
نظرسنجی  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
درصد   92 می دهد  نشان  که  داده  انجام  را  تازه یی 
مردم افغانستان از انتخابات حمایت می کنند. مردم 
گفته اند که انتخابات بهترین راه برای انتقال قدرت 

سیاسی است.
حمل   6 چهارشنبه  روز  فیفا  رییس  نادری،  نادر 
گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در   ،1393
»اکثریت مردم افغانستان از نامزدان سه اصل مهم را 
امنیت، عدالت و فراهم  تامین صلح و  می خواهند: 
ساختن آموزش. مردم گفته اند هر نامزدی که این سه 
اصل را در اولویت قرار دهد، برایش رای خواهند 

داد«.
در این نظرسنجی از 4040 نفر در سراسر افغانستان 
افراد  این  است.  شده  پرسیده  انتخابات  مورد  در 
و  روستا  ساکنان  و  مختلف،  سواد  سطح  دارای 

شهرهای افغانستان بوده اند.
افراد بی سواد  این نظرسنجی، 88 درصد  بر اساس 
گفته ند که از انتخابات حمایت می کنند. این درحالی 
است که این میزان در بین افراد باسواد به 93 درصد 

افزایش می یابد.
بر اساس این...                        ادامه صفحه 6
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هر كس كه استادش عشق باشد، در تماِم جهان مشهور مي گردد، اما 
آن كه با عشق بيگانه بماند، در تاريكي و گمنامي مي افتـد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

امروز جشن جهانی نوروز 

درپشتدیوارهایارگبرگزارمیشود

هند با نگرانی از فروش جنگ افزارهای امریکایی به پاکستان:

اینجنگافزارهاعلیهمااستفادهمیشود

میلیون   4.1 مبلغ  تا  گرفته  تصمیم  مسکو  دولت 
دالر را به شورای مالی ناتو – روسیه برای تعمیر 
اختصاص  افغانستان  در  هلیکوپترها  و  هواپیماها 

دهد.
به گزارش صدای روسیه، این اقدام با هدف کمک 
و آموزش نیروهای زمینی مسوول تعمیر قطعات و 

                                           ادامه صفحه 6ارایه تجهیزات...

خصوص  در  را  موافقت نامه هایی  تاجکستان  و  افغانستان 
همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به امضا رسانیدند.

امام  این موافقت نامه ها روز گذشته میان رییس جمهور کرزی و 
علی رحمان رییس جمهوری تاجسکتان به امضا رسید.

هیات  یک  رأس  در  تاجکستان  رییس جمهور  رحمان  علی  امام 
نوروز،  جهانی  در جشن  اشتراک  منظور  به  کشور  آن  عالی رتبۀ 
پیش از چاشت روز گذشته طی یک سفر رسمی وارد کابل گردید 

و در ارگ مورد استقبال حامد کرزی قرار گرفت.
حامد کرزی در پایان دیدارش با امام علی رحمان طی سخنانی در 
یک کنفرانس مشترک خبری گفت که امروز ما در جریان مالقات 
دو جانبۀ خویش در ...                                ادامه صفحه 6

در  مانده  باقی  امریکایی  سالح های  فروش  به  نسبت  هند 
افغانستان به پاکستان ابراز نگرانی کرد.

فروش  به  نسبت  شدت  به  هند  خارجه  امور  وزارت    
سالح های امریکایی به پاکستان اعتراض کرد و این درحالی 
است که مقامات دولت افغانستان نیز اعتراض خود را نسبت 

به این موضوع به اطالع مقامات امریکایی رسانده اند.
بر اساس این گزارش مقامات هندی تمام تالش خود را به 
کار می برند تا سالح های امریکایی که پس از سال 2014 در 

افغانستان به جا می ماند به پاکستان فروخته نشود.
و  واشنگتن  که  است  حالی  در  انتقادات  و  اعتراضات  این 
اسالم آباد به طور مخفیانه در این زمینه با یکدیگر به توافق 

رسیده اند و اعتراضات هند تأثیری بر این موضوع ندارد.
مقامات پاکستانی اعالم کرده اند که از امریکا به دنبال خرید 

ربات هایی هستند که برای خنثی کردن مین به کار می رود 
و سالح مهلک و خطرناک از امریکا خریداری نمی کنند.

این در حالی است که گزارش ها نشان می دهد لوازم دید در 
شب و خودروهای زرهی نیز جزو تجهیزات نظامی هستند 

که امریکایی ها قرار است به پاکستان بفروشند.
هند بارها اعتراض کرده که پاکستان تجهیزات نظامی به جا 
مانده در افغانستان را برای مبارزه با تروریسم به کار نمی برد 

بلکه از این تجهیزات علیه دهلی نو استفاده خواهد کرد.
تجهیزات  فروش  خبر  امریکایی  رسانه های  پیش  چندی 
مبارزه با تروریسم از جمله ربات هایی که برای خنثی کردن 
بمب های کنار جاده ای و مین به کار می روند را منتشر کردند 

که این موضوع با واکنش شدید هند مواجه شد.
رسانه ها  با  گفت وگو  در  پاکستان  ارتش  ارشد  مقام  یک 

ابراز داشت: ممانعتی برای خرید سالح های به جا مانده در 
تعیین قیمت  بر سر  تنها اختالف  ندارد و  افغانستان وجود 
تجهیزات نظامی می باشد که ممکن است باعث فسخ قرارداد 

خرید این سال ح ها شود.

روسیهدالریمیلیون4.1مبلغاختصاص

برایتعمیرهلیکوپترهادرافغانستان

حامد کرزی به امام علی رحمان:

گسترده،عمیقروابطبه
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مورد  در  کرزی  رییس جمهور  اظهاراِت 
در  روزها  این  در  کریمیه  شبه جزیرۀ 
بازتاِب گسترده یی  از  فضای مجازی چنان 
حرف وحدیِث  کمتر  که  بوده  برخوردار 
می رسد.  آن  پای  به  منطقه یی یی  و  جهانی 
این  بلندباال،  طنزهای  نوشتن  با  برخی 
برخی  و  گرفته اند  انتقاد  باد  به  را  سخنان 
دیگر نیز با منطق و استدالل تالش کرده اند 

شأن نزوِل آن ها را پیدا کنند. 
آقای  موضع گیرِی  به  که  طرف  هر  از  اما 
کرزی در مورد حوادث کریمیه نگاه کنیم، 
آن را جالب و حتا گیچ کننده خواهیم یافت. 
نخست از این جهت که این موضع گیری بر 
است.  گرفته  منطقی صورت  و  اساس  چه 
و  جهانی  سیاست های  در  کشورها  زیرا 
منطقه یی خود، از اصول و ضوابطی پیروی 
می کنند که آن اصول و ضوابط، بازتاب دهندۀ 
نگرش و نوع ارزش گذارِی آن ها به حوادث 
این  زمانی  است  ممکن  است.  پیرامونی 
در  نزدیکی جغرافیایی  به دلیل  موضع گیری 
زمانی  و  بگیرد  صورت  کشور  یک  مورد 
شاید این مجاورت، معنوی باشد و کشوری 
در  که  بخواهد  معنوی  و  اخالقی  لحاظ  از 
مورد وضعیت یک کشورِ دیگر موضع گیری 
داشته باشد. چنان که اگر مقام های کشور در 
کنند،  موضع گیری  فلسطین  قضیۀ  مورد 
موضع گیری  این  که  گرفت  نتیجه  می توان 
برخاسته از تعلقاِت معنوی به مردم فلسطین 
همسایه  کشورهای  مورد  در  اگر  و  است 
باز می توان  بگیرد،  موضع گیری یی صورت 
ممکن  که  تأثیراتی  به دلیل  که  کرد  درک 
مقام های  باشند،  داشته  ما  کشور  بر  است 
کشور خود را مکلف دانسته اند که موقِف 
دهند.  نشان  کشورها  این  قباِل  در  را  خود 
تمایالتی  و  عالقه مندی ها  چنین  اگر  اما 
می توان  چه گونه  باشد،  نداشته  وجود  هم 
مقام های  سیاسِی  برخوردهای  توضیِح  به 
آقای  که  چیزی  آن  مثل  پرداخت،  کشور 
خود  از  کریمیه  حوادث  مورد  در  کرزی 
نظیر  حوادثی  اگر  آیا  است؟...  داده  نشان 
امریکای  در  نیکاراگوا  کشور  در  کریمیه 
التین اتفاق می افتاد، آن گاه آقای کرزی در 

مورد آن موضع گیری می کرد و یا از او توقع 
می رفت که موضع گیری داشته باشد؟

کشورها  برخی  وقت ها  بعضی  این که  دوم 
که  جهانی یی  و  سیاسی  اقتدار  به دلیل 
دیگر  کشورهای  مسایِل  قبال  در  دارند، 
موضع گیری می کنند. به گونۀ مثال، ممکن 
و  اقتدار  به دلیل  روسیه  و  امریکا  که  است 
مورد  در  خود،  سیاسی  و  نظامی  قدرت 
باشند و  حوادِث جهان موضع گیری داشته 
قابل  کاماًل  کشورهایی  چنین  موضع گیریِ  
قادر  که  رییس جمهوری  اما  است.  توجیه 
کند،  تأمین  را  خود  پایتخِت  امنیت  نیست 
حوادِث  قبال  در  می خواهد  منطقی  چه  با 
دایرۀ  از  هزاران کیلومتر  که  منطقه یی 
موضع گیری  است،  دور  او  حکومت دارِی 
دلیل  همین  به  باشد؟!!...  داشته  سیاسی 
در  کرزی  آقای  موضع گیرِی  که  می بینیم 
مورد  این که  به جای  کریمیه  مسایل  مورد 
استقبال مردم قرار گیرد، به باد انتقاد و حتا 

ریشخند گرفته می شود. 
به  حقی  چه  با  کرزی  آقای  این که  سوم 
است؟...  زده  دست  موضع گیری یی  چنین 
منطقۀ  در  که  آن چه  از  که  نمی خواهیم  ما 
کریمیه واقع شده، دفاع کنیم و یا در تقابل 
که  موضوعی ست  زیرا  بگیریم؛  قرار  آن  با 
پیوند  افغانستان  مسایِل  با  هیچ صورت  به 
ندارد و باید از مجاری حقوقی و بین المللی 
و  منطقه  آن  در  ساکن  مردم  به وسیلۀ 

کشورهای ذی دخل حل وفصل گردد. 
آقای کرزی به جای این که در مورد حوادِث 
در  باید  باشد،  داشته  موضع گیری  کریمیه 
مورد قاتالِن احمد سردار و هزاران قربانِی 
اشک  آن ها  عزای  در  روز  هر  که  دیگری 
کرزی  آقای  کند.  موضع گیری  می ریزیم، 
حوادث  مورد  در  موضع گیری  به جای 
چه گونه  که  بیندیشد  این  به  باید  کریمیه، 
افغانستان را از مصایب و مشکالتی که به 
که  دهد؛ کشوری  نجات  آن ها دچار شده، 
برگزاری  شاهد  دیگر  هفتۀ  دو  از  کمتر  تا 
شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
این  مخالفاِن  ولی  بود  خواهد  والیتی 
و  انتحاری  حمالت  با  روز  هر  روند 

پای  به  مردم  رفتن  از  می خواهند  تهاجمی 
آقای  کنند.  جلوگیری  رای  صندوق های 
کرزی به جای موضع گیری در مورد حوادث 
کریمیه، به شهر کابل نگاه کند که با بارش 

