
آستانۀ  در  انگلیس  نخست وزیر  کامرون  دیوید 
سفری  با  مسیحی،  نو  سال  و  کریسمس  فرارسیدن 
نظامیان  با  و  آمد  افغانستان  به  نشده  اعالم  پیش  از 
کشورش در والیت جنوبی هلمند دیدار و گفت وگو 

کرد.
خبر  دوشنبه  روز  ظهر  از  بعد  انگلیس  رسمی  منابع 
از مالقات  نیز  اعالم کردند و تصاویری  را  این سفر 
نخست وزیر با سربازان انگلیسی در پایگاه موسوم به 

کمپ بستیون در والیت هلمند منتشر نمودند.
مایکل اوئن بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس نیز 

دیوید کامرون را در این سفر همراهی می کرد.
بازی  از  پس  انگلیس  نخست وزیر  کامرون  دیوید 
از  افغانستان،  از  تیمی  با  کشورش  سربازان  دوستانۀ 
همکاری لیگ...                          ادامه صفحه 6
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هدِف آموزش و پرورش اين نيست كه متخصص و اهِل فن تحويل 
دهد؛ بلكه هدف آموزش اين است كه فكر و هوِش عالي بسـازد.
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افغانستان در حال  از  بانک داران می گوید سرمایه ها  اتحادیۀ 
آینده،  از  اطمینان  عدم  دلیل  به  سرمایه داران  و  است  فرار 

جرأت نمی کنند در این کشور سرمایه گذاری کنند.
امنیتی،  موافقتنامه  امضای  از  خودداری رییس جمهور کرزی 
با  افغانی  پول  است.  آینده شده  به  نسبت  سبب سردرگمی 
گذشت هر روز ارزش اش را در برابر دالر از دست می دهد و 

مردم از گرانی در بازار شکایت دارند.
خلیل صدیق رییس...                         ادامه صفحه 6

وزیر خارجۀ امریکا گفته است که حتمی نیست موافقتنامۀ امنیتی تا 
پایان ماه جنوری امضا شود.

جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا با بیان این که باید این 
موافقتنامه به زودی ممکن امضا شود، برای نخستین بار این گزینه را 
درچشمرس قرار داد که برای حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، 
این موافقتنامه می تواند توسط آن جانشین کرزی امضا شود که بعد از 

انتخابات ماه حمل رویکار می آید.
ایاالت متحده امریکا می خواهد با این موافقتنامه حفاظت های قضایی 
را برای آن نیروهای امریکایی تامین کند که بعد از خروج نیروهای 
نیروهای  به  دادن  آموزش  برای   ،2014 سال  پایان  در  المللی  بین 
است  داده  اخطار  واشنگتن  می مانند.  باقی  کشور  این  در  افغانستان 
که بدون چنین موافقتنامه یی همه نیروهای نظامی اش را از افغانستان 
بیرون می کشد. ...                                              ادامه صفحه 6

انستیتوت  افغانستان،  عالی  تحصیالت  وزارت 
به  رسمًا  گذشته  روز  را  پروان  عالی  تحصیالت 

دانشگاه ارتقا داد.
مسووالن محلی می گویند که ارتقای این انستیتوت 
به دانشگاه، در راستای ُگسترش علم و دانش در 

این والیت نقش بزرگی دارد. 
گفته اند  پروان  عالی  موسسۀ تحصالت  مسووالن 
که در چند سال پسین آنها در خصوص بلندبردن 
استندردها و معیارهای این انستیتوت تالش جدی 
کرده اند و به همین دلیل وزارت تحصیالت عالی 

این انستیتوت را به دانشگاه ارتقا داده است.
نماینده گان مردم پروان نیز از ارتقای این انستیوت 
به دانشگاه،...                         ادامه صفحه 6

سرمایه ها در حال 
فرار اند

پایان ضرب االجل امریکا دربارۀ 
امضای موافقتنامۀ امنیتی
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صفحه 6

