناروی 
که حزب  حالی  در  کرده،  را کسب  مردمی  درصد حمایت  تنها ۴۱ 
محافظه کار مخالف دولت و سه هم پیمانش تقریبا 5۳ درصد حمایت 

رای دهنده گان را به خود اختصاص داده اند.
این در حالی است که استولتنبرگ با گشت زدن دور شهر دست کم 

رای یک رای دهنده را از آن خود کرد.
یک مرد میانسال به هنگام پیدا شدن از تاکسی استولتنبرگ به او گفت: 

خیلی خوب بود. من به حزب کارگر رای می دهم.
اقدام جنجالی نخست وزیر ناروی در آستانه انتخابات سراسری نهم 

سپتمبر با انتقاد گسترده مخالفان وی همراه شده است.

به اعتقاد وزیر پیشین امنیت 
نظر  اظهار  این  امریکا  ملی 
که القاعده »نابود شده« بیش 

از حد خوش بینانه است.
خبرگزاری  گزارش  به 
میخائیل  اسوشیتدپرس، 
پیشین  وزیر  چرتوف،  
امنیت ملی امریکا گفت: به 
جدی  تهدید  می رسد  نظر 
واصلی از سوی یمن است 
که فعال ترین شبکه القاعده 

را دارد.
چرتوف در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی سفارت خانه های امریکا از بیم حمالت 
القاعده گفت: اگرچه آنها به دنبال یک منطقه جغرافیایی گستره تر می گردند اما در 
به رغم  القاعده  نیست که هسته اصلی  تعجبی  متمرکز شده اند.  آنها در یمن  واقع 
نگرانی های امنیتی همچنان فعال است. شاهد برخی رخدادها بعد از مرگ بن الدن 
بودیم شاید آنها را تا حدودی پراکنده کرده ایم، اما به نظر من این شبکه همچنان 

فعال است.
از زندان  اعضایش  فرار موفق  به خاطر  اخیر  القاعده در هفته های  افزود:  چرتوف 
خالی  جای  داده  اجازه  تروریستی  شبکه  این  به  که  فرارهایی  است،  شده  تقویت 
مقاماتش را پر کند و روحیه  این گروه افزایش یابد. ممکن است آنها عوامل انتحاری 
باشند. ممکن است مبارز باشند. بعضی از آنها ممکن است توانایی هایی در ساخت 
بمب که همیشه یک نگرانی است، داشته باشند. بعضی از آنها ممکن است در زمان 
حبس، اطالعاتی به دست آورده باشند که اطالعات مفیدی برای خود تروریست ها 

باشد.
وی تاکید کرد: تهدید به فراری دادن دیگر زندانیان هم یکی از دالیلی ا ست که 
دولت امریکا »بستن گوانتانامو« را مشکل می داند. گوانتانامو جایی نیست که مساله 
فرار در آن مطرح باشد بنابراین تمایلی به فرستادن تروریست های خطرناک به دیگر 

مناطق جهان وجود ندارد تا آنها بتوانند از زندان فرار کنند.

كريستين ساينس مانيتور            



 جیسون گولدمن

برگردان: کاوه فیض اللهی

دیکتاتور  سه  این  میان  مقایسه 
با  جونگ-ایل  کیم  که  داد  نشان 
بیشتری  شباهت  حسین  صدام 
با  تا  هم بسته گی(   67/۰( دارد 
هیتلر )2۰/۰ هم بسته گی(. نگاهی 
به نمره های شان نشان می دهد که 
هم در کیم جونگ-ایل و هم در 
شخصیتی  اختالل  حسین  صدام 
را گرفته  نمره  باالترین  آزارگری 
گرفته اند  که  دیگری  نمره های  و 
به  است،  یک سان  تقریبًا  نیز 
انحراف  سه  از  بیش  که  طوری 
جمعیتی  میانگین  باالتر  استندرد 

است!
یک پرسش ُخرده گیرانه آن است 
با اختالل های  که چه گونه فردی 
آن هم  ـ  شدید  شخصیتی 
اختالل های  با  که  اختال ل هایی 
هم چون  روان پریشانه یی 
اسکیزوفرنی »رابطۀ طیفی« دارد ـ 
بلندی  جایگاه  چنین  به  می تواند 
در قدرت برسد و آن را حفظ کند 
و بر دیگران کنترل داشته باشد؟ 

گذشته از هر چیز، اسکیزوفرنی فرد مبتال 
را از پا می اندازد. اما کولیج و سگال به این 
شناخته شدۀ  موارد  که  می کنند  اشاره  نکته 
هم چون  اسکیزوفرنیک  قاتالن  از  دیگری 
چارلز مانسون و جیم جونز وجود دارد که 
دیگران  بر  زیادی  نفوذ  صورت  همین  به 
داشتند، هرچند مسلمًا ابعاد آن قابل مقایسه 

با دیکتاتورها نیست.
این،  بر  عالوه  می افزایند:  ادامه  در  و 
 DSM-IV-TR کنونی  معیارهای 
شامل  پارانوئید  نوع  از  اسکیزوفرنی  برای 
به  مدام  ذهنی  اشتغال  هم چون  نشانه گانی 
است  عظمت  یا  آزار  هذیان  چند  یا  یک 
مرتبط  موضوع  یک  پیرامون  معموالً  که 
ویژه گی های  است.  شده  سازمان دهی 
خشم،  اضطراب،  از:  عبارت اند  هم بسته 
لفظی.  جدال  به  تمایل  و  کناره گیری 
آزاری  موضوعات  که  کرده  بیان  هم چنین 
افراد  است  ممکن  عظمت  هذیان  و 
و  کند،  مستعد خشونت  را  اسکیزوفرنیک 
این که چنین افرادی در تعامالت بین فردی، 
شیوۀ باالدستی یا رییس مآبی دارند و این که 
چنین افرادی ممکن است هیچ نشانه یی از 
حوزۀ  در  و  ندهند  بروز  شناختی  اختالل 
کارکرد شغلی و زنده گی مستقل، عمل کرد 

خوبی داشته باشند.
در این جا سه نکتۀ مهم وجود دارد که باید 
آشکارتر  شاید  و  نخست  بود:  مراقب شان 
معنای  به  لزومًا  هم بسته گی  آن که:  همه  از 
شش  این  شناخت  اگرچه  نیست.  علیت 
ممکن  آینده  در  بزرگ  شخصیتِی  اختالل 
است در روابط بین المللی با دیکتاتورهای 

سیاسی سودمند باشد. افراد بسیاری هستند 
که بعضی از این اختالل های شخصیتی یا 
دیکتاتور  نه  هرگز  و  دارند  را  آن ها  همۀ 
می شوند و نه قاتل یا تروریست. و احتماالً 
ترکیب  که  هستند  دیگری  دیکتاتورهای 
و  روان پریشانه  اختالل های  از  متفاوتی 
خأل  در  روانی  بیماری  دارند.  شخصیتی 
بلکه در زمان و مکان روی  ندارد،  وجود 

می دهد.
چه  تا  فرهنگی  سوگیری های  آن که  دوم 
تشخیص های  این  در  است  ممکن  اندازه 
این  باشد؟  داشته  نقش  روان پزشکی 
بعضی  که  است  افتاده  جا  کاماًل  مسأله 
فرافرهنگی  اسکیزوفرنی  مانند  تشخیص ها 
مربوط  نشانه گان  اما  هستند،  همه گانی  و 
و  اهمیت  نظر  از  هم  است  ممکن  آن  به 
با  باشند.  متفاوت  معناداری  نظر  از  هم 
روان پزشکی،  تشخیص های  تمام  آن که 
نشانه اختالل های زیست شناختی زیربنایی 
تشخیص  این  که  است  انسان  اما  هستند، 
تشخیص دهنده  شخص  آن  و  می دهد  را 
بسیار  تالش های  وجود  با  است  ممکن 
اندکی  باز هم  دقِت علمی  عینیت و  برای 
دلیل  همین  به  باشد.  متمایل  سمتی  به 
هر  برای  مطلع  افراد  که  پرسش نامه هایی 
بر اساس  پُر کردند،  از سه دیکتاتور  کدام 
شدند.  اعتبارسنجی  امریکایی  الگوی  یک 
روان پزشکی  تشخیص های  که  آن جا  از 
آماری  نمونه های  کمبود  دچار  معموالً 
مشکل ساز  می تواند  مسأله  این  هستند، 
شود. برای مثال، میانگین نمره به یک مورد 
کوریای  فرهنگ  در  پرسش نامه  در  خاص 

یا  باالتر  است  ممکن  شمالی 
پایین تر باشد.

