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موفقیت، توانایِی رفنت از شکستی به شکسِت دیگر بدون از دست 

دادِن شور و حرارت است.
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جنایتِ مهامنانِ ارگ 

در شاه شهید

تالش های  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف  رسگی 

افغانستان  آماده سازی  دورۀ  در  را  جهانی  جامعۀ  مشرتک 

کشور  این  از  خارجی  نیروهای  نشینی  عقب  برای 

خواستار شد.

الوروف  سوچی،  از  ایتارتاس  خربگزاری  گزارش  به 

کل  دبیر  مون  کی  بان  با  گفت وگو  از  بعد  جمعه  روز 

سازمان ملل متحد گفت:» در حال...     ادامه صفحه 6

اما  شده،  تضعیف  آسیا  و  خاورمیانه  در  القاعده  آنکه  وجود  با 

همچنان  ترور«  علیه  »جنگ  که  است  معتقد  امریکا  دفاع  وزارت 

این  کردند  پیش بینی  پنتاگون  مقام های  که  طوری  به  دارد،  ادامه 

ماموریت تا 20 سال دیگر نیز ادامه می یابد.

ویژه  عملیات  امور  در  امریکا  دفاع  وزیر  معاون  شیهان،  مایکل 

ندارد  قصد  پنتاگون  گفت:  سنا  مسلح  نیروهای  کمیته  جلسۀ  در 

بکشد،  دست  افغانستان  در  ساله   12 جنگ  بر  نظارت  از  تا 

کشور  این  در  تروریسم  با  مقابله  که  می شود  پیش بینی  بنابراین 

حداقل 10 تا 20 سال آینده نیز ادامه یابد.

کرده،  اعالم  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  آنکه  وجود  با 

افغانستان  از  میالدی   2014 سال  در  امریکایی  نیروهای  آخرین 

در  امریکایی  مسوول  مقام  این  اظهارات  اگر  می شوند،  خارج 

وزارت دفاع و سایر مقام های این کشور...       ادامه صفحه 6

خربگزاری  با  مصاحبه  یک  در  کابل  در  روسیه  سفیر 

که  زمانی  دارد،  نظر  در  کشورش  که  است  گفته  رویرتز 

سال  پایان  در  را  افغانستان  ناتو  رهربی  تحت  نیروهای 

افغانستان  با  تاجیکستان  مرز  در  بگویند،  ترک  آینده 

محافظ مرزی مستقر کند.

در  را  مدت  طوالنی  و  پرفاجعه  جنگ  یک  که  مسکو 

متشکل  تهدید  نگران  گذاشته،  رس  پشت  افغانستان 

طریق  از  آن  رسیدن  و  تروریسم  و  مخدر  مواد  از 

به  مرکزی  آسیای  در  پیشین  شوروی  جمهوری های 

روسیه می باشد.

روسیه  سفارت  در  پنجشنبه  روز  شام  اوستیسیان،  اندری 

این  متوقف کردن  برای  »ما  گفت:  رویرتز  به  کابل  در 

مرز  در  مشکل  این  با  که  می دهیم  ترجیح  تهدیدها 

افغانستان مبارزه کنیم«. 

موتر  یک  کابل،  در  مسکو  سفارت  بیرونی  محوطه  در 

که  می شود  دیده  شوروی  ساخت  سبز  و  آبی  ولگای 

است  یادبودی  و  اند  کرده  ترمیم  را  آن  سفارت  پرسونل 

مجاهدین  علیه  جنگ  در  که  شوروی  رسباز  هزار   15 از 

جان باختند.

مرز  در  جدی  حضور  این  از  پیش  »ما  گفت:  او 

وضعیت  زمان  آن  در  داشتیم،  تاجیکستان  با  افغانستان 

حتی  و  تاجیکستان  روسیه،  نفع  به  این  بود.  بهرت  بسیار 

مرزی(  نقاط  )در  روسیه  که  اگر  می باشد،  افغانستان 

حضور داشته باشد«.

روسیه  مرزی  نیروهای  است  ممکن  که  گفت  اوستیان 

هرگونه  ارایه  از  اما  شوند،  عمل  وارد  زمینه  این  در 

ارقامی خودداری منود. محافظان...      ادامه صفحه 7

الوروف به بان کی مون: 

آماده سازی افغانستان 

برای 2014 رضوری است

پنتاگون:

جنگ با تروریسم در افغانستان 

تا 20 سال دیگر ادامه می یابد

ګل پاچا مجيدي: 

2014 یو تدبیر او مدیریت ته اړتیا لري

چرا ارزش 

افغانی در 

برابر دالر 

کاهش یافته 

است؟
2

4

7

5

دشوارِي 

تحليل 

دست 

نوشته هاي 

مدرن

کرزی هفتۀ 

جاری به هند 

می  رود

در برگ ها

ليرباليسم  

سيايس  جان  

رالز

7 مخ

مسکو در مرز افغانستان و تاجیکستان نیرو مستقر می کند

سفیر روسیه در کابل:

غربی ها در طول 12 سال چه کرده اند؟

هغه خلک چې قوم، ژبه او مذهب 

ورته مهم نه دی بلکې ميل 

مفکوره لري، هغوی نن په انزوا 

کې دي. خو مقابل لوری یې بیا د 

واک خاوندان دي. له ولس نه مو 

هیله دا ده او له مدين ټولنو مو 

هیله دا ده چې نور داسې کسان 

را وبايس، چې هغه واقعاً ميل 

اشخاص وي. او دا شخصیتونه په 

زرګونو دي په دې هېواد کې

حزب اسالمی با جنایت در 

شاه شهید نشان داد که هم چون 

متحد ایدیولوژیِک دیگِر خود 

یعنی گروه طالبان، هیچ طرح و 

برنامه یی سیاسی یی ندارد و نه هم 

در تالش است که مشکالِت جامعه 

از راه گفت وگو و مذاکره حل شود. 

زیرا آنانی که به خشونت ورزی 

و دهشت افکنی انس گرفته اند، 

هرگز زباِن گفت وگو و مذاکره را 

منی فهمند و به مجرد این که در 

مذاکرات به غریزۀ جاه طلبی شان 

پاسِخ مثبت داده نشود، دست به 

خشونت و جنایت می زنند. 

آقای حکمتیار همواره نشان داده که 

با "طرح های بی پشتوانۀ سیاسی" 

هیأت به کابل می فرستد ولی در 

عمل، فتوا به قتل و کشتاِر مردِم 

بی گناه می دهد

صفحه 6



که  هستند  شاهد  ما  هموطناِن  اواخر،  این  در 

غیرمرتقبه  و  به شدت  افغانی،  مقابل  در  دالر  نرخ 

حاالت،  این  از  بعضی  در  که  بوده  صعود  به  رو 

داشته  صعود  افغانی   57 رسحِد  تا  دالر  یک  حتا 

است. 

پس  کشور  مالی  نظام  که  است  حالی   در  این   

و  دیده  آسیب  شدیداً  کابل بانک،  فروپاشی  از 

قرار  خطرناک  بحراِن  یک  آستانۀ  در  اکنون 

دارد. 

بحراِن  اقتصادی،  مسایل  آگاهان  باور  به  بنابراین 

می تواند  دیگر،  بانک های  از  یکی  در  نقدینه گی 

کل نظام مالِی کشور را به نابودی سوق دهد. 

عوامل  روِی  که  می شود  تالش  جستار  این  در 

بانک داری  نظام  در  مشکالت  این  داخلِی 

دالیل  هم چنین،  و  گیرد  صورت  بحث  کشور، 

د  رهربی  هیأت  ضعف  و  افغانی  ارزش  کاهِش 

افغانستان بانک در این راستا ارایه گردد. 

بزرگ ترین  از  یکی  در  مالی  بحران  از  پس 

فطرت  عبدالقدیر  استعفای  و  کشور  بانک های 

امریکا  از  که  بانک  افغانستان  د  قبلی  رییس 

نومرب   30 تاریخ  به  دالوری  نورالله  شد،  اعالن 

و  جمهوری  رییس  فرمان  طی   2011 سال 

رییس  مقام  به  مناینده گان،  مجلس  تأییدی 

منصوب  دوم  بار  برای  بانک  افغانستان  د  کل 

گردید. 

رییس  جمهور،  رییس  مشاور  حیث  به  مدتی  او 

رییس  حیث  به   2007 تا   2004 سال  از  و  آیسا 

است،  منوده  وظیفه  ایفای  بانک  افغانستان  د 

مشخص،  دالیل  به  پارملان  توسط  بعدتر  اما 

عبدالقدیر  و  شده  صالحیت  سلب  و  استیضاح 

فطرت جانشیِن وی می گردد. 

افغانستان  د  رییس  حیث  به  وی  تقرر  از  پس  

که  می شد  برده  توقع   ،2011 سال  در  بانک 

اقتصادی  حساس  رشایط  نظرداشت  در  با 

نظام  در  جدی  اصالحات  سلسله  یک  کشور، 

جدی  تغییرات  و  گردد  رومنا  کشور  بانک داری 

در بانک مرکزی روی دست گرفته شود. 

آن که  برعالوۀ  می رسد،  مالحظه  به  چنان که  اما 

مدیریت  نبود  نیامد،  میان  به  اصالحات  این 

بانک  این  در  افتصادی  منظم  پالیسی  و  الزم 

از  بیشرت  حتا  موجود  خألهای  که  شد  سبب 

مواجه  تهدید  با  را  کشور  اقتصادِی  حیات  پیش 

سیاست های  اثر  بر  امروز  جایی که  تا  سازد؛ 

پول  بانک،  افغانستان  د  رهربی  هیأت  نادرسِت 

به شدت  و  داده  دست  از  را  خود  ارزِش  افغانی 

در حال نوسان است. 

آن  هر  که  افغانی  پول  ارزش  در  نوسان  این 

را  اقتصادی  کالن  بحراِن  و  فاجعه  یک  می تواند 

که  است  رسیع  حدی  به  باشد،  داشته  دنبال  به 

روز،  یک  طول  در  حتا  گذشته،  هفتۀ  چند  در 

به میزاِن دو افغانی کاهش را نیز شاهد بوده ایم.

یافته  شدید  تنزیل  افغانی  نرخ  که  باری  هر 

به  بانک  افغانستان  د  رهربی  هیأت  است، 

اقتصادی،  وضعیت  دادِن  جلوه  عادی  منظور 

بانک  خارجِی  اسعار  خزانۀ  از  را  هنگفتی  مبالغ 

افغانی  نرخ  تا  منوده  لیالم  بازار  در  مرکزی 

این  هرچند  یابد.  دست  موقت  ثباِت  یک  به 

افغانی  نرخ  می تواند  کوتاه مدت  در  رویکرد 

درازمدت  در  اما  دارد؛  نگه  عادی  حالت  به  را 

بانک  در  خارجی  اسعار  زخایر  شدِن  کم  با 

مواجه  بحران  با  را  کشور  اقتصاد  مرکزی، 

کشور  اقتصاد  برای  مراتب  به  این  که  می سازد 

خطرناک تر و کشنده تر خواهد بود.

نظام  که  مشکالتی  سایر  کنار  در  مشکل  این   

اقتصاد  گلوی  است،  مواجه  آن  با  کشور  مالی 

روز  از  بیشرت  روز  هر  و  می فشارد  را  کشور 

خارجی  و  داخلی  رسمایه گذاراِن  قبل،  اعتامد 

کشور  مالی  نظام  سالمِت  و  افغانی  پول  به  را 

خیلی  عواقب  می تواند  خود  که  می سازد  کمرت 

ناگوار را به اقتصاد کشور به بار آورد. 

مرحلۀ  یک  در  افغانستان  که  بدانیم  باید  همۀ 

دارد:  قرار  خویش  تاریِخ  از  حساس  بسیار 

از  خارجی  نیروهای  خروج  و   2014 ساِل 

افزایِش  و  خارجی  کمک های  کاهِش  کشور، 

با  روز  هر  که  کشور  داخلِی  سیاسی  بحران 

می شود.  تشدید   1393 انتخاباِت  شدن  نزدیک 

نظام  در  دیگر  جدی  مشکل  یک  این رو،  از 

کشور  بانک داری  سیستم  از  متشکل  که  مالی 

سقوط  به  را  افغانستان  می تواند  می باشد، 

نزدیک سازد.

هیأت  از  فوق،  چالش های  نظرداشِت  در  با 

توقع  کشور  مردِم  مناینده گان  و  دولت  رهربی 

باانرژی  وطن،  به  متعهد  افراد  تا  می شود  برده 

و  بگامرند  دولتی  مهِم  پست های  به  را  کارا  و 

در  را  خویش  وجدانِی  و  تاریخی  مسوولیت 

تا  منایند،  ادا  به خوبی  آن  مردِم  و  وطن  قبال 

رسافرازانه  موجود  مشکالِت  با  افغانستان  باشد 

بزرِگ  اهداف  به  رسیدن  در  و  کند  مبارزه 

افغانستان  نجیِب  مردم  و  نشود  ناکام  خویش 

تاریکی  و  ناامیدی  زنجیر  در  دیگر  باِر  یک  نیز 

اسیر نگردند. 
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چرا ارزش افغانی در برابر دالر 

کاهش یافته است؟

 

باال  طوری  اجرایی  قوۀ  و  مناینده گان  مجلس  میان  کشمکش 

به  بی چاره گی  روی  از  نهاد  دو  هر  می شود؛  تصور  که  گرفته 

رسواکردن هم دیگر می پردازند.

شش  کشور  مالیۀ  وزیر  که  آمد  پیش  آن،  از  پس  رشایط  این   

قانونی  خالف ورزی  و  قاچاق  به  متهم  را  مناینده گان  از  تن 

کرد.

و  پرداختند  خویش  از  دفاع  به  متهم،  وکیالن  چهارشنبه  روز 

این  اما  خواندند،  محض  کذب  را  زاخیلوال  جناب  اتهامات 

را  وکیلی  هنوز  تا  ولی  بود،  تامل  قابل  که  آن  رغم  به  دفاع 

برائت نداده است.

جمهور  رییس  دستور  به  زاخیلوال  آقای  که  اند  آن  بر  گامنه ها 

درافتاده  مجلس  با  شده  سازمان دهی  برنامۀ  یک  پی  در  و 

است. 

نظر  به  و  است  شده  پیش  از  پیچیده تر  ماجرا  این  اکنون 

تقصیر  دربارۀ  نهایی،  رای  صدور  زودی  این  به  که  می رسد 

یکی از طرفین ممکن نیست.

تا  و  منطقی  متهم،  مناینده گان  دفاعیه های  که  آن  با  زیرا 

که  است  نتوانسته  وجه  هیچ  به  اما  بود،  مستند  اندازه یی 

برخی  اظهارات  حتا  دهد.  برائت  را  آنان  بر  موجود  اتهامات 

گونه یی  به  است.  بوده  نیز  برانگیز  واکنش  مناینده گان  این  از 

بر  مبنی  ننگرهار  مردم  منایندۀ  قدیر  ظاهر  آقای  سخنان  که 

برده  فرو  خود  به  را  ها  ذهنیت  رسمایه،  دالر  ملیون ها  داشنت 

است تا ثبات شود که منبع این درامد چه بوده است.

موضع  بر  مردم  مناینده گان  از  برخی  هنوز  دیگر،  جانب  از 

که  اند  آورده  سند  حتا  و  دارند  تاکید  زاخیلوال  آقای  اختالس 

از  زیادی  شامر  عدالت  اصل  نظرداشت  در  بدون  مالیه  وزیر 

کارمندانش را از یک قوم انتخاب کرده است.

حاال پرسش آن است که در این میانه چه کسی مقرص است؟

ادعاهای  و  نیست  ممکن  اصلی  مقرص  پیداکردن  که  بی تردید 

بررسی  مورد  علنی  و  درست  صورت  به  بایستی  دوجانب  هر 

قرار گیرد.

رسانه یی  دعواهای  صورت  از  قضیه  که  الزمی است  اکنون 

بیرون گردیده و به مراجع قضایی سپرده شود.

