
قهرمان ملی 
کشور:

پاکستان چیزی 
باالتر از دوستی 
از ما توقع دارند 

رییس جمهور غنی انتخابات مجلس نماینده گان را یک 
چالش و آزمون جدی در برابر حکومت عنوان کرد.

بخش  در  اصالحات  آوردن  که  است  درحالی  این 
توافقنامۀ  امضای  برای  شرط ها  پیش  از  یکی  انتخابات 

حکومت وحدت ملی بود.
بخش  در  را  اصالحات  آوردن  جمهور  رییس  اکنون 
که  می دهد  اطمینان  اما  می داند؛  زمان  نیازمند  انتخابات 
به  میالدی   ۲۰۱۹ سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 

گونۀ شفاف برگزار خواهد شد.
کار  آغاز  دربارۀ  نگرانی ها  به  پاسخ  در  رییس جمهور 
برگزاری  زمان  انتخابات و  نظام  کمیسیون ویژه اصالح 
انتخابات مجلس نماینده گان چیزی نمی گوید؛ اما تأکید 
می ورزد که حکومت برای آوردن اصالحات در بخش 

انتخابات ارادۀ جدی دارد.
اظهارداشت:  تماس  گروه  نشست  در  غنی  اشرف 
»اصالحات در بخش انتخابات یک امر حتمی است، در 

این باره اجماع وجود دارد. گفته می توانم که انتخابات 
۲۰۱۹ در فضای شفاف برگزار خواهد شد؛ اما انتخابات 
پارلمانی یک چالش جدی برای ما است. با وجود هزینه 
شدن یک میلیارد دالر هنوز هم نظام انتخابات افغانستان 

با مشکالتی روبرو است و به اصالحات نیاز دارد«.
درهمین حال، نهادهای...                   ادامه صفحه 6
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بلندنظر باشيد و هدف هاي بزرگ تعيين كنيد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تفاهم نامۀ ننگیِن استخباراتی 
و مشـخص نبـودِن صف مخـالفان

سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت  میان  تفاهمنامه  امضای 
داشته  دنبال  به  را  تندی  واکنش های  پاکستان  استخباراتی 
است و قرار است روز یک شنبه، مشاور شورای امنیت ملی 
و رییس عمومی امنیت ملی، به خاطر توضیح این مساله به 

مجلس نماینده گان بروند. +
از شخصیت های مستقل ملی سیاسی تا  رهبران جهادی و 
مقامات بلندپایۀ حکومت پیشین و شهروندان کشور، همه بر 
لغو این تفاهمنامه تأکید ورزیدند....          ادامه صفحه 6

بنابر هدایت برادرم بزرگورام شهید مسعود، این بار وظیفه گرفتم 
تا با خانم بی نظیر بوتو که در حال تبعید در لندن بود، تماس 
برقرار نموده، معرفی و در مورد گذشتۀ سیاست پاکستان در مورد 

افغانستان تبادل نظر نماییم. 
الحسن  شمس  واجد  آقای  بوتو،  خانم  معیتی  در  منظور  بدین 
که  داشتیم  دیداری  هم  با  لندن  در  پاکستان  سفیر  و  دستیارشان 
چنین  را  ای«  اس  »ای  ماموریت  و  افغانستان  داستان  از  بخشی 

تعریف نمود :
»در زمان جهاد افغانستان، وقتی...                    ادامه صفحه 6

رییس گروه بین المللی تماس در نشست خبری در کابل 
ضمن اشاره به تعهدات حکومت وحدت ملی به جامعه 
بین المللی اعالم کرد که کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی 

افغانستان باید هرچه سریعتر کار خود را آغاز کند.
مایکل کخ رییس گروه بین المللی تماس و نماینده آلمان 
برای افغانستان و پاکستان، اعالم کرد: کمیسیون اصالحات 
نظام انتخاباتی در افغانستان باید هرچه سریعتر کار خود 

را آغاز کند.
مایکل کخ این مسأله را روز پنجشنبه در نشست مشترک 
خبری با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان بیان کرد.
وی با اشاره به تعهدات حکومت وحدت ملی در خصوص 
افغانستان گفت:  انتخاباتی  تشکیل کمیسیون اصالح نظام 
کشور  این  انتخابات  روند  به  جهانی  جامعه  کمک های 

براساس شرایط توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی در 
این زمینه صورت خواهد گرفت.

رییس گروه بین المللی تماس اظهار داشت: همه می دانند 
و  گردیده  ایجاد  انتخاباتی  نظام  اصالحات  کمیسیون  که 
تمامی کارمندانش نیز استخدام شده اند و در این خصوص 
هرچه  باید  کمیسیون  این  حال  اما  شده؛  کلی  اجماع  نیز 

زودتر کار خود را آغاز کند.
این در حالی است که بر سر انتخاب رییس کمیسیون و 
این  می شود  گفته  و  دارد  وجود  اختالف  وظایف  شرح 
مسأله موجب شده که تاکنون کار این کمیسیون آغاز نشود.
دانیل فیلدمن نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان 
گفت: برای عملی شدن تعهدات حکومت وحدت ملی، 
انتخاباتی کار خود  انتظار دارد کمیسیون اصالحات نظام 
را آغاز کند....                                  ادامه صفحه 6

نگرانی از ترفند تازۀ 
پاکستان

رسیدن به دریای آمو بخشی 

از استراتیژی پاکستان

رییس دولت وحدت ملی در نشست گروه تماس:
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وضعیِت کشور هر روز بیشتر از روزِ گذشته 
امر  این  دلیِل  می  گذارد.  وخامت  به  رو 
چیست و چرا دولت نمی تواند بر مشکالت 

و چالش ها فایق آید؟
رهبران دولت وحدت ملی هر کدام در این 
از  زیاد  دارند که  را  مورد دیدگاه هاِی خود 
یک دیگر متفاوت نیست. داکتر عبداهلل رییس 
اجرایِی دولت وحدت ملی چند روز پیش 
گفت که مشکالت فعلی، یک باره به وجود 
نیامده و ریشه در گذشته دارد. ظاهراً آقای 
عبداهلل تالش کرد که دولِت پیشین را مقصر 

وضعیِت فعلی نشان دهد. 
کمی  با  نیز  جمهوری  رییس  اشرف غنی 
که  است  معتقد  دیدگاه  این  از  تفاوت 
نکرده،  چندانی  تغییر  گذشته  از  وضعیت 
ایجاد  از  پس  ماه های  در  افغانستان  ولی 
دولت وحدت ملی با گروه های بیشتری از 

مخالفاِن مسلح روبه رو شده است. 
افغانستان  داخلۀ  وزیر  علومی  نورالحق 
حمالِت  پی  در  کشور،  شمال  به  سفر  در 
گروه های هراس افکن به والیت کندز، گفت 
که شمال را دوستانی ناامن ساخته اند که با 
نظام اند ولی اختالف های میان گروهی دارند. 
آقای علومی از شخص و یا گروهِ خاصی نام 
نبرد، ولی گفتِن این موضوع نیز به ساده گی 
نیز چندان  نشان می دهد که نظام در داخل 
مصون نیست. اما این سخنان و توجیه ها به 
هیچ صورت نمی توانند واقعیت های موجود 

را پنهان کنند. 
حمالت  ناامنی،  که  است  این  واقعیت 
و  سازمان یافته  آدم ربایی های  انتحاری، 
بی پیشینه یی  به صورِت  جبهه یی  جنگ های 
افزایش یافته اند. روزی نیست که افغانستان 
شاهد انتحار و انفجار نباشد. روزی نیست 
در  گسترده  درگیری های  از  رسانه ها  که 
نیست  ندهند و روزی  مناطق مختلف خبر 
که گفته نشود برخی شهرهای افغانستان در 

آستانۀ سقوط قرار دارند. 
نیز در  در همین حال، نرخ بی کاری و فقر 

کشور به صورِت کم سابقه یی بلند رفته است. 
افغانی  برابِر  در  روز  هر  خارجی  ارزهای 
می پیمایند.  سیر صعودی  کشور  پول  واحد 
برابر  در  دالر  گذشته،  ماه  یک  در  دست کم 
افغانی از 57 به 6۱ افغانی صعود کرده است. 
قیمت مواد غذایی نیز که عمدتًا از خارج و 
با ارزهای خارجی وارد کشور می شوند نیز 
باال رفته است. مشکل است بتوان درک کرد 
که کارمنداِن پایین رتبۀ دولت با حقوق های 

ناچیز چه گونه زنده گی می کنند! 
مشکالت مردم پس از ایجاد دولت وحدت 
ملی، بیشتر و بیشتر شده و این مورد می تواند 
به عنوان پاشنۀ آشیِل نظام مطرح باشد. ظاهر 
موفق تر  پیشین  دولِت  که  است  این  قضایا 
مردم  است.  می کرده  عمل  فعلی  دولِت  از 
جمهوری  ریاست  زمان  در  که  می گویند 
آقای کرزی، سطح ناامنی ها این قدر گسترده 
بیـداد  این قدر  بی کاری  نبود.  فراگیر  و 
نمی کرد و حداقل دولِت پیشین توانسته بود 
نرخ ارزهای خارجی را در برابر افغانی در 

یک میزاِن مشخص ثابت نگه دارد.
حق  می کنند،  قضاوت  چنین  مردم  این که   
به  که  خواست  مردم  از  نمی توان  دارند. 
به صورِت  را  مسایل  و  بروند  قضایا  عمِق 
ریشه یی ببینند. چنین انتظاری از شهروندان 
است.  واقعیت  از  دور  به  انتظاری  داشتن، 
آن ها  مقایسه می کنند،  قضایا  از ظاهِر  مردم 
جامعه شناس و سیاست مدارِ اکادمیک نیستند 
که به عوامل و ریشه ها پی ببرند. وقتی در 
از یک خانوده کشته  انتحاری عضوی  یک 
می شود، دیگر اعضای خانواده به تحلیل های 
جامعه شناسانه دست نمی زنند. آنان دولت را 
حق  و  می دانند  وضعیت  مسووِل  و  مقصر 
هم دارند. آیا وقتی کارمندان دولت می بینند 
حقوق شان در برابر نیازهای خانواده های شان 
عرق شرم بر جبین می آورد و نمی توانند چند 
تهیه  فرزندان شان  برای  غذای خوب  وعده 
کنند، باید بروند به کتاب های جامعه شناسِی 
سیاسی مراجعه کنند و حِل مشکالت را در 

از  توقعی  چنین  داشتن  آیا  بیابند؟  آن جاها 
مردم بی جا و بی مورد نیست؟ 

نتوانستند  که  بدانند  باید  فعلی  دولت مرداِن 
به وعده های شان عمل کنند. از آیندۀ روشنی 
وعده  انتخاباتی شان  مبارزات  در  آن ها  که 
مردم  اعتماد  نیست.  خبری  دیگر  می دادند، 
است.  رفتـه  میان  از  فعلی  دولت مرداِن  به 
تفاوِت  و  نظر  اختالف  این همه  از  مردم 
مسأله یی  هر  سِر  بر  شده اند.  خسته  دیدگاه 
ـ چه ُخرد و چه بزرگ ـ گفته می شود که 
میان رهبران دولت وحدت ملی اختالف نظر 
وجود دارد. البته در این  میان، مشکل کالن 
آن ها، بی برنامه گی های شان است. هیچ کدام 
از دو رهبر جلیل القدرِ کشور تا هنوز گفته 
نتوانسته اند که ریشه های مشکالِت فعلی در 
کجاست و چه راهکارهایی برای حِل آن ها 