بررسی  سه  این  از  این که  سوم 
تنها در مورد صدام حسین، افراد 
با  روشنی  روابط شخصِی  مطلع 
داشتند.  پرسش نامه ها  موضوع 
از  دیگری  مجموعۀ  بنابراین 
هیتلر  مورد  در  هم  سوگیری ها 
جونگ- کیم  مورد  در  هم  و 
بررسی ها  به  است  ممکن  ایل 
دو  آن  این رو  از  باشد.  یافته  راه 
اخالقی ممکن  لحاظ  به  بررسی 
قاعدۀ  نام  به  اصلی  پای  است 
“گولدواتر” را به میان بکشد که 
روان شناسی  انجمن  قبول  مورد 
آن،  اساس  بر  و  امریکاست 
اظهارنظِر حرفه یی دربارۀ هر فرد 
بدون معاینۀ مستقیِم او و کسب 
اجازۀ اعالم نظر از بیمار یا ولی 

قانونی اش، ممنوع است. 
قاعدۀ  که  است  روشن  اما 
گولدواتر مربوط به نحوۀ تعامل 
متخصصان روانی با رسانه هاست 
و بنابراین احتماالً در این موارد 
به کار نمی رود. و در پایان این که: 
شرح  این  ندانیم  هرگز  ما  شاید 

جونگ  کیم  از  خاص  روان شناختِی  حاِل 
او  واقعِی  با شخصیت  اندازه  تا چه  ایل  ـ 
مطابقت دارد، ولی با این حال هم بسته گی 
کیم  و  صدام  هیتلر،  شخصیت  میان  قوی 

ـ ایل را نمی توان نادیده گرفت. جونگ 

دانشجوی   Jason G. Goldman  *
در  رشد  روان شناسی  تکمیلی  تحصیالت 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است و منشای 
تکاملی و تکوینِی ذهن در انسان و جانوران 

دیگر را بررسی می کند.
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وسواسِ بسیار در نظافت 
به ضررِ شماست!

گروهی از روان پزشکان هشدار داده اند کسانی که به طور افراطی وسایل خانۀ خود 
را پاک می کنند، بیشتر در معرض خطر ابتال به افسرده گی قرار دارند. 

امروزه، بعضی از خانم ها همۀ وسایل خانه را ضدعفونی می کنند تا اطمینان یابند که 
تمام میکروب ها و آلوده گی ها را از فضای خانه بیرون کرده اند. اما گاهی این پاکیزه 
کردن، بیش از اندازه افراطی می شود و حالت وسواس به خود می گیرد تا جایی که 
تمام فکر و ذکر خانِم خانه به این مشغول می شود که مبادا ذره یی خاک یا یک لکۀ 

کوچک گوشه یی از خانه پیدا شود.
یادتان باشد که قرار گرفتن در معرض مواد کیمیایی و تأثیر آن بر مغز، یک عامل 
بروز بیماری افسرده گی می باشد؛ زیرا ارتباط بین سلول های عصبی را با یک دیگر 
دچار اشکال می کند. اما از طرف دیگر، نمی توان به بهانۀ افسرده گی، نظافت خانه 
و  است  نظم  به سوی  افراد  تمامی  غریزۀ  و  ذات  مسلماً  که  کرد، چرا  تعطیل  را 
این  و  شود  فکری  اغتشاشاِت  دچار  روانی  نظر  از  فرد  می شود  سبب  بی نظمی 
موضوع به تدریج بر تمام زنده گی تأثیر گذاشته و سبب اضطراب و افزایش استرس 

می  گردد. 
در خانه های آشفته، پیدا کردن وسایل مورد نیاز دشوار است و این موضوع استرس 
می آورد. حتا دیدن به هم ریخته گی خانه سبب بروز عدم رضایت فرد از خود شده 
و در نهایت می تواند اختالف ها و اختالل های خانواده گی و زناشویی را پیش آورد. 
هم چنین نتیجۀ یک پژوهش که در نشریۀ پزشکی »نیچر« آمده است، بیان می دارد: 
»پاکیزه گی زیاد ممکن است ترمیم پوست بدن را مختل کند و به همین دلیل باید 

به کودکان اجازه داد تا کمی ناپاک شوند.« 
یک گروه تحقیقاتی کشف کرده است باکتری هایی که به طور معمول روی پوست 
انسان وجود دارند، از تورم ناشی از آسیب و ضربه به بدن جلوگیری می کنند. این 
باکتری ها، واکنش های بیش از حد دستگاه ایمنی بدن را که باعث می شود محل 
زخم و خراش باد کند، کمتر می کنند. بنابراین نباید کودکان را استریل کرد، زیرا 

باعث می شود در مقابل بیماری ها آسیب پذیرتر باشند.
نکردن  مرتب  کرده اند  کشف  کینگ  دانشگاه  محققان  اخیراً  که  است  جالب 
تخِت  یک  که  چرا  باشد؛  مفید  برای سالمت  می تواند  صبح  هنگام  تخت خواب 
مایت ها  است.  گردوخاک  مایت های  رشد  برای  نامساعدتری  محیط  نامرتب 
و  می کنند  زنده گی  مرطوب  فضاهای  در  که  هستند  کوچکی  بسیار  موجودات 
در  نمی توانند  حشرات  این  شوند.  آلرژی ها  دیگر  و  آسم  بروز  باعث  می توانند 
از یک  این حشرات کمتر  کنند.  زنده گی  نامرتب  شرایط گرم وخشک تخت های 
میلیمتر طول دارند و می توانند مواد حساسیت زایی را تولید کنند که به راحتی حین 

خواب وارد سیستم تنفسی بدن می شوند.
موجودات  این  رشد  برای  مناسبی  محیط  تخت خواب ها  گرم  و  مرطوب  شرایط 
کم  با  حشرات  این  ماندِن  زنده  احتمال  شود،  کم  رطوبت  که  زمانی  اما  است، 
شدن رطوبت کاهش پیدا می کند. محققان می گویند پژوهش ها نشان داده خانه ها 
و اداره های پاکیزه تر که در آن ها میزان آلودگی و باکتری ها کمتر است، منجر به 
ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن در افراد و در نهایت بروز اختالل در عملکرد مغز 
آن ها می شود. مطالعاتی که پیش از این در همین زمینه صورت گرفته بود نیز از 
وجود ارتباط میان ضعف سیستم ایمنی و پاکیزه گی زیاد خانه، حکایت داشت و 

نمی توان گفت این یافته خیلی عجیب وغریب است.
دانشمندان می گویند ضعف سیستم ایمنی منجر به واکنش بیش از حد نیاز بدن به 
آلوده گی و گردوخاک در قالب انواع آلرژی و التهاب ها می شود. این امر، فرآیند 
تولید مواد کیمیایی مربوط به شادی مانند سروتونین را در افراد کاهش داده و باعث 
ایجاد افسرده گی می شود. محققان می گویند میزان افسرده گی در کشورهای پیشرفته 
به مراتب بیشتر از کشورهای فقیر است. به عنوان مثال در انگلیس ۱۰ درصد از 
افراد به افسرده گی مبتال هستند که این میزان در کشور نیجریه یک درصد است. 
پروفسور اندرو میلر، یکی از محققان همین پژوهش می گوید: اگر افراد در معرض 
انگل و باکتری های بیشتری قرار داشته باشند، بهتر می توانند التهابات را کنترل کنند. 
امروزه محیط زنده گی افراد بسیار پاکیزه تر از گذشته است، بنابراین سیستم ایمنی 
هرگز نحوۀ مقابله با عوامل عفونی را به صورت جدی فرا نمی گیرد. شاید تا به 
حال خیلی از ما از خود سوال کرده ایم چرا کودکانی که پدر و مادرهای شان هیچ 
توجهی ندارند و همیشه در محیط های آلوده بازی می کنند، سالم تر از کودکاِن ما 

هستند که این قدر زحمت می کشیم تا در محیط پاک زنده گی کنند. 
 برگردان: علی زاهدی
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بخش نخست

تو درست گفتی که فرمانروایی هزارسالۀ ترکان، 
افتخار و آبادی به میراث گذاشته است. چون تو 
از نسل  تو  به راستی فرزند تور پسر فریدونی؛ 
افراسیاب و از ساللۀ بومین )Bumin( هستی 
که بنیاد تاریخی خاقانی ترک را در 55۱ م بنا 
بومین،  فرزند   )Istemi( ایستیمی  نام   . نهاد 
و  مدنیت  نخستین های  )از  ابریشم  شاهراه  با 
که  اوست  است.  بافته  هم  به  تافتۀ  فرهنگ(، 
خسرو  با  خویشاوندی  و  دوستی  انعقاد  با 
و  توران  میان  را  سعادت  و  صلح  انوشیروان، 
ایران به ارمغان آورد. نخستین سرزمینی که در 
عصر تاریخی، ترکان و ایرانیان را در کنار هم 

نشان می دهد، خراسان است.  

