
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 
تازه یی گفته است که کشت کوکنار،  با نشر گزارش 
در والیت جنوبی هلمند، نسبت به شش سال گذشته، 

سه برابر شده است.
با  که  است  گفته  خود  گزارش  این  در  ملل  سازمان 
افغانستان،  توجه به احتمال کشت کوکنار در سراسر 
از کوکنار این کشور در مزارع  نیمی  به نظر می رسد 

هلمند کشت شود.
که  است  آمده  همچنین  ملل  سازمان  گزارش  در 
تصور  هلمند،  در  کوکنار  کشت  افزایش  با  همزمان 

می شود که تولید مواد مخدر هم باال رفته باشد.
ملل  سازمان  جرایم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره 
را  هلمند  در  کوکنار  کشت  افزایش   )UNODC(
»نگران کننده« توصیف کرده و گفته است که احتمال 
تنها در هلمند که در  نه  میزان کشت کوکنار  می رود 
سراسر افغانستان از جمله در والیات تخار در شمال 

و ننگرهار در شرق افغانستان نیز بیشتر شده باشد.

افغانستان  دولت  سوی  از  این  از  پیش  والیات  این 
عاری از کشت کوکنار اعالم شده بود.

نا امنی، ناکامی در فراهم آوری جایگزین خشخاش، 
عوامل عمده افزایش کشت، تولید و سرانجام قاچاق 

مواد مخدر عنوان شده است.
به  گذشته  سال  که  هلمند  ساکنان  از  یکی  حمیداهلل، 
بجای  انگلیس،  و  امریکا  زراعتی  مشاوران  تشویق 
خشخاش، پنبه کاشته بود، می گوید...   ادامه صفحه 6
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در روزگار ما، سرنوشت آدمي در سياست تحقق يافته است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت دفاع افغانستان:

برای برداشتن دروازۀ پاکستان 

از تمام گزینه ها استفاده می کنیم

حمالت  به  واکنش   در  ننگرهار  دانشگاه  دانشجویان 
و  افغانستان  شرقی  مناطق  بر  پاکستان  خاک  از  راکتی 
اقدامات ارتش پاکستان برای احداث پایگاه مرزی در 
آباد  جالل  شهر  در  دوشنبه  روز  دیورند،  خط  امتداد 

دست به راه پیمایی گسترده زدند.
تن  دوهزار  حدود  به  شمارشان  که  مظاهره کننده گان 
می رسید در  شهرجالل آباد و...          ادامه صفحه 6

ستاد  در  افغانستان  و  پاکستان  نظامی  ارشد  مقامات 
در  اختالفات  فصل  و  بر حل  پاکستان  ارتش  فرماندهی 
امنیتی در  زمینة ساخت اماکن نظامی به ویژه پست های 

نقاط مرزی مشترک دو کشور توافق کردند.
روابط عمومی ستاد فرماندهی ارتش پاکستان روز دوشنبه 
در اطالعیه یی افزود: یک هیأت بلندپایة نظامی افغانستان 
پاکستان در شهر  ارتش  ارشد  مقامات  با  )دیروز(  امروز 
راولپندی ) ستاد فرماندهی ارتش( دیدار و مسایل مربوط 
به هماهنگی مرزی جاری بین دو کشور از جمله احداث 
پست های جدید امنیتی مرزی در منطقه قبیله یی مهمند در 

شمال غرب پاکستان را مورد گفت وگو قرار دادند.
در این اطالعیه آمده است: جنرال...         ادامه صفحه 6

          ناجیه نوری

مجلس  اعضاي  و  مدنی   - سیاسي  فعاالن  از  شماري 
در  شهروندان  ملیت  نام  درج  بر  دیگر  بار  نماینده گان، 

تذکره های برقی تأکید مي کنند.
شهروندان  هویت  کتمان  براي  تالش  مي گویند،  آن ها 
به معنای اقدام علیه حقوق افراد و قانون اساسي است 
و مي تواند سوء تفاهمات و مشکالت زیادي را به بار 

آورد.
که  شهروندان  خواست  به  حکومت  اگر  آنان،  باور  به 
همانا ذکر هویت افراد در تذکره هاي جدید است، توجه 
نکند، با موضع گیري هاي شدید مردم رو به رو خواهد 

شد.

یا  قوم  نام  ماه است که بحث روي درج  از چند  بیش 
ملیت افراد در تذکره هاي برقي داغ است و اکثریت مردم 
خواهان ذکر نام قوم شان در این تذکره ها اند؛ اما وزارت 
داخله گفته که نام قوم یا هویت در تذکره هاي برقي در 
داخل یک چپ جاسازي خواهد شد که در داخل تذکره 

قرار دارد و افراد عادي قادر به خواندن آن نخواهند بود.
احمد بهزاد عضو مجلس نماینده گان مي گوید، در تمام 
است،  فرد  هر  هویت  ُمعرف  تذکره  دنیا  کشورهاي 
بنابراین باید جزییات هویت افراد در آن گنجانیده شود.
او تأکید کرد، چند روز پیش ما شاهد...  ادامه صفحه 6

راه پیمایی گستردۀ دانشجویان دانشگاه ننگرهار

در واکنش به حمالت 
راکتی پاکستان

ارتش پاکستان:

جنجال مرزی با افغانستان 
رفع شد

نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر

هلمند؛ قهرمان تولید مواد مخدر 

زمزمۀ تأخير 
در زمان 
برگزاری 
2انتخابات!

4

7

5

دشـيل همت؛ 
پدر رمـان 

سـياه

اکثريت مردم 
افغانستان 

در انتخابات 
رياست  

جمهوری 
اشتراک خواهند 

کرد

در برگ ها

فيل در 
اقتصـــاد

صفحه 6

هشدار از نگنجانیدن نام ملیت ها در تذکره های برقی:

کتمان هویت شهروندان به معنای نادیده گرفتن 
قانون اساسي است 



و  مدنی  جامعة  دغدغه های  از  یکی  امروز 
انتخابات،  در  ذی نفع  و  دخیل  نهادهای  تمام 
مستقل  کمیسیون  کارکرد  بودِن  شفاف  و  سالم 
انتخابات است؛ کمیسیونی که بر اساس قانون، 
صالحیت های قانونی برای مدیریِت این فراینِد 
سرنوشت ساز ملی را کسب کرده است. اما اگر 
حافظ  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  است  قرار 
برگزاری  و  باشد  انتخابات  شفافیِت  و  سالمت 
از  را  پروسه  این  شفاِف  و  عادالنه  و  درست 
از  بیش  که  است  نیاز  باشیم،  داشته  توقع  آن 
این  در  است  قرار  که  کارمندی  چندهزارنفر 
به  رسیده گی  و  آراء  مراحِل شمارش  کمیسیون 
نهایی  نتیجة  اعالمِ  سپس  و  انتخاباتی  شکایات 
را اجرا کنند، همه گی افرادی بی طرف و مسوول 
باشند تا برای آرای مردم، اهمیت و احترام قایل  
چرا  نکنند.  معامله  ملت  سرنوشِت  با  و  شوند 
روزهای  آغازین  همین  از  می رسد  نظر  به  که 
سال، مهره چینی ها و دست وپا زدن برای جابه جا 
کردِن افراد خودی در نقاط حساس و پست های 

کلیدی، شروع شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز پروسة ثبت نام 
رأی دهنده گان را تا پنجم جوزا به تأخیر انداخته 
موعد  از  بیست روز  و  یک ماه  تقریبًا  که  است 
فاصله  پیشتر  انتخاباتِی  تقویم  در  اعالم شده 
گرفته. اما بدون شک این به تأخیر افتادن، اولین 
مرحله از مراحِل شش گانة فرآیند انتخاباتی ست 
و خود سوال برانگیزتر و مبهم تر از آن است که 
مستقل  کمیسیون  مسوولین  پاسخ های  به  بتوان 
اطمینان بخش  را  آن  و  کرد  بسنده  انتخابات، 
دانست. زیرا یک ماه و بیست روز تعویق در کار 
انتخابات، به یقین زماِن باقی مانده را نیز با مراحِل 
و  مضاعف  فشارِ  با  را  انتخاباتی  تقویم  دیگر و 
حجیم شدِن کارها در فرصت های کمتر مواجه 

می سازد. 
مشکلی  افتادن،  تعویق  به  این  که  می شود  گفته 
برای مراحل بعدِی انتخابات به وجود نمی آورد و 
این را مسوولیِن این کمیسیون از صالحیت های 
خود می دانند که یک چنین تغییر و تحولی را بنا 
بر مصلحتی که خود تشخیص  داده اند، به عمل 
کمیسیون  اگر  که  این جاست  پرسش  اما  آورند. 
به  پرده و  بازی های پشت  به  انتخابات،  مستقل 
ویروس های حقانیت ستیزی و مردم ستیزی آلوده 

شود، چه تضمینی برای سالمِت انتخابات باقی 
می ماند؟... اگر امروز یک ماه و بیست روز ثبت نام 
تضمینی  چه  می افتد،  تأخیر  به  رأی دهنده گان 
است که خود انتخابات و روزِ آن نیز با یک چنین 

تغییر و جابه جایی هایی مواجه نگردد؟ 
به خوبی  سرانگشتی،  حساب وکتاب  یک  با 
اطمینان  با  چندان  که  گرفت  نتیجه  می توان 
پایاِن  سال  دو،  و  نود  سال  که  گفت  نمی توان 
زعامِت جناب آقای کرزی است. چرا که به نظر 
می رسد هنوزهم راه ها و مکانیسم هایی ماننِد به 
و  نامعلوم  تاریخی  به  انتخابات  انداختن  تعویق 
توسل  آن ها  به  می توان  که  دارد  مجهول وجود 
جست و از این طریق، قدرت را برای ماه های 

دیگر تمدید کرد. 
که  دلیلی  بزرگ ترین  این که:  توجه  جالب 
کمیسیون انتخابات برای علِت این جابه جایی و 
به تأخیر انداختِن اولین مرحلة انتخابات داشته، 
عدم اطمینان از تأمین امنیت کارمندان انتخاباتی 

در سراسر والیات و هم چنین عدم آگاهی بخشِی 
قناعت بخش از فرآیند انتخابات به مردم حتا در 
دورافتاده ترین نقاط کشور بوده است. هرچند که 
هم زمان  و  الکترونیکی  تذکره های  توزیع  بحث 
شدِن توزیِع آن ها با ثبت نام رأی دهنده گان، خود 
دلیلی برشمرده شده است برای این که این تأخیر 
اختیار کمیسیون مستقل  می تواند فرصتی را در 
انتخابات قرار دهد تا تذکره های الکترونیکی یی 
که از این پس دارنده گاِن آن را بی نیاز از گرفتن 

کارت رأی دهی می سازد، با وضعیتی مشخص تر 
کمیسیون  این  اعدادِ  و  ارقام  وارد  منسجم تر  و 
این  آیا  که  این جاست  پرسش  بازهم  اما   گردد؛ 
دالیل و یا دالیلی از این دست می توانند این به 

تأخیر افتادن را توجیه کنند؟ 
مستقل  کمیسیون  مسوولین  این که  به رغم 
انتخابات با خاطری جمع و آسوده ادعا می کنند 
که این تأخیِر یک ماه و بیست روزه هیچ تأثیری 
این  ولی  نمی گذارد،  انتخابات  مراحل  دیگر  بر 
و  تمرین  خود  این  که  دارد  وجود  دل نگرانی 
و  اساسی تر  حرکت هایی  برای  باشد  محکی 
مثال،  گونة  به  شرایطی حساس تر.  در  بنیادی تر 
که  دارد  را  این صالحیت  کمیسیون  امروز  اگر 
امنیت  تأمین  عدم  از  نگرانی  ـ  مثاًل  ـ  به خاطر 
کارمنداِن خود و یا فقدان آگاهی بخشی درست 
ملی  پروسة  این  انتخابات،  به  نسبت  مردم  به 
چه  کند،  آغاز  تأخیر  با  بیست روز  و  یک ماه  را 
در  مشابه،  دالیلی  به  که  دارد  وجود  تضمینی 
یک چنین  با  نیز  را  انتخابات  روز  نود،  دقیـقة 

سرنوشتی مواجه نسازد؟ 
امروز  نیست که  معنا  این  به  اگرها  اماها و  این 
کمیسیون مستقل انتخابات را یک سره در مقابل 
طرح  بلکه  بدانیم،  آن ها  منافِع  علیه  و  ملت 
این دلیل  به  یک چنین نگرانی هایی فقط و فقط 
است که هر حرکِت غیرمترقبه یی از این دست 
می تواند نگرانی و اضطراب ایجاد کند که چرا؟ 
و سپس همه را سرگرداِن ریشه های این چرایی 
به تجربیاتی که در  با توجه  از طرفی،  سازد. و 
نمی توان  هرگز  کردیم،  انتخابات گذشته کسب 
برای  را  حاکم  تیم  نکته سـنجِی  و  هوشیاری 
استفاده از فرصت ها برای برگرداندِن ورق به نفِع 

خود، نادیده گرفت. 
انتخابات، یکی از  بدون شک کمیسیون مستقل 
منابع و فرصت هایی ست که تیم حاکم با نفوذ در 
می تواند  مهره های خودی،  کردِن  جابه جا  و  آن 
زمینة پر کردن غیرقانونی صندوق ها، هدایت و 
به  دادن  به سمت رأی  راهنمایِی رأی دهنده گان 
و  آمار  در  بردن  دست  حتا  یا  و  خاص  فردی 
نیست  این چیزی  آورد و  به دست  را  و...  ارقام 
که تیم حاکم از آن چشم بپوشد و برای رسیدن 
به آن برنامه چینی نکنـد. از این رو نیاز است که 
استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از 
پایین ترین تا باالترین رتبه ها، با دقت و درایت 
زیادی صورت بگیرد تا کسانی که نفعی و دخلی 
طریق  از  نتوانند  دارند،  انتخاباتی  ماجرای  در 
بعضی  خریدن  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

عناصر و افراد آن، انتخابات را آلوده کنند.