به  است؛  شده  کشیده  مساله  این  به  کل  دادستانی  پای  آن که  با 

قضایای  تا  است  خواسته  حکومت  از  کل  دادستان  که  گونه یی 

به  زاخیلوال  آقای  پروندۀ  چنان  هم  و  فساد  به  متهم  وکیالن 

هدفی  می تواند  نیز  درخواست  امااین  شود.  سپرده  نهاد  این 

قضایا،  این  بررسی  در  که  است  آن  بر  گامنه  زیرا  باشد.  داشته 

مجریه  قوای  منایندۀ  که  زاخیلوال  آقای  سود  به  قضا  رای 

است، صادر خواهد شد. 

سوی  از  مالیه  وزیر  افشاگری  تقدیر  که  می گویند  برخی ها 

همین  در  ریشه  سنا،  مجلس  چنان  هم  و  جمهور  رییس 

حکایت دارد.

که  است  آن  ماجرا  این  بر  ناظر  و  مستقل  نهادهای  دریافت 

حساس  خیلی  مالیه  وزیر  و  مجلس  مناینده گان  فساد  قضیۀ 

قضایای  افشاگری  که  است  ممکن  لحظه  هر  و  است 

بررسی  که  است  ممکن  مثاًل  باشد.  داشته  پی  در  را  بزرگ تری 

فساد  کار  در  نیز  را  دیگری  دست های  دخالت  پرونده ها،  این 

را  فسادپیشه گان  از  زنجیره یی  نحوی  به  و  کند  شناسایی 

کمیسیون  یک  ایجاد  نیازمند  قضیه  این  این رو،  از  سازد.  افشا 

زودتر  چه  هر  که  است  صالحیت تری  با  و  ویژه  قضایی 

تشکیل شده و به کار بپردازد.

از  جلوگیری  برای  مجلس  و  حکومت  که  این  هراس  اما 

گامنه ها  دارند.  وجود  نیز  کنند،  تبانی  هم  با  بیشرت  رسوایی های 

را  شستش  رضب  که  این  برای  کرزی  آقای  که  است  آن  بر 

شده  متوسل  برنامه یی  چنین  به  باشد،  داده  نشان  مجلس  به 

ادامه  و  است  رسیده  هدفش  به  اکنون  که  است  بدیهی  است. 

خواهد  بیشرت  روسیاهی  به  منجر  نهایت  در  ماجرا،  این  دادن 

متهم  زیرا  نیست،  قضیه  این  ادامۀ  به  مایل  نیز  مجلس  شد. 

دامن  است  ممکن  قضیه،  دادن  کش  و  می شود  شمرده  اول 

نظر  به  بنابراین،  که  بگیرد  نیز  را  دیگر  مناینده گان  از  خیلی 

این  دادن  پایان  به  بالقوه  میل  نهادها  این  از  یک  هر  می رسد 

ماجرا را دارند.

آقای  پیچیدۀ  ماجرای  گره  آیا  که  ماند  منتظر  باید  اکنون، 

باصالحیت  کمیسیون  یک  در  مجلس  مناینده گان  و  زاخیلوال 

میز  روی  که  این  یا  شود  می  باز  هم  از  قضایی  ویژۀ  و 

دادستانی حکومت، به باد فراموشی سپرده خواهد شد؟

اتهام های وزیر و کیل به 

کجا می انجامد

هر باری که نرخ افغانی تنزیل شدید یافته است، هیأت رهربی د افغانستان بانک 

به منظور عادی جلوه دادِن وضعیت اقتصادی، مبالغ هنگفتی را از خزانۀ اسعار 

خارجِی بانک مرکزی در بازار لیالم منوده تا نرخ افغانی به یک ثباِت موقت دست 

یابد. هرچند این رویکرد در کوتاه مدت می تواند نرخ افغانی را به حالت عادی نگه 

دارد؛ اما در درازمدت با کم شدِن زخایر اسعار خارجی در بانک مرکزی، اقتصاد 

کشور را با بحران مواجه می سازد که این به مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک تر 

و کشنده تر خواهد بود
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پرس  دنبال  به  همچنان  مأموران  که  کرد  اعالم  پاکستان  پولیس 

کشور  این  سابق  نخست وزیر  گیالنی،  رضا  یوسف  شده  ربوده 

هستند.

پرس  گیالنی،  علی حیدر  یافنت  به  موفق  هنوز  پاکستان  پولیس 

گیالنی  علی  حیدر  است.  نشده  کشور  این  سابق  نخست وزیر 

هفته گذشته توسط مردان مسلح ربوده شد.

به  مظنون  گروه  یک  رییس  که  کرده  اعالم  پاکستان  پولیس 

ربودن این پرس جوان توسط مأموران دستگیر شده است.

سابق  نخست وزیر  پرس  که  کردند  اعالم  نیز  عینی  شاهدان 

مردان  توسط  و  شده  برده  موتر  یک  داخل  زور  به  پاکستان 

مسلح به منطقه یی نامعلوم منتقل شده است.

از  یکی  گیالنی،  موسی  علی  نام  به  علی  حیدر  بزرگ تر  برادر 

کرسی  کسب  برای  که  است  پاکستان  مردم  حزب  کاندیداهای 

کرده  رشکت  پارملانی  رقابت های  در  پاکستان  ملی  مجمع  در 

هر  با  را  برادرش  گفت،  رباینده گان  به  گیالنی  موسی  علی  بود. 

رشطی که آن ها بگذارند، آزاد کنند.

»رشیفستان؛

آیا دموکراسی پیروز شده است؟«
شد  موفق  پاکستان  اسبق  وزیر  نخست  رشیف،  نواز  حزب 

واضح  اما  شود،  پیروز  کشور  این  پارملانی  انتخابات  در  تا 

جز  نیست  کسی  انتخاباتی  رقابت  این  واقعی  پیروز  که  است 

دموکراسی!

خود  نام  که  رای دهنده گان  درصد   60 انتخابات  این  در 

برگزاری  روند  در  بودند  کرده  ثبت نام  دادن  رای  برای  را 

باالترین  میالدی   1970 سال  از  که  کردند  رشکت  انتخابات 

دهنده گان  رای  این  میان  در  می شود.  محسوب  درصد 

به  عالقه یی  سنتی  طور  به  که  شهرنشین  نخبگان  به  می توان 

حزب  تهدیدهای  وجود  با  که  کرد  اشاره  ندارند  دادن  رای 

تروریستی  گروه  قدرمتندترین  که  پاکستان  طالبان  تحریک 

رشکت  انتخابات  این  در  می شوند،  محسوب  کشور  این 

کردند.

از  بیش  جان  پاکستان  پارملانی  انتخابات  از  پیش  خشونت ها 

انتخابات  روز  در  تروریستی  حمالت  و  گرفت  را  تن   100

آنچنان  دیگر  والیت  چند  و  پیشاور  کراچی،  والیت های  در 

حضور  نشد.  رای دهنده گان  وحشت  و  ترس  باعث  باید  که 

بسیار  تعداد  جمله  از  انتخابات  این  در  رای دهنده گان  پرشور 

پاکستان  رشایط  بهبود  بر  گواهی  هم  جوانان  و  زنان  از  زیادی 

رهرب  محسود،  حکیم الله  صورت  بر  محکمی  سیلی  هم  و 

با  گروهش  که  می شود  محسوب  پاکستان  طالبان  تحریک 

کرد  تالش  است،  اسالم  ضد  انتخابات  این  اینکه  ادعای 

نادرست  را  دموکراسی  روند  و  برتساند  را  رای دهندگان  تا 

نشان دهد.

و  درگیری  بدون  پاکستان  شنبه  روز  پارملانی  انتخابات 

برای  آشکاری  اقدامات  که  طوری  به  نشد،  برگزار  ناآرامی 

در  تقلب  ایجاد  یا  انتخابات  برگزاری  روند  کردن  متوقف 

و  کراچی  والیت  در  واقع  انتخاباتی  حوزه  چندین  در  آن 

حسین،  الطاف  گرفت.  صورت  کشور  این  دیگر  والیت های 

در  مستقر  قومی  متحد  جنبش  خودخواسته  تبعید  در  رهرب 

علیه  آشکار  تهدیدآمیز  خشونت  یک  به  یکشنبه  روز  لندن 

یکی  در  مجدد  رای گیری  خواستار  که  صلح آمیز  تظاهرات 

این  کرد.  اشاره  بودند،  انتخابات  برگزاری  محل  شهرهای  از 

والیت  در  است.  حاکم  کراچی  والیت  در  سیاسی  حزب 

است،  شبه نظامیان  سلطه  تحت  که  نیز  پاکستان  بلوچستان 

رای  برگه های  افراد  این  که  دادند  نشان  انتخاباتی  تخلفات 

زمان  هم  طور  به  نیز  بلوچ  جدایی طلبان  کردند.  دستکاری  را 

کردند  تروریستی  فعالیت های  به  اقدام  بلوچستان  والیت  در 

دیگر  و  رای دهندگان  انتخاباتی،  نامزدهای  ترساندن  با  تا 

میزان  کاهش  باعث  انتخابات  این  در  رشکت کننده  افراد 

رای دهندگان شوند.

روند  علیه  تهدید  بزرگرتین  پاکستان،  مناطق  بیشرت  در  اما 

و  صالحیت  عدم  بلکه  نبود  فساد  و  خشونت  رای گیری 

از  برخی  می شدند.  محسوب  تهدید  اصلی ترین  بی کفایتی 

تا  می ماندند  منتظر  ساعت  شش  از  بیش  باید  رای دهندگان 

مسووالن  بیندازند.  آرا  صندوق های  در  را  خود  رای  برگه 

هیچ  و  گرفته  قرار  آموزش  تحت  ندرت  به  انتخابات 

نواز  دولت  بودند.  نداده  انجام  انتخابات  روز  از  پیش  مترینی 

اصالحات  روند  به  باید  پاکستان  جدید  نخست وزیر  رشیف، 

اساسی  تغییرات  این  و  دهد  ادامه  فدرال  انتخابات  کمیسیون 

آتی  انتخابات  از  پیش  ماه  چند  و  هفته  چند  طی  تنها  نباید 

صورت گیرد.

به  نسبت  عمومی  اعتامد  افزایش  برای  اسالم آباد  دولت 

میلیون   36 ویژه  به  پاکستان  مردم  برای  باید  دموکراسی  روند 

اهمیت  تنها  نه  کرده اند  نام  ثبت  جدیدا  که  رای دهنده ای 

رایشان بلکه حق آنها برای رای دادن را مشخص کند.

در  هم  پاکستانی ها  که  آنچه  حارض  حال  در  و  دست کم 

نظر  اتفاق  به  آن  خصوص  در  هم  و  هستند  مخالف  آن  مورد 

جلو  به  رو  دموکراسی  روند  که  است  این  یافته اند،  دست 

قضاییه  قوه  ارتش،  پاکستان  در  قدرت  اصلی  عامالن  است. 

یکدیگر  با  گذشته  سال  پنج  در  خصوصی  رسانه های  و 

متامی  و  شده  کنرتل  اختالفات  این  اما  داشته اند  اختالف 

پارملانی  انتخابات  برگزاری  روند  جریان  در  عامالن  این 

خود  مسیر  از  دموکراتیک  روند  این  تا  کرده  خویشنت داری 

روند  در  رای دهندگان  پرشور  حضور  وجود  با  نشود.  خارج 

به  آن،  برگزاری  از  پیش  موجود  هیجان  و  شوق  و  انتخابات 

را  دموکراتیک  سیستم  این  نیز  پاکستان  مردم  که  می آید  نظر 

است  کشوری  پاکستان  باشید  داشته  خاطر  به  پذیرفته اند. 

رییس  و  ارتش  قدرمتند  مرد  مرشف،  پرویز  جرنال  که 

 60 باالی  محبوبیت  از  روزی  کشور  این  اسبق  جمهوری 

درصدی برخوردار بود.

شود،  احیا  دموکراسی  از  طرفداری  حس  این  اگر  اما 

نتایج  این  کارگیری  به  شاهد  تا  می خواهند  رای دهنده گان 

روند  معنادار  اصالح  و  مناسب  دولت  یک  تشکیل  برای 

طی  که  پاکستان  مردم  حزب  باشند.  کشور  این  در  اقتصادی 

بر  را  کشور  این  در  حاکم  ائتالف  رهربی  گذشته  سال  پنج 

میان  در  اتفاق نظر  ایجاد  فرهنگ  القای  برای  باید  داشت  عهده 

سیاسی  نخبگان  این  کند.  کمک  پاکستان  سیاسی  نخبگان 

کنند  تصویب  را  اساسی  قانون  در  اصلی  اصالحیه  سه  باید 

باید  بلکه  باشد،  گسرتده  آرای  توافق  شامل  باید  تنها  نه  که 

در  مردم  گسرتده  حضور  باعث  که  را  انتخاباتی  اصالحات 

انتخاباتی روز شنبه شد نیز در نظر بگیرند.

مدیریت  در  شدت  به  پاکستان  مردم  حزب  دیگر،  سوی  از 

»برنامه  که  حالی  در  خورده  شکست  کشور  این  اقتصاد 

کم  خانواده های  برای  که  بوتو«  بی نظیر  درآمدهای  از  حامیت 

آسیب های  کردن  محدود  در  می پردازد،  مالی  تامین  به  درآمد 

موفق  پاکستان  کم درآمد  قرش  بر  اقتصادی  رکود  از  ناشی 

رشد  افزایش  مساله  در  ناچیزی  بسیار  اقدامات  اما  بوده 

همچنین  پاکستان  مردم  حزب  است.  داده  انجام  اقتصادی 

درآمد  بر  مالیات  میزان  افزایش  برای  برنامه هایی  انجام  مانع 

میلیاردها  سالیانه  که  شده  کشوری  منسوخ  اقدامات  اصالح  یا 

مردم  حزب  رهربی  تحت  دولت  دارد.  همراه  به  هزینه  دالر 

ورشکستگی  آستانه  در  را  تصدی اش  زمان  بیشرتین  پاکستان 

به رس برده است.

این  در  دولت  منتقد  پاکستانی های  از  زیادی  بسیار  تعداد 

چرا  دادند؛  رای  نواز  شاخه  پاکستان  لیگ  مسلم  به  انتخابات 

زیاد  احتامل  به  و  بوده  بازار  حامی  حزب  این  نظرشان  به  که 

اقتصاد مرده پاکستان را ترمیم می کند.

نواز  انتخابات،  زمان  از  و  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در 

اولویت های  در  اقتصادی  اصالحات  که  کرد  مشخص  رشیف 

پاکستان  سیاسی  نخبگان  به  باید  اما  دارد  قرار  وی  کاری 

بپردازند.  تاخیری  هیچ  بدون  را  خود  مالیات های  بگوید 

توسعه  و  اشتغال زایی  خصوص  در  باید  همچنین  وی 

بدین  این  بپردازد.  رسمایه گذاری  به  اساسی  زیرساخت های 

و  حمل  شبکه های  و  حرفه ای  فنی-  آموزش  که  است  معنا 

ریلی  خطوط  از  استفاده  و  بزرگراه ها  طریق  از  عمومی  نقل 

به  همواره  اینکه  از  بین امللل  جامعه  بگیرند.  قرار  اولویت  در 

کمک رسانی به دولت پاکستان بپردازد، ناراضی است.

تر  بزرگ  بسیار  است  مواجه  آن  با  پاکستان  که  چالش هایی 

تورم  با  کشور  این  اقتصاد  می رسد.  نظر  به  باید،  که  آنچه  از 

قابل  طرز  به  اسالم آباد  دولت  و  شده  مواجه  رکود  با  توام 

همیشگی  تهدیدی  تروریسم  است.  ورشکسته  مالحظه ای 

رسطانی  چون  افراطگرایی  و  می رسد  نظر  به  کشور  این  در 

پاکستان،  همسایه  کشور  و  می خورد  را  پاکستان  که  است 

است  روبرو  دیگر  داخلی  جنگ  یک  با  احتامال  افغانستان 

که  انتخابات  این  در  مردم  گسرتده  حضور  وجود  با  اما 

ارتش،  حامیت  و  داده  رخ  پاکستان  تاریخ  در  اولین بار  برای 

از  رسانه ای  و  پزشکی  قضایی،  مقام های  سیاستمداران، 

است.  نهاده  راه  این  در  مهم  گامی  کشور  این  دموکراسی، 

انجام  برای  پیش رشط هایی  مرشوع  حکومتی  و  سیاسی  ثبات 

اصالحات در این کشور محسوب می شوند.