عهد  جغرافیانویس  قدیم ترین  خردادبِه،  ابن 
آمودریا  وادی  همان  را  خراسان  اسالمی، 
ماوراءالنهر،  مضافات  با  همواره  که  می داند 
زابلستان  هم  گاهی  و  کابلستان  و  سیستان 
شناخته می شده است. از روی نام حوزه ها، نام 
مرزبان ها و سپهبدان آن می دانیم که ترکان در 
این جغرافیا ـ در قبل از اسالم ـ حضور دارند:
»ابتدا از مشرق شروع می کنیم و آن ُربع کشور 
و  می کنیم.  آغاز  خراسان  شرح  به  و  است. 
اسپهبذ  پادوسبان،  سلطۀ  زیر  )خراسان(  آن 
یک  هر  که  دارد  مرزبان  چهار  و  آن جاست، 
در  ربعی  دارند.  تسلط  خراسان  از  ربعی  بر 
تصرف مرزباِن مروشاهگان و نواحی آن است، 
بلخ و طخارستان  و ربعی در تصرف مررزبان 
است، ربعی در تصرف مرزبان هرات و بُوَشنج 
و بادغیس و سجستان است و ربعی به تصرف 

مرزبان ماوراءالنهر است.« 
»لقب پادشاهان خراسان و مشرق شاه نیشاپور 
زادویه؛  سرخس  شاه  ماهویه؛  مرو  شاهِ  ُکنار؛ 
شاه  ابراز؛  شاه  بهمنه؛  ابیورد  ابیورد  شاه 
شاه  کیالن؛  مروالروذ  شاه  برازبنده؛  غربستان 

زابلستان فیروز؛ شاه کابل کابلشاه. 
شاه ترمذ ترمذ شاه؛ شاه بامیان شیر بامیان؛ شاه 
سغد َفیروز؛ شاه فرغانه اخشید؛ شاه ریوشاران 
شاه  خذاه؛  کوزکان  جوزجان  شاه  ریوشار؛ 
ختالن  ختل  شاه  خوارزم؛  خسرو  خوارزم 
نیز گفته می شود. شاه بخار  شاه و شیر ختالن 
بخارا خداه؛ شاه اسروشنه افشین؛ شاه سمرقند 
طرخان؛ شاه سیستان و رخج و سرزمین داور 

رتبیل. 

شاه  برازان؛  بادغیس  و  بوشنگ  و  هرات  شاه 
شاه  وردان  و  ذوالنعنعه؛  بُتَم  شاه  نیدون؛  کس 
کوشان  ماوراءالنهر  شاه  صول؛  گرگان  شاه 
جبغویه  و  خاقان  هیلوب  ترک  شاهان  و  شاه؛ 
خاقان و شابه خاقان و سنجبو خاقان و مانوس 
خاقان و فیروز خاقان است و شاهان ترکستان 
کوچک طرخان و نیزک و خورتکین و تمرون 

و غوزک و سهراب و فورک است.« 
که  افراسیاب  آل  یا  »قراخانیان«  بعد  دورۀ  در 
مسلمان  حکومت  اولین  عنوان  به  تاریخ  در 
فرهنگ  انتقال  حامل  شده،  یاد  آن  از  ترک 

اقصای  تا  ترکستان شرقی  به  ایرانی،  اسالمی- 
چین شناخته می شوند. اصل و نسب اینان قبیلۀ 

ترکی قرلق است. 
در قرون نخستین اسالمی، طاهریان، صفاریان 
خالفت  شرقی  قلمرو  به  هم   ، سامانیان  و 
استقالل بخشیدند، و هم بن مایۀ تمدن اسالمی 
ترکان-  پس،  این  از   . گذاشتند  اساس  را 
پارسیان  ترک،  سلجوقیان  غزنوی،  پارسیان  
غوری، تیموریان ترک، لودی های افغان، و بار 
دیگر گورکانی های ترک تبار، فرهنگ اسالم را 
با زبان فارسی به هندیان آموختند ؛ سلجوقیان 
و  صغیر  آسیای  به  را  فارسی  زبان  و  اسالم 
یونان بردند. فرزندان و نواده های تیمور، اسالم 
بنگال  تا  هند،  سراسر  در  را  فارسی  زبان  و 
بسط دادند . ترکان عثمانی، در حوزۀ مدیترانه، 
عین  در  گردیدند.   روم  امپراتوری  جانشین 
آمیزه یی  که  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  از  حال 
از فرهنگ و زبان فارسی، ترکی و عربی بود، 
محل  استانبول  باالخره  می کردند.  نماینده گی 
التقای آن ها با فرهنگ یونانی و رومی نیز شد. 
زیر  قلمروهای  وسطا،  قرون  از  بخشی  در 
قطعۀ  معمورترین  پارسیان،  و  ترکان  ادارۀ 
عالم، مأمون ترین خطه های اقالیم، و عالِم ترین 
حوزه های گیتی بودند. قسمت اعظم آن چه را 
)به  ایران  در  می خوانند،  اسالمی«  »تمدن  که 
معنای وسیع کلمه( ، در روم )به معنای قلمرو 
سهم  یافته؛  تکوین  هند  در  و  عثمانی(  ترکان 
دیگران، از جمله شام و مصر بیشتر در بخش 
جان مایۀ  که  حالی  در  است.  تمدن  آن  عربی 
آن تمدن، باورهای اسالمی بوده، در حاکمیت 
و  تدوین  فارسی  ادب  و  زبان  به  تباران،  ترک 

تکوین یافته است.
حاکمیت  کوته اندیشانۀ  تصور  خالف  بر 
ملی،  آن در شورای  ایادی کم دانش  و  موجود 
نیست؛  خاصی  قوم  زبان  دری،  فارسی  زبان 
این زبان که به گفتۀ دکتر ذبیح اهلل صفا، زبان 
تکوین  در  است،  اسالمی  عهد  در  ایران زمین 
قلمرو  در شرق  ساکن  اقوام  اکثر  آن  انتشار  و 
ترکان  و  ایرانیان  سهم  داشته اند:  سهم  خالفت 
و هندیان در آن همسان است. تا همین اواخر 
تراوشات  و  خاطر  مکنونات  افغانان،  اکثریت 
ذوق خود را به این زبان تحریر می کردند. هر 
حاوی  زبان،  این  که   می داند  دانشی  صاحب 
که  است  مللی  تمام  تاریخ  و  ادبیات  فرهنگ، 
امر،  این  به ظهور رسیده اند؛  در شرق اسالمی 
و  کوردالن  جز  که  است  الشمس  من  اظهر 

سیه کاران، کسی دیگر آن را انکار نمی تواند. 

این را باید گفت که بر خالف ادعای برخی از 
نظریه پردازان حاکمیت قومی، که فارسی دری 
از مرزهای خراسان می خوانند،  بیرون  را زبان 
دری،  فارسی  زبان  پرورشگاه  و  خاستگاه 
حدود خراسان است. و آن طوری است که در 
قرون نخستین اسالمی که مرکز ادارۀ حکومتی 
در قلمروی در حدود مرزهای ایران، افغانستان 
به  )یعنی  داشت  استقرار  کنونی  ترکمنستان  و 
ترتیب مرو، نیشاپور، هرات، زرنج...(، مردمان 
دو سوی مرزها که با گویش های اندک متفاوت 
تحت  مراکز  این  در  و  می گفتند  هم، سخن  با 
تأثیر گویش ها و لغات یکدیگر قرار گرفته و از 
فارسی دری  ادبی و رسمی  زبان  آن ها،  تعامل 
شکل گرفت. پیش از آن، مردمان مناطق غربی 
مردمان  و  پارسی،  گویش های  به  نوار،  این 
سخن  دری   گویش های  به  آن،  شرقی  مناطق 
در  نویسندۀ عرب  بار، جاحظ  اول   . می گفتند 
قرن سوم هجری، این گویش جدید را »فارسی 
ـ دری« خواند.  سپس مترجمان تفسیری طبری 
واژگان  دستگاه  گفتند.   دری  و  فارسی  را  آن 
این زبان، مملو از وام واژه های عربی، سغدی، 
از  امر  این  است.  مغولی  و  ترکی  خوارزمی، 
نظر زبان شناسی، نه تنها عیبی نیست، بلکه هنر 

زبان به حساب می آید. 
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در قرون نخستين اسالمی، طاهريان، صفاريان و سامانيان ، هم به قلمرو شرقی خالفت 
استقالل بخشيدند، و هم بن مايۀ تمدن اسالمی را اساس گذاشتند . از اين پس، تركان- 

پارسيان  غزنوی، سلجوقيان ترک، پارسيان غوری، تيموريان ترک، لودی های افغان، و 
بار ديگر گوركانی های ترک تبار، فرهنگ اسالم را با زبان فارسی به هنديان آموختند ؛ 

سلجوقيان اسالم و زبان فارسی را به آسيای صغير و يونان بردند. فرزندان و نواده های 
تيمور، اسالم و زبان فارسی را در سراسر هند، تا بنگال بسط دادند . تركان عثمانی، در 

حوزۀ مديترانه، جانشين امپراتوری روم گرديدند.  در عين حال از فرهنگ و تمدن اسالمی 
كه آميزه يی از فرهنگ و زبان فارسی، تركی و عربی بود، نماينده گی می كردند. باالخره 

استانبول محل التقای آن ها با فرهنگ يونانی و رومی نيز شد

نامه یی از داکتر محیی الدین مهدی به سید انور سادات نمایندۀ مردم والیت سرپل
 در شورای ملی



اگرچه  که  کرد  تأکید  اظهاراتی  در  پاکستان  داخلۀ  وزیر 
جنگ علیه تروریسم پس از ۱۱ سپتمبر 2۰۰۱ بر کشورش 
تحمیل شد، اما این جنگ اکنون تبدیل به نبردی برای بقای 

پاکستان شده است.
یک  در  پاکستان  داخلۀ  وزیر  خان،  علی  نیسار  چودری 
کنفرانس خبری که پس از نشستی در رابطه با نظم و قانون 
در شهر کویته پاکستان برگزار شد، گفت: باید کل ملت در 
جنگ علیه تروریسم یک صدا باشند چراکه این جنگ هم 
اکنون تبدیل به نبردی برای بقای پاکستان شده است حتی 

اگر بر ما تحمیل شده باشد.
سیاست  یک  براساس  تروریسم  با  کرد: جنگ  تأکید  وی 
امنیت ملی جامع جدید که قرار است رونمایی شود، ادامه 

پیدا خواهد کرد.
وزیر داخلۀ پاکستان افزود: ارتش پاکستان قرار است 5۰۰۰ 
مسلسل کوچک را به بلوچستان داده و شروع به یک برنامه 

آموزشی به پلیس در رابطه با وضعیت اضطراری کند.
وی تاکید کرد که به رغم حمالت تروریستی اخیر روحیه 
آماده  آنها  و  باالست  همچنان  پاکستان  امنیتی  نیروهای 

پیروزی در جنگ با تروریست ها هستند.