موسسۀ تحصیالت عالی پروان به دانشگاه ارتقا یافت



اقلیِت  پیشـنهادِی  کرسی  دوبارۀ  شدِن  رد 
نماینده گان،  مجلس  از سوی  هنـدو  و  سیک 
بحثی ست که آشکارا خشِم این اقلیِت دینی را 

برافروخته است. 
از  هندو  و  سیک  مذهبِی  گروه های  هرچند 
این سرزمین اند و  دیرینۀ  و  اصلی  باشنده گان 
سال های سال در کنار دیگر اقلیت های قومی  
زیسته اند، اما جنگ های سی ساله باعث شـده 
بیگانه گان  چنان  بومی،   مردم  این  حضور  که 
تلقی گردد. روی همین ملحوظ، دولت آقای 
کرزی در آغازین سال های حیاتش بنا بر حکم 
اقلیت  این  از  که  سپرد  وعده  اساسی  قانون 
مذهبی، حمایت و از حقوِق آنان دفاع کنـد؛ 
نشد و  اجرا  دیگر  ده ها وعدۀ  مثل  که  حرفی 
در  مذهبی  اقلیت  این  زنده گِی  شرایط دشوار 

افغانستان کماکان ادامه یافت.
در این اواخر بحثی به میان آمد مبنی بر این که 
یک کرسی اختصاصی برای این اقلیت مذهبی 
شود.  داده  اختصاص  افغانستان  مجلس  در 
آقای رییس جمهور با آن که چنین فرمانی را 
دو بار به مجلس فرستاد، اما در هر دوبار این 

فرمان از سوی نماینده گان رد شـد.
 مخالفاِن یک کرسی اختصاصی برای سیک ها 
چوکی ها  این  که  می کنند  استدالل  هندوها  و 
مردم،  رای  میزان  و  باشند  انتخابی  باید 
تعیین کنندۀ آن است نه فرمایش جناب رییس 

جمهور.
دارد،  قانونی  ظاهر  چند  هر  استدالل  این 
آشکار  تبعیِض  یک  جز  چیزی  باطن  در  اما 
مجلس  کرسی  شدن  اختصاصی  زیرا  نیست. 
برای هندوها و سیک ها، تنها ویژۀ این اقلیت 
زمان  در  حتا  و  این  بر  قبل  نیست.  مذهبی 
به  را  کرسی هایی  اساسی،  قانون  تصویب 
تا  بودند.  داده  اختصاص  عشایر  و  کوچی ها 
جایی که دانسته می شود، این اختصاص یافتن 
کرسی ها برای کوچی ها، یک حرکت سیاسی 
و در واقع یک امتیازطلبی قومی  بود. یا به بیان 
دیگر، هم از توبره خوردن بود و هم از آخور 
زدن. افزون بر آن، اختصاص یافتِن کرسی های 
غیرقانونی  عمل  یک  کوچی ها،  برای  پارلمان 
شدن  اختصاصی  جهان،  بیشتر  در  زیرا  بود. 
بر   ... و  قانون گذاری  حکومتی،  کرسی های 
بنیاد تبعیِض مثبت صورت می گیرد؛ به گونه یی 
که اقلیت های مذهبی، نژادی، جنسیتی و... بر 
اساس همین تبعیض مثبت، صاحب برخی از 
برای  جبرانی  باشد  تا  می شوند  صالحیت ها 
گیرد.  آنان صورت  مشقِت  و  رنج  پُر  گذشتۀ 
شدِن  اختصاصی  نیز  افغانستان  در  که  چنان 
کرسی های مجلس برای زنان مطرح نظر شد و 

عملی گردید و یا همین اختصاص یافتن یک 
کرسی مجلس برای اقلیت های سیک و هندو، 
شمار  به  مثبت  تبعیض  یک  می تواند  خود 
آن مخالفت  برابر  در  اما سوگ مندانه که  آید؛ 
شدن  اختصاصی  درحالی که  می گیرد  صورت 
کرسی های مجلس برای کوچی ها که هیچ بنیاد 
منطقی و قانونی ندارد، هنوز به قوت خودش 