مرشف،  پرویز  جرنال  توسط  تنها  انتخابات  این  مسلاًم 

را  کشور  این  انتخابات  که  پاکستان  سابق  جمهوری  رییس  

خود  برای  قدرت  به  بازگشت  برای  طالیی  فرصت  یک 

وی  که  چرا  است،  نشده  شناخته  رسمیت  به  می دانست، 

ارزش های  سیاست  صحنه  به  بازگشت  با  می توانست 

دموکراسی  که  گفته  وی  کند.  زنده  را  دموکراسی  حقیقی 

پاکستان  مردم  آالم  التیام  باعث  می تواند  مناسب  حکومت  و 

قدرمتند  مقامات  از  یکی  جانب  از  مشوقانه  سخنان  این  شود. 

حکومت  نهایی  فصل  که  نیست  معنا  بدان  پاکستان  ارتش 

سیاسی  هوشیاری  اما  باشد  شده  نوشته  پاکستان  در  نظامیان 

انتقال  وظیفه  که  خربی  کانال  ده ها  کمک  به  پاکستانی ها 

گذشته  دهه های  از  بیش  اکنون  هم  دارند  را  سیاسی  اخبار 

پاکستان  دموکرات های  است.  برخوردار  ویژه یی  اهمیت  از 

هم  و  دارند  کشور  این  در  حکمرانی  برای  مشخصی  وظیفه 

اکنون باید به قول خود عمل کنند.

پرس گیالنی همچنان 

مفقود است

هشدار روسیه به امریکا:

عبور از خطر قرمز بس است
دوجانبه  دیدار  در  کی مون  بان  و  روسیه  خارجه  امور  وزیر 

رضورت  بر  روسیه،  جنوب  در  سوچی  تفرجگاه  در  خود 

راهکارهای  و  مذاکرات  انجام  طریق  از  سوریه  بحران  حل 

سیاسی تاکید کردند.

کنفرانس  در  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف،  رسگئی 

عنوان  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان  با  مشرتک  خربی 

از  سوریه  بحران  حل  بر  طرف  دو  دیدار  این  در  داشت: 

طریق مذاکرات تاکید کردند.

داشت:  عنوان  است،  کرده  سفر  روسیه  به  که  کی مون  بان 

کری،  جان  و  الوروف  میان  آمده  وجود  به  توافق  از  باید 

سیاسی  راهکار  کنیم.  استفاده  امریکا  خارجه  امور  وزیر 

می آید  شامر  به  سوریه  مسأله  حل  برای  کار  راه  بهرتین 

مذاکرات  طریق  از  کشور  این  در  موجود  بحران  باید  و 

کنفرانس  زمان  تعیین  خصوص  در  رایزنی ها  شود.  حل 

برای  را  وقت  نباید  و  دارد  ادامه  همچنان  سوریه  درباره 

حل بحران سوریه تلف کنیم.

اردن  لبنان،  بر  سوریه  بحران  داد:  ادامه  ملل  سازمان  دبیرکل 

منابع  از  همچنین  ما  دارد.  تاثیر  نیز  منطقه  کشورهای  و 

شیمیایی  سالح های  از  استفاده  درباره  را  اطالعاتی  مختلف 

نیز  را  حادثه  محل  باید  اما  کرده ایم  جمع آوری  سوریه  در 

به  ورود  آمادگی  ملل  سازمان  کارشناسان  کنیم.  بررسی 

به  ورود  برای  دمشق  موافقت  منتظر  و  دارند  را  سوریه 

این کشور هستند.

آینده  در  که  کرد  امیداواری  ابراز  ادامه  در  نیز  الوروف 

ملل  سازمان  نظارت  تحت  بین املللی  کنفرانس  نزدیک 

برای بررسی مساله سوریه برگزار شود.

سوریه«  ارضی  متامیت  حفظ  »رضورت  بر  همچنین  وی 

جمله  از  سوریه  همسایه های  متام  گفت:  و  کرد  تاکید 

سوریه  صلح  بین املللی  کنفرانس  در  باید  ایران  و  عربستان 

خصوص  در  تحقیقات  تا  است  آماده  دمشق  کنند.  رشکت 

استفاده از سالح های شیمیایی انجام شود.

بر  را  دفاعی  سالح های  روسیه  گفت:  ادامه  در  الوروف 

اساس معاهده های بین املللی به سوریه ارسال می کند.

و  است  زیاد  بسیار  جهان  در  موجود  مشکالت  افزود:  وی 

ملل  سازمان  محوری  نقش  ایفای  آنها  فصل  و  حل  راه  تنها 

و  حل  برای  سیاسی  حل  راه  اساس  ژنو  کنفرانس  است. 

فصل مساله سوریه است.

عنوان  کوریا  دو  مساله  خصوص  در  چنین  هم  الوروف 

نباید  و  کرد  دوری  نامناسب  اقدامات  از  باید  داشت: 

در  تنش ها  موجود،  رشایط  از  استفاده  سوء  با  که  گذاشت 

شود.  نظامی  خاورمیانه  بهانه  این  به  و  یافته  افزایش  منطقه 

در  ملل  سازمان  قطعنامه های  با  شاملی  کوریای  اقدامات 

این  به  مناسبی  پاسخ  باید  که  کردیم  تاکید  ما  و  است  تضاد 

اقدامات داده شود.

فدرال  امنیت  رسویس 

مسکو  کرد،  اعالم  روسیه 

 2011 سال  در  امریکا  به 

خصوص  در  میالدی 

به  برای  تالش ها  توقف 

عامالن  گرفنت  خدمت 

جاسوس  عنوان  به  امنیتی 

از  یکی  و  داده  هشدار 

سیا  سازمان  جاسوسان 

سال  جنوری  ماه  در  را 

از  پس  میالدی  جاری 

به  واشنگنت  بی اعتنایی 

این هشدارها اخراج کرد.

خربگزاری  گزارش  به 

نیکوالی  رویرتز، 

سخنگوی  زاخاروف، 

فدرال  امنیت  رسویس 

مسکو  گفت:  روسیه 

سازمان  عامل  این  اخراج 

تا  داد  صورت  آرامی  به  میالدی  جاری  سال  جنوری  ماه  در  را  سیا 

دیپلامت های  از  یکی  فوگل،  رایان  که  زمانی  گذشته  هفته  در  آنکه 

بازداشت  روسیه  امنیتی  ماموران  توسط  جاسوسی  اتهام  به  امریکایی 

مقام های  گفته  به  بنا  که  چرا  شد  علنی  مسکو  دولت  اقدام  این  شد، 

خصوص  در  روسیه  نگرانی های  و  هشدارها  به  امریکا  مسکو  دولت  

جاسوسان امریکایی در کشورش بی اعتنایی کرد.

عبور  قرمز  خط  از  سیا  سازمان  افزود:  روسی  دولت  مسوول  مقام  این 

کرده و ما را مجبور ساخت تا به اقدامی متقابل دست بزنیم.

اینکه  اعالم  با  گذشته  هفته  سه شنبه  روز  روسیه  فدرال  امنیت  رسویس 

برای  رسوایی ها  بزرگرتین  از  یکی  امریکایی  دیپلامت  فوگل  دستگیری 

می شود،  محسوب  اخیر  سال  سه  طی  رسد  جنگ  دوران  دشمن  دو  این 

امنیتی  افرسان  از  یکی  تا  داشت  قصد  امریکایی  فرد  این  کرد:  اعالم 

روسیه را به عنوان یکی از عامالن سازمان سیا به خدمت بگیرد.

رییس  به  روسیه  فدرال  امنیت  رسویس  میالدی   2011 سال  اکترب  در 

عامالن  تحریک آمیز  اقدامات  اگر  که  داد  هشدار  مسکو  در  سیا  سازمان 

روسیه  امنیتی  رسویس  کارمند  گرفنت  خدمت  به  تداوم  هدف  با  سیا 

متقابل  اقدام  به  دست  مسکو  فدرال  امنیت  رسویس  گیرد،  صورت 

می زند.

به  سیا  سازمان  گفت:  ادامه  در  روسیه  امنیتی  رسویس  این  سخنگوی 

فعالیت  به  و  نکرد  توجهی  هیچ  مساله  این  خصوص  در  ما  هشدارهای 

ما  داد  ادامه  روسیه  امنیتی  نیروهای  گرفنت  خدمت  به  زمینه  در  خود 

نیز مجبور شدیم دست به اقدام متقابل بزنیم.

دیگر  امریکایی  دیپلامت  یک  میالدی  گذشته  سال  دسمرب  افزود:  وی 

کرد  تالش  می رفت  شامر  به  مسکو  در  امریکا  سفارتخانه  سوم  نفر  که 

بگیرد  خدمت  به  سیا  سازمان  جاسوس  عنوان  به  را  روس  عامل  یک  تا 

که بالفاصله دستگیر شد. این فرد بنیامین دیلون نام داشت.

این  خصوص  در  مسکو  در  امریکا  سفارتخانه  که  است  حالی  در  این 

از  میالدی  جاری  سال  جنوری  ماه  در  دیلون  بنیامین  آیا  که  مساله 

مسکو اخراج شده اظهار نظری نکرده است.

تحلیل- فارن پالسی           

الوروف:

تحقیقات دربارۀ سالح های شیمیایی انجام شود



سال پنجم y شامرة یکهزار و شصتم y شنبه 28 اردیبهشت/ثور y 1392 18 می 42013 www.mandegardaily.com

طناِب اعتامد به نفس
دارد.  دیگران  جانِب  از  شدن  تأيید  به  نیاز  و  است  اجتامعی  موجودی  ذاتاً  انسان 

اعتامد  تقویت  و  حفظ  جهت  دیگران  رفتارهای  تحلیل  برای  دانشی  داشنت  بنابراین، 

به نفس، پیش نیاِز ورود به جامعه يی پر از تنوِع رفتاری است. 

او  و  شود  پیچیده  فرد  گردِن  دور  به  یا  می تواند  ریسامنی  هم چون  نفس  به  اعتامد 

به  رسیدن  و  رفنت  باال  برای  وسیله يی  یا  کند،  نزدیک  خود  شخصیتِی  مرگ  به  را 

قله های توانایِی خود باشد. 

با  انسان  گاه  است.  خود  به  ایامن  و  اعتامد  موفقیت،  و  جمعی  زنده گی  پیش نیاز 

باعث  که  می کند  سواالتی  درگیر  را  خود  رفتارها،  برخی  از  اشتباه  برداشت هایی 

گیرند،  قرار  تحلیل  مورد  رفتارها  هامن  اگر  اما  می شود.  او  نفس  به  اعتامد  ضعف 

رفتار  انعکاس  بر  دلیل  این  و  می کند  رفتار  خاص  نوعی  شخص  هر  که  می فهمیم 

رفتارِی  تنوع  است  کافی  تنها  اشتباه،  برداشت های  این  از  رهایی  برای  نیست.  ما 

چند  مطلب،  این  در  نشویم.  سوءبرداشت  این  دچار  دیگر  تا  کنیم  درک  را  دیگران 

راه رسیع و ساده را برای افزایش سطح اعتامد به نفس، به شام پیشنهاد می کنیم. 

  درک توانایی ها 
به  شام  اگر  دارد.  توانایی هایی  چه  و  کیست  که  کند  درک  باید  فرد  قدم،  اولین  در 

خود  موقعیت  وقتی  باشید،  داشته  نفس  به  اعتامد  خود  داشته های  و  موقعیت  دلیل 

به  اگر  اما  می کند؛  پیدا  کاهش  نیز  شام  زنده گی  به  امید  و  توانایی  دهید،  دست  از  را 

رشایطی  هر  در  هرگز  باشید،  داشته  ایامن  اهداف تان  به  دست یابی  در  خود  توانایی 

ناامید نخواهید شد. 

  انتخاب الگویی متناسب با خود 
که  هستند  افرادی  می برند،  رنج  پایین  نفس  به  اعتامد  از  که  کسانی  بیشرت 

باعث  مساله  این  هستند.  آنان  خود  با  متفاوت  بسیار  آن ها  الگوی  شخصیت های 

یک  انتخاب  بنابراین  شوند.  دوگانه گی  دچار  همیشه  مسیر  ادامة  در  آن ها  می شود 

رشایط  جنسیت،  قومیت،  جمله  از  زیادی  نکات  رعایت  مستلزم  مناسب  الگوی 

زنده گی و... است. 

کوته فکری  رس  از  عده يی  قطعاً  باشید،  متفاوت  جامعه  یک  در  بخواهید  که  هنگامی 

باعث  انتقادات  این  هجوم  مواقع  اکرث  در  می کنند،  شام  نقد  به  رشوع  دشمنی  یا 

صحیح  انتقادات  این  آیا  این که  از  غافل  بردارید  راه  ادامة  از  دست  شام  می شود 

است یا خیر. 

آنان  اهمیت  و  ارزش  نسبت  به  باید  شام  زنده گی  در  دیگران  تاثیرگذاری  بنابراین 

گروه  انتخاب  در  نشود.  شام  نفس  به  اعتامد  کاهش  باعث  تا  باشد  شام  زنده گی  در 

مرجع خود، حساسیت به خرج دهید. 

  شاد زنده گی کنید 
درک  و  صحیح  الگوی  انتخاب  با  شام  اگر  کرد،  شوخی  زنده گی  با  است  الزم  گاهی 

بسیار  شخصی  و  شوید  نزدیک  خود  اهداف  به  برنامه ریزی  و  خود  توانایی های 

آیا  که  می شوید  لحظه يی  بحران  دچار  مشکالت  با  برخورد  محض  به  باشید،  جدی 

جامعه  می شود  موجب  جدیت  این  دیگر،  طرفی  از  و  خیر  یا  بوده  درست  مسیرتان 

اجتامع  در  را  شام  پذیرش  است  ممکن  نیز  این  و  کند  فرض  مغرور  فردی  را  شام 

کاهش دهد. 

احتاملی  مسايل  هم  تا  کرد  زنده گی  شاد  جدیت،  عین  در  است  الزم  دلیل،  همین  به 

این  که  شد،  واقع  مقبول  دیگران  جانب  از  هم  و  کرد  حل  ساده گی  به  را  رو  پیش 

موجب افزایش اعتامد به نفس خواهد شد. 

  واقعی باشید 
اعتامدی  درگیر  را  انسان  باشد،  فرد  رویاهای  به خاطر  فقط  نفس  به  اعتامد  اگر 

چرا  هستند؛  شکننده  بسیار  کاذب،  نفس  به  اعتامد  با  افراد  می کند.  خود  به  کاذب 

آن ها  شدِن  طرد  موجب  تنها  نه  شکننده گی  این  و  نیستند  می کنند،  ابراز  آن چه  که 

واقع  در  و  می کند  نزدیک  شکست  به  قدم  به  قدم  را  آن ها  بلکه  می شود،  جامعه  در 

می کنند  تظاهر  به  وادار  را  خود  بلکه  ندارند،  نفس  به  اعتامد  تنها  نه  افراد  این گونه 

را  خود  بوده اید،  امروز  به  تا  آن چه  به خاطر  پس  کنند.  پنهان  را  خود  ضعف های  تا 

قبول داشته باشید.