باران نزدیک است به سونامی دچار شود. 
مسایل  این  دغدغۀ  کرزی  آقای  متأسفانه 
کریمیه  حوادث  برابر  در  ولی  ندارد،  را 
این  نشان می دهد.  دنیا، واکنش  در آن سر 
به  ربطی  هیچ  شک  بدون  موضع گیری 
سیاست  عنوان  به  که  آن چه  و  دیپلماسی 
ندارد.  می شود،  شناخته  افغانستان  خارجی 
موضع گیری آقای کرزی تنها یک دلیل موجه 
می تواند داشته باشد و آن این است که او 
تالش کرده در برابر هیأت کانگرِس امریکا 
با  زیرا  دهد.  نشان  سیاسی  ژسِت  خود  از 
دپیلوماسی ناقص و کم مایه یی که افغانستان 
ظرف سیزده سال گذشته برای خود تدوین 
کرده، موضع گیری آقای کرزی را نمی توان 
دست وپا  دیپلماسی  این  در  کرد.  توجیه 
شکسته، افغانستان کشوری غیرجانب دار با 
تعریف  چندجانبه گرایانه  خارجِی  سیاست 
شده است؛ کشوری که می خواهد از تنش 
و  بماند  دور  جهانی  مناسبات  در  تقابل  و 
داشته  دوستانه  رابطه یی  کشورها  همۀ  با 
مورد  در  کرزی  آقای  موضع گیری  باشد. 
سیاستی  چنین  با  تنها  نه  کریمیه،  حوادث 
سِر سازگاری ندارد، بل در تقابل با آن نیز 
قرار می گیرد. نتیجۀ چنین سیاستی، می تواند 
وجهۀ افغانستان را در سطح منطقه و جهان 
خدشه دار سازد. زیرا کشوری که خود را در 
مسایل جهانی غیرجانب دار معرفی می کند، 
دورتر  فرسنگ ها  رویدادی  به  نسبت  نباید 
و  غیراصولی  موضع گیرِی  چنین  خود،  از 

جانب دارانه داشته باشد. 
او  که  داد  نشان  کرزی  آقای  موضع گیرِی 
هنوز سیاست نمی داند و یا اگر می داند، بد 

می داند.  
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احمـد عمران

موضعگیرِیبسیارعجیبوغریِبآقایکرزی  

سخنگویان کمیسیون برگزاری جشن جهانِی نوروز اعالم کرده اند 
ارگ  به  پغمان  قصر  از  بین المللی،  جشن  این  میزبانی  مکان  که 
نظر،  تغییر  این  دلیِل  هرچند  است.  کرده  تغییر  ریاست جمهوری 
از سوی مقامات حکومت افغانستان، آماده نبودِن قصر پغمان گفته 
و  ناامنی  دلیِل  به  تنها  آن است که حکومت  بر  اما گمانه ها  شده؛ 
برگزارِی جشن  مکان  دارد،  امنیت وجود  تأمین  در  که  ناتوانی یی 
را به ارگ تغییر داده است. زیرا چندی قبل، حسن عبداللهی وزیر 
شهرسازی کشور، در گفت وگویی خبر داده بود که این قصر کاماًل 

آماده است و می تواند به بهره برداری سپرده شود.
گزارش های  در  نوروز  جشن  برگزاری  مسووالن  این،  از  پیش 
این،  و  بودند  داده  خبر  خود  تامِ  و  عام  آماده گی های  از  متعددی 
کمیسیوِن  شود  گمان  که  می سازد  ساقط  هم  را  دیگری  بهانۀ  هر 
برگزاری کوتاهی کرده و اکنون مقامات، کوتاهی آن ها را با بهانۀ 
ناامنی  مشکِل  که  می رسد  نظر  به  بنابراین،  می پوشانند.  دیگری 
کشور  که  شرایطی حساسی  در  معضل  این  و  دارد  وجود  شدیداً 

قرار دارد، از مردم کتمان می شود.
طالبان در روزهای اخیر هشدار داده بودند که به هیچ وجه نخواهند 
گذاشت که روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، 
در یک فضای امن سپری شود. به همین دلیل حمالِت خونین شان 
نوروز  شب  از  غیرنظامیان،  کشتار  و  ارعاب  ایجاد  منظور  به  را 
شروع کردند. حمله به هوتل کابل سرینا، کابل بانک نِو والیت کنر 
دلیل  همین  به  نیز  کابل  در  انتخابات  کمیسیون  دفتر  هم چنان  و 

صورت گرفتند. 
به طالبان است، در  از آن جایی که منطقۀ پغمان قابل دسترس تر 
صورت برگزاری جشن جهانی نوروز در آن جا، به یقین این گروه 
استفاده  نیز  فرصت  این  از  خود  قدرِت  گذاشتن  نمایش  به  برای 
می داند.  به خوبی  افغانستان  حکومت  را  نکته  این  و  کرد  خواهد 
محل  نکته،  همین  درک  با  حکومت  که  می رود  گمان  بنابراین، 

برگزاری جشن جهانی نوروز را تغییر داده است.
شمرده  چاره  راه  کار،  طرز  این  که  گفت  باید  سوگ مندانه  اما 
نمی شود. زیرا با تغییر مکان برگزاری جشن جهانی نوروز، مشکل 
ناامنی رفع نمی گردد. با توجه به شرایط پیش آمده، دریافته می شود 
و  اند  گرفته  انتخابات  امنیِت  تخریب  به  طالبان تصمیم جدی  که 
برگزاری  مکان جشن  تغییر  است.  نگران  مسأله  این  از  حکومت 
به  که حکومت  می شود  عقب نشینی شمرده  یک  به نحوی  نوروز، 

صورت مخفی آن را روی دست گرفته است.
به هر روی، آن چه مهم به نظر می رسید، این بود که تیم حاکم باید 
با استفاده از فرصتی که برای افغانستان مساعد شده بود، فرهنگ 
و تاریِخ این مملکت را برای جهانیان به نمایش می گذاشت. جدا 
عنوان  به  را  افغانستان  می توانست  که  بود  فرصتی  نوروز  این،  از 
همسایه  ملت های  دوستی  و  منطقه یی  هم گرایِی  طرح  پیش قراوِل 
معرفی  کند. به عبارت دیگر، حکومت می توانست از این فرصت 
استفاده کرده و به جای انتقاد از سیاست کشورهای منطقه، پیامِ صلح 
و دوستِی افغانستان را به ملت های منطقه برساند. اما سوگ مندانه 
که تمام این آرزوها با خاک یک سان شد. زیرا حکومتی که از ترس 
می دهد،  تغییر  را  جشن  این  میزبانِی  محل  تروریستی،  گروه های 
روشن است که عرضۀ چنین کاری را ندارد. البته این نکته از آغاز 
هم پیدا بود، از آن جایی که غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم معرفی شد ولی حکومِت آقای کرزی نتوانست این لقب را از 
آِن خود سازد، چرا که این شهر در سال 2013 از جملۀ ناامن ترین 

مناطِق کشور به شمار می رفت.
به هر روی، این کارِ حکومت یک شرمسارِی بزرگ برای افغانستان 
است که به یُمِن تدبیر آقای کرزی و همراهانش، در آخرین روزهای 
مأموریت شان نصیب مردمِ ما می شود. اگر حکومت این تصمیم را 
جنایت کار  و  تروریست  یک مشت  حملۀ  از  جلوگیری  هدف  به 
اتخاذ کرده باشد، به یقین که طالبان توانایی انجام چنین برنامه یی 
را در پشت حصارهای ارگ ریاست جمهوری نیز می داشته باشند. 
بنابراین، چارۀ کار در انتقال محل برگزاری جشن نوروز، نمی باشد. 
راه حل، سال های طوالنی پیش پای آقای کرزی گذاشته شده بود 
رفت؛  از دست  گروهی اش،  قومی  و  سیاست های  با  متأسفانه  که 
آن هم به بهایی که حتا برادران ناراضی اش را برای یک لحظه هم 

راضی کرده نتوانست.
به  را  یأس آور  بسیار  نتیجۀ  دو  حکومت  کارِ  این  وصف،  این  با 
دست می دهد: یکی این که اگر طالبان بخواهند، امنیت جشن جهانی 
نیز مختل می کنند؛  نوروز را حتا در همان ارگ ریاست جمهوری 
دوم این که امنیت انتخابات تأمین نیست و ممکن، ما روزهای تلخی 

را تا برگزاری آن، پیِش رو داشته باشیم. 
به هر روی، اکنون هیچ راهِ دیگری باقی نمانده است مگر این که 
روزهای باقی ماندۀ جناب رییس جمهور به لطف خداوند، به خوبی 
مردم دوست  و  نیکوکار  و  صالح  شخِص  یک  و  شود  سپری 

جانشینش گردد!

نوروز؛جشِنبرگزاریمکاِنتغییر
لکهییبرجبیِنحکومت

آقای كرزی به جای این كه در 
مورد حوادِث كریمیه موضع گیری 
داشته باشد، باید در مورد قاتالِن 
احمد سردار و هزاران قربانِی 
دیگری كه هر روز در عزای آن ها 
اشک می ریزیم، موضع گیری كند. 
آقای كرزی به جای موضع گیری در 
مورد حوادث كریمیه، باید به این 
بیندیشد كه چه گونه افغانستان 
را از مصایب و مشکالتی كه به 
آن ها دچار شده، نجات دهد؛ 
كشوری كه تا كمتر از دو هفتۀ 
دیگر شاهد برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی خواهد بود ولی مخالفاِن 
این روند هر روز با حمالت 
انتحاری و تهاجمی می خواهند از 
رفتن مردم به پای صندوق های 
رای جلوگیری كنند. آقای كرزی 
به جای موضع گیری در مورد 
حوادث كریمیه، به شهر كابل نگاه 
كند كه با بارش باران نزدیک 
است به سونامی دچار شود
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وزارت امور خارجه روسیه اتهام های اعالم شده از سوی اوکراین 
این  اتمی  سایت های  برای  روسیه  سوی  از  تهدید  اعمال  بر  مبنی 
کشور را به عنوان تالشی برای مقصر دانستن دولت جدید اوکراین 

در بی ثباتی اوضاع کنونی این کشور رد کرد.
نشست  در  اوکراین  نماینده گان  نووستی،   خبرگزاری  گزارش  به 
جهان،   کشور   53 از  ارشد  مقام های  کنار  در  الهه  در  اتمی  امنیت 
مسکو را به اعمال تهدید علیه امنیت رآکتورهای اتمی در اوکراین 
متهم کرده و از جامعه بین الملل خواستند تا از این رآکتورها حفاظت 

کند.
در  کنونی  اوضاع  کرد:  اعالم  بیانیه یی  در  روسیه  خارجه  وزارت 
اوکراین با توجه به امنیت تاسیسات اتمی در این کشور ممکن است 
مداخله  نه  باشد  این کشور  نتیجه عدم صالحیت دولت جدید  در 

روسیه.
انجام  به  مسکو  است:  آورده  خود  بیانیه  ادامه  در  وزارتخانه  این 
تعهدات خود در قبال اوکراین در تامین سوخت اتمی و کمک به 
ابقای امنیت اتمی در این کشور ادامه می دهد؛  کشوری که هم اکنون 

15 رآکتور اتمی دارد.
اوایل سال جاری میالدی،  رهبران مخالف دولت کی یف در میدان 
استقالل اوکراین تجمع کرده و تهدید کردند که خطوط لوله گازی 

را که از قلمروی این کشور عبور می کند، منفجر می کند.
وزارت خارجه روسیه با اشاره به این مساله که مسکو امیدوار است 
شود،  رد  بین الملل  جامعه  توسط  اوکراین  در  افراط گرایی  سیاست 
در  )ان.پی.تی(  اتمی  تسلیحات  گسترش  منع  معاهده  کرد:  اعالم 
معرض خطر است. اوکراین دستور کاری خود را درباره این نشست 
بین المللی با متهم کردن مسکو در نقض یکپارچگی اوکراین تغییر 

داده است.
روسیه دولت جدید اوکراین را به رسمیت نشاخته است.