دارند. 
در  دولت  امنیتِی  و  اقتصادی  سیاست های 
هاله یی از ابهام قرار دارد و مشخص نیست 
که طرح و برنامۀ مدون برای رفِع چالش ها 
ملی  وحدت  دولت  خیر.  یا  و  دارد  وجود 
به سر  نبایدها  و  بایدها  میان  سرگردانی  در 
زمانی  واقعًا چه  که  نیست  معلوم  و  می برد 
گرفته  نظر  در  عملی  برنامه های  آغاز  برای 

شده است. 
اصالح  و  تغییر  از  همواره  دولت  رهبران 
از  نشانی  عمل  در  ولی  می گویند،  سخن 
تغییر و اصالح را نمی توان در سطح جامعه 

و کشور سراغ گرفت. 
عمل  و  اندیشه  به  بحران  دچار  کشورهای 
شوربختانه  که  دارند  نیاز  توامان  به صورِت 
دولت وحدت ملی هنوز نتوانسته نشان دهد 
که دولتی با مدیریِت بحران است. وضعیت 
به صراحت  می توان  نشود،  مهار  اگر  فعلی 
گفت که به زودی پیامدهای آن در کل کشور 
به گونۀ محسوس خود را نشان خواهد داد 
و زمینۀ بحران های کالن تر را فراهم خواهد 

کرد. 
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احمد عمــران

  دولت وحدت ملی و ناکامی
 در حکومت داری

 

سال ها قبل احمدشاه مسعود قهرمان ملِی کشور گفته بود که 
پاکستان از افغانستان چیزی فراتر از دوستی می خواهد و به 
کمتر از تسلیم شدِن افغانستان قناعت نمی کند. امروز می بینیم 

که سخنان دیروزِ قهرمان ملِی ما دانه دانه عملی می شود.
بعد از بلند شدِن سروصداهای زیاد دربارۀ امضای یک سند 
افغانستان،  و  پاکستان  استخباراتی  سازمان  میان  استراتژیک 
این سند  نشدِن  امضا  از  اریاست جمهوری خبر  ارگ  حاال 
می دهد و می گوید که فقط پیش نویِس این سند مضا شده و 
اصِل این سند زمانی امضا می شود که رییساِن استخباراتِی هر 

دو طرف آن را مضا کنند. 
این وضع مشخص می سازد که دولت وحدت ملِی افغانستان 
می شود،  تصور  که  حدی  از  فراتر  پاکستان  با  برخورد  در 
خوش بینی نشان داده و حاال در یک جنجاِل کالن گیر مانده 
است. واکنش های ملی در برابِر این اقدام نشان داد که ارگ 
را  خطرناکی  گامِ  مردم،  منافع  برابِر  در  ریاست جمهوری 

برداشته است.
پس از جروبحث های زیاد و روشن شدِن موقِف هر دو طرِف 
دولت وحدِت ملی در مورد این سند، این نکته به دست آمده 
امضای  به  ریاست جمهوری عالقۀ شدیدی  است که طرِف 
سند امنیتی و همکاری های استخباراتی به نفِع پاکستان دارد؛ 
اما ریاست اجرایی در کنار داشتن رضایت به امضای چنین 

سندی، از جانب ریاست جمهوری اغفال شده است. 
ارگ  که  می دهد  نشان  سند،  این  دست کاری  و  پنهان کاری 
ریاست جمهوری با کماِل تأسف به عنواِن یک مرجِع بااعتبار 
شأِن  در  که  می زند  اقدام هایی  به  دست  و  نمی کند  عمل 

ریاست جمهوری نیست. 
می دهد  نشان  کشور  اجرایی  ریاست  در  مسووالن  سخنان 
اظهارات  هم  حاال  و  گرفته اند  قرار  فریب  مورد  آنان  که 
برخالِف  که  می دهد  نشان  ملی  امنیِت  شورای  سخنگوی 
اظهاراِت مقام ها در ریاست جمهوری و ریاست امنیت ملی، 
اکنون این سند در معرِض ابطال قرار گرفته است. این نشان 
می دهد که ارگ ریاست جمهوری از موضع نخستیِن خود 

کنار آمده و از امضا نشدِن این سند سخن می زند. 
اما این که طرِف ریاست اجرایی ادعا کرده که سنِد امضا شده 
با سندی که میان رییس جمهور و رییس اجرایی مورد توافق 
قرار گرفته، تفاوِت کالنی دارد و مواردی که جنجالی شده اند 
هرگز در سنِد مورد تفاهِم هر دو رییس دولت وحدت ملی 
وجود نداشته؛ از دستبرد و دستکاری یی به سطِح خیانِت ملی 

در این سند حکایت دارد.
حاال که شورای امنیِت ریاست جمهوری می گوید که این سند 
امضا نشده است، معلوم می شود که ارگ ریاست جمهوری، 
زیر فشارِ افکار عامه، مجلس نماینده گان و رسانه ها وادار به 
عقب نشینی شده است. باور داریم که اگر چنین هشدارها و 
بدون  هم  انعطافی  چنین  یک  نمی داشت،  وجود  واکنش ها 

شک صورت نمی گرفت. 
به هر صورت، حاال کار به جایی رسیده که همۀ مردم در 
برابر امضای چنین سندی قرار دارند و مجلس نماینده گان و 
مجلس سنا هم در برابِر آن موضع گرفته اند. امروز قرار است 
امنیت  شورای  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مسووالن  که 

ملی، به مجلس رفته و توضیح بدهند. 
 انتظار این است که مجلس نماینده گان از مسووالن در ارگ 
در  چه طور  که  بپرسد  اجرایی  ریاست  و  ریاست جمهوری 
سند مورد تفاهِم هر دو رییس دولت وحدت ملی، دست برد 
صورت گرفته و موارد دیگری برخالِف منافع ملی افغانستان 

در آن گنجانیده شده است.
 از طرف دیگر، باید مجلس نماینده گان بپرسد که مقام های 
پاکستان  جانب  با  اعتماد  کدام  بنیاد  بر  ملی  دولت وحدِت 
که  حالی  در  می کنند،  امضا  را  محتوا  این  به  سندهایی 
نکرده  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  برای  هیچ تالشی  پاکستان 
است. اگر اکنون جلِو یک چنین حرکت هایی گرفته نشود، 
دیری نخواهد گذشت که ما به عنواِن صوبۀ پنجِم پاکستان 
به گونۀ رسمی در اختیارِ آن کشور قرار می گیریم و از سطِح 

کشورداری به سطح صوبه داری تقلیل می یابیم.

افغانستان
 در مسیِر صوبه شدن
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قهرمان ملی کشور:

پاکستان چیزی باالتر از دوستی از ما توقع دارد 
اشاره:

شهید احمدشاه قهرمان ملی کشور پس از سفر 
تاریخی اش به اروپا در پیوند به گفت وگوها 
دوشنبۀ  شهر  در  سفر  این  در  برنامه  هایش  و 
تاجیکستان در یک کنفرانس خبری ظاهر شد.

سال  چهارده  دست کم  که  کنفرانس  این  در 
پیش برگزار شده بود، خبرنگاری از احمدشاه 
مسعود در پیوند به سیاست های پاکستان در 
این  با  تفاهم  و  کنارآمدن  و  افغانستان  قبال 

کشور می پرسد.
 قهرمان ملی کشور در پاسخ به این پرسش 
گفت که پاکستان می خواهد که یک حکومت 
مزدور در کابل داشته باشد و این کشور یک 
استراتیژی به خصوصی در منطقه دارد، فقط 
با کسی کنار می آید که استراتیژی اش را تائید 

کند و در خدمت استراتیژی اش قرار بگیرد.
واضح  دهه،  یک ونیم  به  نزدیک  از   پس 
ملی  قهرمان  اظهارات  که  است  گردیده 
و  دقیق  چقدر  پاکستان  به  پیوند  در  کشور 

حساب شده بوده است. 
در  تغییری  هیچ گونه  امروز  تا  زمان  آن  از 
سیاست پاکستان در قبال افغانستان به وجود 
راه های  همچنان  اسالم آباد  و  است  نیامده 
را  افغانستان  در  تشنج  و  کشیدن  بحران  به 

جست وجو کرده و دنبال می کند. 
برای  این سوال و پاسخ را  روزنامۀ ماندگار 
و  سیاست مداران  آگاهی  و  بیشتر  روشن 
ویدویی  نوار  یک  روی  از  کشور،  مردمان 

پیاده کرده به نشر می سپارد:

پرسش: حقیقت مسلم است که همسایه های 
دارند،  افغانستان  در  منافع خاصی  افغانستان 
پاکستان نیز از میان همین همسایه ها است که 
منافع خاص خود را دارد و دلیل مبارزۀ شما 
در برابر طالبان هم همین است، آیا نمی شود 
به  پاکستان  سیاست های  داشت  نظر  در  با 

نحوی با آن کشور به تفاهم رسید؟
پاسخ: در این شکی نیست که همسایه های ما در 
ساحات مختلف هر یک منافع  مختلف در کشور 
ما دارند؛ مگر من یقین دارم که اکثر همسایه ها 

به این نتیجه رسیده اند که منافع شان در صلح و 
امنیت در افغانستان است. تاجیکستان منفعتش 
در صلح و امنیت در افغانستان است، ازبکستان، 
ترکمنستان و ایران همچنان؛ این چیزی ست که 
من از مقامات رسمی و طراز اول شان شنیده ام.

در پیوند به پاکستان؛ پاکستان در مقابله با هند 
به زعم خودش با بلند پروازی هایی که جنراالن 
از  دوستی  از  باالتر  چیزی  دارند،  آن  نظامی 
تنها  پاکستان  درخواست  اگر  دارند.  توقع  ما 
پرابلمی  اصاًل  می بود،  افغانستان  ملت  دوستی 

وجود نمی داشت.
مزدور  حکومت  یک  که  می خواهد  پاکستان 
به  من  بارها  را  مسأله  این  و  باشد  داشته 
از  که  پاکستانی ها در مالقات های خود گفته ام 

ما افغان ها شما آرزوی غالم شدن نداشته باشید. 
ما می توانیم به شما پاکستانی ها بهترین دوست 
اگر  اما  منفعت شما در دوستی ماست.  باشیم، 
می کنیم،  پیدا  غالم  اینجا  نه  که  باشید  خواسته 

این خیال است و محال است و جنون.
یک تعداد از برادران همین طور فکر می کردند 
طریق  از  کرد.  پاکستان صحبت  با  می شود  که 
مذاکره، ارتباطات می شود در سیاست پاکستان 
تغییر آورد. من تا هنوز به این باور نرسیده ام؛ 
پاکستان یک استراتیژی به خصوص در منطقه 
دارد، فقط با کسی کنار می آید که استراتیژی اش 
را تائید کند و در خدمت استراتیژی اش قرار 
پاکستان  در  را  تحول  این  من  هنوز  بگیرد. 

ندیده ام.