جامعة  اپوزیسیون،  مدنی،  جامعة  رسانه ها،   
که  سازمان هایی  و  نهادها  دیگر  و  بین المللی 
باید  هستند،  انتخابات  سالمت  تأمین  نگران 
هوشیارتر و دقیق تر به رویدادهایی مثل این تغییر 
تا  بپردازند  انتخاباتی،  تقویم  در  دست کاری  و 
خدای ناکرده این تغییر و جابه جایی ها، مبدل به 
رویه یی نشود که در فرصت ها و شرایِط حساس 

بتوان از آن سوءاستفاده کرد.
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حلیمه حسـینی

زمزمۀ تأخیر در زمان برگزاری 
انتخابات!

 

روزنامه ماندگار در گزارشی، فساد در مجلس نماینده گان را 
بررسی کرده است.

 برخی از نماینده گان، ضمن ابراز شرمساری، موضوِع گسترش 
دیروز  این گزارش  تأیید کرده اند.  را  فساد در مجلس  پدیدۀ 
مورد توجه نمانیده گان مجلس قرار گرفته و سرو صداهایی 

را به دنبال داشته است.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا فساد مالی در خانة ملت 

بیداد می کند؟
دالیل زیادی مبنی بر چرایِی پدیدۀ فساد در مجلس نماینده گان 
وجود دارد که نه تنها به مناسبت های مختلف در رسانه ها از 
آن یاد شده،  که بارها در همین ستون نسبت به آن هشدار داده 
ساختارِ  مختلف  در وجوه  می توان  را  دالیل  این  است.  شده 

پارلمان افغانستان بررسی کرد.
چون  دموکراتیکی  پروسه های  در  قومی   فرمول های  تطبیق  ـ 
بوده، طوری  ایجاد چنین مشکالتی  باعث  انتخابات، همواره 
افغانستان،  دموکراتیک  پروسه های  در  شایسته گی  برترین   که 
همان قوم و زبان است که عصبیت و شدت آن، رای دهنده گان 

را به دنباِل خود می کشاند.
بر  که  افرادی  درصد  تا  نگرفته  آمارگیری یی صورت  هرچند 
گردد؛  مشخص  یافته اند  راه  مجلس  قومی  به  معادالت  بنیاد 
اما بر اساس تجربه، احتمال می رود که باالتر از پنجاه درصد 
شده   ملت  خانة  وارد  تعامل  همین  بنیاد  بر  مردم  نماینده گان 

باشند.
یکی  نماینده گان،  مجلس  ساختار  در  احزاب  عدم حضورِ  ـ 
از دالیل مهِم فساد در این نهاد است. به گونه یی که مجلس 
کنونی ما، یک مجلس کاماًل غیرحزبی ست. افرادی که از آدرس 
خود  برابِر  در  الزامیتی  هیچ  می شوند،  پارلمان  وارد  شخصی 
نمی بینند. در حالی که نماینده گان وابسته به احزاب، به اهداف 
عمدۀ حزب شان مقید هسـتند؛ به تیم رهبری حزب پاسخگو 
اند؛ و در برابر اصول نامة اخالقی حزب شان مکلف  می باشند. 
بنابراین، نماینده یی که از آدرس حزب وارد پارلمان می شود، 
خارج از مرام نامة حزبی اش هیچ حرکتی انجام داده نمی تواند 
و این مکانیسم، مانع فاسد شدِن او می گردد. اما نماینده های 
کنونی، همه افراد مستقل و یا ظاهراً مستقلی هستند که عده یی 
این  و  نمی اندیشند  دیگری  چیز  به  خویش،  از  جز  به  آن ها 

باعث گسترش فساد در داخل مجلس شده است.
نیز در ترویج فساد در مجلس نمی توان  ـ نقش حکومت را 
از یاد برد. شماری از نماینده گان می گویند که هر از گاهی 
که وزرا و یا سایر مقامات حکومتی، به کوتاه کاری و یا فساد 
متهم شده اند و نقش نظارتِی مجلس هم این مسأله را دریافته 
به صورت  اتهام  رفع  بگذارد  این که  به جای  حکومت  است، 
پول  توزیِع  و  پخش  در  سعی  بپیماید،  را  مسیرش  قانونی 
میان نماینده گان کرده است. چنان که این روند اکنون به یک 

فرهنگ تبدیل شده است. 
تردیدی نیست که انسان ذاتًا حریص است و نمایندۀ مردم نیز 
از آن فارغ نیست. فرهنگ پخش و توزیع پول در خانة ملت، 
اکنون برای هر نماینده یی جسارِت آن را خلق کرده است که 
به تنهایی در پی اخاذی و باج گیری از مقامات حکومتی برآید. 
اگر  که  گفته می شود  زمینه  این  در  و طنزهایی  افواهات  حتا 
ورزد،  امتناع  وکیل  یک  غیرقانونِی  کار  از  رییسی  یا  و  وزیر 
آن وکیل در پی جمع آوری امضا برای استیضاِح آن وزیر و یا 

رییس می برآید.
بااین همه، باتوجه به ادعاهایی که شماری از نماینده گان مردم 
در روزنامة ماندگار داشته اند، به نظر می رسد فساد و فرهنگ 
رخنه  نماینده گان  مجلس  تاروپود  در  موریانه یی  چونان  آن، 
کرده و به این ساده گی ها ممکن نیست که از آن رهایی یابیم. 
محترم  نماینده گان  تا  است  الزم  وضع  این  از  رهایی  برای 
مجلس که ادعای وجود فساد گسترده را در این نهاد دارند، 
اسناد الزم را برای افشای عامالن آن، به خورد رسانه ها دهند. 
هیچ  جلو  نشود،  مستندسازی  ادعاها  این  که  زمانی  تا  زیرا 
کاری  نمی توانند  نهادهای مسوول  و  نمی شود  فاسدی گرفته 

از پیش برند.
اسناد  ارایة  نماینده گان فرهنگ و جسارت  این  باید  بنابراین، 
را به رسانه ها و مردم داشته باشند تا این گونه کمکی به روند 
کرده  کشور  در  دموکراسی  گرفتن  جان  هم چنان  و  شفافیت 

باشند. در غیر آن، این ادعاها به جایی نمی رسد.

ادعای فسـاد در مجلس 
را ثابت کنید!

به رغم این که مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات با خاطری جمع و آسوده ادعا 
می کنند که این تأخیِر یک ماه و بیست روزه هیچ تأثیری بر دیگر مراحل انتخابات 
نمی گذارد، ولی این دل نگرانی وجود دارد که این خود تمرین و محکی باشد برای 
حرکت هایی اساسی تر و بنیادی تر در شرایطی حساس تر. به گونۀ مثال، اگر امروز 
کمیسیون این صالحیت را دارد که به خاطر ـ مثاًل ـ نگرانی از عدم تأمین امنیت 
کارمنداِن خود و یا فقدان آگاهی بخشی درست به مردم نسبت به انتخابات، این 
پروسۀ ملی را یک ماه و بیست روز با تأخیر آغاز کند، چه تضمینی وجود دارد که به 
دالیلی مشابه، در دقیـقۀ نود، روز انتخابات را نیز با یک چنین سرنوشتی مواجه 
نسازد؟
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میخائیل  علیه  سیاسی  اقدامی  طی  دارد  قصد  گرجستان  دولت 
ساکاشویلی اقدام به تحلیل اشتباهات رخ داده در جنگ سال 2008 

این کشور با روسیه کند.
این تحلیل احتماالً بر نقش ساکاشویلی که در جریان جنگ گرجستان 
با روسیه بر سر دو منطقه جدایی طلب رهبری گرجستان را بر عهده 

داشت، متمرکز خواهد بود.
بیدزینا  دفتر  مقام  یک  گرجستانی،  رسانه های  گزارش  به  بنا 
ایوانیشویلی، نخست وزیر گرجستان اظهار داشت که این تحلیل و 
بررسی یا از طریق دادگاه ها و یا از طریق پارلمان اجرا خواهد شد.

نظر  از  و  است  ساکاشویلی  سیاسی  مخالفان  از  یکی  ایوانیشویلی 
تحلیلگران این اقدام به نوعی مانور سیاسی پیش از انتخابات ریاست 

جمهوری ماه اکتبر است.
گرجستان پس از جنگ با روسیه کنترل مناطق آبخازیا و اوستیای 
جنوبی را از دست داد. روسیه هر دو منطقه را به عنوان موجودیت 
را مستقر  آنها سربازانی  به رسمیت شناخته و در هر دوی  مستقل 

کرده است.

»جانشین چاوز« 
رییس جمهور ونزویال شد

نیکوالس  ونزویال،  انتخابات  کمیسیون  اعالم  براساس 
مادورو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز 

شده است.
انتخابات  کمیسیون  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کسب  با  مادورو  نیکوالس  که  کرد  اعالم  ونزویال 
ریاست  انتخابات  پیروز  آراء  از  درصد   51 به  نزدیک 

جمهوری ونزویال شد.
این در حالی است که »انریکه کاپریلس« نیز 49 درصد 

آراء را از آن خود کرده است.
مختلف  محله های  در  مادورو  نیکوالس  طرفداران 
کاراکاس به جشن و شادی مشغولند. انریکه کاپریلس، 
رقیب مادورو، هنوز به نتیجه اعالم شده واکنش نشان 
نداده و شکست را نپذیرفته است. وی پیشتر در توییتر 
مردم  رای  نتیجه  احتمال تحریف  که  بود  داده  هشدار 

وجود دارد.
ستاد انتخاباتی نیکوالس مادورو از طرفدارانش خواسته 

است که مقابل کاخ ریاست جمهوری جمع شوند.
مراکز  شدن  بسته  از  پیش  دقایقی  هکر ها  از  گروهی 
را  مادورو  نیکوالس  توییتر  کنترل حساب  رأی گیری، 
به دست گرفته اند. دو وب سایت مادورو هم هدف این 
برای  سایت ها  وب  این  از  هکر ها  گرفت.  قرار  گروه 

تبلیغ صفحات خودشان استفاده کردند.
حدود 19 میلیون ونزویالیی که دارای حق رای هستند، 
الکترونیکی  رای  رییس جمهوری جدید  انتخاب  برای 

می دهند.
عنوان  به  آینده  جمعه  روز  انتخابات  برنده 

رییس جمهوری جدید سوگند یاد خواهد کرد.
سوسیالیستی  سیاست های  ادامه  بر  مادورو  نیکوالس 
آسیب  قشر  و  فقرا  حقوق  از  حمایت  و  چاوز  هوگو 

پذیر تاکید دارد.
که  می داد  نشان  گذشته  هفته  چند  در  نظرسنجی ها 
نیکوالس مادورو به طور قابل مالحظه ای از رقیب خود 
پیشی گرفته، هرچند بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، 

اختالف دو نامزد قدری کاهش یافته است.
خواهان  طرفدارانش  جمع  در  یکشنبه  کاپریلس 
برقراری »دموکراسی واقعی« در ونزویال شد. او گفت: 
»ما خواهان دموکراسی واقعی برای این کشور هستیم، 
دموکراسی برای همه، کشوری که در آن همگی بتوانند 
خود  حقوق  از  شود،  تالفی  آن ها  علیه  آنکه  بدون 

برخوردار باشند.«
به گزارش بی.بی.سی، از زمان مرگ هوگو چاوز پس 
نشد،  اعالم  آن  نوع  که  با سرطانی  مبارزه  دو سال  از 

معاون او نیکوالس مادورو رییس جمهوری موقت بوده 
است.

ریاست  انتخابات  گیری  رای  روند  یکشنبه،  روز 
به  اما  شدید  امنیتی  تدابیر  تحت  ونزویال  جمهوری 

آرامی برگزار شد.
رای  حوزه های  برخی  از  که  می گوید  ونزویال  دولت 
گیری تخلفات کوچکی گزارش شده که بعضی از آن ها 
توسط ستاد انتخاباتی مخالفان به اطالع ستاد انتخاباتی 
که  گفته اند  دهندگان  رای  از  شماری  است.  رسیده 
شرکت مردم در این دوره، نسبت به انتخابات ماه اکتبر 
کمتر  بود،  شده  پیروز  آن  در  چاوز  هوگو  که  گذشته 

بوده است.
تا ساعت  انتخاباتی می گویند که  روسای هر دو ستاد 
دو بعد از ظهر به وقت محلی حدود ۶5 درصد افراد 
این  گذشته،  انتخابات  در  داده اند.  رای  شرایط  واجد 
رقم 80 درصد بوده است. ناظران می گویند که در این 
دوره رای گیری سریع تر انجام شده است و در نتیجه 
صف های مردم بیرون مراکز رای گیری، کوتاه تر بوده 

است.
فرا  را  ونزویال  ملتهبی  فضایی  گیری،  رای  آستانه  در 
گرفت و ستادهای دو نامزد علیه یکدیگر اتهاماتی در 
مطرح  مردم  آرای  کردن  مخدوش  برای  تالش  مورد 

کرده بودند.
رسمی  مهلت  پایان  از  پس  ونزویال،  دولتی  تلویزیون 
تبلیغات، مادورو را در کنار دیه گو مارادونا، اسطوره 
چاوز  هوگو  مزار  از  بازدید  حال  در  آرژانتین  فوتبال 

نشان داد.
گزارش  این  پخش  پی  در  و  شب  شنبه  کاپریلس 
و  انتخابات  قانون  نقض  به  را  مادورو  تلویزیونی، 

استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات متهم کرد.
مادورو  با  نیز  را  مصاحبه یی  ونزویال  دولتی  تلویزیون 
درباره کودتای سال 2002 علیه هوگو چاوز پخش کرد. 
پخش این تصاویر بعد از پایان مهلت تبلیغات، اعتراض 
مخالفان را برانگیخت و تیم انتخاباتی مخالفان شکایت 
رسمی خود را به کمیته انتخابات ونزویال ارائه کردند.

