
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
می گوید اعتبار این کمیسون به دلیل مالحظاتی که 
آمد.  پایین خواهد  یک درجه  احتماالً  دارد،  وجود 
گزینش کمیشنران و کمبود زنان در این کمیسیون 

دالیل اصلی این سقوط اعتبار خوانده شده است.
اخیر، کمیسیون مستقل حقوق بشر  در دوازه سال 
افغانستان در میان کشورهای آسیا پاسیفیک از نگاه 

اعتبار در ردیف »A« قرار داشت.
حقوق  ملی  نهادهای  هماهنگی  المللی  بین  »کمیته 
بشر« یا »آی سی سی« هر پنج سال کمیسیون های 
در  کمیته  این  بررسی می کنند.  را  بشر  ملی حقوق 
بررسی خود تشخیص می دهد که کمیسیون های 
ملی تا چه اندازه اصول نامه پاریس را رعایت کرده 

اند و بر همین اساس آنها را رده بندی می کند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما 

افغانستان روز سه شنبه )19 قوس/ 10 دسمبر( به 
مناسبت روز جهانی حقوق بشر در محفلی در کابل 
گفت: »چند مساله را انتقاد کرده اند، یکی از مسایل 
تقرر کمیشنران جدید در کمیسیون است. مسالۀ دوم 
عدم...                                   ادامه صفحه 6
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اگر بخواهيــم سبب رفتار انسان ها را بدانيم، بررسي مهم ترين و 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی به روزنامۀ لوموند:

امریکا همانند یک کشور استعماری
 ما را تهدید می کند

توافقنامه  پیش نویس  گفت:  هند  در  افغانستان  سفیر 
بندر  توسعه  برای  افغانستان  و  هند  ایران،  سه جانبۀ 

چابهار آماده است و به زودی می تواند امضا شود.
به گزارش...                                 ادامه صفحه 6

شورهای  و  ریاست  جمهوری  انتخابات  که  می گوید  داخله  وزارت 
والیتی کشور در فضای امن برگزار خواهد شد.

این وزارت، روز سه شنبه در یک نشست  صدیق صدیقی سخنگوی 
خبری در کابل گفت که از شش ماه به این طرف کار روی طرح امنیتی 

انتخابات آغاز شده است.
نقاط  بتوانند  آینده  ماه  چهار  تا  که  کرد  امیدواری  ابراز  صدیقی  آقای 
اند، از وجود مخالفان مسلح  امنیتی مواجه  با تهدیدات  بیشتری را که 

پاکسازی کنند.
مسلح،  مخالفان  وجود  از  بیشتر  نقاط  پاکسازی  هدف  »به  گفت:  او 
از  قبل  تا  که  ماه  در چهار  بتوانیم  تا  داده ایم  افزایش  را  عملیات خود 

برگزاری انتخابات...                                     ادامه صفحه 6

وزیر تحصیالت عالی کشور می گوید که در سال 9۳، 
حدود ۵۷ هزار داوطلب کانکور در دانشگاه های دولتی 

جذب خواهند شد.
عبیداهلل عبید روز گذشته در جلسۀ عمومی مجلس سنا 
گفت که در امتحان کانکور امسال، ۲۵0 هزار داوطلب 
شرکت می کند و از این رقم، به تعداد ۵۷ هزار آن در 

دانشگاه های دولتی جذب خواهند شد.
رقم  این  که  ورزید  تأکید  عالی  تحصیالت  وزیر 

پذیرش، از سطح ممالک همسایه بیشتر است.
آقای عبید افزود: » از مجموع اشتراک کننده گان کانکور، 
حدود ۶0 هزار در موسسات نیمه عالی دولتی و ۳0 
دانشگاه های  در  تفاهم  اساس  بر  دیگر  داوطلب  هزار 

خصوصی جذب خواهند شد«.
وزیر تحصیالت عالی همچنین گفت که برای نظارت 

نیز  خصوصی  دانشگاه های  در  چالش ها  برطرفی  و 
جلسات منظمی با اشتراک مسووالن این نهادها برگزار 

می شود.
۲00 بخش و ۴0 دانشکده در دانشگاه های کشور افزوده 
شده و به همین خاطر، میزان پذیرش در دانشگاه های 

دولتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
و  کانکور  امتحان  برگزاری  در  شفافیت  چگونگی 
ترین  عمده  از  خصوصی،  دانشگاه های  از  نظارت 

نگرانی های سناتوران در نشست روز گذشته بود.
در همین حال، آقای عبید گفت که به منظور شفافیت 
به  را  مشخصی  برنامۀ  کانکور،  امتحان  برگزاری  در 
همکاری ادارات امنیتی در والیت روی دست گرفته و 
همچنین آنتن های موبایل در محالتی که امتحان برگزار 

می شود، نیز قطع خواهد شد.

او یادآور شد که یک کمیسیون و یک کمیته ممتحن 
به منظور همکاری با کمیته کانکور ایجاد شده است.

به گفته آقای عبید، امتحان کانکور از والیت بامیان و 
نیمروز آغاز شده و قرار است در ۳۸ حوزه برگزار شو

د....                                       ادامه صفحه 6
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وزیر تحصیالت عالی:

امسال 57 هزارتن در دانشگاه های دولتی جذب می شوند



ـ پیش از این که روی دولت وحدت ملی صحبت 
کنم، می خواهم بگویم وحدت ملی فرایندی ست 
مورد  مؤلفه های  به  توجه  با  زمان  طول  در  که 
ضرورت یک کشور، شکل می گیرد و صد البته که 

دولت نیز در این فرایند نقش بارزی ایفا می کنــد. 
و  خصوصیات  دارای  ملی  وحدت  حکومت  اما 
ملی  فراوانی ست. حکومت وحدت  ویژه گی های 
همۀ  از  که  می شود  گفته  حکومتی  به  واقع  در 
این  می کند.  نماینده گی  کشور  اقشار  و  اقوام 
)اقتصادی،  عرصه ها  تمام  در  باید  حکومت  نوع 
مردم  تا  کند،  متوازن عمل  اجتماعی(  و  فرهنگی 
این سرزمین بتوانند آرزوهای خود را در آینۀ آن 
ببینند. به گونۀ نمونه: باشنده یی که در دایکندی و 
به قوم هزاره  بامیان زنده گی می کند و مربوط  یا 
است، و به همین گونه باشنده یی که در بدخشان 
به سر می برد و مربوِط قوم تاجیک است و کسی 
که در زابل یا نیمروز به سر می برد و مربوط به قوم 

پشتون است. 
در  تبعیضی  نوع  هیچ  ملی  وحدت  حکومت  در 
تاجیک،  کشور:  شهروندان  و  باشنده گان  میان 
پشتون، هزاره، ترکمن، پشه یی، نورستانی توسط 
که  زمانی  و  نمی گیرد.  صورت  حکومت داران 
دولتی  دفاتر  و  دوایر  به  این سرزمین  باشندۀ  هر 
که  می کند  احساس  می رود،  کاری  انجام  برای 
همین  آیینۀ  در  هستند.  او  خدمت گزار  همه  
عمل کردهاست که ما می توانیم ادعا کنیم که این 

حکومت، یک حکومت وحدت ملی است. 
اما برعکس، حکومتی که در میان مردم افغانستان 
تبعیض ایجاد کند و در عرصه های توسعه یی، یک 
دهد  ارجحیت  دیگر  به والیت  نسبت  را  والیت 
رفاه یک  و  بازسازی  برای  را  بودجه  بیشترین  و 
به والیت دیگر کمترین  والیت در نظر بگیرد و 
چنین  که  طبیعی ست  باشد؛  نداشته  را  توجه 
مورد  و  نیست  ملی  وحدت  حکومِت  حکومتی 

قبول مردم هم قرار نمی گیرد.  

حکومت  اگر  شد،  بیان  که  مشخصاتی  با  ـ 
وحدت ملی تشکیل شود، مشکالت افغانستان را 
نمونه:  گونۀ  به  کند؛  می تواند حل  زیادی  تا حد 
وحدت  حکومت  دیگر  ویژه گی های  از  یکی 
فساد  آن  در  که  است  حکومت  صداقِت  ملی، 

باشد؛  می داشته  وجود  کمتری  بی بندوبارِی  و 
توانایی ها و امکاناتی را که دولت در اختیار دارد، 
صادقانه در قسمت رفع نیازمندی  های مردم به کار 
مردم  برای  خود  عمل کرد  در  را  این  و  می برد، 
و  مردم صداقت  که  همین جاست  می دهد.  نشان 
امانت داری دولت و دولت مداراِن خود را در عمل 
به آن  قبول کرده و  این حکومت را  می نگرند و 

اعتماد می داشته باشند. 
در کنار این، وقتی توانایی های حکومت به گونۀ 
نیز  مردم  می گیرد،  قرار  مردم  اختیار  در  صادقانه 
برآورده ساختن  توانایی  توقعاتی را که حکومت 

آن ها را ندارد، نمی داشته باشند. 

 

ـ واضح است که حکومت آقای کرزی از ابتدای 
است.  بوده  ملی  اجندای  و  برنامه  یک  فاقد  امر، 
در  نیز  واقعی  اندیشۀ  یک   دیگر،  سوی  از  اما  و 
ملی،  اندیشۀ  ساختن  برای  ما  دولت مردان  میان 
است.  نداشته  وجود  ملی  رفتار  و  ملی  احساس 
زمانی می توانیم بگویم که یک حکومت می تواند 
وحدت ملی را در یک سرزمین پیاده سازد که از 
که  باشد  داشته  ملی  برنامۀ  یک  تیوریک،  لحاظ 
سازد.  برآورده  را  ملی  اهداف  بتواند  برنامه  آن 
زمانی که یک برنامه وجود داشته باشد، می شود 
از عملی ترین مراحل آغاز کرد و همین طور پیش 

رفت تا سرانجام به دولت وحدت ملی رسـید.
اندیشه یی  هیچ  کشور  یک  زمام داران  اگر  اما 
وحدت  حکومت  و  ملی  وحدت  ساختن  برای 
ملی نداشته باشند، نمی توان انتظار تشکیل چنین 

حکومتی را داشت.

که حکومت داراِن  دیدیم  گذشته  سال  دوازده  در 
از  پس  که  شد  این   نتیجه  و  ندارند.  صداقت  ما 
و  اول  خط  در  ما  هم  باز  سال،  دوازده  گذشت 
مشکل اوِل خود قرار داریم که همانا نبود وحدت 
ملی است. اگر وحدت ملی و عدالت و عقالنیت 
تلویزیونی یی  شبکۀ  هیچ  می داشت،  وجود 
نمی توانست وقیحانه به تمام مردم افغانستان ناسزا 

بگوید.
هرچند از تأمین و به میان آمدِن وحدت ملی در 
قوانین کشور تذکر رفته و تأکید صورت گرفته؛ 
هیچ گونه  بدان  گذشته  سال های  در  اما حکومت 

توجهی نکرده است. 

وقتی می خواهیم مدیریت سیاسی یک جامعه را 
بخش های  باید  نخست  باشیم،  داشته  دست  به 
برنامۀ  یک  که  زمانی  کنیم.  تدوین  را  آن  نظری 
قرار  گیرد  مردم  گفتمان  مورد  و  ملی طرح  شود 
از  بعد  اشتباهات و کاستی های آن رفع  گردد،  و 
به سوی  گام  یک  ما  می شود گفت  که  است  آن 
وحدت ملی برداشته ایم. و مسلمًا پس از آن نیز 
چنین  برداریم.  را  اجرایی  و  عملی  گام های  باید 
ملی  وحدت  طرف  به  را  ما  می تواند  رویکردی 
و همدیگرپذیری ببرد و در نتیجه، ما را صاحب 
این  غیر  در  اما  بسازد.  ملی  وحدت  حکومت 
صورت، هر آن چه که تدوین شود، تنها نظریات 
که  ماست  طلبانۀ  انحصار  و  قومی  شخصی، 

هیچ کس نمی تواند خود را در آن ببیند. 

 

آن  در  که  جامعه یی  و  کشور  هر  در  معموالً 
پایه های دموکراسی مستحکم و نظریات گوناگون 
در آن قابل شنیدن باشد؛ اپوزیسیون نقش بسیار 
مهم و ارزنده یی را در توسعه و پیشرفِت نظام و 

جامعه می تواند ایفا کند.
حکومت  رفتار  و  اعمال  بر  می تواند  اپوزیسیون 
نظارت داشته باشد؛ در تحقق منافع ملی و مشترک، 
با دولت همکاری و همراهی کند؛ و هم چنین با 
هشدارهایش، از وقوع خطا و اشتباهاتی که کشور 

را به سوی بحران می برد، جلوگیری نماید.
اپوزیسیون در دولتی که بر اساس یک انتخابات 
شفاف، عادالنه و مردمی به میان آمده باشد، یک 
نظام  و  دولت  استحکام  برای  خوب  بسیار  منبع 
تقلب  اساس  بر  که  دولتی  اما  به حساب می آید. 
تضعیف  را  اپوزیسیون  نقش  باشد،  آمده  میان  به 
و آن را به حاشیه می راند، و مشکالت کشور را 

مضاعف می سازد.
مسلمًا حکومِت وحدت ملی و نظامی که بر اساس 
اپوزیسیون  باشد،  آمده  میان  به  شفاف  انتخابات 
نگه  کنار خود  در  نیروی کمکی  مثابۀ یک  به  را 

می دارد.