نامزد وزارت دفاع 
و رییس ستاد مشترک 
ارتش مشخص شدند

خانم یک پولیس پس از شنیدن خبر 
مرگ شوهرش خودکشی کرد

نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان و پاکستان به روزنامۀ آلمانی دی ولت:

 دستاوردهای افغانستان نباید نابود شوند

رییس جمهور غنی روز پنج شنبه نامزدی معصوم ستانکزی را 
به حیث وزیر دفاع اعالم کرد. او اگر بتواند رای تایید پارلمان 
را بگیرد، کابینه حکومت وحدت ملی بعد از حدود هفت ماه 

تکمیل می شود.
رییس  میان  اختالفات  دلیل  به  افغانستان  دفاع  وزارت  پُست 
جمهور و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت تا حاال خالی 

مانده است.
غنی که در نشست گروه بین المللی تماس افغانستان در کابل 
دفاع  وزیر  ستانکزی  معصوم  »آقای  گفت:  می کرد،  سخنرانی 
آینده ما خواهد بود.« او افزود که تالش می کند دیگر مقام های 

ارشد حکومتی به شمول والی ها را به زودی معرفی کند.
ستانکزی که قباًل به عنوان مشاور حامد کرزی رییس جمهور 
مجلس  تایید  رای  نیازمند  است،  کرده  کار  افغانستان  پیشین 
برای مقام جدید است. رییس جمهور بار اول جنرال شیرمحمد 
کریمی لوی درستیز کنونی را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع 
به  را  پارلمان  اعتماد  رای  نتوانست  او  اما  بود،  کرده  معرفی 

دست بیاورد.
پروسه تعیین اعضای کابینه و دیگر مقام های دولتی افغانستان 
ماه  در  ملی  می رود. هرچند حکومت وحدت  پیش  کندی  به 
سپتمبر گذشته به کار شروع کرد، اما تا حاال فقط ۲4 وزیر از 

۲5 وزیر کابینه به کارهای خود آغاز کرده اند.
به  به دلیل تاخیر در معرفی وزیر دفاع که ظاهراً  اشرف غنی 
دلیل اختالفات اش با عبداهلل بوده است، مورد انتقادهای شدید 
قرار گرفته است، آن هم در زمانی که حمالت طالبان در اکثر 

نقاط افغانستان شدت گرفته است.
ثباتی  بی  به  دفاع  وزیر  معرفی  در  تاخیر  که  معتقدند  برخی 
افزوده است. زیرا از یک طرف نیروهای ناتو ماموریت جنگی 
تهاجم  از سوی دیگر گروه طالبان  اند و  داده  خود را خاتمه 

بهاری خود را آغاز کرده است.
براساس برخی گزارش ها، ریاست اجرایی دولت وحدت ملی، 
جنرال قدم شاه شهیم از فرماندهان ارشد کنونی وزارت دفاع را 

به حیث رییس ستاد مشترک ارتش برگزیده است. 

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان با تاکید بر لزوم تجدید نظر غرب 
منافع  برای  همچنان  افغانستان  که  گفت  کشور  این  از  خود  بازگشت  برنامه های  در 

استراتژیک امریکا و امنیت جهان بسیار مهم است.
دانیل فلدمن نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان در گفت وگو با روزنامه 
آلمانی »دی ولت« اظهار داشت که افغانستان همچنان برای منافع استراتژیک ما و امنیت 
جهان بسیار مهم است. کشورهای ما امکانات مالی هنگفتی را برای پایداری این منطقه 
به کار برده اند و بسیاری از سربازان ما در این راه زندگی خود را از دست داده اند. 
ما پیشرفت های قابل توجهی در بهبود شایستگی های نیروهای امنیتی افغان و بازسازی 
باید  ما  این رو  از  نابود شوند.  نباید  این دستاوردها  داشته ایم.  منطقه  این  نظامی  غیر 

همچنان به فعالیت های خود در این منطقه ادامه دهیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی تحرکات اخیر طالبان در برخی مناطق افغانستان همچنین 
دارند  کافی  دالیل  طالبان  ایم.  داشته  را  دوران سختی  انتظار چنین  همواره  ما  گفت: 
از  بعد  را  افغانستان  ارتش  شایستگی های  و  جدید  ملی  وحدت  دولت  پایداری  تا 
اینکه مسوولیت امنیتی از نیروهای ایساف گرفته شد محک زده و متزلزل کنند. ارتش 
افغانستان تا به حال کاماًل این حمالت طالبان را دفع کرده اند. این حمالت هیچ تغییری 

در پیشرفت های هنگفتی که در افغانستان ایجاد شده است به وجود نمی آورد.
این مقام امریکایی در بخش دیگری از این گفت وگو تصریح کرد که ما بعد از تمام 
شدن این فصل جدید جنگی، شرایط را مجدداً مورد ارزیابی قرار می دهیم و این نیاز 
را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهیم که برگشت نیروها در سال ۲۰۱6 چگونه در 

پیش گرفته شده و بعد از آن چگونه می تواند ادامه یابد.
فلدمن در بخش دیگری از این گفت وگو تصریح کرد که ما آلمان را به عنوان یک 
شریک ثابت قدم در افغانستان ارزیابی می کنیم و بر اساس ارزیابی ما دولت آلمان نیز 
مانند ما آماده است در اجرای طرح خروج از افغانستان انعطاف پذیری از خود نشان 
سال  از  بعد  دوران  برای  خروج  های  برنامه  می خواهیم  ما  آلمان  در  همچنین  دهد. 
۲۰۱6 را یک بار دیگر مورد تجدید نظر قرار دهیم بعد از اینکه مشخص شد وضعیت 

از  من  مسئله  این  برای  می کند.  پیشرفت  افغانستان چگونه  این  در  نظامی  و  سیاسی 
آلمان متشکرم.

وی در ادامه از تالش رئیس جمهوری افغانستان برای آغاز یک روند آشتی و صلح 
با شورشیان خبر داده و گفت وی در سخنرانی خود به مناسبت عهده داری ریاست 
جمهوری اش خواستار چنین گفت وگوهایی شده و در این راستا از کشور همسایه 
خود پاکستان تقاضای کمک کرد. اما در نهایت این گفت وگوها به طالبان مربوط است 
که بر سر میز مذاکره بنشیند. ما در هر صورت از این گفت وگوها حمایت می کنیم. 

امریکایی ها حدود سه سال است که هیچ گفت وگوی مستقیمی با طالبان نداشته اند.
فلدمن در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا یک توافق احتمالی در مناقشات اتمی 
با ایران می تواند شرایط برای برقراری صلح در افغانستان را بهبود بخشد گفت: هنوز 
کسی نمی داند آیا این توافق اتمی واقعا انجام  می شود، هنوز کارهای زیادی باید در این 
راستا انجام شود. اما امریکایی ها و ایرانی ها برخی عالیق مشترک در افغانستان دارند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1541     شنبه             2جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    4 شعبان المعظم      y 1436   23  می        2015 گزارش

صبح دیروز خانم یک پولیس در ولسوالی قیصار فاریاب 
پس از شنیدن خبر کشته شدن شوهرش خودکشی کرد.

عبدالجمیل صدیقی ولسوال قیصار به آژانس خبری پژواک 
گفت که عبداهلل یک تن از منسوبین پولیس شاهراه، صبح 
جاده  کنار  ماین  انفجار  در  "چیچکتو"  منطقه  در  دیروز 

کشته شد.
به گفتۀ وی، زمانی که خانم جوان عبداهلل از کشته شدن 
شوهرش خبر شد خود را با ضرب گلوله تفنگچه از بین 

بُرد.
احمد فرهاد رییس شورای مردمی قیصار می گوید که این 
خانم شوهرش را نهایت دوست داشت و از این خانم و 

شوهر یک پسر خورد سال مانده است.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

پاکستان که در دو دهۀ اخیر به صادرکنندۀ 
حاال  بود،  شده  مبدل  خوراکی  اولیۀ  مواد 
دوباره به وارداِت برخی از اقالم خوراکی 
مشکل  این  از  بخشی  هرچند  می پردازد. 
ناشی از کمبود منابع آب می شود؛ ولی نبود 
طرح های مشخص و منابع مالِی الزم برای 
سرمایه گذاری در زراعت، از عوامل دیگِر 

این مشکل است. 
جنایتکارِ  گروه های  گستردۀ  حضور 
سازمان یافته که پنهان و آشکار به اهرم های 
به  استند،  وابسته  پاکستان  در  قدرت 

این  صنعتی  شهر  بزرگ ترین  در  ویژه 
اقتصاد  بر  مخربی  اثرات  کشور)کراچی(، 

پاکستان داشته است.
غربی  کشورهای  مالی  کمک های  کاهش 
بر  نیز  پاکستان  به  متحده  ایاالت  ویژه  به 
گذاشته  منفی  تأثیرات  کشور  این  اقتصاد 

است.
و  مرکزی  حکومت  در  گسترده  فساد 
و  قضایی  دستگاه  فدرال،  حکومت های 
را  کشور  این  اقتصاد  پاکستان،  ارتش  حتا 

آسیب های کالنی زده است.

- ثبات و امنیت:
جنِگ  سه  جز  به  گذشته،  سال های  در 
عمده و برخی از رویارویی های کوچک با 
هند، پاکستان با کدام تهدید بالفعِل امنیتی 
از  برخی  تالش های  است.  نبوده  مواجه 
دولت مردان افغان، از جمله محمد داوود و 
شماری از رهبران حزب دموکراتیک خلق 
بلوِچ  و  پشتون  سران  از  حمایت  به هدف 
برای  آن سوی دیورند هم مشکل عمده یی 

پاکستان به بار نیاورد.
افغانستان،  در  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس 
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  حضور  با 
هدف شان  ظاهراً  که  پاکستان  همسایه گی 
گروه هایی  تروریستِی  فعالیت های  مهار 
امنیت  بودند و  پاکستان مستقر  بود که در 
به وجود  و  تهدید می کردند،  را  افغانستان 
آمدن گروه های افراطی مخالف پاکستان در 
طالبان  تحریک  جمله  از  کشور  آن  دروِن 
پاکستان و شماری دیگر؛ امنیت و ثبات در 
پاکستان نیز با تهدیدهای پی هم مواجه شد. 
سال های  سیاسی  تنش های  هم  سویی  از 
اخیر زمام داری جنرال پرویز مشرف و پس 
از برکناری او و همچنان مشغولیِت فراوان 
گروه های  از  حمایت  در  پاکستان  ارتش 
درگیری  و  افغانستان  مخالف  تروریستی 
پاکستان،  مخالف  تروریستی  گروه های  با 
سبب مشکالت جدی  امنیتی در بخش های 
عمدۀ پاکستان از جمله کراچی  بزرگ ترین 

مرکز صنعتی آن کشور - و مناطق سرحدی 
پختونخوا و بلوچستان شد.

حمایت درازمدت از گروه های افراطی چه 
دنبال  برای  هندوستان و چی  با  مقابله  در 
افغانستان،  در  استراتژیک  اهداف  کردن 
باالخره سبب نفوذ بیش از حد این گروه ها 
پالیسی سازان  شد.  پاکستان  درون  در 
گروه های  این  از  همواره  پاکستان، 
تروریستی و افراطی به عنوان حربه استفاده 
می کردند؛ حربه یی که باالخره به تهدیدی 

علیه منافِع خود آن کشور تبدیل شد. 

