
افغانستان  در  سرخ  صلیب  جهانی  کمیتة  رییس 
با ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی کشور گفت: اگر 
حمله به کارمندان این نهاد ادامه یابد، فعالیت آنان 

در مناطق ناامن متوقف خواهد شد.
اندولفی در یک نشست خبری در  پانتر  جراردو 
امداد رسانان و اعضای  باره خطری که  کابل در 
هالل  جمعیت  و  سرخ  صلیب  جهانی  کمیته 
و  داد  هشدار  می کند،  تهدید  را  افغانستان  احمر 
از گروه های مخالف مسلح خواست غیر نظامیان 

و کارمندان این نهاد را هدف قرار ندهند.
وی در عین حال با درخواست از مخالفان مسلح که 
مانع فعالیت اعضای این نهاد نشوند، تصریح کرد، 
درگیری ها  افزایش  و  بهار  آغاز فصل  با  همزمان 

در افغانستان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی 
و کمک های بشر دوستانه با دشواری های زیادی 

رو برو شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که...       ادامه صفحه 6
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اگر یکی از مشتاقان کتاب اید، بزرگ ترین خوش بختِی جهان را دارا 
هستید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

اعضای مجلس نماینده گان:

شورای عالی صلح جبهۀ طالبان 
را تقویت کرده است

ساکنان ولسوالی بگرام والیت پروان، یک گور جمعی 
را در این ولسوالی کشف کرده اند.

روز  پروان  والیتی  شورای  رییس  زاهد  ذکی  احمد 
جمعی  گور  این  گفت:  ماندگار  روزنامة  به  گذشته 
و  بگرام کشف شده  ولسوالی  آب«  »باریک  منطقة  در 
احتمال دارد این افراد در زمان حاکمیت شوروی سابق 

کشته شده باشند.
آقای زاهد افزود: »قرار است تحقیقات نهادهای دولتی 
والیت پروان در این زمینه آغاز...         ادامه صفحه 6

فرمانده نیروهای ائتالف ناتو و امریکا در افغانستان، به هزینه ها 
و شتاب برنامة کنونی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

در دسمبر سال 2014 میالدی اشاره کرد.
دانفورد،  جوزف  جنرال  تایمز،  نیویورک  روزنامة  نوشتة  به 
فرمانده نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان گفته است: ما در 
وضعیت خوبی در مورد برنامة خروج تجهیزات و تسلیحات 

خود از افغانستان قرار داریم.
البته این فرمانده به یک تخمین قطعی در خصوص هزینه های 

خروج از افغانستان اشاره یی نکرده است.
جنرال دانفورد در جلسة ادای شهادت خود در کمیتة نیروهای 
مسلح مجلس نماینده گان امریکا گفته، اگر راه های جنوبی از 
طریق پاکستان همچنان باز بمانند، هزینه...      ادامه صفحه 6

تحقیقاتی  نتایج مطالعات یک مرکز مستقل  اساس  بر 
که روز شنبه منتشر شد، شمار حمالت طالبان و دیگر 
مهاجمان، طی سه ماه اول سال دو هزار و سیزده، به 

شدت افزایش یافته است.
 Safety Office  » آفیس  سیفتی   « دولتی  غیر  مرکز 
و  ارتش  نیروهای  اغلب  خشونت ها  این  کرد  اعالم 
زیرا  می دهند،  قرار  هدف  را  افغانستان  دولت  پولیس 
نیروهای ائتالفی با چشم انداز خروج از افغانستان، از 
مواضع در معرض خطر خود به تدریج عقب نشینی 

می کنند.
براساس  کابل،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 

تحقیقات این مرکز از ماه جنوری تا مارچ، مهاجمان 
افغانستان  در  یک حمله  و  و سی  سیصد  و  هزار  دو 
انجام داده اند. این میزان در مقایسه با سه ماه نخست 
سال دو هزار و دوازده،  چهل و هفت درصد افزایش 

یافته است.
این  باوریم  این  بر  »ما  مرکز  این  گزارش  براساس 
و  داشت  ادامه خواهد  پایان سال  تا  افزایش حمالت 
دو  از سال  و سیزده پس  هزار  دو  ترتیب سال  بدین 

هزار و یازده دومین سال پر خشونت خواهد بود.«
افغانستان   در  مرگبارترین سال  یازده  و  سال دو هزار 

بود.

از حمالت  درصد  سه  و  هفتاد  منبع،  این  اعالم  بنابر 
مهاجمان در سه ماه اول سال متوجه ارتش و پولیس 
دولت افغانستان بوده است. ده درصد از این حمالت 
غیر نظامیان وابسته به مقامات افغان را هدف قرار داده 
نیروهای  متوجه  این حمالت  از  درصد  چهار  تنها  و 

بین المللی بوده است.
مرکز تحقیقاتی »سیفتی آفیس« به توصیه سازمان های 
غیر دولتی،  امنیت افغانستان را ارزیابی می کند. اتحادیه 
خارجه  امور  وزارت  و  سویس  توسعه  نهاد  اروپا، 

ناروی از این مرکز حمایت می کنند.

یک گور جمعي در 
بگرام کشف شد

فرمانده کل نیروهای خارجی:

خروج از افغانستان 
مشکل ساز است

هشدار رییس کمیتۀ صلیب سرخ:

فعالیت مان را در مناطق ناامن متوقف 
خواهیم ساخت
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در کابل 
برگزار شد

در برگ ها

سیری  انتقادی  
در اندیشة  

سیاسی  هابز

صفحه 6

نتایج یک بررسی تازه:

حمـالت مخالفان مسلح به شـدت 
افزایش یافته است



د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیالني:

موږ په هر صورت د دې نظام د بدلون 
غوښتونکي یو

ولسمشر د خلکو ذهنیتونه خراب کړي دي

جرګه  وليس  په  کې  وروستیو  دې  په  پوښتنه: 

کې د فساد او پټو معاملو په اړه ناندرۍ را پورته 

شوي، چې یوشمېر وکیالن یې هم یادوي او په 

وليس جرګه نیوکې کوي، په دې اړه ستاسو نظر 

څه شی دی؟

ځواب: زه اته کاله کېږي چې په وليس جرګه کې 

یم او تر اوسه ما په خپلو سرتګو نه دي ليديل، 

چې چا د چا لپاره پیسې اخیستې وي او دغه کوم 

سنده  بې  ټول  دی،  موجود  هلته  چې  افواهات 

دي، هیڅوک سند نه يش وړاندې کوالی.

یې  پیسې  چې  وپېژين  وکیل  کوم  څوک  هر  که 

اخیستې وي او نوم یې نه روښانه کوي، دا ميل 

دي  استازي  خلکو  د  دوی  ځکه  دی.  خیانت 

وي.  نه  اخته  فساد  په  باید  استازي  خلکو  د  او 

له خولې وتيل وي، چې وکیالنو  وزیرانو  د  که 

چې  کوی،  نه  ښه  لومړی  ورکړي  پیسې  یې  ته 

د  بیا  باید  ورکوي  پیسې  چې  او  ورکوي  پیسې 

ما  له  کس  فالين  چې  ولري،  هم  شهامت  دې 

په  وړاندې،  سند  او  واخیستې  پیسې  دوغومره 

هغه وخت کې به موږ په دې قانع شو او به منو 

فساد شتون  رښتیا هم  په وليس جرګه کې  چې 

لري. زه بې سنده خربه هېڅکله نه کوم او نه په 

چا تور لګوم.

خربي  یوې  په  غړو  یوشمېر  وليس  د  پوښتنه: 

غونډه کې تور ولګاوه، چې اتیا سلنه وکیالن په 

فساد اخته دي، او دوی د ټولو په اړه اسناد لري، 

په دې اړه مو نظر څه دی؟

ځواب: زما هیله له دوی نه دا ده، چې تر هر څه 

ژر دغه اسناد افشا کړي، نه یوازې دا چې وکیالنو 

ته یې ورکړي، باید رسنیو ته یې هم په واک کې 

ورکړي، څو ټول افغانان خرب يش، چې وکیالن 

یې په څه اخته دي. که چېرې دغه اسناد رښتیا 

وي نو ښه ده چې هامغه وکیل استعفا ورکړي. 

په دې کې فکر نه کوم چې عفوه او یا دا چې بیا 

د  نه لري، ځکه  نه کوي، دا خربې ځای  به یې 

د  افغانستان  د  دا  بلکې  نه دي،  لوبې  ماشومانو 

خلکو کور دی او د خلکو په کور کې د داسې 

کثیفو خلکو چې پیسې اخيل، ځای نشته.

په  مصوونیت  وکیالنو  د  کسان  ځينې  پوښتنه: 

به ګرانه وي، چې  ته  کتلو رسه وايي، حکومت 

له وکیالنو د فساد د تورونو په اړه پلټنه وکړي، او 

حکومت د دې توان نه لري، ستاسو اند څه دی؟

ځواب: د وکیالنو هغه مصوونیت بېخي بل شی 

دی او د مصوونیت له تعریف نه ناوړه استفاده 

شوې ده. دا چې هر څه ناوړه کار وکړي، ميل 

وکیالن  وکړي  جرمونه  نور  او  وکړي  خیانت 

مصوونیت لري، داسې نه ده دا بېخي بله خربه 

ده.

پیسې  وي،  کثیف  چې  څوک  هغه  هر  وایم  زه 

اخيل او رشوت خوري، موږ ټوله ورځ له اداري 

فساد نه رسټکوو، خو چې د افغانستان د خلکو 

او  پاکي  به  بیا  نو  يش؛  اخته  فساد  دغه  په  کور 

دې  له  اند  په  زما  نو  راځي؟  کومه  له  صفايي 

تعریف نه ناوړه ګټه اخسیتل شوې.

شپاړسمه  چې  وايي،  وکیالن  یوشمېر  پوښتنه: 

کمزورې  مراتبو  په  دورې  پنځلسمې  له  دوره 

هغې  پنځلسمې  له  دوره  دغه  هم  رښتیا  ایا  ده. 

کمزورې ده او که کمزورې ده ولې؟

ځواب: په دې کې شک نشته. په تېره دوره کې 

هغوی  چې  درلودل،  شخصیتونه  بعضې  موږ 

باسواده کسان ول.  او  واردل ول  قوانینو هم  په 

دې  د  راغلل.  ډېر ځوانان  کې  دوره  دې  په  خو 

ځوانانو یوشمېر یې بې پروا دي، ډېر احساس د 

مسوولیت نه کوي. نو له دې امله موږ هغه مهم 

ونشو  وه،  څارنه  چارو  په  حکومت  د  چې  کار 

کړای او په دې برخه کې په دواړو دورو کې پاتې 

راغيل یو.

پوښتنه: اوس څنګه کېدای يش چې وليس جرګه 

خلکو  د  او  يش  سپینه  تورونو  لګېدلو  له  پرې 

زیامنن شوی باور خپل کړي؟

ځواب: باور هغه مهال پيدا کېدای يش، چې د 

فساد په اړه دغه لېستونه خپاره يش، خلک خپل 

استازي وپېژين، چې څوک په څومره فساد کې 

نغښتی دی، که یې لرې کوالی نيش، نو د بلې 

به  ته  نه ورکوي. خلکو  رایه  به  لپاره خو  دورې 

دا درس چې داسې خلکو ته رایه ورکړي، څو د 

پیسو لپاره نه بلکې د هېواد د ميل ګټو او مفاداتو 

لپاره کار وکړي.

پورته  را  اندېښنې  اړه  په  کال   ۲۰۱۴ د  پوښتنه: 

شوي او ال زور اخيل، تاسو دغو اندېښنو ته په 

کومه سرتګه ګورئ او بالخره به په دې کال او له 

هغې وروسته د افغانستان برخلیک څنګه يش؟

خلکو  د  کال   ۲۰۱۴ چې  کوم  فکر  زه  ځواب: 

لپاره ډېره لویه بال ګرځېدلې ده. فکر نه کوم چې 

هېڅ خربه به ويش. دوه مهمې پېښې شته او په 

دې شک نشته چې هغه به راځي. افغان ملت په 

کې  درجه  دویمه  په  حکومت  افغان  او  لومړۍ 

مصیبتونو  او  پېښو  دوو  د  لري، چې  مسوولیت 

دا چې  یو  لپاره ځانونه چمتو کړي.  د مخنيوي 

دا  بل  او  وځي  ځواکونه  نړیوال  افغانستانه  له 

چې موږ ټاکنې په مخکې لرو. د رڼو ټاکنو لپاره 

افغانستان کې  په  غواړو چې  که  لرو.  اړتیا  موږ 

دېموکرايس پلې يش نو باید موږ ټاکنې وکړو، په 

ټاکنو کې برخه واخلو، د نوماندو په اړه مطالعه 

ولرو او د هغې په رڼا کې خپل راتلونکی ولسمرش 

وټاکو. دا مسوولیت د حکومت دی، چې د دغو 

اندېښنو د لرې کولو لپاره سؤ استفاده ونه کړي، 

خلکو ته وښيي، چې په ۲۰۱۴ کال کې قیامت 

لرې  او حکومت  نظام  دغه  که چېرې  او  راځي 

يش؛ نو په افغانستان کې به بدبختي رايش.  په 

هر صورت موږ د دغه نظام د بدلون غوښتونکي 

ټاکنو  عادالنه  او  رڼو  د  او  قانون  اسايس  د  یو. 

رڼې  موږ  یو.  بدلون غوښتونکي  د  یې  له الرې 

ټاکنې غواړو، دا زموږ اسايس قانون هم وايي، 

او نړیوالې ټولنې هم رارسه ژمنه کړې، چې موږ 

به په خپل ملک کې یو دیموکراتیک نظام لرو. 

پوښتنه: په افغانستان کې رڼې او عادالنه ټاکنې 

ستاسو له انده څنګه رامنځته کېدای يش؟

لري،  مسوولیت  خواوې  درې  دلته  ځواب: 

حکومت  کمېسیون،  خپلواک  ټاکنو  د  لومړی 

لوري  واړه  درې  دغه  چې  ده  کار  په  خلک.  او 

السونه رسه یو کړي او رڼو ټاکنو ته زمینه برابره 

که چېرې  رایه ورکړي.  او خلک الړ يش  کړي 

ټاکنو  له  نو  وانخيل؛  برخه  کې  ټاکنو  په  خلک 

انتقادونه وکړي، چې فالن  وروسته کېدای يش 

کاندید  زموږ  هم  اویا  اخیستې  رایې  ډېرې  قوم 

نشته. که چېرې خلک خلک په ټاکنو کې ونډه 

واخيل او رایه ورکړي، نو دغه ګیلې مانې به هم 

بیا ختمې وي. 