ـ نقش نخبه گان سیاسی در کشورهای عقب مانده 
به ویژه در افغانستان که سطح سواد و آگاهی در 
می باشد؛  اساسی  بسیار  است،  پایین  به شدت  آن 
چون همین نخبه گان هستند که می توانند مردم را 
به دنباِل خود بکشانند. اگر نخبه گان دربارۀ منافع 
بسیار  میان خود طی یک گفتمان  و مصالح ملی 
آن صورت  در  برسند،  توافق  و  تفاهم  به  روشن 
در  تعیین کننده  و  بارز  نقش  می توانند  که  است 
سیاسیون  و  نخبه گان  این  زیرا  کنند.  ایفا  جامعه 
آن ها  عوام.  مردم  نه  می گیرند  تصمیم  که  هستند 
حکومت  یک  به  رسیدن  برای  و  بیاندیشند  باید 

وحدت ملی، چاره جویی کنند.
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هارون مجیدی

نخبه گان باید دربارۀ مصالح و منافع 
ملی به توافق برسند

 

افریقای  به  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
جنوبی، وطن ماندال؛ ابرانسان قرن  ـ رفت تا در مراسِم 

یادبودِ او شرکت کنـد. 
زیست  بزرِگ  الگوهای  از  یکی  ما،  عصر  در  ماندال 
نژاد و قوم،  انسانی است؛ زیسـتی که در آن رنگ و 
معنایی ندارد و انسان بر بنیـاد فضیلتش محاسبه می شود. 
اکنون حامد کرزی از کشوری به سرزمیِن ماندال رفته 
همواره  قبیله یی،  کور  تعصبات  و  نژادی  تبعیض  که 
دامن گیرش بوده و در این شب و روز کسانی استخوان 
به دهن گرفته، ساکناِن این سرزمین را بیگانه و حرامی 
اصیِل  انسان های  را  خویشتن  و  می خوانند  ناخلف  و 
این سرزمین. کرزی درست زمانی به افریقای جنوبی 
رفته تا در مراسِم خداحافظی از بزرگ ترین مبارزِ قرن 
علیه تبعیض و تعصب شرکت  کند که نژادپرست ترین 
افراد در افغانستان در پیراموِن وی حلقه زده اند و هر 
روز مردم را علیه همدیگر تحریک می کنند. از این رو 
نژادی  افغانستان شدیدترین تب وتاب های  این روزها 
را سپری می کنـد که  عامل اصلِی آن کسانی هستند که 
در این ده سال در اطراِف رییس جمهور پرورش یافته و 

به موقعیت های مهم رسیده اند. 
در این روزها افغانستان شاهِد دو حرکِت بسیار مخرب 
کوردالِن  از  عده یی  پشتونستان خواهی  نخست،  است: 
سرزمین  این  اصیل  فرزنداِن  را  دیگران  که  فاشیست 
نمی دانند؛ و دوم، حرکِت جوانان دانش آموخته یی که 
خراسان طلبی  از  پشتونستان خواهان،  این  مقابِل  در 
سرزمین  این  اصیِل  فرزنداِن  را  خود  و  می زنند  دم 
می خوانند. بدیهی ست  که هر دو حرکت یاد شده، به 
زیاِن این سرزمین تمام می گردد و در نهایت به جنگ 
نامِ  به  این بار  اگر  اما  شـد.  خواهد  منتهی  درگیری  و 
ملیت و قوم در افغانستان جنگی آغاز شود، به مراتب 
خون بارتر و ویران کننده تر از جنگ های گذشته خواهد 
بود و آخراالمر این سرزمین را به تجزیه و فروپاشی 

سوق خواهد داد.
جنوبی  افریقایی  در  فرصتی  چنین  در  کرزی  حضور 
آن هم در سرزمیِن ابرمردی که علیه همۀ تبعیض ها و 
می نماید.  جالب  بسیار  کرد،  مبارزه  نژادی  سلطه های 
حامد کرزی با حضور در مراسم یادبود ماندال باید این 
جهانیان  برای  این همه  ماندال  چرا  که  دریابد  را  نکته 
قومش  رهبرِی  فقط  ماندال  اگر  مسلمًا  است.  محبوب 
را به عهده می گرفت و فقط برای آن ها مبارزه می کرد 
خاموشانه  می شد،  بی عدالتی  مرتکب  راه  این  در  و 
این  به  دلیل  این  به  او  به آغوش خاک می رفت. ولی 
جایگاهِ رفیع دست یافته که تبعیض را در همه حاالتش 
مردود شمرد و در حالی که خود قربانی انواع تبعیض ها 
بود، پس از رسیدن به پیـروزی، تمام دشمنان متعصِب 
دیروز خود را بخشید و هیچ تبعیضی نسبت به آن ها 
روا نداشت. این گونه است که او امروز به عنوان نماد 

واالی عدالت و آزاده گی در جهان تقدیس می شود. 
افریقای  از  بازگشت  خوب است که حامد کرزی در 
افغانستان  در  که  تبعیض هایی  تمام  ضد  بر  جنوبی، 
از  او  که  می رود  انتظار  کند.  بلند  صدا  دارد،  جریان 
این  باشد و در  نو داشته  افغانستان نگاهی  به  این پس 
روزهای پایانی مأموریتش، به نگاه ها و محاسباِت تنگ 
همۀ  و  دهد  پایان  نزدیکانش  و  دوستان  برخی  قومِی 
افغانستان خطاب  این سرزمین را ساکنان اصیِل  اقوامِ 
بر  را  تفرقه افگن  نژادپرستاِن  بلندگوهای  تمام  و  کرده 
زمین زند. باید کرزی با درس ها و برداشت هاِی جدید 
به افغانستان برگردد؛ سرزمینی که از تعصب و تبعیض 
به ستوه آمده و سخت در انتظارِ تأمین عدالت اجتماعی 

و برابری همه گانی است.

کرزی از سرزمیِن ماندال 
گفت وگو با اكرام اندیشمند، نویسنده و پژوهش گرچه می آورد؟

نخبه گان چه نقشی در به میان آمدن      
حکومت وحدت ملی دارند؟ 

دولت وحدت ملی با اپوزیسیون چه   
برخوردی خواهد داشت؟

حکومت وحدت ملی تا چه اندازه 
ل مشکالت باشد؟  می تواند حالاّ

به عنوان نخستین پرسش؛ دولت 
وحدت ملی از چه ویژه گی هایی برخوردار 

است؟ 

داشتن یک برنامه و اجندای ملی، 
چه قدر می تواند در رسیدن به حکومِت 

وحدت ملی ما را یاری رساند؟

چرا طی دوازده سال گذشته، 
حکومت داران نخواستند و یا نتوانستند یک 
حکومت وحدت ملی را سروسامان دهند؟
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روسیه و قانون اساسی یی که 20 
ساله شـــــــد

از  پیش  سال   ۲0 روسیه  فدراسیون  اساسی  قانون 
امروز در 1۲ دسمبر 199۳ با اخذ رأی همگانی به 
تصویب رسیده است. این قانون به عنوان پینجمین 
قانون اساسی در تاریخ نوین کشور )از سال 191۸( 
سر از روز انتشار یعنی در ۲۵ دسمبر همین سال به 

مرحله اجرا گذاشته شده است.
اوایل  از  روسیه  در  مشروطه  نظام  برقراری  تاریخ 
است  ممکن  هم  شاید  و  میشود  آغاز  نزدهم  قرن 
)سال  سپیرانسکی  م.  م.  دولتی  اصالحات  برنامه 
قانون  مهمترین طرح  و  اولین  عنوان  به  را   )190۸
سلطنت  مفکوره  سپیرانسکی  دانست.  اساسی 

را  پارلمان  به  محدود  مشروطه 
کرده  پیشکش  خود  برنامه  در 
را  دولتی  قانون  سپیرانسکی  بود. 
بین  ابتدایی و مناسبات  که حقوق 
به  میسازد،  مشخص  را  طبقات 

عنوان قانون اساسی تلقی مینمود.
اما مفکوره های تحوالت مشروطه 
غیر عملی  زمان  آن  در  در روسیه 
مفکوره  این  زیرا  ماندند،  باقی 
و  های  شرط  پیش  از  عاری  ها 
و  اقتصادی   – اجتماعی  موجبات 
امپراطوری  قوانین  بودند.  سیاسی 
روسیه مفکوره حکومت استبدادی 
را بیان میداشتند و اما قانون اساسی 
محدودیت در قدرت تزار را در پی 
داشت. بعداً الکساندر II به عنوان 
قانون  طلب  اصالح  امپراطور  یک 
اساسی را تدوین کرد، اما به علت 
قانون  این   1۸۸1 سال  در  او  قتل 

جامه عمل نپوشید.
 191۸ سال  در  فقط  میهنی  اساسی  قانون  اولین 
بوجود آمد. این قانون حقوق و آزادی های سیاسی 
بود. سپس ۳  برای کارگران فراهم کرده  را صرف 
قانون اساسی طی دوران موجودیت اتحاد شوروی 
 19۲۴ سال  اساسی  قانون  بودند:  رسیده  بتصویب 
تأمین  برای  مقررات  از  عاری  قطعًا  قانون  این   ،
حقوق و تعهدات شهروندان بود که یادآوری از این 
مقررات )به ویژه حق کار( صرف در قانون اساسی 
سال 19۳۷ صورت گرفته بود و اما در قانون سال 
19۷۷ مردم دیگر به یک عامل تبدیل گردیده بود 

که تمام قدرت و کمال از آن بود. 
پاشیدگی  از هم  بعد  که  اساسی سال 199۳  قانون 
اتحاد شوروی بتصویب رسیده است، به نوبه خود 
به یکی از موفقیت های اصلی بعد از دوران اتحاد 

شوروی در آمده است. این قانون پایداری ساختار 
های دولتی را تثبیت کرده و همزمان فضاءِ را برای 
آزدای در داخل این پایه های مستحکم نگه داشته 
است، چیزیکه در قانون های اساسی پیشین اتحاد 
بنیاد  آن  جدید  سند  در  نداشت.  وجود  شوروی 
یکپارچگی  که  است  شده  گرفته  نظر  در  حقوقی 
فراهم  را  دولت  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
های  ارزش  مداوم  مظهر  به  اساسی  قانون  میکند. 
از  و  نوین  که چهره  است  درآمده  اساسی حقوقی 
لحاظ تاریخ مستمر روسیه را تعیین میکنند. حقوق 
و آزادی های بشر، ارجحیت به حقوق، عدالت و 

و  قانونی  فدراتیفی،  دموکراتیکی،  دولت  برابری، 
اقتصاد  و  پارلمانتاریزم  قدرت،  تقسیم  اجتماعی، 
تشکیل  را  ها  ارزش  این  های  شاخص  از  قانونی 

میدهند.
از  دولت  و  طرف  یک  از  شهروند  یک  مناسبات 
قانون  های  ارزش  منشور  دریچه  از  دیگر  طرف 
اول  های  ماده  همان  از  و  آیند  می  بمیان  اساسی 
قانون اساسی بر مال میشود که بشر، حقوق و آزادی 
عالی هستند و روسیه دولت  ارزش های  آن  های 
ایجاد  راستای  در  آن  سیاست  که  است  اجتماعی 
زمینه ها برای تأمین زندگی شایسته و توسعه اتباع 

سوق داده شده است.
اقتصاد  ساختمان  مسئله  جدید،  های  واقعیت  در 
برابر فدراسیون  باز و دموکراتیک در  بازار، جامعه 
هم  به  اساسی  قانون  مقررات  دارد.  قرار  روسیه 

گرایی روسیه در جامعه جهانی با ابعاد گسترده تر و 
بهتر از گذشته کمک کرده است. 

قانونی اساسی ساختمان دولتی فدراسیون روسیه را 
نیز مشخص کرده است، جایکه قدرت دولتی عموداً 
قدرت  سیستم  و  دولتی  فدرال  قدرت  سیستم  به 
دولتی واحد های فدراسیون روسیه و همچنان افقًا 
به قوه های مقننه، اجرائیه و قضائیه تقسیم میشود. 
در رآس دولت رئیس جمهور قرار دارد که با اخذ 

رأی مردم برای شش سال انتخاب گردیده است.
قانون اساسی فعلی اساس توسعه کامل پارلمانتاریزم 
در روسیه را نیز تهداب گذاری کرده است. مجلس 
یعنی  فدراسیون روسیه  فدرال 
است  عبارت  فدرال  پارلمان 
دار  صالحیت  ارگان  یک  از 
که  روسیه  در  قانوگذار  و 
شده  تشکیل  مجلس  دو  از 
شورای  و  دولتی  دوما  است: 
برای  دولتی  دوما  فدراسیون. 
و  میشود  انتخاب  سال  پنج 
متشکل از ۴۵0 نماینده است. 
از  متشکل  فدراسیون  شورای 
واحد  هر  از  نماینده  دو  دو 
یک  یک  است:  فدراسیون 
وکیل از ارگان های صالحیت 
دار و اجرائیوی قدرت دولتی.