         عزت الله فوالدوند

رالز  سيايس »،  «ليرباليسم   كتاب   در 

و  منصف   افراد  كه   دهد  نشان   مي خواهد 

برابر  يك ديگر  با  و  آزاد  را  خود  كه   متعقيل  

به   عمل   در  است   ممكن   چه گونه   مي دانند، 

و  عدالت پرور  جامعه يی   واقعي   صورت  

رشط   نخستني   بياورند.  وجود  به   ثبات   با 

سيايس   مفهوم   كه   است   اين   جامعه يی   چنني  

مفهوم   باشد.  حكم فرما  آن   بر  عدالت  

اين   به   چيز  همه   از  قبل   عدالت   سيايس  

رالز  اصطالح   به   كه   مي شود  ممتاز  ويژه گي  

هرگونه   از  يعني   است ،  ايستاده »  خود  »به  

يا  معرفت شناختي   و  متافيزييك   فرض  

بحث هاي   از  و  است   مستقل   عمومي   اخالق  

و  اخالقي   اصول   منشای  دربارۀ   فلسفي  

مسالۀ  حتا   و  آن ها  از  ما  شناخت   نحوۀ 

از  و  مي كند  اجتناب   اصول   آن   حقيقت  

به   واقع   در  اين   است .  يب طرف   حيث   اين  

مثابۀ   به   عدالت   مفهوم   بازسازي   معناي  

كتاب   در  پيش   سال ها  رالز  كه   است   انصاف  

بود.  كرده   مطرح   عدالت   باب   در  نظريه يی  

اعتقادات   از  فارغ   بايد  افراد  منظور  اين   براي  

به   خود  به   مسليك ،  يا  مذهبي   يا  اخالقي  

بنگرند.  دموكرايس   يك   شهروندان   عنوان  

است   شدين   رالز،  عقيدۀ   به   چيزي   چنني  

برخي   از  رصف نظر  و  حال   هر  به   مردم   زيرا 

و  عميق   باورهاي   برخي   در  اعتقادات شان ، 

نظر  اشرتاك   عدالت   اصولِ   دربارۀ   ريشه دار 

عدالت،   سيايس   مفهوم   مي گويد  رالز  دارند. 

داراي  سه  ويژه گي  است :

اجتامعي   و  سيايس   نهادهاي   مورد  در  يك  ـ 

كاربرد  جامعه   اسايس   ساختار  يعني   اسايس ، 

دارد.

طرح   قابل   فراگري،  نظريه هاي   از  مستقل   دوـ 

نظريه ها  آن   از  اجامعي   البته   هرچند  است . 

رالز،  اصطالح   به   يا  تأييد  را  آن   است   ممكن  

اجامعي  متداخل ، بكند.

فرهنگ   در  نهفته   اسايس   ايده هاي   از  سه ـ 

مي آيد،  به دست   ليربال   رژيم هاي   سيايسِ  

آزاد  افرادي   عنوان   به   شهروندان   تلقي   مانند 

همكاري   براي   نظامي   را  جامعه   كه   برابر  و 

عاقالنه  مي دانند.

در  چهارچويب،   چنني   در  سيايس   اصول 

مي توانند  و  دارند  ليربال   خصلت   صوريت  

اعامل   جامعه   اسايس   ساختار  مورد  در 

شوند كه:

و  حقوق   بعيض   از  فهرستي   حاوي   يك ،    

آزادي ها و امكانات  اسايس  باشند.

مزبور  امكانات   و  آزادي ها  و  حقوق   دو، 

اولويت  دهند  كساين   مدعيات   بر  را 

مبناي   بر  را  مردم   جميع   مي خواهند  كه  

و  سعادت   به   فراگري  و  جامع   آموزه هاي  

كامل  برسانند.

وسايل   كه   باشند  اقدامايت   ضامن   سه ، 

اختيار  در  را  آزادي   از  موثر  استفادۀ  

شهروندان  بگذارند.

اين جا  در  رالز.  سيايس   ليرباليسم   يعني   اين  

اشاره   هم   مهم   موضوع   يك   به   نيست   بد 

ساير  از  او  ليرباليسم ِ  متايز  وجه   كه   كنيم  

انديشۀ  رسارس  در  فرض   ليرباليسم هاست . 

افراد  از  مركب   جامعه يی   وجود  بر  رالز 

درباب   »نظريه یي   در  چه   است .  برابر  و  آزاد 

او  سيايس »  »ليرباليسم   در  چه   و  عدالت » 

بار  به   نتايجي   چه   اين معنا  ببيند  مي خواهد 

جامعه یي   مي توان   چه گونه   به ويژه   و  مي آورد 

از  آزادي خواهان   مطالبات   بني   كه   كرد  بنياد 

ديگر،  طرف   از  برابري طلبان   و  يك طرف  

زيرا  كند.  داوري   عقالنيت   با  و  منصفانه  

با  مطالبات   گونه   دو  اين   جامعۀ  آزاد  هر  در 

يك ديگر تعارض  خواهند داشت .

را  برابري   و  آزادي   مسالۀ   شخصاً  من  

كه   مي كنم   ]الشتک[  ِكش   يك   به   تشبيه  

كنيم،   اضافه   طولش   به   و  بكشيم   هرچه قدر 

هرچه قدر  يعني   مي شود،  كم   عرضش   از 

برابري   دهيم   گسرتش   را  آزادي   بخواهيم  

آزادي   كنيم   زياد  كه   را  برابري   مي شود،  كم  

كم  مي شود.

زمان   از  برابري   و  آزادي   ميان   تعارض   اين  

همواره   فرانسه   كبري  انقالب   و  امريكا  انقالب  

هامن   و  داشته   وجود  دموكراتيك   جوامع   در 

ليرباليسم   ميان   امروز  تا  كه   است   فرقي  

و  آزادگذار  ليرباليسم   يعني   مثبت   و  منفي  

بحث   اين   اوايل   در  كه   رفاه گسرت  ليرباليسم  

عقيدۀ  به   دارد.  وجود  كرديم ،  اشاره   آن   به  

تعارض   اين   رفع   عهدۀ  از  جامعه یي   رالز، 

به   باشد  منصفانه يی   نظام   كه   برمي آيد  ديرپا 

به   نسيل   از  زمان   طول   در  همكاري   منظور 

حاكم   آن   در  انصاف   كه   جامعه يی   بعد.  نسل  

در  منصفانه   داوري   براي   مرجعي   و  نباشد 

ستمگر  جامعه يی   باشد،  نداشته   وجود  آن  

است  و پايدار نخواهد ماند.

همني  دقيقاً  سيايس   فلسفۀ  اسايسِ   كار 

از  عبارت   انصاف   كند  تعريف   كه    است  

اين   براي   پاسخي   مي خواهد  رالز  چيست . 

كه   جامعه یي   در  كه   كند  پيدا  عمومي   مسالۀ 

نظريه هاي   به   قایل  آن   افراِد  وسيعِ   اكرثيت  

غريليربال   استند،  ايدیولوژي هاي   يا  فراگري 

داشته   ليربال   دموكرايس   مي توانيد  چه گونه  

عنوان   به   شام  كه   است   اين   پاسخ  باشيد. 

قایل   نظريه يی   هر  به   مي توانيد  شخص 

شهروند،  عنوان   به   كه   رشط   اين   به   باشيد 

ويل   كنيد.  تأييد  را  عدالت   ليربايل ِ  اصول  

چه گونه   كه   است   اين   پرسش   اكنون  

عبارت   به   يا  اصول   اين   رِس  بر  مي توان  

كرد.  توافق   عدالت،   سيايس   مفهوم   ديگر 

سيايس   فلسفۀ  اسايس   پرسش   واقع   در  اين  

و  عقل   اساس   بر  كه   است   اين   پاسخ   است . 

هنگامي   شهروندان   مي نويسد  رالز  انصاف . 

به   يك ديگر  به   وقتي   كه   منصف اند  و  عاقل  

بر  مبتني   نظامي   در  برابر  و  آزاد  افراد  عنوان  

حارض  مي نگرند،  نسل ها  طول   در  همكاري  

منصفانه ترين   معتقدند  آن چه   پايۀ   بر  باشند 

رشايطي   است،   سيايس   عدالت   از  تصور 

كنند.  پيشنهاد  يك ديگر  با  همكاري   براي  

كه   است   اين   انصاف   و  عقل   ديگِر  رشط  

اساس   بر  باشند  داشته   موافقت   شهروندان  

و  اوضاع   در  ولو  كنند  عمل   رشايط   آن  

متام   منافع شان   بهاي   به   كه   خاص   احوايل  

هم   شهروندان   ساير  آن كه   بر  مرشوط   شود، 

رشايط  ذكر شده  را بپذيرند.

كار اسايسِ  فلسفۀ سيايس  دقيقاً همني  است  كه  تعريف  كند 

انصاف  عبارت  از چيست . رالز مي خواهد پاسخي  براي  اين  مسالۀ 

عمومي  پيدا كند كه  در جامعه یي  كه  اكرثيت  وسيعِ  افراِد آن  قایل 

به  نظريه هاي  فراگري يا ايدیولوژي هاي  غريليربال   استند، چه گونه  

مي توانيد دموكرايس  ليربال  داشته  باشيد. پاسخ اين  است  كه  شام 

به  عنوان  شخص مي توانيد به  هر نظريه يی  قایل  باشيد به  اين  

رشط  كه  به  عنوان  شهروند، اصول  ليربايل ِ عدالت  را تأييد كنيد

بخش چهارم و پایانی

ليرباليسم  سيايس  جان  رالز



نويسنده: امربتو اکو

برگردان: مجتبی ویسی

كار  مختلف  مراحل  از  كه  مشتاق اند  اغلب  زبان شناسان 

می شود،  اثر  يك  خلق  به  منجر  آن چه  هر  و  مؤلف  يك 

نسخه هاي  و  پيش نويس ها  ديدن  شيفتة  آنان  آورند.  در  رس 

تا  گرفته  آن ها  اولني  از  هستند؛  نويسنده  يك  چرك نويس 

نام  يادداشت«  »تحليل  را  فعاليت  و  عمل  اين  آخرين شان. 

تحريرهاي  يا  رسدستي  يادداشت هاي  تحليل  نهاده اند. 

مؤلف  كه  درمی آيد  كار  از  خوب  وقتي  منت،  يك  مختلف 

يك  خلق  گوناگون  مراحل  در  را  دست نويس هايش  كتاب 

ياد  مقصود  به  نيل  براي  آن ها  وجود  باشد.  گذاشته  جا  بر  اثر 

شده، رضوري است.

در  را  مانتزوين1  اِلساندرو  دست نويس هاي  ما  مثال،  براي 

گلريزان2  عنوان  تحت  اثرش  شكل گريي  مختلف  مراحل 

احساسات  تغيري  مشاهدة  دليل،  همني  به  و  داريم  اختيار  در 

اصالحات  كوچك ترين  يا  و  اسايس  دگرگوين هاي  مؤلف، 

بسيار  كاري  عالقه مند  افراد  براي  منت،  در  آمده  عمل  به 

نسبت،  هامن  به  است.  توجه  خور  در  و  لذت بخش 

اشعار  بهرتين  از  برخي  شكل گريي  مختلف  مراحل  ديدن 

خريه كننده  نيز،  ناپل  شهر  ميل  كتاب خانة  در  جاكومولئوپاردي 

تصحيح  يك  كه  درمی يابيم  آن ها  كمك  به  است.  هيجان آور  و 

حالتي  آن  به  و  داده  تغيري  بنياد  از  را  شعري  چه گونه  جزيي، 

سحرآميز بخشيده است.

منت،  يك  در  شده  اعامل  تغيريات  درك  براي  كه  است  بديهي 

و  باشد  گذاشته  به جا  خود  از  يادداشت هايي  لزوماً  بايد  مؤلف 

كرده،  ايجاد  اصيل  دست نويس  در  كه  را  اصالحايت  آن ها  در 

نظري  مؤلفي  با  مثال  عنوان  به  اگر  ميان،  اين  در  باشد.  برشمرده 

او،  از  دست نوشته يي  هيچ  كه  ـ  داريم  كار  و  رس  اليگريي  دانته 

هامن  از  بازي  ـ  است  منانده  باقي  الهي  كمدي  كتاب  از  حتا 

ابتدا و قبل از رشوع، پايان يافته تلقي می شود.

اديب،  نقد  حوزه هاي  در  دست نويس  اصالح  بحث 

جايگاه  از  اديب،  تحقيقات  ساير  و  اثر  خلق  روان شنايس 

نظر  به  منطقي  دليل،  همني  به  است.  برخوردار  ويژه يي 

دست نوشته هاي  و  متون  »مؤسسة  چون  نهادي  اگر  می رسد 

بسياري  پاريس،  علمی  شهر  تحقيقات  ميل  مركز  در  مدرن« 

از هاميش ها و سمينارهايش را به آن اختصاص داده باشد.

بود  يافته  اختصاص  پرسيش  به  سمينارها  تازه ترين  از  ييك 

است:  نگرفته  قرار  ارزيايب  مورد  درستي  زاوية  از  اغلب  كه 

كمپيوتر  در  منت  نوشنت  براي  رايج  رسم  كه  دارد  واقعيت  »آيا 

مطالعات  ـ  باشد  موجود  آن  از  نسخه  يك  فقط  كه  نوعي  به  ـ 

و  يب اثر  را  اثر  يك  منت  در  گرفته  صورت  اصالحات  به  مربوط 

نسخة  اولني  نويسنده يي  كه  كنيم  فرض  بياييد  می كند؟«  زايل 

 A نسخه  را  آن  نام  كه  دهيد  اجازه  و  كرده  تهيه  را  متنش 

كنيم  فرض  چنني  قضيه،  شدن  ساده تر  براي  هم،  باز  بگذاريم. 

و  است  نوشته  كمپيوتر  روي  مستقيم  را  مطلبش  نويسنده  كه 

يا همة پيش نوشته ها و نسخه هاي اوليه اش را گم كرده است. 

و  می گريد  كپي  يك   A نسخة  اين  از  مؤلف  مرحله،  اين  در 

نام   B شده،  تصحيح  جديِد  نسخة  می پردازد.  آن  تصحيح  به 

يك  آن  از  و  كند  منتقل  كمپيوتر  به  را  آن  وقتي  كه  می گريد 

هم  را  نسخه  اين  می شود.   C نسخة  صاحب  بگريد،  كپي 

 D گرفت،  را  غلط هايش  و  كرد  تصحيح  دست  با  بايد  كه 

جديد  نسخه يي  كمپيوتر،  به  آن  انتقال  از  پس  كه  می خوانيم 

اموري  كه  آن جا  از  گرفت.  خواهد  شكل   E عنوان  تحت 

كمپيوتر  كمك  به  آن ها  بازنوييس  و  مطالب  تصحيح  چون 

به  تا   A مرحلة  از  شده  ياد  فرايند  می گريد،  صورت  راحت 

مختلف  نسخه هاي  از  مجموعه يي  و  يافته  ادمه   Z يعني  آخر 

كار  مياين  مراحل  حاصل  مؤلف  اگر  البته  می شود؛  گردآوري 

را در سطل زباله نريزد.

چنني  صاحب  كه  زبان شناسان  براي  اين  از  بهرت  خربي  چه 

بايد  نانوشته  اصول  طبق  آنان  كه  چرا  شوند،  مجموعه يي 

قضيه  ويل  باشند.  داشته  اختيار  در  مصالح  بيشرت  چه  هر 

دوباره  و  برگرديم  عقب  به  بياييد  منی شود.  ختم  اين جا  به 

بود،   A شدة  تصحيح  نسخة  هامن  كه   B نسخة  مرحلة  به 

ريخته  به هم  پا  تا  رس  آن  منت  كه  كنيم  تصور  بياندازيم.  نظري 

مؤلف  آيا  صورت  آن  در  دارد.  فراوان  خط خورده گي  و 

را  آن  كلمة  به  كلمه  كمپيوتر،  روي  بر  آن  انتقال  هنگام  در 

بازنوييس می كند؟ احتامالً آن تقريباً نزديك به صفر است.

افراد  بيشرت  كه  كنيد  فكر  عميل  به  كار  شدن  راحت  براي 

كه  زماين  آن هم  ساده،  نامة  يك  نوشنت  يعني  می دهند،  انجام 

را  نامه  و  كنيم  حذف  يا  و  اصالح  را  بخش هايي  باشيم  مجبور 

جديد  نسخه هايي  مواردي  چنني  در  هميشه  كنيم.  بازنوييس 

شده  اصالح  نكات  كه  می آيد  پيش  گاهي  و  می گريند  شكل 

و  می زنيم  خط  شده،  پشيامن  بعد  ويل  می نويسيم  مجدداً  را 

جمالت منت را دوباره قلع وقمع می كنيم.