پاکستاندرموردبنالدنچهمیدانست
برگردان به فارسی: عماد عابدی

بخش دوم
تلفون  و  ها  کتابچه  پالیدند،  را  لباسهایم  و  وسایل 
همراه ام را ضبط کردند.  وقتی یکی از آنها خواست 
دستکول ام را بگیرد من اعتراض کردم.  او با مشت 
به  کوبید،  ام  شقیقه  و  صورت  به  سخت،  بار،  دو 
از  جلوگیری  برای  و  افتادم،  قهوه  میز  روی  پشت 
افتادن سخت، از جاکت افسر محکم گرفتم که در 
این  شدند.   خورد  بدنم  زیر  در  پیاله  چند  نتیجه 
فکر  به  مرا  بود.   خنده دار  ای  لحظه  برای  صحنه 

صحنه های مشابه در فیلم های هالییوود انداخت.
داخل  خاطر  به  را  آنها  آمدم،  به خشم  آن  از  پس 
شدن به اتاق خواب یک زن و استفاده از خشونت 
فیزیکی سرزنش کردم.  افسر به من گفت که اجازه 
بازدید از محله پشتون آباد را نداشتم و مصاحبه با 
اتاق  از  که  هنگامی  است.   ممنوع  طالبان  اعضای 
خارج میشدند، گفتم که عکاس با من میماند.  افسر 
پاکستانی است، ما می توانیم  در جوابم گفت، »او 
هرچه دل ما خواست با او انجام دهیم«.  می دانستم 
در  ویژه  به  بودند،  قتل  و  شکنجه  به  قادر  آنها  که 
قانون  خود  امنیتی  های  سرویس  که  جایی  کویته، 
بودند.  آنها نمیخواستند خبر حمایت مخفیانه دولت 
پاکستان از گروه های شبه نظامی که در افغانستان و 

فراتر از آن دهشت می آفریدند به بیرون درز کند.
سال  بهار  در  شد.   منفجر  پاکستان  بعد،  ماه  شش 
مدرسه  دختر  آموزان  دانش  آباد،  اسالم  در   200۷
تخریب  به  اعتراض  در  سرخ  مسجد  به  متصل 
زدند.   به تحصن  قانونی دست  غیر  چندین مسجد 
در  جهاد  از  پاکستان  حمایت  مرکز  سرخ  مسجد 
این مسجد  بود.   اسالم  افغانستان و سراسر جهان 
توسط واعظ مشهور جهادی، موالنا محمد عبداهلل، 
به  سفر  از  پس  کوتاهی  مدت   1998 سال  در  که 
افغانستان و دیدار با اسامه بن الدن ترور شد، بنیاد 
گذاشته شده بود. القاعده دولت پاکستان را متهم به 

قتل وی کرد.
آموزه  و  بردند  میراث  به  را  مسجد  عبداهلل  پسران 
او  ارشد  فرزند  دادند.   ادامه  را  افراطی خود  های 
موالنا عبدالعزیز، در خطبه های آتشین نماز جمعه، 
رابطه  در  اش  رسمی  موقف  خاطر  به  را  مشرف 
به  امریکا  دولت  با  ارتباط  و  تروریسم  با  مبارزه  با 
او عبدالرشید  برادر کوچکتر  میکرد.   توبیخ  شدت 
غازی، با وجودی که پیش از این به عنوان یک مقام 
اداری غیر مذهبی شهرت داشت، پس از مرگ پدر 
و مالقات با بن الدن از تغیر نظر صحبت می کرد، و 
در سال 200۷ از ترس بازداشت شدن مسجد سرخ 
را ترک نمی کرد.  او هشدار داده بود که اگر دولت 
گذاران  بمب  از  گروهی  کند  اقدام  معترضان  علیه 

انتحاری حاضر اند انتقام بگیرند.
به  شروع  رهبران،  چنین  حمایت  با  دانش آموزان، 
آنها  اعمال فشار در خیابان ها کردند.   اعتراض و 
افراطی و عقده ای بودند، و میگفتند تنها مرگ جلو 
عدم  بس.   و  گرفت  خواهد  را  شان  اعتراض های 
از  ماه پس  کرد.  چند  تشویق  را  آنها  اقدام دولت 
آغاز اعتراضات، یک گروه از دانش آموزان نیمه شب 
به یک سالن ماساژ حمله کردند و چند زن چینی 

را ربودند.
ای  منطقه  متحد  مهم ترین  چین،  های  نکوهش 
کار  به  دست  ساخت  مجبور  را  مشرف  پاکستان، 
پاکستان  ارتش  سربازان  جوالی  سوم  روز  شود.  
اشغال کردند، و  آنسوی خیابان  را در  یک مدرسه 
افسران پلیس و سربازان مسجد را محاصره کردند.  
افراد مسلح در داخل مسجد پدیدار شدند و با حمل 
پشت  و  ریگ  های  کیسه  پناه  در  تفنگ  و  راکت 
دیوار ها موقعیت گرفتند.  بلندگو ها به دانشجویان 
یک  است.   فرارسیده  شجاعت  زمان  که  میگفتند 
دانشجوی دختر با صدای لرزان از پشت میکروفون 
دشمنانت  کجاست؟  ات  کمک  »خدایا  زد:  فریاد 
پاره کن. توپ های  نابود کن.  دل های شان را  را 

آتشین را بر روی شان پرتاب کن.« 
کارمندان دولت  برای  آرام  آباد جای سبز و  اسالم 

صدای  روز  چند  برای  اما  است،  ها  دیپلمات  و 
زد.   هم  به  را  شهر  این  حال  انفجار  و  تیراندازی 
سراسر  از  نگران  مادران  و  پدران  از  زیادی  شمار 
کشور برای کشیدن فرزندان شان از محل جنگ به 
اینجا آماده بودند.  رهبران مسجد سرخ تالش کردند 
از  یکی  بمانند.   باقی  مسجد  در  آموزان  دانش  تا 
پدران به من گفت، »آنها گفتند اگر زنان و دیگران 
کشته شوند مردم جانب آنها را خواهند گرفت« و 
من متوجه شدم که چگونه این همه از پیش برنامه 
آتش  هیزم  دختران  این  چگونه  بود،  شده  ریزی 

انقالب این رهبران بودند.
یک هفته پس از آغاز محاصره، نبرد شدیدی جریان 
هلیکوپتر  از  پاکستانی  ویژه  کماندوهای  داشت.  
استقبال  ماشیندار  آتش  با  و  آمدند  فرود  به مسجد 
شدند.  شبه نظامیان که در مناره مسجد و۷5 اتاق 
کردند.   مقاومت  10ساعت  بودند،  گرفته  سنگر  آن 
پرتاب  نارنجک  زیرزمین  از  و  ها  پناه گاه  از  آنها 
میکردند و بمب گذاران انتحاری خود را در مقابل 
دانش  کماندوها  میکردند.   منفجر  کنندگان  حمله 
آموزان دختر را که در پشت دیوار خشتی در زیر 
پله ها پنهان شده بودند بیرون آوردند و 50 تن از 
زنان و دختران را نجات دادند.  غازی در سرداب 
عقب نشینی کرد و در آنجا با آخرین افرادش کشته 

شد.
نفر کشته  از 100   بیش  به مسجد سرخ  در حمله 
شدند، از جمله 10 کماندو.  آی اس آی - با وجود 
و  آن،  رهبران  و  مسجد  با  طوالنی  رابطه  داشتن 
مسجد-  داخل  در  خبرچین  دو  دادن  جا  همچنین 
نقش عجیب و بی اثری ایفا کرد.  در نشست کابینه 
مقام  از یک  برگزار شد، وزرا  از محاصره  که پس 
ارشد آی اس آی در مورد شکست سرویس های 
نظامیان  شبه  اقدامات  از  جلوگیری  در  اطالعاتی 
پرسیدند.  یکی از وزیران از این مقام پرسید، »صبح 
روز بعد تو میدانی که من شب کی را دیدم و در 

مورد چه صحبت کردم؛ چگونه این را نمی دانی که 
در صد متری مقر آی اس آی چه اتفاق می افتد؟« 
به  دیگر  ماند و وزیران  مقام آی اس آی خاموش 

عالمت توافق دستان شان را به میز کوبیدند.
داشت  حضور  جلسه  این  در  که  سابق  وزیر  یک 
چه  دانستند  می  آنها  صد  در  »صد  گفت،  من  به 
از  آی  اس  »آی  داد،  ادامه  او  افتد«.   می  اتفاقی 
چه  هر  داد  اجازه  نظامیان  شبه  به  همدردی  روی 
دل شان بخواهد انجام دهند؛ دولت طوری که مردم 

می پندارند آن قدر بی کفایت نیست«. 
خشونت بار  و  فوری  واکنش  با  پاکستان  ارتش 
مواجه شد.  در ماه های بعد، کاروان های سربازان 
در شمال غرب آماج حمله هایی صورت گرفت و 
مراکز دولتی، ارتش و غیر نظامی در سراسر کشور، 
از جمله ستاد مرکزی ارتش و مرکز اصلی آی اس 
آی در راولپندی هدف موجی از بمب گذاری های 
ها  سال  پیامد  های  پاکستان  گرفتند.   قرار  انتحاری 
جهادی پروری برای پیشبرد جنگ های نیابتی خود 
را اکنون به چشم میدید.  شش ماه پس از محاصره 
مسجد سرخ، یک مقام ارشد پیشین اطالعاتی به من 
و همکارم گفت، »ما نمی توانیم آنها را کنترل کنیم«.
برابر  نظامیان در  این حال، حتا هنگامی که شبه  با 
اربابان خود ایستادند، ژنرال های پاکستانی هنوز هم 
اهداف خود  پیشبرد  برای  آنها  از  استفاده  دنبال  به 
بودند.  یکی از این اهداف، ترور وحشتناک بی نظیر 
بوتو، اولین نخست وزیر زن پاکستان بود، که پس 
از یک دهه زندگی در تبعید در پاییز سال 200۷ به 
کشورش برگشته بود.  بوتو و مشرف روی طرحی 
به تفاهم رسیده بودند که بر مبنای آن مشرف باید 
برای یک  میداد و  استعفا  ارتش  فرماندهی  مقام  از 
دوره ی دیگر به عنوان رییس جمهور نامزد میشد، و 
راه برای نخست وزیر شدن بینظیر باز میشد.  زمان 

انتخابات آغاز سال 2008 تعیین شده بود.

»روسیه تهدیدی علیه سایت های 
اتمی اوکراین نیست«

»چین زیردریایی های خود را به 

موشک های اتمی مجهز می کند«

برای  چین  کرد،  اعالم  امریکا  دولت  ارشد  مقام های  از  یکی 
به  را  خود  زیردریایی های  میالدی  جاری  سال  اواخر  بار  اولین 

موشک های دوربرد هسته ای مجهز می کند.
عملیاتی  فرمانده  الکلیر،  ساموئل  فرانسه،   خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا در اقیانوس آرام گفت: جدیدترین مدل از زیردریایی های 
دارد،  برد   ۷500 که  بالستیک  جدید  موشک  با  است  قرار  چین 

مجهز شود.
بار  اولین  این  امریکا گفت:   مسلح سنای  نیروهای  کمیته  به  وی 
پایان سال جاری میالدی زیردریایی های  تا  خواهد بود که چین 

خود را به این موشک هسته ای مجهز می کند.
این مقام مسوول دولت امریکا با اشاره به ساخت زیردریایی مجهز 
 2-JL و موشک JIN به موشک بالستیک با کالهک هسته ای کالس
قابل نصب بر روی ناو افزود: پیشرفت چین در افزایش توانایی و 
قابلیت زیردریایی حایزاهمیت است. مدرن کردن زیردریایی ها در 

ارتش چین بسیار بااهمیت است.
وی در ادامه گفت: پکن در حال سرمایه گذاری در زمینه تولید 
و ساخت تسلیحات جدید و افزایش قدرت نیروی دریایی خود 
است که این روند خود بخشی از برنامه چین برای عدم دسترسی 
در  درگیری  یا  بحران  جریان  در  آرام  اقیانوس  غرب  به  امریکا 
افزایش  دنبال  به  چین  این،   بر  عالوه  می شود.  محسوب  منطقه 
توان نظامی خود در منطقه و دفاع از مناطق مورد مناقشه با ژاپن 
و سایر همسایگانش است. عملیات نظامی چین در منطقه در حال 

گسترش است.
در همین راستا نیز یکی از مقام های دفتر اطالعات نیروی دریایی 

امریکا اعالم کرد، چین هم اکنون پنج زیردریایی اتمی دارد.