برنده انتخابات تا سال 2019 رییس جمهور خواهد بود 
تا دوره شش ساله یی را که هوگو چاوز شروع کرد و با 

مرگ او ناتمام ماند به پایان برساند.

گرجستان »اشتباهات« 
جنگ سال 2008 با روسیه 

را بررسی می کند

دیدار فیدل کاسترو با 
مارادونا

تبرئۀ مبارک از اتهام کشتار 
تظاهرکننده گان مصری 

بمب گذاری در شهرهای مختلف 
عراق ۱۹ کشته برجای گذاشت

روسیه:
تنش زدایی در روابط با امریکا اولین 

ماموریت ماست انفجار چند بمب در ساعات شلوغ صبح روز گذشته در چند شهر عراق به کشته شدن 
دست کم 15 نفر و مجروح شدن شماری دیگر منجر شده است.

انتظار می رود که بر شمار تلفات ناشی از این انفجارها افزوده شود.
این بمبگذاری ها  پایتخت عراق، شهرهای فلوجه، و کرکوک هم هدف  عالوه بر بغداد، 

قرار گرفته اند.
این حمالت درحالی صورت گرفته که قرار است انتخابات والیتی در این کشور در 20 

اپریل برگزار شود.
تا اکنون هیچ گروهی مسوولیت این حمالت را برعهده نگرفته است.
این اولین انتخابات از زمان خروج نیروهای امریکایی از عراق است.

روز گذشته هم یکی از نامزدهای انتخاباتی هدف حمله قرار گرفت و کشته شد.
در هفته های اخیر بیش از 11 نامزد انتخابات پارلمانی به ضرب گلوله کشته شدند.

انفجار چند بمب در مساجدی در شهرهای بغداد و کنعان در والیت دیاله هم در روز جمعه 
گذشته به کشته شدن 11 نفر و مجروح شدن بیش از ۳0 نفر منجر شد.

گزارش ها از باالبودن تنش ها بین شیعیان و سنی ها ساکن در عراق حکایت دارد.
نوری  رهبری  شیعه تحت  دولت  توسط  که  این  از  عراق  مذهب  مسلمانان سنی  اکثریت 

مالکی، نخست وزیر، به حاشیه رانده شده اند، شاکی هستند.
هر چند از میزان خشونت ها در عراق در مقایسه با سال های 200۶ و 200۷ میالدی به 

میزان زیادی کاسته شده، اما بمبگذاری در این کشور همچنان امری عادی است.

رهبر انقالب کوبا با دیه گو مارادونا در هاوانا دیدار کرد.
سابق  ستاره  مارادونا،  دیه گو  التینا«،  »پرنسا  خبرگزاری  گزارش  به 
و  چاوز  هوگو  یادبود،  مراسم  در  شرکت  از  پس  آرژانتین  فوتبال 
منتخب  جمهوری  رییس  مادورو،  نیکوالس  طرفداران  به  پیوستن 

ونزویال از این کشور به کوبا سفر کرده است.
میان  که گفت وگوی  می دهند  نشان  دیدار  این  از  منتشر شده  اخبار 
مارادونا و فیدل کاسترو به عنوان دو دوست قدیمی، بسیار پر نشاط 

و شاد بوده است.
اسطوره  یک  »فیدل  بود:  گفته  کاسترو  فیدل  درباره  پیشتر  مارادونا 

است؛ هیچ کس ذهن، تفکر و انسانیت او را ندارد.«

دادگاه تجدید نظر قاهره با بی گناه دانستن حسنی مبارک در پرونده 
کشتار تظاهرکننده گان مصری، حکم به برائت وی داد.

نظر  تجدید  دادگاه  قاضی  اینکه  وجود  با  العربیه،  شبکه  گزارش  به 
پرونده  در  را  مصر  پیشین  جمهوری  رییس  مبارک،  حسنی  قاهره 
اما مبارک در دیگر پرونده های  بیگناه دانسته  کشتار تظاهرکننده گان 
قدرت  از  استفاده  سوء  و  مالی  فساد  جمله  از  علیه اش  شده  مطرح 

همچنان متهم شناخته می شود و از زندان آزاد نخواهد شد.
از  دادگاه روز دوشنبه به شکل غیر علنی برگزار شد و قاضی پس 
رسیدگی به پرونده مبارک، پسرانش و برخی دیگر از رهبران مصری، 
دیکتاتور مصر را از اتهام کشتار تظاهر کنندگان تبرئه کرد و با صدور 

حکمی اعالم کرد که وی در رابطه با این پرونده آزاد است.
از آنجایی که مبارک عالوه بر اتهام کشتار مخالفان با اتهام های دیگری 
به ویژه در زمینه فساد مالی مواجه است، همچنان در بازداشت موقت 

باقی می ماند تا به دیگر اتهامات وی نیز رسیدگی شود.

روسیه  خارجه  امور  وزیر 
معتقد  مسکو  کرد:  اعالم 
تنش های  زدودن  که  است 
امریکا  با  موجود در روابط 

نخستین ماموریت ماست.
سرگی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه در کنفرانس 
ارکی  با  مشترک  مطبوعاتی 
تومیویا، همتای فنالندی اش 

گفت: واشنگتن به خوبی از تاثیر منفی »قانون مگنیتسکی« علیه برخی از مسووالن 
روس آگاه است و وعده هایی برای از بین بردن این تاثیر منفی داده است.

امنیت ملی باراک  وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: من از تام دانیلون، مشاور 
اوباما، رییس جمهوری امریکا و جان کری، وزیر امور خارجه امریکا شنیدم که آنها 
»فهرست  که  بودند  آگاه  واشنگتن  و  مسکو  روابط  بر  عامل  منفی چندین  تاثیر  از 
مگنیتسکی«، مشکالت مربوط به فرزندخواندگان روس در امریکا، ربایش شهروندان 

روسی، نقض حقوق آنها و مسائل دیگر از جمله این عوامل است.
الوروف اعالم کرد که روسیه به اقدامات امریکا و نه اظهاراتش در جهت عملی 

کردن وعده هایش اهمیت می دهد.
وی با بیان اینکه کشورش همواره از همکاری با امریکا استقبال می کند، اعالم کرد که 
در این همکاری باید دو طرف از حقوق برابر برخوردار باشند و همکاری بر اساس 

احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باشد.
واشنگتن روز جمعه گذشته »فهرست مگنیتسکی« را منتشر ساخت که بر اساس آن 
18 مسوول روسی که به شکنجه و قتل سرگئی مگنیتسکی، وکیل مدافع روسی در 
یک زندان روسیه در سال 2009 متهم بودند، از سفر به امریکا منع شده و دارایی شان 

توقیف شد.
اسامی  اپریل   1۳ در  و  کرده  مثل  به  مقابله  امریکا  اقدام  این  مقابل  در  نیز  مسکو 
برخی از مسووالن امریکایی را که در انجام شکنجه ها در زندان گوانتانامو و نقض 
حقوق شهروندان روس دست داشتند، منتشر کرد و بدین ترتیب مانع از ورود آنها 

به روسیه شد.
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بخش نخست

علل نوسانات 
خلق وخو در خانم ها

به نظر می رسد که علم امروز این ایده را تأیید می کند که مغز خانم ها برای باال 
بردِن اضطراب، افسرده گی و نوسانات خلقی ساخته شده است. و این مشکل با 
برنامه های غذایی پُرپروتیین و کم کالرِی الغری که اغلب دنبال می کنند، بدتر هم 

می شود.
از قدیم زن ها بیشتر از افسرده گی رنج می بردند. تقریبًا یکی از هر چهار زن در 
نقطه یی از زنده گی خود به دنبال درمانی برای افسرده گی می رود، درحالی که این 

آمار برای مردان یکی از هر ده نفر است. 
این مسأله با برخی عوامل اجتماعی قابل توضیح است. زنان در مقایسه با مردان، 
بیشتر به دنبال درمان افسرده گِي خود هستند. اما در یک تحقیق جدید، دو تفاوت 
عمده در طریقة پردازش سروتونین که همان هورمون شادی آفرین است، در زنان 
را  میزان سروتونین احساس شادی و رضایت  بودن  باال  مردان مشخص شد.  و 
بودِن  پایین  می کند.  تقویت  را  خواب  و  می دهد  کاهش  را  اشتها  داده،  افزایش 
میزان این هورمون در بدن با افسرده گی در ارتباط است. این اطالعات درمورد 
سروتونین است که باعث ساخته شدِن بسیاری از داروهای ضدافسرده گی شده 

است.
میزان سروتونین  بردن  باال  با  هستند،   )Prozac( پروزاک  شامل  که  داروها  این 
موجود در مغز عمل می کنند. دانشمندان در یک موسسة تحقیقاتی در سویدن، از 
اسکن های مغز برای کشف سطح سروتونین در زنان و مردان استفاده کرده اند. و 

نتایج این بررسی ها برای خانم ها چندان خوشحال کننده نبوده است.
دانشمندان به میزان مصرف سروتونین در خانم ها و آقایان توجه کردند )این که چه 
میزان سروتونین توسط مغز مصرف می شود(. اسکن های آن ها نشان داد که خانم ها 

گیرنده های سروتونین بیشتری نسبت به آقایان دارند.
هر سلول در بدن بر روی سطح خود محل  گیرنده دارد. این ها معادل های سلولی 
سوخت  سلول های تان  به  که  هستند  تیل  تانک  یا  تعمیرگاهی  ایستگاه های  از 
مثل  این است که محل گیرنده های سلول، موادی  تفاوِت آن ها  می رسانند. فقط 

مواد مغذی و هورمون ها را وارد و خارج می کند.
که  میزان سروتونین  به  تنها  نه  احساس خوشحالی می کنید،  اندازه  تا چه  این که 
می سازید بسته گی دارد، بلکه با این نیز مرتبط است که محل گیرندۀ کافی در مغز 

برای به عمل انداختِن آن وجود داشته باشد.
این واقعیت که زنانی که در آن تحقیق سویدنی شرکت کرده بودند، محل گیرندۀ  
سروتونین بیشتری در مغز خود داشتند، به نظر خبر خوبی است. همین طور یافتة 
دیگری که می گفت خانم ها سطح پایین تری از پروتیین دارند که مصرف سروتونین 
را مختل می کند. این یعنی سروتونین های قدیمی شما به گردش ادامه می دهند، 
از سطح عادی باالتر رفته و باعث می شوند احساس شادی بیشتری کنید. بنابراین 
خانم ها نه تنها محل های بیشتری در مغز خود دارند که می تواند توسط سروتونین 

فعال شود، بلکه به نظر می رسد که آن را به مدت بیشتری هم می تواند نگه دارد.
اما در واقعیت این تحقیق سویدنی چیز دیگری نشان می دهد. وقتی سلول ها با 
کمبود مادۀ  کیمیایی مثل سروتونین روبه رو باشند، برای گرفتن هر ذره از آن، هر 
گیرنده یي که دارند را باز می کنند. طبیعت آن ها این است: خانم ها نسبت به آقایان 

هورمون »شادی ساز« کمتری تولید می کنند.
نگه  بیشتر  را  موجود  سروتونین  و  دارند  بیشتری  گیرندۀ  محل  که  خانم هایی 
و  تحقیقات  داشته اند.  کمتری  مقدار  اول  نقطة  در  که  می دهد  نشان  می دارند، 
مطالعات دیگر نیز این ایده را تأیید می کنند که زنان مقدار سروتونین کمتری به 

نسبت مردان تولید می کنند. 

نویسنده: گِرگ آی پی
مترجم: جعفر خیرخواهان

ریزه کاری های اقتصادی 
انبوه اولویت های رقیب برای  تلفیق کردن 
بودجة  وظایف  از  مالیات ها  و  مخارج 
مثل  پارلمانی  نظام های  در  است.  فدرال 
یک  نخست وزیر  کانادا،  و  انگلستان 
تصویب  به  و  کرده  تنظیم  واحد  بودجة 
پارلمان می رساند. این مثل گوشت استیک 
که  یک دستی  و  تکه گوشت سفت  است؛ 
در  کردن  سرو  و  گاو  ذبح  بین  فاصلة  در 
می کند؛  اندکی  تغییر  شام  میز  سر  بشقاب 
گوشت  شبیه  بیش تر  امریکا  بودجة  اما 
گوشت های  از  مخلوطی  است؛  سوسیس 
چرخ کرده از بخش های مختلف حیوان که 
درون یک پوست بد شکل فرو رفته است. 