شد  برگزار  خبری  کنفرانس  این  از  پیش  که  نشستی  در 
دنبال  به  بود  پاکستان  داخلۀ  به عهده وزیر  آن  ریاست  و 
وضعیت  بلوچستان  والیت  در  اخیر  تروریستی  حمالت 

نظم و قانون بررسی شد.
در  پیش  روز  چند  حمالت  به  نسبت  خان  علی  نیسار 
و  بوالن  منطقه  در  مسافر   ۱۳ کشتار  ویژه  به  پاکستان 
تیراندازی در نزدیکی مسجدی در عید فطر اظهار نگرانی 
امنیتی و  نیروهای  آنها را تالشی برای تضعیف روحیه  و 

پولیس قلمداد کرد.
و  مسلح  نیروهای  و  پولیس  گفت:  پاکستان  داخلۀ  وزیر 
امنیتی در پاکستان مصمم  همچنین پرسنل دیگر نهادهای 

هستند که تروریست ها را شکست دهند.
وی از پولیس و یگان مرزبانی بلوچستان به دلیل ایستادگی 

در برابر تروریست ها ستایش کرد.

چودری علی خان فاش ساخت که تعدادی از افراد به اتهام 
دست داشتن در کشتار ۱۳ مسافر یک اتوبوس به مقصد 

پنجاب بازداشت شده اند.
وی افزود: نیروهای امنیتی در برخی از حوادث تروریستی 

در بلوچستان به موفقیت دست یافته اند.
وی تاکید کرد: هیچ دولتی در ۱۳ سال گذشته به بررسی 
اما  نپرداخته است  امنیت ملی جدید  تدوین یک سیاست 
دولت حاضر تصمیم گرفته تا با تدوین یک سیاست امنیتی 
جامع و معنادار کشور را از شر تروریست ها و شبکه های 

آنها خالص کند.
به گفته وی، این سیاست پس از آنکه با رهبران همه احزاب 
سیاسی و دست اندرکاران رایزنی شود نهایی خواهد شد.

وی افزود: این جنگ، جنگ با یک دشمن نامرئی است که 
در بلوچستان، سند، پنجاب و خیبرپختون متفاوت است.

د طالبانو دفتر دې په...
دفرت  دغه  ده چې  کار  په  زیاتوي،  کېږي، خو  ورکول   حیثیت 

افغان  د  چې  اختالفونه  کوم  او  يش  پرانستل  کې  پاکستان  په 

حکومت او پاکستان تر منځ دي هغه ختم يش.

د سولې د عايل شورا یاد غړی باوري دي، که له پاکستان رسه 

کوي،  نه  مالتړ  طالبانو  له  پاکستان  يش،  ختم  اختالفات  شته 

نه  او لوجیستیک یې  نه ورکوي، تجهیز  ورته خوندي مرکزونه 

کوي او د سولې خربو ته یې کېنوي.

د دفرت  پاکستان کې  په  په ځواب کې چې  پوښتنې  د دې  هغه 

پرانستل او یا هم د ترکیې، سعودي او پاکستان اړیکو ته په کتلو 

د  به د سولې پروسه  پرانستل  په دې هېوادونو کې د دفرت  رسه 

د  کې  حال  هر  په  وویل،  غورځوي  ونه  ته  منګلو  پاکستانو 

پاکستان الس بر دی.

نوموړی وايي، پاکستان له امریکا رسه هم له موږ ښې او ژورې 

القاعده  د  او سعودي رسه هم، ځکه  ترکیې  له  او  لري  اړیکې 

په څو  ته  ماڼۍ  ولسمرشۍ  پاکستان  د  کاله  پنځه  شبکې مرش 

وواژه؛  هامغلته  امریکایانو  او  اوسېده  نېږدې  کې  کیلومټرۍ 

په  بلکې ال هم  ویل؛  ونه  ته هېڅ هم  پاکستان  امریکایانو  خو 

افغانستان کې د اسامه پلویان او دوستان لټوي.

حکومت  افغان  باید  ځل  دا  وویل،  مبارز  عبدالحمید  ښاغلی 

او د سولې عايل شورا رشط کېږدي، چې طالبان وررسه خربې 

کوي او که نه، که چېرې طالبانو له افغان حکومت او د سولې 

له عايل شورا رسه خربو ته زړه ښه کړ دفرت دې ورته پرانستل 

نه  موافقه  پرانستې رسه دې  له  دفرت  د  نو  نه کوي،  یې  که  يش 

کوي.

مژده  وحید  شننونکي   چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

د  دفرت  دقطر  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

پرانستل  و  نه  لپاره  خربو  د  ترمنځ  طالبانو  او  حکومت  افغان 

شوی بلکې له امریکا رسه د خربو لپاره پرانستل شوی و او په 

افغان حکومت رسه  له  وار وار طالبانو دا خربه کړې وه، چې 

خربې نه غواړي.

د  چې  هغې  تر  او  لري  طرفه  دوه  خربې  سولې  د  وايي،  هغه 

دواړو طرفونو موافقه نه وي، د سولې خربې پرمخ نه ځي، نو په 

داسې حال کې چې یو طرف خربې نه کوي او بل طرف وايي 

دفرت بل هېواد ته انتقالوم دا یوه بېځایه خربه ده.

نوموړی زیاتوي، که چېرې د افغان حکومت او امریکا تر منځ 

امنیتي تړون السلیک يش او امریکایان په هېواد کې له ۲۰۱۴ 

کال وروسته هم پاتې يش؛ نو هېڅکله دا اړتیا نشته چې طالبانو 

ته دفرت پرانستل يش، ځکه نور طالبان خربې نه کوي او روانه 

جګړه به د څو کلونو لپاره نوره هم اوږدېږي چې د پخوا په پرتله 

به خطرناکه وي.

ښاغلی مژده په دې باور دی، که ۲۰۰۰ امریکايي رستېري هم 

د  جګړې  د  کې  هېواد  په  دا  نو  کېږي؛  پاتې  کې  افغانستان  په 

غځېدو په مانا دی او خربې هېڅ پایله نه ورکوي.

افغانستان قضیه  د  بیا  بلخي  د وليس جرګې غړی سیدعاملي 

درې اړخیزه بويل او وايي، په کار ده چې د سولې د خربو اترو 

نړیوال  په مرشۍ  امریکا  د  لپاره  ته رسولو  پای  د  د جګړې  او 

یو  او د حکومت وسله وال مخالفان  افغان حکومت  اېتالف، 

توافق ته ورسېږي.

رسه  امریکا  له  طالبان  چې  ده  کار  په  زیاتوي،  بلخي  ښاغلی 

امریکا  چې  يش  پوه  وررسه  دې  په  او  وکړي  خربې  لومړی 

غواړي طالبان په سیايس واک کې رشیک يش له دې وروسته 

به بیا په قطعي ډول طالبان له افغان دولت رسه خربې وکړي. 

د هغه په خربه، دلته یوشمېر نور جهتونه هم دي چې باید نظرونه 

یې مالحظه يش چې د افغان حکومت سیايس مخالفان چې د 

راتلونکي حکومت جوړولو هڅې کوي او د سیمې هېوادونه، 

چې له افغان سولې او جګړې ځانونه زیامنن ویني

ده زیاته کړه، چې له پیله افغان حکومت په سعودي او ترکیه کې 

او دا چې اوس  ټینګار کاوه  پرانستې  په  لپاره د دفرت  د طالبانو 

بیا دغه ټینګار کوي ښايي المل یې دا وي، چې قطر له طالبانو 

ډېر مالتړ کوي.