حصل  ما  ـ  می گرييم  كپي   B نسخة  از  وقتي  ـ  مرحله  اين  در 

كه  بوده  قرار  چون  شد؛  نخواهد  خوانده    C نسخة  ديگر  كار، 

رعايت  با  آن هم  باشد،   B نسخه  شدة  بازتوليد  منت  نسخه،  اين 

عوض،  در  است.  نبوده  چنني  كه  حايل  در  متام،  امانت داري 

گذاشت.  نام   X را  آن  می توان  كه  می آوريم  به دست  نسخه يي 

هم  سايه وار  نسخه هايي   X و   B بني  كه  است  حايل  در  اين 

وجود دارد كه هر يك با ديگري متفاوت است.

اتفاق  ندرت  به  گرچه  ـ  محققان  براي  تعيني كننده  عامل 

صورت  اصالحات  به  چنان  نويسنده  كه  است  آن  ـ  می افتد 

برنامة  يك  از  كه  باشد  پاي بند  و  دل بسته  خود  منِت  در  داده 

متون  و  تغيريات  متامی آن  و  برده  سود  هم  كمپيوتري  ويژة 

كرده  نگهداري  دستگاهش  حافظة  در  جايي  را  شده  ويرايش 

نسخه هاي  و  منی دهد  رخ  معموالً  اتفاقي  چنني  البته  باشد. 

از  كار،  پايان  محض  به  را  آن ها  يعني  می شوند؛  ناپديد  سايه 

حافظة دستگاه پاك می كنند.

محور  بر  زبان شناسان  اصيل  وظيفة  آينده  در  بنابراين، 

البه الي  كه  نكايت  بر  بود،  خواهد  استوار  گامن  و  حدس 

می داند،  كيس  چه  و  است  مانده  پنهان  سايه  نسخه هاي  آن 

و  برجسته  متون  بسياري  گامن ها،  و  حدس  آن  دل  از  شايد 

نوشته هاي انديشمندانه رس برآورد؟ 

امتحانات  در  فقط  موارد  اين  شايد  گودنشينان،  بريون  ديد  از 

چنني  قراين  و  شواهد  از  ويل  باشد،  داشته  كاربرد  دانشگاهي 

فرايند  پي گريي  براي  تكنالوژي  ابزار  از  استفاده  كه  برمی آيد 

مكانييك  و  ساده تر  را  خالقه  فعاليت  جريان  الزاماً  نوشتار، 

سازد.  پيچيده تر  و  مبهم تر  حتا  را  آن  بسا  چه  و  كرد  نخواهد 

مداوِم  ويرايش  و  تصحيح  كه  گفته  كيس  چه  مثال،  عنوان  به 

هرچند  می شود؛  اثر  ارتقاي  موجب  لزوماً  ابد،  به  تا  منت  يك 

با  واقع  در  و  است  برتر  »خوب«  از  »بهرتين«  كه  می دانيم  همه 

كمك  به  كه  دارد  حقيقت  آيا  اين كه،  يا  و  دارد.  ستيز  رِس  آن 

)حتا  منت  يك  در  كه  دريافت  می توان  نوشتاري  برنامة  يك 

كلامت  بعد  تا  شده،  تكرار  بار  چند  كلمه  يك  صدصفحه يي( 

مرتداف و يا واژه هاي نزديك را جاي گزين آن كرد؟

مانتزوين3  واژگان  دايرة  منونه،  براي  كه،  می دانيم  همه 

 4 آينده  همرسان  نام  به  رمانش  در  و  بوده  محدود  بسيار 

تكرار  حد  از  بيش  ـ  عده يي  نظر  به  دست كم  ـ  »خوب«  كلمة 

داشت،  اختيار  در  كمپيوتري  مانتزوين  اگر  آيا  است.  شده 

را  نرثش  كه  اين  يا  می كرد؟  حذف  را  تكراري  متامی كلامت 

زاليل  از  تا  می كرد  پرتكلف تر  جديد  مرتداف هاي  به  توجه  با 

و وضوح كنوين رمان كاسته شود؟ 

***

Alessandro Manzoni 1ـ  

حواريون  بر  روح القدس  نزول  عيد   La Pentecoste 2ـ 

عييس

نويس  رمان  و  شاعر   )1785  –  1873( مانتزوين  الساندرو  3ـ 

ايتاليايي

I promessi Sposi  4ـ

اول  چاپ  اخرتان،  نرش  ديگر-  نام  هر  با  رسخ  گل  كتاب:  از 

1386 - صص 91 تا 95

آن چه مي خواهم بگويم:

احساس  رفته  دست  از  فقر  براي  رمانتيسمي،  يب هيچ  مي توان 

تا  است  كايف  فقر  در  كردن  رس  سايل  چند  كرد.  حرست 

احساس  خاص،  مورد  اين  در  بيافريند.  كامل  حساسيتي 

را  او  حساسيت  كل  دارد،  مادرش  به  نسبت  پرس  كه  غريبي 

گوناگون ترين  در  را  حساسيت  اين  تظاهرات  مي دهد.  تشكيل 

)مادة  كوديك  دوران  نهفتة  خاطره هاي  طريق  از  مي توان  زمينه ها 

چسبنايك كه به روح درمي آويزد( به قدر كايف روشن كرد.

و  حق شنايس  نوعي  بيايد،  خود  در  را  احسايس  چنني  كه  كيس 

محيط  كيس  اگر  هم چنني،  دارد.  معذب  وجداين  آن رو  از  هم 

را  احساس  اين  قياس  طريق  از  باشد،  كرده  تغيري  زنده گي اش 

ثرومتندها  براي  است.  داده   كف  از  را  ثرويت  كه  مي كند  پيدا 

طبيعت  ارمغان هاي  از  ييك  و  نعمت ها  از  ييك  تنها  آسامن 

يب كرانش  رحمت  خصلت  هامن  آسامن  فقرا  نزد  اما  است: 

را باز مي يابد.

* * *

است.  تجربه برانگيز  نيست.  كردين  تجربه  تجربه،  واژة  پوچي 

در  يا  مي شكيبيم،  ما  تجربه.  نه  و  شكيبايي  مي آيد.  آدم  رس  به 

واقع رنج مي بريم.

مني شود،  دانا  اندوخت  تجربه يي  وقتي  انسان  عمل:  در 

مجرب تر مي شود. اما مجرب تر در چه؟

* * *

سخت ترين  از  را  ما  آن چه  است.  مهم  هم  كمدي  موضوع 

تنهايي  و  يب كيس  احساس  مي بخشد،  نجات  رنج هاي مان  و 

به  توجهي  ديگران  كه  تنها  آن قدر  نه  عني حال  در  اما  است، 

لحظات  كه  است  لحاظ  اين  از  باشند.  نداشته  ما  بدبختِي 

را  ما  يب كيِس  احساس  كه  هستند  لحظايت  گاهي  ما  خوشبختي 

است  لحاظ  اين  از  چنني  هم  مي برد.  باال  يب انتها  غمي  اوج  تا 

به  نسبت  دل سوزي  احساس  جز  چيزي  غالباً  خوشبختي  كه 

بدبختي مان نيست.

نااميدي  كنار  در  را  مدارا  خداوند  ـ  فقرا  ميان  در  گريا  نكته يي 

قرار داده است، هم چنان كه درمان را در كنار درد. 

  * * *

مني توانستند  كه  داشتم  را  چيزي  انتظار  مردم  از  بودم،  كه  كودك 

برآورده كنند؛ دوستي مداوم، احساسايت هميشه گي.

برآورند  مي توانند  آن كه  از  كمرت  چيزي  انتظار  آموخته ام  حال 

آنان،  دوستي  آنان،  احساسات  يب تكلف  همراهي  ـ  باشم  داشته 

چشم  در  را  معجزةآساي شان  ارزش  بزرگوارانةشان  حركات  و 

من حفظ مي كند: تفضيل متام و كامل.

* * *

به نظرم مي آيد كم كم دارم رس درمي آورم.

دوستي مالطفت آميز و محدود زنان.

* * *

مي خواهي  اگر  مي پذيرد.  انجام  تصوير  كمك  به  جز  انديشيدن 

فيلسوف بايش، رمان بنويس.

برگرفته از كتاب به نگار، به كوشش عيل ده بايش 
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تحليل 
دشوارِي 

دست نوشته هاي مدرن
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چه كيس گفته كه تصحيح و ويرايش مداوِم يك منت تا به ابد، لزوماً موجب ارتقاي اثر می شود؛ هرچند همه می دانيم كه »بهرتين« از 

»خوب« برتر است و در واقع با آن رِس ستيز دارد. و يا اين كه، آيا حقيقت دارد كه به كمك يك برنامة نوشتاري می توان دريافت كه در 

يك منت )حتا صدصفحه يي( يك كلمه چند بار تكرار شده، تا بعد كلامت مرتداف و يا واژه هاي نزديك را جاي گزين آن كرد؟

اگر مي خواهي فيلسوف بايش، رمان بنويس!

)از يادداشت هاي روزانة آلرب كامو(



مشرتکین  که  کرد  اعالم  افغانستان  مخابرات  وزارت 

میلیون   ۲۲ به  کشور  این  در  ثابت  و  همراه  تلفن های 

رسیده است.

جمعیت  از  درصد   ۷۲ حدود  در  آمار  این  براساس 

افغانستان، به خدمات مخابراتی دسرتسی دارند.

در  مخابراتی  خدمات  تنظیم  معاون  فیضی،  محمد  خیر 

این  از  گفت:"  بی بی سی  به  آمار  این  اعالم  با  افغانستان، 

مشرتکین  بقیه  و  ثابت  تلفن  مرشکین  درصد  یک  تعداد 

رشکت های خصوصی تلفن همراه هستند.

فیرب  طریق  از  از  افغانستان  زودی  به  که  گفت  ادامه  در  او 

نوری، به چین وصل شود.

قیمت  چین،  به  افغانستان  اتصال  فیضی  آقای  گفته  به 

خدمات مخابراتی در افغانستان را کاهش خواهد داد.

نرخ  نیز  حال  در  می گویند،  مخابرات  وزارت  در  مقام ها 

منطقه  کشورهای  به  نسبت  کشور  این  در  تلفنی  مکاملات 

به استثنای هند و پاکستان، ارزان است.

خدمات  افغانستان،  در  مخابراتی  های  رشکت  از  تعدادی 

نسل سوم یا "تری جی" عرضه می کنند.

خدمات  ارایه  در  بهبود  برای  که  گفت  ادامه  در  فیضی 

به  انالوگ  سیستم  است  قرار  نیز  رسانه یی 

صورت  این  در  و  شود  بدل  دیجیتال  سیستم 

در  تلویزیونی  های  برنامه  پخش  کیفیت 

رسارس افغانستان باال خواهد رفت.

از  یکی  امنیت  نبود  اینکه  به  اشاره  با  فیضی 

گفت  باشد  می  افغانستان  در  عمده  چالشهای 

آننت   ۳۰۰ حدود  در  گذشته  سالهای  در  که 

کدام  هر  هزینه  که  داده  دست  از  را  مخابراتی 

آنها دو صد الی سه صد هزار دالر بوده است.

رشکت  اولین  طالبان،  رژیم  سقوط  از  بعد 

آغاز  افغانستان  در   ۲۰۰۲ سال  در  که  مخابراتی  خصوصی 

به کار کرد، رشکت افغان بیسیم بود.

زمینه  این  در  مخابراتی  بیشرت  رشکت های  زمان  گذشت  با 

یک  و  خصوصی  رشکت   ۴ حاال  و  کردند  گذاری  رسمایه 

رشکت دولتی در افغانستان فعال اند.

مخابرات  وزارت  توسط  افغانستان  در  مخابراتی  خدمات 

در  تلفن  خط  اولین  می شود،  کنرتل  معلوماتی  فناوری  و 

افغانستان صد و پانزده سال پیش ایجاد شد.
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جنایِت مهامناِن ارگ 

در شاه شهید

انتحارکننده گان مستقیاًم...
برخی  نرش  چون  موضوعاتی  درباره  که  اند  داشته  قرار  انتقاد   

مورد  در  اما  می دهند،  نشان  حساسیت  تلویزیونی  رسیال های 

علامی  موضع  منی منایند.  موضع گیری  اسالم  در  انتحار  حرمت 

بسیاری  در  آنها  اما  نیست،  الزام آور  قانون  نظر  از  هرچند  دینی 

رییس جمهور  به  و  تاثیرگذاراند  روستایی  مناطق  در  ویژه  به  نقاط 

افغانستان نیز مشوره می دهند.

شدند  جمع  کابل  در  دینی  علامی  از  تن  ده ها  شنبه،  پنج  روز 

آن ها  پرداختند.  بحث  به  طالبان  انتحاری  حمالت  مورد  در  و 

این  که  منودند  تأکید  و  کردند  محکوم  را  انتحاری  حمالت 

شان  دینی  تفکر  که  می شود  انجام  کسانی  سوی  از  حمالت 

ضعیف است و از سوی دیگران مورد استفاده قرار می  گیرند.

حمالت  که  گفت  دینی  علامی  این  از  یکی  تورجان،  مال 

او،  گفته  به  ندارد.  جواز  اسالم  در  صورت  هیچ  به  انتحاری 

می بینند  آموزش  خارجی  استخبارات  سوی  از  انتحارکننده گان 

کسی  است،  خداوند  فیصله  »این  می گیرند:  قرار  استفاده  مورد  و 

در  متعال  خداوند  است.  جهنم  جزایش  بکشد،  را  مسلامن  که 

و  نرسانید  قتل  به  را  خود  های  نفس  که  است  فرموده  کریم  قرآن 

به قصد، انسان ها را در وضعیت هالکت قرار ندهید«.

به  را  انتحاری  های  حمله  طراحی  معموالً  افغانستان  های  مقام 

این  عامالن  اما  دهند.  می  نسبت  بیرونی  استخبارات  و  حلقات 

جنوب  و  جنوب  قبایلی  مناطق  از  هایی  افغان  بیشرت  ها  حمله 

مناطق  به  دینی  های  آموزش  برای  که  هستند  افغانستان  رشق 

قبایلی پاکستان رفته اند.

که  گفت  جلسه  این  کننده  اشرتاک  دیگر  مجددی،  الله  صبغت 

همسایه  کشور  استخبارات  سوی  از  ابتدا  انتحاری  مهاجامن 

جهاد  برای  بعداً  شده،  مغزی  شستشوی  آی(  اس  )آی  پاکستان 

مستقیاًم  که  کنند  می  فکر  »آنها  شوند:  می  فرستاده  افغانستان  به 

به  مستقیاًم  که  است  این  حقیقت  اما  رفت،  خواهند  جنت  به 

هم  دیگران  به  که  شکلی  به  خودکشی  زیرا  رفت،  خواهند  دوزخ 

رضر برسانند، دیگران را از بین بربند، در اسالم جایز نیست«.

عملی  را  انتحاری  حمالت  برنامه  این  کنندگان  اشرتاک 

مردم  که  افزودند  و  کردند  عنوان  ضدبرشی«  و  »ضداسالمی 

خسارت  و  رنج  ناحیه  این  از  گذشته  سال  ده  در  افغانستان 

زیادی دیده اند.

از  انتحاری  حمالت  منودن  اعالم  حرام  و  فرهنگی  تبلیغات 

مردم  اما،  باشد.  حل  راه  از  بخشی  تواند  می  دینی،  علامی  سوی 

سوی  از  وقتی  انتحاری  حمالت  عامالن  که  کنند  می  انتقاد 

شان  اعامل  جزای  به  باید  شوند،  می  بازداشت  امنیتی  نهادهای 

برسند.

این  »در  گفت:  دینی  علامی  نشست  در  کابل  باشنده  یک 

روی  در  ها  غریب  شوند،  می  کشته  مسکین  اطفال  حمالت 

حمله  که  داریم  تقاضا  دولت  از  شوند.  می  کشته  ها  رسک 

کنندگان انتحاری را وقتی دستگیر می کنند، مجازات کند«.