زما غږ په خلکو دا دی، چې کارت واخلئ، نر 

او ښځه یې واخلئ او د رایو صندوقونه ته الړ 

يش او رایه ورکړئ. په ټاکنو کې په طالبانو هم 

زما غږ دا دی، پرېږدئ چې خلک په ټاکنو کې 

برخه واخيل او خپل برخلیک وټاکي. تاسو هم 

د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه  واخلئ. که 

چېرې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ، که نن له 

یاست چې  نظام رسه مخالف  او  دې حکومت 

سبا داسې څوک واک ته ورسېږي، چې تاسو ته 

هم د منلو وړ وي، نو بیا وررسه خربې وکړئ او 

دا ميل معضله او ستونزه پای ته ورسوئ. د دې 

مسالې د حل لپاره د طالبانو ګډون هم اړین دی. 

او په کار ده چې د ميل ګټو د ساتنې او د بهرنیانو 

د السوهنې...                                   پاتې 7 مخ
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می تواند  نیز   2014 سال  از  پس  که  است  گفته  آلمان  کشور 
این  اما شمار  کند.  تمدید  را  افغانستان  در  نیروهایش  حضور 
دفاع  وزارت  بود.  خواهد  نفر  هشت صد  تا  شش  بیِن  نیروها 
این  به  افغانستان  دولت  که  صورتی  در  است؛  افزوده  آلمان 
موضوع تمایل داشته باشد، این نیروها می توانند تا سال 2017 
این  از  افغانستان  داخلة  وزارت  حال  همین  در  بمانند.  باقی 
تصمیِم آلمان استقبال کرده و این استقبال می رساند که دولت 
در  آلمانی  سربازان  حضور  که  نیست  بی عالقه  نیز  افغانستان 

افغانستان ادامه یابد.
جالب تر از همه این که، دبیر کل ناتو نیز از این تصمیِم آلمان 
بر  جنگ  در  آلمان  الگوی  که  است  گفته  و  کرده  حمایت 
حال،  همین  در  اما  است.  نمونه  یک  ناتو  برای  طالبان،  ضد 
باید  آلمان  که  است  گفته  مجاهد  ذبیح اهلل  طالبان  سخن گوی 
کارش  از  حتماً  کشور  این  و  بپردازد  را  برنامه اش  این  تاواِن 

پشیمان خواهد شد.
این موضع گیری ها پیرامون ادامة حضور یک واحِد 800 نفری 
از نیروهای آلمان در افغانستان، از دو جانب قابل بررسی است؛ 
یکی از موقف دولت افغانستان و ناتو، و دیگری از زاویة طالبان.

تمایِل افغانستان به ادامة حضور نیروهای آلمان، از یک هراس 
این که  از  افغانستان جدا  زیرا حکومت  ناشی می شود؛ 2014. 
توانایی مبارزه با هراس افگنی پس از خروج نیروهای خارجی 
را ندارد، نوعی ترس از تنها ماندن در این میدان را هم دارد 
نوعی  می تواند  هشت صدنفری،  واحِد  یک  ماندِن  حداقل  که 

اطمیناِن خاطر برای حکومت افغانستان خلق کند.
با تشویق  تا  بر آن است  ایاالت متحده  ناتو و در کل  موضع 
آلمان، توجه سایر کشورها را برای ادامة حضور نظامی شان در 
افغانستان جلب سازند تا از این طریق، بخشی از مأموریت های 
ناکام شان را تکمیل کنند. چرا که ماموریت نظامی  ایاالت متحده 
با شکسِت کامل روبه رو شده و در صورتی که  افغانستان  در 
ایاالت متحده بتواند قناعت کشورهای هم پیمانش را برای ادامة 
حضور حاصل کند، جدای از این که حضور نظامی  درازمدِت 
شکست  ماموریِت  جبران  فرصت  می کند،  توجیه  را  خود 

خورده اش را نیز به دست می آورد.
است؛  واضح  بسیار  هرچند  این باره  در  طالبان  موضع  اما  و 
حکومت  صلِح  گفت وگوهای  که  می شود  مالحظه  بازهم  اما 
از خواسته های  ادامه دارد. حال آن که یکی  و طالبان هم چنان 
از  خارجی  نیروهای  کامِل  و  بی قیدوشرط  خروج  طالبان، 
پرسش  کرده اند.  مطرح  پیوسته  را  آن  که  است  افغانستان 
این جاست؛ در صورتی که حکومت افغانستان و ایاالت متحده 
مایل به ادامة گفت وگوهای صلح هستند، چرا از ادامة حضور 
نیروهای آلمان در افغانستان استقبال می کنند؟ توجیه آن ها در 

این زمینه چیست؟
خط و نشان کشیدن طالبان برای نیروهای آلمانی، خود پرسِش 
دیگری را خلق می کند که حکومت افغانستان باید پاسخ گوی 
آن باشد: این تناقض که حکومت افغانستان به عنوان یک نظام 
اما  می کند  استقبال  آلمانی  نیروهای  حضور  ادامة  از  قانونی، 
طالبان آن نیروها را هشدار می دهد، چه گونه باید توجیه گردد؟

موضع گیری طالبان در برابر ادامة حضور نیروهای آلمانی، هیچ 
ندارد.  افغانستان  نشناختِن حکومت  به رسمیت  از  غیر  دلیلی 
پس در این صورت، آیا ادامة گفت وگوهای صلح از سوی آقای 
کرزی و تیمش برحق می نماید؟ آیا بیشتر از این، رسمیت بخشی 

به طالبان جایز است؟
این پرسش ها متوجه ایاالت متحده و ناتو هم می شود. چنان که 
آن ها نیز از سیاست مصالحه با طالبان حمایت می کنند؛ اما در 
در  آلمان  نیروهای  حضور  ادامة  طرف دار  قضیه،  دیگر  جنِب 

افغانستان استند.
دست کم در پنج سال گذشته، موضع ایاالت متحده و هم چنان 
حکومت افغانستان همین گونه بوده است. از یک سو، مقدمات 
به  دوستی  دیگر، دست  از سوی  و  می آورند  فراهم  را  جنگ 
اعظِم  این رفتار سیاسی که بخش  سوی طالبان دراز می کنند. 
آن مربوِط دولت افغانستان می شود، سیاست های کلِی کشور را 
متزلزل و ناپایدار ساخته است. حتا این رفتار، روی دورنمای 
کشور نیز اثر داشته که هیچ کسی به شموِل خود آقای کرزی 
نمی داند که پس از سال 2014 چه خواهد شد؛ آیا طالبان به 
نظام می پیوندند و یا نیروهای امنیتی افغانستان سال های درازی 

با آنان درگیر خواهند بود؟
سِر  بر  تیم  برای  سیاسی،  رفتارهای  این  که  نیست  تردیدی 
حول  آن  بیشتِر  که  دارد  را  خود  گوناگوِن  توجیهات  اقتدار 
منافع شخصی، گروهی و قومی  می چرخد. اما سوگ مندانه این 

مردم اند که نمی دانند واقعاً کدام حرف را باید بپذیرند.

مردم کدام حرف را باور 
کنند؟
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دوران  آغاز  در  ونزویال  جدید  جمهوری  رییس  مادورو  نیکالس 
ˈمعجزه ملیˈ  او، یک دولت  که دولت  داد  اطمینان  زمامداری خود 
خواهد بود که در زمینه بازسازی و پیشرفت کشور و پیشبرد اهداف 
و آرمانهای انقالب بولیواری ˈهوگو چاوزˈ رییس جمهوری فقید آن 
در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گامهای بزرگی بر 

خواهد داشت.
مادورو این اظهارات را پس از ادای سوگند به مقام ریاست جمهوری در 
مجلس ونزویال در برابر مقامهای بلندپایه کشوری، نمایندگان مجلس، 
61 هیات نمایندگی خارجی که 17 تن از آنان روسای جمهوری بودند 
و صدهاهزارتن از مردم کشورش که برای شرکت در این مراسم به 

کاراکاس آمده بودند، بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری ونزویال، مادورو اعالم کرد در روزهای آینده 
یک سلسله برنامه های جدید برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
را در چارچوب ˈنظم تشکیالتی، برنامه ریزی، ارزشهای اخالقی و 
عشق به ملت که از سوی فرمانده هوگو چاوز تعیین شده بودˈ، اعالم 

خواهد کرد.
وی افزود: یک مرکز مطالعات عالی فکری و راهبردی برای پیشبرد 
اندیشه و میراث فکری هوگو چاوز را نیز ایجاد خواهد کرد تا با مطالعه 
در ابعاد زندگی، فکری، تاریخی و آرمانی او و به شیوه های گوناگون 

به نشر و ترویج آن بپردازند.
رییس جمهوری جدید ونزویال همچنین از فعال کردن شورای حکومتی 
انقالب کارآمدی سوسیالیستیˈ با هدف  در هفته آینده و اجرای طرح̍ 

مبارزه با فساد مالی و بروکراسی در کشور خبر داد.
مادورو گفت که برای تضمین رفاه و آرامش همه شهروندان ونزویالیی 
طرحهایی انقالبی در زمینه های امنیتی و قضایی به اجرا خواهد گذاشت. 
و  فقر  که  است  آن  ما  اجتماعی  انقالب  اصلی  مادورو گفت:ˈهدف 

فالکت در ونزویال در سال 2019 به صفر برسد.ˈ
ترین  را اصلی  اجتماعی  ناامنی  که  نظرسنجی هایی  به  اشاره  با  وی 
دغدغه مردم ونزویال بیان کرده است، به گونه ای که 80 درصد مردم 
این کشور معتقدند ناامنی مهمترین مشکل ونزویال است، اظهارداشت: 
ˈباید در زمینه استقرار امنیت اجتماعی یک انقالب بزرگ در کشور 

انجام داد.ˈ
رییس جمهوری جدید ونزویال همچنین از اجرای طرح تضمین امنیت 
برق در کشور برای جلوگیری از قطع آن در برخی نقاط خبر داد و 
اعالم کرد که طی دوره شش ساله ریاست جمهوری او که تا سال 2019 
بطور خواهد انجامید، همه تالش خود را برای تعمیق انقالب بولیواری 

ونزویال و پیشبرد آن در همه زمینه های زندگی بکار خواهد برد.

 دولت ها 
خود را آمادۀ بدترین شرایط کنند

اقتصاد  جهانی  مجمع  برای  گزارشی  تهیه کننده گان 
درس  تجاری  شرکت های  از  باید  دولت ها  معتقدند 
بگیرند و در ساختار خود پست »وزیر مخاطرات« را 

تعریف کنند.
نویسندگان »گزارش ریسک های جهانی سال 201۳« 
طیف  داشت  خواهند  وظیفه  »وزرا«  این  می گویند 
محیطی،  زیست  اقتصادی،  ریسک های  از  گسترده یی 
ارزیابی  را  فناوری  به  اجتماعی و مربوط  ژیوپلیتیک، 

کنند.
»وزیر  که  است  زیادی  مدت  تجاری  شرکت های 
را  این سمت  دارنده  فرد  که  هر چند  دارند،  دارایی« 
»مدیر امور مالی« می خوانند. اکسل لمان، مدیر ریسک 
تهیه کننده گان گزارش  از  بیمه زوریخ و یکی  شرکت 
فوق الذکر، می گوید که در سالیان اخیر در نظر گرفتن 
مسوولی ویژه برای مدیریت ریسک هم در شرکت ها 

رواج پیدا کرده است.
لی هاول، مدیر اجرایی شبکه پاسخ به ریسک مجمع 
مجمع،  این  اخیر  گزارش  دبیر  و  اقتصاد  جهانی 
می گوید خوب است که دولت ها پست هایی مشابه این 
ایجاد کنند، و »به مقوله ریسک نگاهی جامع و چند 
وجهی داشته باشند«. او می پرسد: »آیا یک رییس بانک 
و  دارد؟«  منظمی  جلسات  دفاع  وزیر  یک  با  مرکزی 
خود در جواب می گوید: »چنین اتفاقی واقعا نمی افتد.«

  ریسک های متعدد
ریسک هایی که ملت ها، و البته کل جهان با آن روبرو 
اما  است.  هم  به  مربوط  و  پیچیده  همواره  هستند، 
ره«  »سوئیس  بیمه  ریسک شرکت  مدیر  کول،  دیوید 
و یکی از نویسنده گان گزارش فوق الذکر، معتقد است 
که »ارتباط میان این ریسک ها تشدید شده، و سرعت 

بیشتری گرفته است«.
انواع  فراوان  تنوع  پیچیدگی،  افزایش  دالیل  از  یکی 

ریسک هاست.
به عنوان  زیر  موارد  از  اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش 

ریسک های عمده در سطح جهان نام می برد:
1. بهداشت و بی توجهی؛ ایده اولیه این است که جهان 
سهل انگار  جهانی  بهداشت  علیه  تهدیدها  قبال  در 
افزایش  به  می توان  تهدیدها  این  جمله  از  است. 
آسان  گسترش  و  آنتی بیوتیک ها  مقابل  در  مقاومت 
پاندمی ها )بیماری های همه گیر در مقیاس جهانی( در 
عقیده  به  کرد.  اشاره  امروز  ارتباطات  از  مملو  جهان 
نویسنده گان گزارش، در جهانی که جهش های ژنتیکی 
روی  بشر  نوآوری  از  بیشتری  سرعت  با  معموال 
بی فکری  مترادف  ریسک ها  به  بی توجهی  می دهند، 

است.
این  زیست؛  محیط  از  ناشی  اقتصادی  فشارهای   .2
اقتصادی  توفان های  میان  تصادم  چگونگی  به  بخش 
و زیست محیطی می پردازد. یک مسأله مهم این است 
منابع  کردن  بسیج  اقتصادی  ریاضت  دوران  در  که 
مالی و دیگر منابع برای تسکین ریسک های ناشی از 
تغییرات آب و هوایی دشوار است. هزینه عظیم ناشی 
از توفان  و سیل رو به افزایش است، و دولت ها برای 
مواجه  با مشکالت روزافزونی  این هزینه ها  پرداخت 

هستند. البته ریسک های دیگری هم وجود دارند که در 
نتیجه مسائل اجتماعی- اقتصادی یا ژئوپلیتیک ایجاد 
استمرار  یا  طبقاتی،  اختالف  افزایش  از  و  می شوند، 
می شوند.  ناشی  جهانی  اقتصاد  وضعیت  شکنندگی 
ریاضتی  اقدامات  علیه  و  آتن  در  که  اعتراضاتی 
از چنین  مثال خفیفی  برگزار شد، شاید  یونان  دولت 

ریسک هایی باشد.
از  دسته  این  دیجیتال؛  فناوری  برق آسای  رشد   .۳
»قرار  آن  در  که  می پردازد  مواردی  به  ریسک ها 
 .  .  . می تواند  عموم  دسترس  در  اطالعات  گرفتن 
پیامدهایی ناپایدار و غیرقابل پیش بینی داشته باشد، که 
شورش های متعاقب پخش یک فیلم ضد اسالمی در 

وب سایت یوتیوب، نمونه ای از آن هستند«.
و  روزنامه ها  شرکت ها،  دولت ها،  به  موجود  اعتماد 
یا  اطالعات  انتشار سریع  اثر  در  بازارها ممکن است 

تبلیغات منفی از بین برود.
اما اینها تنها ۳ نمونه از ۵0 ریسکی هستند که در این 
گزارش به آنها اشاره شده است. عالوه بر این ها، در 
نظیر  امنیتی  ریسک های  مثل  مواردی  از  گزارش  این 
ریسک هایی  تا  گرفته،  فضا  شدن  نظامی  و  تروریسم 

بنیادی تر مثل کمبود غذا و آب هم صحبت می شود.
آقای کول می گوید: »بعضی از ریسک ها حاد نیستند، 
اما این را نباید به معنای بی اهمیت بودن آنها دانست. 