کارخانة  درون  به  نگاهی  و  بیاییم  حال 
قانون  اساس  بر  بیاندازیم.  سوسیس سازی 
اساسی امریکا، رییس جمهور فقط می تواند 
مخارج و مالیات ها را پیشنهاد دهد؛ کنگره 
رییس جمهور،  وتوی  قدرت  به  توجه  با 
نخستین  در  امریکا  می زند.  را  آخر  حرف 
فدرالی  بودجة  هیچ  خود،  پیدایش  سدۀ 
دولتی  ارگان های  از  یک  هر  نداشت. 
درخواست پول می کردند و کنگره برای هر 
کدام از آن ها یک به یک مبالغی اختصاص 
با  رییس جمهور  که  بود   1921 در  می داد. 
ایجاد آن چه اکنون دفتر مدیریت و بودجه 
یک  تدوین  به  شروع  می شود،  نامیده 
از  بودجة واحد کرد. کنگره در 19۷4پس 
یک بن بست با ریچارد نیکسون، مقداری از 
نفوذ خویش را دوباره به دست آورد. فرآیند 
دفتر  و  کرد  ایجاد  را  خود  خاص  بودجة 
بودجة کنگره را به عنوان یک امتیازنگه دار 

غیرحزبی تاسیس کرد. 
شروع  اکتوبر  اول  در  مالی  سال  چه  اگر 
یک سال ونیم  بودجه  فرآیند  می شود، 
فدرال  دولت  ارگان های  که  زمانی  زودتر، 
دفتر  به  را  خود  بودجة  درخواست های 
آغاز  می دهند،  تحویل  بودجه  و  مدیریت 
می شود. دفتر مدیریت و بودجه حداکثر در 
نخستین دوشنبة ماه فبروری، اقدام به تسلیم 
می کند.  کنگره  به  رییس جمهور  بودجة 
پیشنهاد  هزاران  این که  بر  عالوه  بودجه 
هم  کنار  را  هزینه یی  تخمین های  و  مجزا 

چیده است، یک سند سیاسی نیز هست که 
رییس جمهور  داخلی  کار  برنامة  و  دستور 
رییس جمهور  این که  است.  کرده  تنظیم  را 
واقعًا چه قدر می تواند به خواسته های خود 
وی  تایید  نرخ  به  زیادی  بسته گِی  برسد، 
که  رییس جمهوری  به  کنگره  یعنی  دارد؛ 
محبوبیت مردمی باالیی داشته باشد، بیش 
از آن چه که او می خواهد، اعطا می کند و نیز 
به درجه کنترل حزب وی بر کنگره وابسته 
کنگره  زمان ها،  بهترین  طی  حتا  اما  است. 
معموالً درخواست های رییس جمهور برای 
کشتن برنامه های مورد عالقة نماینده گان یا 

معافیت های مالیاتی را نادیده می گیرد. 
کنگره پس از دریافت بودجة رییس جمهور، 
می کند.  شروع  را  خود  خاص  فرآیند 
نماینده گان  مجلس  در  بودجه  کمیته های 
کلی  ارقام  که  را  بودجه  کلیات  سنا،  و 

شده  تنظیم  آن  در  مخارجی  و  درآمدی 
است، تصویب می کنند، به طوری که همة 
لوایح مالیاتی، برنامه ها و ذخایر اختصاصی 
باید با آن ارقام مطابقت داشته باشد. کلیات 
رییس  و  نداشته  را  قانون  حکم  بودجه، 
انتظار  کند.  وتو  را  آن  نمی تواند  جمهور 
اپریل   15 تا  مجلس  دو  هر  که  می رود 
را  بودجه  کلیات  است،  قانونی  موعد  که 
هدف  این  معموالً  اگرچه  کنند؛  تصویب 
زمانی هیچ وقت حاصل نمی شود. و از سال 
1998 به این سو دست کم چهار بار کنگره 
نتوانست در مورد کلیات بودجه به توافق 

برسد. 
تصویب  به  بودجه  کلیات  این که  از  پس 
نشود،  هم  این طور  اگر  حتا  و  رسید 
می کنند.  کار  به  شروع  فرعی  کمیته های 
تامین  کمیتة  را  مالیاتی  پیشنهادهای 
و  روش ها  کمیتة  و  سنا  مجلس  در  مالی 
رسیدگی  نماینده گان  مجلس  در  ابزارها 
به  اجباری  مخارج  پیشنهادهای  می کنند. 
می شود.  واگذار  آن  با  مرتبط  مجاز  کمیتة 
مالی  تامین  کمیته های  به  درمانی  مراقبت 
غذایی  کاالبرگ های  ابزارها،  و  و روش ها 
دانشجویی  وام های  و  کشاورزی  کمیتة  به 
احاله  کار  نیروی  و  آموزش  کمیته های  به 

می شود. 
صالحیت  دایرۀ  در  صالحدیدی  مخارج 
کمیته های ذخایر اختصاصی مجالس سنا و 
نماینده گان است. هر کدام از دو مجلس 12 

کمیتة فرعی دارد که با یک بخش خاص از 
آن ها  روسای  به  و  دارند  سروکار  بودجه 
فرصتی  این جا  می شود.  گفته  »کاردینال« 
مطلوب برای هر کدام از قانون گذاران است 
پروژۀ  یک  برای  را  ارگان  یک  بودجة  تا 
خویش  مدنظر  انتخابیة  حوزۀ  یا  خاص 
یا  ناکجاآباد در آالسکا  به  قبیل یک پل  از 
حیوانی  کودهای  زمینة  در  پژوهش هایی 
از  یافته  تخصیص  مبالغ  دهند.  اختصاص 
یک شیوۀ نسبتًا بی زیان با این هدف که یک 
قانون گذار ایالت یا ناحیة خود را پیشرفت 
دهد، به ابزاری برای خرید رای یا حتا فساد 
تبدیل شده است؛ اما این موارد از نظر تاثیر 
از  ندرت  به  آن ها  هستند.  ناچیز  اقتصادی 
1 درصد مخارج فدرال تجاوز کرده و تنها 
منجر به تخصیص مجدد پول هایی می شوند 

که در هر صورت اختصاص پیدا می کرد. 
مخارج  لوایح  به  دادن  قانونی  شکل 
چون  است؛  ضروری  امری  صالحدیدی، 
کنگره  که  را  پولی  نمی تواند  فدرال  دولت 
اختصاص نداده است، خرج کند. از آن جا 
اکتوبر  اول  ضرب االجل  معموالً  کنگره  که 
را از دست می دهد تا همه 12 الیحه برای 
اعتبارات تخصیصی خود را تصویب کند، 
اعتبار  تامین  راهکار  است  مجبور  معموالً 
دورۀ  این  در  تا  کند  تصویب  را  پیوسته 
نباشد.  مالی  منابع  بدون  دولت  مابین،  فی 
به  جمهور  رییس  و  کنگره  سال ها،  برخی 
داشتن  بدون  دولت  و  می رسند  بن بست 
هیچ مجوزی برای خرج کردن پول، تعطیل 
می شود که مشهورترین آن در سال مالی 9۶ 
کارکرد  دارای  ارگان های  داد.  1995رخ  ـ 
کنترل  و  ملی  دفاع  قبیل  از  اضطراری 
ترافیک هوایی به خدمت رسانی خود ادامه 
می دهند، اما کارکنان به جای چک حقوقی، 
که  تا  می آورند  دست  به  طلبکاری  سند 

بن بست پایان یابد. 
اختصاصی  هزینه های  چندگانه  لوایح 
ادغام  جامع  الیحة  یک  درون  معموالً 
یا  بخشد  سرعت  کار  روند  به  تا  می شود 
می رود  پیش  قانونی  بندهای  آن  طریق  از 
که اگر نبودند، تصویب نمی شد. اگر پس از 
شروع سال مالی به پول بیشتری نیاز باشد، 
تصویب  بودجه  مکمل  الیحة  یک  کنگره 

می کند. 
و  مخارج  لوایح  از  کدام  هر  ارقام  اگر 
بودجه  به آن چه که قطعنامة  نتواند  مالیات 
تیوری  در نظرگرفته است برسد، آن ها در 
که  فرآیندی  طریق  از  می شوند  مجبور 
پیدا  هم خوانی  می شود،  نامیده  مصالحه 
کنند. مصالحه در طی زمان به ابزاری برای 
تغییرات مهم مقننه یی تغییر پیدا کرده است. 
را  مصالحه  لوایح  لوایح،  بیشتر  برخالف 
نمی توان در مجلس سنا کش و قوس داد، 
با 51 رای  به جای ۶0 رای  به طوری که 
به تصویب می رسند و مدت زمان مذاکره 
دربارۀ آن به 20 ساعت محدود می شود. این 
مسیری جذاب برای قانون گذاری پرمنازعه 
از قبیل کاهش مالیات بوش و بخش هایی از 
اصالح برنامة مراقبت درمانی اوباما است؛ 
خود  خاص  محدودیت های  مصالحه  اما 
انجام   )Byrd rule( بیرد  قاعدۀ  دارد.  را 
باشند،  بی ربط  که  را  اصالحاتی  هرگونه 
بودجه  با  ارتباطی  هیچ  که  آن هایی  یعنی 
نمی توان از  ندارند، ممنوع می کند. معموالً 
آن برای زیاد کردن کسری بودجه استفاده 
آن  مالیات  کاهش  با  بوش  هرچند  کرد، 
دو  یا  یک  هر  معموالً  شکست.  را  سنت 

سال یک الیحة مصالحه وجود دارد. 

فیل در اقتصـــاد
بخش سوم



پولیسی نویسان همة دوران ها  میان  اگر بخواهیم در  بی شک 
تنها به تعداد انگشتاِن یک دست گزینش کنیم، دشیل همت 
یکی از آن ها خواهد بود. سیمای افسانه یي و دست نیافتنی و 
نقش تأثیرگذارِ او در سیر تاریخی ادبیات پولیسی از یک سو 
یک  عنوان  به  پولیسی  ژانر  ادبِی  و  کیفی  ارتقای  مدیون 
محصول ادبی ست )چنان که بعضی از آثار او را با رمان هاي 
حاصل  سو،  دیگر  از  و  می سازد(  قیاس  قابل  ادبی  ممتاز 
تأثیری که در تحول سنت های کالسیک ادبیات پولیسی )در 
مقطعی که به بن بست رسیده و در وادی تکرار افتاده بود( و 
شکل گیری سبک مدرن این ژانر تحت عنوان رمان سیاه یا به 

عبارت روشن تر، هارد بویلد بود.
دشیل همت چهرۀ شاخص مکتبی ست که نویسنده گان مجلة 
پایه گذاری کردند و  ادبیات پولیسی جنایی  بلک ماسک در 
نویسنده گان  توسط  بعد  سال های  در  مکتب  این  توفیق  با 
بسیاری در امریکا و حتا خارج از مرزهای آن مورد استفاده 
قرار رفت و سرآغاز دور تازه یی در ادبیات جنایی پولیسی 
شد که اغلب ویژه گی هایش از کاراگاه تا تبهکار، شیوۀ عمل، 
چه گونه گی حرف زدن، محل زنده گی و... با گذشته تفاوت 
داشت. اهمیت نقش دشیل همت در این ماجرا به اندازه یی 
بود که نویسندۀ ممتازی چون ریموند چندلر که خود نیز از 
چهره های برجستة این جریان و از نویسنده گان بلک ماسک 

بود، او را استاد خویش می خواند.
از این روست که ساموئل دشیل همت )1894- 19۶1 ( را 
به حق، پدر رمان پولیسی اجتماعی امریکایی دانسته اند. تأثیر 
او بر نویسنده گان بعدی این مکتب انکارناپذیر است، هرچند 
توانستند  که  چندلر(  ریموند  )نظیر  بودند  کسانی  اندک  که 

آثاری هم طراز رمان های او بیافرینند.

این دو نویسنده )همت و چندلر( به عنوان چهره های شاخص 
قول  به  یا  واقع گرا  پولیسی  آمدن رمان  پدید  به  که  جریانی 
فرانسوی ها، رمان سیاهـ  که خاستگاه اصلی اش ایاالت متحده 
 Black Mask( ماسک  مجلة بالک  پایگاهش  مهم ترین  و 
سبک  و  داشتند  تعیین کننده یي  نقش  ـ   بود    )Magazine
کار آن ها بعدها توسط نویسنده گان بسیاری مورد تقلید قرار 
گرفت. یکی از مهم ترین نوع آوری های آنها این بود که زبان 
مردم کوچه و بازار را وارد داستان های شان کردند. یکی از 

مهم ترین انتقاداتی که به رمان پولیسی عصر طالیی می گیرند، 
این است که زبان آن زبان مطنطن و ثقیلی به نظر می رسد 
و مثاًل پرسوناژها یک نوع تصنع در کالم شان وجود دارد و 
نویسنده ها سعی می کنند که شخصیت ها و خصوصاً کارآگاه 
نویسنده ها  این  جملة  از  وانداین  دهند.  نشان  فرهیخته  را 
یعنی  داستان هایش  کارآگاه معروف  که  بود که تالش کرده 
فیلووانس را بسیار فرهیخته و با معلومات جلوه دهد. البته 

چندلر در رمان بانوی دریاچه از زبان فیلیپ مارلو فیلووانس 
را مسخره می کند. نوآوری دیگر آن ها مربوط به مکان وقوع 
این جنایت ها یعنی محالت و خیاباهای پایین شهر به جای 

محیط های بسته و اشرافی رمان در گذشته بود.
در واقع حکایت از این قرار بود که رمان پولیسی کالسیک 
یا رمان معمایی عصر طالیی که آگاتا کریستی )خالق پوارو( 
سردمداران  از  هولمز(  شرلوک  )خالق  دویل  کانن  آرتور  و 
آن بودند، به بن بست رسیده بود و این ژانر ادبی برای ادامة 
حیات نیاز به تحولی بنیادین داشت. این بن بست و دگرگونی 
را بسیاری از پیش کسوتان و چهره های برجستة دوران طالیی 
رمان پولیسی کالسیک، از مدت ها قبل پیش بینی کرده بودند. 
دوروتی ال.سایرز که خود از چهره های شاخص سبک سنتی 
رمان پولیسی بود، در دهة 1920 این واقعیت را بازشناخته و 
اعالم کرد که رمان معمایی دیر یا زود به بن بستی گریزناپذیر 
و  ترفندها  تمام  تدریجاً  خواننده گان  زیرا  رسید؛  خواهد 
شگردهای پنهان کردن مجرم را یاد می گیرند و پیش از پایان 

داستان، دست نویسنده را می خوانند.
هم چنین آنتونی برکلی برای آن که رمان پولیسی جذابیت و 
کششی فراتر از رازگشایی صرف و لذت ناشی از حل معما 
داشته باشد، پیشنهاد کرد که روابط عاطفی و روانی جایگزین 
روابط ریاضی شوند تا شرح یک صورت مسأله و پاسخ آن 