کشور  یک  روسیه  فدراسیون 
چندین ملیتی است که در حال 
فدراسیون  واحد   ۸۳ حاضر 
اند:  شامل  آن  ترکیب  در 
 ۴۶ منطقه،   9 جمهوری،   ۲1
والیت، ۲ شهر دارای مفهوم فدرال، 1 والیت خود 
مختار و ۴ ناحیه خود مختار. ویژگی روسیه منحیث 
نقشه  در روی  مساحت  لحاظ  از  بزرگترین کشور 
جهان عبارت از این است که با وجود تنوع و تعدد 
مردمان ساکن در روسیه، همه مردمان در یک فضاء 
صلح و توافق با هم زندگی مینمایند. روسیه امروز 
یک دولت قوی است و اما با وجود این، یک دولت 
که  میباشد  تنگاتنگ  مشترک   همکاری  برای  باز 

طرفدار صلح و ثبات در سیاره است.
۲0 سال گذشته از روز تصویب قانونی اساسی به 
در  فراوان  های  موفقیت  و  عظیم  پیشرفت  منزله 
اطمینان  با  میشوند.  ها جلوه گر  از بخش  بسیاری 
میتوان تأیید کرد که کشور در آینده نیز خط مشی 
خواهد  دنبال  را  جهات  همه  در  تکامل  و  توسعه 

کرد.    

حضور کم سابقة سران و شخصیت های 
جهان در مراسم بزرگداشت ماندال

چه کسی شخصیت سال تایم اوباما با کاسترو دست داد
خواهد بود؟ به نظر می رسد مراسم بزرگداشت نلسون ماندال که با حضور بیش از 90 

تن از رهبران جهان برگزار شد به عرصه ای برای کنار گذاشتن دشمنی های 
دیرین میان برخی رهبران دنیا تبدیل شد.

امریکا  اوباما، رییس جمهوری  باراک  نیوز عربی،  اسکای  به گزارش شبکه 
با  در حاشیه مراسم بزرگداشت نلسون ماندال، رهبر فقید  آفریقای جنوبی 
رائول کاسترو، رهبر کوبا که از دشمنان سرسخت امریکا محسوب می شود، 

دست داد.
امریکا و کوبا بیش از ۵0 است که هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند و فیدل 
متهم  کشورش  علیه  توطیه چینی  به  را  امریکا  همواره  کوبا،  رهبر  کاسترو، 

می کند، امریکایی ها نیز بارها مرگ فیدل کاسترو را آرزو کرده اند.
ماندال  بزرگداشت  مراسم  در  سخنرانی اش  ایراد  برای  که  حالی  در  اوباما 
رائول  با  میهمانان  مخصوص  جایگاه  کنار  از  عبور  هنگام  می شد  حاضر 
کاسترو و همچنین دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل که اخیرا از واشنگتن 
بود،  کرده  انتقاد  شدت  به  کشور  این  رهبران  از  جاسوسی هایش  دلیل  به 

دست داد.

ده ها هزار تن از اهالی آفریقای جنوبی و صدها تن از سران، رهبران و مقامات ارشد 
ده ها کشور جهان روز سه شنبه در استادیوم ژوهانسبورگ حاضر شدند تا یاد نلسون 

ماندال، رییس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی را گرامی بدارند.
آپارتاید  رهبر جنبش ضد  ماندال،  نلسون  بزرگداشت  مراسم رسمی  شنبه  روز سه 
اف ان بی  ورزشگاه  در  جنوبی،  آفریقای  سیاهپوست  جمهوری  رییس  نخستین  و 

)ساکرسیتی( شهرک سوتئو، در حومه شهر ژوهانسبورگ، آغاز شد.
باراک اوباما، همراه با جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رییسان جمهوری 
سابق آمریکا، دیوید کامرون همراه با تونی بلر، گوردون براون و جان میجر، نخست 
تعداد  و  کوبا  فرانسه، چین،  افغانستان،  رییسان جمهوری  و  انگلیس  وزیران سابق 
از  از کشورهای جهان و همچنین دبیرکل سازمان ملل و روسای تعدادی  دیگری 

سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند.
این  از سران و مقامات کشورهای جهان در  بر اساس گزارش های رسیده 91 تن 

مراسم حضور داشتند.
هم چنین 11 هزار نیروی امنیتی برقراری امنیت مراسم را بر عهده داشتند.

در سال ۲010، نلسون ماندال در مراسم آغاز دور نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال 
در این استادیوم شرکت کرد که از جمله آخرین مراسم بزرگی بود که رهبر فقید 

آفریقای جنوبی در آنها حضور یافت.
منابع خبری گفته اند که رییس جمهوری آمریکا و رییسان جمهوری پنج کشور دیگر 
همراه با جاکوب زوما، رییس جمهوری آفریقای جنوبی، در جایگاه اصلی اجرای 
کننده،  شرکت  کشورهای  سوی  از  نمایندگی  به  و  داشت  خواهند  مراسم حضور 

سخنانی را در ستایش از نلسون ماندال ایراد می کنند.

و  می شود  محسوب  ماندال  نلسون  بزرگداشت  رسمی  مراسم  گذشته  روز  یادبود 
دولت آفریقای جنوبی از کشورهای دیگر درخواست کرده به دلیل کمبود امکانات 

در روستای کونو، محل خاکسپاری ماندال، خواستار حضور در این محل نشوند.
مراسم بزرگداشت نلسون ماندال ساعت 11 صبح به وقت محلی آغاز شد و حدود 

چهار ساعت به طول خواهد انجامید.
با وجود بارندگی در ژوهانسبورگ، شمار بزرگی از مردم شب گذشته را در نزدیکی 
استادیوم محل برگزاری مراسم گذراندند تا بتوانند با باز شدن درها، وارد این محل 
آفریقای  پلیس  این مراسم،  به مناسبت حضور رهبران کشورهای جهان در  شوند. 

جنوبی تمهیدات امنیتی ویژه ای در این محل تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مراسم، پس از سخنرانی نمایندگان خانواده 
ماندال، دبیرکل سازمان ملل و رییسان جمهوری حاضر در جایگاه ویژه سخنرانی 

کردند.
به گزارش اسکای نیوز، دبیرکل سازمان ملل در این مراسم با عرض تسلیت مرگ 
نلسون ماندال به مردم آفریقا و خانواده وی و جاکوب زوما، رییس جمهوری آفریقای 

جنوبی گفت: آفریقا پدر و قهرمان خود را از دست داد.
بان کی مون افزود: مرگ ماندال قلب ما را جریحه دار کرد. ماندال نماد و سمبل صلح 
بود و من مرگ وی را از طرف سازمان ملل به خانواده او تسلیت می گویم. ماندال 
برای مردم آفریقا یک رهبر و پیشوا بود. او معلم ما بود که با مثال به ما درس داد. 
او  است.  ستودنی  روحیه اش  و  تبعیض جنگید  و  عدالت  برابری،  آزادی،  برای  او 
همواره حامل پیام صلح بود و ما در اینجا جمع  شده ایم تا با آرمان های او همراه 
شویم. سازمان ملل در کنار مردم آفریقا و روحیه آزادی خواهی ماندال ایستاده است 
تا با آپارتاید مبارزه کند. بلند آوازه می گوییم که با آپارتاید و بی عدالتی می جنگیم و 

روحیه او را زنده نگه می داریم.
به گفته منابع دیپلماتیک، حضور گسترده شمار قابل توجهی از رهبران کشورهای 
آفریقای جنوبی در صحنه  ویژه  اهمیت  نشانه  ماندال  بزرگداشت  مراسم  در  جهان 
بین المللی است که یکی از نتایج رهبری نلسون ماندال در مرحله ای حساس از تاریخ 

این کشور محسوب می شود.
به گزارش شبکه خبری صدای روسیه، از جمله دیگر شخصیت های حاضر در مراسم 
تشکیالت  رییس  عباس«،  »محمود  برزیل،  رییس جمهور  روسف«،  »دیلما  امروز 
خودگردان فلسطین، »کوفی عنان«، دبیرکل سابق سازمان ملل، »اخضر االبراهیمی«، 
اولین  رابینسون«،  به سوریه، »ماری  اتحادیه عرب  فرستاده مشترک سازمان ملل و 
»مارتی  بشر،  حقوق  در  ملل  سازمان  ارشد  کمیسیونر  و  ایرلند  جمهور  رییس 
آلمان،  آهتیساری«، رییس جمهوری سابق فنالند، »یواخیم گائوک« رییس جمهور 
»خوزه مانوئل باروسو« رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، »ویلم الکساندر« پادشاه هلند 

و »شاهزاده فیلیپ« ولیعهد اسپانیا هستند.
»اوپرا  به  می توان  دارند،  مراسم شرکت  این  در  که  دیگری  مشهور  افراد  جمله  از 
فعال  و  خواننده  »بونو«،  آمریکا،  تلویزیونی  برنامه های  معروف  مجری  وینفری«، 
ایرلندی، »ریچارد برانسون« یکی از سرمایه گذاران انگلیس، »پیتر گابریل«، موسیقی 
دان انگلیسی و شاهزاده چارلز به نمایندگی از ملکه الیزابت دوم انگلیس اشاره کرد.
از جمله غائبان این مراسم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و داالیی 

الما، رهبر معنوی تبت  خواهند بود.
هم چنین بیش از ۲۵00 خبرنگار از سراسر جهان این مراسم را پوشش می دهند.

مراسم خاکسپاری ماندال 1۵ دسامبر برگزار می شود اما پیش از خاکسپاری، جسد 
ماندال به مدت سه روز از روز چهارشنبه در آمفی تئاتر شهر پرتوریا قرار می گیرد.

»تایم«،  امریکایی  هفته نامه 
را  فینالیستی   10 فهرست 
سال  شخصیت  نامزد  که 
منتشر  هستند،  مجله  این 

کرد.
دیلی  روزنامه  نوشته  به 
میل، »پاپ فرانسیس« رهبر 
کاتولیک های جهان، »بشار 
رییس جمهوری  اسد«  
اسنودن«  »ادوارد  سوریه، 
امنیت  آژانس  افشاگر 
حسن  »دکتر  امریکا،  ملی 

روحانی« رییس جمهوری ایران، »جف بزوس« موسس سایت آمازون، 
اوباما،  باراک  و  امریکا  و خدمات  بهداشت  وزیر  سبلیوس«  »کیتلین 
شخصیت  برای  فینالیست    10 این  جمله  از  امریکا  رییس جمهوری 

سال مجله تایم هستند.
سردبیران مجله تایم تصمیم خواهند گرفت که چه کسی در یک سال 
گذشته موثرترین فرد جهان بوده و بیشترین تاثیر را چه از نظر مثبت 

و چه از نظر منفی بر جهان گذاشته است.
پیش از این جنرال عبدالفتاح السیسی، عامل برکناری محمد مرسی در 
مصر، از سوی مردم در اینترنت به عنوان شخصیت سال این نشریه 
نشریه  سردبیران  را  رابطه  این  در  نهایی  نظر  اما  بود  شده  برگزیده 

می گیرند.
مجله تایم شخصیت سال ۲01۳ را امروز چهارشنبه اعالم خواهد کرد.

                                                                                                                            خان محمد دانشجو
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   بخش چهــــــارم  

عالقه به انجام عمل های 
جراحی

 »لورا پیالرال« از جمله زنانی بود که تصور می کرد با انجام عمل جراحی، 
می تواند زیبایی را به چهرۀ خود بیاورد. این زن که در ابتدا چهرۀ زیبایی 
بردارد و  هم داشت، می خواست گونه های برجستۀ زیر چشمان خود را 
چانه اش را هم کمی بلندتر کند، اما وقتی که باندهای صورت لورا برداشته 
شد، او از نتیجۀ کار راضی نبود. این اتفاق باعث شد لورا در دام عمل های 
جراحی زیبایی گرفتار شود و در 10 سال آینده زنده گی خود چندین و 
پانزدهمین  انجام  از  بعد  سرانجام  برود.  جراحان  تیغ  زیر  دیگر  بار  چند 
را  عمل  انجام  توانایی  دیگر  که صورتش  گفت  او  به  جراح  دکتر  عمل، 

ندارد.
در حقیقت لورا یکی از هزاران نفری است که به دلیل ابتال به BDD دست 
به انجام عمل جراحی می زنند. تحقیقات نشان می دهد بسیاری از زنانی که 
تحت عمل های جراحی زیبایی قرار می گیرند، دچار افسرده گی می شوند و 
احتمال اقدام به خودکشی در آن ها تا سه برابر نسبت به زنان دیگر افزایش 
پیدا می کند. از هر 10 بیماری که این نوع عمل ها را انجام می دهند، ۸ نفر 
دچار استرس و نگرانی های بعد از عمل می شوند و ناامیدی و افسرده گی را 
تجربه می کنند. تقریبًا یک سوم از افرادی که عمل جراحی زیبایی بینی انجام 
می دهند، دچار سندرم خودزشت پنداری هستند، به طوری که نقص های 

کوچک ظاهری، زنده گی طبیعی آن ها را دچار اختالل می کند.
 بر اساس آمار، فقط ۳ درصد از افرادی که جراحی بینی انجام داده اند، به 
دالیل پزشکی زیر تیغ جراح رفته اند. جالب این جاست بسیاری از افرادی 
که این عمل را انجام می دهند، دارای بینی هایی هستند که در نظر دیگران 
شدت  می دهد  نشان  موضوع  این  است.  نرمال  اندازۀ  به  و  طبیعی  کاماًل 
بیماری BDD در این افراد بیشتر است و حتمًا باید زیر نظر یک پزشک 

متخصص تحت درمان قرار بگیرند.
  