بسیاری از این ریسک ها مزمن هستند.«
دیگر  مشکل  نیست.  ریسک ها  تعدد  فقط  مسأله 
با  تعامل  در  آنها  آنهاست.  دایمی  دگرگونی  و  تغییر 
یکدیگر ریسک های جدیدی را شکل می دهند، و این 
تأثیر  قبلی  ریسک های  بر  خود  جدید،  ریسک های 
و  سیال  باید  هم  آنها  به  پاسخ  نتیجه  در  می گذارند. 
انعطاف پذیر باشد. به بیان دقیق تر، کشورها نباید تنها 
به بعد از بروز بحران ها به آن واکنش نشان دهند، بلکه 
باید برای »ایجاد مقاومت در برابر ریسک های خارجی 

و جهانی« تالش کنند.
باید رویه یی  آنها  این کار،  برای  آقای هاول می گوید 
مشابه روش برخوردشان با ریسک های »قابل اجتناب« 
نظیر مختل شدن فرآیندها یا »ریسک های استراتژیک« 
به  واکنش  در  کشورها  قابلیت  بگیرند.  پیش  در 
آنها  که  است  این  مستلزم  خود،  بازیابی  و  ریسک ها 
را  پشتیبانی شان  سیستم های  و  ظرفیت ها  از  بخشی 
برای مواقع بحرانی نگاه دارند. در این میان، کثرت و 

قدرت منابع هم عاملی تأثیرگذار است.
ناگوار، و همچنین  ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای 

تأثیر احتمالی آنها هم باید از قبل انجام شود.
  عوارض عمیق

تیم اپنزلر، سردبیر مجله نیچر، می گوید که این گزارش 
به عوامل ناشناخته، یا »پیامدهای ناخواسته فناوری و 

علم« هم می پردازد.
او پنج مورد از این ریسک ها را فهرست می کند:

تردید  یا  کنترل،  از  خارج  هوایی  و  آب  تغییرات   .1
این  بازگشت.  بدون  نقطه  از  عبور  پیامدهای  درباره 
شروع  کلید  هم  جا  همین  تا  »اگر  می پرسد:  گزارش 
یک واکنش زنجیره ای غیرقابل مهار را زده باشیم، چه 

خواهد شد؟ چنین فرآیندی می تواند جو زمین را به 
سرعت برای زندگی نامساعد کند.«

توانایی های شناختی،  توجه  قابل  بهبود  2. روش های 
حافظه  افزایش  به  مغزی،  مغناطیسی  تحریک  نظیر 
استفاده  اما  دارند.  آشکاری  مزایای  و  می کنند،  کمک 
بر  در  هم  ریسک هایی  عین حال  در  این روش ها  از 
دارد، که عوارض جانبی ناشناخته و مالحظات اخالقی 
مربوط به استفاده از قرص هایی شبیه آنچه در دوپینگ 

ورزشی بکار می رود، نمونه هایی از آن هستند.
ایجاد  نظیر  زمین،  مهندسی  از  نابهنجار  استفاده   .۳
با  زمین،  در جو  ریز  ذرات  تزریق  طریق  از  سایه بان 
هدف جلوگیری از ورود بخشی از انرژی خورشیدی، 
و در نتیجه کاستن از روند گرمایش زمین. این فرآیند 
ممکن است بطور ناخواسته باعث وقوع خشکسالی در 
برخی نقاط شود. در این گزارش آمده که »این امکان 
فرد  یک  حتی  یا  سرکش  کشور  یک  که  دارد  وجود 
ثروتمند، با سوء استفاده از این روش ها، آب و هوای 
پیش بینی  غیرقابل  هزینه هایی  و  دهد،  تغییر  را  زمین 
ایجاد  جهانی  ثبات  و  زیرساخت ها  کشاورزی،  برای 

کند.«
4. هزینه های افزایش طول عمر، که شاید بتوان آن را 
یکی از پیامدهای پیشرفت علم پزشکی دانست. در این 
پیشرفت های  به زودی  آمده که »ممکن است  گزارش 
عظیمی در زمینه مبارزه با بیماری های کشنده ای نظیر 
بیماری های قلبی، سرطان و سکته مغزی روی دهد. آیا 
در آینده جوامع با شمار زیادی از افراد دچار آرتروز 
و زوال عقل، و از آن مهم تر، کهنساالنی روبرو خواهد 
بیماری های  التیام  بود که به مراقبت های درازمدت و 

صعب العالج دچارند؟«
ریسک های  نهایت  حد  زمینی  فرا  حیات  کشف   .۵
اینکه  »تصور  می گوید:  گزارش  این  است.  ناشناخته 
و  شود،  یافت  حیات  از  نشانه ای  زمین  از  خارج  در 
به  آنها  در  بتواند  بشر  که  سیاره هایی کشف شوند  یا 
زندگی ادامه دهد، بیش از پیش باورکردنی شده است.« 
گزارش به »پیامدهای عمیق« چنین کشفی می پردازد، و 
تأکید می کند که این مسأله »باعث افزایش گمانه زنی ها 
شد  خواهد  دیگر  هوشمند  موجودات  وجود  درباره 
فلسفه  بنیادی مذهب و  پیش فرض های  از  بسیاری  و 

بشری را به چالش خواهد کشید.«
  ضرورت اقدام عملی

اما شاید شناسایی ریسک ها بخش آسان کار باشد. پیدا 
کردن راه حلی برای این مشکالت، و بعد پیاده کردن 
این راه حل ها ممکن است به مراتب سخت تر باشد. اما 
آقای کول معتقد است، راه گریزی از این کار وجود 
به عنوان رهبر و خبررسان در  »ما  او می گوید:  ندارد. 
اقدامات عملی  به  را  آگاهی  این  داریم  جامعه وظیفه 
تبدیل کنیم. ما نمی توانیم این قوطی حلبی را با پا به 
اقدامات  انداختن  گوش  پشت  با  برانیم.  جاده  پایین 
داریم  تنها  نمی گیریم.  فاصله  مشکالت  از  ما  عملی، 
هزینه حل آنها را بیشتر می کنیم، آنهم نه فقط از نظر 
آنها  قربانی  که  کسانی  شمار  نظر  از  بلکه  اقتصادی، 

خواهند شد.«

رییس جمهوری جدید ونزویال: 
دولت من، دولت معجزة 

ملی خواهد بود

گورباچف:
امکان ساخت جهانی امن تر 
و عادالنه تر تا حد زیادی از 

دست رفته است
با  گورباچف  میخائیل 
انتقاد از فقدان رهبری 
در جهان و عدم وجود 
مشخص،  چشم انداز 
دولت های جهان را به 
کوتاهی در خلع سالح 
مساله  و  هسته ای 
آب وهوایی  تغییرات 

متهم کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
 ، س پر شیتد سو آ
گورباچف،  میخائیل 
اتحاد  سابق  رهبر 
محیطی  زیست  گروه  تاسیس  از  پس  دهه  دو  شوروی،  جماهیر 
عرصه  در  کم  پیشرفت های  از  تصویری  بین المللی«،  سبز  »صلیب 

زیست محیطی جهان ارائه داد.
در   199۳ سال  در  را  مذکور  سازمان  نوبل،  صلح  جایزه  برنده  این 
به  می تواند  سرخ  صلیب  از  نوع  یک  همانند  که  کرد  تاسیس  ژنو 
سال   20 حال  کند.  کمک  محیطی  زیست  مشکل  دچار  کشورهای 
پس از آن، گورباچف 82 ساله به ناکامی های عمیق در زمینه زیست 

محیطی اذعان کرد.
گورباچف که در روسیه از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می کرد، به 
خبرنگاران در ژنو گفت: بحران اقتصادی کنونی با فشار روزافزون بر 
محیط زیست، تشدید فقر، پافشاری بر درگیری های بین المللی و با 

بدتر کردن بحران محیط زیست جهانی، وخیم تر می شود.
وی گفت: شکاف میان فقیر و غنی به طرز غیر قابل قبولی گسترده 
شده است. پاسخ به تغییرات آب و هوایی ضعیف و چندجانبه شده و 
امکان ساخت جهانی امن تر، عادالنه تر و جهانی متحدتر تا حد زیادی 

از دست رفته است.
سوئیس،  در  دفاتری  که  است  بین المللی  سازمان  یک  سبز،  صلیب 
به  همچنین  سازمان  این  دارد.  دیگر  کشور  ده ها  و  متحده  ایاالت 
از سالح های شیمیایی در سراسر جهان کمک  نابودی ۵7 هزار تن 

کرده و برنامه خلع سالح هسته ای را ارتقا بخشیده است.

یورن مادسلین/ بی بی سی            
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بخش دوم و پایانی

حاالت دیگری هم برای این رابطه قابل تصور است که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:
الف( برخی دخترها می دانند که پسرها قصد ازدواج ندارند و پسرها نیز علناً به طرف مقابل شان 
می گویند که قصدشان از این دوستی برای شناخت و ازدواج نیست. آن ها فقط برای خوش گذرانی 

باهم دوست می شوند و به  این طریق می خواهند از تنهایی دوران مجردی فرار کنند.
بعضی از دخترها حاضر به دوستی با این قبیل پسرها هستند و قصدشان را از این رابطه، تخلیة 
احساسات و ارضای غیراخالقی جنسی خودشان معرفی می کنند. آن ها گمان می کنند هر  کاری 
که غریزة شان بخواهد، می توانند بکنند و می گویند: شوهر آیندة مان از کجا خواهد فهمید که ما 

در گذشته روابط جنسی داشته ایم.
تا آن جا که بتوانند، با جنس مخالف رابطه برقرار می کنند، ضمن این که مخارِج خود را از این طریق 
تأمین می کنند و به اصطالح، با یک تیر دو نشان می زنند. آن ها با خود می گویند بعد از ازدواج، 
این طور روابط را کنار خواهیم گذاشت. ولی نمی دانند حتا اگر هم بخواهند، دوست پسرشان 
از این روابط، به  این ساده گی ها ـ بعد از ازدواج آن ها ـ نخواهد گذشت. اتفاقاً می گویند اکنون 
موانع هم از میان برداشته شده و وقت برداشت محصول نقشه های شوم گذشتةمان است . چرا 
که برخی از پسرها بیشتر برای بعد از متأهل شدن دختر برنامه ریزی می کنند؛ در دوران دوستی 
از او عکس یا فیلم تهیه می کنند و این مدارک را برای بعد از ازدواج دخترها به منظور اخاذی 
جنسی نگه می دارند و در وقت مناسب طی تماسی با دختر، تهدید می کنند که اگر با آن ها رابطة 
جنسی برقرار نکند، عکس، فیلم و یا صدای ضبط شدة او را به همسرش می دهند. فاش شدِن این 
موضوع عواقب وحشت ناکی را برای دختر در پی خواهد داشت. باعث می شود زنده گی مشترِک 
او نابود گردد و در بین فامیل آبرویش از بین برود. هم چنین به دلیل خیانتش، برای ازدواج مجدد 

نیز کسي به  سراغش نخواهد رفت.
این جاست که دختر به رغم میل باطنی، برای فاش نشدن رابطة دوران مجردی اش، به باج دادن به 
دوست پسر قبلی اش تن می دهد و خیانت آن دختر مجدداً در دوران متأهلی نیز رقم می خورد. 

فاش شدن این خیانت، ممکن است خودکشی دختر را هم به دنبال داشته باشد.
ب( در بین دخترها کسانی هستند که از ساده گی و پاکی بعضی از پسرها سوء استفاده و آن ها 
را در دام عشق پوشالِی خودشان گرفتار می کنند. هر روز به بهانه های مختلف از جمله سالگرد 
تولد، جشن تولد فالن دوست، خرید لوازم آرایشی ـ بهداشتی، خوش گذرانی در کافی شاپ، 
خرید کریدت کارت موبایل و... شروع به خالی کردن جیب پسرها می کنند. این کار آن ها هم 
بدون هزینه نیست و باید در عوض نیازهای جنسی پسر را برآورده کنند، که آن هم به قیمت از 

 دست دادن نجابت شان تمام می شود.
ج( تعداد اندکی از پسرها با نشان دادن جسارت، محبت، عشق پاک و... همة عمرشان را به پای 

معشوق شان می گذارند.
اما تعداد این دسته از افراد، بسیار کم است؛ چون پسرها اگر واقعاً کسی را دوست داشته باشند، 
با او دوست نمی شوند؛ بلکه سعی می کنند با او ازدواج کنند. در این گروه هم آفاتی وجود 
دارد. در برخی از موارد دخترها با دیدن یک پسر خوش  استایل تر، شیفتة او می شوند و به پسر 
عاشق پیشه پشت می کنند. به وفادار ماندن این دخترها نمی شود اعتماد کرد. بعضی از آن ها در 
دوستی با پسری که قصد شناخت برای ازدواج دارد، همان رفتاری را بروز می دهند که انگار 

در میهمانی هستند.
د( دختر و پسر رابطة دوستی شان را با جنس مخالف، به رابطة دوستی با دو هم جنس تشبیه 
می کنند و می گویند ما اصاًل احساس نمی کنیم که با جنس مخالف دوست هستیم؛ ما یک دوست 
اجتماعی هستیم. اما بر اساس خلقت انسان، هر جنس فقط برای جنس مخالفش نیروی جاذبه 
تولید می کند، نه برای هم جنس خودش؛ بنابراین دختر و پسر هم اگر هم جنس اند، پس چرا 
برخالف طبیعت همدیگر را دفع نمی کنند، بلکه بالعکس همدیگر را جذب می کنند؟! پس هر 

عقل سالمی تأیید می کند که این حرف برخالف طبیعت و کذب محض است.
ه( دخترها و پسرها برای کسب تجربه و مهارت در زنده گی باهم دوست می شوند، ولی نمی دانند 
فرد  با  را  به یادماندنی  تجربه های  آن ها  می مانند.  یاد  به  که  هستند  تجربه ها  اولین  همیشه  که 

بیگانه یی تجربه می کنند، نه با بهترین یارشان.
به همسر  تعهد و وفاداری  این دختران و پسران فراموش شده، جایگاه  یاد  از  آن چیزی که 
آیندة شان است. آن ها این موضوع را باید بدانند که اگر می خواهند همسر آیندة شان نسبت به 