سعودي  چې  کوي  فکر  حکومت  ښايي  وویل،  نوموړي 

چې  دا  خو  وي؛  خپلواک  نسبت  په  قطر  د  ترکیه  او  عربستان 

ترکیه د ناټو غړی هېواد دی او په افغانستان کې عماًل فعالیت 

کوي، د افغان حکومت ترجېح هم ښايي همدې هېواد ته وي.
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کمیسیون انتخابات به نقل از وزارت داخله:

از تأمین امـنیت 260 مـرکز 
رای دهی عاجزیم

برخی مربیان آسترالیایی...
 پس از 2۰۱۴ در چوکات نیروهای ویژۀ مشورتی آیساف 

در کابل حضور خواهند داشت.
در  آسترالیا  عملیاتی  ویژۀ  نیروهای  از  تعدادی  است  قرار 
پایان 2۰۱۳ ماموریت شان را در افغانستان متوقف بسازند و 

این کشور را ترک کنند.
وزارت دفاع آسترالیا روز دوشنبه با پخش خبرنامه یی گفت 
که با ختم فعالیت نیروهای ویژۀ عملیاتی اش در ترینکوت، 
مرکز ارزگان، هزار نظامی آسترالیا نیز روند خروج شان را 

از افغانستان آغاز خواهند کرد.
آسترالیا وعده کرده است که به هدف حمایت از نیرو های 
افغان پس از سال 2۰۱5 برای سه سال ساالنه ۱۰9 میلیون 

دالر با افغانستان کمک می کند.

آلمان اطالعات بی سیم را...
امریکا )NSA( گذاشته است. 

جاسوسی  نرم افزار  که  است  آمده  گزارش  این  در 
کرده  امکان پذیر  را  اقدامی  چنین   )XKeyscore(
دقیقه  فقط چند  برای جاسوسی  که  به طوری  است 
به وجود  تاخیر  تلفن های همراه  انتقال اطالعات  در 
برای  اطالعات  این  از  نظر می آید  به  است.  می آمده 
تروریستی  به شبکه  وابسته  نیروهای  کشتن هدفمند 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  از  استفاده  با  القاعده 

امریکایی استفاده می شده است.

با این حال سرویس امنیتی آلمان اعالم کرده است که 
از اطالعات برای مکان یابی هدفمند شخصی خاص 
دارند  شواهدی  کارشناسان  اما  است.  نشده  استفاده 

که نشان می دهد، اقداماتی این چنینی انجام شده اند.
این  از  انتقاد  با  فعال حقوق بشر  بورک هارت هیرش 
در  آلمان  امنیتی  سرویس  که  »هنگامی  گفت:  اقدام 
همراهی  دیگری  امنیتی  سرویس  با  مواردی  چنین 
می کند، در چنین صورتی اقدام آن سیاسی است که 

باید پارلمان بر آن نظارت داشته باشد.«
اشپیگل به تازه گی نیز نوشته بود که سرویس امنیتی 
به  مظنون  افراد  همراه  تلفن های  اطالعات  آلمان، 

اختیار  در  را  تروریستی  اقدامات  در  داشتن  دست  
رسانه ها  است.  می داده  قرار  امریکا  امنیتی  سرویس 
رئیس سرویس  شیندلر«  »گرهارد  که  کردند  اعالم 
اطالعاتی آلمان فرمان نیز امکان دسترسی امریکایی ها 

به این اطالعات را داده است.
روزنامه انگلیسی گاردین منتشر می شود که با انتشار 
اساس  بر  امریکا  دولت  که  نوشت  جدیدی  سند 
شکاف هایی در مبانی قانونی از اختیاراتی فوق العاده 
برخوردار  شهروندان  ارتباطات  از  جاسوسی  برای 

شده است. 

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با وجود برنامۀ امنیتی 
و شوراهای  ریاست جمهوری  انتخابات  در  داخله،  وزارت 
والیتی پیش  رو، در حدود 26۰ مرکز رای دهی به روی رای 

دهنده گان مسدود می ماند.
این مراکز شامل همان 7۰۰۰ مرکز رای دهی می باشند که پنج 
ماه پیش کمیسیون مستقل انتخابات نام های شان را به وزارت 

داخله سپرده بود تا شامل برنامۀ امنیتی اش گرداند.
برنامۀ امنیتی انتخابات در آغاز ماه روان تکمیل شده است. 
اکنون کمیسیون انتخابات می گوید که در والیت های فراه، 
هرات، غزنی، زابل، هلمند، بدخشان، سرپل، پروان، میدان 
وردگ، کاپیسا، کنر و نورستان دست کم 26۰ مرکز بنا بر 

مشکالت امنیتی مسدود باقی می مانند.
روز  کمیسیون،  این  دبیرخانۀ  رییس  امرخیل،  الحق  ضیا 
دوشنبه گفت که این مطلب را وزارت داخله به وی گفته 

است که در این مراکز نمی توان امنیت را تأمین کرد.
امرخیل افزود: »در هفتۀ گذشته ارگان های امنیتی توانستند 
که معلومات شان را با کمیسیون انتخابات شریک بسازند و 
در مورد آن بحث کنند. آنها از جمله 6۸۴5 مرکز، از 259 
مرکز یادآوری کرده اند که امنیت شان را نمی توان تامین کرد. 
در این مناطق تهدید های امنیتی بسیار زیاد است و مخالفان 
در آنجا حضور دارند. اداره های امنیتی نمی توانند امنیت این 

259 مرکز را تامین کنند«.
کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از ناتوانی وزارت داخله 
برای تامین امنیت این مراکز خبر می دهد که چندی پیش این 

وزارت از تامین امنیت 7۰۰۰ مرکز رای دهی اطمینان داده 
بود. دراین میان کمیسیون مستقل انتخابات، همین اکنون در 
۱2 ولسوالی کشور به دلیل تهدیدهای امنیتی از باز نکردن 

مراکز نام نویسی رای دهنده گان سخن به میان آورده است.
باغران والیت هلمند،  این مراکز در ولسوالی های دیشو و 
کاکر والیت زابل، ولسوالی های ناوه، خوگیانی و زنه خان 
والیت غزنی، کامدیش، وامه و مندول والیت نورستان، چپه 
دره والیت کنر، اله سای والیت کاپیسا، و در ولسوالی گیان 

والیت پکتیکا می باشند؛ که تا حال باز نشده اند.
رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آنها 
آماده گی کامل دارند که تا یک و نیم ماه دیگر برای سه میلیون 
نفر کارت توزیع کنند، اما مشکالت امنیتی مانع پیشرفت این 
کار می گردند. امرخیل می گوید: »این تنها موضوع دوازده 

و  عملیاتی  لوژستیکی،  لحاظ  از  یعنی  نیست.  ولسوالی 
ظرفیتی، کمسیون مستقل انتخابات آن تدابیر کافی را اتخاذ 
کرده است که دسترسی یک شکل و یکسان را برای ثبت نام 
جهت شرکت کردن در انتخابات برای همه مردم افغانستان 
فراهم سازد. در این دوازده ولسوالی همه موضوع مربوط به 

مشکل امنیتی است«.
ریاست جمهوری و شورای  انتخابات  که  است  آن  بر  قرار 

های والیتی پیشرو در ۱۳ حمل ۱۳9۳ برگزار می شود.
قبالً  برای این انتخابات تدابیر امنیتی و لوژستیکی گرفته شده 
است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در مراکز تمام 
اما روی  انتخاباتی رسانده شده است،  والیات کشور مواد 
کار  تر  مراکز کوچک  به  مواد  این  برای رساندن  ها  برنامه 

ادامه دارد.
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برای حضور پس از 2014...
به  که  دارید  زیادی  دالیلی  »شما  گفت:  فیلدمن 
برابر  در  آن ها  کنید.  افتخار  تان  امنیتی  نیروهای 
ما  می کنند.  خدمت  شما  برای  تا  می ایستند  خطرها 
نیروهای  که  دیده ایم  ما  و  هستیم  پیشرفت ها  شاهد 

امنیتی در حال رشد هستند.«
نیروهای ارتش و پولیس افغانستان در دوهفته اخیر 
عملیاتی را علیه پناهگاه های طالبان در ولسوالی ازره 
های  مقام  دادند.  انجام  ننگرهار  حصارک  و  لوگر 
امنیتی افغانستان می گویند پس از کشته شدن حدود 
طالبان  و  پاکستانی  عرب،  جنگجویان  از  تن   2۰۰
این  در  را  پیروزمندانه حضور حکومت  اند  توانسته 

ولسوالی ها تحکیم بخشند.

تمرکز بر شرق 
می گوید  افغانستان  داخله  وزارت  حال،  همین  در 
کوهستانی  مناطق  در  طالبان  برای سرکوب  تالش ها 
شرق افغانستان جریان دارد. برخی از ولسوالی ها در 
به  دست  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  بین  والیات  این 
مناطق  این  در  طالبان  سنگین  و حضور  شده  دست 
به نگرانی بزرگی برای ساکنان این دو والیت تبدیل 

شده است.
این  در  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
کنفرانس گفت که قرار است در آینده نزدیک نیروهای 
پولیس محلی در ولسوالی های مرزی نورستان و کنر 

جابجا می شوند.
سخنگوی وزارت داخله گفت نورستان و کنر به دلیل 
هم مرز بودن با پاکستان، با چالش های بیشتری مواجه 

هستند: »دشمن زیاد تالش می کند که پوسته های ما 
را مورد حمله قرار دهد. اما خوشبختانه با توانی که 
نیروهای امنیتی ما در آن جا دارند، طالبان نتوانسته اند 

چالش های زیادی در کنر و نورستان باشند.«
براساس اظهارات سخنگوی وزارت داخله قرار است 
هلیکوپتر  توسط  والیت  دو  این  در  محلی  پولیس 
انتقال داده شوند زیرا به گفته او انتقال این نیروها به 

دلیل صعب العبور بودن دره ها، دشوار است.
کنر  و  نورستان  مرزی  ولسوالی های  در  طالبان  نفوذ 
امنیتی  های  مقام  است.  بوده  ها  زبان  برسر  همواره 
نورستان  طریق  از  طالبان  که  می گویند  افغانستان 
نفوذ کنند و  به والیات کاپیسا و بدخشان  می توانند 

امنیت این والیات را نیز تهدید نمایند.