                                                                                                                                             كارلوتا گال )نيويارک تايمز(
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لبخند و شخصیت شناسی 
از روی لبخند

می کند.  فاش  را  راز  دنیا  یک  آن،  در  کوچکی  تغییر  هر  و  چهره  از  گوشه  هر 
همه  و  همه  لب مان،  تا حرکات  گرفته  ما  شیوۀ خندیدِن  از  معتقدند  روان شناسان 
در گشودِن رازهای ما موثرند. اگر هنوز هم تصمیم دارید که به یک چهره خواِن 
حرفه یی تبدیل شوید، به دانسته های قبلِی خود اکتفا نکنید و با خواندن این مطلب، 
یاد بگیرید که به کمک لبخند و حرکات لب فرد مقابل تان، او را بشناسید و از ِسرش 

آگاه شوید.
دندان هایش را نشان می دهد؟

خندیدن با دهان گشوده، به شما می گوید برای این فرد جالب هستید و او دوست 
خندیدن،  زمان  در  که  هستید  روبه رو  فردی  با  اگر  آشنا شود.  شما  با  بیشتر  دارد 

دندان های باالیش را نشان می دهد، بدانید از معاشرت با شما لذت می برد.
شما را گیچ می کند؟

که  زمانی  آن ها  دهد.  نشان  را  شخصیت شان  نمی تواند  افراد،  از  بعضی  لبخند 
می دهند  نشان  را  متناقضی  احساسات  چهرۀشان  از  گوشه  هر  در  می زنند،  لبخند 
و نمی گذارند طرف مقابل شان از احساسات شان سر در بیاورد. یادتان نرود لبخند 

واقعی، تمام چهره را درگیر می کند.
بسیار مرموز می خنـدد؟

افرادی که می خواهند احساسات شان را پنهان کنند، با لب های بسته می خندند. آن ها 
را  دندان های شان  هنگام خندیدن،  و  آگاه شود  اسرارشان  از  ندارند کسی  دوست 
پنهان می کنند. فردی که چنین لبخندی به لب دارد، به احتمال زیاد رازهایی برای 
و  اطراف چشم  در  مقابل شما می خندد،  فرد  که  زمانی  اگر  اما  دارد.  پنهان کردن 

دهانش چین های متقارنی ایجاد شود، می توانید به صداقتش اعتماد کنیـد.
به زور می خندد؟

لبخندی که خیلی سریع ظاهر می شود و بیشتر از یک لبخند طبیعی است، لبخندی 
ساخته گی و مصنوعی نامیده می شود. اگر فرد مقابل تان در زمان خنده تنها دهانش 
را حرکت می دهد، باید بگوییم لبخند او یک لبخند ساخته گی است. احتماالً فردی 
که این لبخند را بر لب دارد، به اجبار با شما موافق شده است یا به زور شما را 
تحمل می کند. این شیوۀ لبخند را معموالً کسانی انتخاب می کنند که از فشار عصبی 

رنج می برند.
لبش را دندان می گیرد؟

بسیاری از ما در مواقعی که رفتار نادرستی را انجام داده ایم، این واکنش را از دیگران 
دریافت کرده ایم. اما روان شناسان می گویند دندان گرفتن لب، نشانۀ استرس و تنش 

است. از نظر آن ها، این واکنش گاهی می تواند نشانۀ تمرکز باال هم باشد.
دهانش را کج می کند؟

گوشۀ لبی که هنگام لبخند زدن به سمت پایین کج شده، به شما می گوید با یک فرد 
شیطان و بازیگوش روبه رو هستید. کسی که به این شکل می خندد، با چشمانش به 

شما نگاه می کند و می توانید از نگاهش بفهمید که نقشه یی برای تان کشیده است.
زبانش را جمع می کند؟

چنین  در  می دهند.  انجام  چیزی  با  مخالفت  و  رد  برای  را  کار  این  افراد  معموالً 
شرایطی انگار که خوراکِی ترشی خورده باشند، زبان شان را در قسمت وسط دهان 
جمع می کنند. حس کردن این واکنش ممکن است برای شما دشوار باشد، اما در 
حالت شدیدتر افراد در کنار جمع کردن زبان شان، چین و چروک هایی را هم در 
بینی ایجاد و چشم های شان را هم جمع می کنند که به شما در شناسایی این حالت 

کمک می کند.
 دست به دهان است؟

آدم هایی که هنگام حرف زدن، دست شان را روی دهان شان می گیرند، می خواهند 
خودشان را سرکوب کنند. اغلب آن ها به طور ناخودآگاه این کار را انجام می دهند 

تا خودشان را از شوک یا احساس خجالتی که گرفتارش شده اند، نجات دهند.
لب هایش را می جود؟

آدم های عصبانی، لب پاییِن خود را جویده و سرشان را تکان می دهند. برای آن ها، 
جویدن لب راهی برای رسیدن به آرامش و فراموش کردِن عوامل استرس زاست. 
شاید چنین فردی در لحظه یی که لب هایش را می جود، دلیلی برای عصبی بودن 
داشته باشد و شاید هم از یک خشِم درونی و عصبانیِت همیشه گی رنج ببرد. پس 

در رابطه با چنین فردی، کمی محتاط تر عمل کنید تا خشمش دامن گیرتان نشود.
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نویسنده: آلن وودز

مترجم: مهرداد امامی

یک  خاطراِت  جدید،  سال  رسیدن  فرا  با 
سال نِو دیگر، یعنی مشخصًا یک قرن پیش 
میلیون ها  که  زمانی   ،1914 سپیده دم  در 
انسان به سمت ورطۀ هولناک ـ تو گویی 
مجدداً  می شدند،  هدایت  ـ  رویا  یک  در 

زنده می شوند.
افراد   ،)1914( سال  آن  تحویِل  روز  در 
معدودی توانایی پیش بینی وقایع پیش روی 
خود را داشتند. یک صد سال از زماِن نبرد 
واترلو گذشته بود و خاطرۀ جنگ دست کم 
در  جنگ  بود.  رفته  یادها  از  بریتانیا   در 
و  نبود  بیش  زدوخوردی  جنوبی،  افریقای 
که  امپراتوری یی  یافت.  خاتمه  پیروزی  با 
به  نمی کرد،  غروب  آن  در  هیچ گاه  آفتاب 
تفوق جهان شموِل  به  نظر می رسید نسبت 

خود اطمینان خاطر پیدا کرده.
مانش  کانال  سرتاسر  در  که  است  صحیح 
اوضاع   )English Channel(
یک سان نبود. خاطرات جنگ فرانسه پروس 
آلمان ها  دست  به  آلزاس لورن  تسخیر  و 
انتظار  در  ارتش  ستاد  بود.  باقی  هم چنان 
مونمارتر،  خیابان های  در  اما  بود،  انتقام 
داشتند  زیادی  خروش  و  جوش  کافه ها 
چشم انداز  که  نمی رسید  نظر  به  جنگ  و 

قریب الوقوعی داشته باشد.
لیبرالیسم  نوزدهم،  قرن  اعظم  بخش  برای 
این که  به  باوری راسخ  یعنی نمود سیاسی 
پیشرفت  سرمایه داری ضمانت کنندۀ  ظهور 
انسانی است، کتاب مقدس بورژوازی بود. 
از  اروپای غربی دوره یی  بیشتر کشورهای 
می رسید  نظر  به  که  را  اقتصادی  موفقیت 
هیچ گاه پایان نخواهد یافت، از سر گذرانده 
بودند. تکنالوژی جدید  تلیفون، کشتی بخار 
نزدیک  در  انقالبی تری  نقش  راه  آهن  و 
کردند؛  ایفا  یک دیگر  به  جهانیان  ساختن 
نقشی که حتا از نقش انترنت هم در دوران 

ما اساسی تر بود.
عادی  وضعیتی  عنوان  به  آسایش  و  صلح 
و  دیروز  از  بهتر  »امروز  می شدند:  تلقی 
داشتند  باور  بسیاری  امروز.«  از  بهتر  فردا 
که اقتصادهای اروپا به حدی در یک دیگر 
است.  ناممکن  جنگ  که  شده اند  ادغام 
حکایت  تکنالوژی  و  علم  سریع  توسعۀ 
ضامن  داشت،  پیشرفت  پیوستۀ  مارش  از 
این  با  غرب.  تمدن  تفوق  بی چون وچرای 
حال در ماه اوت 1914 بود که آن رویای 
کابوسی دهشت ناک  به  را  زیبا جای خود 
یک باره  به  می نمود،  عقالنی  آن چه  داد. 
ناعقالنی شد. اروپا و کل جهان در رقص 

هول ناک مرگ غوطه ور شدند.
یک شبه همه چیز تبدیل به نقطۀ مقابل خود 
نیرومند  عامل  از  مدرن،  تکنالوژی  شد. 
تولید  برای  وسیله یی  به  تبدیل  پیشرفت 
جمعی  کشتار  ابزارهای  شیطانی ترین 
مقیاسی  در  را  بی سابقه یی  ویرانی  و  شد 
تجارت  عوِض  در  کرد.  ایجاد  هول ناک 
تولیدات  از  حمایت گرایانه  موانع  آزاد، 
در   )protectionist( داخلی 
لیبرالیسم  جای  به  سربرآوردند.   همه جا 
و  سانسور  نظامی گری،  دموکراسی،  و 
دیکتاتوری به شکلی آشکار یا مبدل پدیدار 
شدند. دست کم 9 میلیون نفر زنده گی خود 
از  ]یکی  مهیب«  »سالخی  دوران  در  را 
صفات جنگ جهانی اول به علت استفاده 

از سالح های مکانیزه. م.[  از دست دادند.
علل جنگ

می شود  گرفته  تکرار  به  که  نتیجه یی 
پیامد  نبردها  و  جنگ ها  که:  است  این 
انسان  نوع  طبیعی  پرخاش جویی  ناگزیر 
از  برخی  گفتۀ  به  اگر  هستند،  مردها  )یا 
فمینیست ها باور داشته باشیم(. در واقعیت، 
را  هیچ چیز  که  است  توضیحی  گفته،  این 
صورت  به  انسان ها  اگر  نمی کند.  تبیین 
در  ما همواره  طبیعی وحشی هستند، چرا 
وضعیِت جنگ به سر نمی بریم؟ چرا جامعه 

به ساده گی خود را از هم نمی گسلد؟
بیان گر  جنگ ها  مقطعِی  وقوع  واقع،  در 
تنش هایی است که در جامعۀ طبقاتی سر 
برمی  آورند که می توانند به نقطه یی بحرانی 
برسند که در آن، تناقضات تنها با ابزارهای 
ایده پیشتر  این  خشونت آمیز مرتفع شوند. 
بیان  مشهورش  گفتۀ  در  کالسویتز  توسط 
با  سیاست  تداوم  تنها  »جنگ  که:  شده 

ابزارهایی دیگر است.« 
ظهور  محصول  جنگ  نهایی،  تحلیل  در 
بی موقع آلمان بود که مسیر سرمایه داری را 
متأخرتر از بریتانیا و فرانسه اتخاذ کرده بود. 
این امر، تناقضات جدید و تحمل ناپذیری 
و  منکوب  را  خود  آلمان  آورد.  وجود  به 
از  که  می یافت  قدرت مندی  رقیباِن  تابع 
امپراتوری منفعت می بردند. جرگۀ  مزایای 
حاکم در برلین پس از کسب پیروزی آسان 
برای  بهانه یی  فرانسه در 18۷1، در پی  بر 
جنگ بود تا اجازه دهد بر اروپا حاکم شود 
چنگ  به  مستعمراتی  و  بازارها  قلمرو،  و 

آورد.
مسوول  آلمان  که  معناست  آن  به  این  آیا 
جنگ بود؟ این ایده که می توان گناه جنگ 
انداخت،  مشخص  ملت  یک  گردِن  بر  را 
نادرست و سطحی است، درست همان طور 
کسی  »چه  این که  مبنای  بر  نکوهش  که 

نادرست  کرد«  شلیک  را  گلوله  نخستین 
و  کرد  فتح  را  بلژیک  آلمان،  ارتش  است. 
برای  وحشت ناک  تجربه یی  بی شک  این 
مردم بلژیک بود. اما فاجعه بارتر از آن، رنج 
میلیون ها بردۀ مستعمراتی در کنگو بود که 
بیچاره و مفلوک«  »بلژیک  تحت حاکمیت 

قرار داشتند.
قصد  فرانسوی  امپریالیست های 
که  داشتند  را  لورن  و  آلزاس  بازپس گیری 
در 18۷1 به تسخیر آلمان ها درآمده بود. با 
این حال، قصد تصرف راین لند و به انقیاد 
کشیدن و سرکوب و چپاوِل مردم آلمان را 
نیز داشتند، همان طور که بعدها در عهدنامۀ 
در  بریتانیایی ها  بودیم.  آن  شاهد  ورسای 
یعنی  بودند؛  تدافعی«  »جنگی  انجام  حال 
جنگ برای دفاع از موقعیت ممتاز خود به 
عنوان چپاول گرترین امپریالیست در جهان 
که میلیون ها هندی و افریقایی را در قالب 
داشت.  خود  آِن  از  استعماری  برده داری 
همین برآوردها را می توان در مورد هر یک 
بزرگ ترین شان  از  متخاصم،  ملت های  از 