آن ها متعهد و وفادار بماند، باید خودشان نیز متقاباًل به آن ها وفادار باشند.
و( باالخره گروه آخر مربوط به پسرهایی ست که هیچ چیز براي آن ها به جز ارضای جنسی و 
خوش گذرانی مهم نیست و اصاًل خود را در قیدوبند تشکیل خانواده نمی دانند. هر روز با یکی 
هستند و تا آخر عمر هم تنوع طلب باقی می مانند. این افراد، مشتریان زن خاص خودشان را دارند 

و هیچ وقت هم سیر نمی شوند مگر در زیر خروارها خاک.
در انتهای این بحث سنگین و پُرپیچ وخم باید بگویم، آن چیزی که از یاد این دختران و پسران 
فراموش شده، جایگاه وفاداری به همسر آیندة شان است. این طور نیست که به تبع نفس، در زمان 
مجردی هر کاری که خواستیم انجام دهیم و سپس انتظار داشته باشیم که در زنده گی مشترک مان 

یک فرد پاک و مقدس نصیب مان گردد.
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الک  کلیة  حقوقی  را که  انسان  ها در وضع  طبیعی  
داشتند، پس  از تأسیس  دولت  نیز برای  آن ها به  
رسمیت  می شناسد و تنها حق  تفسیر و اجرای  
قانون  طبیعی  را از آن  حکومت  می داند. اگرچه  
است   ممکن   حکومت   به   حقی   چنین   اعطای  
پایة   بر  و  انحصارطلبانه   تفسیرهای   بر  را  راه  
استبداد بگشاید، اما الک  در نهایت  این  حق  را 
هم  متعلق  به  مردم  دانسته  و تفسیر حکومت  را 
تنها در صورتی  که  با منافع  و اعتقادات  عمومی  

در تضاد نباشد، قابل  قبول  می داند. در حقیقت  
طبیعی ،  وضع   از  هابز  و  الک   متفاوت   تبیین  
متفاوت   نتایجی   به   آن ها  دست یابی   به   منجر 
شده  است  و باید گفت  در این  میان ، تبیین  الک  
برای  تأسیس   انسان   پذیرفتنی تر می نماید؛ زیرا 
دولت  به  میزانی  از تمدن  و فرهنگ  نیاز دارد که  
این  امر در فلسفة  الک  مشهود است . اما فلسفة  
انسان  وحشی   که   دهد  توضیح   نمی تواند  هابز 
چه گونه  از وضع  طبیعی  خارج  شده  است  و یا 
به  عبارت  دیگر، انسان  وضع  طبیعی  که  قادر به  
تأسیس  دولت  شده ، چه طور تا بدان  حد وحشی  

و بدوی  بوده  است ؟ 
می خورد  چشم   به   تناقضی   هابز  اندیشة  در 
از  هابز  می رسد.  نظر  به   ضروری   آن   ذکر  که  
آن جا که  امنیت  را دلیل  اصلی  تشکیل  حکومت  
می داند، حق  دفاع  از حیات  را در هر شرایطی  
برای  انسان  به  رسمیت  می شناسد. بدیهی  است  
قدرت   باب   در  او  پیشینِ   رای   با  رای   این   که  
تمام   افراد  اگر  است .  ناسازگار  حاکم   مطلقِ  
کرده اند، پس   واگذار  به  حاکم   را  حقوق  خود 
دیگر حق  دفاع  از خود را هم  از دست  داده اند. 
بنابراین  روشن  نیست  که  موضع  هابز در باب  
اگر  چیست ؟  حاکم   و  شهروند  متقابل   حقوق  
حاکم  دارای  قدرت  مطلق  است ، پس  شهروند 
هیچ  حقی  ندارد و اگر شهروند حقی  دارد، پس  

قدرت  حاکم  مطلق  نیست . 
گفتیم  که  هابز برای  گریز از بازگشت  به  وضع  
باید  بنابراین   برمی گزیند.  را  استبداد  طبیعی ، 
تنها  جامعه   هابز،  سیاسی   فلسفة  در  که   گفت  
آنارشیستی   و  استبدادی   وضعیت   دو  به   قائم  
وضعیتی   برقراری   امکان   به   او  و  است  
دموکراتیک  در جامعه  اعتقاد نداشت . اما او در 
جایی  می گوید: »بدیهی  است  که  فقط  سه  نوع  
دولت  می تواند وجود داشته  باشد... هنگامی  که  
کشور  حکومت   باشد،  تن   یک   مردم   نمایندة 
سلطنتی  است  و وقتی  انجمن  همة  مردم  باشد، 
حکومت  کشور دموکراتیک  است  و اگر انجمن  
باشد، آن گاه  کشور  از مردم   از گروهی   مرکب  
دارای  حکومت  اشرافی  است«.  این  تقسیم بندی  
مشهور  تقسیم بندی های   همان   از  برگرفته   که  

است ،  حکومت   انواع   از  ارسطو  و  افالطون  
خللی  در مدعای  ما ایجاد نمی کند. تقسیم بندی  
هابز بر پایة تعداد حکومت گران  است  نه  روش  
در  هابز  که   دموکراتیکی   حکومت   حکومت . 
با حکومت   می برد،  نام   آن   از  تقسیم بندی   این  
یعنی   دارد.  بنیادی   تفاوت   الک   دموکراتیک  
به  روش های   با مخالفان  خود  اگر در برخورد 
نظر  از  بازهم   شود،  متوسل   غیردموکراتیک  
زیرا  می شود،  تلقی   دموکراتیک   هابز حکومتی  

حکومت گران  آن  اکثریت  مردم  هستند. در واقع  
دموکراسی   که   می شود  آن   از  مانع   عامل   دو 
نوین  در تقسیم بندی  مذکور جایگاهی  بیابد: 1ـ 
به  حکومت  می بخشد؛  هابز  که   مطلقی   قدرت  
و حق   فردی   آزادی های   به   او  اعتقاد  عدم   2ـ 

مخالفت  با حکومت . 
در اندیشة  سیاسی  هابز نکتة جالبی  وجود دارد 
به  نیز  اهل  سنت   فقهای   آرای   در  آن   نظیر  که  
باب   در  تسنن   مذهب   فقهای   می خورد.  چشم 
شیوة انعقاد خالفت،  چهار نظریه  ارایه  کرده اند: 
1ـ اهل  حل  و عقد، 2ـ استخالف،  ۳ـ شورا و 

4ـ استیال. 
بیان   امام  شافعی،   از  در جمله یی   استیال  نظریة  
که   قریشی یی   »هر  است :  یافته   را  صریح ِ خود 

بتواند به  نیروی  شمشیر به  خالفت  دست  یابد 
و مردم  بر گرد او مجتمع  شوند، خلیفه  است ». 
این  نظریه  که  متعلق  به  شرایط  اضطراری  است  
در جامعة   از هرج ومرج   پیش گیری   دلیل   به   و 
نفس  وجود حکومت   بر  مطرح  شده ،  اسالمی  

در جامعه  تأکید دارد. 
نحوة  نظر  از  هابز،  فلسفة   در  دیگر  سوی   از 
پیدایش ، دو نوع  دولت  از یکدیگر تفکیک  شده  
است : 1ـ دولت  تأسیسی  و 2ـ دولت  اکتسابی . 
و  مردم   رضایت   اساس   بر  تأسیسی   دولت  
قرارداد اجتماعی  تشکیل  می شود، اما در دولت  
اکتسابی  قدرت  حاکم  با زور به  دست  می آید. 
با این  حال ، هابز اعتقاد دارد که  دولت  اکتسابی  

و  است   تأسیسی   دولت   حقوق   همان   دارای  
نمی توان  مشروعیت  آن  را زیر سوال  برد. چنان  
شباهت   اکتسابی   دولت   نظریة   پیداست،   که  
با نظریة  استیال دارد. نظریات  مذکور  آشکاری  
و  سنت   اهل   فقهای   اندیشة   در  تناقض   نوعی  
هابز به وجود آورده  است . چنان که  می دانیم ، در 
مذهب  تسنن  قیام  علیه  حاکم  در هیچ  شرایطی  
اسالمی   حاکم   علیه   کسی   اگر  و  نیست   مجاز 
شورش  کند، عمل  او به شدت  محکوم  می شود. 
با این  حال ، اگر وی  موفق  به  سرنگونی  حکومت  
نظریة   اساس   بر  شود،  قدرت   تصاحب   و 
است .  مشروعیت   دارای   او  حکومت   استیال، 
عامل   را  فقدان  حاکمیت   که   آن جا  از  نیز  هابز 
بازگشت  به  وضع  طبیعی  می داند، به  هیچ  وجه  
به   شهروندان   برای   را  حکومت   براندازی   حق  
رسمیت  نمی شناسد. اما اگر کسی  حاکم  مستقر 
را با زور کنار بگذارد و خود تشکیل  حکومت  
حکومت   دانستنِ   مشروع   به   ناچار  هابز  دهد، 
در  او  اولیة   اقدام   که   هرچند  بود،  خواهد  وی  
این   کند.  محکوم   را  قبلی   حکومت   براندازی ، 
تناقض  در اندیشة  هابز از آن جا ناشی  می شود 
که  او میان  حکومت  و دولت  فرقی  نمی گذاشت . 
آن چه  باعث  بازگشت  به  وضع  طبیعی  می شود، 
نه   است   سیاسی (  )جامعة   دولت   رفتن   بین   از 
را  حکومتی   می تواند  سیاسی   انسان   حکومت . 
کار  سر  بر  را  دیگر  حکومتی   و  کند  سرنگون  
را  خود  بودنِ   سیاسی   اگرصفت   ولی   بیاورد، 
وضع   به   بازگشت   برای   راه   بدهد،  ازدست  

طبیعی  هموار خواهد شد. 
اگرچه  باید هابز را نظریه پرداز استبداد دانست ، 
از  او مبتنی  بر رای  مردم  است  و  اما حکومت  
این  حیث  با سایر حکومت های  استبدادی  فرق  
به  دولت  تأسیسی   این  رای  مربوط   )البته   دارد. 
است  و دولت  اکتسابی  را شامل  نمی شود.( الک  
از  ناشی   را  حکومت   پیدایش   دو  هر  هابز،  و 
ارادة مردم  می دانند. در این  میان  الک  مشروعیت  
حکومت  را هم  متکی  به  رضایت  مردم  می داند، 
در حالی  که  هابز چنین  رایی  ندارد. با این همه  
حکومتی   هابز  اجتماعی   قرارداد  نظریة  اگرچه  
بی اعتبار  در  ولی   نمی نهد،  بنا  را  دموکراتیک  
ساختن  نظریة  حق  الهیِ  سلطنت  تاثیرگذاربوده  

است . 
قرارداد  نظریة   به   رایج   انتقادات   از  یکی  
ظاهراً  است .  آن   بودن ِ  غیرتاریخی   اجتماعی ، 
پیمان   است .  تاریخی   مصداق   فاقد  نظریه   این  
نظیر  باشد  قراردادی   نمی تواند  هم   می فالور 
آن چه  نظریه  قرارداد اجتماعی  مطرح  می سازد؛ 
و  دولت   پدیدة   با  آن   امضاکننده گان   زیرا 
البته   داشتند.  کامل   آشنایی   حکومتی   نهادهای  
هابز خود معتقد است  که  وضع  طبیعی  تنها یک  
فرض  غیرتاریخی  و صرفًا نظری  برای  پیشبرد 

بنابراین   است،   فلسفة  سیاست   بحث  در حوزة 
انتقاد غیرتاریخی  بودن  به  نظریة  او وارد نیست . 
انتقاد وارد بر هابز، چنان  که  ذکر شد، به  تبیین  او 
از رفتار بشر در وضع  طبیعی  فرض  شده  و در 

حقیقت  به  انسان شناسیِ  او بازمی گردد. 
نمی تواند  بودن   غیرتاریخی   انتقاد  حال،   هر  به  
تاریخ   در  را  اجتماعی   قرارداد  نظریة  اهمیت  
اندیشة سیاسی  نفی  کند. اهمیت  این  نظریه  در 
نتایج  حقوقی  و سیاسی ِ آن  است ؛ نتایجی  که  در 
انسان   شأن   خور  در  حکومتی   و  جامعه   ایجاد 
دولت   تکوین   مبنای   و  داشت   به سزایی   تاثیر 

نوین  شد. 
منبع: باشگاه اندیشه

یکی  از انتقادات  رایج  به  نظریۀ  قرارداد اجتماعی ، غیرتاریخی  
بودن ِ آن  است . ظاهراً این  نظریه  فاقد مصداق  تاریخی  است . پیمان  
می فالور هم  نمی تواند قراردادی  باشد نظیر آن چه  نظریه  قرارداد 
اجتماعی  مطرح  می سازد؛ زیرا امضاکننده گان  آن  با پدیدۀ  دولت  
و نهادهای  حکومتی  آشنایی  کامل  داشتند. البته  هابز خود معتقد 
است  که  وضع  طبیعی  تنها یک  فرض  غیرتاریخی  و صرفاً نظری  
برای  پیشبرد بحث  در حوزۀ فلسفۀ  سیاست  است،  بنابراین  انتقاد 
غیرتاریخی  بودن  به  نظریۀ  او وارد نیست 

بخش دوم و پایانی

مشکالت اساسي 
در روابط دختر و پسر!