تغییر معیارها در مورد زن زیبا
به شدت  متناسب  اندام  داشتن  برای  معیارها  گذشته،  سال   100 طول  در 
تغییر کرده است. در سال 191۷ یک زن با داشتن 1۶۳ سانتی متر قد و ۶۳ 
کیلوگرم وزن، کاماًل دارای اندام ایده آل بود، اما وزن ایده آل در ۲۵ سال 
پیش نزدیک به ۸ درصد کمتر و اکنون ۲۳ درصد کمتر از آن زمان محسوب 
می شود. به این ترتیب، اکنون یک زن با قد 1۶۳ سانتی متر باید وزنی حدود 
۴۷ تا ۵0 کیلوگرم داشته باشد که فقط ۵ درصد از زنان جهان می توانند 
دارای این اندام باشند. اگر فاکتورهای دیگر مانند شکل ظاهر، قد بلند و 
دیگر موارد را هم در نظر بگیریم، فقط یک درصد از زنان جهان دارای این 

ویژه گی ها هستند.  

          زهره روحی

معموالً »حیرت« زمانی پدیدار می شود که 
از  اندیشه،  متعارف  و  معمول  ساختارهای 
عهدۀ درِک امر تناقض آمیز برنیاید؛ به بیانی 
واقعی،  معنای  به  »پرسش«  که  آن هنگام 
و  بی طاقت  کند:  خود  درگیر  را  آدمی 
درمانده در برابر یک ساحتی بودِن روش به 
کار گرفتۀ اندیشه. در چنین لحظاتی است 
که حیرت رخ می نماید؛ شاید حتا به مانند 
خورشیدی سوزان و عذاب آور تا تفکر را 
از سستی و کرختِی الگوهای خود وا کند؛ 
جایگزین  پاسخ  هیچ  راه گشای  اگر  حتا 

نباشد.
درمان  می تواند  نوعی  به  حیرت،  هرچند 

باشیم  مطمین  اما  باشد،  روزمرگی ها 
می تواند  کنیم  تصور  اگر  است  اشتباه 
به  یا  و  روشن گرانه  هوشیاری  به  را  ما 
رهنمون  عقالنی  تفکِر  پیروزی  اصطالح 
تأمالت  بر  مبتنی  اساسش  زیرا   سازد؛ 
رویکردی  که  است  هستی شناسانه یی 
سلبی دارد: نفی چارچوب  متعارف عقالنی 
چنین  در  آن؛  منطقی  عادت واره های  و 
به  تنها  زیرا  آشوب گرند  تأمالت  ساحتی 
قصد ویران کردن روش های متعارف تفکر 
عمل می کنند، از این رو خواهی نخواهی با 
جنون درآمیخته اند. جنونی که با بی رحمی 
و عاری از هر گونه  افسوسی پیش فهم های 
خود  تا  می کند  رو  و  زیر  را    کلیشه یی 
و  هست  که  آن گونه  را  روابط   قلمرو  و 
هستیم دریابد: متوجه شده گِی صرف، فقط 
همین. اما اگر بخواهیم منطق نهفته در این 
دهیم،  دخالت  نحوی  به  را  وارسی جدید 
تمامًا  موقعیت  با  گفت  بتوان  تنها  شاید 
وجود  از  ِخَرد  »متوجه شده گِی«  انتقادِی 
استیم.  روبه رو  گریزناپذیر  پارادوکس های 
مثال  یک  ذکر  با  “چه گونه؟”...  می پرسید 
دریدا  فی  المثل  می کنیم.  روشن  را  مسأله  
“اگر  است  معتقد  بخشش  امر  مورد  در 
باشد،  داشته  وجود  بخشودن  برای  چیزی 
همان است که در زبان مذهبی به آن »گناه 
کبیره«، بدترین نوع گناه، جنایت یا ایذایی 
 ،1۳۸۷ )دریدا،  می گویند”  »نابخشودنی« 
مورد  در  اگر  بخشش  امر  یعنی   .)9۲ ص 
به  بخشید  را  آن  بتوان  که  گناهی  یا  خطا 
به مفهوم  کار گرفته شود، دیگر نمی تواند 
بخشیدن باشد. زیرا بخشیدن باید چیزی را 

در بر گیرد و آن را مورد لطف و مرحمت 
قرار دهد که غیر قابل بخشش باشد.

پدیدار  حیرت  عرصۀ  که  این جاست  در 
ناگزیر  زیرا  بی قرارمان می کند.  می گردد و 
که  می گیریم  قرار  پرسش  این  برابر  در 
اساِس  که  را  امری  می توان  چه گونه 
هستی اش در گرِو موقعیت غیرقابل بخشش 
معضل  اگر  شود  دقت  بخشید!؟  است، 
حاضر را »زبانی« بدانیم، باید بدانیم زبانی 
نهادهای  از  یکی  منزلۀ  به  صرفًا  آن  بودِن 
زبان آورانه؛  امری  نه  هستی شناختی ست 
به بیانی، پارادوکِس امر بخشایش، اساسی 

هستی شناسانه دارد.
ساختارشکن   ،) )19۳0ـ   دریدا  ژاک 
معروف فرانسوی در نوشتار خود »دربارۀ 

بخشایش«، که در واقع پاسخ به پرسش های 
Le Monde des d e )ششریۀ فرانسوی   
bas( است، خود را درگیر پارادوکس های 
پرسش هایی  می کند.  بخشش  از  ناشی 
بر ضرورت  بنا  که  ماهیت بخشش  دربارۀ 
تاریخی شکل گرفته اند و مستقیمًا دولت  ها 
و یا دولت  ـ ملت ها و یا حتا کلیسا را وادار 
می کند تا در آستانه هزارۀ سوم )یا نخستین 
دهۀ آن(، خود را از بار گناهان قرن بیستِم 
خویش رها سازند. زیرا به نظر کارشناسان 
مسایل جهانی، الزمۀ نجات جهان از چنگ 
»وفاق«  دیرینه،  دشمنی های  و  جنگ ها 
وفاق می شد  با  تنها  مثال:  عنوان  به  است. 
موقعیت  و  بوسنیایی ها  و  صرب ها  بین 
و  صلح  همسایه گی شان،  حساس  بسیار 

آشتی برقرار کرد. )ص 11۲(
دریدا  که  است  دلیل  همین  به  قضا  از  و 
وفاقی  چنین  منطقِی  ـ  عقالنی  فرایند  بین 
سیاسی  و  تاریخی  ضرورت  سر  از  )که 
صورت می گیرد( با لحظۀ آنی و جنون آمیز 
غیرقابل  امر  حامی  )که  ناب«  »بخشایش 
می شود  قایل  تمایز  است(،  بخشایش 
اول  حالت  در  زیرا   .)11۳  ،11۲ )صص 
مقدم  که  است  سیاسی  ـ  حقوقی  دالیل 
امر منطقی و  بر وفاق قرار می گیرد، یعنی 
نظارت عقالنیتی که حکم  کنترل و  تحت 
به بخشش طرفین و یا طرف ظالم می دهد؛ 
اجرا  به  برای  دوم  حالت  در  آن که  حال 
)یا  بخشش  غیرقابل  امر  بخشِش  درآمدن 
به زبان مذهبی بخشیدن گناه کبیره(، الزم 
آن شکسته شود.  است چارچوب عقالنِی 
عقالنیت  و  منطق  حیطۀ  از  مقوله  یعنی 

سرازیر  »جنون«  وادی  به  و  گردد  خارج 
دریدا  قول  به  ناممکن ها؛  حیطۀ  به  شود. 
به  کند؛  پیچیده  را  »معنا«  بتواند  که  چیزی 
بیانی دقیق تر از تک ساحتی کردن موقعیت 
دوری کند: “این، جنوِن ناممکن است. باید 
این حیرت را  یا  پارادوکس  این  پیامدهای 

سرسختانه دنبال کرد” )ص10۵(.
دنبال  بر  تأکید  با  دریدا  می رسد  نظر  به 
حیرِت  یا  پارادوکس  »پیامدهای  کردن 
را  خود  ناب«،  بخشایِش  از  برخاسته 
سوم  هزارۀ  برای  ایده یی  پروراندن  درگیر 
مرزی  شرایط   از  که  ایده یی  است؛  کرده 
است.  گرفته  الهام  بخشایش  نوع  دو  بین 
در  من  که  را  “رویایی  می گوید:  که  چنان 
می کنم  که سعی  را  آن چه  می پرورانم،  سر 
شایستۀ  که  بخشایش  »نابیِّت«  شکل  در 
بخشایش  درآورم،  به  تصویر  باشد  نامش 
بلکه  نامشروط  تنها  نه  بدون قدرت است: 
در   .)1۲۳ )ص  اقتدار”  و  حاکمیت  بدون 
اذعان  با وجود  توضیح می توان گفت وی 
به اهمیِت رویدادهایی همچون دادگاه های 
نورنبرگ در عصر مدرن )ص 1۲1(، جداً  
بر این باور است که این نوع »دگرگونی »ها 
به  سیاست مداران  سوی  از  که  آن جا  از 
»هنجارسازی«  »بهداشتی«،  برنامه یی  مثابۀ 
است  جنبشی  حقیقت  در  می شود،  دنبال 
بزرگ سیاسی؛ ضمن  از سوی قدرت های 
این  آن،  سوگوارانۀ  برگزاری  نحوۀ  آن که 
به  را  به هنجارسازی  ـ  بهداشتی  برنامۀ 
پشیمانی«  »اظهار  برای  گسترده یی  نمایش 
تبدیل می کند )صص ۸۷ ـ ۸۸(. وضعیتی 
چه بسا حتا هیستریک که خبر از »جهانی 
مسیحیت  آیین  شیوۀ  به  بخشایش«  شدن 
از  بخشش  درخواست  اگر  حتا  می دهد. 
سوی نخست وزیر جاپان به کور یایی ها و یا 
چینایی ها باشد. می گوید: “در این صورت 
عظیم  صحنۀ  به  بخشایش  شدن  جهانی 
روند  نوع  یک  بنابراین  می ماند،  اعتراف 
مسیحی به صورِت تشنج، تحول و اعتراف 
وجود دارد؛ روندی مسیحی سازی که دیگر 

نیازی به کلیسای مسیحی ندارد”.)ص90(
بنابراین به موازات »برنامه سازِی بخشایش«، 
چنین  که  داشت  یاد  به  باید  همواره 
تصمیم سازی هایی از آن جا که از باال عمل 
می شوند.  محسوب  قدرت  ابزار  می کنند، 
امکان  از  را  قوی  دولت های  تنها  نه  زیرا 
به  نسبت  بیشتری  مراتب  به  تصمیم گیرِی 
می کند،  برخوردار  ضعیف تر  دولت های 
دولت ها  که  می کند  عمل  گونه یی  به  بلکه 
بتوانند خود را نمایندۀ ملت ها معرفی  کنند. 
و این بدین معنی است که طبق توافق بین 
جز  قربانی شده  ملت های  برای  دولت ها، 
برنامه یی  مثابۀ  به  معموالً  )که  بخشیدن 
سیاسی ـ حقوقی پیش روی مردم قرار داده 
قضا  از  و  نمی ماند.  باقی  راهی  می شود(، 
آوردن  بیرون  برای  دریدا  که  این جاست 
حق بخشیدن از چنگ حاکمیت قدرت ها، 
مطرح  را  بخشش  مسالۀ  بودن  شخصی 
بهتر  یا  و  قربانیان  تنها  این که  می سازد: 
هستند  قربانیان  بازمانده گان  بگوییم  است 
مثال، هیچ  به عنوان  ببخشند.  که می توانند 
کس نمی تواند به جای زنان سیاه پوستی که 
گروه های  سوی  از  فرزندان شان  یا  همسر 
و  پدر  یا  و  رسیده اند،  قتل  به  نژادپرست 
مادرانی که فرزندان خود را به دلیل عقیده 
را  گناهکاران   ،… یا  و  داده اند،  دست  از 
حق  کسی  میان  این  در  “اگر  بخشند:  به 
که  است  قربانی  آن  تنها  دارد،  بخشیدن 
. نمایندۀ  حق دارد و نه یک نهاد ثالث… 
حکومت می تواند قضاوت کند، اما بخشش 
به  حتا  یا  ندارد.  قضاوت  به  ربطی  اصاًل 

حوزۀ عمومی یا سیاسی”. )ص10۴(

دریدا در حیرِت امر بخشش
بخش نخست



 عبدالبشیر فکرت- بخش سوم

 نکتۀ پنجم:
در این مقام، ما در صدد توضیح ابعاد روان شناختی 
قضیه هستیم و تالش داریم تا پهلوهای اثباتی شعر 
را از منظر روان شناسی مورد کاوش قرار دهیم و به 

توضیحی روان شناختانه برسیم.
عمدۀ  مکتب های  از  یکی  روان کاوی  شک  بدون 
با  و  ظهور  نوزدهم،  قرن  در  که  است  روان شناسی 
با  که  مکتب  این  در  شد.  مواجه  بی سابقه یی  اقبال 
عقده های  بازگشایی  به  ویژه،  روش های  از  استفاده 
رنج های  و  حاالت  بیان گری  به  می پردازد،  روانی 

درونی آن هم با استفاده از هیپنوتیزم، ارزش ویژه یی 
قایل است. به روایتی از فروید، یکی از راه های درمان 
آشفته گی های روانی این است که شخص بیمار در 
حضور پزشک به کلیۀ عمل کردهای گذشتۀ خویش 
اعتراف نماید و این یکی از راه های درمان عقده های 
از  یکی  مثابۀ  به  شعر  توجه  این  با  است.  روانی 
شاخه های هنر، بیان گر همان یافته ها و گره واره های 
روانی آدمی است و می توان با آن به نحوی به آرامش 

رسید و از روان خویش، گره گشایی کرد. 
که  می دهد  توضیح  بیتی  در  نیز  بیدل  ابوالمعانی 
دل  و  نیست  مراد  وفق  واقع،  عالم  به  رویکردها 
تا  جست  پناه  نظم  بحر  به  بایست  لذا  نمی گشاید؛ 
آن جا هجرت  به  و  یافت  آن جا  در  جزیره یی  شاید 

کرد.
زین دشت و در ندیدیم جایی که دل گشاید

در بحر نظم شاید پیدا شود زمینی 

 نکتۀ ششم:
اصل  در  شعر  بنگریم،  دیگری  روزنۀ  از  اگر 
وسیله یی ست که گاه بیان گر احساسات و عواطف، 
گاه ارابۀ اندیشه و گاهی هم افزاری ست که اندیشه ها 
زبان  قالب  در  عواطف  و  احساسات  با  آمیخته  را 

برمی تابد.
تعتبرۀ  »الوسائل  اصل  بر  مبتنی  حساب،  این  با 
وسایل  و  وسایل اند  توجیه گر  اهداف  بمقاصدها« 
حایز  می شوند،  گرفته  کار  به  که  اهدافی  اعتبار  به 
شعر  بودن  هدف  بر  نیز  الهوری  اقبال  اهمیت اند. 