باقی ست.
دلیل این مسأله چه می تواند باشد؟

قانون مندی  عدم  هویداست،  جایی که  آن  از 
سیک،  و  هندو  اقلیت  برای  مثبت  تبعیِض 
را  آن  فقط  شماری  و  نیست  بیش  بهانه یی 
این  جنس  احتماالً  اند.  کرده  عنوان  هوایی 
حق  از  اگر  است.  دینی  و  مذهبی  مخالفت، 
هستیم.  متعصبی  بسیار  مردم  ما  نگذریم، 
به صورت  یا  از دین،  ما  برداشت و شناخِت 
سنتی از جهِل تاریخی بیرون می آید و یا هم از 
بنیادگرایی طالبانی و افراطیت. حقیقتًا هیچ گاه 
نبوده  در زمینۀ مسایل دینی، ما مردم معتدلی 
را  کورکورانه  تعصِب  و  جهل  همواره  و  ایم 
بنابراین،  ایم.  داده  ترجیح  ِخرد  و  مـدارا  بر 
از  نیز  مجلس  در  مردم  نماینده گان  از  برخی 
چنین روندی بی تأثیر نمانده اند؛ اما به احتمال 
اقلیت  در  خود  نماینده گانی  چنین  که  قوی 
که  نماینده گانی  شمار  نیستند  کم  زیرا  اند. 
این  مردم  مسوول  و  خردمند  شخصیت های 
آن ها  چرا  که  نیست  روشن  ولی  اند،  کشور 
در برابر چنین تبعیضی ایستاده گی نکرده اند؟ 
کرسی های  بحث  چرا  که  همه  از  جالب تر 
اختصاصی کوچی ها و عشایر عنوان نشـد و 
از آن به عنوان یک استدالل محکم در طلِب 
این  نگردید.  استفاده  سیک ها  و  هندوها  حق 
یک  در  که  است  تأسف برانگیز  بسیار  مسأله 
کشور 99.9 درصد مسلمان، چنین تنگ نظری 

که  دارد  وجود  اقلیتی  برابر  در  تُنک فکری  و 
سرزمین  بومی  این  مردماِن  سال  سال های 

بوده اند.
لحاظ  به  که  مردمی اند  سیک ها  و  هندوها 
فرهنگی، اشتراکات بسیاری با ما دارند. هزاران 
ما  با  همسایه گی  و  هم زیستی  تجربۀ  سال 
داشته اند. آنان در دوره های مختلف تاریخی، 
صاحبان اصلی این سرزمین بوده اند. بهتر است 
نگاهی انداخته شود به نام های برخی مکان ها 

همین  به  مربوط  همه اش  که  کابل  همین  در 
آسمایی،  چون  نام های  است.  مذهبی  اقلیت 
با  هنـدوها  که  شاهدی اند  همه  و...  شکردره 
مسلمانان سال های سال در کنار هم زنده گی 
بوده  از حقوق مساوی برخوردار  اند و  کرده 
از  بیش  هندوستان  در  اکنون  همین  حتا  اند. 
پنجاه میلیون مسلمان زنده گی می کند. حتا در 
یک دوره رییس جمهور آن کشور )ابوالکالم( 
که  نیست  بنابراین، درست  بود.  مسلمان  یک 
صورت  گروه  این  با  آشکار  تبعیض  چنین 

گیرد. 
که  مردمی  برای  مثبت  تبعیض  شدن  قایل 
سال ها در کشوری به نام افغانستان مورد ظلم 
و ستم واقع شده اند، به معنای احترام گذاشتن 
در  و  همدیگرپذیری  تکثرگرایی،  ادیان،  به 
باید  بنابراین  انسان دوستی است.  نهایت روح 
تذکر داد که نماینده گانی که قانون را بهانه و 
واقع  در  می دهند،  قرار  تعصب   این  دستاویِز 
اسالمی ِ  و  ایمانی  و  انسانی  وجایب  همۀ  به 

خویش پشت پا می زنند. 
به امید روزی که اندیشۀمان از تمام تعصبات 
کور و خشِک این چنینی زدوده شود و ما در 
عمل، شاهد یک جامعۀ کثرت باور و متساهل 