سیری  انتقادی  

در اندیشۀ  سیاسی  هابز



نویسنده: سيامک وکيلي 
بخش نخست

به گونة معمول، تصور مي شود که کشتن پسر به دست 
پدر در ایراِن کهن، یک امر عادي به شمار مي رفته، و به 
همین جهت بوده که جلوه هایي هم در هنر داشته، مانند 
بازهم به گونة معمول،  اما  داستان »رستم و سهراب«. 
داشته  تراژیک  ویژه گي هاي  نمي تواند  عادي  امر  یک 
باشد و یک غم نامه به شمار آید، مانند هزاران جنایتي 
به دست  سال  هر  و  ماه  هر  و  هفته  هر  و  روز  هر  که 
)که  مي دهد  رخ  دختران  و  مادران  و  پسران  و  پدران 
البته نه یک دیگر، بل دیگران را مي کشند( و هیچ کدام 
آن ها هم غم نامه به شمار نمي آید و ویژه گي تراژیک 
هم ندارد. بنابراین، به نظر مي رسد آن چنان که برخي ها 
و  مي کنند  هم  پافشاري  مورد  این  در  و  ـ  باورمندند 
اصطالح پسرکشي را هم در همین راستا آفریده اند ـ 
پسرکشي در ایراِن کهن یک سنت معمول نبوده، بلکه 
مذموم هم بوده است. از این رو، رخ دادن آن ـ چون به 
ندرت رخ مي داده ـ اثرات عاطفي در پي داشته، و این 
بنیان معناي »غم نامه یا  اثرات عاطفي، همان است که 
تراژدي« شده است و چند داستان بر اساس آن آفریده 
شده که زیباترین آن ها، همین داستان رستم و سهراب 

و سپس داستان رستم و اسفندیار است.
درون مایة  داراي  مي توان  را  اسفندیار  و  رستم  داستان 
ـ  خویش  پسر  گشتاسپ  چون  دانست،  پسرکشي 
اسفندیار ـ را آگاهانه به رزم رستم مي فرستد تا کشته 
اما رستم در داستان رستم و سهراب پسر خود  شود؛ 
نمي کشد،  را  خود  پسر  او  بنابراین  و  نمي شناسد،  را 
میهنش  به  که  درمي آورد  پاي  از  را  دشمني  بلکه 
او  مردم  کشتار  و  میهن  ویراني  و قصد  آورده  یورش 
را دارد. به ویژه که در شاهنامه، ما پارسی زبان ها براي 
دفاع از جان و مال و میهن  خویش، رستم را به رزم 
سهراب مي فرستیم، وگرنه رستم به هیچ دلیل دیگري 
نمي توانست با سهراب روبه رو شود. بنابراین دادن لقب 

پسرکش به رستم، به هیچ روي عادالنه نیست.
اکنون با بررسي داستان »رستم و سهراب« از شاهنامة 
از  روم«  به  گشتاسپ  »رفتن  ماجراي  سپس  و  اصل 
شاهنامة افزوده مي کوشیم نشان دهیم که: 1ـ در حالي که 
فراباور  قصة  یک  روم،  به  گشتاسپ  رفتن  ماجراي 
کودکانه است، رستم و سهراب همة ویژه گي هاي یک 
داستان بسیار خوب را داراست؛ و 2ـ چه گونه مي شود 
که نویسنده یي در یک بخش از کتابش بتواند داستاني 
در  اما  بنویسد،  را  سهراب  و  رستم  غم نامة  همجون 
بخش دیگر همان کتاب، از عهدة نوشتن ماجراي رفتن 

گشتاسپ به روم بر نیاید؟
  غم نامة رستم و سهراب 

)توضیح  اصل  نویسندة  و سهراب«  »رستم  داستان  در 
براي کساني که پژوهش معماي شاهنامه را نخوانده اند: 
در این کتاب کوشیده ام ثابت کنم که فردوسي نویسندة 
لهراسپ،  پادشاهي  از  او  بلکه  نیست،  شاهنامه  کل 
بدون داستان رستم و اسفندیار، به پس را نوشته که در 
این جا شاهنامة افزوده نامیده مي شود و نویسندة بخش 
کیخسرو،  پادشاهي  پایان  تا  آغاز  از  شاهنامه  نخست 
اصل  شاهنامة  که  اسفندیار،  و  رستم  داستان  به همراه 
نامیده مي شود کس دیگر است( از همان آغاز با چند 
فاجعه  یک  با  رویارویي  آمادة  را  ما  زیبا،  بسیار  بیت 

مي کند و احساس غم و اندوه را در قلب ما مي کارد. 
او  رفتن  و  شکار  به  رستم  از هوس  آرامش  با  سپس 
به سمنگان مي آغازد و پس از آن صحنة بسیار زیباي 
آمدن تهمینه به بالین رستم در هنگام شب را مي آورد 
این  با رستم گفت  وگو مي کند و در  که در آن تهمینه 
در  را  رستم  توصیف هاي  زیباترین  از  یکي  گفت وگو 

سراسر شاهنامة اصل از زبان تهمینه به دست مي دهد.
و  رستم  پیوند  عاشقانه،  و  شبانه  برخورد  این  میوة 
تهمینه است. پس از آن رستم به ایران باز مي گردد و 
تهمینه باردار مي شود. با گذشت چند ماه سهراب زاده 
مي شود و از همان آغاز ویژه گي هاي پدرش ـ رستم ـ 
را در خود نشان مي دهد. سهراب پس از آن که بزرگ تر 
دیگران  با  تفاوت خود  را مي شناسد،  مي شود و خود 
پدرش  شناختن  براي  را  مادرش  و  مي یابد  در  نیز  را 
زیر فشار مي گذارد و درمي یابد که رستم دستان، پدر 

اوست.
ایستاده ایم.  غم نامه  این  دیباچة  در  ما  هنوز  این جا  تا 
سهراب،  که  مي شود  آغاز  آن جایي  از  واقعي  داستان 
چون نام رستم را به عنوان پدرش مي شنود، مني مي زند 
یورش  ایران  به  پدرش  یافتن  براي  بسیار  خامي  با  و 
مي برد. و در واقع خامي اوست که اساس غم نامه اش را 

مي ریزد و چنان که گفته اند:
خشت اول چون نهد معمار کج

 تا ثریا مي رود دیوار کج

سهراب خشت نخست را کج مي گذارد و الجرم دیوار 
غم نامه  غرب،  در  مي رود.  باال  کجي  به  زنده گي اش 
این  ایران  در  اما  مي کنند،  تعریف  اوج«  از  »افتادن  را 
مي گذارد.  بنیان  را  غم نامه ها  که  است  »اشتباهات« 
مي کند؛  کج  را  زنده گي  نخست  که خشت  اشتباهاتي 
این رو  از  مي دهد.  رخ  سهراب  غم نامة  در  که  چیزي 
پارسی  غم نامه هاي  در  ویژه یي  بسیار  جایگاه  اخالق، 
نمي شود،  دیده  غربي  غم نامه هاي  در  که  چیزي  دارد؛ 
چرا که بنیان غم نامه در غرب، گروهي و اجتماعي ست، 

اما در فرهنگ و ادب ما، فردي و پرورشي ـ اخالقي.
خود  ناگهان  پدرش،  عنوان  به  رستم  شناخت  با  او 
پا  از  سر  آن  هیجان  از  و  مي یابد  شکست ناپذیر  را 

نمي شناسد و ناگهان خود را گم مي کند.
چنین گفت سهراب کاندر جهان

بزرگان جنگاور از باستان
نبرده نژادي که چونین بود

کنون من ز ترکان جنگاوران
برانگیزم از گاه کاووس را

به رستم دهم تاج و تخت و کاله
از ایران به توران شوم جنگ جوي

بگیرم سر تخت افراسیاب
چو رستم پدر باشد و من پسر

چو روشن بود روي خورشید و ماه
 کسي این سخن را ندارد نهان
ز رستم زنند این زمان داستان

نهان کردن از من چه آیین بود؟
فراز آورم لشکري بي کران

ز ایران ببرم پي توس را
نشانمش برگاه کاووس شاه

ابا شاه روي اندر آرم به روي
سر نیزه بگذارم از آفتاب

نباید به گیتي کسي تاجور
ستاره چرا برفرازد کاله؟

ج 179/2
این اندیشة بسیار خودپرستانه و خودخواهانه و خام، 
پایة نخستین رویداد اصلي این غم نامهـ  یورش به ایران 
ـ مي شود. اگر یادتان باشد رستم هم در پیرامون همین 
سال ها است که فیل سپید را مي کشد و آرزوي بودن در 
رزم ها را مي کند. اما او پدري هم چون زال دارد که او 
را آموزش مي دهد. سهراب بدون چنین پدري است که 
رشد مي کند و داراي پرورش درست نیست و رفتارش 
به کوچه گردان بیشتر شباهت دارد. اوست که در هنگام 
پرسیدن نام پدر خود از مادرش، او را تهدید مي کند که:

گر این پرسش از من بماند نهان
 نمانم ترا زنده اندر جهان

ج 178/2
و  سهراب  چهرة  دو  تنها  اصل،  شاهنامة  سراسر  در 
مادران شان)=  با  رفتاري  چنین  که  هستند  اسفندیار 
زنان( دارند. اسفندیار نیز در داستان رستم و اسفندیار 
نیروي  و  نیکي ها  از  وي  برابر  در  مادرش  هنگامي که 
به  اسفندیار  از رفتن  بدین وسیله  تا  یاد مي کند  رستم 
رزم رستم جلو گیرد، اسفندیار بر او خشم مي گیرد و 
وي را ناسزا مي گوید و بي احترامي مي کند. جالب است 
در شاهنامة  ـ  اسفندیار  و  ـ سهراب  دو چهره  که هر 
رفتار  اصل  نویسندة  که  پیداست  هستند.  منفي  اصل، 
آن ها نسبت به مادران شان را با آگاهي توصیف کرده و 
با آوردن چنین صحنه یي ـ که در آن سهراب، مادرش 
اگر  که  دهد  نشان  مي خواسته  نیز  ـ  مي کند  تهدید  را 
سهراب کشته نمي شد و رستم هم او را هم چون پسرش 
مي شناخت و رزمي با هم نداشتند، بازهم سهراب کسي 
نبود که بشود او را اداره کرد. ما پس از این خواهیم دید 

که این معني به هیچ روي از خرد دور نیست.
مي گوید  نخست  در  هرچند  ـ  که  کسي ست  سهراب 
ـ   اما  به رستم  بسپارد  بگیرد و  را  ایران  که مي خواهد 
پیداست نه تنها به رستم حسادت مي کند، بلکه او را 
پدر  دریافته رستم  این که  با  نمي شمارد.  به چیزي هم 
اوست، با این وجود هنگامي که هجیر از رستم ستایش 

مي کند که:
کسي را که رستم بود هم نبرد
تنش زور دارد به صد زورمند

چنو خشم گیرد به روز نبرد
هماورد او بر زمین پیل نیست

 سرش زآسمان اندر آید به گرد
سرش برترست از درخت بلند

چه همرزم او ژنده پیل و چه مرد
چو گرد پي رخش او نیل نیست

ج 217/2
اما سهراب به جاي آن که از داشتن پدري هم چو رستم 
شادان شود و هجیر را پاداش دهد که چنان ستایشي از 

پدر او مي کند، به او خشم مي گیرد:
بدون گفت سهراب از آزاده گان

چرا چون ترا خواند باید پسر
 سیه بخت گودرز کشوادگان

بدین زور و این دانش و این هنر
ج 217/2

و هم چنین به رستم نیز حسادت مي کند و در ادامه به 
هجیر مي گوید: 

تو مردان جنگي کجا دیده اي
که چندین ز رستم سخن بایدت

از آتش ترا بیم چندان بود
چو دریاي سبز اندر آید زجاي
سر تیره گي اندر آید به خواب
 که بانگ پي اسپ نشنیده اي
زبان بر ستودنش بگشایدت
که دریا به آرام و خندان بود

ندارد دم آتش تیزپاي
چو تیغ از میان برکشد آفتاب

ج 218/2
مي بینید که سهراب به جاي آن که از ستایش هاي هجیر 
دربارة رستم شادان شود و به او بگوید که رستم پدر 
اوست، برعکس به او خشم مي گیرد و نسبت به رستم 
ناچیز و  او را  تا  هم حسادت مي کند و هم مي کوشد 
خوار بشمارد ، چنان که او را به تیره گي و خود را به 
آفتاب همانند مي کند. اکنون مي توان گمان زد که اگر 
چنین کسي زنده مي ماند، چه مي توانست رخ دهد. آیا 
اسیر وسوسه هاي افراسیاب نمي شد و ایران را با خاک 

یکسان نمي کرد؟
شد،  گفته  سهراب  دربارة  که  این ها  همة  از  گذشته 
ـ  نبوده  رزمي  هیچ  در  که  ـ  نیز  را  او  بي تجربه گي 
بیافزایید. بنابراین اگر دست به چنین اشتباهي مي زند، 

در مورد او، از واقعیت دور نیست.

سال پنجم y شمارة یکهزار و چهل و سوم y یکشنبه 01 اردیبهشت/ثور y 1392 21 اپریل 2013

بررسي 
غم نامۀ 
رستم و 
سهراب
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سهراب به جاي آن که از 
ستایش هاي هجیر دربارۀ رستم 

شادان شود و به او بگوید که 
رستم پدر اوست، برعکس به او 
خشم مي گیرد و نسبت به رستم 

هم حسادت مي کند و هم مي کوشد 
تا او را ناچیز و خوار بشمارد، 
چنان که او را به تیره گي و خود 

را به آفتاب همانند مي کند. اکنون 
مي توان گمان زد که اگر چنین 

کسي زنده مي ماند، چه مي توانست 
رخ دهد. آیا اسیر وسوسه هاي 
افراسیاب نمي شد و ایران را با 

خاك یکسان نمي کرد؟



آقای کرزی! جنایت تخار را...
 تروریستی نشان داده اند، به همان میزان از سوی مردم 
افغانستان به انزوای سیاسی محکوم گشته اند. امروز نگاه 
دولت مردان،  این گونه  به  را  نفرت بارِ شهروندان کشور 
به آسانی می توان از ورای رسانه های کشور شاهد بود. 
سیاست های  برآیند  دقیقًا  نظام،  از  مردم  گرفتن  فاصله 
از  او  اطرافیاِن  و  رییس جمهوری  حمایت گرانة 
عمل کردِ گروه های تروریستی است. افزایش تنش ها و 
درگیری های نظامی در کشور نیز از چنین سیاست هایی 
چند  اگر  کشور  در  موجود  بحران  و  می گیرد  نشأت 
عناصر  از  یکی  شک  بدون  باشد،  داشته  اصلی  عنصر 
گروه های  با  بلندپایه  مقام های  نادرسِت  برخورد  آن، 

جنایت کار بوده است. 
وقتی مقام های کشور به جای حمایت از مردم، در دفاع 
از کارنامه های سیاهِ گروه های تروریستی قرار می گیرند، 
این  می پیوندد.  به وقوع  کشور  در  فاجعه باری  اتفاق 
میان  در  بی اعتمادی  افزایش  از  عبارت  فاجعه بار  اتفاق 
مردم نسبت به نظام و تصمیم گیرنده گاِن آن است. عدم 

مشروعیت سیاسی نیز، بخش دیگری از چنین سیاستی 
نگاه  موجود  حکومت  به  وقتی  امروز  باشد.  می تواند 
شود، به درستی می توان دریافت که از عدم مشروعیت 
سیاسی رنج می برد. اگر بخشی از این عدمِ مشروعیْت 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  و جعل  تقلب  محصول 
به  مربوط  شک  بدون  آن  دیگِر  بخش  ولی  است، 
بی توجهی به خواست های مشروِع شهروندان می باشد. 
فکر  چه گونه  تخار  حادثة  قربانیان  خانواده های  امروز 
می کنند؟ آیا آن ها باور دارند که دولت مردان کشور در 
کنار آن ها قرار می گیرند و مرهمی می شوند بر زخم ها 
و آالمی که از سوی گروه های جنایت کار به آن ها وارد 

شده است؟
بدون تردید شهروندان و خانواده های قربانیاِن حوادث 
تکان دهندة تخار، باور ندارند که دولت مردان کاری در 
زیرا  دهند.  انجام  آن ها  تضیع شدة  حقوِق  اعادة  جهت 
آن ها برخورد و موضِع مقام های ارشد کشور را در رابطه 
به  سال  چندین  از  هراس افکن،  گروه های  عمل کرد  با 
این سو شاهد بوده اند. وقتی گفت وگوهای صلح به نتیجه 
نمی  رسد، دلیِل آن چیزی جز موضع گیری های نادرسِت 