نباشد، بلکه واقعیتی انسانی را روایت کند.
امریکا،  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  دیگر،  سوی  از 
ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکولی زمینه ساز پدیدۀ 
گانگستریسم شد و ظهور شخصیت های هول ناک و افسانه یی 
بالطبع  و  را موجب گردید  و...  داچ شولتز  کاپون،  آل  نظیر 
خشونت اجتماعی در آثار ادبی بازتاب یافت و یکی از منابع 
اصلی الهام نویسنده گان شد. بحران اقتصادی، فقر و بیکاری، 
یأس و بدبینی و هراس و اضطراب پیامد آن نیز در تکوین و 

شکل گیری رمان پولیسی واقع گرا نقش به سزا داشتند.
بالک  مجلة  اجتماعی  پولیسی  داستان  تجلی  محل  نخستین 
ماسک بود که بسیاری از برجسته گان این جریان نظیر دشیل 
همت، ریموند چندلر، جیمز کاین، هوراس مک کوی و غیره 
نخستین داستان ها و گاه عمدۀ آثارشان را در این نشریه به 
نویسنده گانی  چندلر  و  همت  حال،  هر  به  رساندند.  چاپ 
ادبیات  هستند که  در این جریان، مکتب واقع گرایی را در 
پولیسی به حد اعال رساندند. ادبیات پولیسی در این سال ها 
از حالت صرفًا  به خود گرفت و دیگر  انسان شناسانه  جنبة 

معما درآمد.
دشیل همت در 2۷ مي سال 1894 در بخش “سینت مری” 
ایالت مریلند در یک خانوادۀ دورگة اسکاتلندی ـ فرانسوی 
به دنیا آمد. کودکی و نوجوانی خود را در فیالدلفیا و بالتیمور 
گذراند و در 14ساله گی درس و مکتب را رها کرد و وارد 
از  آزمود.  را  مختلفی  شغل های  سالی  چند  شد.  کار  بازار 
و  سهام  داللی  تا  گرفته  مختلف  کارخانه های  در  کارگری 
با عنوان کارآگاه  بود که  بیست ساله  حتا کارگری روزمزد. 
در  پینکرتون”  “کارآگاهی  موسسة  استخدام  به  خصوصی 
آمد. این شغل برای “همت” جوان بسیار جذاب بود، چون 
و  پرحادثه  هیجان انگیز،  مبارزه جویانه،  حرفه یی  نظرش،  به 
خطرناک می آمد و از همة این ها گذشته، با خوی بذله گوی او 
نیز منافاتی نداشت. ”دشیل همت” کارآگاه، به نقاط مختلف 
کشور سفر کرد، با شیوه ها، عادت ها و نحوۀ زنده گی مردم 

فکر  رفتار و حتا  اجتماع و طرز  آشنا شد، طبقات مختلف 
سر  اجتماعی  حساس  موقعیت های  از  و  شناخت  را  آنان 
درآورد. از این ها گذشته، شغل کارآگاهی او را با محیط های 
گنگستری، دسته های خالف کار، قماربازان، قاچاقچیان مواد 
مخدر و فساد حاکم بر سیستم های سیاسی و پولیسی آشنا 
کرد و “همت” هر آن چه را می دید و می شنید و می یافت، 
یادداشت می کرد و همین تجارب بود که بعدها پایة اصلی 

“رمان سیاه” را تشکیل داد.

از  گروهی  به  که  است  فرانسوی  واژه یي  سیاه”  “رمان 
داستان های پولیسی اطالق می شود که شیوۀ نگارش خاصی 
جنایت  و  جرم  از  داستان ها  گونه  این  نویسنده گان  دارند. 
می نویسند؛ از حملة مسلحانه، سرقت های برنامه ریزی شده، 
آدم ربایی و از همة این ها گذشته، رقابت با دسته های رقیب و 
سعی در نابودسازی آنان. از زبان مردم کوچه و بازار استفاده 
زبان  از  فراوان  استفادۀ  و  محاوره یی  سبِک  این  که  می کنند 

معلوم و  زبان  به  از مدتی، دیگر  اول شخص و موجز، پس 
مشخص این نوع رمان ها تبدیل شد.

“به طور کلی، می توان گفت که دست مایة اولیة بسیاری از 
روز  جنایی  رویدادهای  و  جنجالی  وقایع  سیاه،  رمان های 
و  بدبینی  و  یأس  بی کاری،  و  فقر  اقتصادی،  بحران  هستند. 
هراس و اضطراب در تکوین و شکل گیری رمان سیاه یا رمان 

پولیسی واقع گرا، نقش به سزایی ایفا کرده اند”.

اولین داستان های کوتاه جنایی “همت” در سال 192۳، ابتدا 
در مجلة “اسمارت ست” و سپس به طور کامل و همیشه گی 
در “بلک مسک” به چاپ رسید. در سال 1922 برای مجلة 
ماسک سیاه به نام مستعار پیتر کالیسنون نوشتن را آغاز کرد. 
بعدها اسم دشیل همت را جایگزین اسم مستعار کرد. در این 
مجله، سری داستان های کانتینال و هم چنین شخصیت سام 

اسپید را پایه گذاری کرد.

با استقبال و ستایش فراوان مواجه  او بالفاصله  داستان های 
شد، چون به نظر مخاطبان، داستان های “دشیل همت” شکاف 
بین معماهای ظریف و فکری “مکتب آرتور کانن دایل” و 
داستان های سرشار از خون و جنایت مجالت عامه پسند را پر 
می کرد. کارآگاهان “همت”، هم چون خود او، نگاهی بدبینانه 
به جهان اطراف دارند و با این که دست های خود را نیز چون 
دیگران آلوده می بینند، اما هوشیاری خود را حفظ می کنند و 
اغلب متوجه می شوند که به استخدام تبهکاری درآمده اند تا 

گروه رقیب و یا دشمنان او را از میان بردارند.
وی به عنوان مأمور موسسة پینکرتون تخیلش را قوی کرد. 
وقوع حوادثی چون قتل فرانک لیتل پایه گذار کارگران صنعتی 
جهان باعث شد همت فضای خشن آن دوران بازسازی کند 
و داستان خرمن سرخ را به نگارش درآورد. به اعتقاد “عبدا... 
عدالت  تنهای  و  تک  مجریان  “همت”  کارآگاهان  تربیت”، 
از  از احساس و عاطفه،  دنیای سیاه و خالی  هستند که در 
میان منظرهای سرد و خشِک حرص و خیانت گذر می کنند.

چاپ  به  که  بود  بعد  به   192۷ سال  از  “همت”  رمان های 
رسید. اولین رمان وی با عنوان “خرمن سرخ” به بازار آمد و 
سپس در 1929 “خون نفرین شده” ـ مجموعه یی از آن چه 
در طی سال ها در “بلک ماسک” به چاپ رسانده بود ـ را به 
صورت رمان وارد بازار کرد. با انتشار این دو اثر، “همت” 
مالت”  “شاهین  چاپ  و  رسید  فراوان  ثروت  و  شهرت  به 
)19۳0( این شهرت را تثبیت کرد و “کلید شیشه یی” )19۳1( 
شهرتی جهانی را برای او به ارمغان آورد و تأثیر بسیاری بر 
نویسنده گان آثار پولیسی و جنایی گذارد. او در طی چند سال 
ـ یعنی از 192۷ تا 19۳1 ـ داستان های پولیسی عامه پسند را 
تا سطح آثار هنری ارتقا داد تا جایی که “آندره ژید” سبک 

نوشتاری او را با سبک “همینگوی” مقایسه کرد.
به   19۳4 در  مرد”  ”تَرکه  عنوان  با  “همت”  رمان  آخرین 
چاپ رسید و پس از آن، “همت” دیگر داستانی را به چاپ 
ـ  هلمن”  “لیلیان  کنار همسرش  در  عمر  پایان  تا  و  نرساند 
از واگذاری حقوق  با درآمد حاصل  تنها  ـ  نمایشنامه نویس 

سینمایی و رادیویی آثارش، زنده گی را گذراند.
هست  سایمونز  جولیان  نام  به  بزرگی  منتقد  و  نویسنده 
و  نوشته  هم  بزرگی  پولیسی  داستان های  نقد،  بر  عالوه  که 
سرپرستی مجموعه رمان های پولیسی انتشارات پنگوئن را تا 
وقتی که فوت کرد، بر عهده داشت. او در مقاله یی رمان کلید 
شیشه یی دشیل همت را با رمان حریم ویلیام فاکنر مقایسه 
می کند و به این نتیجه می رسد که کلید شیشه یی به مراتب 
از حریم قوی تر و پخته تر است. البته توجه داشته باشید که 
به  مقایسة سایمونز  دارد و  رمان حریم هم مضمون جنایی 
همین دلیل است. او معتقد است که کلید شیشه یی در میان 

پنج رمانی که همت منتشرکرده، مقام اول را دارد.
را  مرد«  »ترکه  و  بهترین  را  شیشه یي«  »کلید  اغلب  منتقدان 
ضعیف ترین اثر کارنامة همت محسوب می کنند. در این بین 
دیگر  رمان  سه  و  است  توجه  مورد  مالت  شاهین  ابتدا  نیز 
تقریباً در یک رده قرار می گیرند. البته رمان خرمن سرخ به 
می رسد  نظر  به  حادثه یی  صرفاً  و  نیست  معمایی  هیچ وجه 

به گونه یي  که خشونت وجه غالب آن است.
آثار همت در سینما نیز دست مایة  آثار شاخص بوده، هم چنین 
شخصیت های داستان ترکه مرد با شرکت ویلیام پاول و میرنا 
لوی پایه گذار یک سری برنامة محبوب شد. اما متروگلدوین 
مایر اشخاص دیگری را در به فیلم درآوردِن این اثر استخدام 
کرد که در نهایت به شکست آن انجامید. از دیگر آثار فیلم 
شدۀ داستان های همت می توان به شاهین مالت اشاره کرد. 
این فیلم ابتدا در دهة سی دوبار به نام های زن شیطانی در 
سال 19۳1 و شیطان با یک زن مالقات کرد در سال 19۳۶ 
شکست تجاری خورد. اما در سال 1941 ساخته شدِن شاهین 
مالت با بازی همفری بوگارت به موفقیت چشم گیری دست 
ماند، چون  وفادار  مالت  به شاهین  کرد. جان هیوستن  پیدا 
خود رمان کامل بود و دشیل همت فکر همه چیز را کرده 
بود. می گویند تنها کاری که هیوستن کرد این بود که رمان 
را دکوپاژ کرد و به »جک وارنر« گفت این هم فیلم نامة من! 
حتا اگر این ماجرا را یک شوخی تلقی کنیم، کار نادرستی 
از او سر نزده، چون او امکانات داستان را سنجیده و بعد از 
سبک وسنگین کردِن همه چیز اقدام به ساخت آن کرده است.
همت اواخر 1940 عضو فعال کنگرۀ حقوق مدنی نیویارک 
این  دیگر  عضو  چهار  اسامی  دادن  از   1951 سال  در  شد. 
موسسه که کمونیست بودند، اجتناب کرد. بنا به رای دادگاه 
از رهایی از  به شش ماه زندان محکوم شد. مشکالتش بعد 
زندان به سراغش آمد. تمام درآمدش از کتاب ها و فیلم هایش 
ماجرای  با   195۳ سال  در  شد.  ضبط  مدعی العموم  توسط 
مک کارتیسم مواجه شد. به این ترتیب سال های آخر عمر 
داشیل همت در فقر و بیماری سپري شد. شدت بیماری به 
حدی بود که نتوانست کتاب الله که اتوبیوگرافی از زنده گی 
خودش را بود، تمام کند. “همت” در سال 19۶1، در نیویارک 
درگذشت. لیلیان هلمان پس از مرگش در سال 19۶۶ آن را 

به صورت کتاب کوچک منتشر کرد. 
“فرد زینه مان” در فیلم “جولیا” )19۷۷( به بخشی از زنده گی 
مشترک “همت” و “هلمن” پرداخت. “ویم وندرس” نیز در 
امریکا  نام “همت” )198۳( ـ که در  به  فیلِم خود  نخستین 
تخیلِی  ماجرای  یک  وارد  را  کارآگاه   ِ “همت”  ـ  ساخت 
پُرپیچ وخِم جنایی کرد. امروزه دیگر “دشیل همت” تنها یک 
نویسندۀ رمان سیاه نیست. به اعتقاد بسیاری “همت حاال یک 

افسانه است”.

گرفته شده از: مد و مه
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دشـیل 
همت؛ 

پدر 
رمـان 
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وزارت دفاع افغانستان:

برای برداشتن دروازۀ پاکستان 

از تمام گزینه ها استفاده می کنیم

راه پیمایی گستردۀ دانشجویان...
 در ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار شاهراه کابل-

جالل آباد را به روی ترافیک برای مدتی بستند.
»نظامیان  گفت:  تظاهرکننده گان  از  یکی  حماد 
پاکستانی حمالت موشکی  بر والیات مشرقی انجام 

مي دهند که اکثر این حمالت تلفات ملکی رادرقبال 
داشته است، در ولسوالي های گوشته ولعلپور ننگرهار 
برسرحد تجاوز کرده اند و در خاک افغانستان قصد 

تاسیسات دارند؛ این برای ما قابل قبول نیست.«
ای  پاکستان،  برحکومت  مرگ  مظاهره کننده گان 
علیه   بر  و  کشور  ان  استخباراتی  اداره   ، آی  اس 

سر  امریکا  متحده  ایاالت  و  پاکستان  ریس جمهور  
مي دادند.