حاال پاکستان از مشکالت جدی امنیتی رنج 
می برد و با وجود اقداماتی که در سال های 
راه اندازی  جمله  از  گرفته،  انجام  اخیر 
قبایلی،  مناطق  در  نظامی  عملیات های 
بلوچ  جدایی طلبان  سرکوبی  برای  تالش 
و مهار جرایم سازمان یافته در بلوچستان و 
با شدت  این مشکالت  حتا کراچی، هنوز 
تنش های  این ها،  بر  مزید  و  دارند  ادامه 
مرزی میان هند و پاکستان هم هر از گاهی 

رخ می نمایاند.
رهایی  برای  پاکستان  اگر  این وضعیت،  با 
جدی  گام های  امنیتی،  های  تهدید  از 
برندارد و در برخورد با گروه های افراطی 
و تروریستی، طرح های بنیادی نریخته و به 
خطراِت  با  کشور  این  آیندۀ  نگذارد،  اجرا 

جدی مواجه خواهد بود.
قبل  سال  ده  مثل  پاکستان  این که  تصور 
داشته  قرار  ثبات  با  موقعیِت  در  همچنان 
در  فعال  افراطِی  گروه های  تمامی  و  باشد 
یا  آن  ارتش  کنترول  در  کشور،  این  خاک 

آی اس آی استند، تصورِ درستی نیست.
گروه هایی که پاکستان بر هند و افغانستان 
نیز  می زند  را  آنان  از  حمایت  اتهام 
استند؛ چه  پاکستان  تهدیدهای جدی علیه 
یا  دارند  جدایی طلبانه  اهداف  که  آن هایی 

آن هایی که تروریست به شمار می روند.
این شرایط پاکستان را وادار می کند تا برای 
مهار تروریسم و افراط گرایی، در همکاری 
افغانستان،  غربی  حامیان  و  افغانستان  با 
که  اقداماتی  بپردازد؛  جدی  اقداماِت  به 
ماه های  در  می شود  را  آن  از  نمونه هایی 
روابط  در  ملی  وحدت  دولت  نخست 

افغانستان و پاکستان، مشاهده کرد.
مسیر  که  است  ذکر  قابل  هم  نکته  این 
در  افراط گرایی  علیه  مبارزه  در  پاکستان 
بهتر  روابط  احیای  و  کشور  آن  درون 
با  مشترک  مبارزۀ  هدف  با  افغانستان،  با 
با  و  نیست  ساده  مسیر  یک  افراط گرایی، 
سرعت طی نخواهد شد؛ ولی حاال پاکستان 
قیمتی  هر  به  و  گذاشته  گام  مسیر  این  در 
که  تهدیدهایی  رفع  برای  باید  شده،  که 
متوجه اش است و برای احیای موقعیتش به 
عنوان رقیب هندوستان و باالخره به منظور 
تعمیر اقتصاد ویران و آسیب دیده اش، این 

مسیر را تا پایان ادامه دهد.

* روابط خارجی
با وجود تالش های گسترده یی که پاکستان 
برای قناعت دادن جامعۀ جهانی در مبارزه 
داشته،  افراط گرایی  و  تروریسم  علیه 
از  حمایت  در  کشور  این  سیاست های 
افغانستان  برابر  در  چه  افراطی  گروه های 
انزوای  هندوستان،  با  رویارویی  در  چه  و 
پاکستان را در صحنۀ جهانی به دنبال داشته 

است.
 حتا اگر به تعبییر مقامات پاکستانی بپذیریم 
که پاکستان قربانی تروریسم است و ایجاد و 
حمایت از گروه های تروریستی را با اشاره 
یا حتا زیر فشار کشورهای غربی و عربی 
انجام داده، حقیقت این است که پاکستان به 
حمایت از تروریسم و افراط گرایی مشهور 
شده و اعتبارش از این منظر، شدیداً صدمه 

دیده است.
برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدن 
این  از  که  منطقه یی)اهدافی  اهداف  به 
نظامی گری  محور  بر  این که  جای  به  پس 
اقتصادی   - سیاسی  بیشترینه  بچرخد، 
بازبینی  به  نیاز  پاکستان  بود(  خواهد 
روابطش با کشورهای منطقه و جهان دارد. 
این  به وضاحت  پاکستان  سیاست مداران 

مسأله را درک و دنبال می کنند.

اگر می خواهید چهرۀتان را با لبخند زیبا کنید و انرژی آن را به زنده گی تان 
بیاورید، باید به جای آن که منتظر بهانه بمانید، خودتان آگاهانه وارد عمل 
شوید. چند سی دی کمدی و مجلۀ طنز بخرید و امروز در کنار همسرتان 
آن ها را ببینید و بخوانید. نیازی نیست قهقهه بزنید. حتا چند لبخند کوچک 
یا بلند خواندِن قطعه یی از یک شعِر طنز می تواند آرام آرام زنده گی شما را 

دگرگون کند.

ببخشید
زنده گی تان را به میدان ُغر زدن های دایمی تبدیل نکنید. می دانیم که همسرتان 
اما به جای ُغر زدن یا جنجال به پا کردن  الماری را به هم ریخته،  بازهم 
برای موضوعات ساده، به این فکر کنید که »آیا خودتان بی عیب و نقصید؟« 
مطمین باشید که همۀ ما گاهی به خاطر کاستی های مان دیگران را رنجانده یا 
ناامید می کنیم. پس به جای آن که مدام خودتان را در مقام قاضی یا معلم قرار 
دهید، از کنار مشکالِت کوچک آسان تر بگذرید و صحبت کردن در مورد 
آن ها را به زمانی که آرام ترید، موکول کنید. باور کنید انتخاِب کلماِت بهتر 

در زمان آرامش، تأثیر حرف شما را چند برابر خواهد کرد.

درست دعوا کنید
نمی گوییم همۀ دل خوری ها را در دل تان نگه دارید و هیچ وقت با همسرتان 
یکی به دو نکنید. دعوا کردن یکی از حقوق و حتا نیازهای اساسِی شماست. 
امید  شان  برای حل شدن  می کنید،  بحث  مورد مشکالت  در  که  زمانی  تا 
دارید. پس به جای سکوتی که تنها فاصلۀ شما را زیاد می کند، با همسرتان 
بحث کنید؛ اما یادتان نرود که بحث و دعوا کردن هم آداِب خودش را دارد. 
اگر رفتاری از همسرتان شما را آزار داده، زمین و آسمان را به هم ندوزید 
و در دعوا تمام اشتباهاِت پیشیِن او را رو نکنید. وقت بحث کردن بر همان 
اشتباهِ او تمرکز کنید و کل شخصیتش را زیر سؤال نبرید. با رفتار منطقی و 
بحث های محترمانه و بی حاشیه، به او نشان دهید که مشکل شما همان رفتار 

است، نه همۀ رفتارهای او.
از هم جدا نشوید

فعالیت های دونفره، تنها مخصوِص تازه عروس و دامادها نیست. حتا اگر ده ها 
سال از زنده گی مشترک تان بگذرد، بازهم می توانید از لذِت قدم برداشتن در 
کنار هم بهره مند شوید و با وقت گذرانی های دونفره آرامش بگیرید. چند 
وقت است که با هم بیرون نرفته اید؟ از آخرین باری که فقط شما دو نفر 
پشت میز رستورانت یا کافه نشسته بودید، چه قدر گذشته؟ آخرین بار که با 
هم آشپزی کردید کی بوده؟ اگر پاسخ دادن به این سواالت برای تان سخت 
است، بدانید که بیش از اندازه از هم فاصله گرفته اید. همین امروز دونفره با 
هم فلم تماشا کنیـد و همین هفته در کنار هم کیک درست کنید و از با هم 

ساختن و حتا با هم خراب کاری کردن لذت ببرید.

منـبع: برترین ها
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بخش سوم و پایانی

مراقبت از عشق؛
 دشـوارتر از عاشـق شـدن!

بخش شانزدهــم

فهيم دشتی
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لیدا صدرالعلمايي
بخش نخست

اسالوي ژیژک، فیلسوف و نظریه پرداز اسلوونیایي، در 
طول ۱۰ ساِل اخیر از تأثیرگذارترین چهره هاي اندیشه 
و  نفود  میزان  که  حال  عین  در  است،  بوده  جهان  در 
تأثیرگذاري او به صورِت غریبي از کشورهاي توسعه یافته 
قابل  به هیچ وجه  توسعه  تا کشورهاي در حال  گرفته 
به  حتا  و  و جنجال ها  مناقشه  با  همیشه  نیست،  انکار 
تبلیغاتي  سروصداهاي  و  رسوایي ها  گروهي،  باور 
موافقت ها  با وجود تمامِ  اما  امروز،  همراه بوده است. 
یا مخالفت هایي که مي توان با شخصیت فردِي ژیژک 
نظریاتش  به عرصۀ عمومي و طرح  او  نحوۀ ورود  و 

داشت، نمي توان منکر تأثیر گذاري این افکار بود.
 اغلب مخالفاِن ژیژک بیشتر از آن که به نقد نظراِت او 
بپردازند، به جنبۀ جنجالي بودِن شخصیِت او پرداخته  اند 
و بر این امر تأکید کرده اند که ژیژک بیشتر یک پدیدۀ 
پدیدۀ  تا یک  است  مد و فخرفروشِي علمي  از  ناشي 

واقعًا مهم و پایدار فکري. 
ژیژک نقشي انکارناپذیر در مبارزۀ جهاني با سیاست هاي 
ویران گِر نولیبرالي داشته است و از این گذشته، نفوذ 
جامعه،  روشن فکر  اقشار  نه تنها  میان  در  را  او  فکرِي 
مقایسه  نمي توان  نیز  الکان  با  حتا  عمومي  افکار  بلکه 
کرد و این نفوذ بیشتر او را در ردۀ ستاره گان سینمایي 

قرار داده است و همین امر نیز بسیاري از اندیشمندان 
را نسبت به وي بدبین کرده و مي کند. با وصف این، 
چه  و  نظریاتش  دلیل  به  چه  ژیژک  که  پذیرفت  باید 
هزاران  در  امروز  که  نظریات  این  پیامدهاي  دلیل  به 
کتاب و مقاله و نوشتۀ علمي و مطبوعاتي و سایت هاي 
به  است،  خورده  دامن  غیره،  و  اجتماعي  و  فلسفي 
ما  دوراِن  تفکر  تاریخ  در  که  است  نامي   زیاد  احتمال 

باقي خواهد ماند.
ایگلتون،  خوِن  تري  ژیژک  کتاب هاي  آخرین  انتشار 
آورده  جوش  به  را  بریتانیا  ادبي  منتقد  و  نظریه پرداز 
آثار  بر  تندي  نقدهاي  هم  این  از  پیش  که  او  است. 
در  بلندباال  نقدي  انتشار  با  هم  این بار  نوشته،  ژیژک 
پُرسروصدا خواند  دیوانه یي  را  ژیژک  گاردین،  نشریۀ 
دیگر  و  مي کند  دزدي  کتاب هاي خودش  از  مدام  که 

حرف تازه یي براي گفتن ندارد.
سارتر  پل  ژان  همکاران  از  یکي  وقتي  مي گویند 
سراسیمه از آلمان با این خبر رسید که کسي توانسته 
هیجان  شدت  از  کند،  فلسفه سرایي  زیرسیگاري  از 
دو  این  در  ژیژک  اسالوي  پرید.  رخسارش  از  رنگ 
کتاب، درست به همین شیوه دربارۀ ناسزاگویي، قهوۀ 
بدون کافیین، خون آشام ها، هنري کسینجر، اشک ها و 
یک  و  جنوبي  کوریای  در  خودکشي  میزان  لبخندها، 
مشت مسالۀ دیگر فلسفه بافي مي کند. اگر بي قاعده گي 

دلیل  این  به  ندارد،  پایاني  نظر  به  در روشن فکري  او 
به  یعني  مي برد،  رنج  نادر  مصیبِت  نوعي  از  که  است 

هیجان آمدن از هر چیز. 
دسته ها  این  از  یکي  به  معموالً  فیلسوفان  بریتانیا  در 
گرایش پیدا مي کنند، یا از اعضاي آکادمي اند که براي 
همکاران شان مي نویسند یا سوداگران معناي زنده گي که 
پرتو افکارشان را به قشر وسیع تري از مردم مي تابانند. 
بخشي از راز اسالوي ژیژک در آن است که هم زمان 
با  متبحر  و  توان مند  محقق  یک  این هاست:  دوی  هر 
تسلط خاص به کانت و هایدگر که اشتیاق عجیبي هم 
دم خور  همان اندازه  با هگل  دارد.  روزمره  زنده گي  به 
همان قدر  بهشت  از  سقوط  با  هیچکاک،  با  که  است 
که با سقوط »مبارک«. واگنر و شوئنبرگ را مي شناسد، 
اما تمام فلم هاي خون آشامي و داستان هاي کارآگاهي 
خواننده گانش  از  بسیاري  مي بلعد.  حریصانه  هم  را 
یادگرفته اند که آراي فروید و نیچه را با »آرواره ها« یا 