خرده می گیرد.
نبینی خیر ازان مرد تهی دست

که بر من تهمت شعر و سخن بست  
با این وصف، شعر وسیله یی ست که می توان آن را 
حیثیت  جز  و  بست  به کار  گوناگونی  مقاصد  برای 

ابزاری ندارد. اما در رابطه با هدف شدن شعر و فرو 
لغزیدن در منجالب تخیالت کور و ناسمت دهی شده 
و لزومًا فاقد پیام معرفتی، باید توضیح داد که اسالم 
بر تعهد در شعر تأکید می ورزد و به شعر از ورای 
برون دادهای عینی آن می نگرد. غرض توضیح بیشتر، 
توضیح برخی اصول مکتب پارناس ممد خواهد بود:
و  پارناس هاست  توجه  مورد  فوق العاده  که  اصولی 
مکتب آن ها را از مکتب های دیگر مشخص می کند، 

به شرح ذیل است:
لحاظ  از  چه  و  بیان  لحاظ  از  چه  شکل،  کمال   .1

انتخاب کلمات
آرمان  به  توجه  عدم  و  احساسات  دخالت  عدم   .۲

و هدف
۳. زیبایی قافیه

۴. وابسته گی به آیین »هنر برای هنر«
از این رو شعر شاعر پارناسین، مانند مرمری صاف، 
کلمه یی  هر  است.  محکم  حال  عین  در  و  بی نقص 
را با دقت انتخاب می کند و به جای خود می گذارد 
لحاظ  از  را  شعر  که  است  این  او  مطلوب  کمال  و 
شاعر  برساند.  مجسمه  پای  به  زیبایی  و  استحکام 
نه  و  بخنداند  باید  نه  شعر  که  دارد  عقیده  پارناس 
باشد و هدف خود را  باید فقط زیبا  بلکه  بگریاند، 

در خود بجوید. 
ویژه  به  ادبیات  به  دین  رویکرد  که  است  پُرواضح 
ارزش هاست.  و  اجتماعی  کارکرد  لحاظ  به  شعر، 
نفس پابندی به ارزش ها که با کارکرد اجتماعی نیز 
پیوند می یابد، نوعی تعهد است که در رویکرد دین 

به شعر مورد توجه است. 

 نکتۀ هفتم:
نکتۀ دیگر این که شعر جریانی است که در بستر زبان 
شکل می گیرد و وحی نیز در قالب های زبانی جای 
دارد و هر دو شعر و وحی مظروف هایی اند که در 
ظرف واحدی ریخته شده اند که آن زبان است و از 

این لحاظ باهم نزدیک اند.
شاید یکی از رمزهای ماندگاری قرآن، افزون بر سایر 
ساخت های  و  قالب  در  آن  شدن  ریخته  مزیت ها، 
می توان  نیز  مدعا  این  بر  شواهدی  که  است  زبانی 

یافت.
ِصْدٍق  لَِساَن  لَُهْم  َوَجَعْلنَا  َرْحَمتِنَا  مِْن  لَُهْم  َوَوَهبْنَا   
َعلِیًّا ]سورۀ مریم: ۵0[ ترجمه: و از رحمت خویش 
بلندی برای شان  ارزانی داشتیم، و ذکر خیر  آنان  به 
قرار دادیم. در این جا کلمۀ لسان به متعلق آن یعنی، 
شده  تفسیر   ، می گیرد  صورت  زبان  با  که  گویشی 

بر  الهی  رحمت های  و  موهبت ها  از  یکی  و  است 
ابراهیم و فرزندانش توصیف گردیده است. 

در همین سورۀ شعرا، به نقل از حضرت ابراهیم با تأکید 
بر ارزش زبان صراحتًا آمده است که آن حضرت به 
صورت دعا از پروردگار خویش می خواهد.  َواْجَعْل 
لِي لَِساَن ِصْدٍق فِي اْلَِخِریَن ]الشعرا: ۸۴[ ترجمه: و 
برای من در میان امت های آیندۀ زبان صدق )و ذکر 
خیری( قرار بده! از این آیۀ قرآن کریم به وضاحت 
می توان بر استمرار و ماندگاری در ساخت های زبانی 
استناد کرد و این که هرگاه چیزی در ساخت زبانی 
ساخت های  همانند  شد،  ریخته  زبانی  قالب های  و 
زبانی، ماندگار خواهد شد؛ چنان که این قالب های 

زبانی، خود ماندگار و جاودانی اند و مظروف آن ها 
نیز چنین شأنیتی دارد. سنخیت میان ظرف ابدی و 
مظروف آن، مستلزم دوام آن دو است، مانند مقداری 
آب که در ظرف معجزی ریخته شود که ماهیتش را 
تا  را  بخشیده و سررشته اش  بیشتر  استمرار  و  دوام 
ابدیت بگستراند. در این زمینه تفسیر زیر نیز پیرامون 

آیۀ فوق عاری از فایده نخواهد بود.
بماند و خط  یاد من در خاطره ها  که  آن چنان کن 
و برنامۀ من در میان آینده گان ادامه یابد، »اسوه« و 
الگویی باشم که به من اقتدا کنند، و پایه گذار مکتبی 
باشم که به وسیلۀ آن راه تو را بیاموزند، و در خط 

تو حرکت کنند. 
در این تفسیر از آیۀ ۸۴ سورۀ شعرا، بی هیچ تکلفی 
بر  و  فهمید  را  زبان  ارزش مندی  و  اهمیت  می توان 
نقش زبان در ماندگار شدن مفاهیم مکث کرد و خود 

را با نوعی فلسفۀ زبان مواجه دید.
در نهایت می توان مدعی شد که شعر و وحی هر دو 
از ساخت مندی زبانی برخوردار بوده و به صورت 
کل، مظروف ظرفی واحد اند هرچند از جهات دیگر 

با همدیگر متفاوت و حتا قیاس ناپذیر اند.
زبان  نوع  استوارترین  با  شعر،  با  برخورد  در  شما 
روبه رو استید، حتا ساخت زبانی شعر گاهی به پای 
کم نظیر.  امری ست  فی نفسه  این  و  می رسد  مجسمه 
است  زبان  تجلی  اوج  شعر،  که  است  این  منظورم 
و  برخوردی صمیمی  زبان  با  باشیم  اگر خواسته  و 
عمیق داشته باشیم، دقیقًا باید به شعر رو کرد و شعر 

خواند.
امروزه فلسفۀ زبان، یکی از داغ ترین مباحث فلسفی 
به شمار می رود و آن نگاه سنتی و کهن به زبان، دیگر 
متحول شده است. زبان در حوزۀ تفکر مدرن وسیلۀ 
اظهار اندیشه نه، بلکه مبنای اندیشه دانسته می شود 
می اندیشند؛  زبان شان  وسعت  تناسب  به  انسان ها  و 

چون زبان مبنا و متکای اندیشه است.
از سویی هم برای بیان هر اندیشه یی، زبانی متناسب 
بیان هر  با هر زبانی به  نیاز است و نمی شود  با آن 
نوع اندیشه یی پرداخت؛ از همین جاست که ادراکات 
درونی و یافته های وجودی انساِن شاعر را نمی شود 
به ویژه  کرد،  تصویر  بسیط  بازبانی  یا  ساده  زبانی  با 
این که سنخیت میان یافته های درونی و ساختارهای 
همین  از  و  می شود.  توصیف  حتمی  امری  زبانی، 
استعاره،  به  رویکردها  اهمیت  باب  در  که  روست 
مباحث عمیقی در فلسفۀ هنر وجود دارد که در جای 

خودش قابل طرح است.
رویکردها به شعر به مثابۀ استوارترین ساخت زبانی، 
گسترۀ  می تواند  حتا  و  است  اهمیت  حایز  فی نفسه 
مناسبی برای رویش و تعمیق اندیشه ها دانسته شود.

ساخت زبانی در اشعار گاهی به حدی فشرده است 
که فرمالیست های روسی و کسانی همچون یاکوبسن، 

اصاًل شعر را قابل ترجمه نمی دانستند؛ چون معنا را 
مولود ساخت زبانی می دانستند که با درهم شکستن 

آن، معنا نیز وارونه می شود.   
احمد تابعی می گوید:

 e1۸9۶( یاکوبسن  رومن  که  بود  منظر  این  از   ]...[
19۸۲( شعر را قابل ترجمه نمی دانست؛ چرا که شعر 
زیباشناسانۀ  ترکیب  و  صوری  نظم  در  شعر  بودِن 
دیگر  زبان های  به  آن  ترجمۀ  و  بود  نهفته  واژه ها 
هرگز نمی توانست چنین ویژه گی یی را منتقل کند. او 
حتا معنا کردن شعر را هم عملی بیهوده می دانست، 
چرا که به زعم او، واژه های مترادف نیز نمی توانند آن 

رویداد نهفته در روابط صوری را منتقل کنند .
و  است  اندیشه  حامل  و  مبنا  نگاه،  این  در  زبان   

درست اندیشدن در گرو فهم درست زبان است.
از  یکی  در  افغانستان  اسبق  پادشاه  محمدظاهرشاه 
خاطراتش می گوید: »وقتی در روستاهای دوردست 
مردمانی  با  می رفتم،  سیاحت  و  شکار  به  افغانستان 
صحبت می کردم که محض بی سواد بودند اما زمانی 

که حرف می زدند، گویی تاریخ بیهقی می خوانند«. 
مولود  خود  خصوصیت،  این  شاید  بنده،  دید  از 

گرایش به ادبیات به ویژه شعر باشد.
اساسی ترین عنصر تعیین کننده در شعر، همانا تخیل 
است که در نگره های سنتی، امری غیرواقعی پنداشته 
می شد، اما در دیدگاه های امروزی تخیل امری غیر 
مکتب  ظهور  است.  فراواقعی  بلکه  نیست،  واقعی 
سورریالیسم به خوبی نشان می دهد که اساسًا تخیل، 
نباید  لذا  فراواقعی ست؛  یا  سورریالیته  واقعیت  یک 
شاعر را به دلیل تخیل پردازی واقعیت ستیز و یا هم 
واقعیت گریز معرفی کرد. استدالل بر پایۀ شعر، گاهی 
نتیجه بخش نخواهد بود؛ ولی این امر عمومیت ندارد 
مبنای شعر را ولو درست،  بر  نباید هر استداللی  و 
بی ارزش دانست. شعر افزون بر تخیل و زبان، ارابۀ 
اندیشه هم هست و بدین ملحوظ، نباید میان شعر و 
اندیشه، خط فاصل کشید و راه آن ها را از یک دیگر 

جدا کرد. 
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اساسی ترین عنصر تعیین کننده در 
شعر، همانا تخیل است که در نگره های 
سنتی، امری غیرواقعی پنداشته می شد، 
اما در دیدگاه های امروزی تخیل امری 
غیر واقعی نیست، بلکه فراواقعی است. 
ظهور مکتب سورریالیسم به خوبی 
نشان می دهد که اساساً تخیل، یک 
واقعیت سورریالیته یا فراواقعی ست؛ 
لذا نباید شاعر را به دلیل تخیل پردازی 
واقعیت ستیز و یا هم واقعیت گریز 
معرفی کرد. استدالل بر پایۀ شعر، گاهی 
نتیجه بخش نخواهد بود؛ ولی این امر 
عمومیت ندارد و نباید هر استداللی بر 
مبنای شعر را ولو درست، بی ارزش 
دانست. شعر افزون بر تخیل و زبان، 
ارابۀ اندیشه هم هست و بدین ملحوظ، 
نباید میان شعر و اندیشه، خط فاصل 
کشید و راه آن ها را از یک دیگر جدا کرد

ران     آیا    شاع
     شـده اند؟اغوا 
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کرزی به روزنامۀ لوموند:

امریکا همانند یک کشور استعماری ما را 
تهدید می کند

انتخابات در فضای امن...
 پیشرو داریم، موفق به این کار شویم. انتخابات به گونۀ سرتاسری 
برگزار خواهد شد؛ در حال حاضر با چالش عمده روبرو نیستیم، 
و  شرق  در  خصوص  به  کشور  تمام  در  ما  پاکسازی  عملیات 
بار  من یک  دارند.  ادامه  دومدار و جدی  گونۀ  به  جنوب شرق 
اطمینان می دهم که  انتخابات  مردم و کمیسیون مستقل  به  دیگر 

انتخابات در فضای امن صورت خواهد گرفت.«
آقای صدیقی افزود که به هدف تامین امنیت بهتر انتخابات، در 
روز رای دهی نزدیک به چهار صد هزار نیروی امنیتی افغان در 