را  شده  بازداشت  انتحارکننده گان  مورد  چند  در  کرزی  حامد 

افراد،  این  آزادی  از  او  هدف  است  ممکن  است.  کرده  آزاد 

جنگند،  می  افغانستان  دولت  علیه  که  باشد  کسانی  ذهنیت  تغییر 

از  افغانستان  امنیتی  مقام های  زیرا  است.  برعکس  نتیجه  اما 

بازداشت دوباره شامری از افراد آزاد شده خرب داده اند.

          احمد عمران

در  نشسـت.  ماتم  به  دیگر  باِر  یک  پنجشنبه  روز  کابل 

آرامش،  روز  چند  از  پس  کابل  شهروندان  روز،  این 

شاه شهید  که  بودند  انتحاری  مرگباِر  حملۀ  یک  شاهد 

حملۀ  این  اثر  در  کرد.  تبدیل  دیگر  شهیدکده یی  به  را 

خارجی  نظامیاِن  از  کاروانی  می شود  گفته  که  انتحاری 

کشته  غیرنظامی   15 دست کم  بود،  داده  قرار  هدف  را 

این  مسوولیِت  شدند.  مجروح  دیگر  تِن   35 از  بیش  و 

عهده  به  حکمتیار  گلبدین  اسالمِی  حزب  را  حمله 

گرفت. 

سخرنانی  که  است  نکرده  فرصت  کرزی  آقای  هنوز  اما 

اسالمِی  حزب  دوِش  از  را  حمله  این  مسوولیِت  و  کند 

خود  سیاسِی  متحد  نزدیک ترین  عنوان  به  حکمتیار 

جنایاِت  مسوولیِت  بار  چندین  گذشته  در  او  زیرا  بردارد. 

به  رساًم  را  آن ها  مسوولیِت  خود  که  را  طالبان  گروه 

منبِع  هیچ  که  شد  مدعی  و  کرد  رد  بود،  گرفته  عهده 

کسی  که  را  آن چه  که  کند  تأیید  که  ندارد  وجود  موثقی 

واقعاً  گرفته،  عهده  به  طالبان  گروه  سخن گوی  عنوان  به 

به این گروه تعلق داشته باشد. 

بر  دال  قراین  و  شواهد  متام  که  حالی ست  در  این 

جاده یی  کنار  انفجارهای  و  انتحاری  حمالت  انجام 

است  افغانستان  در  مشخص  گروِه  چند  تنها  سوی  از 

جنایتی  به  دست  که  زمان  هر  هم  گروه ها  این  که 

در  هم  حاال  گرفته اند.  عهده  به  را  آن  مسوولیِت  زده اند، 

گلبدین  اسالمی  حزب  پنجشنبه،  روز  انتحاری  حملۀ 

هیچ  جای  و  گرفت  عهده  به  را  آن  مسوولیِت  حکمتیار 

و  سازمان  را  حمله  این  که  ندارد  وجود  شک وشبهه یی 

یا گروِه دیگری انجام داده باشد.

اعزام  با  گاهی  از  هر  حزب  این  که  این جاست  جالب  ولی 

آقای  آن چنانِی  سیاسِی  طرح های  که  کابل  به  هیأت هایی 

مشکل  سیاسِی  راه حل  از  دارند،  بغل  زیر  هم  را  حکمتیار 

خود  چندماده یی  طرح های  و  می گویند  سخن  افغانستان 

که  دولتی  آن هم  می کنند.  ارایه  دولت  های  مقام  به  را 

حزب  همین  اعضای  عماًل  یا  آن،  مقام های  از  بخشی 

آن  با  ایدیولوژیک  و  فکری  نزدیکی های  یا  و  بوده اند 

داشته اند. 

جای  در  شده اند،  کابل  وارد  که  زمانی  هر  هیأت ها  این 

ریاست جمهوری.  ارگ  مگر  نکرده اند  زنده گی  دیگری 

مورد  شده اند،  میزبانی  کرزی  آقای  سوی  از  همواره  آن ها 

چندی  از  پس  و  گرفته اند  قرار  ملوکانه  نوازِش  و  توجه 

شاخه گلی  افغانستان  داغ دیدۀ  مردِم  برای  این که  جای  به 

سوِگ  در  را  آن ها  انتحاری  افراد  فرستادِن  با  کنند،  هدیه 

را  گفتار  و  عمل  در  تناقض  این  نشانده اند.  عزیزان شان 

چه گونه  حزب  این  رساِن  کرد؟  توجیه  می توان  چه گونه 

و  کنند  پنهان  دیگران  چشِم  از  را  خود  جنایات  می توانند 

و  کودکان  کشنت  مگر  بخشند؟  تقدس  جنبۀ  آن ها  به  یا 

زنان کابل، جهاد باید خوانده شود؟

خواهاِن  و  می گوید  سخن  سیاست  از  که  حکمتیار  آقای 

چه گونه  است،  انتخابات  برگزاری  راه  از  قدرت  تغییر 

به  را  خود  افراد  و  می گذارد  صحه  غیرنظامیان  کشتار  بر 

کابل  بی دفاع  مردِم  جنگ  به  خارجی ها،  با  مبارزه  بهانۀ 

می فرستد؟ 

سیاسِی  طرح های  از  تلخی  خاطرات  کابل،  شهروندان 

چه  دارند.  گذشته  دهۀ  سه  و  دو  طول  در  حکمتیار  آقای 

کربالی  به  را  کابل  که  آن  از  پس  چه  و  جهاد  زمان  در 

معال تبدیل کرد. 

دارد.  سیاسی  امر  از  استالینیستی  تعریفی  حکمتیار  آقای 

استالین  شاگرد  سال ها  گویا  که  می کند  عمل  چنان  او 

استالین  می گویند  باشد.  بوده  سابق  شوروی  دیکتاتور 

وحشِت  با  چنان  را  شوروی  خود،  فرمان روایی  زمان  در 

خانواده  یک  اعضای  حتا  که  بود  کرده  روبه رو  گسرتده 

بسیاری  در  و  می ورزیدند  شک  هم  به  نسبت  هم 

استخباراتی  نهادهای  به  را  یک دیگر  جاسوسِی  حالت ها، 

نزدیکاِن  به ویژه  و  دیگران  به  چنان  استالین  می کردند. 

خود  دست یاراِن  می شد  مجبور  که  بود  مشکوک  خود 

جای  به  و  ببندد  دار  جوخه های  به  کوتاهی  زمان  در  را 

را  جریان  همین  باز  و  بگامرد  را  دیگری  افراد  آن ها، 

نزدیک  خود،  عمل کرد  همین  اثر  در  استالین  دهد.  ادامه 

یا  و  اجباری  کار  اردوگاه های  در  را  تن  میلیون   20 به 

حکمتیار  آقای  مگر  رساند.  قتل  به  جمعی  کشتار  مراکز 

با  او  قدرِت  اگر  وانگهی،  است؟  کرده  این  از  غیر  هم 

او  که  می شویم  متوجه  حتا  شود،  مقایسه  استالین  قدرِت 

بیشرت از استالین جنایت کرده است!

برجستۀ  اعضای  که  زمانی ست  دریغ  و  درد  جای  اما 

عنایاِت  مورد  و  می آیند  کابل  به  حکمتیار  اسالمی  حزب 

این  از  بار  یک  کرزی  آقای  آیا  می گیرند.  قرار  ملوکانه 

پرسیده  شده اند،  مرتکب  که  جنایاتی  به خاطر  هیأت ها 

تازه  جنایتی  به  دست  روز  هر  که  آنانی  از  چرا  است؟ 

می شود؟  پذیرایی  ریاست جمهوری  ارگ  در  می زنند، 

چه  او،  اسالمی  حزب  طرفدار  اطرافیاِن  و  کرزی  آقای 

چه  با  را  آشکار  تناقِض  این  و  دارند  مردم  برای  توجیهی 

الفاظی پاسخ می دهند؟ 

مسایل  سیاسِی  راه حل  به  واقعاً  حکمتیار  آقای  اگر 

دچار  کشور  امروز  شک  بدون  می کرد،  فکر  افغانستان 

و  جاه طلبی ها  از  برخاسته  آالم  و  مصیبت  این همه 

از  پس  افغانستان  مردم  و  منی بود.  او  زیاده خواهی های 

حیات  در  را  تازه  تاریخی  می توانستند  جهاد  پیروزی 

»طرح های  همین  متأسفانه  اما  باشند.  شاهد  خود  سیاسِی 

پس  رسور  و  شادی  روی  مردم  که  نگذاشتند  سیاسی« 

مردم  هم  گذشته  سال  ده  در  کنند.  تجربه  را  پیروزی  از 

حزب  این  بودند.  مواجه  مشکالت  همین  با  افغانستان 

در  ولی  ورزیده،  تأکید  انتخابات  برگزاری  بر  همواره 

آن هم  است.  داده  ادامه  و  برگزیده  را  نظامی  راه  عمل 

را  بی دفاع  و  بی گناه  افراد  کشتار  که  نظامی گری  از  نوعی 

در دستور کار دارد. 

که  داد  نشان  شاه شهید  در  جنایت  با  اسالمی  حزب 

گروه  یعنی  خود  دیگِر  ایدیولوژیِک  متحد  هم چون 

هم  نه  و  ندارد  سیاسی یی  برنامه یی  و  طرح  هیچ  طالبان، 

گفت وگو  راه  از  جامعه  مشکالِت  که  است  تالش  در 

خشونت ورزی  به  که  آنانی  زیرا  شود.  حل  مذاکره  و 

گفت وگو  زباِن  هرگز  گرفته اند،  انس  دهشت افکنی  و 

مذاکرات  در  این که  مجرد  به  و  منی فهمند  را  مذاکره  و 

به  دست  نشود،  داده  مثبت  پاسِخ  جاه طلبی شان  غریزۀ  به 

خشونت و جنایت می زنند. 

»طرح های  با  که  داده  نشان  همواره  حکمتیار  آقای 

در  ولی  می فرستد  کابل  به  هیأت  سیاسی«  بی پشتوانۀ 

عمل، فتوا به قتل و کشتاِر مردِم بی گناه می دهد.
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آماده سازی افغانستان...
مقدمات  آماده سازی  موضوع  که  رشایطی  در  و  حارض   

امنیت  تامین  به  کمک  بین املللی  نیروی  نشینی  عقب  برای 

به  باتوجه  و  است  مطرح   2014 سال  در  )ایساف(  افغانستان 

در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  برای  برنامه ریزی 

حایز  بسیار  بین املللی  جامعه  هامهنگ  اقدامات  کشور،  این 

اهمیت است.«

قابل  نقشی  می تواند  متحد  ملل  سازمان   «  : داد  ادامه  وی 

توجه در این امر ایفا کند.«

جنگ با تروریسم در...

 2030 سال  تا  تروریسم  علیه  جنگ  باشد،  داشته  حقیقت   

میالدی در افغانستان ادامه می یابد.

دلیل  به  که  کردند  اعالم  امریکایی  سناتورهای  از  برخی 

شامل  منطقه  در  تروریستی  اقدامات  افزایش  و  منطقه  وسعت 

تغییر  رسعت  به  باید  تروریستی  اقدامات  با  مقابله  آفریقا 

اعالم  امریکایی  قانون گذاران  از  برخی  که  طوری  به  کند 

به   2012 سال  ملی  دفاع  رسمی  قانون  اساس  بر  که  کردند 

مقابله  بر  عالوه  تا  شده  داده  امکان  این  امریکا  رییس جمهور 

تروریست های  خارجی،  تروریست های  دادن  قرار  هدف  و 

مظنون را نیز هدف قرار داد.

 2011 سال  اواخر  امریکا  سابق  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون 

سخت  جنگ  و  مقابله  در  پیروزی  حال  در  بود،  گفته  میالدی 

با القاعده هستند.

دوم  در  القاعده  سابق  رهرب  الدن،  بن  اسامه  آنکه  وجود  با 

این  حدودی  تا  و  شد  کشته  پاکستان  در   2011 سال  می  ماه 

شده،  افغانستان  و  پاکستان  در  القاعده  ضعف  باعث  اقدام 

حمالت  به  همچنان  امریکا  دفاع  وزارت  و  سیا  سازمان  اما 

گروه  این  با  مرتبط  نیروهای  و  القاعده  تضعیف  برای  خود 

شبه نظامی ادامه می دهند.

خواهان اعادۀ...

 حیثیتش شد.

سوی  از  بغالن  والیت  مناینده  محسنی،  عظیم  محمد 

صورت  به  خانه  درخواست  به  متهم  مالیه  وزیر 

آقای  است.  شده  بغالن  نساجی  رشکت  در  غیرقانونی 

اقداماتش  متام  گفت  و  کرد  رد  را  اتهام  این  محسنی 

قانونی بوده است.

و  خانه  خانواده   300 به  مالیه  وزیر  گفت  محسنی  آقای 

خود  باشد،  دزدی  کار  این  که  صورتی  در  و  داده  زمین 

دهد.  پاسخ  خانه   300 دزدی  برابر  در  باید  وزیر  آقای 

ادعاهایش  مورد  در  زاخیلوال  که  صورتی  در  گفت  او 

یک  »اگر  می دهد:  استعفا  سمتش  از  کند،  ارایه  سند 

بودم،  کرده  توزیع  قانون  خالف  خانه  یک  زمین،  منره 

و  بغالن  طرف  می  دهم،  را  استعفایم  من  کند،  ارایه  اسناد 

خانواده ام منی روم، این وطن را ترک می کنم و می  روم.«

را  مالیه  وزیر  ادعاهای  نیز  خیل  سلیامن  خان  محمود 

که  است  گفته  افغانستان  مالیه  وزیر  اما  خواند.  بی اساس 

در رابطه به گفته هایش سند دارد.

  به جای استیضاح استهزا می شویم
از  افغانستان  مالیه  و  داخله  وزیر  که  آن  از  پس 

بیجای  مزاحمت های  و  غیرقانونی  درخواست های 

مناینده گان  نزد  نگرانی  این  اند،  گفته  سخن  مناینده گان 

را  وزیری  هیچ  این  از  پس  که  آمده  وجود  به  پارملان 

وزیران  صورت  این  در  زیرا  کنند.  استیضاح  منی توانند 

می کنند.  بدنام  را  پارملان  مناینده گان  افشاگری ها  با 

به  رابطه  در  می تواند  وزیری  هر  می گویند  ها  آن 

به  را  آن ها  و  کنند  افشاگری  مناینده گان  درخواست های 

در خواست های غیرقانونی متهم منایند.

»یک  گفت:  بدخشان  والیت  مناینده  کوفی،  فوزیه 

افغانستان  مردم  منافع  مبنای  بر  که  خالص  واقعاً  کمیته 

از  بیرون  و  پارملان  اعضای  از  متشکل  بگیرد،  تصمیم 

نشود،  صاف  مسأله  این  که  زمانی  تا  شود.  ایجاد  پارملان 

نتیجه  که  می دانم  چون  نیستم،  استیضاح  طرفدار  من 

استیضاح به استهزای پارملان منجر می شود.«

عامه  افکار  نزد  پارملان  اعتبار  که  کردند  تاکید  مناینده گان 

مورد  باید  شده  مطرح  ادعاهای  و  دیده  صدمه  شدت  به 

بررسی قرار گیرند.

مشرتکین تلفن در کشور به ۲۲ میلیون 
رسید
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کرزی هفتۀ جاری به هند می  رود
می گوید،  جدید  دهلی  در  افغانستان  سفیر 

سفرش  جریان  در  کرزی  رییس جمهور 

بر  هند،  به  جاری  ماه   21 و   20 تاریخ  به 

و  اقتصادی  مسایل  مورد  در  مذاکره  عالوۀ 

کشور،  دو  بین  عالقه  مورد  موضوعات  سایر 

در  را  هند  همکاری های  کرد،  خواهد  تالش 

جلب  افغانستان،  با  امنیتی  و  نظامی  عرصه های 

کند.