»مري پاپینز« بیاموزند.
اما  مي زنند،  حرف  نامفهوم  گاهي  اکادمیک  فالسفۀ 
هدف را به زبان ساده بیان مي کنند. ژیژک با سماجتي 
که در آشکار کردن جناِح مخالف دارد، از هر دو شیوه 
پیروي مي کند. اگر برخي از آراي او را به سختي مي توان 
او  سبک  در  آشکاره گي  نوعي  عوض  در  کرد،  درک 
آراي  از  سرشار  قاطعانه«  »واپس نشیني  مي شود.  دیده 

متقابل است، اما »دوزخ در بهشت« گزارشي است از 
وضعیت سیاسي در مصر، کوریا، چین، اوکراین و در 
تمام دنیا با نثري پُرپیچ و خم و مواج که هر روزنامه یي 
با وجود عقاید  البته  افتخار خواهد کرد.  انتشار آن  به 
تحریک برانگیز سیاسي ژیژک، بسیاري از آن ها حاضر 
به دو قطب سرمایه داري  دنیا را  او  نیستند.  به چاپش 
لیبرال و افراط گرایي تقسیم مي کند، یا به بیان دیگر بین 
کمتري  اعتقادات  که  آن ها  و  معتقدند  بسیار  که  آن ها 
دارند. اما به جاي آن که به جانب داري از هر کدام از 
مخفیانۀ  همدستي  روي  دست  برخیزد،  قطب  دو  این 
ناپسند  طریقِت  افراط گرایي،  مي گذارد.  هم  با  دو  این 
کساني است که احساس مي کنند توسط جهان غرب 
به سخره گرفته شده اند و از پا درآمده اند، جهان غربي 
که تمامي عالیق آن ها را لگدمال کرده است. ژیژک در 
»دوزخ در بهشت« اشاره مي کند که یکي از درس هایي 
است  این  گرفت  مصر  در  شورش ها  از  مي توان  که 
را  رادیکال  میانه رو، چپ هاي  لیبرال  نیروهاي  اگر  که 
همچنان نادیده بگیرند، »موج افراط گرایي به راه خواهد 
افتاد که شکست ناپذیر است.« در جهاني که زیر یوغ 
هر  مي تواند  رادیکال  سیاست هاي  تنها  است،  سرمایه 
چیز ارزشمندي که از میراث لیبرالیسم در جهان مانده 

را نجات دهد.
مد و مه/ یک شنبه 6 اردیبهشت ۱۳۹4 
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متفكري كه

       خود را دست

              مي اندازد!

دوازدهم اردیبهشت ماهِ سال  روان، والیت پنجشیر شاهد برگزاری هشتمین کنفرانس ادبی - عرفانی در جوارِ آرامگاه شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور، زیر عنواِن »عشق، گذشت، عدالت و آرامِش همگانی« بود. در 
این کنفرانس که از طرف »نهاد آموزشی افغان« به همکاری بنیاد شهید احمدشاه مسعود برگزار شده بود، شمار زیادی از نخبه گاِن فرهنگی و سیاسِی هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، کاپیسا و پنجشیر اشتراک داشتند و برخی نیز 

شعر و مقالۀ خویش را به خوانش گرفتند. آن چه در ادامه می آید، سروده یی است از محمدآصف رحمانی که در آن محفل ارایه شده است:

یا محمد ز زمین طبل عزا می شنوم
بُغض تلخی است که از حنجره ها می شنوم

یا محمد اثر فتنه پدیدار شده
دیده بگشای دگرباره زمین خوار شده
سامری سر سر گمراهی مردم دارد

با شیاطین قسم خورده تفاهم دارد
جهل نو باز کمر بسته به آزار زمین

باز با بولهب افتاده سر و کار زمین
فتنه برخاسته و قافله ساالر شده

و جهان دستخوش مشت جهان خوار شده
یا محمد شب و تشویش تبانی دارند

دستۀ شب زده گان وسوسه خوانی دارند
خاکیان را همه گی بردۀ خود می خواهند

خاک را جمله سراپردۀ خود می خواهند
یا محمد کرۀ خاک فریبستان شد

حق ما هست ولی ملعبۀ شیطان شد
من و تو فاتح دینیم بیا خود باشیم
وارث اصل زمینیم بیا خود باشیم

لیک چون سبحۀ بگسسته ز هم تیت و پریم
به مراد دل دشمن به پی یکدگریم

خون خورشید اگر ریخته شد، دم نزدیم
ماه بر دار گر آویخته شد دم نزدیم

وای آنان که خطا رفتن و نااهل شدند
تا گلو غرق به گرداب ابوجهل شدند

رخنه افتاده به دیوار اخوت افسوس
آتش تفرقه و دامن وحدت افسوس
امت واحده و این همه تحقیر شدن

به زمین خورده و بشکسته و زنجیر شدن
یاد آنان که به زنجیر، محمد گفتند
زیر باریدن شمشیر محمد گفتند

ما که شمشیر صف اول بدریم ای دوست
زایران شب عرفانی قدریم ای دوست

داغ ما سوز دل حضرت آدم دارد
زخم تاریخِی ما جوش محرم دارد
به خود آیید دگرباره علم بردارید

گر چه ره دور و دراز است قدم بردارید
یا محمد سفر سخت و گران در پیش است

طرح گمراهی یک نسل جوان در پیش است
همه با چتر برایید هوا بارانی است

آسمان ابری و این ابر سیه شیطانی است
خاک از بارش آلوده لجن خواهد شد

سر زند سبزه که از خاک رسن خواهد شد
بیم آن است که این فتنه فراگیر شود
بهر نابودی آن یک کمکی دیر شود

آن چه بر قدس روا داشته بر ما نکنند
خانۀ کو ز خدا هست کلیسا نکنند

هدف این است که از سایۀ خود رم نکنیم
بهر قربانی خود تیغ فراهم نکنیم

راه رفتن به عصا در نظر کور خوش است
باخبر باش صدای دهل از دور خوش است

غرض این است که یک دفعه تکانی بخوریم
و ز سر چشمۀ خود آب روانی بخوریم

گنبد نقره یی برف نگون می گردد
باغ از محبس پاییز برون می گردد

هر درختی که بکاریم دری خواهد شد
چوب خشکیدۀ ما نیشکری خواهد شد

ما چو خمخانه و انگور به هم محتاجیم
مثل آب و علف و نور به هم محتاجیم

خیز تا با کمر راست قدم برداریم
دفتر مشق سفید است قلم برداریم
شادمانی فراهم شده را نیم کنیم

بین همدیگر خود آینه تقسیم کنیم
تیغ وقتی نه بکار است فراموشش کن

ُحرمت خلق اگر می شکند پوشش کن
هر چه آهن که تفنگی شده داسش سازیم

هر چه سنگر شده ویرانه کالسش سازیم
هر چه خاک است عرق ریخته خشتش سازیم

هر چه ویرانه ترین است بهشتش سازیم
هر چه سنگ است درین خاک قلم کاری کن

وطن ماست وطندار، وطنداری کن!

ـم 
خـ

ز
ی

یخ
تار

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1541     شنبه             2جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    4 شعبان المعظم      y 1436   23  می        62015

علی پارسا
واکنش های بسیاری نسبت به تفاهم نامه یا توافق نامۀ 
استخباراتی با پاکستان داشتیم که البته از همان نخست 
پیش بینی  قابل  واکنش ها  این  کثرِت  و  شدت  هم، 
امنیتی  بود؛ از نماینده گاِن مجلس گرفته تا مسووالن 
کاربراِن شبکه های  رسانه یی،  و  مدنی  فعاالن  پیشین، 
مجازی و در نهایت همۀ مردم به نحوی از انحا در قباِل 
این  کردند. سمت وسوِی  موضع گیری  توافق نامه  این 
جهت گیری ها هم از همان آغاز معلوم بود. هیچ کس به 
شمول نماینده گاِن نزدیک به رییس جمهور، از امضای 
این سند پُرهزینه، اعالِن حمایِت رسمی و غیررسمی 
نکرد. ریاست اجراییه هم به صورِت ضمنی اعالن کرد 
که در این بازی دستی ندارد و در نتیجه پای خود را 

از پیـامدهای آن بیرون کشید.
به نظر می رسد که حاال توپ در زمیِن رییس جمهور 
غنی است و به این ترتیب، مسووِل امضای این سنِد 
به زعِم بسیاری ها »ننگین«، شخِص او و مأمور اجرای 
آن، معاون امنیِت ملی بوده است. حاال هم تنها کسی 
کند،  ارایه  درخوری  توجیِه  و  توضیح  می تواند  که 
خودِ اوست. به این ترتیب، رییس جمهور غنی خود 
باید آستین باال بزند و برای روشن کردِن موضوع و 
توافق نامه  این  بدون شک  بیاید.  میـدان  به  موضعش 
برای  رییس جمهور  شخِص  که  است  مهم  آن قدر 
وضاحت بخشیدن به آن، خود شخصاً با مردم سخن 
بگوید. سخن زدِن رییس جمهور در این باره شاید به 
رابطۀ پرابهامِ افغانستان با دو قدرِت رقیب در جنوب 
آسیا که در این هشت ماه دایم در نوسان است هم پایان 
دهد و جهت گیرِی افغانستان در قبال مهم ترین پرسش 

روزِ سیاست خارجِی کشور برای همه آشکار شود.
قابل یاددهانی  است که تا کنون به رغم همۀ مخالفت ها 
از  تن  دو  فقط  ننگین،  سند  این  امضای  برابِر  در 
صِف  کشور  سیاسِی  مطرِح  و  نخبه  شخصیت های 
حالی  در  این  کرده اند.  مشخص  این باره  در  را  خود 
است که انتظار می رود در قباِل یک چنین مسالۀ ملی، 
همۀ نخبه گان و رهبراِن سیاسی واکنش نشان دهند و 
رسالِت خویش را در برابر سرنوشت جمعِی افغانستان 
ادا کنند. مردم از رهبران و نخبه گاِن سیاسِی خویش 
می خواهند که اگر به راستی با این تفاهم نامه مخالفت 
آنان  کنارِ  در  و  کرده  مشخص  را  دارند، صِف خود 

برای لغو و ابطاِل این سند ایستاده گی کننـد.
از سوی دیگر، مواضع بسیاری از مسووالِن دیگر از 
جمله رییس ادارۀ امنیت ملِی کشور هم باید مشخص 
شود. بر اساِس آن چه امروز از رسانه ها شنیده می شود، 
آقای نبیل مخالِف امضاِی این توافق نامه بوده و خود 
او هم تا آخر به امضای آن تن نداده است، به همین 
دلیل هم معاوِن او در پای این سند امضا کرده است. 
با این وجود اما رییس امنیِت ملی تا کنون هیچ گونه 
اظهارنظر رسمی در قبال این توافق نامه نکرده است. 
به  کند،  باز  سخن  به  لب  او  اگر  که  نیست  شکی 

در  کرد.  خواهد  کمک  بیشتر  ماجرا  یافتِن  وضاحت 
توافق نامۀ  این  امضای  سروصدای  این که  ضمن، 
بلند  آن  امضای  از  بعد  یک هفته  تقریباً  استخباراتی، 
می شود هم، پرسش مهِم دیگری است که آقای نبیل 