رویداد  در  کودک  یازده  شدن  کشته  همچنان  آنان 
نموده  تقبیح  نیز  را  کنر   والیت  شیگل  ولسوالی 

خواهان مجازات نمودن عامالن آن شدند.
گونة  به  ساعت  سه  از  پس  دانشجویان  پیمایی  راه 

ادعا دارند  افغان  پایان رسید. مقامات  به  صلح آمیز  
که پاکستان در منطقه گوشتة والیت ننکرهار به گونة 
زده  نظامی  تأسیسات  احداث  به  دست  جانبه  یک 
است . وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه اعالن 
از  پاکستان  پایگاه نوتأسیس  نمود که برای برچیدن 
همه امکانات دست داشته خویش کار خواهد گرفت.

نگرانی از افزایش تولید...
رو  کوکنار  به کشت  دوباره  پنبه  بازار  نبود  دلیل  به   

آورده است.
کشاورزان هلمندی گفته اند که بهای پنبه پایین است و 
حتی مخارج تولید را هم فراهم نمی کند در حالیکه به 
گفته آنها کوکنار 10 برابر سود می دهد. حمیداهلل گفته 
است که سال گذشته، پنبه تولید شده را با ضرر و به 
فراهم  را  اش  خانواده  تا خرج  فروخته  پایین  قیمت 

کند.
زمین  هکتار  هزار   ۷5 حدود  که  می دهد  نشان  آمار 

این رقم سه  و  کاشته شده  در والیت هلمند کوکنار 
برابر نسبت به سال 200۶ میالدی زمانی که نیروهای 

انگلیسی در هلمند مستقر بودند، باال رفته است.
نا  سازمان ملل نبود کمک های الزم به کشاورزان و 
امنی را دلیل اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان 

می داند.
مقام های دولت افغانستان برنامه های متعددی را برای 
ریشه کن ساختن کوکنار در سراسر این کشور از جمله 
در  برنامه ها  این  اما  انداخته اند  راه  به  هلمند  والیت 
چندانی  نتیجه   کنون  تا  افغانستان  والیات  از  برخی 

نداده است.

ماه گذشته یک مقام امنیتی افغان نیز نسبت به احتمال 
افزایش کشت کوکنار، هشدار داده بود.

بازمحمد احمدی، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت 
داخله اخیراً در یک نشست خبری گفته بود: نگرانی 
این است که بعد از سال 2014 حمایت جامعه جهانی 

از مبارزه علیه مواد مخدر از این هم کمتر شود.
تدریج  به  خارجی  نیروهای  گفت  احمدی  آقای 
افغانستان را ترک می کنند و جای خود را به نیروهای 

افغان می دهند.
در  در سال های گذشته،  ناتو  رهبری  نیروهای تحت 
سهیم  نیز  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  علیه  مبارزه 

بودند. اما حاال به گفته معاون وزارت کشور افغانستان، 
کشتزارهای  محو  در  افغانستان  ارتش  نیروهای 

خشخاش مشارکت نمی کنند.
او با اشاره به این مساله افزود:« بدون محو کشتزارهای 
خشخاش میزان تولید تریاک در افغانستان نیز کاهش 
کشور  در  نیز  مخدر  مواد  چاقاق  و  یافت  نخواهد 

افزایش می یابد.«
مشکل  این  حل  راه  افغانستان  داخله  وزارت  معاون 
به  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ویژه  نیروهای  افزایش  را 
خصوص محو کشت خشخاش اعالم کرد و گفت که 

شمار این نیروها باید افزایش یابد.

سازهای  و  ساخت  به  افغانستان  ملی  دفاع  وزارت 
کشور  دو  شرقی  مرز  طول  در  پاکستان  یک جانبة 

اعتراض کرد.
روز  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی  ظاهر  جنرال 
خبرنگاران  به  کابل  در  خبری  نشست  در  دوشنبه 
و  دروازه  در ساخت  پاکستان  اخیر  »اقدامات  گفت: 
بدون  دیورند،  مرزی  خط  طول  در  تأسیسات  سایر 
هرگونه هماهنگی با افغانستان صورت گرفته است.«

سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: »بر اساس توافق 
تأسیسات  هرگونه  ساخت  از  قبل  کشور،  دو  میان 
نزدیک مناطق مرزی باید دو طرف از آن مطلع شوند.«
عظیمی، ایجاد یک دروازه در ولسوالی گوشتة والیت 
کنر را خالف اصول و روابط دوجانبه دانسته و گفت 
که دولت افغانستان برای برداشتن این دروازه از خاک 

افغانستان، از تمام گزینه ها استفاده می کند.
گونتر کاتز سخنگوی نیروهای ایتالف گفت آیساف 
اوضاع را تحت نظر دارد و گفت وگوهای خود را با 

طرف های پاکستانی و افغان ادامه می دهد.
روز یک شنبه رییس جمهور کرزی نیز وزارت خانه های 
را  الزم  اقدامات  ساخت،  مکلف  را  داخله  و  دفاع 
ساختمانی  تأسیسات  سایر  و  دروازه  برچیدن  برای 
که پاکستان در منطقه مرزی نزدیک والیت ننگرهار 

ساخته است، انجام دهد.
دست استخبارات در پشت حمله بر پاسگاه ارتش

وزارت دفاع ملی همچنان می گوید، در حمله یی که 
ارتش  سرباز  ده  از  بیش  کشته شدن  به  منجر  اخیراً 
گردید، از سالحی استفاده شده که در اختیار طالبان 

قرار ندارد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که این مسأله را زیر 

بررسی دارد، تا روشن شود سالحی که به وسیلة آن 
یک پاسگاه سربازان ارتش در والیت کنر هدف قرار 

گرفته، از جانب کی شلیک شده است.
جنرال ظاهر عظیمی گفت که این پاسگاه در ارتفاع 
چنین  نیستند،  قادر  طالبان  و  داشت  موقعیت  بلند 
قرار  هدف  شان  دست داشتة  سالح  با  را  فاصله یی 

دهند.
سالحی  پاسگاه  این  تخریب  »در  گفت:  ادامه  به  او 
که می تواند موثر باشد، بیشتر هاوان های 120 است 
غرنی«  »هاوان  نظامی  اصطالح  در  را  آن  ما  قباًل  که 
می گفتیم و طالبان فاقد هاوان غرنی استند. در پشت 
سر این طور حادثات، مثل حادثه یی که در بدخشان 
حمالت  این  دارد.  قرار  منطقه  استخبارات  رخ داد 
مشترکی است که داخلی و خارجی دست به دست 
هم می دهند تا این طور حمالت را انجام بدهند؛ اما ما 
حاضریم که بارها و بارها قربانی بدهیم، اما سرزمین 

تأمین  امنیت سرزمین خود را  خود را حفظ کنیم و 
نماییم.«

در این حمله که روز جمعة گذشته در ولسوالی ناړی 
سربازان  از  تن  سیزده  گرفت،  صورت  کنر  والیت 

ارتش ملی کشته شدند.
با  مهاجمان  که  گوید  می  افغانستان  دفاع  وزارت 
استفاده از تاریکی شب در اطراف این پاسگاه جا به 

جا شده بودند.
این سربازان در جلسة شورای  باختن  موضوع جان 
ریاست  به  یکشنبه  روز  به  که  افغانستان  ملی  امنیت 
رییس جمهور کرزی برگزار گردید، نیز مورد بحث 

قرار گرفت.
در این جلسه به نهادهای مربوط هدایت داده شد که 
علل حمله بر پاسگاه ارتش در والیت کنر را بررسی 
نموده و اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار این گونه 

حوادث در آینده سر دست گیرند.
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جنجال مرزی با...
 افضل امان مدیر کل عمیات نظامی ارتش افغانستان 
را  این کشور  نظامی  ارشد  مقامات  که ریاست هیأت 
احمد همتای  ندیم  اشتیاق  با جنرال  بر عهده داشت، 
پاکستانی خود و دیگر افسران ارشد نظامی این کشور 
دیدار و درباره مسایل و هماهنگی های دوجانبه مرزی 

تبادل نظر کردند.
به  دوسویه  تعامالت  ادامه  بر  توافق  ضمن  طرف  دو 
منظور ارتقای هماهنگی های دوجانبه مرزی، بر کاهش 
فضای اعتراض و مخالفت بین دو کشور تاکید کردند.
دولت  ادعای  پیش  هفته  دو  تقریبًا  پاکستان  دولت 
و  نظامی  اماکن  ساخت  به  اقدام  درباره  افغانستان 
تقویت قوای دفاعی در امتداد مرز منطقه ننگرهار در 

شرق افغانستان را رد کرده بود.
پیش از این وزارت امور خارجه پاکستان نیز با اطالع 
قدیمی  مرزی  امنیتی  پست  درباره وجود یک  رسانی 
خاک  محدوده  داخل  در  گورسال  نام  به  کشور  این 
پاکستان هم مرز با والیت ننگرهار، اعالم کرد: پاکستان 
موظف  مرزی،  اخیر  توافقنامه  اساس  بر  افغانستان  و 
به اطالع رسانی درباره هرگونه ساخت و ساز اماکن 
نظامی و دفاعی جدید در مناطق مرزی یکدیگر هستند.
روابط دوجانبه اسالم آباد و کابل بر اثر حمالت مرزی 
اخیر توسط ارتش پاکستان به شدت متشنج شده است.

کتمان هویت شهروندان...
این  در  سیاسي  شخصیت هاي  از  برخي  موضع گیري   
دغدغه هاي  این  به  حکومت  اگر  و  بودیم  خصوص 
شدید  موضع گیري هاي  باعث  نکند،  توجه  شهروندان 

مردم خواهد شد.
افغانستان  قومي شهروندان  هویت  بهزاد،  آقای  گفتة  به 
یک امر جدید نیست و این موضوع در قانون اساسي نیز 
ذکر شده، پس هر تالش براي کتمان هویت شهروندان 
به معنای اقدام علیه حقوق افراد و قانون اساسي است و 

مي تواند سوي تفاهمات زیادي را به بار آورد.
نماینده گان  به  پیش  ماه  چند  داخله  وزارت  افزود،  او 
وعده سپرده بود که نام قوم و هویت افراد در تذکره هاي 
و  داخله  وزارت  بنابراین  شد،  خواهد  گنجانیده  جدید 
مخابرات توجه داشته باشند که این مسأله یک موضوع 
کوچک نیست و ممکن است حساسیت هاي زیادي را 

در پي داشته باشد.
آقای بهزاد اضافه کرد: »امیدوار هستیم کار به جاي نرسد 
در  شدید  موضع گیري هاي  و  تحریم  با  پروسه  این  که 
سطح جامعه مواجه شود و امیدوار استم که با یک نگاه 
مردم  خواست  به  قانون،  احکام   به  متکي  و  آینده نگر 

توجه شود؛ زیرا هنوز فرصت باقي است. »
همچنان، داکتر طاهر هاشمي حقوق دان و استاد دانشگاه 
که  دارند  حق  قانوني  لحاظ  از  مردم  مي گوید،  کابل 
این  اما  گنجانیده شود،  تذکره  در  قوم شان  نام  بخواهند 
حق در صورت امکان پذیر است که نگراني وجود داشته 

باشد.
وي افزود، اگر بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد و اگر 
میان اقوام خصومت هایی به وجود بیاید،  در این صورت 
نام قوم در تذکره هاي برقي ذکر شود،  خوب است که 
براین اساس که شاید ذکر قومیت مشکالتي  اما دولت 
با  ملیت اش  نام  ذکر  دلیل  به  قوم  یک  و  کند  ایجاد  را 
مشکالتي مواجه شود، صالح دیده تا نام قوم ذکر نشود.
خواسته  اقدام  این  با  دولت  کرد،  تأکید  هاشمي  داکتر 
است تا جانب احتیاط را در این پروسه در نظر بگیرد؛ 
اقلیت  افراد و اشخاص از این پروسه به عنوان  اما اگر 
اقوام  کنند، شاید سایر  استفاده  قانون  اکثریت خالف  و 
بخواهند که نام قوم شان در تذکره ها گنجانیده شود، ولي 
خوب خواهد بود تا این مسأله از راه مصالمت آمیز حل 

شود.
عارف رحماني عضو دیگر مجلس نماینده گان مي گوید: 

پشتون  است،  تاجیک  که  مي آورد  همه  یاد  به  »تذکره 
وزارت  بنابراین  است؛  چي  زبان اش  و  هزاره  یا  است 

داخله باید نام قوم را در این تذکره ها بگنجاند.«
در  مربوط  ارگان هاي  سایر  و  داخله  وزارت  افزود،  او 
که  دهند  انجام  را  کاري  باید  تذکره ها  این  خصوص 
خواست و رضایت همة شهروندان در نظر گرفته شده 

باشد.
تذکره ها  این  در  قوم  نام  ذکر  رحماني،  آقای  گفتة  به 
خواهیم  گنه کار  شویم،  مرتکب  اگر  که  نیست  گناهي 
شد، بل ثواب هم دارد و رضایت شهروندان را نیز در 
پي خواهد داشت؛ بنابراین باید نام قوم در این تذکره ها 

گنجانیده شود.
درست  کار  باید  حکومت  مجلس،  عضو  این  باور  به 
انجام دهد تا از دوباره کاري و ضایع شدن هزینه که در 
این خصوص صورت مي گیرد و هدر رفتن وقت مردم 
جلو گیري کرده باشد و خواست مردم  نیز تامین شود.