سراسر کشور گماشته خواهند شد.
پیش از این هم مساله تامین امنیت انتخابات سال آینده در شورای 
امنیت ملی مطرح گردیده و به ارگان های امنیتی دستور داده شد 
تا اقدامات شان را در خصوص تامین امنیت این انتخابات تقویت 

ببخشند.
این در حالیست که شماری از احزاب سیاسی و نهادها در داخل 

و خارج از کشور هم از امنیت انتخابات ابراز نگرانی کرده اند.
به باور آنان نا امنی بزرگ ترین مشکل در برابر برگزاری انتخابات 

آینده کشور است.
افغانستان  انتخابات آزاد و عادالنه  در عین حال، فیفا یا موسسۀ 
نیز باور دارد که موجودیت مشکالت امنیتی به حیث یک چالش 

بزرگ در برابر انتخابات است.
کار  به  آنان  که  می گوید  موسسه  این  نعیمی سخنگوی  فهیم  اما 
کردهای نیرو های امنیتی افغان باور دارند و امیدوارند تا امنیت 

انتخابات را به گونه درست تامین کنند.
او تصریح کرد: »درست است که ناامنی در افغانستان به خصوص 
در انتخابات مشکل عمده بشمار می رود اما در کنار آن نیروهای 
که  امیدوارهستیم  ما  اند؛  برخوردار  زیاد  توانایی  از  افغان  امنیتی 
را  افغانستان  امنیت  بلکه  دهی  رای  مراکز  تنها  نه  امنیت  بتوانند 
تامین بکنند تا مردم از امنیت فزیکی و روانی برخوردار بوده و 

مطمین باشند که با مشکل امنیتی مواجه نمی شوند.«
والیتی  های  شورا  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 

افغانستان در شانزده حمل سال 1۳9۳ برگزار گردد.
این در حالیست که به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، 
در شش ولسوالی کشور به دلیل تهدیدات امنیتی تا کنون پروسه 

ثبت نام رای دهنده گان عملی نشده است.
این  امنیت  دیگر  ماه  چهار  تا  اگر  کارشناسان  از  برخی  باور  به 
این  باشنده های  احتمال آن می رود که  تامین نگردند  ولسوالی ها 

مناطق از اشتراک در انتخابات محروم گردند.

اعتبار ما پایین می... 
پرداخت پول کافی از طرف حکومت به کمیسیون 
است. انتقاد سوم این است که تعداد زنانی که در 

کمیسیون کار می  کنند، کم است«.
خانم سمر گفت که تعداد نگه بانان و راننده گان 
زیاد  فوق العاده  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
یا اصال  و  زنان کمتر  این دو پست  در  است و 

کار نمی کنند.
نهادها و فعاالن حقوق بشر افغانستان در هنگام 
مستقل  کمیسیون  جدید  کمیشنران  گزینش 
حقوق بشر انتقاد داشتند. انتقاد اصلی این است 
کمیشنران  باید  پاریس،  اصولنامه  براساس  که 

این  در  که  باشند  افرادی  بشر  حقوق  کمیسیون 
عرصه تحصیل کرده و تجارب کافی کسب کرده 

باشند.
»کمیسیون های  گفت:  مورد  این  در  سمر  خانم 
باید  پاریس  اصولنامه  براساس  بشر  ملی حقوق 
جمهور  رییس  طرف  از  که  تقرری  کنند،  کار 
صورت گرفت، متاسفانه مطابق اصولنامه پاریس 
نیست. به این دلیل احتماال درجه ای را از دست 

می دهیم«.
خودداری از نشر گزارش ترسیم منازعه

یک  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
گزارش ملی را زیر نام »ترسیم منازعه« تهیه کرده 

و در آن تمام قضایای نقض حقوق بشری در سه 
دهه اخیر مستند شده اند، اما این گزارش هنوز 

نشر نشده است.
و  صالحیت  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
وظیفه نشر این گزارش مربوط به حکومت است 
و کمیسیون های ملی حقوق بشر تنها مسوولیت 

تهیه چنین گزارش ها را دارند.
خانم سمر گفت: »تطبیق عدالت وظیفه بی قید و 
شرط حکومت ها است. متاسفانه نهادهای دولتی 
با  که  ندارند  قرار  وضعیتی  در  هنوز  افغانستان 
جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان 

برخورد کنند«.

از حمله به ریاست جمهوری...
فرودگاه  و  دفاع  وزارت  جمهوری،  ریاست  کاخ  به 
به  انتحاری هم قصد حمله  بمبگذاران  و  بوده  کابل 

اهداف گوناگونی در شهر کابل داشته اند.
بمبگذاران  از  یکی  که  افزود  همچنین  شمال  فرید 
دانشجوی  دیگر  یکی  و  است  پاکستان  شهروند 
کابل  شمال  در  کاپیسا  والیت  در  البیرونی  دانشگاه 

است.
در جریان برگزاری لویه مشورتی تدابیر شدید امنیتی 
اجرا  به  آن  اطراف  محالت  ویژه  به  کابل  شهر  در 

گذاشته شده بود.

گروه طالبان مخالفت خود را با این جرگه اعالم کرده 
و هشدار داده بود که آن را هدف قرار می دهد، در 
امنیتی  رویداد  جرگه  اعضای  مذاکرات  روز  چهار 

خاصی در محالت نزدیک به آن روی نداد.
پیش از برگزاری جرگه در نزدیک محل برگزاری آن 
یک بمبگذار انتحاری خودرو بمبگذاری شده حامل 
بجا  منفجر کرد که شماری کشته و زخمی  را  خود 

گذاشت.
جمهوری  رئیس  حامدکرزی  دعوت  به  جرگه  لویه 
امنیتی  همکاری های  توافقنامه  درباره  مشورت  برای 
از  جرگه  اعضای  و  شد  برگزار  امریکا  با  دفاعی  و 

آقای کرزی خواستند که این توافقنامه را هرچه زودتر 
امضا کند.

رییس جمهوری افغانستان اما با وجود تاکید جرگه، 
هنوز حاضر نشده بدون قید و شرط این سند را امضا 
باید  قرارداد  این  امضای  از  پیش  که  گفته  او  کند. 
آمریکا تضمین کند که برای تامین صلح زمینه سازی 

می کند.
مقام های آمریکایی گفته اند که تامین امنیت و کمک 
به صلح در افغانستان از اهداف این توافقنامه است و 
نیازی به آغاز دور جدیدی از مذاکرات برای بررسی 

متن توافقنامه نیست.

پاکستان ته د امریکا...
جګړې منع کړي چې دا د افغانستان په ګټه دي.

پاکستان  به  ګواښونه  دغه  امریکا  د  زیاتوي،  لېوال  ښاغلی 

پر  ډلو  والو  نورو وسله  او  اړ بايس، چې د حقاين شبکې 

وړاندې جدي اقدامات وکړي؛ خو په وینا یې دا کار په دې 

پورې اړه لري چې پاکستان څومره غواړي د حقاين شبکه او 

نورې وسله والې ډلې له منځه یويس؟

دی په دې اند دی، که چېرې پاکستان د دغو وسله والو ډلو 

او د طالبانو د ټغر ټولولو اراده ولري، دا کار په څو ورځو 

کې کوالی يش.

نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا پاکستان ته د 

امریکا نوي ګواښونه څومره کوالی يش ولسمرش د امنیتي 

تړون السلیک ته رايض کړي وویل، هر څومره چې امریکا 

تړون  امنیتي  د  هامغومره  راوړي  فشار  ډېر  پاکستان  پر 

السلیک ته موده کمېږي.

د یادونې وړ ده، چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر 

چک هېګل چې په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی و، 

او  نوازرشیف  وزیر  لومړي  له  پاکستان  د  الړ،  ته  پاکستان 

یوشمېر نورو چارواکیو رسه یې لیده کاته وکړل.

چک هېګل امریکا ته ګواښ وکړ، که په خیرب پښتونخوا کې 

د امریکا او ناټو اکاماليت الره خالصه نيش نو پر پاکستان 

نوموړي خربداری  بندې کړي. همدارنګه  به خپلې مرستې 

ورکړی، چې پاکستان باید حقاين شبکه له منځه یويس او 

دوی به هیچا ته هم اجازه ور نه کړي، چې له ۲۰۱۴ کال 

وروسته افغانستان نا امنه کړي.

بریدونو  خونړيو  خورا  په  کې  افغانستان  په  شبکه  حقاين 

تورنه ده او د امریکا یوه رس سخته دښمنه بلل کېږي.

رییس جمهور افغانستان با انتقاد از امریکا اعالم 
کرد که این کشور با استفاده از تهدید به دنبال 
حفظ نیروهای نظامی خود در افغانستان است.

حامد  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرزی، رییس  جمهور افغانستان در مصاحبه  با 
این مساله که  اعالم  با  فرانسه  لوموند  روزنامه 
امنیتی  توافق نامۀ  درخصوص  تهدید  با  امریکا 
پس  کشور  این  در  نیروهای خود  قصد حفظ 
از ۲01۴ را دارد به انتقاد از مقامات واشنگتن 

پرداخت.
کرزی در مصاحبه با این روزنامه گفت: »امریکا 
دنبال  به  استعماری  قدرت  یک  به  شبیه  کاماًل 
اعمال فشار به وی است تا پیش از سال میالدی 
جاری توافق نامۀ امنیتی با افغانستان امضا شود.« 
این روزنامه به نقل از وی نوشت: » آنها تهدید 
می کنند ما حقوق ها را پرداخت نمی کنیم و شما 
اینها  می کنیم.  مواجه  داخلی  جنگ  یک  به  را 

همه تهدید هستند.«
این  که  معتقدند  ناتو  و  واشنگتن  مقامات 
توافق نامه برای حفظ هزاران نیروی خارجی در 
افغانستان پس از سال ۲01۴ با هدف آموزش 

و ماموریت مقابله با تروریسم ضروری است.
حاضر  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
از  پیش  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  تا  نیست 

اپریل  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
۲01۴ امضا کند و برای امضای این پیمان پیش 

شرط هایی را تعیین کرده است. 
به  امریکایی  نظامیان  متوقف شدن حمله  ظاهراً 
خانه های مردم افغانستان و آزاد شدن زندانیان 
امریکا  همکاری  و  گوانتانامو  زندان  از  افغانی 
برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان، از مهمترین 

پیش شرط های کرزی به شمار می رود.
رییس جمهور  که  می گویند  آگاهان  برخی  اما 
کرزی به دنبال تأمین منافع شخصی خودش که 

با انتخابات بعدی پیوند دارد، می باشد.
جمهور  رییس  اوباما  باراک  دیگر،  سوی  از   
امریکا خواستار امضای این پیمان تا پایان امسال 

شده است.
ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان اواخر 
سال آینده به پایان خواهد رسید و در صورت 
عدم امضای پیمان امنیتی کلیه نیروهای خارجی 
قصد  امریکا  شد.  خواهند  خارج  افغانستان  از 
دارد با امضای این پیمان حداقل ۸ تا 1۲ هزار 

نیرو نظامی خود را در افغانستان نگه دارد.
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امسال 57 هزارتن در...
جدید  سیستم  که  والیت هایی  در  کرد:  خاطرنشان  عبید 
سواالت  شده؛  توزیع  آن  در  معارف  تحصیلی  نصاب 

کانکور نیز بر اساس سیستم جدید طرح شده است.
بر  که  خصوصی یی  دانشگاه های  افزود:  عبید  آقای 
نتوانند؛ جواز  ارایه  اساس معیارهای تعیین شده خدمات 

فعالیت شان لغو خواهد شد.
عدم کیفیت درسی در دانشگاه های دولتی نیز از مشکالت 

عمده فراراه تحصیالت عالی خوانده می شود.
با این حال؛ آقای عبید می گوید که این وزارت تا هنوز ۴۸ 
نصاب دانشگاهی را به منظور کیفیت بهتر تبدیل کرده و 

تالش ها برای معیاری ساختن نصاب ادامه دارد.
عدم موجودیت کدرهای علمی و نصاب تعلیمی مناسب 
در دانشگاه های دولتی، هنوز هم از چالش های اساسی 

وزارت تحصیالت عالی محسوب می شود.

پیش نویس توافقنامۀ سه جانبه...
 وال استریت ژورنال، سفیر افغانستان در هند گفت: 
افغانستان  ایران و  میان هند،  توافقنامه  یی  پیش نویس 
زودی  به  و  است  آماده  چابهار  بندر  توسعه  برای 

می تواند امضا شود.
پیمان  این  »پیش نویس  گفت:  ابدالی  محمد  شیدا 
سه جانبه برای توسعه بندر چابهار که در ۷۵ کیلومتری 
بندر گوادر پاکستان در دریای عمان قرار دارد، آماده 

است«

وی ابراز امیدواری کرد که این توافق به زودی امضا 
شود.

بندر  توسعه  مورد  در   ۲00۳ سال  در  ایران  و  هند 
چابهار توافقاتی انجام دادند، اما این همکاری مشترک 

تاکنون پیشرفت زیادی نداشته است.
چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی توسط 

تهران طراحی شده است.
هند به بندر چابهار به عنوان مسیری جایگزین نه تنها 
آسیای  به مسیر کشورهای  بلکه  افغانستان  به سمت 

مرکزی نگاه می کند.