گرفته تا کوچک ترین آن ها، تشخیص داد.
با نگاه به گذشته و همراه با معرفت ناشی 
 1914 فاجعۀ  دالیل  فهم  بازاندیشی،  از 
هم  دیگری  متعدد  عوامل  نیست.  دشوار 
از قبیل جنگ  این ماجرا نقش داشتند،  در 
بین روسیه و اتریش مجارستان بر سر تسلط 
در  تزاریسم  جاه طلبی های  و  بالکان ها  بر 
دستان  از  قسطنطنیه  آزادسازی  جهت 
عثمانی.  افول  به  رو  امپراتوری  متزلزل 
 1912 13- جنگ های  خون بارِ  سبعیت 
موقعیت،  چندین  در  و  بود  هشدار  بالکان 
پیش  که  می رفت  تقریبًا  بزرگ  قدرت های 

از 1914 به جان یک دیگر بیفتند.
نشانه های  تمام  به رغم  حال،  این  با 
فکر  مردم  از  بسیاری  هشداردهنده، 
نمی پیوندد.  وقوع  به  جنگ  که  می کردند 
متحده  ایاالت  از  پس  آلمان  و  بریتانیا 
یک دیگر  تجاری  شرکای  بزرگ ترین 
یک دیگر  با  حتم  طور  به  آن ها  آیا  بودند. 
وارد جنگ نمی شدند؟ حتا امروز، یک صد 
استدالل  دانشگاهیان  از  برخی  بعد،  سال 
به هیچ وجه  اول  جهانی  جنگ  که  می کنند 
می توانست  این که  و  نداشت  ضرورت 
بشریت  و  شود  یافته  دیپلماتیک  راه حلی 
هم می توانست از حجم عظیمی از ناراحتی 
از  شادتر  و  ورزد  اجتناب  غیرضروری 

همیشه به زنده گی خود ادامه دهد.
منبع:

 htm 1914, http:// www.marxist.com/2014
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است،  تکثر  است،  رنگارنگی  است،  تنوع  بهار، 
پذیرفتِن  رنگ هاست،  و  جلوه ها  آمدِن  هم  کنارِ 
دگرگونی هاست، آفرینش است و رویش،  زایش 

است و جنبش، شگفتن است و نهفتن.
متن های  همۀ  با  گرفت  و  داد  در  متنی ست  بهار 
پیشین و پسین. گرم شدن، پخته شدن و بار دادن را 
به تابستان می دهد. از خود رهاشدن، افسردن، فرو 
خزان  از  را  انجماد  و  برهنه گی، خشکیدن  رفتن، 
بهار،  از  پیش  زمیِن  متِن  در  می گیرد.  زمستان  و 

دانه، ریشه، بیخ و ساقه است. این بهار است که 
در رستاخیِز ُرستن، جوانه می آورد و برگ، پندک، 

غنچه و شگوفه. 

بهار جشِن گوناگونی بطن ها و متن هاست.
بهارینه نیندیشیدن، نفی دیگران است.
 بهارینه نیندیشیدن، قاطعیت است. 

بهارینه نیندیشیدن استبداد است.
 بهارینه نیندیشیدن بیداد است.

این بهار است که از مهر رنگ می گیرد و به آزادی 

رنگ می دهد. 
این بهار است که داد را در »داده ها« می یابد. 

این بهار است که یک حالی، یک رنگی و یک باری 
را به رسمیت نمی شناسد.

 بهار است که جان را و زنده جان را از غارها و 
زندان های تو در تو به سیر برون فرا می خواند.

از  را  مورچه گان  کاروان های  که  است  بهار   
در  طبیعت،  متن  در  درون،  به  درون  سوراخ های 
عبور  و  حضور  روادیِد  رویداد،  فیالِن  پهلوی 

می دهد. 
بهار است که آب های انجماد را به جریان می آورد، 

تا  بخشد،  رنگ  بی شمار  را  یک رنگی  زمیِن  تا 
پرنده گاِن سکوت و خاموشی را به آواز آورد و به 
پرواز، هزار و بی شمار زبان را به گفتن و شنفتِن 

هرچه نگفتن است، بشوراند.

 بهار جشِن گوناگونی دادها و فریادهاست. 
بهار جشن گوناگونِی رنگ ها و هنگ هاست.

 بهار جشن گوناگونِی عبورها و حضورهاست.

 از همین جاست که می توان گفت: 
بهاران ما را کم آزموده  و ما بهاران را.

پشِت  از  استبداد  صدای  با  بسا  چه  ما  بهاراِن 
در  بی سخنی،  و  پرسخنی  بلندگوهای تک سخنی، 
زده  قالب  تنگ  فرمانروایانه  و  رسمی  جشن های 

شده  است و گاه هم طالب زده. 
بهاران ما زمین و اندیشه های زمینی را به رسمیت 

نشناخته است.
بهاراِن ما ریشه، دانه و برگ را به رسمیت نشناخته 
و اندیشه های ریشه ریشه، دانه دانه و برگ برگ را.
نشناخته  رسمیت  به  را  جوانه  و  ساقه  ما  بهاران 

است و اندیشه های ساقه یی و جوانه یی را. 
رسمیت  به  را  و شگفتن  ُرستن  َرستن،  ما  بهاران 
نشناخته و اندیشه های َرستنی، ُرستنی و شگفتنی 

را.
بهاران ما رنگ ها و آهنگ ها را به رسمیت نشناخته 

است و اندیشه های رنگی و نوآهنگی را.
 بهاران ما سازها و آوازها را به رسمیت نشناخته و 

اندیشه های  چندساز و چندآواز را.
بهاران ما حضور را و عبور را به رسمیت نشناخته 

است و اندیشه های حضور و عبور را.
آب خیزی،  سیل،  توفان،  فرامتِن  در  ما  بهاراِن 
که  سال هاست  بی آفتابی،  و  بی آب وتابی  خشکی، 

به دور از اندیشۀ بهاری متِن بی بهاری می نگارد.
پس چه به جاست اگر جار بزنیم:

بیا با هم بهارینه بیندیشیم!*

* اشاره به مصرعی از شعر م. فرهود

عبدالهادی ایوبی

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار
هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است!

 
پروردگار  نعمِت  بزرگ ترین  طبیعت،  و  هستی  جهان 
گوشه  هر  است.  شده  ارزانی  انسان ها  به  که  است 
ویژه گی های  از  متعال  ایزد  قدرِت  به  طبیعت  از 
و  دشت ها  کوه ها،  است.  برخوردار  منحصربه فردی 
مجموع  در  و  پرنده گان،  دریاها،  دریاچه ها،  دامنه ها، 
آسمان و زمین، در جایگاه ویژه یی به حکِم الهی قرار 
به خاطر  انسان ها و هر موجود زندۀ دیگر  تا  گرفته اند 
پیشبرد امور  زنده گانی خود، در عرصه های متفاوت از 

آن ها بهره ببرند.
 

هر موجود زنده، نشانه  یی از قدرت و هستی خداوند 
برگ  فرموده:  شاعری  چنان که  است؛  زمین  روی  بر 
دفتری ست  ورقش  هر  هوشیار/  نظر  در  سبز  درختان 
که  حیات اند  مایۀ  نیز  هوا  و  آب  کردگار!...  معرفت 
و  می دهند  شکل  را  زنده  موجود  هر  زنده گِی  اساس 
حیاِت  عظیم،  عناصر  همین  به وسیلۀ  زنده  موجود  هر 
خویش را پیش برده و فعالیت می کنند. وضعیت جوی 
حرکت های  از  منظم  حلقۀ  یک  سال،  فصل های  و 
این  و  خورده  تغییر  معین،  اوقات  در  که  زمین اند 
نظام  در  عمیق  تحولی  ایجادگر  تحوالت،  و  تغییرات 

هستی می باشند. 
در این میان، وقتی از بهار یاد شود، احساس می کنیم 
واژه هایی  از  بهار  بوی  و  می نویسند  سبز  ما  قلم های 
می رسد  مشام  به  می شوند،  ریخته  اوراق  روی  بر  که 
بهار،  واژۀ  زیرا  درمی آیند.  حرکت  به  دریاچه ها  و 
طراوت، زیبایی و نشاط را به ارمغان می آورد و زمانی 
 که می خواهیم از این فصل بنویسیم، یقینًا مسیر بحِث ما 
به سوی سبز شدن، شکوفایی، شادابی و زیبایی کشانده 

می شود.
زماِن  در  را  ویژه اش  جایگاه  فصل  هر  که  بدیهی ست 
می باشد  موقتی یی  حالِت  بازگوکنندۀ  و  دارد  خودش 
فصِل  اما  دارد؛  خصوصیت ها  رشته  یک  خود  از  که 
و  سرور  با  توام  که  نو  ساِل  آغاز  و  بهار  باطراوِت 

شادمانی و مراسم ویژۀ تاریخی نوروز است، نسبت به 
فصوِل دیگر از برازنده گی و اهمیِت خاصی برخوردار 

است.
زنده گِی  و  طراوت  زیبایی ها،  رویش  نماد  بهار،   
از  بعد  زنده  موجودات  یعنی  است؛  گیاهان  دوبارۀ 
یک دوره رکود،  استراحت و خواب زمستانی، دوباره 
پیشبرد  برای  انسان ها  به  تا  می شوند  و سرسبز  بیـدار 
زنده گی شان یاری رسانند. از روز نخسِت  فصِل بهار 
یا نوروز در ادوار مختلف، به عنوان یک روزِ فرخنده 
و روز رستاخیِز طبیعت و زنده شدِن دوبارۀ زمین یاد 
شده است و هر سال به نامِ آغازِ سال نو در کشورهای 
برگزار  خاصی  شکوه  با  نوروزی  جشن های  مختلف 
می شوند و این سنت تاریخی از دوره های دور از زمان 
جمشید شهریار بزرِگ سلسلۀ پیشدادی تا امروز باقی 
مانده و تجلیل شده و رفته رفته به یک روز تاریخی و 
فرهنگی بدل گشته و همه ساله مردم با گردهمایی های 

بزرگ و تهیۀ سفرۀ هفت سین و یا هفت میوه، از این 
روزِ خجسته بزرگ داشت به عمل می آورند.

افغانستان  والیاِت  دیگر  و  کابل  در  نوروز،  مراسم 
همواره با یک شیوۀ خاص برگزار می شود. مردم کابل 
کردِن  درست  هفت میوه،  تهیۀ  نو،  لباس  پوشیدِن  با 
نوروز  پیشواز  به  سرود،  و  ساز  نواختِن  و  شیرینی 
حضراِت  زیارت  به  نوروز  روز  در  کابلیان  می روند. 
می روند  زیارت سخی  و  شاه شهید  عارفاِن  و  عاشقان 
کاریز  به  بهار،  زیبایی   از  بردن  لذت  برای  و هم چنین 
میر، تپۀ زیبای استالف،  گل غندی)گل تپه( و چاریکار 

می روند. 
در والیات هرات، قندهار، ننگرهار، پنجشیر و لوگر و 
سایر والیاِت کشور نیز از این روز باستانی، با شکوه 
پارچه های  از  پوشیده  علِم  یک  برافراشتن  و  خاص 
سبزرنگ ـ که به جهندۀ سخی مشهور و معروف است 

ـ بزرگ داشت به عمل می آید.