صفحة  در  مجلس  دیگر  عضو  یک  پدرام  عبدالطیف 
فیسبوکش گفته است که چون قانون ثبت احوال نفوس 
مورد  نماینده گان  مجلس  هژده گانة  کمیسیون های  در 
بحث قرار نگرفته و هنوز دربارۀ این که هویت چه گونه 

درج شود، تضاد آراء وجود دارد؛ بنابراین باید توزیع فرم 
و تذکره الکترونیکی تا تصمیم نهایی مجلس و تصویب 

قانون به تعویق انداخته شود«.
به  خواسته  نماینده گان  مجلس  رییس  از  پدرام  آقای 
کمیسیون مربوطه )امنیت داخلی( وظیفه سپرده شود، تا 
به وزارت داخله اعالم کند که پروسة توزیع فرم تذکره 

را به تعویق بی اندازد.
نیز در گفت وگو  پیشتر استاد عطا محمد نور والي بلخ 
در  ملیت ها  و  قوم  نام  اگر  که  بود  گفته  نیوز  طلوع  با 
تذکره های برقی ذکر نشود، او شناسنامه نخواهد گرفت.

استاد عطا محمد نور خطاب به کسانی که این موضوع 
را جدی نگرفته اند، گفت: »تو اگر بی هویت، بی فرهنگ، 

بی تاریخ، بی قومیت و بی نسب هستی، من نیستم.«
این درحالي است که وزارت داخله اعالن کرده بود که  
توزیع فرم هاي این تذکره ها را از 21 حمل سال جاري 

از ناحیه یازدهم شهر کابل آغاز کرده است.  
سید حمیداهلل رییس ناحیه یازدهم شهر کابل به روزنامه 
ماندگار گفت: »کار توزیع فرم تذکره هاي برقي از طریق 
وکالي گذر ناحیه یازدهم شهر کابل آغاز شده و ادامه 

دارد«. 
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رییس کمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی:

سرحـدات ما در خطر قـرار دارد

دنیا ثروتمند  باشـگاه   20

دموکراسی  موسسة  تازه  بررسی  یک 
انترنشنل نشان می دهد اکثریت افغان ها 
در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری 

افغانستان اشتراک خواهند داد.
افزایش  از  نگرانی ها  که  حالی  در 
عدم  احتمال  و  کشور  در  امنی ها  نا 
اشتراک بخش کالن مردم در انتخابات 
افزایش  به  رو  ریاست جمهوری  آیندۀ 
است، یک بررسی جدید در این مورد 
اکثریت  است  قرار  که  می دهد  نشان 
شرکت  انتخابات  این  در  افغان ها 

نمایند.
انترنشنل  امریکایی دموکراسی  موسسه 
یا »DIِ« با سروی تازه یی که در بخش 
برای  افغان ها  تالش های  از  حمایت 
انتخاباتی  و  دموکراتیک  اصالحات 
هفتاد  می گوید:  است،  داده  انجام 
در  افغانستان  مردم  درصد  شش  و 
این  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 

کشور رای خواهند داد.
بیست  تا  اکتوبر  اول  از  سروی  این 
در  افغان  هزار  چهار  با   2012 نوامبر 

انجام  افغانستان  والیت  چهار  و  سی 
شده است.

عمومی  آمر  بره کی  صدیق  محمد 
انترنشنل  تحقیقات موسسه دموکراسی 
این  نشر  هنگام  به  دوشنبه  روز  به 

بررسی به خبرنگاران گفت:
یعنی حدود  مردم  اکثریت  که  آن  با   «
انتخابات  مشروعیت  با  مردم  نصف 
پنجاه  حدود  نبودند،  موافق  گذشته 
انتخابات  مشروعیت  با  آنان  درصد 
با  درصد  هفت  و  پنجاه  و  پارلمانی 
ریاست جمهوری  انتخابات  مشروعیت 
موافق بودند، اما با آن هم هفتاد و شش 
درصد از مردم گفته اند که در انتخابات 
ریاست جمهوری رای می دهند که این 
نشان دهنده آن است که اکثریت مردم 
جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات  در 

اشتراک خواهند کرد.«
آینده  انتخابات  است  قرار 
والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری 
در شانزدهم حمل سال 1۳9۳ هجری 

شمسی برگزار گردد.

که  شده  انجام  درحالی  بررسی  این 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مراکز  امنیت  به  ارتباط  در  هم  هنوز 
عدم  و  رو  پیش  انتخابات  دهی  رای 
نگران  پروسه  این  در  مردم  اشتراک 

است.
به گفته این کمیسیون، اگر تدابیر الزم 
در زمینه تأمین امنیت مراکز و محالت 
انتخابات  نشود،  سنجیده  رای دهی 
آینده در این کشور به گونة شفاف راه 

اندازی نخواهد شد.
این کمیسیون به تازه گی فهرست هفت 
هزار مرکز ثبت نام رأی دهنده گان در 
سراسر کشور را جهت تامین امنیت آن 

به نهاد های امنیتی سپرده است.
اکثریت  این بررسی آمده است که  در 
انتخابات  در  اشتراک  برای  افغان ها 
آینده خواهان جلوگیری از کاندیدشدن 
غیر  مسلح  گروه های  با  که  افرادی 

قانونی ارتباط دارند، شده اند.
محمد صدیق بره کی در این مورد گفت: 
»هشتاد دو درصد مردم خواسته اند که 
گروه های  به  که  افراد  کاندید شدن  از 
مسلح غیر قانونی ارتباط دارند باید از 
که  گردد  جلوگیری  شان  کاندیدشدن 
در این میان شصت و پنج درصد شان 

این مساله را بسیار مهم خوانده اند.«
قبلی  انتخابات  در  این  از  پیش 
از  شماری  نیز  ریاست جمهوری 
خواهان  مدنی  جامعه  نهادهای 
ناقضین  شدن  کاندید  از  جلوگیری 

حقوق بشر در افغانستان شده بودند.
دموکراسی  اداره  سروی  اساس  به 
و  بیکاری  امنی،  نا  از  پس  انترنشنل، 
افغان ها  زندگی  در  مشکل  دومین  فقر 

به شمار می رود.

دموکراسی انترنشنل:

اکثریت مردم افغانستان در انتخابات 
مسوولیت های ریاست جمهوری اشتراک خواهند کرد انتقال  چهارم  دور  آستانة  در 

انتقال  کمیسیون  رییس  کشور،  شمال  در  امنیتی 
مسوولیت های امنیتی با نماینده گانی از ارگان های 
عمومی  ریاست  و  داخله  وزارت  دفاع،  وزارت 
امنیت ملی به مزارشریف رفته اند، تا برنامة انتقال 
بررسی  را  در حوزه شمال  امنیتی  مسوولیت های 

کنند.
نیروهای  عملکرد  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر 
در شمال  اجرای وظایف شان  در  را  افغان  امنیتی 
هم  هنوز  که  گفت  اما  خواند،  ستودنی  کشور 

تهدیدات امنیتی از خارج کشور وجود دارد.
وی گفت، برای تأمین امنیت کشور نیاز است تا 
نیروهای سرحدی بیشتر نیرومند شوند: »به طور 
دقیق باید ما بدانیم که سرحدات ما با خطر رو به 
رو است و این کار ضرورت دارد تا به تغییرات 
نیروهای پولیس ملی و پولیس سرحدی باید دقیق 

فکر صورت گیرد.«
هشتاد  از  بیش  امنیتی  مسوولیت های  اکنون  هم 
درصد بخش های شمال کشور به نیروهای افغان 

سپرده شده است.
در همین حال، والی بلخ گفت: بعد از عملی  شدن 
برنامة انتقال در این والیت، امنیت به گونة نسبی 
بهبود یافته، اما نامبرده از اینکه دولت به وعده های 
توسعه یی  پروژه های  کردن  عملی  بر  مبنی  خود 

عمل نکرده است، ابراز تأسف کرد.
باید  می گوید:  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  استاد 
تا  شوند  تجهیز  بیشتر  این  از  افغان  نیروهای 

توانمندی تأمین امنیت را داشته باشند. وی گفت، 
امنیت ملی  باید در زمینة تعلیم و تربیه نیروهای 

تالش های زیاد صورت گیرد:
»ضرورت است که از نگاه کیفیت تعلیم و تربیه و 
تجهیزات الزم باید قوای مسلح ما تجهیز شوند و 
به خصوص نیروهای امنیت ملی بیشتر باید تجهیز 

شوند چرا که نامش معلوم است که امنیت ملی.«
در عین حال، داکتر اشرف غنی احمدزی رییس 
تداخل  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  کمیسیون 
وظیفه یی نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی ابراز 
نگرانی کرد و از دولت خواست تا به این مشکل 

رسیده گی کند. 
در دور چهارم انتقال مسوولیت های امنیتی کشور 
مسوولیت  شود،  انجام  امسال  است  قرار  که 
شمال  والیت  نُه  ولسوالی  سی  به  نزدیک  امنیت 
این  با  که  شد  خواهد  سپرده  افغان  نیروهای  به 
کار امنیت تمام شمال افغانستان به نیروهای افغان 

سپرده می شود.

پاکستان افغان خاورې ته...
کړې،  الندې  خاوره  یې  پاکستان  او  شوی   

ځکه  راوړي،  فشار  پاکستان  پر  نړیوال  څو 

او  ده  مېشته  کې  افغانستان  په  ټولنه  نړیواله 

افغان حکومت د نړیوالې ټولنې له فشار پرته 

بل څه نيش کوالی.

رسحدي  کونړ  د  کاله  دوه  دا  زیاتوي،  هغه 

الندې  مببار  تر  لوري  له  پاکستان  د  سیمې 

نیول کېږي؛ خو افغانستان یې پر وړاندې څه 

نيش کوالی او دا چې افغان حکومت په دې 

برخه کې هر څه وايي، د ملت په سرتګو کې 

خاورې شیندي.

افغان پوځ داسې وسلې  امان وویل،  جرنال 

پرې  پاکستانه  له  چې  لري  نه  تجهیزات  او 

دا  پاتې  ال  څه  ونیيس  خپلې  پوستې  عادي 

کې  شخړه  پوځي  په  رسه  پاکستان  له  چې 

پوځي  له  ستونزه  دغه  چې  دا  یا  او  کېوزي 

الرو مخ ته یويس.

همدارنګه د پوځي چارو بل شنناندی جرنال 

عتیق الله امرخېل ماندګار ورځپاڼې ته د ميل 

که  اړه  په  خربو  دې  د  ویاند  د  وزارت  دفاع 

چېرې دیپلوماتیکې هڅې پایله ورنه کړي له 

نورو الرو چارو به کار واخيل وویل، چې د 

نورو الرو چارو مانا له پاکستان رسه پوځي 

برخورد کول دي.

پوځي  ګزینه  دویمه  پوځيانو  د  وايي،  هغه 

په  لوری  مقابل  چېرې  که  یانې  دی  عمل 

مساله  چې  کېږي،  چمتو  نه  الرو  سیايس 

حل کړي؛ نو جګړه کېږي، چې دا د جګړې 

تعریف هم دی.

پاکستان خپل  که چېرې  کړه،  زیاته  نوموړي 

تېري ته دوام ورکوي او سیايس الرو ته پام 

له  چې  دی  مکلف  پوځ  افغان  نو  کوي؛  نه 

هرې الرې کېږي مخه یې ونیيس او ځواب 

یې ورکړي.

دی وايي، بله خربه دا ده چې د دوو هېوادونو 

دواړه  او  ده  نه  هیچا  د  نقطه  منځ صفري  تر 

لرې  کیلومټره  څو  نقطې  صفري  له  لوري 

هېواد  یو  چېرې  که  جوړوي،  پولې  خپلې 

په  مانا  دې  د  کېږي  نېږدې  ته  نقطې  صفري 

مقابل لوري تېری دی.

امنيتي  افغان  په  وینا،  په  امرخېل  جرنال  د 

اصيل  بلکې  کېږي،  نه  انتقاد  ځواکونو 

افغان  د  چې  دی،  ځواکونو  بهرنیو  په  انتقاد 

غاړه  په  یې  دنده  تجهیز  او  جوړېدو  د  پوځ 

اخیستې وه خو تر اوسه یې دغه کار نه دی 

په رهربۍ  پوځ  د  انتقاد  بل  کړی، همدارنګه 

کېږي، ځکه له تېرو څو کلونو راهیسې دغه 

تېری دوام لري او دا د ورځو خربه نه بلکې 

د میاشتو او کال خربه ده؛ خو کله هم پرې 

پوځي مرشانو غربګون نه دی ښودلی.

پاکستان  دا ده چې  بله خربه  وايي،  نوموړی 

په شتون  امریکا  د  او پوستې  تاسیسات  دغه 

وررسه  اېتالف  نړیوال  او  کړي  جوړې  کې 

مرسته کړې ده.

یاده  چې  وايي،  امرخېل  الله  عتیق  جرنال 

سیمه د پاکستان لپاره یوه ډېره سرتاتېژیکه او 

پر افغانستان حاکمه نقطه ده.

رسه  کار  دې  په  پاکستان  خربه،  په  ده  د 

غواړي، چې لومړی کرار کرار ځان را نېږدې 

او  ورسوي  ځان  ته  اوبو  کونړ  د  او  کړي 

بله  وکړي،   دعوه  ونډې  د  کې  په  ورځ  بله 

بايس  اړ  دېته  اوسېدونکي  سیمې  د  چې  دا 

او دغه خاوره  تابع و اويس  پاکستان  د  چې 

د پاکستان خاوره وګرځوي، لکه څنګه چې 

ویل کېږي همدا اوس پاکستان په سیمه کې 

د پاکستان شناخت کارتونو وېشل پیل کړي 

دي.

هم  لپاره  افغانستان  د  سیمه  دا  وايي،  هغه 

حال  هر  په  او  ده  سرتاتېژیکه  او  مهمه  ډېره 

کې چې کېږي باید افغانستان یې تر السه او 

پاکستاين پوځيان ترې په شاه کړي.

د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت هم تېره 

کرښې  ډیورند  چې  ورکړ،  خربداری  ورځ 

شوې  جوړې  د  پوځ  پاکستاين  د  نژدې،  ته 

الرې  هرې  له  به  ته  وړلو  منځه  له  دروازې 

کار واخيل.