بهبود  برای  دالر  میلیون  اوایل سال جاری 100  هند 
این  این  از  پیش  داد؛  اختصاص  بندر  این  تسهیالت 
کیلومتر   ۲۲0 ساخت  برای  دالر  میلیون   100 کشور 
جاده برای اتصال غرب افغانستان به این بندر هزینه 

کرده بود.
خاص  سازوکاری  تا  دارند،  قصد  هندی  متصدیان 
برای تامین مالی بخشی از زیرساخت این بندر ایجاد 
برای  طوالنی مدت  حقوق  دریافت  خواهان  و  کنند 

فعالیت در این بندر از ایران هستند.

به زودی کار ساخت سرک... 
یازده سال گذشته  از  بیش  در  آسیایی  انکشاف  بانک 
های  پروژه  در  گان  کننده  کمک  بزرگترین  از  یکی 

زیربنایی افغانستان بوده است.
همین  در  افغانستان  مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  محمد 
نشست اظهار امیدواری کرد که با ساخت این سرک 
شاهراه  در  تجارت  و  ترانزیت  مشکالت  و  ازدحام 

موجود کابل – جالل آباد کاسته خواهد شد.
در  آسیایی  انکشاف  بانک  رییس  توکیشی  جوجی 
مراسم عقد قرارداد این پروژه از ادامۀ کمک های این 

بانک به افغانستان اطمینان داد و گفت:
نیستیم،  افغانستان  با  کننده گان  کمک  جملۀ  از  ما   «
بلکه ما دوست افغانها هستیم، می خواهم باالی همین 
نکته تاکید کنم که ما تنها کمک مالی برای افغانستان 
نمی کنیم بلکه فرصت مجموع کارهای را برای افغانها 

مساعد می سازیم که توانایی انجام آنرا داشته باشند .«
اولین خط آهن در افغانستان، بخش عمده یی از سرک 
حلقوی افغانستان و بخش های از پروژه انتقال برق از 
ازبکستان به افغانستان از مهم ترین برنامه های هستند 
که از سوی بانک انکشاف آسیایی تا اکنون تمویل شده 

اند.
با آنکه در یک دهه گذشته به کمک مالی جامعه جهانی 
اما  اعمار گردیده  افغانستان  کیلومتر سرک در  هزاران 
کار  مواد  پایین  کیفیت  دلیل  به  ها  این سرک  بسیاری 
تخریب  دوباره  مراقبت،  و  حفظ  عدم  و  شده  گرفته 

شده اند.



پزشکان  »گروه  نام  به  بین المللی  گروه  یک 
جنگ  یک  وقوع  از  پیشگیری  برای  بین المللی« 
هسته یی در گزارشی اعالم کردند که حتی درگیری 
هسته یی محدود میان هند و پاکستان باعث از بین 
رفتن تولید مواد غذایی در سراسر جهان شده و به 

تمدن انسانی پایان خواهد داد.
درگیری  اگر  حتی  که  کرد  عنوان  گزارش  این 
پاکستان  میان هند و  با تسلیحات هسته یی  جنگ 

از  باعث  مساله  این  باشد،  داشته  محدودی  ابعاد 
بین رفتن اتمسفر و نابود شدن تولید محصوالت 
بازارهای  در  آشوب  ایجاد  با  و  شده  کشاورزی 
جهانی مواد غذایی تاثیرات آن چند برابر خواهد 

شد.
گروه پزشکان بین المللی برای پیشگیری از جنگ 
اجتماعی  مسئولیت  حامی  پزشکان  و  هسته یی 
انجام   ۲01۲ سال  آوریل  در  که  مطالعه  یک  در 
شده، پیش بینی کردند که قحطی حاصل از جنگ 
هسته ای میان هند و پاکستان می تواند بیش از یک 

میلیارد نفر را به کام مرگ بکشاند.
که  خود  مطالعه  دوم  ویرایش  در  گروه  دو  این 
اخیرا منتشر کرده اند، اعالم کردند که در پژوهش 
چین  بر  هسته ای  تاثیر جنگ  زیادی  تا حد  قبلی 
اثر  بر  که  کرده اند  محاسبه  و  گرفته  دست کم  را 
عنوان  به  چین  پاکستان،  و  هند  میان  جنگ  این 
پرجمعیت ترین کشور جهان با کمبود شدید مواد 

غذایی مواجه خواهد شد.
ایرا هلفاند، نویسنده این گزارش گفت: کشته شدن 
به  میلیارد تن در کشورهای در حال توسعه  یک 
وضوح یک فاجعه بی سابقه در تاریخ بشر خواهد 
بود. اما اگر به این رقم حدود ۳ / 1 میلیارد نفر در 

چین که در خطر قرار خواهند گرفت اضافه کنیم، 
تقریبا با پایان تمدن بشریت مواجه خواهیم شد.

هلفاند خاطرنشان ساخت: این مطالعه به این دلیل 
جنگ هسته ای هند و پاکستان را بررسی کرده که 
طوالنی   تالش های  هسته ای  کشور  دو  این  میان 
زمان  از  کشور  دو  و  است  داشته  وجود  مدت 
جدایی و استقالل در سال 19۴۷ سه جنگ تمام 

عیار را داشته اند.

با این حال هلفاند تصریح کرد که زمین بابت هر 
جنگ هسته ای محدود دیگری نیز انتظار یک تاثیر 

آخرالزمانی مشابه را خواهد داشت.
این در حالی است که سالح های هسته ای مدرن 
آمریکا  هسته ای  بمب های  از  قدرتمندتر  بسیار 
که به روی هیروشیما و ناکازاکی در سال 19۴۵ 

انداخته شدند، هستند.
میان  با در گرفتن یک جنگ گسترده  افزود:  وی 
آمریکا و روسیه ما احتماال و نه مطمئنا با انقراض 
نسل بشر روبه رو خواهیم شد. در این نوع جنگ 
از نظر بیولوژیکی افرادی از انسان ها در نقاطی از 
کره زمین زنده خواهند ماند اما آشوبی که در اثر 
این جنگ به پا خواهد شد هر چیزی که تاکنون 

دیده ایم تحت الشعاع قرار خواهد داد.
کربن  پخش شده  ذرات  تحقیق،   این  اساس  بر 
آسیا  جنوب  در  هسته ای  جنگ  اثر  در  که  سیاه 
 10 کاهش  باعث  شد،  خواهد  پخش  اتمسفر  در 
در یک  آمریکا  در  درصدی کشت ذرت و سویا 
برنج  تولید  ذرات همچنین  این  دهه خواهد شد. 
چین را به طور متوسط حدود ۲1 درصد در عرض 
چهار سال و برای شش سال پس از آن نیز حدود 

10 درصد کاهش خواهد داد.
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           احمد صیام فیضی 

از چند سال به این سـو، مردم عوام و مقامات 
حکومتی، همواره از نبود سیستم کانالیزاسیون 
اما  کرده اند؛  نگرانی  ابراز  کابل  شهر  در 
موضوع کانالیزاسیون در شهر کابل، صرف به 
بحث های تلویزیونی و یا هم به کنفرانس ها 
و نشست ها خالصه شـده است؛ به این معنا 
که تا کنون در این مورد هیچ گام عملی یی از 
گذشت  با  و  نشده  برداشته  جانب حکومت 
دردناک تر  و  فراگیرتر  مشکل  این  روز،  هر 

شده و می شود.
مالکاِن  جانب  از  سپتیک  چاه های  حفر 
گونۀ  به  رهایشی  شهرک های  و  بلندمنزل ها 
ولی  دارد،  ادامه  تمام  سرعت  با  غیرمعیاری 
مسأله  این  به  کابل  شهرداری  که  تأسف  با 
باشد.  نمی داشته  توجهی  کوچک ترین 
آب های گندیدۀ سطحی، می تواند به آب های 
زیرزمینی سرایت کرده و آن ها را آلوده  سازد 
یابد،  ادامه  منوال  همین  به  وضعیت  اگر  و 
کابل  در  که  رسید  فرا خواهد  زمانی  مطمینًا 

از هیچ چاهی، آب آشامیدنی بیرون نیــاید.
رهایشی  شهرک  ده ها  گذشته  سال   1۲ طی 
فاقد  آن ها  تمامی  اما  است،  شده  اعمار 
انکشاف  وزارت  می باشند.  کانالیزاسیون 

شهری بارها گفته است که حدود 10 درصد 
زنده گی  شهری  مناطق  در  کشور  نفوس 
می کنند، اما از خدمات الزم شهری برخوردار 
نیستند. به باور مسوولین در وزارت انکشاف 
احداث  جلو  عمده  علت  دو  شهری، 
اعمار  نخست،  است:  گرفته  را  کانالیزاسیون 
شهرها؛  در  پالن  از  خارج  ساختمان های 
سکتور  به  جهانی  جامعۀ  کم توجهی  دوم  و 

شهری.
و  غیرمسووالنه  کاماًل  دید،  طرز  این  اما 
غیرمنطقی به نظر می رسد: آیا برای کشورهای 
دیگر  به خصوص کشورهای همسایه، سیستم 
کرده  احداث  جهانی  جامعۀ  را  کانالیزاسیون 
امور  مسوولین  و  مردم  این که  یا  و  است 
مسوولیت  احساس  و  توجه  مورد  این  در 

کرده اند؟
 شوربختانه که در افغانستان همۀ کارها صرفًا 
کنفرانس ها  و  هشدارها  تأسف ها،  اظهار  به 
که  حالی ست  در  این  است.  شده  خالصه 
با  شهرسازی  امور  وزارت   1۳۸۲ سال  در 
ساختار  جهانی،  بانک  حمایت  و  همکاری  
ماسترپالن های ۵ شهر بزرگ به شمول کابل 
کمیسیون   ،1۳۸۵ سال  در  نمود.  اعالن  را 
باصالحیت دولتی، کمپنی )ICT( را انتخاب 
امور  وزارت  رهبری  تحت  مذکور  تیم  و 

شاروالی  همکاری  و  شهرسازی 
کابل«  شهر  انکشافی  »پالن  کابل، 
نیز   1۳۸۷ درسال  ساخت.  آماده  را 
وزارت امور شهرسازی با همکاری 
جاپان،  جایکای  متخصصین  تیم 
رفع  منظور  به  را  بزرگ  کابل  طرح 
مشکالت کابل موجود، مطرح و تیم 
پالن  »ماستر  روی  را  کار  مذکور، 
کابل بزرگ« برای 1۵ سال آینده و 
و  کرد  آغاز   1  :000,10 مقیاس  به 
نظر به قرارداد مذکور، تیم جایکا نیز 
کار روی ماسترپالن کابل موجود را 
شروع نمود. اما در عمل چه کاری 
در این مورد صورت گرفته است؟!

مقامات حکومتی  فقط از احداث و 
سخن  غیرقانونی  شهرک های  ایجاد 
رانده و لی عماًل در این مورد کاری 

انجام نداده اند.
رهایشی  شهرک های  ایجاد  این،  از  گذشته 
و  »خودسر  حکومتی  مقامات  گفتۀ  به 
غیرقانونی«، مشکل دیگری را به وجود آورده 
است. در دیگر کشورها حفر چاه های عمیق 
تعیین  معیار  یک  امور،  مسوولین   جانب  از 
شده دارد، ولی در این جا مالکان شهرک های 
رهایشی تا حد توان برای شهرک های خویش 
ساحات  بر  مسأله  این  و  نموده اند  چاه حفر 
و  گذاشته  منفی  تأثیر  آن  همجوار  مسکونی 
با کمبود آب آشامیدنی  را  ساحات هم جوار 

مواجه ساخته است. 
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط برخی 
از نهادهای بین المللی، پیش بینی شـده است 
که تا سال 1۳9۵، شهر کابل  به آخرین حد 
از مشکل کمبود و یا آلوده گِی آب آشامیدنی 
سوی  از  موضوع  این  شد.  خواهد  مواجه 
نهادهای بین الملی،  بارها  به مسوولین امور 
گوشزد شده است، ولی مسوولین شاید با این 
طرز دید که تا سال 1۳9۵ در قدرت نخواهند 
در  ولی  نکرده اند.  مسوولیت  احساس  بود، 
وزارت  مسوولین  زود،  یا  دیر  صورت  هر 
انکشاف شهری و شهردارای کابل ـ به دلیل 
این همه بی مسـوولیتی ـ محاکمه خواهند شد!

مسـوولین شهـرداری و انکشاف شهری 
به هوش باشــند!

»جنگ هسته یی هند و پاکستان 
تمدن بشریت را نابود می کند«

فیفا نامزدهای نهایی را معرفی کرد

جام  بلیت های  خرید  دوم  مرحله 
گسترده   استقبال  با   ۲01۴ جهانی 

هواداران فوتبال روبرو شده است.
بلیت های  اینترنتی  خرید  دوم  مرحله 
روز  از  برزیل   ۲01۴ جهانی  جام 

گذشته آغاز شده است.

اولیه  ساعت  چند  در  کرد  اعالم  فیفا 
خرید  دوم  مرحله  آغاز  از  پس 
برزیل   ۲01۴ جهانی  جام  بلیت های 
نزدیک به یک میلیون و دویست هزار 

است.  شده  ارائه  خرید  برای  تقاضا 
جام  بلیت های  خرید  دوم  مرحله 
جهانی ۲01۴ قرار است تا ۳0 ژانویه 

ادامه پیدا کند.
درصد   ۸۶ کرد  اعالم  همچنین  فیفا 
جهانی  جام  بلیت های  کنندگان  تقاضا 
برزیل  کشور  از   ۲01۴
برزیل  از  پس  هستند. 
آمریکا،  کشورهای 
کلمبیا،  شیلی،  آرژانتین، 
آلمان،  استرالیا،  مکزیک، 
انگلیس و فرانسه بیشترین 
خرید  برای  را  تقاضاها 
جهانی  جام  بلیت های 

۲01۴ برزیل ارائه دادند.
فیفا 1۶ درصد از بلیت های 
هر بازی جام جهانی ۲01۴ 
که  تیمی  دو  برای  نیز  را 
کنار  دارند  حضور  آن  در 
گذاشته است که سهم هر 
خواهد  درصد  هشت  تیم 
بین  افتتاحیه  بازی  شامل  این  که  بود 

برزیل و کرواسی نیز می شود.
جام جهانی ۲01۴ برزیل 1۲ جون در 

سائوپائولو آغاز می شود.