وزیر داخلۀ پاکستان: 

جنگ با تروریسم بر ما تحمیل شد
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رییس قدرت مند ارتش پاکستان 
عوض می شود

با سالم و تشكر!
اما  است؛  دلچسپ  و  جالب  بسیار  بحث 
نتوانستم  برنامه  آغاز  از  من  که  متأسفانه 

حضور داشته باشم.
حرف هاي  خصوص  در  تبصره  چند  من 

جناب میران صاحب دارم.
استقرار  و  مشارکت  مورد  در  میران صاحب 
صلح پایدار صحبت کردند و من مي خواهم 
بگویم که مشارکت مي تواند به شکل فردي 
یا هم به شکل  یا به شکل گروهي و  باشد، 
از کشورهاي دموکرات  بسیاری  قومي و در 
اندازۀ  به  مشارکت  که  مي شود  شکایت  حتا 
کافي نیست و 2۸ درصد مردم در انتخابات 
شرکت دارند و در حال حاضر حتا در سطح 
امریکا  پوستان  سیاه  که  مي شود  گفته  نژادي 
در انتخابات حضور پر رنگ ندارند؛ بنابراین 
مشارکت  از  ما  که  زماني  است  مهم  بسیار 

صحبت مي کنیم باید سطح آن معلوم باشد.
مشارکت  طرفدار  من  که  این  وجود  با 
که  بود  متوجه  باید  اما  استم؛  ملي  و  قومي 
اصل  آن  که  داریم  هم  دیگر  اصل  یک  ما 
اگر  اوقات  بسیار  و  است  شایسته ساالري 
و  قومي  گروهي،  صورت  به  مشارکت 
نفی  را  شایسته ساالري  باشد،  منطقه یی 
مي آید  وجود  به  سوال  جا  این  در  مي کند. 
شایسته ساالري  یا  است،  مقدم  مشارکت  که 
بحث  و  دارد  دالیل  خود  از  آن  کدام  هر  و 
این است که  نفع شایسته ساالري نه تنها به 
کسي مي رسد که استعداد خوب دارد، بل به 
کل جامعه نیز مي رسد و نباید فراموش کرد 
که شایسته ساالري قومي هم جایگاه خود را 

دارد.
از  امریکا  مانند  پیشرفته  نسبتًا  در کشورهاي 
مشارکت  از  صحبت  بعد  به   6۰ سال هاي 
که  بود  طوري  بحث  و  شد  نژادي  و  قومي 
در رقابت سیاه پوست ها براي چند صد سال 
و  بودند  گرفته  قرار  دیگر  نژاد  ظلم  تحت 
بنابراین   بود؛  مشکل  بسیار  براي شان  رقابت 
در سال ۱96۴ پالیسي یی را تحت عنوان تغییر 
به  آن  براساس  که  آوردند  وجود  به  مثبت 
مشارکت نژاد سیاه پوست کمک زیادي کرد.

را  تاریخي  بي عدالتي  یک  ما  اینکه  براي   
جبران کرده باشیم، نیاز به تغییر مثبت داریم 
و باید در پالیسي خود اشتراک بعضي از اقوام 

را زیادتر بسازیم.
کوتاه مدت  در  اقوام  مشارکت  من  باور  به 
باید  طوالني مدت  در  اما  است؛  خوب 
مشارکت براساس افراد باشد و به همۀ مردم 
حقوق مساوي داده شود و در طوالني مدت 

باید به شایسته ساالري اهمیت بیشتر بدهیم.
که  است  ثروت  عادالنه  تقسیم  دیگر  مسالۀ 
تقسیم عادالنۀ ثروت هم به شکل فردي و هم 

به شکل گروهي مطرح شده مي تواند.
در مورد تقسیم عادالنۀ ثروت به شکل فردي 
مطالعات صورت گرفته است و در ممالکي 
که ثروت به صورت عادالنه تقسیم مي شود، 
شاید صلح متضرر نشود؛ اما استقرار سیاسي 

تا حدي متضرر شده و مي شود.
عادالنه چیست،  تقسیم  از  ما  برداشت  اینکه 

در  مثال  طور  دارد،  وجود  مختلف  نظریات 
مکتب بازار آزاد چنین نظر وجود دارد که هر 
قیمت و هرعایدي را که بازار عرضه و تقاضا 

به میان آورد عادالنه است.
داشته  زیاد  مراجعین  داکتر  یک  اگر  مثال:   
عاید  دالر  میلیون  دو  حدود  ساالنه  و  باشد 
روزانه  دیگر  کسي  یک  اگر  و  باشد  داشته 
ساالنه  اما  کند؛  کار  ساعت  هشت  حدود 
به  باشد،  داشته  آمد  دالر در  حدود 2۰ هزار 
نظر پیروان این مکتب عادالنه است؛ اما توجه 
داشته باشیم که مساله مالیات نیز مطرح است 

که توازن را برابر مي سازد.
اما فیلسوف جان رالز به صورت علمي فلسفه 
سوسیال دموکرات را مطرح کرده و مي  گوید 
که  دارد  را  این  تقاضاي  انساني  کرامت  که 
حد اقل زنده گي براي هر انسان تعیین شود 
و باالتر از آن براساس استعداد، بازار و غیره 
تعیین شود که به باور من  این نظریه بسیار 
خوب است و این نظریه در جوامع پیشرفته 
کشورهاي  در  متاسفانه  اما  مي شود؛  عملي 
مانند افغانستان عملي شدن آن در حال حاضر 

غیر ممکن به نظر مي رسد.
بي  خبري  پرده  از  راد  فیلسوف  زمانیکه 
صحبت مي کند و در مورد فرد حرف مي زند، 
انسان  یک  که  نمي دانید  امروز  شما  فرضًا 
انسان  دانید که یک  یا نمي  استید و  معیوب 
بي کار استید؛ بنابراین زمانیکه پردۀ بي خبري 
تا  است  ضرورت  باشد،  موجود  تجاهل  یا 
پیش  به  موجود  شرایط  با  زنده گي  سطح 
برود؛ اما پیروان این مکتب هیچگاه به سطح 
قوم صحبت نمي کنند و استدالل آنان برسطح 
فرد است و چون در این جلسه مقایسه میان 
این  و  گرفت  صورت  هلمند  و  دایکندی 
مقایسه به سطح قوم است؛ بنابراین اگر یک 
گروپ از مردم به طور سیستماتیک از ثروت 
محروم شوند، افراد نیز محروم خواهند شد و 
استدالل راد هرچند براساس افراد است؛ اما 
این استدالل براي قوم نیز به کار خواهد رفت 

و عین نتیجه به دست خواهد آمد.
یک  براساس  جامعه  هر  اینکه  دیگر  مساله 
امروز  افغانستان  و  است  یافته  بنا  تفکر 
در  که  است  یافته  بنا  تفکري  براساس  نیز 
کنفرانس بن مطرح شده بود و این تفکر یک 
تفکر لیبرال است؛ اما هر جامعه هر قدر که 
ایدیوژیک هم باشد، بازهم  انحرافات به میان 
سطح  به  چه  و  گروهي  سطح  به  چه  میاید 
زیاد شد، جامعه  تضادها  که  زماني  و  فردي 

استقرار خود را از دست مي دهد.
ما  و  است  ملت  مسالۀ  چهارم  موضوع 
استدالل کرده مي توانیم که با وجود اینکه ما 
باید  و  نیست  پخته  ما  ملت  اما  داریم؛  ملت 
باید  نیز  را  این  و  کنیم  آن حرکت  به طرف 
بپذیریم که یک مقدار زیادي از فعالیت هاي 
و  دارد  وجود  قومي  چوکات  در  ما  سیاسي 
قومي  چوکات  براساس  سیاسي  فعالیت هاي 
صورت مي گیرد، پس چطور ما مي توانیم این 
فعالیت ها را از چوکات قومي به چوکات ملي 

مبدل سازیم.
به باور من ما براي حل این مساله با در نظر 
هم  افغانستان  جامعۀ  واقعیت هاي  داشت 

زیادي  زمان  به  هم  و  بیشتري  بحث هاي  به 
ضرورت داریم.