احتماالً می تواند به آن پاسخ گوید.
تقنینِی  ارگان  مهم ترین  عنوان  به  نماینده گان  مجلس 
و  موافقت نامه ها  رد  یا  تأیید  صالحیِت  که  کشور 
هم  دارد  را  کشورها  سایر  با  افغانستان  پیمان های 
هرچند تا کنون مواضِع جدِی خود را علیه امضای این 
توافق نامه با صدای بلند اعالن داشته، اما انتظار می رود 
که در عمل هم همچنان قاطع ایستاده گی کند. مجلس 
نماینده گان با صالحیتی که قانون اساسی کشور به آن 
تفویض کرده، در ابتدا باید به جای رفتارهای عاطفی 
و احساساتی، پی به رازِ این توافق نامه و پرسش های 
و  منسجم  گونۀ  به  سپس  و  برده  آن  دربارۀ  فراوان 
یک پارچه حکم نهایِی خود را در قبال آن صادر کند. 
با توجه به موجی که این روزها در جامعه و به تبع 
آن، در مجلس علیه این موافقت نامه به راه افتاده، به 
مجلس  که  باشد  موردی  اولین  این  که  می رسد  نظر 
در برابر توافق نامه  یی که زیر نظر رییس جمهور امضا 
شده، قد علم می کند. رد این توافق نامه می تواند یک 
بارِ دیگر اقتدار مجلس را در برابر حکومت وحدت 
ملی به نمایش بگذارد. هرچند که مجلس نماینده گان 
پیش از این هم علی رغم میل موکالن خود، با رای عدم 
اعتماد به نامزدوزیراِن دور نخسِت حکومت وحدت 
ملی، نوعی قدرت نمایی کرد؛ اما رد این موافقت نامۀ 
ننگین از آن جا که مبتنی بر خواست جامعه و افکار 
عمومی است، می تواند سرکشی کاماًل به جا و مقبول 
علیه حکومتی خودرای تلقی شود و در نتیجه، میزان 

مقبولیِت مجلس را پیش چشِم مردم باال برد. 
تفاهم نامۀ  یا  توافق نامه  این  محتوای  نبودِن  معلوم 
استخباراتی هرچند سبب شده که بسیاری ها دست به 
عصا سخن بگویند و به نقد صریِح آن نپردازند، اما 
محورهای  از  برخی  و  آن  طرِف  سند،  این  موضوع 

مشخص  کنون  تا  که  استخباراتی  همکاری  عمدۀ 
شمار  به  آن  خواندِن  ننگین  برای  کافی  دالیل  شده، 
می آید. به عبارت دیگر، این که این توافق نامه یک سند 
»استخباراتی« با سازمانی مانند »آی اس آی« است که در 
آن به »آموزش و تجهیز« مأموران ادارۀ امنیت ملی از 
سوی سازمان استخبارات پاکستان تصریح شده، خود 
نشانگِر عمِق فاجعه بوده و حتا با آشکار شدن محتوای 
این توافق نامه هم نمی توان چشم امیدی به آیندۀ آن 
داشت. همین واقعیت هم سبب شده است که مردمِ 
ما در همان اول کار با قطعیت، کارت سرِخ خود را 
بلند کنند. برای مردمی که شب کابوس کارشکنی های 
تجربه  را  کابوس  آن  روز  و  می بینند  را  آی اس آی 
می کنند، عمق فاجعه در امضای چنین توافق نامه یی از 

خورشید هم روشن تر است.
زبانی  بازی های  برخالف  که  است  این  واقعیت 
و  »دوست  به خوبی  جامعه  عمومِی  افکار  سیاسیون، 
دشمن« را می شناسند و بازهم برخالف دولت مردان، 
تعریِف روشنی از این دو خط دارند. دوست هر که 
باشد، حداقل در نگاه مردم آی اس آی به عنوان مادر 
بدبختی ها و سیاه روزی های افغانستان پنداشته می شود 
و  بار سنگیِن خصومت ها  آبی،  هیچ  به  نمی توان  که 
خباثت های آن ها را شست. از این رو دست کم در این 
دوست  »تعریف  زبانی  بازی  با  نمی شود  مورد  یک 
ریخت.  آی اس آی  دستان  بر  پاکی  آب  دشمن«،  و 
بهترین  در  پاکستان  استخباراتی  سازمان  با  توافق نامه 
که  است  میش  و  گرگ  میان  تفاهم نامه  مانند  حالت 

فقط فرصت را برای گرگ مغتنم تر می کند.
فاتحۀ  استخباراتی،  سند  این  امضای  دیگر،  از سوی 
روابط نیم بندمان با شرکای استراتژیکی مانند هند را 
هم می خواند. هندی که تا همین چند ماه پیش، یکی 
از بزرگ ترین حامیاِن منطقه یی و جهانِی دولت جدید 
مریِز  و  کژدار  بازی های  با  که  می رسد  نظر  به  بود، 
دل خوشی یی  نه  این  از  بعد  ملی،  وحدت  حکومت 

برای کمک به ما را خواهد داشت و نه هم فرصتی! 
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انتخابات پارلمانی چالِش...
نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  کار  نشدن  آغاز  از  مدنی  جامعۀ 
مجلس  انتخابات  برگزاری  و  می کنند  نگرانی  ابراز  انتخابات 
انتخابات،  روند  در  اصالحات  آوردن  از  پیش  را  نماینده گان 

دشوار و چالش زا می دانند.
افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  زاده  ایوب  نعیم 
خاطرنشان کرد: »کم عالقگی حکومت به اصالحات و برخورد 
دوگانه با اصالحات در این بخش؛ سبب شد که جامعه جهانی 
باور  این  بر  این روند کم عالقه شود. ما  نسبت به کمک در 
هستیم که در شرایط کنونی و پیش از آوردن اصالحات رفتن 

به سوی انتخابات ناممکن است«.
برای  را  تعهداتشان  حکومت  رهبران  »هرگاه  داد:  ادامه  وی 
آوردن اصالحات در بخش انتخابات عملی کنند، من باور دارم 
که جامعۀ جهانی کمک های خود را به این روند دوباره از سر 

می گیرد و همۀ مشکالت از میان برداشته خواهد شد«.
رییس جمهور غنی در آغاز ماه حمل پیش از سفرش به امریکا 
صادر  را  انتخابات  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  ایجاد  فرمان 
سوی  از  کمیسیون  این  رهبری  با  اجرایی  ریاست  اما  کرد، 
شکریه بارکزی مخالفت کرد و کار آن با بن بست روبرو شد.

هم  هنوز  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  که  می شود  گفته 
دربارۀ آغاز به کار این کمیسیون به نتیجه نرسیده اند.

رسیدن به دریای آمو بخشی...
که  خصوصی  مجلس  در  بودم،  پاکستان  صدراعظم 
از من  بود،  ترتیب داده شده  از طرف »ای اس ای« 
با  که  نمایم،  شرکت  مجلس  این  به  تا  شد  خواسته 
گل  حمید   . کردم  شرکت  واجد  آقای  خود  دستیار 
رئیس سازمان »ای اس ای« داستان پیروزی مجاهدینی 
که در ننگرهار با ایشان در ارتباط بود با احساسات 
و هیجانات فوق العاده تعریف می نمود . خطاب به 

مجلس با صدای پر از اطمینان می گفت که انشااهلل 
بزودی به پیشرفت مان به طرف کابل ادامه خواهیم 
داد. جمله اش تمام نشده بود که دستیارم آقای واجد 
که از اهل سند می باشد به شکل طعنه آمیز در پاسخ 
گفت: شاید در دوره زنده گی شما این خیال واقعیت 
نهایت  با  سخن  این  شنیدن  با  حمیدگل  نکند.  پیدا 
شما  گفت  و  کوبید  میز  به  محکم  مشت  عصبانیت 
دریای  ماورای  به  زودی  به  که  بود  خواهید  شاهد 

اکسوس وصل خواهیم شد. من که نمی دانستم دریای 
اکسوس کجاست با این طرز رفتار حمید گل متعجب 
شدم  و آن فقط کمی بعدترها بود که دانستم منظور 
افغانستان  در شمال  آمو  دریای  به  رسیدن  حمیدگل 

می باشد. »
تعریف  شهید  صاحب  آمر  برای  را  کامل  داستان 

نمودم.
برگرفته از فیسبوک احمدولی مسعود

کمک های ما وابسته به اصالح...
تقویت  برای  آماده گی  اعالم  ضمن  فیلدمن 
کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی افزود: منتظر 
کمیسیون  کار  به  آغاز  فرمان  صدور  تکمیل 
مسأله  مهمترین  و  هستیم  انتخاباتی  اصالحات 
ارایه راهکارهایش در  این کمیسیون،  بکار  آغاز 
زمینه چگونگی برگزاری انتخابات و پیاده کردن 

این راهکارها در آینده نزدیک است.

در همین حال، رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
در دیدار با نماینده گان گروه تماس گفت: اصالح 
انتخابات  برگزاری  و  ثبات  کلید  انتخاباتی  نظام 
سالم در کشور است. ما به این اصل پابندیم و از 
جامعۀ جهانی نیز تقاضا می کنیم افغانستان را در 

این مسیر حمایت نمایند.
وزارت  سیاسی  معاون  کرزی  خلیل  حکمت 
امور خارجه افغانستان، ضمن اعالم آغاز به کار 

کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی افغانستان در 
آینده نزدیک گفت: مشکالت فنی، لوجیستیکی 
در  را  جدی  چالش های  مهمترین  بودجه یی  و 

نظام انتخاباتی این کشور به وجود آورده اند.
انتخاباتی  نظام  اصالحات  کمیسیون  تشکیل 
حکومت  ایجاد  توافقنامه  اصلی  مفاد  از  یکی 
وحدت ملی و یکی از خواسته  های مهم متحدان 

بین المللی افغانستان است.

نگرانی از ترفند تازۀ...
ترفند  تفاهمنامه  این  عقب  در  اسالم آباد  که  هستند  نگران  آنان   

تازه یی را به کار نبدد. 
ایاالت متحده در کابل بر برخورد   زلمی خلیل زاد سفیر پیشین 
مسووالنه رهبران حکومت وحدت ملی در همکاری استخباراتی 

با پاکستان تأکید کرد.
که  بگذارند  نباید  حکومت  رهبران  که  می گوید  خلیل زاد  آقای 
امضای تفاهمنامه تبادل اطالعات استخباراتی میان کابل و اسالم 

آباد ، به سود دشمنان افغانستان تمام شود.
به گفتۀ خلیل زاد برداشتی که وی از پاکستان دارد، این است که 

اسالم آباد هرگز در برابر افغاستان صادق نبوده است .
اطالعات  تبادل  تفاهمنامۀ  امضای  منتقدان  صف  به  زاد  خلیل 
کهنه  دیپلومات  این  پیوست،  اسالم آباد  و  کابل  میان  استخباراتی 
تالش   که  می گوید  نیوز  طلوع  با  گفت وگو  در  امریکایی  کار 
رهبران حکومت وحدت ملی برای تغییر سیاست  آی اس آی در 
برابر افغانستان یک کار نیک است، اما این تالش ها باید در رایزنی 

با مردم و دقیق باشند.
پاکستان  از  ما  »تجربۀ  اظهارداشت:  کابل  در  امریکا  پیشین  سفیر 
این است که نمی شود به حرف شان باور کرد. در تمامی کشورها 
میان حرف و عمل فاصله وجود دارد، اما در رابطه با پاکستان این 

فاصله بسیار بزرگ است.«
جهادی،  رهبران  ناخشنودی  و  واکنش ها  ادامۀ  خلیل زاد  آقای 
به  این تفاهمنامه  برابر امضای  نماینده گان مجلس و مردم را در 
ادامه  واکنش ها  این  اگر  که  می گوید  و  نمی داند  افغانستان  سود 