باشیم.
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منوچهر

تبعیِض آشکار در مجلِس نماینده گان  

آسمان  به  سر  افغانستان  در  اولیه  مواد  نرِخ  روزها  این 
گذاشته و ظاهراً این وضع، بعد از بگومگوها میاِن کرزي 
آمده  میان  به  امنیتي  سند  امضاي  سِر  بر  امریکایي ها  و 
است. از نرِخ کچالو گرفته تا آرد و چوب و گاز و نفت، 
این سر زمستان، زنده گي را  یافته اند و در  افزایش  همه 

براي خانواده های کم بضاعت دشوار ساخته است.
اولیه  مواد  قیمت  زمستان  آستانۀ  در  همه ساله  اگرچه   
کاماًل  افزایش  این  امسال  ولی  مي رفت،  باال  اندازه یی  تا 
بی رویه و غیرقابِل قبول بوده است. با تأسف که دولت این 
ظرفیت و توانایي را ندارد که در هنگامِ بروز کشمش هاي 
بر چه گونه گِي  افغانستان و دیگر کشورها،  میان  سیاسي 
بازرگانان هم متأسفانه در  باشد.  قیمت ها کنترول داشته 
چنین شرایطي، دست به احتکار و گران فروشي مي زنند. 
در  سیاسي  تکاِن  یک  آن که  به محض  دیگر،  عبارت  به 
جلب  آن  به  رسانه ها  توجه  و  مي گردد  رونما  کشور 
باال مي روند و  اتوماتیک  به شکل  نیز  قیمت ها  مي شود، 
زیادي  مشکالت  اسالم،  خالف  و  نادرست  سنِت  این 

براي مردم پدید مي آورد. 
 متأسفانه بیشتر بازرگانان افغانستان با وجدان هاي بیـدار 
به این مسأله نگاه نمي کنند و به تمام قضایا فقط از زاویۀ 
سود و کسِب منفعت می نگرند. از سوی دیگر، وقتي نرِخ 
یک یک قلم کاال به یک بهانه یا مشکل باال مي رود، پس 
رفِع مسأله و تنزیل نرِخ آن جنس در بیرون از افغانستان، 
خود  جاي  سر  بر  افغانستان  در  کاال  آن  قیمِت  بازهم  
باقي مي ماندـ که این وضعیت خود نشان مي دهد که اکثر 
تاجراِن ما فقط به سود شخصِی خود می اندیشند و پروای 

بیچاره گِی طاقت فرسای مردم را ندارند.
البته این را هم می دانیـم که بلند رفتِن قیمت دالر نیز تا 
اجناس  از  بسیاری  نرخ  رفتِن  بلند  بر  می تواند  اندازه یی 
امریکایی،  دالر  این روزها هر  باشـد. چنان که  تأثیرگذار 
حدوداً ۵۸ افغانی خرید و فروش می شود. اما بازهم این 
را نیز می دانیم که باال رفتن دالر به تنهایی نمی تواند دلیِل 

این همه گرانی و تورم باشد.
هرگاه از کسي پرسیده می شود که چرا نرخ دالر باال رفته 
و مواد اولیه گران شده است، در نخستین واکنش بحث 
قرارداد امنیتي پیش کشیده می شود. ولی این موضوع نیز 
نوا  و  نرخ  بر وضعیِت  لحاظ روانی  از  هرچند مي تواند 
آن قدرهم  اما  باشد،  تأثیرگذار  حدودی  تا  افغانستان  در 
تأثیرگذار نیست که یک باره قیمتِ  تمام کاالها را در بازار 
به آسمان برساند. بلند رفتن بهاي اجناس تا این حد، چنان 
می نماید که گویي افغانستان شامل یک سلسله تحریم هاي 
سنگیِن اقتصادي شده که الجرم چنین تورمی نیز به میان 

آمده است!
واقعیِت امر این است که بیشتر بازیگراِن عرصۀ اقتصاد 
کشور و بیشتر تاجران افغانستانی، از فرصت هاي مختلف 
متأسفانه  مي کنند.  سوءاستفاده  درآمدشان  افزایش  براي 
این رویه باعث شده که آن ها اخالق و حِس نوع دوستی 
بگیرند و  ماهی  از هر آب گل آلودی  کنار گذاشته و  را 
این روزها ـ با بروز جنجال ها بر سر امضای سند امنیتی 
قیمِت خم شدن شانه های زخمی مردم  به  توانسته اند  ـ 