عظیمي  ظاهر  جرنال  ویاند  وزارت  دې  د 

او  توګه  اړخیزه  یو  په  پاکستان  چې  وویل، 

کې  سیمه  دې  په  خالف  موازینو  نړېوالو  د 

امنیتي پوستې او یوه دروازه جوړه کړي.

د  پالوی  شوي  ټاکل  حکومت  افغان  د 

امنیت شورا غونډې  یکشنبې په ورځ د ميل 

ته وویل، پاکستان په ۱۳۸۲ ملریز کال کې 

یوولس  خپلې  مرسته  په  ځواکونو  اتاليف  د 

له  تاسیسات  اړوند  او  پوستې  رسحدي 

پخوانیو ځایونو څخه د ډیورند کرښې په لور 

انتقال کړي.

د  اړوند  ولسوالۍ  ګوشتې  د  ننګرهار  د 

پاکستان ساختامين فعالیتونو افغان حکومت 

له منځه  د  تاسیساتو  او د دې  په غصه کړی 

وړلو خربداری ورکوي.

له دې وړاندې بهرنیو چارو وزارت په کابل 

او  و  کړی  احضار  هم  سفیر  پاکستان  د  کې 

ترې  یې  غوښتنه  بندېدو  د  تاسیساتو  دې  د 

کړې وه.

منچستر یونایتد با 2.24 میلیارد 
ثروتمند ترین  عنوان  به  دالر 
نگاه  از  جهان  فوتبالی  باشگاه 

مجله »فوربس« انتخاب شد.
فوربس  اقتصادی  مجله 
ثروتمندترین  گزارشی  در 
فوتبال  حاضر  حال  باشگاه های 
جهان از نظر ثروت مالی باشگاه 
بازیکنان را اعالم کرد که در  و 
آن منچستر یونایتد در صدر قرار 

دارد.
که  باشگاهی   20 فهرست  در 
مجله فوربس از تیم های اروپایی 
با  منچسترسیتی  کرد،  منتشر 
اماراتی  متمول  مالکان  وجود 
دارد  قرار   1۳ جایگاه  در  خود 
از  نامی  که  است  حالی  در  این 
سال  دو  در  که  پاری سن ژرمن 
نام  ستاره  چند  خرید  با  اخیر 
است  شده  متحول  کاماًل  آشنا 

وجود ندارد.
در زیر 20 باشگاه ثروتمند را به 

ترتیب می آوریم:
 2.24( یونایتد  منچستر   -1

میلیارد دالر (

میلیارد   1.8۷( مادرید  رئال   -2
دالر(

۳- بارسلونا )1.۳1 میلیارد دالر (
4- آرسنال )1.29 میلیارد دالر (

میلیارد   1.2۶( مونیخ  بایرن    -5
دالر (

۶- میالن )989 میلیون دالر (
۷- چلسی )۷۶1 میلیون دالر (

8- لیورپول )۶28 میلیون دالر (
میلیون   ۶19( یوونتوس   –  9

دالر (
10- شالکه )58۷ میلیون دالر (
11- تاتنهام )5۶4 میلیون دالر (

12- اینتر )490 میلیون دالر (
1۳- منچسترسیتی )442 میلیون 

دالر (
 ۳94( دورتموند  بوروسیا   -14

میلیون دالر (
15- لیون )۳85 میلیون دالر (

میلیون   ۳55( هامبورگ   -1۶
دالر (

1۷- رم )۳54 میلیون دالر (
18- مارسی )۳49 میلیون دالر (
19- والنسیا )288 میلیون دالر (
20- ناپولی )28۳ میلیارد دالر (

از  نماینده گان  نگرانی مجلس 
وجود فساد در این مجلس

مجلس  عضو   80 کم  دست 
نماینده گان که در معامالت پولي 
کابینه  به وزیران  دادن رای  برای 

دست دارند، شناساسی شده اند.
مجلس  اعضای  از  یکی 
نماینده گان گفته است که مدارک 
افراد  این  درباره  کافی  شواهد  و 
نام  افشای  از  او  اما  دارد؛  وجود 
آنان خود داری می کند. در همین 
حال، نشست روز گذشته مجلس 
برای بحث در این باره، به گونة 
دوربین های  از  دور  به  و  سری 

رسانه ها برگزار شد.
نماینده گان  مجلس  اعضای 
پولی  گری های  معامله  اتهامات 
را بر این مجلس شرم آور می دانند 
مجلس  باید  که  می گویند  و 
دوبارۀ  احیایی  برای  نماینده گان 
چنانچه  کند؛  تالش  جایگاه اش 
گذشته  روز  عمومی  نشست 
تا  شده،  اعالم  سری  مجلس 
نماینده گان بتوانند به گونة آزادانه 
را  نماینده گان  بر  اتهامات  موارد 

بررسی نمایند.
اول  معاون  یاسینی،  میرویس 
 " گفت:  نماینده گان  مجلس 
سری  صورت  به  امروز  مجلس 
تمام  از  ما  می شود،  برگزار 
خواهش  مطبوعات  و  رسانه ها 
را  خود  کامره های  که  می کنم 

خاموش کنند."

درهمین حال، یک عضو مجلس 
که  می کند  تائید  نماینده گان 
از  تن   80 کم  دست  فهرست 
اعضای این مجلس که در معامله 
با  دارند،  دست  پولی  گری های 
اسناد و شواهد آماده شده است؛ 
اما این عضو مجلس از افشای نام 

آنان خود داری کرده است.
عبدالودوود پیمان، عضو مجلس 
تلویزیون1  به  نماینده گان 
از  بعضی  نام  امروز  "ما  گفت: 
و  گرفتیم  لیست  را  نماینده گان 
تعداد شان مشخص است، برای 
شان می گویم که جلوگیری کند 
این  که  است  قرار  نکرد،  اگر  و 
لست را هم به شما و هم به دیگر 
جراید کابل بدهیم که تمام مردم 

افغانستان بفهمد."
دیگر  عضو  صمیم،  اهلل  سمیع 
گفت:  نماینده گان  مجلس 
صورت  که  فساد  هر  "همیشه 
گرفته، من فکر می کنم یا در خانه 
وزیر صورت گرفته و یا در دفتر 
کار وزیر و یا در کدام دفتر دیگر 
بهترین  لذا  است.  صورت گرفته 
لیست و پاکترین لیست در اختیار 
کابینه آقای کرزی و خود شخص 
دارد،  قرار  کرزی  رییس جمهور 
افغانستان  پارلمان  از  بهتر  آنها 
می فهمد که کی ها در فساد آلوده 

است."
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د  کرښه  ډیورنډ  پر  پاکستان  چې  کې  حال  داسې  په 

د  کې  ولسوالۍ  ګوشتې  په  ننګرهار  د  او  تاسیساتو 

یوې رسحدي پوستې په جوړېدو اخته دی، یوشمېر 

په دغه  پاکستان غواړي  پوځي کارپوهان وايي، چې 

کار رسه دغه سرتاتېژیکه نقطه خپله کړي.

همدارنګه دغه کارپوهان وايي، چې افغان حکومت 

باید له هرې الرې چې ممکنه وي پاکستاين پوځیان 

له صفري کرښې په شا کړي.

د پوځي چارو شننونکی جرنال امرالله امان ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې له ۱۹۹۲ کال نه 

را په دېخوا په افغانستان کې هېڅ داسې اداره جوړه 

له ځمکنۍ  افغانستان  د  رانغله چې  ته  منځ  او  نشوه 

بشپړتیا ننګه او ساتنه وکړي.

هغه وايي، له همدې کال نه را وروسته په افغانستان 

کې داسې حکام رامنځته نه شول، چې وکوالی يش 

د افغانستان له وضعیت نه اګاه و اويس او وپوهېږي، 

په وړو حلقو  تېرېږي، ځکه دغه حکومتونه  چې څه 

پالنې  او  ساتنې  د  بشپړتیا  ځمکنۍ  د  او  راغلل  کې 

برخلیک د الله رضا ته پرېښودل شو.

دې  له  پاکستان  چې  مرغه  بده  له  زیاتوي،  نوموړی 

خال او موقع نه ناوړه ګټه پورته کړه او له هایل خط 

ته  دېرشو  له  کېږي،  ویل  ورته  نقطه  صفري  چې  نه 

تر پنځه دېرش کیلومټره پورې د افغانستان خاورې ته 

وړاندې راغلل.

وايي،  یې  ډول  مسووالنه  په  وینا،  په  امان  جرنال  د 

اوه  کیلومټره،  اوه  کې  بولدک  سپین  په  پاکستان  چې 

کیلومټره په خوست سیمه کې او پنځه دېرش کیلومټره 

نه  نورستان  او  کونړ  له  کې  اراضۍ  ختیز  په  هېواد  د 

نیولې تر ننګرهار او خوست پورې مخ ته راغيل دي 

او هلته یې یو بل خطر ټاکلی چې دا هایل کرښه ده.

هغه وویل، اوس پاکستان د ګوشتې ولسوالۍ تر شا 

راغلی او غواړي، چې دلته تاسیسات او دروازه جوړه 

کړي، چې دا کار یې د نړیوالو اصولو خالف دی او 

پاکستان د ټولو هغو نړیوالو او بین الدول قوانینو او 

تکراروي،  رسغړونه  ترې  او  سپکاوی  کنوانسیونونو 

او  وینا کې السلیک شو  په  کې  کال  په ۱۹۵۵  چې 

همداسې نورو هېوادونو هم السلیک کړل.

چې  غواړي  شخړې  دوه  تل  پاکستان  خربه،  په  ده  د 

هاخوا په کشمیر او دېخوا له افغانستان رسه په پوله.

افغان  نېټې  هامغې  له  وايي،  امان  امرالله  جرنال 

حکومت کمزوری دی او په سیمه کې بې سارې اردو 

یې له السه ورکړه او د پاکستان، امریکا او برېټانیې د 

ته ورسول،  استخباراتو قسم خوړيل کسان یې واک 

چې دغه قوانین یې له یاده ووتل او د پیسو په ټولو او 

بلډنګونو په جوړولو اخته شول.

او  افغانستان  وړاندې  میاشتې  پنځه  اند،  په  ده  د 

ته  موافقې  دې  منځګړيتوب  په  امریکا  د  پاکستان 

اجازه  کار  دغه  د  به  ته  پاکستان  چې  ول،  رسېديل 

افغان  د  نه  او  امریکې دی  د  نه  کار  دا  ورکوي، چې 

ورکړي؛  اجازه  ډول  دغه  ته  پاکستان  چې  حکومت 

ځکه دا نړیواله موضوع ده او دا نړیوالې کرښې ثبت 

شوي دي.

برید  شوی  تېرکال  د  کې  مومندو  په  وویل،  نوموړي 

شول  ووژل  پوځیان  پاکستاين  یې  کې  پایله  په  چې 

پاکستانیو  پر  کې  خاوره  په  افغانستان  د  برید  هغه 

پوځیانو شوی و.

دی زیاتوي، چې افغانستان له پوځي پلوه دا تواين او 

وړتیا نه لري، چې له پاکستان رسه له پوځي الرو دغه 

مسله حل کړي، بلکې ولسمرش باید نور د پاکستان پر 

وړاندې له هغو ناوړه سیاستونو تېر يش، چې کله یې 

دوست او کله یې دښمن وي؛ بلکې په نړیوالې ټولنې 
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پاکستان افغان خاورې ته په ۳۵ کیلومټره را ننوتلو سره  

غواړي د کونړ په اوبو ته ځان ورسوي

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 078430۱640 - 0776۹30565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳9۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همة نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه کابل
بیش از 200 تن از دانشجویان دانشگاه 
تحصن  این سو  به  هفته  یک  از  کابل 
اصالحات  خواستار  و  کرده  درسی 
و  تبعیض  که  می گویند  آن ها  هستند. 
اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  در  بی عدالتی 

دانشگاه کابل، باید به پایان برسد.
از  دوشنبه  روز  تحصن کننده گان 
به  که  خواستند  پارلمان  نمایندگان 
آن ها  کنند.  رسیده گی  مشکالت شان 
روز  از  این صورت  غیر  در  که  گفتند 
نامحدود  غذایی  اعتصاب  شنبه،  سه 
این دانشجویان شعار  را آغاز می کنند. 
بر  و  می کردند  حمل  را  »اصالحات« 

واژه »استبداد« چلیپا کشیده بودند.
جواهر یوسفی، یکی از تحصن کننده گان 
برکناری  گفت که دانشجویان خواهان 
علوم  دانشکده  استادان  از  شماری 

وظایف شان  از  اجتماعی 
اصالحات  انجام  و 
خاطر  به  »ما  هستند: 
تعصباتی  و  شکنی  قانون 
پوهنزی)دانشکده(  در  که 
برای  واقعًا  و  دارد  جریان 
شده،  تحمل  غیرقابل  ما 

اعتراض کرده ایم«.
توسط  که  قطعنامه یی  در 
نشر  به  تحصن کننده گان 

رسید، آمده است که رییس و شماری 
از استادان علوم اجتماعی توانایی علمی 
از نظر اخالقی و  تدریس را ندارند و 

اکادمیک ضعیف هستند.
خانم یوسفی، دانشجوی متحصن گفت 
که رفتار سلیقه یی استادان با دانشجویان 
به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است: 

»تبعیض علیه همگی جریان دارد. علیه 
همه است، علیه یک قوم هم نیست«. 

خیر محمد عبیر، رییس نشرات وزارت 
تحصیالت عالی گفت که این وزارت 
همراه با شماری از نمایندگان پارلمان 
در  موجود  مشکالت  تا  دارد  تالش 

دانشکده علوم اجتماعی را حل کند.

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست، کوچة پنجم
شماره گان: 5000