یابد. این حالت حتا بر امنیت افغانستان هم اثر خواهد گذاشت.
زلمی خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در کابل ادامه داد: »توافقنامه یی 
که میان افغانستان و پاکستان امضا شده است، رهبران حکومت 
وحدت ملی باید مسووالنه پیش بروند و شرایط را نباید قسمی به 

وجود بیاورند که کمک به سود دشمنان افغانستان باشد.«
درهمین حال، محمد محقق معاون دوم رییس اجرایی از برخی 
مالحظات در این تفاهمنامه سخن می زند و می گوید که پس از 
بررسی های شورای امنیت و شورای ملی سرنوشت این تفاهمنامه 

روشن خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: »توافق ابتدایی است و این تفاهمنامه را ما 
امضا شده تلقی نمی کنیم. هنوز هم مباحث ما تمام نشده است و 
باید در این باره فکر بیشتری شود. طوری باید بررسی شود که به 

امنیت ملی و حیثیت و اعتبار ما صدمه وارد نشود.«
این مقام حکومت وحدت ملی با انتقاد از عملی نشدن وعده های 
پاکستان درآوردن صلح به افغانستان می گوید که گام ها برای پایان 
بخشیدن به خشونت ها با همکاری پاکستان برداشته شده اند، اما 

کابل هنوز هم منتظر گام های عملی پاکستان است.
که  بود  داده  قول  که  طوری  »پاکستان  داد:  ادامه  محقق  محمد 
نکرده  عمل  قولش  این  به  هنوز  تا  می آوریم  افغانستان صلح  به 
است. هنوز شورای کویته فعال است. هنوز هم پایگاه های حقانی 
را  جنگ  و  حمله ها  قیوم  ذاکر  مال  هستند.  فعال  پاکستان  در 

سازماندهی می کند در افغانستان هنوز هم جنگ جریان دارد.«
همچنان، استاد عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی کشور از 

امضای این تفاهمنامه به شدت انتقاد کرده است. 
استاد سیاف در اعالمیه یی گفته است: این یک موضوع مهم و ملي 

بود و باید به سطح ملت دربارۀ آن تصمیم گرفته می شد.
)پاکستان(  مقابل  پیمان جانب  این  از  او همچنان گفته است که 

استفاده می کند.
ادامۀ  برای  پاکستان  استخباراتی  ادارۀ  این رهبر جهادی گفته که 
کارهای خود در داخل کشور ما، یک چتر قانونی برای خود پیدا 
ثبات  و  آرامش  بر ضد  آشکارتر  و  این جدی تر  از  بعد  که  کرد 

کشور ما کار خواهد کرد.
شد.  امضا  آباد  اسالم  و  کابل  میان  گذشته  هفتۀ  تفاهمنامه  این 
آموزش مشترک، مبارزۀ مشترک، دو نهاد استخباراتی با سازمان های 
با جدایی طلبان هر دو سوی مرز و  مبارزه  استخباراتی دشمن، 
هراس  رویدادهای  متهمان  از  استخباراتی  نهاد  دو  هر  بارپرسی 

افگنانه بخشی از بندهای مهم این تفاهمنامه هستند.

تفاهم نامۀ ننگیِن استخباراتی 
و مشـخص نبـودِن صف مخـالفان

ACKU
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فیگو از انتخابات فیفا 
کناره گیری کرد

افغانستان در سومین دوره رقابت های فوتبال زیر ۱4 
امروز  دیدارش  اولین  در  آسیا  جنوب  و  مرکز  سال 
پاکستان  فوتبال  تیم  مصاف  به  صبح   ۹ ساعت  از 
خواهد رفت. افغانستان در گروه دوم رقابت ها با تیم 
های پاکستان و نپال هم گروه شده است. در اولین 

ایران برابر میزبان رقابت  بازی این رقابت ها امروز 
ها)تاجیکستان( به برتری رسید.

مقصد  به  را  کابل  افغانستان  ملی  تیم  داخلی  بازیکن  شش 
بحرین ترک کردند

ساالن  بزرگ  ملی  تیم  اردوی  دیگر،  خبر  یک  در 

فوتبال افغانستان امروز با حضور ۲7 بازیکن در منامه 
فوتبال  داخلی  بازیکنی   6 شد.  خواهد  آغاز  بحرین 
افغاستان صبح دیروز کابل را به مقصد بحرین برای 
حضور در ادوی تیم ملی ترک کردند. این بازیکنان 
حضور  از  بعد  و  سال   ۲۳ زیر  فوتبال  ملی  تیم  از 

المپیک ریو ۲۰۱6 فرصت  در رقابت های مقدماتی 
پیدا کردند. سایر  را  بزرگساالن  تیم ملی  حضور در 
بازکنان از اروپا و امریکا نیز تا امروز  خود را بحرین 
خواهند رساند. سلوان اسکلزیچ سرمربی تیم و علی 
عسکر لعلی دستیارش نیز دیروز به بحرین رسیدند.

هافبک آبی اناری ها جدایی اش از بارسلونا و پیوستنش به السد قطر را تایید کرد و به 
این ترتیب بازی بارسلونا برابر دیپورتیوو در هفته پایانی لیگ، آخرین حضور ژاوی با 

پیراهن بارسلونا در لیگا است.
فوتبال جهان محسوب  هافبک های  بهترین  از  یکی  عنوان  به  در عصر خود  که  ژاوی 
اینیستا  آندرس  هم تیمی اش  و  دوست  کنار  در  را  فوتبال  از  و سبک جدیدی  می شود 
به فوتبال معرفی کرد، هفته جاری برای آخرین بار با پیراهن بارسلونا به میدان خواهد 
رفت. او دیروز در یک نشست خبری که در مقابل خبرنگاران زیادی برگزار شد، رسما 
جدایی اش از بارسلونا در پایان فصل را تایید و عنوان کرد: فصل آینده در تیم السد قطر 

توپ خواهد زد.
ژاوی یکی از محصوالت آکادمی الماسیاست که نزدیک به دو دهه پیش به این آکادمی 

پیوست و از آن زمان تاکنون در تیم های مختلف باشگاه بارسلونا فعالیت کرد.
ژاوی در نشست خبری خود گفت: این تصمیم قطعی است و من فصل آینده در لیگ 
قطر بازی خواهم کرد. تصمیم خیلی آسانی نیست ولی در زمان مناسبی دارم از بارسلونا 
جدا می شوم. من هنوز حس می کنم که برای باشگاه مفید هستم اما فکر می کنم که بروم 
بهتر است. در واقع قلبم می گوید در بارسا بمان ولی ذهنم می گوید بهتر است در پایان 

فصل بروم.
ژاوی در سال ۱۹۹۱ در سن ۱۱ سالگی وارد آکادمی بارسلونا شد و در طول ۱7 سال 
حضور در این تیم ۲۳ جام مختلف را کسب کرد. ژاوی ۱۳۳ بار نیز برای تیم ملی اسپانیا 
به میدان رفت و برای این تیم دو قهرمانی در یورو و یک قهرمانی در جام جهانی کسب 
کرد و پس از جام جهانی ۲۰۱4 و نمایش ضعیف تیم ملی اسپانیا از تیم ملی این کشور 

خداحافظی کرد.
با رائول، السد را به عنوان تیم بعدی فوتبالی اش  گفته می شود ژاوی پس از مشورت 

انتخاب کرد.
او گفت: اینکه در بارسلونا بازنشسته نمی شوم، کارنامه فوتبالی من را خدشه دار نمی کند. 
پایین تر  سطح  یک  در  باید  که  می دانم  و  دهم  ادامه  کردن  بازی  فوتبال  به  می خواهم 
فوتبالم را ادامه دهم. عالوه بر آن می توانم آنجا خودم را برای دوران مربیگری آماده کنم. 
می خواهم مدارک مربی گری ام را تکمیل کنم و بتوانم پس از پایان دوره ام در السد وارد 

دوران مربی گری ام شوم.
می توانیم  دارد.  گانه  سه  کسب  برای  زیادی  شانس  بارسلونا  این  گفت:   پایان  در  او 
تاریخ ساز شویم. اگر این طور از بارسلونا جدا شوم در بهترین حالت ممکن خواهد بود.

اینیستا بعد از خداحافظی ژاوی چه گفت؟
»برای من افتخار بسیار بزرگی بود که سال ها در کنار شما بازی کردم. ژاوی،تو هیچگاه 
تمام نمی شوی.« این واکنش اینیستا بعد از اعالم خداحافظی ژاوی از آبی-اناری ها بود.

یکی از بازیکنانی که خاطره بسیاری با ژاوی دارد و از بازی کردن در کنار او لذت برد، 
اینیستا است که زوج بسیار خوبی را با هم در میانه میدان تشکیل دادند.

توییتر  در  خود  اجتماعی  در صفحه  آبی-اناری ها  از  ژاوی  خداحافظی  از  بعد  اینیستا 
نوشت: برای من افتخار بسیار بزرگی بود که سال ها در کنار شما بازی کردم. ژاوی، تو 

هیچگاه تمام نمی شوی.
ژاوی یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ بارسلونا و فوتبال اسپانیا به شمار می آید. او 
تاکنون ۲۳ جام را با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به دست آورده است و اگر بتواند قهرمانی 
در جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا را در فصل جاری به دست بیاورد، رکورد تعداد جام 
ختنو، ستاره سابق رئال مادرید را پشت سرخواهد گذاشت و به پرافتخارترین بازیکن 

تاریخ فوتبال اسپانیا تبدیل خواهد شد.
آبیدال: ژاوی نابغه است

ستاره سابق بارسلونا به ستایش از ژاوی پرداخت و از او به عنوان یک نابغه یاد کرد.
ژاوی یکی از اسطوره های باشگاه بارسلونا به شمار می آید و در بین هواداران این تیم از 

محبوبیت زیادی برخوردار است.
اریک آبیدال که چند سال سابقه حضور در کنار ژاوی را دارد به ستایش از این بازیکن 

پرداخت و از او به عنوان نابغه یاد کرد.
ستاره فرانسوی سابق بارسلونا به مناسبت خداحافظی ژاوی از آبی-اناری ها در صفحه 
اجتماعی خود در توییتر نوشت: چند فصل بسیار خوب را در کنار ژاوی سپری کردم. او 
یک نابغه است. بسیار خوشحالم که در کنار چنین بازیکن بزرگی بازی کرده ام. امیدوارم 

هر کجا می رود، موفق باشد.
بارسلونا دیروز به صورت رسمی اعالم کرد که روی پیراهن های دیدار مقابل دپورتیوو 
که جشن قهرمانی را در پایان بازی برکزار خواهند کرد، عبارت »متشکریم ژاوی« به پاس 

زحمات او برای بارسا حک خواهد شد.