نوشته  رساله  پیش یک  ۱6 سال  تقریبًا  من   
نام اصول ساختار یک جامعه ملي و  به  بود 
من در این رساله به دو اصل رجوع کردم که 
یکي اگر ما مي خواهیم جامعه ملي را بسازیم، 
با هویت ملي موافقت کنیم، چون  باید  پس 
موافقت  عدم  از  ناشي  ما  امروزي  مشکالت 
افراد  تمام  اینکه  دوم  و  است  ملي  با هویت 
جامعه را از هر قوم، هر منطقه و هرمذهبي که 
استند باید حقوق آنان را بپذیریم و من فکر 
مي کنم که مورد دوم آن قدر مشکل نیست؛ 
به  و  است  اول  مورد  در  اساسي  مشکل  اما 

بحث بیشتري نیاز دارد.
تنها کشور کثیراالقوام نیست، بل  افغانستان   
اکثریت کشورهاي همسایه ما از اقوام مختلف 
تشکیل شده اند؛ اما یک تعداد از این کشورها 
توانستند ملت خود را بسازند؛ بنابراین ما نیز 

باید براي ملت شدن تالش کنیم.
مانند گیدنز که  از دانشمندان سیاسي  بعضي 
کره  یک  در  اقوام  تا  نیست  مي گوید ضرور 
بیاید، بل  تا یک ملت به وجود  ذوب شوند 
هر قوم با حفظ هویت مي توانند در کنار هم 
زنده گي مسالمت آمیز داشته باشند و خود من 
نیز شخصًا طرفدار این نیستم که اقوام ذوب 

شده و یک ملت را تشکیل بدهند.

اشراق حسیني:

با اجازه من یک تبصره کوچک دارم و سخني 
از دانشمند امریکایي جان دیوي معروف در 
ایشان  که  مي کنم  مطرح  را  دموکراسي  مورد 
و  انتخابات  تنها  دموکراسي  براي  مي گویند، 
نیست،  کافي  پارلمان  به  نماینده  فرستادن  یا 
یک  منش  و  فرهنگ  به  باید  دموکراسي  بل 

جامعه مبدل شود.
وضعیتی  چنین  از  ما  که  ندارد  وجود  شکي 
فاصلۀ زیادي داریم و اما این که چگونه جامعۀ 
ما باید در این مسیر گام بردارد مهم ترین بحث 
این است که تصمیم گیرنده  گان چگونه پیش 
فهم را با خود حمل مي کنند و من فکر مي کنم 
که در یک جامعه اگر تصمیم گیرنده گان پیش 
فهم قبلي داشته باشند به اقوام تقسیم مي کنند 
بازهم  بگیرند  نظر  در  را  تبعیض  نفی  اگر  و 
به  و  رفت  خواهند  پیش  به  شکل  همین  به 
باور من هنوز ما به آن مرحله نرسیده ایم که 
باشد  شده  مبدل  فرهنگ  یک  به  دموکراسي 
و این مساله ایجاب مي کند تا مشارکت باید 
آگاهانه  مشارکت  اگر  و  شود  ساختارمند 
این  که  ندارد   وجود  شکي  گیرد،  صورت 
بر مي خیزد؛  از دل شایسته ساالري  مشارکت 
نه  دهد،  رخ  توده وار  مشارکت  یک  اگر  اما 
نه  و  آورد  خواهد  بار  به  را  شایسته ساالري 

دموکراسي را.
بعضي ها شایسته ساالري  من فکر مي کنم که 
و  مي دهند  پیوند  افالطوني  ُمثل  نظریه  با  را 
باید  که  داشت  تأکید  افالطون  که  مي گویند 
مردم  خیر  آنان  چون  باشند  پادشاه  حکیمان 
را بیشتر از دیگران مي دانند؛ اما فهمیدن خیر 
با غرق شدن در دریا فساد باهم تفاوت دارد 
و این نظریۀ افالطوني یک نوع برتري ذاتي 
را توجیه مي کند و من فکر مي کنم که اگر 
انتخابات و مشارکت یک چیز  ما بگویم که 
است و شایسته ساالري باید ترجیح داده شود 
و شایسته ساالري باید از دل مشارکت آگاهانه 

بیرون بیاید.
باور  به  کردید  مطرح  شما  که  را  مساله یی 
من فرصت هاي برابر در بحث ثروت و حتا 

قدرت مطرح است.
در هویت ملي و نفع تبعیض که شما مطرح 
وتأخر  تقدم  نوع  یک  من  باور  به  کردید، 
شکل  ملي  هویت  اول  که  است  مهم  خیلي 
گیرد یا نفی تبعیض و من فکر مي کنم که اگر 
تبیعض  نفی  بناء  بر  تبیعض و دوم  نفی  اول 
شکل  ملي  و  جمعي  هویت  یک  برابري  و 

بگیرد، بسیار خوب خواهد بود. 

ادامۀ بحث آزاد نخستین نشست مشورتی طرح آجندای ملی
دکتر انورالحق احدي:

نباید برای مـلت شـدن
 ملیت ها ذوب شوند

نخست وزیر پاکستان قصد دارد تا چند هفته 
پیش از پایان فعالیت رییس فعلی ارتش این 
کشور در نوامبر 2۰۱۳ میالدی،  جانشین وی 

را انتخاب کند.
این  تریبون،  اکسپرس  روزنامه  گزارش  به 
وزیر  نخست  شریف،  نواز  سوی  از  اقدام 
و  حدس  بردن  میان  از  نظر  به  پاکستان 
و  ارتش  آتی  ارشد  فرمانده  درباره  گمان ها 
این  دردسر  بدون  واگذاری  برای  تضمین 
می شود؛  محسوب  مناسب  فردی  به  پست 
درست در زمانی که ارتش پاکستان در حال 
مناطق  از  بسیاری  در  شبه نظامیان  با  مبارزه 

است.
یکی از معاونان نواز شریف گفت: رایزنی ها 
اشفق  پرویز  جنرال  جانشین  انتخاب  برای 
کیانی، رییس کنونی ارتش پاکستان آغاز شده 
منتظر   2۰۱۳ نومبر   2۸ تا  اسالم آباد  است. 

نخواهد ماند. تصمیم برای انتخاب جانشین 
خیلی زودتر از زمان مقرر اتخاذ می شود.

جنرال کیانی که در سال 2۰۰7 میالدی توسط 
جنرال پرویز مشرف، دیکتاتور سابق پاکستان 
پیشتر  انتخاب شد،  ارتش  فرمانده  عنوان  به 
فعالیتش به مدت سه سال از جانب یوسف 
رضا گیالنی، نخست وزیر سابق پاکستان در 
سال 2۰۱۰ میالدی تمدید شده است و هم 
اکنون هم در 2۸ نوامبر سال جاری میالدی 

بازنشسته می شود.
حاکم  حزب  سخنگوی  فاروق،  اهلل  صدیق 
این  که  کرد  اعالم  نواز  شاخه  لیگ  مسلم 

تصمیم در یک زمان مناسب اتخاذ می شود.
شریف،  نواز  دفاعی،  منابع  گفته  به 
جنرال  سه  نام  باید  پاکستان  نخست وزیر 
آن ها جانشین جنرال  از  احتماال یکی  را که 

کیانی می شود، اعالم کند.

مردم نگراِن برگزاری...
در  شد  گفته  گذشته  روز  چند  در  مثال   
اعضای  از  تن  سیزده  فاریاب  در  عملیاتی 
اطالعاتی  قرار  اما  است،  شده  ُکشته  طالبان 
که ما از مردم محل گرفته ایم در این عملیات 
نرفته اند.  بین  از  هم  طالبان  از  تن  دو  حتا 
این عملیات ظاهری است  که  دیده می شود 
و هیچ گونه نیتی برای از میان برداشتن آن ها 
)گروه طالبان( وجود ندارد و یا هم حکومت 

نمی تواند این گروه را سرکوب کند.« 
تأمین  این که  بر  اشاره  با  مجلس  عضو  این 
که  کسانی  باالی  روانی  لحاظ  از  امنیت 
می گوید:  داشته  فراوان  تأثیر  می دهند،  رأی 
از  شده  برنامه ریزی  و  قصداً  امنی ها  نا  »این 
طرف حلقاتی در داخل و بیرون از حکومت 
صورت می گیرد، تا ساحاتی را نا امن بسازند 
که در آن جا یا انتخابات صورت نگیرد و یا 
یک انتخابات نمایشی باشد و آن ها برنامه یی 

را که دارند عملی سازند.«
این  در  که  می افزاید  فایق  نقیب اهلل  آقای 
یکی  دارد:  وجود  دسته  دو  برنامه ریزی ها 
تا  ندارند  تمایل  اصاًل  که  هستند  کسانی 
هم  دوم  دستۀ  و  گردد  برگزار  انتخابات 
امنی ها  نا  به  دامن زدن  با  که  هستند  کسانی 
مورد  شخِص  مناطقی که  در  تا  می خواهند 
نظِرشان رأی نیاورد، با معاملۀ پولی، حاکمان 
محلی و فرماندهان محلی را وادار بسازند تا 

صندوق ها را ماننِد گذشته پُر از رأی کنند.
کرد:  تصریح  همچنان  مجلس  عضو  .این 
»افغانستان در همۀ موارد متأثر از کشورهای 
همسایۀ خود است، انتخاباتی که در پاکستان 
و ایران صورت گرفت، مردم ما را هم باورمند 
به تغیر ساخت در کنارِ این با توجه به این که 
تیم حاکم محبوبیت خود را در میان مردم از 
دست داده است و مردم عالقه منِد یک تیم و 
با  نیز  این  از  پیش  مدیریت جدید هستند و 
از این پروسه  همۀ چالش های موجود مردم 
حمایت کرده اند، بنًا من باور دارم که مردم به 
طرف صندوق های رأی خواهند رفت و در 

این انتخابات شرکت خواهند کرد.«
دیگر  عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  این  در 
مجلس نماینده گان نیز در سخنانی با روزنامۀ 
به  نسبت  نگرانی ها  که  می گوید  ماندگار 
آماده گی برای برگزاری یک انتخابات عادالنه 
و شفاف زیادتر است و مردم هم نگران این 

موضوع هستند.