دهلی  در  افغانستان  سفیر  ابدالی  محمد  شیدا 

گفته  گردهامیی  یک  در  پنجشنبه  روز  جدید، 

و  نظامی  کمک های  انتظار  افغانستان  است، 

غیر نظامی را از هندوستان دارد.

که  ایشن ایج  روزنامۀ  مسوول  مدیر  آنندسهای 

در این گردهامیی اشرتاک کرده بود، می گوید:

طور  این  ما  ابدالی  آقای  اظهارات  »از 

کرزی  رییس جمهور  مسافرت  که  فهمیدیم 

داشت،  خواهد  مترکز  امنیتی  همکاری های  بر 

در  امنیت  حارض  حال  در  سفیر  آقای  گفتۀ  به 

است.  نگرانی  مورد  مسالۀ  مهمرتین  افغانستان، 

اسرتاتژیک  همکاری های  قرارداد  براساس 

شد،  امضا   2011 سال  در  که  کشور  دو  بین 

که  را  نظامی  همکاری های  می خواهند  آن ها 

تقویت  باشد،  بلندتر  نیروها  آموزش  سطح  از 

کنند.«

مسالۀ  یک  همواره  هند  با  افغانستان  روابط   

این  در  هند  است.  بوده  پاکستان  برای  حساس 

بازسازی  امور  در  که  است  کشوری  منطقه 

اما  است.  کرده  را  کمک  بیشرتین  افغانستان 

اقتصادی  های  کمک  این  به  حتی  پاکستان 

نگریسته  تردید  و  شک  دیدۀ  به  همیشه  هند، 

است.

گوید:  می  ایج  ایشن  روزنامۀ  مسوول  مدیر 

هند  سهم  است،  کرده  تالش  همواره  »پاکستان 

امریکا  بر  همیشه  و  کند  تضعیف  کابل  در  را 

برای  همواره  امریکایی ها  است؛  آورده  فشار 

بیایید  لطفاً  که  می کنند  تکرار  را  گپ  یک  هند 

بازسازی  امور  در  افغانستان  در  را  سهم تان  و 

حد  از  بیش  پاکستان  تا  سازید،  محدود 

که  منی کنم  فکر  من  اما  ندهد.  نشان  حساسیت 

با  را  روبط اش  سوم  کشور  کدام  طریق  از  هند 

سفیر  و  شد  مطرح  سوال  این  کند.  تأمین  کابل 

حساسیت های  از  افغانستان  اگر  گفت،  افغان 

چرا  هند  پس  ندارد،  نگرانی  دیگر  کشور  کدام 

دو  بین  روابط  مسالۀ  این  باشد؟  داشته  باید 

کشور مستقل است.«

دهلی  در  افغانستان  سفیر  ابدالی  محمد  شیدا 

ظرفیت های  ارتقای  زمینۀ  در  همچنان  جدید 

استقبال  هند  تعهدات  از  ایران  بهار  چاه  بندر 

کرده است.

به  محاط  کشورهای  برای  ایران  بهار  چاه  بندر   

مناسب  خیلی  مسیر  یک  منطقه  این  در  خشکه 

ساخنت  عرصی  برای  و  می شود  دانسته  موثر  و 

نیاز  امریکایی  دالر  ملیون   100 حدود  به  آن 

است.

هرگزخوب  پاکستان  و  افغانستان  بین  روابط   

برای  تالش های  بارها  آن که  با  است،  نبوده 

اما  گرفته،  صورت  کشور  دو  این  روابط  بهبود 

افغانستان  شاید  که  دارد  وجود  کافی  دالیل 

در  را  موجود  دشواری های  نتوانند  پاکستان  و 

روابط شان، از میان بردارند.

غربی ها در طول...

با  تاجیکستان  مرز  در  معموالً  روسیه  مرزی   

 2005 سال  در  اما  می زنند،  گزمه  افغانستان 

به  کاماًل  را  قدرت  و  گفتند  ترک  را  مرز 

نیروهای محلی واگذار کردند.

گامشنت  مورد  در  که  گفت  اوستیسیان  البته 

موفقیت  باید  روسیه  مرزی  نیروهای 

در  خشونت  تشدید  گردد.  حاصل  تاجیکستان 

پیش  دوسال  از  کمرت  کمی  افغانستان،  رستارس 

روسیه  نگرانی  خارجی،  نیروهای  خروج  از 

اسالمی  شورشگری  با  که  است  برانگیخته  را 

گسرتده  استفاده  همچنین  شاملی،  قفقاز  در 

به  ابتال  موارد  گسرتده  افزایش  و  هرویین  از 

ویروس اچ آی وی و ایدز مبارزه می کند.

بلندپروازانۀ  پروژه های  از  سلسله  یک  روسیه 

که  می برد  پیش  را  افغانستان  در  بازسازی 

آن  از  شوروی  زمان  فرهنگی  مرکز  بازسازی 

فعالیت ها،  این  از  روسیه  هدف  می باشد.  جمله 

درصد   90 که  است  کشوری  در  ثبات  تقویت 

تریاک در سطح جهانی را تولید می کند.

با  شوروی  جنگ  طول  در  که  اوستیسیان   

کار  کابل  در  شوروی  حکومت  برای  افغانستان 

افغانستان  شامل  در  جنگ  که  گفت  می کرد، 

ضد  نیروهای  استقرار  مرکز  سنتی  طور  به  که 

عمومی  شدن  »بی ثبات  نشانگر  است،  طالبان 

وضعیت« در این کشور می باشد.

نیروهای  جنگ  میان  فزاینده  صورت  به 

نیروهای  کنونی  جنگ  و  مجاهدین  با  شوروی 

طالبان  می گیرد.  صورت  مقایسه  طالبان  با  ناتو 

به  که  اند  داده  هشدار  واشنگنت  به  بار  بار 

رسنوشت شوروی سابق دچار خواهد شد.

در  افغانستان  از  شوروی  خروج  از  پس 

افغانستان  کمونیستی  حکومت   ،1989 سال 

گرفنت  دست  به  برای  رقابت  و  فروپاشید 

طول  در  شد.  منجر  داخلی  جنگ  به  قدرت 

کابل  از  گسرتده یی  بخش های  سال ها  این 

رسیدن  قدرت  به  برای  راه  و  گشت  ویران 

طالبان در سال 1996 گشوده شد.

در  امریکا  حضور  مورد  در  اوستیسیان 

کشور  این  جنگ  درازمدت ترین  که  افغانستان 

چه  سال   12 طول  در  »این ها  گفت:  می باشد، 

جنگ  افغانستان  در  که  افزود  او  اند؟«.  کرده 

هیچ  بدون  نیرو  هزار   150 با  تروریسم  علیه 

این  حضور  ادامه  و  دارد  جریان  موفقیتی  گونه 

نیروها پس از سال 2014 »بی معنی« می باشد.

جمهور  رییس  اوباما،  بارک  که  می رود  انتظار 

چه  که  کند  اعالم  زودی  به  متحده  ایاالت 

پس  کشورش  جنگی  نیروهای  از  شامر 

افغانستان  در  اردو  اعظم  بخش  خروج  از 

شدید  عالقۀ  افغان ها  از  بسیاری  می مانند. 

 2014 سال  از  پس  نیروها  شامر  دانسنت  به 

رفنت  با  که  دارند  هراس  این  از  آن ها  دارند. 

جنگ  و  مرج  و  هرج  خارجی،  نیروهای 

داخلی در افغانستان حکمفرما شود.

ایاالت  که  است  گفته  افغانستان  جمهور  رییس 

پایگاه  نه   2014 سال  از  پس  احتامال  متحده 

روسیه  فرستاده  اما  می دارد.  نگاه  افغانستان  در 

اردوی  نقش  هرگونه  که  گفت  افغانستان  در 

بین  توافق  یک  براساس  باید  آینده  در  امریکا 

آن  نیز  امنیت  شورای  که  باشد  قانونی  املللی 

امنیت  شورای  در  روسیه  باشد.  کرده  تایید  را 

حق ویتو دارد.

دایمی  یا  درازمدت  »حضور  گفت:  اوستیسیان 

افغانستان(  )در  خارجی  نیروهای  یک  نظامی 

به  باشد،  ما  نگرانی  برای  دلیلی  می تواند 

داشته  نظامی  پایگاه های  آن ها  اگر  خصوص 

آن ها  هدف  کمه  بدانیم  می خواهیم  ما  باشند. 

چیست و هنوز جوابی نیافته ایم«.

مدیر مسوول روزنامۀ ایشن ایج: 

پاکستان همواره تالش کرده سهم 

هند را در کابل تضعیف کند و 

همیشه بر امریکا فشار آورده است؛ 

امریکایی ها همواره برای هند یک 

موضوع را تکرار می کنند که لطفاً 

بیایید و سهم تان را در افغانستان 

در امور بازسازی محدود سازید، 

تا پاکستان بیش از حد حساسیت 

نشان ندهد

او  ارزوئ  څنګه  وضعیت  روان  تاسو  پوښتنه: 

موږ کومې خوا ته روان یو؟

معام  یوه  ته  خلکو  وضعیت  روان  ځواب: 

دې  د  امریکا  چې  ګورئ  تاسو  ده.  ګرځېدلې 

افغانستان  په  هم  یا  او  رسولو  ته  پای  د  جګړې 

خربې  نقیص  و  ضد  اړه  په  حضور  خپل  د  کې 

دوی  د  چې  پوهېږي،  نه  څوک  اصالً  کوي. 

هدف څه دی.

چې  خو  کوي؛  خربې  ډاډمنې  ډېرې  هم  دولت  

پر  څه  اود  نه  ادرس  کوم  له  وپوښتې  ورنه  کله 

وي.  نه  هېڅ  بیا  کوې،  خربې  ډاډه  داسې  بنسټ 

مخ  رسه  جنجالونو  له  دغسې  هم  جرګه  وليس 

اکرثه  په  شوه.  کې  ټکر  په  رسه  حکومت  له  او 

او  غوښتنو  جرګې  وليس  د  حکومت  کې  مواردو 

غواړو  را  وزیران  چې  کله  کوي.  نه  پام  ته  پرېکړو 

وزیران نه راځي.

نه  جرګې  وليس  له  هم  ولس  څنګ  تر  دې  د 

دغسې  په  نو  ونیوه.  واټن  امله  له  فساد  شته  د 

ښه  یوه  کې  هېواد  په  چېرې  که  کې  وضعیت 

اصالحات  شول  کوالی  موږ  وای  موده  هم  اداره 

قضایه  هم  یا  او  مقننه  یا  قوه،  اجرایه  یا  راولو. 

قوه. خو په تاسف رسه چې دا هم نشته.

هغه  چې  قوه  اسايس  بله   یوه  ترڅنګ  دې  د 

یې  یوشمېر  هم  هغوی  مرغه  بده  له  دي،  رسنۍ 

خوا  له  ادرسونو  مغرضو  او  ګاونډیو  مغرضو  د 

یووايل  ميل  د  افغانستان  د  چې  کېږي،  سپوټ 

ميل  د  کوي.  خپرونې  خالف  وحدت  ميل  او 

کومې  اصالً  لپاره  رغونې  ملت  د  او  سازۍ 

هېوادونو  نورو  په  لکه  لیدلې.  ونه  موږ  خپرونې 

کې چې دي. 

ټاکنې  پاکستان   د  وړاندې  ورځې  څو  تاسو 

د  لپاره  تګ  د  ته  صندوقونو  رایو  د  چې  ولیدې، 

رول  ساری  بې  یو  رسنیو  کې  هڅوول  په  خلکو 

په  مسایلو  نورو  او  امن  د  یې  همدارنګه  ولوباوه. 

اړه هم پراخې هڅې وکړې.

بهرنیان  یې  کې  هېواد  په  چې  غواړي  نه  هېڅوک 

رسه  کتو  په  ته  وضعیت  اوسني  خو  ولري؛  شتون 

له  السوهنو  او  مداخلو  د  ګاونډیانو  ناوړه  دوو  د 

تړون  امنیتي  رسه  امریکا  له  چې  یو  اړ  مو  امله 

السلیک کړو.

السلیک  تړون  دغه  رسه  امریکا  له  چېرې  که 

مشارکت  ميل  د  چې  حکومت  اوسني  د  نو  نيش؛ 

یې  چارواکي  او  شوی  وېشل  قومونو  په  نوم  په 

له  او  منسوب  ته  مذهب  او  ژبې  سیمې،  قوم، 

حکومت  دې  د  ماته  کوي،  مالتړ  نه  قوم  خپل 

دلته  به  پنجابیان  هامغه  ښکاري.  لنډ  ډېر  عمر 

یې  به  بیا  وغواړي  زړه  چې  یې  څه  هر  او  راځي 

په  ډول  ځانګړي  په  کوي.  رسه  تر  ملت  دې  په 

ته  خواوو  دواړو  کرښې  ډیورنډ  د  ځکه  پښتنو، 

په  نو  ده.  روانه  دسیسه  یوه  وړاندې  پر  پښتنو  د 

ژره  تر  ژر  رسه  امریکا  له  حکومت  چې  ده  کار 

د  امریکا،  د  دې  یا  او  کړي  السلیک  تړون  دغه  یا 

په  پاکستان  د  هم  او  جګړې  وړاندې  پر  ترهګرۍ 

اړه خپل دريځ او کړنالره روښانه کړي.

او  طالبانو  د  چې  کړه  روښانه  ټاکنو  پاکستان  د 

له  کيل  ډلو  والو  وسله  دریځو  سخت  نورو 

ټولنه  نړۍ  نو  ده،  رسه  خان  عمران  او  نوازرشیف 

وسله  د  چې  راوړي،  فشار  دوی  په  اوس  باید 

نور  باید  او  دي  رسه  تاسو  له  پړي  طالبانو  والو 

ټکی  پای  د  ته  هغو  کوي  رسه  تر  چې  څه  دغه 

جګړې  له  کې  افغانستان  په  نور  او  کېږدي 

په  غواړي  امریکا  چېرې  که  خو  واخيل.  الس 

نو  وي  روان  بربریت  دغه  کې  سیمه  او  افغانستان 

د  بیا  چې  دې  له  پرته  لري  نه  الره  بله  افغانان  بیا 

تېرو دېرشو کلونو په شان قربانۍ ورکړي.

په  کال   ۲۰۱۴ د  کې  وروستیو  دې  په  پوښتنه: 

بېالبېلې  خلک  دی.  اخیستی  زور  اندېښنو  اړه 

پېښ  به  څه  کوئ  فکر  څه  تاسو  کوي.  تبرصې 

يش او هېواد به کوم لور ته الړ يش؟

یو  کې  افغانستان  په  کال   ۲۰۱۴ ځواب: 

ټاکنو  موږ  باید  کې  کال  دې  په  دی.  کال  حساس 

فاسد،  یو  چې  کې  حال  داسې  په  خو  شو.  الړ  ته 

او  قضا  فاسده  شورا،  ميل  فاسده  یو  حکومت، 

ملت  شوی  وېشل  یو  نوم  په  مشارکت  ميل  د 

ځانګړي  په  دښمن  ناست  کې  سنګر  په  ولرو، 

مرشانو  سیاسیونو،  ولس،  په  او  ګاونډیان  دول 

ورور  طالب  اخیستی  را  ټوپک  پسې  خلکو  او 

کال   ۲۰۱۴ له  موږ  به  کې  حال  داسې  په  وګورو، 

یوه  او  تدبیر  یو  لپاره  دې  د  ولرو؟  توقع  څه  نه 

مدیریت ته اړتیا ده.