حکومت های افغانستان در ادوار مختلف، مراسم نوروز 
را با شأن و منزلِت خاص برگزار کرده اند. در حکومت 
وزارت  سوی  از  خاصی  مراسِم  همه ساله  نیز  کنونی 
حضور  با  شریف  مزار  شهر  در  فرهنگ  و  اطالعات 

مسوولیِن دولتی و مهماماِن خارجی برگزار می شود.  
تاریخ  طول  در  نیز  نوروز  و جشن  نو  سال  مورد  در 
شاعراِن  است.  درآمده  تحریر  رشتۀ  به  متعددی  آثار 
آغازِ  بهار و  بی شماری در گذشته و حال، در وصِف 
سال نو شعر سروده اند. اما در این میان به فرهنِگ جشِن 
سال نو و روزِ نوروز کمتر پرداخته شده است. شایسته 
این  پژوهش گران  و  نویسنده گان  این پس  از  که  است 
جبران  را  خأل  این  و  دهند  مداقه  مورد  را  موضوع 
نهفته  انسانِی  و  زیبا  فرهنِگ  شدِن  روشن  زیرا  کنند. 
خورِ  در  بسیار  ما  خشونت زدۀ  مردمِ  برای  نوروز،  در 
اهمیت است. مسلمًا جشن نوروز، سرشار از آموزه های 
اگر  انسانی ست.  جوامع  تمام  برای  اخالقی  و  انسانی 
پژوهش گران، محققین و نویسنده گان بتوانند این آییِن 
معرفی  به  زیبایش  زوایای  و  ابعاد  تمام  با  را  خوش 
بگیرند، یک منبِع عظیم مادی و معنوی را به بشریت 
هدیه کرده اند. جشن نوروز، یک آیین پاِک تاریخی و 
فرهنگی برای همۀ انسان ها بی شمار می آید که هرگونه 
ستیز با آن، به معنای محروم ساختِن خود از این گنجینه 
و میراِث گرانبها به شمار می آید. می سزد که فرهنگیان 
وارثاِن  اصلی ترین  عنوان  به  افغانستانی  قلم به دستاِن  و 
جشن باستانی نوروز، تمام همت و تالِش خویش را 
کژاندیشان  تهمِت  دایرۀ  از  را  نوروز  تا  بندند  کار  به 
بیرون آرند و نگیِن تمام جشن های تاریخی و فرهنگِی 

جهان سازند.
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وه، باِب بهار می گشاید نـوروز!

نـــوروز؛
جهـان تاریخِی  جشِن  زیباترین 
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اختصاصمبلغ4.1میلیون...
فنی هلیکوپترهای MI-1۷ و MI-35 در ارتش افغانستان و 

تامین قطعات یدکی برای آنهاست.
این کمک و حمایت مالی قرار است از جانب وزارت دفاع 
روسیه و بر طبق بودجه فدرال این کشور در سال جاری 
میالدی اختصاص یابد. مبلغی که روسیه قرار است آن را 
برای این کار اختصاص دهد برای آموزش 45 متخصص 
افغان برای تعمیر هواپیماها در مرکز آموزش نووسیبریسک 

روسیه است.
در این گزارش همچنین آمده است، دولت مسکو به حضور 
پیشبرد  برای  روسیه  ناتو-  مالی  با شورای  و همکاری اش 

اقدامات در ارتش افغانستان ادامه می دهد.
پس از وخامت اوضاع در اوکراین و استقالل شبه جزیره 
کریمه و پیوستن آن به روسیه،  بسیاری از کشورهای عضو 
کنند  قطع  را مسکو  تا همکاری خود  گرفتند  تصمیم  ناتو 
البته رییس اداره اطالعات ناتو در مسکو اعالم کرد که این 

ائتالف تمایلی برای مقابله و رویارویی با روسیه ندارد.

رؤسای  با حضور  نوروز  جشن جهانی 
و  نوروز  حوزۀ  کشورهای  جمهور 
در  امروز  کشورها  این  ارشد  مقام های 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار 

می شود.
تپۀ  در  نوروز  جهانی  جشن  بود  قرار 
حکومت  جایی که  شود.  برگزار  پغمان 
منظور  به  را  دالر  میلیون ها  افغانستان 
اما  رساند؛  به مصرف  آن  آماده سازی 
ظاهراً به دلیل آماده نشدن مکان برگزاری 
جشن نوروز در تپۀ پغمان و تهدیدهای 
که  گرفت  تصمیم  حکومت  امنیتی، 

جشن نوروز را در ارگ برگزار کند.
مقام های  این  از  پیش  که  است  درحالی  این 
جشن  برگزاری  مکان  که  بودند  گفته  حکومت 
جهانی نوروز در پغمان آمادۀ بهره برداری است. 

همه ساله  به گونۀ نوبتی کشورهای حوزۀ تمدنی 
گرامی  ویژه یی  مراسم  طی  را  روز  این  نوروز، 

می دارند.
افغانستان امسال میزبان جشن جهانی نوروز است.
در سال 1388 جشن جهانی نوروز توسط مجمع 

عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته 
شد.

سال  در  جشن  این  بار  نخستین  برای 
ایران،  پایتخت  تهران،  شهر  در   1389
ایران،  کشورهای  مقامات  مشارکت  با 
ترکمنستان،  تاجیکستان،  افغانستان، 

عراق، آذربایجان و ترکیه برگزار شد.
آباد  سعد  در  نیز  نوروز  جشن  دومین 

تهران برگزار شد.
پایتخت  دوشنبه  شهر   1391 سال  در 
آباد  تاجیکستان و در سال 1392 عشق 
پایتخت ترکمنستان میزبان جشن نوروز 

بود.
آباد  عشق  نوروزی  مراسم  در  افغانستان  دولت 
آماده است در سال 1393 میزبان  اعالم کرد که 

جشن جهانی نوروز باشد.
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مردمنگرانتقلبدر...
زنان  از  درصد   90 و  مردان  درصد   94 نظرسنجی، 
افغانستان گفته اند که از انتخابات حمایت می کنند. با آن 
هم، فقط ۷5 درصد مردم افغانستان گفته اند که تصمیم 

دارند در انتخابات شرکت کنند.
آقای نادری گفت تصمیم مردم برای رای دهی در مناطق 
بامیان  »مناطق مرکزی  متفاوت است:  افغانستان  مختلف 
که 90 درصد  را  بیشترین سطح عالقمندی  دایکندی  و 
پایین  می کنند.  شرکت  انتخابات  در  که  اند  گفته  است، 
سطح عالقمندی متاسفانه در کابل است. 85 درصد در 
افغانستان  در شمال شرق  درصد  و ۷8  افغانستان  شرق 
گفته اند که رای می دهند و در جنوب غرب نیز ۷8 درصد 

گفته اند می خواهند رای دهند«.
در شهر کابل تنها 64 درصد مردم گفته اند که در انتخابات 
که  آن  با  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  می کنند.  شرکت 
باال  افغانستان  مردم  نزد  انتخابات  از  حمایت  درصدی 
است، اما درصدی کمتر مرد تصمیم دارند در انتخابات 

شرکت کنند.
دالیل عدم اشتراک در انتخابات

فیفا می گوید بیشتر کسانی که نمی خواهند در انتخابات 
شرکت کنند و رای دهند این است که آن ها از انتخابات 
آگاهی ندارند و نمی دانند که انتخابات چه درد آن ها را 
که  درصدی   20 درصد   26« گفت:  نادری  می کند.  دوا 
گفته اند رای نمی دهند، نداشتن معلومات کافی بوده در 
مورد پروسه و نتایج انتخابات. سومین رقم باالی دلیلی 
که مردم گفته اند اشتراک نمی کنند، موجودیت تقلب در 

انتخابات بوده است«.
گفته  مردم  که 36 درصد  است  آن  از  نظرسنجی حاکی 
اند انتخابات قبلی آزاد و عادالنه نبوده و در آن ها تقلب 

صورت گرفته است.
2۷ درصد مردم برای اشتراک در انتخابات ثبت نام نکرده 
اند. ترس از تقلب، نارضایتی از نامزدها، فقدان اطالعات 
و ناامنی دالیلی است که مردم گفته اند به این دالیل در 

انتخابات شرکت نمی کنند.
نامزد مورد  افغانستان گفته اند که  از مردم  باالیی  درصد 
نظر را خود تعیین می کنند و تصمیم می گیرند که به کدام 

یک از نامزدان رای دهند.
کمیسیون  های  که  اند  گفته  مردم  نظرسنجی  این  در 
این  اما  دارند؛  را  انتخابات  برگزاری  توانایی  انتخاباتی 
بانفوذ  شخصیت های  و  افراد  تاثیر  تحت  کمیسیون ها 

هستند.

...گسترده،عمیقروابطبه
دو  روابط  همچنان  و  جهان  و  منطقه  اوضاع  مورد 
مواصالت،  اقتصاد،  تجارت،  عرصه های  در  کشور 

احداث جاده ها و خط آهن گفت وگو کردیم.
حامد کرزی افزود: خوشبختانه افغانستان و تاجکستان 
در 12 سال گذشته به عمق روابط خود رسیده اند و ما 
روابط بسیار عمیق، گسترده و کامل داریم، این روابط 
را نه تنها حکومت، بلکه مردمان دو کشور نیز تشویق 

نموده اند.
ضمن  تاجکستان  رییس جمهور  رحمان  علی  امام 
افغانستان  مردم  و  جمهور  رییس  به  نوروز  تبریکی 
گفت که نوروز در سنت باستانی ارزشمند ما سرآغاز 
همه نیکی ها و خوبی ها، سازنده گی، آبادی و سرسبزی 
نوروز  روح  این  و  است  بزرگ  آرمان های  و  نیت ها 

ما  دوستانه  مکالمۀ  و  مذاکرات  و  مالقات  سلسلۀ  به 
احساس  لحظه  هر  کرزی  جمهور  رییس  برادرم  با 

می شود.
رییس جمهور تاجکستان گفت که کشورش، خواهان 
همکاری  در  افغانستان  فعال  و  وسیعتر  مشارکت 
منطقه یی و سازمان همکاری شانگهای می باشد. وی 
شانگهای  همکاری  سازمان  ریاست  امسال  ما  افزود: 
را بدوش داریم و در تقویت نقش افغانستان در این 

سازمان، مساعدت فعال خواهیم نمود.
محور  که  کرد  نشان  خاطر  رحمان  علی  امام 
و  بررسی  کرزی،  جمهور  رییس  با  صحبت هایش 
تعیین راه ها و شیوه های گسترش و رشد همه جانبۀ 
تاریخی میان دو  مناسبات دوستانه و تقویت دوستی 

کشور بود.
وی ضمن تاکید بر تطبیق پروژه کاسا 1000 و پروژه 
از  ترکمنستان،  و  افغانستان  تاجکستان،  آهن  راه 

های  عرصه  در  کشور  دو  میان  همکاری ها  گسترش 
زیربنایی، اقتصاد، تجارت، معارف، فرهنگ و هنر ابراز 
کاماًل  امکانات  استفادۀ  ضرورت  بر  و  نمود  رضایت 

نامحدود به شیوه های نو و موثر آن تاکید ورزید.
رییس جمهور  با  که  گفت  تاجکستان  جمهور  رییس 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  به  توجه  با  کرزی 
ساختارهای  روابط  بیشتر  تقویت  روی  افغانستان، 
امنیتی مرزی و نظامی و همچنین ساختارهای عدلی 
و قضایی میان دو کشور به منظور پاسخگویی اصولی 
و موثر به تهدید و خطرات مشترک و تامین امنیت و 

ثبات به پیشرفت همگانی، تاکید نمودیم.
میزبان   1393 نو  سال  در  افغانستان  که  است  گفتنی 
با  امروز  است  قرار  و  می باشد  نوروز  جهانی  جشن 
رتبۀ  عالی  هیات های  و  جمهور  روسای  حضور 
مراسم  طی  جشن  این  نوروز  حوزۀ  کشورهای 

باشکوهی در ارگ برگزار گردد.

درغلۍ؛ بحران زېږوونکې...
کولو رسه پای ته رسېدای يش.

د دې ترڅنګ دا د حکومت دنده چې د خلکو امنیت 

خوندي او د وسله والو مخالفانو د بریدونو مخنیوی 

ډاډمن  یو  ګډون  د  کې  ټاکنو  په  ته  خلکو  وکړي. 

چاپېریال رامنځته او د رڼو، ازادو او عادالنه ټاکنو لپاره 

زمینه برابره کړي. داسې ټاکنې چې له هر ډول درغلیو 

پاکې وي.