ارگ ریاست جمهوری در برابر گروه های مسلِح مخالف 
نیست. این گروه ها ضعف دولت مردان را به عنوان نقاط 
به  طالبان  می کنند.  استفاده  برنامه های خود  برای  قوت 
می بینند  که  می دهند  ادامه  جنگ  به  هم چنان  دلیل  این 
به  که  دارند  وجود  دولت  دستگاه  داخل  در  افرادی 

نحوی آن ها را همراهی می کنند. 
اکنون مشخص نیست که آقای کرزی نسبت به جنایت 
ولی  می کند،  فکر  چه  تخار  والیت  در  مکتب  یک  در 
بدون شک او روزی از یک تریبون اعالم خواهد کرد 
که این جنایت، کار گروه طالبان نبوده است. حال آن که 
به  که  دارد  مشخصی  کارنامة  کشور  در  طالبان  گروه 
هیچ صورت نمی شود آن را پنهان کرد. این گروه، زمانی 
بر بخش هایی از کشور حکم روایی داشته و چنین نیست 
را  گروه  این  حکومِت  سال های  افغانستان  مردم  که 
فراموش کرده باشند. طالبان در طول سال های حاکمیت 
خود، معارف ستیزی و زن ستیزِی خود را ثابت کرده اند. 
این گروه بدوی نه تنها خواهان آموزش زنان و دختران 
نیست، بل حتا حضور زنان را در صحنه های اجتماعی 

و فرهنگی برنمی تابد. 
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اعضای مجلس نماینده گان:

شـورای عالی صلح 
جبهۀ طـالبان را تقویت کرده است

شناس نامه ها... در 
 هر فرد از جمله زیبایی های جغرافیای افغانستان به شمار 

می رود.
نگرانی هایی  افزود:  همچنان  افغانستان  ملی  ایتالف  رهبر 
حامد  رأس  در  و  کشور  فعلی  حکومت  که  دارد  وجود 
کرزی، انتخابات را به تعلیق درآورد یا منحل کند و این به 
خودی خود بحران آفرین بوده و حتی جامعه را به سمت 

ابتذال خواهد کشاند.
وارد  گذشته  روز  از  افغانستان  ملی  ایتالف  رهبری  هیات 
هرات شده و به منظور دیدار با اقشار مختلف مردم به مدت 

سه روز در این والیت باقی خواهد ماند.

فعالیت مان را در...
 یک راه حل سیاسی بتواند درگیری ها در افغانستان را 

پایان بخشد،
با  نهاد  این  به مذاکره  اشاره  با  مقام صلیب سرخ  این 
با  افغانستان که  از بخش های  برخی  طالبان گفت: در 
از  که  دادند  اطمینان  کردیم،  مذاکره  مسلح  مخالفان 
و  بی طرفانه  که  صورتی  در  بشردوستانه  فعالیت های 

مستقل باشد، حمایت خواهند کرد.
اندولفی در عین حال از کشته شدن یک کارمند جمعیت 
هالل احمر افغانستان در والیت جوزجان ابراز تأسف 
کرد و گفت: در این حمله که توسط طالبان صورت 

گرفت، دو عضو این نهاد نیز زخمی شدند.
وی در ادامه افغانستان را نیازمند کمک جدی دانست 
تا سال 2014 میالدی  تنها  نه  و گفت: جامعه جهانی 
بلکه برای سال های پس از آن نیز باید به طور جدی 

به این کشور کمک کند.

          ماندگار
کرزی  رییس جمهور  از  نماینده گان  مجلس  اعضای 
به  که  را  عالی صلح  اند که دروازة شورای  خواسته 

یک نهاد مصرفی و بیهوده تبدیل شده است، ببندد.
نشست  در  نماینده گان  مجلس  اعضای  گذشته  روز 
عمومی  این مجلس، ادامة کار شورای عالی صلح را 
خالف منافع مردم و بی نتیجه دانسته، بر لغو آن تأکید 

ورزیده اند.
شورای عالی صلح، نزدیک به سه سال پیش از سوی 
رییس جمهور کرزی به منظور پیش برد گفت وگوهای 

صلح با مخالفان مسلح دولت ایجاد شد.
اما این شورا با وجود هزینه های هنگفتی که به مصرف 
رسانیده، تا اکنون کوچکترین گامی در راستای تأمین 

صلح در کشور برنداشته است.
نماینده گان مجلس می گویند که شورای عالی صلح 
نهاد  این  وجود  شده،  تبدیل  یک طرفه  جادة  یک  به 

غیرقانونی است و باید از میان برداشته شود.
که  گفت  مجلس  در  کندز  نمایندة  پیمان  عبدالودود 
شورای عالی صلح تا اکنون بیش از 100 میلیون دالر 
را به مصرف رسانیده است؛ اما کوچکترین کاری در 

راستای تأمین صلح و ثبات نکرده است.
به گفتة آقای پیمان، مجلس از وزرا را به دلیل مصرف 
نکردن بودجة توسعه یی شان استیضاح می کند، اما در 
خصوص پولی که در شورای عالی صلح به مصرف 

رسیده، خاموش است. 
اللی حمیدزی نمایندة کندهار گفت که شورای عالی 

صلح به یک منبع درآمد پولی تبدیل شده است.

دلش  که  هرکسی  برای  شورا  این  که  گفت  او 
می خواهد، پول توزیع می کند.

فوزیه کوفی نمایندة بدخشان و رییس کمیسیون زنان، 
جامعة مدنی و حقوق بشر مجلس گفته است که زنان 
و نهادهای جامعة مدنی نقشی در شورای عالی صلح 

ندارند.
درحالی که به گفتة بانو کوفی، زنان آسیب بیشتری 

نسب به مردان، از خشونت و جنگ دیده اند.
برخی نماینده گان همچنان گفته اند که مخالفان مسلح 
اعتنایی به شورای عالی صلح ندارند و  دولت اصاًل 
صدای این نهاد را با انفجار، انتحار و خشونت پاسخ 

داده اند.
امتیازدادن های  با  صلح  شورای  آن ها،  گفتة  به 
مسلح  مخالفان  نظامی  و  یک طرفه اش، جبهة روحی 

دولت را تقویت کرده است.
جانب  از  که  پروسة صلحی  می گویند،   نماینده گان 
شورای عالی صلح پیش برده می شود، دو دسته گی یی 
را میان دولت به وجود آورده است؛ کرزی طالبان را 
دوست و برادر می خواند، اما آن ها نیروهای ارتش و 

پولیس را مظلومانه به شهادت می رسانند.
را  صلح  عالی  شورای  همچنان  نماینده گان،  مجلس 
متهم  تعریف شده  برنامة مدون، روشن و  نداشتن  به 

کرده است.
مجلس،  آیندة  روزهای  نشست های  در  است  قرار 
بحث های  صلح،  عالی  شورای  دروازة  بستن  روی 

گسترده تری صورت گیرد.
از  طالبان  زندانیان  رهایی  از  شدت  به  نماینده  گان 

زندان های کشور نیز انتقاد کردند.
مطابق  را  صلح  این که  ضمن  مجلس  اعضای 
دانستند،  کشور  مردم  تمام  الهی ضرورت  دستورات 
اما خاطرنشان کردند که نباید به نام صلح با سرنوشت 

مردم معامله صورت گیرد.

  کمیتة مشترک صلح
برای بررسی روند  نماینده  گان  این حال، مجلس  در 
در  صلح  برقراری  برای  راهکاری  ایجاد  و  صلح 

کشور، کمیتة مشترک صلح ایجاد کرد.
بین الملل  روابط  کمیسیون  رییس  بارکزی  شکریه 
نماینده گان گفت که کمیته یی که قرار است  مجلس 
برای رسیدن افغانستان به صلح در چارچوب مجلس 
این  کمیسیون های  از  مرکب  کند،  کار  نماینده گان 

مجلس است.
صلح،  کمیته  ترکیب  در  که  گفت  بارکزی  خانم 
امور  بین الملل،  روابط  کمیسیون های  اعضای  تمام 
دارند  حضور  تفتیش  و  داخلی  امنیت  قانونگذاری، 
خواهند  نماینده  یک  کدام  هر  کمیسیون ها  سایر  و 

داشت.
طرح ایجاد این کمیته در جلسة عمومی روز گذشته 
به  تاالر  نماینده گان حاضر در  اکثریت  مطرح شد و 

تشکیل این کمیته رای مثبت دادند.
نماینده گان،  مجلس  اول  معاون  یاسینی،  میرویس 
را  افغانستان  صلح  روند  ابتدا  کمیته  این  که  گفت 
بررسی خواهد کرد و سپس راه کار مناسبی را برای 

رسیدن به افغانستان به صلح خواهد یافت.
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یک گور جمعي در بگرام...
 شود؛ امروز یک هیأت را به منظور بررسی این گور 

جمعی به ولسوالی بگرام خواهیم فرستاد.«
رییس شورای والیتی پروان گفت که در زمان حکومت 
شدند،  ناپدید  بگرام  باشنده گان  تن  از   400 خلقی ها، 
احتمال می رود، برخی از آن ها در این گورجمعی دفن 

شده باشند.
چندی پیش نیز یک گور جمعی در شهر ایبک مرکز 

والیت سمنگان در شمال افغانستان کشف شده بود.

وزیر امور خارجه امریکا با تأکید بر اهمیت همکاری 
پاکستان در جنگ با تروریسم گفت: روابط امریکا با 

پاکستان باید با دید باز بررسی شود.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در کمیته روابط 
هستند،  مطلع  همه  که  همانطور  گفت:  سنا  خارجی 
پاکستان  در  اخیر  سال  چند  طی  که  مهمی  اقدامات 
کشور  این  مردم  عصبانیت  و  خشم  گرفته،  صورت 
و  عصبی  بسیار  پاکستان  مردم  است.  برانگیخته  را 
نگران هستند و سیاستمداران نیز به این مساله پاسخ 
می دهند. آنها تالش کرده اند تا به روش های دیگری 

مثمرثمر واقع شوند.
همکاری  ویژه  اهمیت  به  جلسه  این  در  کری  جان 
اطالعاتی پاکستان و مسیر ترانزیت تجهیزات ناتو به 
افغانستان اشاره کرد و افزود: طی سال های اخیر توسط 
خطوط زمینی پاکستان کمک ها و تجهیزات خود را 
برای نیروهایمان در افغانستان ارسال می کردیم و در 

حال حاضر توسط همین خطوط آنها را از افغانستان 
خارج می کنیم. ما در زمینه  تبادل اطالعات، تسلیحات 
اتمی، انجام اقداماتی برای پیدا کردن عامالن انفجارها 

همکاری کرده ایم.
با استقرار نیروهای پاکستان در  جان کری در رابطه 
مرز افغانستان گفت: فکر می کنم پاکستان حدود 1۵0 
هزار نیرو در مرز افغانستان مستقر کرده و برای همان 
هدفی که نیروهای ما به خاطرش می جنگند، مبارزه 

می کنند.
جان کری در پاسخ به قانونگذاری که مساله زندانی 
شدن دکتر شکیل افریدی را مطرح کرد، گفت: این 
اقدام اشتباه است و خشم همه ما را برانگیخته است. 
ما برای آزادی او مبارزه می کنیم. اما فکر نمی کنم که 
باید یک رابطه را به خاطر یک یا دو یا سه اشتباه از 

بین برد.

خروج از افغانستان...
دالر  میلیارد  چهار  حدود  افغانستان  از  تجهیزات  خروج   
می شود اما اگر مشکالت سیاسی و حمالت طالبان راه های 
پاکستان را مسدود کند، هزینه های خروج تجهیزات شش 

میلیارد دالر خواهد بود.
فرمانده نیروهای امریکا و ناتو گفت: دو ماه آتی در تعیین 
راه های  از  استفاده  خصوص  در  پاکستان  اعتبار  میزان 
انتقال  و  نقل  برای  کراچی  بندر  همچنین  و  کشور  این 
کمک  بین المللی  نیروهای  است.  حساس  بسیار  تجهیزات 
به برقراری صلح و امنیت در افغانستان )ایساف( در روند 
عبور کاروا ن های ناتو و نیروهای امریکایی از مراکز ایست  
مشخص  هنوز  البته  می کنند  فعالیت  گمرک ها  و  بازرسی 

نیست که توافقی حاصل شود یا خیر.
وی افزود، خروج از افغانستان بسیار مشکل سازتر از خروج 
نیروها از عراق است. در عراق ما از طریق کویت به خروج 
بسیار  مشکالت  سطح  افغانستان  در  اما  پرداختیم  نیروها 

باالتر است.
افغانستان پیشتر  پایگاه های امریکا در  از  حدود 80 درصد 
یا تعطیل شده یا کنترل آن ها به دست نیروهای امنیت ملی 
این کشور واگذار شده است، اما تا پایان سال 2014 میالدی 

تمامی آنها به طور کامل بسته و تعطیل می شوند.
جنرال دانفور گفت: تعطیلی برخی از این پایگاه ها پس از 

سال 2014 میالدی صورت می گیرد.
وی همچنین گفت که هیچ تخمینی در خصوص هزینه های 
از  شده  خارج  تجهیزات  تعمیر  و  نوسازی  و  نگهداری 

افغانستان اعالم نکرده است.
کمیته  در  شهادت  ایراد  از  پیش  روز  یک  دانفورد  جنرال 
به  است  قرار  که  نیروهایی  تعداد  به  سنا  مسلح  نیروهای 
باراک اوباما، ریاست جمهوری امریکا پیشنهاد کند تا پس 

از دسمبر 2014 در افغانستان باقی بمانند، اشاره یی نکرد.
مناطق  تمام  امنیتی  کنترل  است  قرار  افغانستان  نیروهای 
مشکل  اما  بگیرند  برعهده  امسال  بهار  اواخر  در  را  کشور 
خروج  االجل  ضرب  افغان  ارتش  و  پولیس  برای  اصلی 
میالدی   2014 سال  دسامبر  در  افغانستان  از  ناتو  نظامیان 

است.