پوښتنه: هدف مو د سولې له پروسې نه دی؟

مسخرې  کې  افغانستان  په  نه  سولې  له  ځواب: 

او  حکومت  ناکاره  دې  دي.  شوي  جوړې 

او  پالیسو  د  ولسمرش  ناکاره  دې  کې  راّس  په 

وملباوه  کې  وینو  په  ولس  دا  نشتون  مدیریت 

او  غله  کړې.  ته  رامنځ  یې  بدختۍ  یوازې  او 

حکومت  او  راوستل  یې  ناقضین  حقونو  برشي 

والیانو  د  اوس  همدا  کړل.  ځای  پر  ځای  کې 

کسان  داسې  یې  توګه  په  قوماندانو  د  زونونو  او 

ته  حکومت  مرکزي  اصالً  هغه  چې  ګوماريل، 

 ۲۰۱۴ په  چې  لرو  اندېښنه  موږ  دي.  نه  وفادار 

نيش.  اعالن  خودمختاره  سیمې  ځینې  کې  کال 

په  او  ويش.  باید  مخنیوی  ستونزو  ټولو  دغو  د 

باید  او  يش  لوبولی  رول  ښه  ټولنې  مدين  کې  دې 

دی  ادرس  هغه  ټولنې  مدين  ولوبوي.  یې  سږکال 

پرې  ولس  او  شوی  پورته  را  منځه  له  ولس  د  چې 

ټولنې  مدين  واقعي  خلک  يش.  کوالی  باور 

پېژين او پرې باور کوي.

تر  ټاکنو  د  کې  کال   ۲۰۱۴ په  تاسو  پوښتنه: 

به  ټاکنې  کوئ  فکر  څه  وکړه.  اشاره  ته  رساوي 

تررسه يش؟ 

نه  الره  هېڅ  بله  ټولټاکنو  له  غیر  موږ  ځواب: 

چېرې  که  ټاکنې.  شفافې  او  عادالنه  ازادې،  لرو. 

ناورین  هېواد  نيش،  رسه  تر  ټاکنې  کړه  مه  خدای 

خوا ته ځي.

او  عادالنه  ازادې،  نظره  له  ستاسو  پوښتنه: 

شفافې ټاکنې څنګه تر رسه کېدای يش؟

کار  یوازینی  لپاره  تررساوي  د  ټاکنو  ښو  د  ځواب: 

امینت  که  دی.  امنیت  هغه  ويش  لومړی  باید  چې 

کې  امنیت  په  يش.  کېدای  رسه  تر  ښه  ټاکنې  وي 

غونډې  ښې  وکړو.  کمپاین  ښه  شو،  کوالی  موږ 

ښه  په  الرو  قانوين  له  او  کړو  جوړ  مجالس  او 

ارام رسه ولس الړ يش او رایه ورکړي.

رامنځته  ادارې  شفافه  یو  ټاکنو  د  خربه،  دویمه 

کمېسیون  شفاف  یو  شکایاتو  ټاکنیزو  د  دي.  کول 

رامنځته کول دي.

ميل  د  کې  وروستیو  دې  په  کسان  ځینې  پوښتنه: 

اړتیا  ته  اجامع  ميل  موږ  ایا  کوي.  خربه  اجامع 

لرو؟

فکر  او  شوي  ځای  یو  رسه  غله  څو  ځواب: 

چې  رسه  تاسف  په  او  ده  اجامع  ميل  دا  کوي 

تنظیم  او  مذهب  ژبې،  قوم،  د  ولس  ناپوهه  زموږ 

ته  هغې  اجامع  ميل  غولېږي.  پرې  نومونو  په 

واقعي  او  پاک  یو  یې  کې  راس  په  چې  وایي، 

وي،  تاجک  وي،  پښتون  که  هغه  وي.  افغان 

څوک  هر  وي.  ترکمن  یا  ازبک  یا  وي  هزاره 

قوم  ژبه،  چې  وي،  سړی  داسې  هغه  وی  چې 

یوازې  بلکې  لري  ونه  ارزښت  ورته  مذهب  او 

له  کې  کلونو  یوولسو  تېرو  په  ولري.  فکر  ميل 

کرزي  ولسمرش  ولې  چې  ده  پوښتنه  دا  رسه  ولس 

پورته  را  سیاسیون  هغه  کې  لسیزې  یوې  تېرې  په 

په  ده.  مفکوره  ميل  رسه  هغوی  له  چې  کړل،  نه 

اقدام  یو  ورته  هم  ټولنې  نړیوالې  یې  کې  څنګ 

ورته  مذهب  او  ژبه  قوم،  چې  خلک  هغه  کړ.  ونه 

نن  هغوی  لري،  مفکوره  ميل  بلکې  دی  نه  مهم 

واک  د  بیا  یې  لوری  مقابل  خو  دي.  کې  انزوا  په 

له  او  ده  دا  هیله  مو  نه  ولس  له  دي.  خاوندان 

کسان  داسې  نور  چې  ده  دا  هیله  مو  ټولنو  مدين 

او  وي.  اشخاص  ميل  واقعاً  هغه  چې  وبايس،  را 

دا شخصیتونه په زرګونو دي په دې هېواد کې.

او  افغانستان  د  کې  وروستیو  دې  په  پوښتنه: 

مهال  همدې  په  او  شوي  خرابې  اړیکې  پاکستان 

راتلونکی  حکومت  نوی  کې  پاکستان  په  کې 

د  حکومت  افغان  چې  يش  کېدای  څنګه  دی. 

ولري  اړیکې  ښې  رسه  حکومت  نوي  له  پاکستان 

او د ځان په ګټه ترېنه کار واخيل؟

کې  برخه  په  سولې  د  چې  هم  څه  که  ځواب: 

شورا  عايل  په  سولې  د  خپله  دي.  ډېرې  ستونزې 

هم  بیا  خو  ده؛  نیمګړې  لړۍ  دا  او  کېږي  نیوکې 

ولسمرش  خپله  دي.  ستایلو  د  هڅې  ولسمرش  د 

ده  والړ.  لپاره  سولې  د  ته  پاکستان  ځله   ۲۳

د  ځله  شپږ  خپله  زه  حتی  شورا  ميل  وزیران، 

یم؛  تللی  ته  پاکستان  ډول  رسمي  په  لپاره  سولې 

ولسمرش  ګروي.  نه  غوږ  هغوی  اصالي  خو 

نواز  چې  و  کس  لومړنی  چې  وکړ  دا  اقدام  ښه 

هیله  موږ  وویله.  مبارکي  بریا  د  یې  ته  رشیف 

من یو.

نه  لرې  او  شوې  دننه  ور  هم  ته  پاکستان  جګړه  دا 

ده چې تر پنجابه ورسېږي. 

روانه  چې  شوي،  پوه  هم  هغوی  یانې  پوښتنه: 

جګړه د دوی په زیان ده؟

لوی  یو  کې  ټاکنو  په  نوازرشیف  البته  ځواب: 

کې  سیمه  او  پاکستان  چې  دي،  کړی  دا  تعهد 

هیله  موږ  لټوم.  الره  حل  د  ته  ترهګرۍ  روانې 

ده  د  ترهګر  ځکه  کړي.  پوره  ژمنه  دا  خپله  یو  من 

په ریموټ کنټرول کې دي.

چې  ګرموي،  حکومت  کسان  ځینې  پوښتنه: 

شفاف  او  روښانه  یو  وړاندې  پر  پاکستان  د 

نظر  ستاسو  اړه  دې  په  لري.  نه  تګالره  او  سیاست 

څه  دی؟

او   بهرنۍ  کلنه  ویشت  پنځه  هېواد  هر  ځواب: 

حکومت  او  لري  پالیيس  کورنۍ  کلنه  پنځه 

هغه  چې  مخې  له  قانون  اسايس  د  دی  مکلف 

تایید  یې  هغوی  او  کړي  وړاندې  ته  شورا  ميل 

کرزي  ولسمرش  د  چې  رسه  تاسف  په  خو  کړي. 

درلوده  نه  پالیيس  کې  دورو  دوو  دې  په  حکومت 

واستوي  را  لپاره  تصویب  د  یې  ته  شورا  ميل  چې 

وار  وار  په  موږ  کړ.  نقض  يې  قانون  اسايس  او 

جال  یوه  وړاندې  پر  امریکا  د  هم  چې  ویيل، 

پر  ګټو  ميل  او  افغانیت  د  هغه  چې  ولرو،  پالیيس 

د  هم  ټولنې،  نړیوالې  د  هم  او  وي  والړه  بنسټ 

پر  ایران  او  پاکستان  د  ډول  ځانګړي  په  ګاونډیانو 

پاکستان  د  موږ  کې  کلونو  لسو  تېرو  په  وړاندې. 

برخه  په  سولې  د  نه  درلوده.  نه  پالیيس  وړاندې  پر 

د  نه  کې،  برخه  په  همکارۍ  ګډې  د  نه  کې، 

په  ستونزو  هغو  د  نه  او  کې  برخه  په  ګټو  رشیکو 

شتون  منځ  تر  هېوادونو  دواړو  د  د  چې  کې  برخه 

یرغل  ګوشتې  په  پاکستان  چې  دې  تر  حتی  لري. 

وای  شوې  بندې  الرې  ټولې  دا  چېرې  که  وکړ. 

باید حکومت کلک ځواب ورکړی وی.

ده،  ورکړې  ماتې  ته  روس  الس  تش  په  افغانانو 

باید  پاکستان  دی.  هېواد  کوچنی  ال  خو  پاکستان 

لوی  را  کې  جګړو  په  ملت  دا  چې  وپوهېږې 

مخې  له  سیاستونو  غلطو  د  ستا  او  دی  شوی 

ځانته  خپله  په  تا  وګړي  سلنه  شپېته  پنځوس 

پاکستان  له  غواړو  نه  موږ  دي.  کړي  دښمن 

رسه  پاکستان  له  موږ  ولرو.  اړیکې  خرابې  رسه 

له  خو  غواړو  مناسبات  ښه  غواړو،  اړیکې  ښې 

وړاندې  پر  افغانستان  د  ده چې  دا  هیله  مو  هغوی 

تېر  نه  پالیسۍ  او  سیاست  ناوړه  او  غريض  له 

يش او له موږ رسه ښې اړیکې وغواړي.

مننه مجیدي صیب چې موږ ته مو وخت راکړ.

ګل پاچا مجيدي: 

2014 یو تدبیر او مدیریت ته 
                              اړتیا لري
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به  متهم  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  عمر  سوی  از  که  مناینده  گانی 

را  اتهام ها  این  اند،  شده  غیرقانونی  درخواست های  و  قاچاق 

رد کرده و خواستار ممنوع الخروج شدن وزیر مالیه شدند.

بدون  زاخیلوال  عمر  ادعاهای  که  گفته اند  مناینده گان  این 

این  در  مالیه  وزیر  که  صورتی  در  و  است  شده  ارایه  اسناد 

مجلس  در  مردم  مناینده گی  سمت  از  کند،  ارایه  سند  باره 

استعفا می  دهند.

هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  در  مناینده گان  مجلس  عمومی  جلسۀ 

سوی  از  که  بود  شده  داده  اختصاص  مناینده گانی  به  گذشته، 

شده  غیرقانونی  درخواست های  و  قاچاق  به  متهم  مالیه  وزیر 

بودند.

گفت،  مناینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 

صالحیت  با  محکمۀ  سوی  از  که  زمانی  تا  طرف  دو  ادعاهای 

از  که  زمانی  »تا  می ماند:  باقی  ادعا  حد  در  تنها  نشود،  تایید 

صالحیت  با  محکمۀ  خاصتاً  قضایی  و  عدلی  مراجع  طریق 

وکیل  تنها  نه  باشد،  نکرده  صادر  حکم  ادعا  این  اثبات  برای 

دارد،  قرار  که  موقفی  هر  در  افغانستان  شهروند  هر  بلکه 

بری الذمه است.« 

وزیر  سوی  از  که  ننگرهار  والیت  مناینده  قدیر،  عبدالظاهر 

مجلس  عمومی  جلسۀ  در  شده،  متهم  آرد  قاچاق  به  مالیه 

نشده  مجلس  منایندۀ  درآوردن  پول  برای  گفت:  مناینده گان 

و  دارد  رسمایه  کافی  اندازه  به  او  گفت  قدیر  آقای  است. 

مجموع رسمایه اش به ۳۵۰ میلیون دالر می رسد.

 ۲۰ تعداد  این  از  که  دارد  موتر   ۳۰۰ حدود  که  افزود  قدیر  آقای 

الی  صد  سه  به  ماهیانه  اش  مصارف  است،  گلوله  ضد  آن  عرادۀ 

چهارصد هزار دالر می رسد.

اتهامات  که  زمانی  تا  خواست،  افغانستان  دولت  از  قدیر  ظاهر 

و  عدلی  نهادهای  سوی  از  مالیه  وزیر  سوی  از  شده  مطرح 

را  زاخیلوال  عمر  هم  و  او  هم  است،  نشده  بررسی  قضایی 

ممنوع الخروج اعالم کند.

ثابت  او  علیه  مالیه  وزیر  ادعاهای  که  صورتی  در  گفت:  او   

مناینده گان  گفت  او  شد.  خواهد  حارض  محکمه  به  خود  شوند، 

این  ساختند.  قهرمان  است،  »دزد«  که  را  مالیه  وزیر  پارملان 

اسناد  ارایه  با  روز  هر  آینده  هفته  از  رس  گفت،  پارملان  مناینده 

قرار  رسانه ها  اختیار  در  را  تازه یی  خربهای  مالیه،  وزیر  فساد 

خواهد داد.

به  مالیه  وزیر  سوی  از  که  فراه  والیت  مناینده  صمیم،  الله  سمیع 

دارد  دست  در  اسنادی  گفت  شده،  متهم  رشاب  و  تیل  قاچاق 

به  را  قاچاق  تیل  ورود  امر  خود  مالیه  وزیر  می دهد  نشان  که 

داخل افغانستان داده است.

غیرقانونی  مطالبه  به  که  غزنی  والیت  مناینده  رحامنی  عارف 

رد  را  زاخیوال  آقای  ادعاهای  شده،  متهم  مالیه  وزیر  از  پول 

سند  ادعاهایش  مورد  در  زاخیلوال  آقای  گفت،  رحامنی  کرد. 
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

نیروهای  خروج  زمان   ۲۰۱۴  /  ۱۳۹۳ سال  شدن  نزدیک  و  افغانستان  در  جاری  اوضاع  نظرداشت  در  با 

بنا  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور،  از  بین املللی 

میان  تفاهم  و  نزدیکی  ایجاد  به  هدف  پيگريش،  تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر 

نخبگان كشور در محور يک اجنداي ملی، تدويِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.

ميل  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور  اجتامعي  و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  همة  از  منظور،  بدین 

نشست،  این  در  خویش  سهم گیرِی  و  اشرتاک  از  كه  داریم  تقاضا  ارادمتندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفرت مرکزی بنیاد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.

                    دفرت مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شامره های متاس:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

شش منایندة متهم:

خواهان اعادۀ حیثیت هستیم
صبغت الله مجددی:

انتحارکننده گان 
مستقیاًم به دوزخ 

خواهند رفت
گفته اند  کابل  در  نشستی  در  دینی  علامی 

اسالم  دین  در  انتحاری  حمالت  که 

مرشوعیت ندارد. 

علامی  جلسۀ  رشوع  از  پیش  لحظاتی 

در  انتحاری  حملۀ  یک  در  کابل،  در  دینی 

 40 به  نزدیک  و  کشته  تن   15 شهر  این 

کشته ها  از  تن  نه  شدند.  زخمی  ملکی  فرد 

پرسونل  از  دیگر  تن  شش  و  ملکی  افراد 

نیروهای بین املللی تحت فرمان ناتو اند.

انتحاری  حمالت  که  است  سال  چند 

مردم  میان  از  افغانستان  در  طالبان 

قربانی  کودکان  و  زنان  شمول  به  ملکی 

به  زمان  مرور  به  حمالت  این  می گیرد. 

افغان  و  خارجی  نیروهای  اصلی  مشکل 

از  انتحاری  مهاجامن  است.  شده  تبدیل 

مواد  جاسازی  شمول  به  تاکتیکی  نوع  هر 

در  اند.  کرده  استفاده  دستار،  در  انفجاری 

انفجاری  مواد  انتحاری  مهاجم  مورد،  یک 

جا  به  جا  تناسلی اش  آلت  اطراف  در  را 

شمول  به  عامه  مکان های  آن ها،  بود.  کرده 

مساجد را هدف قرار داده اند.

دینی  علامی  همواره  گذشته  سال  چند  در 
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