رسه  بریدونو  له  مخالفانو  والو  وسله  د  خلک  ځکه 

رسه په ټاکنو کې د ګډون لپاره لېوالتیا ښودلې او نهه 

ورځې وروسته به خپله دا لېوالتیا په ډاګه کړي. خو په 

ټاکنو کې د حکومت او زورواکانو السوهنه او درغلۍ 

خلک اندېښمن کړي دي. 

د فيفا د راپور هم ښيي چې ۲۷ سلنه خلکو ویيل، د 

درغلیو او نا امنۍ له امله په ټاکنو کې ګډون نه کوي. 

افغانستان  د  چې  ویيل،  هم  کرزي  حامد  ولسمرش 

افغان  رسه  اعاملو  بزدالنه  په  کولی  يش  نه  دښمنان 

ولس د خپل رسنوشت له ټاکلو څخه منع کړي، بلکې 

په ميلیونونو افغانان به په راتلونکیو ټاکنو کې د خپلې 

ارادې په متثیل رسه د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته 

به  وروسته  ورځې   ١٠ خربه  په  هغه  د  ورکړي.  رایه 

افغانان د رایې اچونې  میلیونونو  په  په ټول هېواد کې 

د  زعامت  سیايس  د  هېواد  د  او  يش  الړ  ته  مرکزونو 

ټاکلو لپاره به خپله اراده متثیل کړي.

دا  د دې ښودنه کوي، چې افغان ملت د وسله والو له 

برېدونو نه وېرېږي او د هغوی له حملو رسه رسه به په 

ټاکنو کې برخه واخيل؛ خو دا به د ښاغيل کرزي او د 

هغه د حکومت لپاره هم د خجالتۍ خربه وي، چې په 

داسې وضعیت کې به هم دوی په درغلیو الس پورې 

کوي. یو ملت چې د رس په بیه هم د خپل برخلیک د 

ټاکلو لپاره صندقونو ته ځي، دا به سرته جفا وي چې 

حکومت به یې د درغلیو له الرې برخلیک ته بدلون 

ورکوي. 

راتلونکې ټاکنې د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو په څېر نه دي، 

نورو  پنځو  د  له الرې  درغلیو  د  بیا  به  چې حکومت 

کلونو لپاره په خلکو د خپلې خوښې وړ زعیم تحمیل 

کړي، بلکې دا ځل به په ټاکنو کې السوهنې او درغلۍ 

به هېواد له یوه نوي بحران رسه مخ، په ټاکنو به د خلکو 

باور راکم او پایلې به یې د نه منلو وي. نو حکومت 

باید په دې ښه وپوهېږي، فکر پرې وکړي او خلکو ته 

د رڼو ټاکنو د تررسه کولو زمینه برابره کړي.

امروز جشن جهانی نوروز 

درپشتدیوارهایارگبرگزارمیشود

کرزیامضايقراردادامنیتيباامریکاپیشازکنارهگیريازقدرتراردکرد
در  شایعات  روز چهارشنبه  کرزی  رییس جمهور 
مورد این موضوع را که وی پیشنهاد کرده است 
پیش از کناره گیری از قدرت قرارداد امنیتی را با 

امریکا امضا خواهد کرد، به کلی رد کرد.
حامد کرزی در مصاحبه با خبرگزاری شین هوا 
این  زمینه  در  کشور  ریاست جمهوری  کاخ  در 
ساله  پنج  دوره  پایان  از  پیش  وی  که  موضوع 
ریاست جمهوری خود در تاریخ 22 ماه می توافق 
امنیتی را با امریکا امضا خواهد کرد، دو بار گفت 

:» این موضوع درست نیست .«
کرزی  حامد  افغانستان،  اساسی  قانون  اساس  بر 
در تاریخ 22 ماه می قدرت را به جانشین خود 

و  کرد  خواهد  واگذار 
در  نیز  وی  جانشین 
سوم  و  بیست  تاریخ 
همان ماه قدرت را در 

اختیار خواهد گرفت.
اعضای  از  نفر   2500
جرگه مشورتی در ماه 
نومبر سال گذشته طی 
نشستی در لویه جرگه، 
از  متنی  امضای  با 

کرزی خواستند پیش از پایان سال 2013 میالدی 
قرارداد امنیتی را با امریکا امضا کند.

این  صورتی  در  کرد  اعالم  نیز  کرزی  حامد 
قرارداد امنیتی را امضا خواهد کرد که واشنگتن از 
گفت وگوهای صلح میان دولت افغانستان با گروه 

طالبان حمایت کرده، جست وجوی خانه به خانه 
شهروندان این کشور را متوقف کند و از انتخابات 

شفاف در این کشور حمایت کند. 
به گزارش خبرگزاری شین هوا از کابل، واشنگتن 
سال  پایان  از  پیش  که  است  خواسته  کرزی  از 

2013 میالدی این قرارداد امنیتی را امضا کند.
در  است  داده  هشدار  کرزی  به  همچنین  امریکا 
صورتی که قرارداد امنیتی میان واشنگتن و کابل 
که  معناست  این  به  موضوع  این  نشود،  امضا 
این کشور  باید به طور کامل  امریکایی  نیروهای 
در  داخلی  جنگ  وقوع  احتمال  و  کنند  ترک  را 

افغانستان وجود خواهد داشت.
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سرمربی بایرن مونیخ پس از قهرمانی 
زودهنگام در بوندسلیگا به تمجید از 

بازیکنان تیمش پرداخت.
شب گذشته در دیدار هفته بیست و 
هفتم بوندس لیگای آلمان، بایرن در 
برنده شد  بر یک   3 هرتابرلین  خانه 
تا با کسب ۷۷ امتیاز درصدر جدول 
بورسیادورتموند  با  را  فاصله اش 
جشن  و  داده  افزایش  امتیاز   25 به 

قهرمانی زودهنگام بگیرد.
مسابقه  پایان  از  پس  گوآردیوال 

راضی  و  خوشحال  خیلی  گفت: 
هستم که موفق شدیم به هدف خود 
این  با  برسیم.  لیگ  قهرمانی  یعنی 
مجموعه  در  تازه ای  عنوان  موفقیت 
افتخارات بایرن ثبت شد که اهمیت 
بابت  همه  به  خاطر  همین  به  دارد. 

این فصل بزرگ تبریک می گویم.
گواردیوال ادامه داد: امشب همگی با 
هم می رویم و شام صرف می کنیم که 
چنین  وقتی  بگیریم.  قهرمانی  جشن 
باید رفت و  می دهد،  فرصتی دست 
جشن گرفت و از قهرمانی لذت برد. 
البته موظف هستم خیلی خیلی زیاد 
از باشگاه بابت چنین فرصتی تشکر 
اینجا  داده شد  اجازه  من  به  که  کنم 
باشم و این بازیکنان خارق العاده را 

تمرین دهم.
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  مونیخ  بایرن 
باید با منچستر یونایتد دیدار کند که 
است   1999 فینال  تکرار  دیدار  این 
انگلیسی  تیم  بر یک  برتری 2  با  که 

به پایان رسید.

جام  رقابت های  قرعه کشی 
و  شد  برگزار  آسیا  ملت های 
شان  حریفان  آسیایی  تیم های 
اسیا  های  ملت  جام  در  را 

شناختند.
آسیا  ملت های  جام  قرعه کشی 
برگزار شد و تیم های راه یافته 
خود  حریفان  رقابت ها  این  به 
گروه  در  ایران  شناختند.  را 
سوم با امارات، قطر و بحرین 

همگروه شد.
ملت های  جام  گروه بندی 

در   2015 سال  اوایل  که  آسیا 
این  به  برگزار می شود  استرالیا 

شرح است:
گروه 1: استرالیا - کره جنوبی 

-عمان - کویت
گروه 2: ازبکستان -عربستان-

چین - کره شمالی
قطر  -امارات-  ایران   :3 گروه 

- بحرین
گروه 4: جاپان - اردن-عراق - 

تیم قهرمان چلنج کاپ

باراک اوباما در سخنرانی خود در مراسم 
یادبود کشته شدگان جنگ جهانی اول 
و نخست  پادشاه  با حضور  بلژیک  در 
وزیر بلژیک گفت : نیروهای امریکایی 
جنگ  اول،  جهانی  جنگ  طول  در 
افغانستان  و  سرد  جنگ   ، دوم  جهانی 
جنگیده  دیگر  شانه  به  شانه  ولیبی 
نزدیکترین  از  یکی  بلژیک  امروز  اند. 
امریکا در جهان است. بلژیک  شرکای 
کشوری قوی و متحدی توانمند است 
العاده بین  ائتالف فوق  و به لطف این 
دو کشور می دانیم اکنون شاهد سطحی 
که  هستیم  اقتصادی  رونق  و  صلح  از 
این  در  که  اول  جهانی  سربازان جنگ 
کشور جنگیدند اصال تصور آن را نمی 

کردند. 
از  پیش   : گفت  امریکا  جمهور  رییس 
با  دیدار  گورستان طی  این  در  حضور 
پادشاه و نخست وزیر بلژیک ائتالف دو 
درسهایی  کردم.  تر  را مستحکم  کشور 
هنوز  گرفتیم  اول  جهانی  جنگ  از  که 
در  کشور  دو  هستند.  استفاده  قابل 
تالش های بین المللی برای نابود کردن 

سهیم  و  شریک  شیمیایی  های  سالح 
را  قدرتمند  پیام  این  ما  تالش  هستند. 
به جهان دارد که این سالح های هیچ 
ندارد.  کنونی  متمدن  جهان  در  جایی 
جنگ  سربازان  گورستان  از  دیدار  این 
جهانی اول این مسئله را به یاد ما می 
آورد که هیچگاه نباید پیشرفت خود را 
به  دایمی  تعهد  باید  ما  بدانیم.  بدیهی 
صلح داشته باشیم. در سال 1915 یک 
دکتر کانادایی به اسم جان مک کری در 
فاصله ای نه چندان دور از اینجا پشت 
از  شعری  و  شد  سوار  آمبوالنس  یک 
یکی  که  نوشت  جنگ  در  مشاهداتش 
جهانی  جنگ  ادبی  آثار  بزرگترین  از 
اول است وی در این شعر نوشت، این 
متعلق  است  افتاده  زمین  به  که  مشعل 
با  باال بگیرید. اگر  به شما است آن را 
شکنی  پیمان  شدند  کشته  که  افرادی 
کنید خواب و آرامش نخواهیم داشت. 
مردم  گویم  می  شما  به  خطاب  من 
امریکا و بلژیک در کنار دیگر خواهند 
و  آبرو  و  شرف   ، آزادی  برای  و  بود 

پیروزی انسانی تالش خواهند کرد.

از حمله مهاجمان مسلح  هرچند پس 
سازمان  دو  سرینا  کابل  هوتل  بر 
ناظران  انتخابات  از  نظارت  بین المللی 
شان را از افغانستان بیرون کردند، اما 
اروپا  اتحادیه  انتخاباتی  نظارت  گروه 
اطمینان  کشور  این  در  حضورش  از 

می دهد.
نظارت  گروه  رییس  بیرمن  تیجس 
گفت وگو  در  اروپا  اتحادیه  انتخاباتی 
انتخابات  که  گفت  آزادی  رادیو  با 
انتقال  برای  وسیله یی  یگانه  پیشرو 
قدرت صلح آمیز است و باید ناظران 
بین المللی از این پروسه نظارت کنند.