افغانستان، به نهایِت بهره وری برســند.
از  عده  این  به  ناامیدی،  و  اندوه  از  عالَمی  در  اکنون 
افغانستان  اقتصادِ  عرصۀ  قدرتمنِد  بازیگراِن  و  بازرگانان 
و  فرودست  طبقاِت  جای  را  خود  که  می کنیم  توصیه 
بی بضاعِت جامعه بگذارند، اندکی به خود آینـد و اخالق 
و انسان دوستی را فدای سوداندیشی و متاِع دنیـا نسازند 
و  همکاری  خویش  هم میهناِن  با  دشوار  روزهای  در  و 
دولت  به  مأیوسانه  بازهم  و  دهند.  خرچ  به  همدردی 
پیشنهاد مي کنیم که نظارِت مستمر، شفاف و دل سوزانه بر 
بازار داشته باشند تا از تباهِی قشرهای آسیب پذیِر جامعه 
در نوساناِت ویران گِر قیمت ها جلوگیری شود. ورنه ادامۀ 
چنین وضعی، می تواند تمام ساختارهای نه چندان استوارِ 
جامعه را برهم بریزد  و سونامی یی شود که هیچ قدرتی 

تواِن مهارش را نداشته باشد.

افزایِش بی رویۀ نرِخ اجناس 
چـــــرا؟

قایل شدن تبعیض مثبت برای مردمی که سال ها در کشوری به نام افغانستان 
مورد ظلم و ستم واقع شده اند، به معنای احترام گذاشتن به ادیان، تکثرگرایی، 
همدیگرپذیری و در نهایت روح انسان دوستی است. بنابراین باید تذکر داد که 
نماینده گانی که قانون را بهانه و دستاویِز این تعصب  قرار می دهند، در واقع به 
همۀ وجایب انسانی و ایمانی و اسالمی ِ خویش پشت پا می زنند

بسیار تأسف برانگیز است که در یک کشور 99.9 درصد مسلمان، چنین 
تنگ نظری و ُتنک فکری در برابر اقلیتی وجود دارد که سال های سال مردماِن بومی 
 این سرزمین بوده اند
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آیا اوباما ورژن امریکایی 
گورباچف است؟

امریکایی  ورژن  اوباما  باراک  آیا 
که  کسی  است؟  گورباچف  میخائیل 
حسن  بر  مبتنی  اینکه  با  اصالحاتش 
شوروی  تباهی  باعث  اما  بود،  نیت 
این  شد.  جهانی  قدرت  یک  عنوان  به 
امریکا  متحدان  روزهای  این  نگرانی 
است که در یک مقاله تحریک آمیز نیز 

بازتاب یافته است.
در  امریکا  قدرت  نابودی  از  نگرانی 
مقاله ی با عنوان »پایانی بر پایان تاریخ« 
شده  مطرح  مید  راسل  والتر  توسط 

است.
دولت  تالش  که  می دهد  هشدار  مید 
رئیس جمهوری  امریکا  اوباما،  باراک 
دولت  که  تعهداتی  ادامه  عدم  برای 
رئیس جمهوری  بوش،  دبلیو  جورج 

به  بود،  آورده  وجود  به  را  آنها  امریکا  سابق 
ایران-  و  چین  روسیه،  محوری-  قدرت های 
جسارت بخشیده است. در حالی که به نظر می رسد 
فکر  رقبا  این  است،  عقب نشینی  حال  در  امریکا 
تغییر  نهایت  در  و  چالش  برای  راهی  که  می کنند 

سیستم فعلی سیاست جهان یافته اند.
اما مید بیش از حد بدبین است، با این حال در واقع 
نمی توان تکذیب کرد که برخی از متحدان امریکا 
نیز نگرانی های مطرح شده در این مقاله را درخور 