جانشینی  برای  باالیی  شانس  که  مادرید  رئال  و  بارسا  سابق  ستاره 
سپ بالتر در ریاست فیفا داشت تصمیم گرفت از نامزدی خود در 

انتخابات فدراسیون بین المللی فوتبال کناره گیری کند.
لوئیس فیگو که پیش از این خود را برای انتخابات ریاست فدارسیون 
بین المللی فوتبال نامزد کرده بود تصمیم گرفت که از این تصمیم خود 
صرف نظر کند تا همچنان بالتر بیشترین شانس را برای انتخاب چند 

باره به عنوان رئیس فیفا داشته باشد.
مایکل  نیز  فیگو در حالی گرفته شد که چند روز پیش  این تصمیم 
فان پراگ هلندی از کناره گیری خود را از انتخابات ریاست فیفا خبر 
اردنی  تنها رقیب بالتر سوئیسی شاهزاده علی بن حسین  تا  داده بود 

باشد.
فیگو در صفحه اجتماعی خود در توییتر نوشت: بعد از فکر و مشورت 
کردن با چند تن تصمیم گرفتم که از انتخابات ریاست فیفا کناره گیری 
کنم. بر این باور هستم که آن چه در روز ۲۹ مه در زوریخ رخ می دهد 

انتخاباتی طبیعی نیست.
این سخنان لوئیس فیگو بسیار طعنه آمیز است و به نظر می رسد که او 
به خوبی می داند که در انتخابات ریاست فیفا دست های پشت پرده 

وجود دارد که به سود سپ بالتر در حرکت کردن هستند.
سر  پشت  فیفا  در  را  خود  ریاست  دوره  چهارمین  ساله   7۹ بالتر 
پیاپی به  بار  می گذارد و به نظر می رسد که به راحتی برای پنجمین 

عنوان سکان دار فیفا انتخاب می شود.

مصاف افغانستان و پاکستان در تاجیکستان

پایـان کـار اسطورۀ بارسـا 
»قلبـم می گـوید بمـان!« 
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که  داد  نشان  نیافته  انتشار  علنی  صورت  به  آن  اطالعات  که  نظرسنجی  یک 
حمایت مردمی از حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در آستانه انتخابات 
پارلمانی هفتم جون در این کشور کاهش یافته و به 4۰.5 درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت نظرسنجی »کندا« با انجام یک نظرسنجی 
که نتایجش برای مشتریان این شرکت منتشر شده، نشان داده که حمایت مردمی 
از حزب عدالت و توسعه ترکیه در حال حاضر به 4۰.5 درصد کاهش یافته 
در حالی که در انتخابات پارلمانی قبلی این حزب از حمایت 4۹.8 درصدی 

برخوردار بود.
این نظرسنجی که نتایجش علنی نشده اما به مشتریان ارائه شده و دیروز)جمعه( 
ترکیه  داده که حزب حامی کردهای  نشان  کردند،  استناد  آن  به  چند روزنامه 
موسوم به حزب دموکراتیک خلق در انتخابات پارلمانی این کشور حائز ۱۱.5 
درصد از آراء خواهد شد که بیشتر از آستانه ۱۰ درصدی الزم برای ورود به 

پارلمان خواهد بود.
که حزب  ترکیه  جمهوریخواه  خلق  که حزب  کرده  پیش بینی  نظرسنجی  این 
اپوزیسیون اصلی این کشور است در انتخابات پارلمانی ۲۹ درصد از آراء را 
کسب خواهد کرد و حزب راست افراطی جنبش ملی گرای ترکیه نیز در این 

انتخابات حائز ۱5 درصد از آراء خواهد شد.

اسوشيتدپرس
تقریبا پس از گذشت یک دهه، سیاستمداران امریکایی به نتیجه تلخی درباره 

جنگ عراق دست یافته اند: »جنگ عراق یک اشتباه بود.«
اکنون با نزدیک شدن زمان انتخابات، برای سیاستمداران هر دو حزب امریکا 
عراقی های  و  امریکایی  که 44۹۱  است  مساله  این  گفتن  موقع جهت  بهترین 
بیشماری جان خود را در جنگی که نباید آغاز می شد از دست داده اند. این در 

حالی است که بسیاری از مردم سال هاست که بر این موضوع تاکید می کنند.
اکثر مردم در حال حاضر جنگ عراق را یک  نظرسنجی ها نشان می دهند که 
شکست می دانند. این در حالی است که طی زمان، سیاستمداران جمهوری خواه 
بیشتری متقاعد می شوند که بگویند، با عدم وجود سالح های کشتار جمعی در 
عراق تصمیم جورج بوش، رئیس جمهوری وقت امریکا برای حمله به عراق 

بی معنی بوده است.
مساله جنگ عراق حتی برای دموکرات هایی چون هیالری کلینتون که در سال 
۲۰۰۲ در سنا به جنگ »آری« گفته بودند آسان نخواهد بود. دست کم چنین 
رایی باعث شد تا کلینتون انتخابات ۲۰۰8 را به باراک اوبامایی که در سنا نبود 

اما با جنگ مخالفت می کرد، واگذار کند.
وزیر خارجه سابق امریکا در کتاب خاطرات خود درباره این رای نوشته، وی 
براساس اطالعات موجود آن زمان دست به چنین اقدامی زده است: اما رای من 
اشتباه بود؛ حقیقت تلخی که به نظر می رسد بیان آن برای بسیاری از کشورها 
راه  امن ترین  بوش  برادر  حتی  امریکایی  سیاستمداران  برای  اما  باشد  سخت 

موجود است.
ایوان کورنوگ، مورخ و رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه هفسترا در این باره 
می گوید، این حقیقت که جب بوش، برادر جورج بوش رئیس جمهور مجبور 
شد اظهاراتش درباره جنگ عراق را رد کند، نشان می دهد او نیز به سطحی از 

درک و شعور رسیده که بگوید جنگ عراق یک اشتباه بوده است.
خواه  جمهوری  کاندیداهای  از  دیگر  یکی  سانتروم،  ریک  که  طور  همان  یا 

گفت: همه اکنون می پذیرند که جنگ عراق یک اشتباه بود. سانتروم یکی از 
مثبت  رای  عراق  به  حمله  تداوم  و  آغاز  به  زمان  آن  در  که  بود  سناتورهایی 
نتایج  که  اکنون  عراق  به  حمله  بودن  اشتباه  یا  درست  حال  این  با  بود.  داده 
فضاحت بار و هزینه های گزاف آن بر هیچ کس پوشیده نیست سوال سختی از 

کاندیداهای امیدوار ریاست جمهوری امریکا نخواهد بود.
و  تکزاس  ایالت  سناتور  کروز،  تد  و  فلوریدا  ایاالت  سناتور  روبیو،  مارکو 
کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی، در سال ۲۰۰۲ در کنگره 
نبودند و بنابراین نیازی ندارند تا پاسخگوی اطالعات غلط خود در آن زمان 
باشند. فرماندار اوهایو و نیوجرسی نیز که پیش از سال ۲۰۰۲ در کنگره بودند 

وضعیتی مشابه دارند.
اما تمامی این جمهوری خواهان هفته گذشته اعالم کردند، با دانشی که اکنون 

درباره اشتباه بودن اطالعات آن زمان دارند هرگز به عراق حمله نمی کردند.
شبکه  با  مصاحبه یی  در  گذشته  روز  ویسکانسین  فرماندار  واکر،  اسکات 
سی بی اس به این مساله اشاره و عنوان کرد: با توجه به مسائلی که اکنون می دانیم 
به نظرم برای بسیاری از ما از جمله خود من امن تر و بهتر است که بگوییم، ما 

اقدام به حمله به عراق نمی کردیم.
اما برای مثال  با این حال این سیاستمداران به همین اظهارات بسنده می کنند 
راند پل، سناتور ایالت کنتاکی و کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۱6 از این فراتر 
رفته و می گوید حمله به عراق حتی اگر صدام سالح های کشتار جمعی پنهان 
قدرت  کننده  متعادل  عنوان یک  به  است صدام  معتقد  پل  بود.  اشتباه  می کرد 
فعلی  بحران های  از  بسیاری  علت  او  و حذف  می کرد  نقش  ایفای  منطقه  در 

خاورمیانه است.
با این حال جورج بوش و دیک چنی معاونش همچنان معتقدند که برکناری 
صدام به عنوان دیکتاتوری ظالم و غیرقابل پیش بینی جهان را به جایی امن تر 

تبدیل کرد.
هر  می گوید،  تصمیم«  »نقطه  نام  به  نگاری سال ۲۰۱۰ خود  در خاطره  بوش 
دفعه که درباره شکست در یافتن سالح های کشتار جمعی در عراق فکر می کند 
احساس بیزار کننده ای به او دست می دهد و       می داند که این اتفاق رویکرد 

مردم به جنگ را تغییر داد. اما او همچنان از تصمیم اش دفاع می کند.
در سوی دیگر جب بوش، این چنین توضیح می دهد که چرا از روشن کردن 
می کند:  خودداری  عراق  به  حمله  بودن  اشتباه  یا  درستی  قبال  در  مواضعش 
پرداختن به این مساله و صحبت کردن درباره مفروضات آن زمان، بی احترامی 
به خانواده هایی است که فرزندانشان جان خود را در این جنگ از دست داده اند.
زمانی که در دسمبر ۲۰۱۱ خروج سربازان از عراق پایان یافت، اوباما حکومتی 
با ثبات و قابل اعتماد را برای عراق پیش بینی می کرد که می تواند کنترل کشور 
را در دست بگیرد. در عوض اما آشوب و تروریسم عراق را در بر گرفت و 
سران امریکایی اکنون درگیر این مساله اند که چه کنند. امریکا در حال حاضر 
۳۰4۰ نیرو به عنوان مربی و مشاور در عراق دارد. اما بیش از این، مردم و ارتش 
مانند این سیاستمداران امریکایی بیش از تصمیمات گذشته بر وقایعی متمرکزند 
که امروز در حال وقوع است؛ اقداماتی مانند چگونگی متوقف کردن داعش که 

بخش هایی از عراق را اشغال کرده و در غرب حمالتی را اجرا می کند.«

کاهش حمایت مردم ترکیه از حزب عدالت و توسعه

امریکا:  امروز  سیاستمداران 

حمـله به عـراق یک اشتبـاه بـود

انتقاد روسیه از سیاست های 
غرب در خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد، بازیگران خارجی 
نمی توانند بحران سوریه را حل وفصل کنند و در عین حال 

از سیاست های »کوته بینانه« غرب در خاورمیانه انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، »واسیلی نبنزیا«، معاون 
وزیر امور خارجه روسیه، دیروز)جمعه( در جریان کنفرانس 
مجمع جهانی اقتصاد )داووس( در اردن گفت، سیاست های 
در  ثبات  بردن  ازبین  به  خاورمیانه  در  غرب  کوته بینانه 

کشورهای نظیر سوریه، عراق و لیبی کمک کرده  است.
سوریه  رئیس جمهوری  اسد  بشار  کرد:  خاطرنشان  نبنزیا 

همواره از سوی مردم این کشور حمایت می شود.
معاون وزیر امورخارجه روسیه همچنین با اشاره به قدرت های 
غربی گفت: بازیگران خارجی که در درگیری های منطقه ای 
دست دارند فاقد راهبردی روشن هستند. وی همچنین تاکید 

کرد، از بابت کوته نظری آنها متعجب است.

پاکستان حصول توافق هسته یی 
با عربستان را تکذیب کرد

در  منتشرشده  اخبار  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
برخی از رسانه های بین المللی مبنی بر وجود توافق هسته یی 

میان این کشور با عربستان را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری این 
اخبار را »کینه توزانه« توصیف کرد و گفت که به هیچ وجه 

پایه و اساسی ندارد.
کنترل  برای رهبری و  قدرتمندی  نظام  پاکستان  افزود:  وی 

این کشور دارد و قوانین فراگیری در مورد صادرات دارد.
این مقام پاکستانی گفت که کشورش از اهداف عدم گسترش 
هسته ای  امنیت  برقراری  همچنین  و  هسته ای  تسلیحات 

حمایت می کند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عنوان داشت که پاکستان 
از مسوولیت های خود آگاه  کشور هسته یی است که کاماًل 
از  قانونی  دفاع  برای  پاکستان  هسته یی  برنامه های  و  است 

خود و حفظ پایین ترین سطح از بازدارندگی است.
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