بیرمن گفت با وجود اینکه حمله باالی 
آنان را زیاد متاثر ساخته  هوتل سرینا 
است، اما وی افزود که تا پس از اعالم 
نتایج انتخابات افغانستان در این کشور 

باقی خواهند ماند.
انتخاباتی  نظارت  گروه  گفت:«  او 
انتخابات  ختم  تا  اروپا  اتحادیه 
خواهد  باقی  کشور  این  در  افغانستان 
به دور دوم برود،  انتخابات  اگر  ماند، 

باز هم ما تا هنگام اعالم نتایج انتخابات 
مردم  که  دارم  آرزو  من  بود  خواهیم 
مستقل  و  آزاد  شکل  به  را  شان  رای 
انتخابات  که  است  امید  کنند.  استفاده 
جمهور  رییس  یک  که  باشد  فرصتی 
به  دیگر  جمهور  رییس  به  را  قدرت 

شکل صلح آمیز آن انتقال دهد. »
پس از حمله باالی هوتل کابل سرینا 
اتحادیه  همکاری  و  امنیت  سازمان 
دیموکراسی  ملی  انستیتیوت  و  اروپا 
بیرون  افغانستان  از  را  شان  ناظران 

کردند.
در این حمله یک ناظر انستیتیوت ملی 

دیموکراسی یا NDI نیز کشته شد.
سازمان  دو  این  نیست  معلوم  تاکنون 
بین المللی بار دیگر ناظران شان را به 
افغانستان روان خواهند کرد یا نه، اما 
اروپا  اتحادیه  انتخاباتی  نظارت  گروه 
نبود ناظران این سازمان ها را یک خالء 

می خواند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری 
و شورای های والیتی در 16 همین ماه 

برگزار شود.
می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که آنان بخاطر نظارت از انتخابات به 
یکصد و 50 هزار ناظر کارت نظارت 

را توزیع کرده اند.
یک  آنان  که  گفت  بیرمن  تیجس 
روز  در  اما  دارند  نفری   16 تشکیل 
انتخابات شمار ناظران شانرا تا ۷0 تن 

می رسانند.
وی در مورد چگونگی ماموریت شان 
جا  این  در  اکنون  ما  گفت:«  چنین 
شانزده نفر هستیم، تعداد از همکاران 
از  نظارت  جهت  جهان  سطح  به  ما 
انتخابات در سی ماموریت سهم گرفته 
اند، این ها اشخاص با تجربه هستند، 
انتخابات تعداد ما شانزده تن  در روز 
نخواهد بود، همرا با ما ناظران جامعه 
اروپایی نیز یکجا می شوند که تعداد 
تا ۷0 تن خواهد رسید، که  به 60  ما 
های  شهر  در  بلکه  کابل  در  تنها  نه 
مختلف چون هرات و مزار ناظران ما 
رای  مراکز  در  ما  داشت،  خواهیم  را 
کابل  در  آرا  شمارش  روند  و  دهی 

نظارت می کنیم. »
 

اروپا  اتحادیه  انتخاباتی  نظارت  گروه 
افغانستان  در حالی از حضور اش در 
اواخر  این  در  که  میدهد  اطمینان 
افزایش  در کشور  امنیتی  رویداد های 

یافته است.
سه  روز  به  مسلح  مخالفان  چنانچه 
کمیسیون  ساحوی  دفتر  باالی  شنبه 
مستقل انتخابات در کابل حمله کردند.
که  پذیریند  می  اروپا  اتحادیه  ناظران 
قابل  کامل  گونه  به  امنیتی  وضعیت 
اطمینان نیست اما می گویند که افغانان 

باید در این انتخابات اشتراک کنند.

آرژانتینی  اسطورۀ  مارادونا  دیگو 
حضور  به  خود  عالقۀ  فوتبال  جهان 
پپ  کنار  بایرن  نیمکت  روی 

گواردیوال اظهار کرد.
مارادونا در گفتگویی با اشپورت بیلد 
هفته  داشت:« می خواهم یک  اظهار 
تماشای  به  کنم  کار  گواردیوال  برای 
تمرینات او بنشینم چون واقعا از آن 

لذت می برم.«
دیگو در ادامه تیم ملی آلمان را یکی 
از بهترین تیم های جهان می داند و 
برزیل  در  قهرمانی  مدعی  را  ها  آن 
آلمان  گوید:«  می  و  کند  می  معرفی 
چیزی  و  است  مند  قدرت  بسیار 
برای  ها  آن  نکرده  تغییر  تیم  این  در 

قهرمانی مورد عالقه هستند.«
می  ادامه  فوتبال  دنیای  اسبق  ستارۀ 
دهد:« اما آن ها نسبت به گذشته یک 
تفاوت داشته اند شمامی توانید بازی 
های با شکوه را از آلمان ها ببینید آن 
ها گام های بلندی رو به جلو برداشته 
اند آن ها سرگرم کننده تر بازی می 
توپ  به  دل  گذشته  مانند  به  و  کنند 

های بلند نبسته اند.«
مارادونا فیلیپ الم را بهترین بازیکن 
ادامه  و  داند  می  آلمان  حاضر  حال 
می دهد:« الم می تواند در هر پست 

دفاع کناری و اکنون در هافبک بازی 
کند او بدلیل اینکه به خوبی می تواند 
توپ پخش کند توسط گواردیوال در 
میانه میدان به کار گرفته شد او اکنون 

مظهر فوتبال آلمان است.«
مارادونا  نیز  لواندوفکسی  انتقال 
گفت:«  و  برداشت  نظر  اظهار  به  را 
لواندفوسکی  و  گوتسه  حضور  با 
بایرن کامل خواهد شد.« او در ادامه 
بایرن  توسط  مسی  خرید  احتمال  به 
اشاره کرد و گفت:« با حضور مسی و 
لواندوفکسی در یک تیم همه ی تیم 
اگر  کنند  تالش  دومی  برای  باید  ها 
بایرن اقدام به خرید مسی کند من به 
عنوان کمک پپ روی نیمکت بایرن 

خواهم بود.«

گواردیوال :

ازاینقهرمانیخیلیخوشحالم
2015آسیاهایملتجامکاملبندیگروه

اوباما:

 درسهايجنگجهانياولهنوزقابلاستفادههستند

ورزش
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کابو نهه ورځې ټاکنو ته پاتې دي. هغه ټاکنې چې د هېواد 
او هېوادوالو د راتلونکې لپاره خورا ارزښتمنې او برخلیک 
او  ټاکنو کې د ګډون  په دې  ټاکونکي ګڼل کېږي. خلکو 

وسله والو مخالفانو یې د مختل کولو هوډ کړی دی.
خلک لېواله دي چې په ټاکنو کې برخه واخيل. ځکه ټاکنې 
د خپل راتلونکي او برخلیک ټاکلو لپاره یوازینۍ الره ګڼي. 
د ازادو او عادالنه ټاکنو بنسټ په یوې تازه نظر پوښتنه کې 
په ډاګه کړې چې د هېواد کابو دوه نوي سلنه خلک له ټاکنو 

مالتړ کوي.
سلنه   ۷۵ دپاسه  څه  چې  ښيي  پوښتنه  نظر  بنسټ  دغه  د 
خلک غواړي په ټاکنو کې برخه واخيل او د ټاکنو په ورځ 
خپلې رايې وکاروي. دغه بنسټ ته ۸۵ سلنه خلکو وييل 
هغه چاته به رايه ورکړي، چې د افغانستان د راتلونکې لپاره 
ښه تګالره ولري، پوه او هېواد ته ژمن وي. له ټاکنو د مالتړ 
په برخه کې ۹۰ سلنه ښځو له ټاکنو مالتړ ښوولی او ۹۴ 

سلنه نارينه و وييل، چې د ټاکنو مالتړ کوي.
دغه راز په کابل کې یوه بل بنسټ بیا په ټاکنو کې د خلکو د 
ګډون لپاره د هغوی السلیکونه ټول کړي دي. چې له ټاکنو 

رسه د خلکو لېوالتیا په ګوته کوي. 
خو وسله والو طالبانو د دې لپاره چې په ټاکنو کې د خلکو 
له ګډون مخنیوی وکړي په هېواد کې په ځینو وېره اچوونکیو 
بریدونو الس پورې کړ. په کابل رسینا، په ننګرهار کې په 
لومړۍ امنیتي حوزې او ميل راډیو ټلوېزون، په کونړ کې 
په کابلبانک، په کابل کې د ټاکنو په سیمه ییز دفرت بریدونو 
هڅه  رسه  بریدونو  ځامنرګیو  په  کې  فراه  او  کندوز  په  او 
وکړه چې په خلکو کې وېره خپره کړي. هغوی له دې الرې 
برخه وانخيل.  ټاکنو کې  په  غوښتل خلک و ویروي چې 
دغه راز یې په ځينو سیمو کې ال له وړاندې داسې خربداري 

خپاره کړي چې خلک دې په ټاکنو کې برخه نه اخيل.
له شک پرته چې دا ډول بریدونه به د خلکو په روان او په 

ټاکنو کې د ګډون په پرېکړې تر یوه حده منفي اغېز وکړي. 
مګر خلک باید په دې هم وپوهېږي چې ښه راتلونکې یې 
جرئت  او  قربانۍ  دا  يش.  ترالسه  کېدای  نيش  اسانۍ  په 
ته اړتیا لري. ځکه یوازې په ټاکنو کې د دوی پراخ ګډون 
دی چې کوالی وسله والو مخالفانو ته په مخ درنه څپېړه 
کړي.  تضمین  راتلونکې  روښانه  افغانستان  د  او  ورکړي 
که چېرې خلک د وسله والو طالبانو د ګواښونو او د دغه 
ډول بریدونو د وېرې له امله په ټاکنو کې برخه وانخيل، دا 
به د افغان ملت د ټول عمر د وېرې المل يش. هغوی به 
یوه تیاره راتلونکې په مخکې ولري. نه به سولې او امن ته 
ورسېږي او نه به یې هغه هیلې وغوړېږي چې غوړېدو ته 

یې په مته دي.
افغان ملت یوه الره په مخکې لري او هغه دا چې په ټاکنو 
ته  نوماند  وړ  خوښې  خپلې  د  وکړي.  ګډون  پراخ  کې 
اوسنیو ستونزو  له  وټاکي.  راتلونکې  او خپله  رایه ورکړي 
خالصون او د نننیو ګواښونو له منځه وړل یوازې او یوازې 
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درغلۍ؛ بحران زېږوونکې پدیده!
که  ریاست جمهوری چنانی  انتخابات  نامزد  نعیم  نادر 
رسول  زلمی  نفع  به  گذشته  روز  می شد،  برده  انتظار 
کناره گیری  جمهوری  ریاست  انتخابات  دیگر  نامزد 

کرد.
جمع  در  حضور  با  گذشته  روز  نادرنعیم  سردار 
رسول  زلمی  نفع  به  را  خود  انصراف  خبرنگاران، 
که  آنجا  از  گفت:  و  کرد  اعالم  رسمی  به صورت 
برنامه هایم با برنامه   های زلمی رسول مشترک بود پس 
از مشورت با بزرگان قومی از نامزدی خود، به نفع وی 

منصرف شدم.
انتخابات  نامزد  وردک  عبدالرحیم  نیز  این  از  پیش 
انصراف  خود  نامزدی  از  افغانستان  ریاست جمهوری 
داده و قیوم کرزی برادر رییس جمهور نیز به نفع زلمی 

رسول کناره گیری کرده بود.
با انصراف این سه نامزد، شمار کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان به هشت نفر کاهش یافت.
پیش  از  رسول  زلمی  نفع  به  نعیم  نادر  رفتن  کنار 
مشخص بود. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات 

برخی نامزدان دیگر حکومتی نیز به نفع زلمی رسول 
کنار خواهند رفت.

افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  قراراست 
شانزدهم ماه حمل برگزار شود.

به  اخیر  روزهای  در  ریاست جمهوری  نامزدان 
کمپاین های انتخاباتی شان شدت بخشیده اند.

نادرنعــیمهـمکـناررفـت

الدین  مفتاح  بازداشت  از  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 
مشهور به منصور از فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی 

در شرق کشور خبر داد.
ارسال  با  چهارشنبه  روز  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 
فرماندهان  از  یکی  منصور  بازداشت  از  خبرنامه یی، 
ارشد گروه طالبان پاکستانی در شهرستان ناری والیت 

کنر خبر داد.
چترال  منطقه  اهالی  از  منصور  گزارش  این  اساس  بر 
ریاست  انتخابات  روند  در  اخالل  برای  پاکستان 
جمهوری و شوراهای والیتی افغانستان که قرار است تا 
10 روز دیگر برگزار شود، وارد والیت کنر شده است.
چند  افزود:  بیانیه  این  در  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 
قبضه سالح کمری، مقداری مواد منفجره، بمب دستی 
و مدارک شناسایی پاکستانی از منصور کشف و ضبط 

شد.
بر اساس این گزارش این فرمانده طالبان پاکستانی در 
بازجویی های اولیه اعتراف کرده است که برای اخالل 
در روند انتخابات افغانستان وارد والیت کنر شده است.

فرماندهارشدطالبانپاکستانیدرکنربازداشتشد

مردم حامسه می آفرینند آگهی