سپ بالتر به نظر می رسد بدون 
داشتن رقیب برای پنجمین دوره 
عهده  بر  را  فیفا  ریاست  متوالی 

گیرد.
پالتینی  میشل  رسد  می  نظر  به 
نکند  فیفا  ریاست  برای  اقدامی 
این ترتیب رییس ۷9 ساله  به  و 
باز هم  فدراسیون جهانی فوتبال 
بدون رقیب در پست خود باقی 

بماند.
جلسه  در  میل  دیلی  نوشته  به 
زوریخ  در  که  فیفا  فنی  کمیته 
خصوصی  جلسات  شد  برگزار 
برای  کمیته  این  اعضای  بین 
و  گرفت  صورت  فیفا  ریاست 
نامزد  هیچ  که  می رسد  نظر  به 
ریاست  برای  ندارد  قصد  جدی 

فیفا وارد عمل شود. این 
پیش  که  است  حالی  در 
پالتینی  میشل  از  این  از 
جدی  گزینه  عنوان  به 
برای جانشینی سپ بالتر 

سخن به میان آمده بود.
دوست  که  پالتینی 
یوفا  در  را  پستش  ندارد 
می داند  دهد،  دست  از 
رای  کردن  جمع  که 
او  برای  اروپا  از  خارج 
به  و  بود  خواهد  سخت  بسیار 
سویسی  بالتر  سپ  ترتیب  این 
بار  پنجمین  برای  دارد  فرصت 
حضورش را در راس فدراسیون 
به  کند.  قطعی  فوتبال  بین المللی 
نظر می رسد تنها دالیلی که باعث 
ریاست  از  بالتر  تا  شد  خواهند 
او  بحث سالمتی  رود،  کنار  فیفا 
باشد یا این که تنها دخترش او را 
ریاست  از  کناره گیری  به  مجاب 

فیفا کند.
در   ۲011 سال  در  بالتر  سپ 
به  بود  رقیب  بدون  که  حالی 
انتخاب شد و  فیفا  عنوان رییس 
 ۲01۵ سال  در  زیاد  احتمال  به 
باید شاهد یک انتخابات بی رقیب 

دیگر برای او بود.

کریستیانو  مسی،  لیونل 
ریبری  فرانک  و  رونالدو 
توپ  کسب  نهایی  نامزد   ۳
طالی جهان در سال ۲01۳ 

نامیده شدند.
فدراسیون  رسمی  سایت 
)فیفا(  فوتبال  بین المللی 
نهایی  نامزد  سه  فهرست 

بازیکن  بهترین  عنوان  کسب 
جهان در سال ۲01۳ را اعالم کرد. 
لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و 
فرانک ریبری سه بازیکنی هستند 
که همان گونه که پیش بینی می شد 
جهان  طالی  توپ  کسب  برای 

نامزد شده اند.
مراسم  که  است  روزی  دی   19
آن  در  و  برگزار شده  فیفا  گاالی 
بهترین  شدن  مشخص  بر  عالوه 
توپ  اهدای  و  جهان  بازیکن 
طال به او جوایز دیگری همچون 
گل  بهترین  زن،  بازیکن  بهترین 
یازده  پوشکاش(،  )جایزه  سال 
منتخب(،   )تیم  سال  برتر  بازیکن 
بازی جوانمردانه و جایزه ریاست 
فیفا به افراد منتخب اهدا می شود.

بهترین  نهایی  نامزد  سه  همچنین 

ترتیب  این  به  سال  زن  بازیکن 
اعالم شدند: نادینه آنگرر )آلمان(، 
وامباک  آبی  و  )برزیل(  مارتا 

)آمریکا(.
پوشکاش  جایزه  نهایی  نامزد  سه 
نیز زالتان ابراهیموویچ )سویدن(، 
نیمار  و  )صربستان(  ماتیچ  نمانیا 

)برزیل( معرفی شدند.
سال  برتر  مربیان  نهایی  فهرست 
اعالم  شرح  این  به  نیز   ۲01۳
فرگوسن  سرآلکس  است:  شده 
هاینکس  یوپ  )منچستریونایتد(، 
کلوپ  یورگن  )بایرن مونیخ(، 
)بوروسیا دورتموند(. این فهرست 
است  عبارت  نیز  زنان  بخش  در 
)ولفسبورگ(،  کلرمن  رالف   : از 
سانداژ  پیا  )آلمان(،  ناید  سیلویا 

)سوئد(.

استقبال میلیونی از خرید بلیت های جام 
جهانی

بالتر و پنجمین دوره ریاست بر فیفا

ورزش
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د وليس  کتو  په  ته  تازه ګواښونو  وزیر  دفاع  د  امریکا  د  ته  پاکستان 

ډول  دغه  چې  وايي،  شنناندي  سیايس  او  غړي  یوشمېر  جرګې 

څرګندونې پاکستان اړ ایستی يش چې وسله والې ډلې په افغانتسان 

کې له بریدونو وګرځوي.

شنناندي وايي، دغه ډول ګواښوونه د ولسمرش کرزي د هغو رشطونو 

پایله ده چې د امنیتي تړون د السلیک لپاره یې ايښي دي.

په مرکه  ته  ماندګار ورځپاڼې  بارکزۍ  د وليس جرګې غړې شکریه 

کې وویل، پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر نوي خربداري د امریکا د 

نورو چارواکیو رسه توپیر لري او دا د یوه لوړ پوړي پوځي چارواکي 

ګواښ دی چې پاکستان ته کېږي.

د اکاماليت الرې د  پاکستانيو چارواکیو  له  هغه وايي، چک هېګل 

پرانستې ترڅنګ دا هم غوښتي، چې دوه مخی سیاست پرېږدي که 

مرستې  کېدونکې  امریکا  د  هېواد رسه  دې  له  یې  به  کې  بدل  په  نه 

بندې يش.

د دې په خربه، دا چې پاکستان له اقتصادي پلوه له افغانستان هم په 

بدتر وضعیت کې دی او تر بل هر وخته ډېر امریکايي مرستو ته اړتیا 

لري؛ نو ښايي دې اوامرو ته غاړه کېږدي.

دا هم  پاکستانه  له  وزیر  دفاع  د  امریکا  د  کړه،  زیاته  بارکزۍ  مېرمن 

غوښتي چې د حقاين شبکې او نورو وسله والو ډلو ملن ټوله کړي 

او په افغانستان کې له جګړې یې وګرځوي.

د هغې په اند؛ دا لومړی ځل نه دی چې امریکايي چارواکي پاکستان 

دې  تل  پاکستان  خو  ورکوي؛  خربداري  او  ګواښونه  اړه  دې  په  ته 

ګواښونو ته په سپکه کتيل دي؛ ځکه د پاکستان استخبارات په ټولو 

چارو براليس دي او هغوی دا کار نه غواړي.

د وليس جرګې دغه غړې د چک هېګل هغو څرګندونو ته په اشارې 

ته اجازه ورنه کړي چې  به هېڅ هېواد  چې له ۲۰۱۴ کال وروسته 

افغانستان نا امنه کړي، وویل، امریکا په افغانستان کې په میلیاردونو 

ډالره لګويل او تلفات یې ورکړي او دا ورته مهمه ده چې افغانستان 

بیا د د کورنیو جګړو شېبو ته ونه ګرځي او د ترهګرو په ځاله بدل 

نيش.

د دې په وینا، دغه ډول ګواښونه د ولسمرش کرزي له رشطونو رسه 

هم اړخ لګوي او له پاکستانه غواړي چې په خپلو کړو تعهداتو کې 

رښتینی او ورته ژمن پاتې يش.

مرش  مرکز  د  څېړنو  ییزو  سیمه  د  افغانستان  د  کې  حال  همدې  په 

امریکا  د  په مرکه کې وویل،  ته  ماندګار ورځپاڼې  لېوال  عبدالغفور 

دفاع وزیر پاکستان ته تازه ګواښونه د دوو مجبوریتونو له مخې کړي 

دي.

هغه وايي، امریکا په افغانستان کې د خپل جګړه ییز ماشین د فعال 

اړتیا  کېږي،  له الرې  پاکستان  د  ته چې  اکامالتو  لپاره خپلو  ساتلو 

لري او دا جګړه یوازې له همدې الرې فعاله ساتل کېدای يش.

د ده په وینا، د امریکا بل مجبوریت له افغانستان رسه د امنیتي تړون 

په  لپاره  السلیک  د  یې  کرزي  ولسمرش  چې  ده،  مساله  السلیک  د 

افغانستان کې سوله راوستل یو رشط ايښی دی؛ ځکه هغه ویيل ول 

چې سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په الس کې ده.

هغه وايي، د ولسمرش رشطونو امریکا دېته اړ ایسته چې پر پاکستان 

په  او  یويس  منځه  له  ډلې  والې  وسله  څو  کړي  زیات  فشارونه 

افغانستان کې یې له ...                                       ادامه صفحه 6 

پاکستان ته د امریکا تازه ګواښونه څومره 
جدي دي؟

به زودی کار ساخت سرک دوم شاهراه 
کابل- جالل آباد آغاز می شود

 eقرارداد اعمار سرک دوم »کابل
جالل آباد« با یک شرکت چینایی 

امضا شد
وزارت فواید عامه قرار داد اعمار 
سرک دوم شاهراه کابل e جالل 
آباد را به ارزش 110 میلیون دالر 
 e با یک شرکت مشترک چینایی

افغانی به امضا رساند.
قرار است کار ساخت این سرک 
به طول 100 کیلومتر تا یک ماه 

آینده آغاز گردد.
میان  شنبه  سه  روز  پروژه  این  قرارداد 
مقامات وزارت فواید عامه و یک شرکت 
چینایی  و  افغانی  ساختمانی  مشترک 
در  که   Xinjiang Beixin Road
داوطلبی برنده شده بود، در کابل به امضا 

رسید.
عامه  فواید  وزیر  اوژن  اهلل  نجیب 
را  پروژه  این  اجرای  از  افغانستان، هدف 
حمایت از رشد اقتصادی و بهبود زیربنای 
خوانده  کشور  در  مواصالتی  راه های 
گفت: این سرک که جدا از شاهراه کنونی 
جالل آباد است، از منطقۀ سپری  کابل – 
آغاز و  کابل  ولسوالی خاک جبار والیت 
بعد از عبور از ولسوالی های سروبی کابل 
سرخرود  ولسوالی  به  ننگرهار  شیرزاد  و 

ننگرهار ادامه می یابد.
 110 تقریبًا  پروژه  این  »قیمت  افزود:  او 

در  و  پیشبینی شده  امریکایی  دالر  میلیون 
محور توجه دولت و مردم افغانستان بوده 
است، در این مسیر 1۸ پل خورد و بزرگ 
وجود دارد و بیشتر از ۲۸0 پایه پلچک در 
مسیر این سرک قرار می گیرد، این سرک 
می تواند ترانسپورت سنگین را از طریق 

ماهیپر کاهش بدهد.«
و  اهمیت  روی  که  حالی  در  اوژن  آقای 
سرک  این  ساخت  کار  از  جدی  نظارت 
مسوولیت  که  شرکت  از  می کرد  تاکید 
تا  خواست  دارد،  عهده  به  را  آن  تطبیق 
کیفیت  به  المللی  بین  ستندردهای  مطابق 

این پروژه توجه داشته باشند.
به  که  آباد  جالل   – کابل  دوم  لین  پروژه 
کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تمویل 
کار  آینده  سه  تا  است  قرار  گردد  می 
ساخت آن تکمیل و به بهره برداری سپرده 
شود....                        ادامه صفحه 6

تن   ۲۲ دستگیری  از  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 
به اتهام تالش برای انجام حمالت تروریستی به 

اهداف گوناگونی در شهر کابل خبر داده است.
فرید شمال از سخنگویان این اداره به خبرنگاران 
گفت که این افراد از زمان برگزاری لویه جرگه 
کابل  در  تا ۳ قوس  در ۳0 عقرب  که  مشورتی، 
برگزار شد، سرگرم سازماندهی حمالت گوناگون 

بودند.
آقای شمال افزود که این افراد در ده روز گذشته 
توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند و شامل هفت 
مهاجم انتحاری، سه بمبگذار بمب مغناطیسی، ده 
تن فراهم کننده مواد و سایل انفجاری و دو عضو 

ارشد گروه طالبان می شوند.
انتحاری،  واسکت  پنج  آنها  نزد  از  که  افزود  او 

دو موتر مملو از مواد منفجره، هشت هزار کیلو 
گرم مواد منفجره، ده فروند موشک و مقدار قابل 
توجهی جنگ افزار و مهمات به دست آمده است.
سخنگوی اداره امنیت ملی گفت که این موشک ها 

آماده پرتاب...                     ادامه صفحه 6

ریاست امنیت ملی:
از حمله به ریاست جمهوری و وزارت دفاع جلوگیری 

کردیم
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