جان کری:

پاکستان 150 هزار نیرو در مرز افغانستان مستقر کرده است



در  می گویند،  غزنی  والیت  در  مسووالن 
گذشته  روز  دو  جداگانة  گیری های  در  نتیجة 
در  مردمی  کننده گان  قیام  و  مسلح  طالبان  بین 
ولسوالی های اندر و مقر این والیت از هر دو 
طرف درگیر، ۳۳ تن کشته و شماری نیز زخمی 

شدند.
در  روز گذشته  محلی، صبح  مقامات  گفته  به 
به  که  قیام کننده   1۳ سپاری  خاک  به  جریان 
طالب  هشت  بودند،  شده  کشته  طالبان  دست 

کشته شدند.
ولسوالی  ولسوال  وال  دیسی  قاسم  محمد 
باستان گفت:» صبح  به خبرگزاری بست  اندر 
اندر  مردم  و  اقارب  که  زمانی  امروز)دیروز( 
خاک  به  را  شده ها  کشته  اجساد  می خواستند 
بسپارند، طالبان حمله کردند که در این جریان 
هشت طالب کشته و یک نفر از قیام کننده گان 

زخمی شدند«.
قیام  فرمانده  کامرانی  اهلل  انجینرلطف  همچنان 
غزنی  اندر  ولسوالی  در  مردمی  کننده گان 
طالبان،  غافل  گیرانة  حمله  یک  در  که  گفت 
بر فرماندهی قیام کننده گان در قریه »کنصف« 
ولسوالی اندر غزنی، 1۳ تن از افرادش به قتل 

رسیده اند.
وی افزود که این افراد در روز جمعه به قتل 

رسیده اند.
سخنگوی  سلطانی  نظیف  دیگر  خبر  یک  در 
غزنی  در  تندر   20۳ اردوی  قول  سوم  لوای 
و  طالبان  بین  درگیری  نتیجة  در  که  می گوید 
غزنی  مقر  ولسوالی  در  مردمی  گان  قیام کننده 
در قریه موسوم به »وزیری« این ولسوالی 12 

دیگر  تن   6 و  است  شده  کشته  مسلح  طالب 
زخم برداشته اند.

فرمانده  شده  زخمی  افراد  بین  در  گفت،  وی 
عمومی  فرمانده  محمود،  به  مشهور  سلطان 
شامل  نیز  او  معاون  و  غزنی  مقر  در  طالبان 

هستند.
دیروز  عصر  گیری  در  این  سلطانی،  گفتة  به 
انجام شده است و سه ساعت ادامه یافته است.
درگیری  این  در  که  می کند  تأکید  سلطانی 
شتافته  مردمی  نیروهای  کمک  به  ملی  اردوی 

اند.
 وی می گوید که در این درگیری به سربازان 
آسیب  مردمی  کننده  گان  قیام  و  ملی  اردوی 

نرسیده اند.
قتل  مسوولیت  مسلح  طالبان  که  است  گفتنی 
غزنی  اندر  ولسوالی  در  را  کننده  قیام  تن   1۳
به عهده گرفته و گفته اند که در این حمله 1۵ 
اربکی را کشته اند، آنان اما در مورد قتل افراد 
شان در ولسوالی مقر غزنی تا بحال اظهار نظر 

نکرده اند.
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نمایشگاه »شهر کتاب« در کابل 
برگزار شد

تلفات قیام کننده گان غزنی
 افزایش یافت

موږ په هر صورت...
 په ځانګړي ډول د ګاونډیانو د السوهنې 

د  او  باثباته  پياوړی،  یو  لپاره  مخنيوي  د 

خلکو له مالتړ برخمن حکومت ولرو.

پوښتنه: اوس موږ کومې خواته روان یو؟

یوه زیکزاګ حالت  په  ځواب: اوس موږ 

کې یو، چې کله ډېر پورته او کله ډېر ښکته 

کېږو. یانې یو مستقیم خط باندې روان نه 

ذهنیتونه  خلکو  د  ویناوو  ولسمرش  د  یو. 

خراب کړي. ما په خپلو نورو مرکو کې هم 

ویيل او اوس هم وایم، چې وخت ډېر کم 

پاتې دی او د خلکو د ذهنیتونو د خرابولو 

له  ستا  چې  څرګندونې  دغه  چې  لپاره 

پر  مغشوشوي.  خلک  دا  راوځي  خولې 

ميل  زموږ  کوي.  اغېز  شدید  اقتصاد 

سوداګر ډار شوي، یوشمېر یې له هېواده 

بهر وتيل او په نورو هېوادونو کې پانګونه 

هم  هغوی  دي  دلته  چې  هغه  او  کړې 

توکي  خوراکي  بويل،  نه  مصوون  ځانونه 

مو  بانکونه  شوي،  ګران  کې  بازارونو  په 

په خراب وضعیت کې دي، افغانۍ خپل 

ارزښت له السه ورکوي او دا ورو ورو د 

به  پایله  پورته کوي، چې  را  خلکو غږونه 

یې ډېره ناوړه وي.

پاکستان  او  افغانستان  د  تل  پوښتنه: 

حکومتونو یو بل ته د ورور خطاب کړی 

ټینګار  همکاریو  په  یې  همدارنګه  دی 

افغانستان  او  پاکستان  د  اوس  خو  کړی؛ 

یې  تاسو  شوې  خرابې  بیا  ځل  یو  اړیکې 

المل څه ګڼئ؟

په  وايي.  دروغ  حکومتونه  دواړه  ځواب: 

پاکستان کې هم ټاکنې دي او په افغانستان 

کې هم ټاکنې نېږدې دي. د افغانستان په 

تاریخ کې له هغه مهاله چې پاکستان جوړ 

شوی دی، د افغانستان خلکو ذهنیتونه په 

مرصوف  پښتونستان  او  الین  ډیورنډ  دې 

دی،  شوی  کوښښ  او  دي  شوي  ساتل 

نه  حکومت  له  ذهنیتونه  خلکو  د  چې 

پام  یې  ته  مسایلو  ميل  دغسې  او  واوړي 

يش. او اوس هم د دواړو لوریو نه هامغه 

سیاست پیل شوی دی. زه فکر کوم دا بیا 

یوه ميل مساله ده که پاکستان په شا نه يش 

کېناستلی.  نيش  ارام  خلک  افغانستان  د 

نه  چاته  بل  لوېشت خاوره  یوه  خپله  موږ 

پرېښودی شو او نه یې ورکوو، چې زموږ 

قربانۍ  افغانان  رايش.  څوک  ته  خاورې 

پاکستان  باید  دې  په  او  دي  چمتو  ته 

وپوهېږي، چې د افغانستان خاوره الندې 

کول به ورته ډېر ګران پریوځي.

د  چېرې  که  ویيل،  حکومت  پوښتنه: 

پاکستان له لوري په ګوشته کې د جوړې 

شوې دروازې په لرې کولو او د هغوی په 

چارې  الرې  دیپلوماتیکې  کې  کولو  شا 

ناکامه کېږي نو دوی به له دې پرته له نورو 

کې  لرې  په  دروازې  دې  د  اقدام  ډول  هر 

پوځي  د  اقدام  ډول  هر  ایا  واخيل.  کار 

برخورد په مانا دی او که په دې مانا وي، 

افغانستان له پاکستان رسه د پوځي برخورد 

توان لري؟

ځواب: زما نه په یادېږي او نه مې په تاریخ 

توره  پوځ  افغانستان  د  چې  لیدلی  کې 

یې کړې وي هغه هم  توره  که  کړې وي. 

د افغانستان خلکو کړې ده نه پوځ. خو د 

افغانستان خلک به د خپلې اردو تر څنګ 

جوړېږي  ترې  به  لښکر  داسې  او  دريږي 

چې مخنیوی به یې بیا ډېر ګران وي. زما 

په نظر نړیوالې ټولنې له موږ رسه ډېره جفا 

الزم  چې  ډول  هغه  یې  پوځ  زموږ  وکړه. 

اصل  په  کړ.  تجهیز  یې  نه  او  روزه  ونه  و 

کې د پوځ د جوړښت په اړه غلط فرمولونه 

زره  څلوېښت  د  لومړی  شول.  وړاندې 

پوځ خربه شوه، بیا د شپېته ـ اویا زره خربه 

مطرح  پوځيان  لکه  دوه  بیا  پورته شوه،  را 

شول خو اوس د پوځ شمېر له دې هم ډېر 

دی. د افغانستان غوندې یوه غریب هېواد 

ته چې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو نه 

له  اړتیا نشته. موږ  دی والړ د دومره پوځ 

هیچا رسه جنګي رقابت نه لرو چې وررسه 

وه،  دا  الره  ښه  انده  له  زما  وکړو.  رقابت 

چې نړیوالې ټولنې د یوه اوږد مهال لپاره 

کړی  تضمین  ساتنې  د  د رسحدونو  زموږ 

زره  پنځوس  ـ  افغانستان څلوېښت  وای، 

شوي  روزل  او  مجهز  ښه  درلودای،  پوځ 

وای، ښه معاش يې ورکړی وای او افغان 

هغوی  د  شوای.  رسېدلی  ورته  حکومت 

د  اوالدونو او کورنۍ د ساتنې غم خوړل 

اوس  وای.  ډاډه  پوځيان  څو  وای،  شوی 

بهرنیانو  که  دي،  نه  ډاډه  پوځيان  زموږ 

پیسې ورکړې زموږ پوځیان معاش لري او 

که یې ورنه کړې، معاش نه لري. چې دغه 

حکومت  افغانستان  د  ته  پوځيانو  شمېر 

رسېدای نيش.

منځ  تر  پاکستان  او  افغانستان  د  پوښتنه: 

چېرته  پای  په  به  کړکېچ  شوی  راپورته 

رسېږي؟

له  ټاکنو  د  چې  کوم  فکر  زه  ځواب: 

ختم  جنجال  دغه  به  وروسته  تررساوي 

خو  ځي.  ته  شا  بېرته  به  پاکستانیان  يش، 

یوشی باید له یاده ونه ایستل يش، هغه دا 

دې  له  او  لري  اړتیا  ته  اوبو  پاکستان  چې 

سیند  پر  کونړ  د  افغانستان  چې  وېرېږي، 

پاکستان  په  نه کړي، چې  بند جوړ  داسې 

اوبه بندې کړي، او که چېرې په رصاحت 

د  او  ډاډ ورکړل يش  اړه  په دې  ورته  رسه 

کونړ له اوبو نه یوه برخه پاکستان ته ورکړل 

يش، د دواړو هېوادونو پر اړیکو به مثبت 

اغېز وکړي.

پوښتنه: یوشمېر مرشان او سیاسیون د ميل 

اجامع خربه کوي، ایا موږ رښتیا هم ميل 

نه  اجامع  ميل  له  او  لرو؟  اړتیا  ته  اجامع 

ستاسو لید څه دی؟

کسان  یوشمېر  چې  هم  رښتیا  ځواب: 

ټولېږي  را   په دې وروستیو کې رسه  رسه 

او د ميل اجامع خربه کوي. د ميل اجامع 

په  خلکو  د  چې  کوي،  کسان  هغه  خربه 

رایه او په ټاکنو باور نه لري. غواړي چې 

بیا په ټولنه کې څو کسان  ټول يش او یو 

ولسمرش وټاکي  او یا حکومت له هامغه 

بن  په  چې  ډول  هغه  يش.  انتخاب  ځایه 

کې وشول هامغه یوه ميل اجامع وه. هغه 

اړتیا  دا  اوس  درلوده خو  اړتیا  موږ  وخت 

نشته. اوس باید افغانان د رایو صندوقونو 

ته الړ يش، رایه ورکړي او خپل ولسمرش 

اجامع  ميل  د  کسان  هغه  اوس  وټاکي. 

په  د خلکو  افغانستان  د  کوي، چې  خربه 

منځ کې ځای نه لري او له دې یوه سیايس 

بهره برداري کوي او ځان واک ته رسوي. 

ډول  دې  په  کلیمه  اجامع  ميل  د  فقط 

استعاملېږي.

دویمه مسله چې اوس ګرمه شوې هغه د 

په  زموږ  هم  دا  چې  ده.  حکومت  موقت 

حکومت  موقت  موږ  که  خوري.  نه  درد 

ته ځو بیا هم هامغه خربه ده چې موږ له 

صفر نه پیل کوو لکه څنګه مو چې له بن 

نه پیل  وکړ. که موږ رښتیا غواړو چې په 

افغانستان کې د دېموکراسۍ مترین ويش 

د  ودرېږي،  پښو  خپلو  په  دېموکرايس  او 

زه  زده کړي، چې څنګه  افغانستان خلک 

کارت نه ګټه پورته کوالی شم، څنګه خپل 

انتخاب کوالی شم، څنګه خپل ولسمرش 

ټاکلی شم او څومره به هغه زما پر وړاندې 

چې  دی  مهال  هغه  ولري،  مسوولیت 

موږ د یوه دېموکراتيک پیاوړي نظام لپاره 

خلکو ځانونه مشرتک بليل او په ګډه یې 

رایه ورکړې. زه فکر کوم چې نه نور ميل 

اجامع زموږ په درد خوري او نه هم موقت 

چې  لرو،  الره  یوه  یوازې  موږ  حکومت. 

د  خلک  افغانستان  د  او  دي  ټاکنې  هغه 

ټاکنو الرې یوه باثباته دیموکراتيک نظام ته 

احتیاج دي.

کې  ورځو  دې  په  خلک  ځینې  پوښتنه: 

کوې،  خربې  اړه  په  نوماندو  ته  ټاکنو 

ستاسو له انده تر اوسه څوک د ولسمرشۍ 

کاندیدان دي؟

له  قانون  داسايس  افغانستان  د  ځواب: 

مخې هر افغان کوالی يش، ځان کاندید 

اوسه  تر  ولري.  یې  وړتیا  چې  کړي، 

خپلې  د  چې  لرو،  نه  کاندید  داسې  موږ 

یوشمېر  د  وي،  کړی  یې  اعالن  نوماندۍ 

داسې  هغه  اوازې شته؛ خو  اړه  په  کسانو 

کسان دي، چې په ټولنه کې رول نه لري. 

خو ښه دا ده چې د جوزا میاشتې ته انتظار 

يش.  روښانه  کاندیدان  اصيل  څو  شو، 

په  یو سپین ږيري  د  افغانستان  د  زما هیله 

حیث د افغانستان له خلکو دا ده، چې د 

شخص  د  بلکې  وځي،  نه  تېر  نوم  په  چا 

اسالمیت، صداقت، رشافت، پاک نفسۍ، 

ښه کار کردګي او اداره په پام کې ونیيس 

او فکر پرې وکړي، چې څوک کوالی يش 

ته  ساحل  کښتۍ  ماته  دغه  افغانستان  د 

رسولی يش.

د  ته  ولسمرشۍ  کله  تاسو  ایا  پوښتنه: 

خپلې نوماندۍ په اړه فکر کړی؟

ځواب: زه کاندید وم او افتخارم لرم، چې 

ته لومړی کاندید  افغانستان ولسمرشۍ  د 

حکومت  موقت  او  اجامع  ميل  د  او  وم 

طلسمونه مې مات کړي دي.

پوښتنه: نه د راتلونکیو ټاکنو په اړه غواړم 

وپوښتم، چې د نوماندۍ خیال لرئ؟

یو  رسه  ګوندونه  یوشمېر  موږ  ځواب: 

د دې جوګه شو چې  که  یو،  ځای شوي 

به  په ګډه  نو  باید ولرو  کاندید  یو  په ګډه 

یو نوماند وړاندې کوو او که نه نو بیا به په 

ټاکنو کې له یوه نوماند نه مالتړ کوو.