 این عضو مجلس گفت: »در سراسر افغانستان 
زیادی  نگرانی های  کشور  جنوب  در  به ویژه 
از یک انتخابات پُر از تقلب و خیالی وجود 
گذشته  روز  چند  در  مثال  گونۀ  به  دارد. 
شاهد بودیم که در ولسوالی ارغنداب والیت 
سرقت  دهی  رأی  زیاد  کارت های  قندهار 
شدند که این موضوع هم برای انجام تقلب 
تقلب  که  کسانی  برای  آینده  انتخابات  در 

می کنند، سخت کمک می کند.«
این عضو مجلس با اشاره به زماِن کوتاهی که 
برای برگزاری انتخابات مانده است می افزاید 
که در چنین شرایطی طرح ساختن هیچ گونه 
کمکی را برای برداشتن موانع انجام نمی دهد، 
ساحاتی  در  تا  کند  بیشتر  تالش  باید  دولت 
که امنیت وجود ندارد در آن جا امنیت گرفته 

شود.
این  وجود  »با  می افزاید:  هاشمی  خانم 
خانم ها  تا  می رود  نیز  این  احتمال  چالش ها 
ترس  از  دارند  بر  در  را  جامعه  از  نیمی  که 
قطع انگشتان دست و بریدن گوش های شان، 
این موضوع  این پروسه شرکت نکنند و  در 
صدمۀ بزرگی را بر پیکر فراگیری این پروسه 
در  مردم  کم رنگ  کرد؛ حضور  خواهد  وارد 
تهدیدها  این  ترس  از  و  گذشته  انتخابات 
صورت  این  در  است،  مسأله  این  بر  دلیلی 

انتخابات هیچ معنی نخواهد داشت.« 
اعضای  که  می گوید  مجلس  عضو  این 
انتخابات تجربۀ کافی برای  جدید کمیسیون 
برگزاری انتخابات ندارند و این موضوع نیز 

یکی از نگرانی های مردم افغانستان است.
این  همۀ  وجود  با  مردم  که  می افزاید  او 
چالش ها ارادۀ اشتراک در انتخابات را دارند 
رأی  صندوق های  پای  انتخابات  روز  در  و 

خواهند رفت. 
با وجود این همه نگرانی هایی که وجود دارد 
در  که  انتخابات می گویند  اعضای کمیسیون 
هر شرایطی، انتخابات سال آینده را در وقت 

معین آن برگزار خواهد شد. 
مسووالن در این کمیسیون می گویند که آن ها 
انتخابات  راه اندازی  برای  گزینه ها  تمامی  از 
که  را  و چالش هایی  می کنند  استفاده  شفاف 
در انتخابات های گذشته با آن مواجه بوده اند، 

رفع خواهند کرد.
امنیتی  نیروهای  از  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات  یک  برگزاری  زمینۀ  که  خواسته 

شفاف و دموکراتیک را فراهم سازند.
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په داسې حال کې چې افغان حکومت ویيل، د طالبانو دفرت دې د 

قطر په ځای په ترکیه یا سعودي کې پرانستل يش، د سولې عايل 

شورا وايي، ښه ده چې دغه دفرت په پاکستان کې پرانستل يش او 

د افغانستان ـ پاکستان تر منځ شته اختالفات له منځه الړ يش.

دغه راز یوشمېر شننونکي وايي، تر هغې چې د ښکېلو خواوو 

نه  پایله  اقدامات  اړخیز  یو  رامنځته شوی  نه وي  توافق  منځ  تر 

ورکوي.

د سولې د عايل شورا غړي عبدالحمید مبارز ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، د طالبانو لپاره د دفرت پرانستل مهم نه دي، 

ځکه د طالب مرش مالعمر او د کوټې د شورا ادرس د پاکستان د 

کوټې ښار، د حقاين شبکې ادرس میرانشاه او د اسالمي حزب د 

مرش ګلبدین حکمتیار ادرس په پېښور کې دی.

نوموړی زیاتوي، خو له دې رسه رسه امریکا د طالبانو لپاره دفرت 

په قطر کې پرانیست، چې له پیله وررسه افغان حکومت موافق نه 

و او د دې دفرت د پرانستې لپاره یې سعودي عربستان او ترکیه له 

پیله هم وړاندیز کړي ول.

پېښه رامنځته شوه  په قطر کې داسې  مبارز وویل، چې  ښاغيل 

هغه  چې  وه،  نه  وړ  منلو  د  ته  افغانانو  او  حکومت  افغان  چې 

د  ول،  ځړېدل  را  لوحې  او  بیرغ  د  هغوی  د  دفرت  پر  طالبانو  د 

یو  څنګ  تر  حکومت  افغان  د  چې  درلوده  یې  بڼه  توطیې  یوې 

بل موازي حکومت رامنځته کړي او له همدې امله اوس قطر د 

افغان حکومت پر وړاندې خپل باور بایللی دی.

د هغه په خربه، اوس افغان حکومت د قطر پر ځای د دې دفرت د 

پرانستې لپاره قطر او سعودي عربستان وړاندیز کړي دي.

سعودي  او  پاکستان   – ترکیې  د  چې  دی،  اند  دې  په  نوموړی 

عربستان ـ پاکستان اړیکې له دغو هېوادونو رسه د افغانستان تر 

افغان  هم  بیا  خو  دي؛  ژورې  او  صمیمي  نېږدې،  ډېرې  اړیکو 

حکومت د طالبانو د دفرت لپاره دغه هېوادونه پېشنهاد کړي، ځکه 

دغه دوه هېوادونه په طالبانو ډېر اغېز لري.

دی وايي، عربستان او نور عريب هېوادونه له پاکستان رسه ډېرې 

مرستې کوي او کله چې نواز رشیف له هېواده وشړل شو؛ نو په 

سعودي عربستان کې مېشت شو او کېدای يش افغان حکومت 

فکر کوي، چې په دې دوو هېوادونو کې د طالبانو لپاره د دفرت 

پرانستل به المل يش، چې طالبان وررسه خربې وکړي.

ښاغلی مبارز وايي، د دې پلوی نه دی چې طالبانو ته دې دفرت 

پرانستل يش، ځکه هغوی ته پرستیژ او...                    پاتې ۶ مخ

د افغانستان د سولې عالي شورا:

د طالبانو دفتر دې په پاکستان کې 
پرانستل شي

قرار است شماری از نیروهای ویژۀ آسترالیا و یک 
تعداد عسکر دیگر این کشور برای چندین سال 

دیگر در افغانستان بمانند.
ناتو  رهبری  به  المللی  بین  نیروهای  با  آسترالیا 
ویژۀ  نیروهای  از  شماری  تا  است  کرده  توافق 
نیروهای  آموزش  به  از سال 2۰۱۴  پس  آسترالیا 

امنیتی افغانستان ادامه بدهند.
اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
از  را  عملیاتی اش  ویژۀ  عسکر   ۳۰۰ آسترالیا 
عسکر   ۱۸ اما  ساخت،  خواهد  بیرون  افغانستان 

ویژۀ خود را در افغانستان نگه می دارد.
مشابه  وعده های  نیز  ناتو  عضو  کشورهای  دیگر 
داده اند، اما تعهدات تمام کشورها در بخش باقی 
امنیتی  افغانستان به قرارداد  ماندن عساکرشان در 

میان افغانستان و امریکا بسته گی دارد.
این  افغانستان  و  امریکا  اگر  که  است  شده  گفته 
قرارداد را امضا نکنند، شاید امریکا بین 6 هزار تا 

۱2 هزار سرباز اش را در افغانستان نگذارد.
آسترالیا که در حال حاضر در ارزگان سرباز دارد، 
می گوید که مربیان آسترالیایی...     ادامه صفحه ۶

برخی مربیان آسترالیایی 
در افغانستان باقی می مانند
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آگــهی
نام نویسی برای شرکت در 

مجمع عمومی اتحادیه

ملی  اتحادیۀ  اعضای  اطالع  به 
رسانیده  افغانستان  ژورنالیستان 
دیگر،  هفتۀ  دو  تا  که  می شود 
در  اتحادیه  این  عمومی  مجمع 

کابل برگزار می شود.
 به منظور شرکت در این نشست، 
با  می توانند  اتحادیه،  اعضای 
شده  تماس  در  اتحادیه  مسؤوالن 

و نام نویسی کنند. 
تا  امروز دوشنبه  از  شما می توانید 
یکشنبه 27 اسد، نام نویسی کنید، 
کنگره،  در  حضور  از  آن  درغیر 

محروم خواهید شد. 
تماس ها: 

دفتر اتحادیه، سرک پنجم قلعۀ فتح 
اهلل

و   ۰7۰۰۰۱7۰6۱ تیلیفون ها: 
۰7۰۸۱9۸5۳۸

ایمیل:
sohailahmad.sahil@  

yahoo.com