پوښتنه: په هېواد کې د سولې خربې ګرمې 

سفر  ته  قطر  کرزي  ولسمرش  دي،  شوي 

وکړ، خو د طالبانو لپاره دفرت پراننستل شو، 

افغانستان  د  رسه  پاکستان  له  همدارنګه 

له  افغانستان  او  شوې،  خرابې  اړیکې 

اعالن  هڅو  د  سولې  د  پرته  پاکستان 

پر  د سولې  دننه هم خلک  کور  په  کړی، 

اوسه  تر  چې  کوي،  نیوکې  شورا  عايل 

لرلې، غواړم  ده  نه  راوړنه  یې کومه السته 

وپوښتم چې تاسو د سولې اوسنۍ هڅې 

او اوسنۍ تګالره څنګه ګڼئ او په کوم نظر 

ورته ګورئ؟

ځواب: د سولې عايل شورا د سولې لپاره 

پیدا  ته د معاش  نه بلکې، یوشمېر کسانو 

د  او  ښودلو  د  هغوی  د  ته  نړۍ  کولو، 

افغانانو او نړیوالو په سرتګو د کې خاورو 

شیندلو لپاره جوړه شوې ده. دا یوه غلطه 

لوبه وه چې پیل شوه. زه د سولې دې شورا 

ته په قطعي ډول عقیده نه لرم. که تر اوسه 

دوی یوه السته راوړنه هم درلودلې وای نو 

موږ به ویيل وای چې ځه خو یو کار یې 

وکړ. خو په دې شورا کې د مختلفو افکارو 

خلک رسه را ټول شوي، چې یوشمېر یې 

هېڅ طالب ته عقیده نه لري او وايي، چې 

طالب باید ووژل شوي. هغسې سړي رسه 

چې په زرګونه طالبان یې وژيل وي طالب 

به څنګه خربو اترو ته چمتو يش.

دود  بد  یو  دا  هېواد کې  په  تاسف رسه  په 

دی چې څوک حقیقت وايي، خلک ترې 

عايل  د  سولې  د  يش  کېدای  کېږي،  خپه 

شورا دوستان له ما په دې خپه وي، چې زه 

وایم دوی بېکاره دي او د  دوی په وجود 

کې وسله نيش راتلی. 

په  ده، چې  دا  نه  له ولسمرش  زما غوښتنه 

د  ناحقه  او  وکړي  کتنه  رسه  له  باید  دې 

بې  لګوي.  ونه  دې  په  بودیجه  افغانستان 

پیدا کړي څو هغوی الړ  طرفه کسان دې 

يش او له طالبانو رسه خربې وکړي. 

په  او  د سولې عايل شورا  یوازې  پوښتنه: 

دې شورا کې د بې طرفه کسانو ځایول د 

سولې الره ده او که په هېواد کې له سیايس 

مرسته  نه  ګانو  نخبه  نورو  او  ګوندونو 

غوښتل او له طالبانو رسه د هغوی مخامخ 

خربو اترو له الرې هم کېدای يش؟ کومه 

الره یې غوره ګڼئ؟

د حکومت  دا  کېدای.  ولې نيش  ځواب: 

کړې  برابره  یې  زمینه  دا  باید  ده چې  دنده 

وای. د سولې د عايل شورا لومړۍ دنده 

دا وه، چې په کور دننه د حکومت مخالف 

سیايس ځواکونو رسه ناست وای او ورته 

نه  له حکومت  تاسو  وای، چې  ویيل  یې 

څه غواړئ. په تاسف رسه چې دغه بنسټ 

به  پایه  تر  او  کېښودل شو  نه غلط  پیل  له 

غلط وي. 

رسه  کتو  په  ته  بنسټ  غلط  دغه  پوښتنه: 

ځینې خلک شک کوي، چې په حکومت 

څه  اند  ستاسو  نشته،  اراده  سولې  د  کې 

دی؟

حکومت  په  که  یم.  موافق  بلکل  ځواب: 

کې د سولې اراده وای، نو د سولې خلک 

به یې پیدا کړي وای او له هغوی نه به یې 

شورا جوړه کړې وای. جنګي خلک به یې 

د طالبانو مقابل کې نه وای درويل.

فرهنگی  نهاد  کتاب،  جهانی  روز  فرارسیدن  با 
»شهر کتاب« نمایشگاهی را در شهر کابل برگزار 
کرد. هدف از این نمایشگاه تقویت کتاب خوانی 
افغانستان  جامعه  در  کتاب  از  استفاده  فرهنگ  و 

عنوان شده است.
شده،  برپا  کابل  در  که  کتاب«  »شهر  نمایشگاه 
قرار است تا یک هفته ادامه یابد. در کنار معرفی 
کتاب های مختلف در این نمایشگاه، انتظار می رود 
تشویق  منظور  به  نیز  فرهنگی  برنامه های  سایر 

مردم به کتاب خوانی نیز برگزار شوند.
به نمایش  این نمایشگاه 1۳ هزار جلد کتاب  در 
گذاشته شده است. عالوه بر کتاب های منتشر شده 
پاکستان  و  ایران  چاپ  کتاب های  افغانستان،  در 
نمایشگاه دیده  این  نیز در  انگلیسی  و کتاب های 

می شوند.
نجیب اهلل منلی، از برگزار کننده گان این نمایشگاه 
و  ناشران  تا  می شود  تالش  گفت  خبرنگاران  به 
کتاب فروشان به شکل هماهنگ در عرصه چاپ 
و نشر کتاب فعالیت کنند: »در شرایطی قرار داریم 
رشد  کشور  در  هنوز  خوانی  کتاب  فرهنگ  که 
نکرده، ما می خواهیم کتاب فروشان و ناشران در 

روحیه همکاری با هم کار کنند«.
کتاب ناکافی

افغانستان  در حال حاضر  آمار رسمی،  اساس  بر 
یک  تنها  ساالنه  ولی  دارد،  باسواد  میلیون   12
میلیون کتاب در این کشور فروخته می شود. این 
در حالی است که ساالنه تنها یک هزار جلد کتاب 

در افغانستان به چاپ می رسد.
نیازمندی های  که  صورتی  در  گفت  منلی  آقای 
کتاب در داخل افغانستان برآورده شود، نه تنها در 
رشد فرهنگ کمک می کند، بلکه زمینه کار برای 
ده ها هزار افغان فراهم می گردد. منلی از حکومت 

افغانستان خواست تا مالیه چاپ کتاب را کاهش 
دهد و به این ترتیب زمینه چاپ کتاب در داخل 

را فراهم کند.
با آن که در ده سال گذشته چاپخانه ها و ناشران 
زیادی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده اند، اما 
بازار کتاب  های چاپ ایران و همچنین کتاب های 

انگلیسی در کتاب فروشی ها گرم است.
آقای منلی می گوید ساالنه حدود یک میلیون جلد 
آن  با  اما  می رسد  فروش  به  افغانستان  در  کتاب 
هم کتاب های مورد نیاز در بازار بسیار کم است: 
آن ها  عرضه  ماست،  نیاز  مورد  که  »کتاب هایی 
بسیار کم است. اگر ما بتوانیم نیازها را تشخیص 

دهیم، تقاضا فوق العاده بلند خواهد رفت«.
و  اطالعات  وزارت  معین  فراهی،  نبی  غالم 
ساختن  به  را  افغان ها  نمایشگاه،  این  در  فرهنگ 
کتابخانه های کوچک در خانه هایشان تشویق کرد: 
دارند،  عالقه  کتاب  به  که  کسانی  هستم  »متیقن 
باید  انسان  ها  یا  و  است  کتاب  دوست  بهترین 

دوستی داشته باشد که کتاب خوان باشد«.
مشتریان کتاب

دانشجویان، استادان دانشگاه، فرهنگیان و معلمان 
مشتریان اصلی چنین نمایشگاه ها هستند. آن هایی 
اند،  که برای خرید کتاب در این نمایشگاه آمده 
های  کتاب  درصد   ۵0 اند  توانسته  که  می گویند 

مورد نیاز خود را به دست آورند.
فریداهلل، دانشجوی دانشگاه گفت جامعه یی که با 
است:  بوده  موفق  همیشه  دارد  کار  و  سر  کتاب 
هدف  عمل،  طرز  هستند،  کتابخوان  که  »مردمی 
کتاب  که  اما جوامعی  را می دانند؛  و سخن خود 
نمی خوانند، همه راه را گم می کنند و نمی دانند که 

به کجا می روند«.
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           احمد عمران

تخار، شاید  در والیت  دانش آموز دختر  مسمومیِت 20 
کشور  در  اخیر  روزهای  در  رویداد  تکان دهنده ترین 
قرار  جهان  و  افغانستان  خبرهای  در سرخط  که  باشـد 
این والیت و  نیست که در  نخست  بارِ  این  اما  گرفت. 
برخی والیات شمالی کشور و حتا کابل، چنین رویدادی 
بر  مبنی  گزارشی  که  گاهی  از  هر  می شود.  گزارش 
مسمومیت دانش آموزان و یا ویران کردِن مکتب ها نشر 
می شود، مقام های ارشد کشور تالش می کنند که دست 
آقای  نفی کنند.  داشتِن طالبان در چنین رویدادهایی را 
کرزی و وزیر معارف کشور چندین بار به دفاع از طالبان 
گروه  این  کار  حوادثی،  چنین  که  گفته اند  و  برخاسته 
کرد  اعالم  بار  آشکار یک  به گونة  آقای کرزی  نیست. 
که در پس بسیاری از حوادث خونین در کشور، گروه 

این گروه  نامِ  طالبان قرار ندارد و گروه های دیگری به 
کشور  مقام های  ولی  می زنند.  جنایاتی  چنین  به  دست 
در  نیروها  و  گروه ها  کدام  که  نکرده اند  روشن  هرگز 
افغانستان تالش می کنند که جنایت کنند و مسوولیِت آن 

را به دوش گروه طالبان بیاندازند. 
کرزی  آقای  که  طالبان  گروه  که  است  این  نکتة جالب 
شکل  به  همواره  می ورزد،  شک  آن  جنایاِت  به  نسبت 
رسمی جنایاتی را که انجام داده، پذیرفته و حتا ابعاد آن 
داده است.  نشان  افتاده،  اتفاق  که  از چیزی  بزرگ تر  را 
این امر می رساند که پنهان کردن جنایات گروه طالبان، 
به هدف های سیاسی یی مربوط می شود که برخی حلقات 

در درون دستگاه دولت، آن ها را دنبال می کنند. 
می کند،  دفاع  طالبان  جنایات  از  وقتی  کرزی  آقای 
هدف های مشخصی از این دفاع دارد. او تالش می ورزد 
که خود را فرد نزدیک به این گروه نشان دهد و به این 

طالبان  رهبران  به  نسبت  را  خود  نیت  حسن  صورت، 
جنایات  هدف  این  به  کرزی  آقای  بگذارد.  نمایش  به 
گروه طالبان را نفی می کند که در آیندة سیاسی کشور و 
به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، برای خود 
جایگاهی رقم زند. در همین حال، وزیر معارف کشور 
و  مکتب ها  کردِن  ویران  و  زدن  آتش  می گوید  که  هم 
کشتِن اصحاب معارْف کار طالبان نیست، قصد و اهداف 
خاصی از این الپوشانی  دارد. به هر حال، او به عنوان 
با طالبان  استراتژی واحد  از حزب اسالمی که  عضوی 
گروه های  و  حزبش  با  را  رابطه اش  نمی خواهد  دارد، 
حامِی آن قطع کند. از سوی دیگر، فاروق وردک هم مثل 
آقای کرزی به انتخابات سال آینده می اندیشد و آن گونه 
که گفته می شود، او می خواهد در این انتخابات به عنوان 
پنهان کردن جنایات طالبان و  نامزد شرکت ورزد. پس 
معارف  از جانب وزیر  به گونة عمدی  اسالمی،  حزب 
کشور صورت می گیرد، همان گونه که چنین برخوردی 

از سوی رییس جمهوری نیز بارها انجام شده است. 
جنایات  از  دفاع  یا  و  الپوشانی  سر  بر  مسأله  ولی 
مسأله  بل  نیست؛  تمامیت خواه  و  تروریستی  گروه های 
این است که آیا واقعًا این افراد با این گونه پنهان کاری ها 
این جاست که دیده می شود  به اهداف خود می رسند؟! 
همة آنانی که در تالش پنهان کردن جنایات طالبان و یا 
گروه های متحد آن در کشور هستند، نه تنها حمایِت این 
گروه ها را به دست نمی آورند، بل به شکل افتضاح آمیزی 

از سوی آن ها طرد می شوند.
آقای کرزی و گروه نزدیک به او، به میزانی که خود را 
نزدیک به گروه های...                         ادامه صفحه 6

آقای کرزی! 
جنایت تخار را به کی نسـبت می دهیـد؟
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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

رییس ایتالف ملی:

در شناس نامه ها قومیت درج شود
رییس ایتالف ملی افغانستان در جریان 
سفری به والیت هرات گفته است که 
جامعه جهانی نباید از فرد خاصی در 

انتخابات حمایت کند.
ایتالف  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
ملی در سفر خود به والیت هرات با 
حضور در یک نشست خبری گفت: ما 
از جامعة جهانی و به خصوص امریکا 
ریاست  انتخابات  در  تا  می خواهیم 
جمهوری آینده کشور به هیچ عنوان از 

کاندیدای خاصی حمایت نکند.
از جامعه جهانی  انتظار  این  افزود:  او 
انتخابات  برنامه  از  تنها  تا  می ر ود 
حمایت  افغانستان  جمهوری  ریاست 

کند.
سر  بر  داد،  ادامه  ملی  ایتالف  رییس 

دو  رو  پیش  انتخابات  راه 
اساسی  و  عمده  مشکل 
امنیت  بحران  جمله،  از 
توانمندی  و  اراده  عدم  و 
که  دارد  وجود  حکومت 
این  در  می کند  ایجاب 
دقت  و  جدیت  مورد 
خاصی در نظر گرفته شود.
کرد  تصریح  عبداهلل  آقای 
سوی  از  همه  این  با  که 

دولت  بر  فشارهایی  ملی  ایتالف 
تا  شد  و خواهد  وارد شده  افغانستان 

این مشکالت برطرف شود.
آینده  که  کرد  عنوان  همچنین  او 
افغانستان به نفع مردم خواهد بود و با 
مشکالت  قدرتمند،  دولت  یک  ایجاد 

پیش رو از بین خواهد رفت.
از  دیگر  بخش  در  عبداهلل  داکتر 
است  نیاز  گفت:  خود  صحبت های 
که  الکترونیکی  شناسنامه های  در  تا 
بین مردم  آینده نزدیک  قرار است در 
توزیع شود، قومیت ها مشخص شده و 
شناساندن قومیت...      ادامه صفحه 6

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
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