توجه می دانند.
در  منطقه  رهبران  با  اغلب  که  عرب  یک شخص 
ارتباط است، در این خصوص می گوید: آیا دولت 
از دست  منطقه  در  را  اعتبارش  که  امریکا می داند 
از  که  عراقی  مقام  یک  از  نقل  به  او  است؟  داده 
امریکا خشمگین بود، گفت: ای کاش می توانستم 
به دلیل عدم توجه دولت اوباما به جنایات، از آن 

شکایت کنم!
آشکار  رضایت  عدم  تحقیرآمیز،  اظهارات  این 
خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  دیگر  و  عربستان 
فارس را از مذاکرات دولت اوباما با ایران و سیاست 

بی فایده واشنگتن در سوریه بازتاب می دهد.
اما نگرانی بزرگتر این است که اوباما نیز همچون 
میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی، با تالش 
را  روندی  امریکا،  پیشین  اشتباهات  جبران  برای 
واشنگتن  نقش جهانی  آن  در  که  آغاز کرده است 

شکننده تر  قدیمی اش  متحدان  و  شده  تضعیف 
می شوند.

برای  امریکا  دولت  تالش  که  کنیم  فرض  اگر 
و  جنگ  بدون  ایران  هسته ای  فعالیت های  کاهش 
از طریق عقد قرارداد درست و بجا است، مشکل 
منفی  آن  پیامدهای جانبی و  این است که چگونه 
نوعی  برقراری  نیازمند  کار  این  کنیم.  محدود  را 
ارتباط راهبردی با دوستان و دشمنان است که البته 
برقراری این ارتباط در پنج سال اخیر، ضعف دائم 

دولت اوباما محسوب می شود.
به  حاضر  حال  در  است:  نوشته  مقاله اش  در  مید 
نظر می رسد که این قدرت های محوری در تالشند 
و  کذب  را  آن  قدرت  امریکا،  نابودی  جای  به  تا 
در  کشورها  این  مشترک  منافع  دهند.  جلوه  پوچ 
با  روابطش  قطع  و  اوراسیا  در  امریکا  تضعیف 
دولت  که  است  حالی  در  این  و  است  متحدانش 
امریکا همچنان نسبت به چالشی که این سه کشور 

دنبال می کنند، بی توجه است.
یک تحلیلگر عرب معتقد است که اوباما به دنبال 
که  حالی  در  است  امریکا  قدرت  دوباره  موازنه 
»دکترین بی توجهی« را در پیش گرفته و تناقضات 
و تغییرات پیش آمده در اثر تالش های امریکا برای 
می گیرد.  نادیده  را  افغانستان  و  عراق  از  خروج 
امریکا در عراق بیش یک تریلیون دالر هزینه کرده 
و سربازهای زیادی را از دست داد اما اکنون دولت 
واکنشی  هیچ  امریکا  و  است  ایران  نمایده  بغداد 

افغانستان  به آن نشان نمی دهد.  نسبت 
نیز با وجود تالش های گسترده امریکا، 
واشنگتن را کنار زده است. اما متحدان 
افول  این  اوباما  که  نگرانند  امریکا 

قدرت امریکا را نمی بیند.
به  پاسخ  در  دولت  امریکا  احتماالً 
را نشان دهنده  این شرایط  منتقدانی که 
گفت  خواهد  می دانند  امریکا  ضعف 
هر  که  است  متفاوت  راهی  این  که 
همچون  کشورهایی  است  ممکن  چند 
عربستان را مضطرب کند اما در نهایت 
به ثبات بیشتر در منطقه منجر می شود. 
این  خطرات  چگونه  امریکا  دولت  اما 

انتقال و تغییر را مهار می کند؟
ایران  با  نیز  اوباما  که  باشد  بهتر  شاید 
با  که  همانطوری  کند:  مثل  به  مقابله 
وجود توافق هسته ای با امریکا باز هم دولت ایران 
دنبال می کند،  منطقه  در  را  پیشین خود  دستورکار 
امریکا نیز باید با بکارگیری این مسیر دوگانه، در 

حین مصالحه با ایران به چالش با آن بپردازد.

اگر  حتی  که  معتقدند  نظامی  تاریخ شناسان 
صورت  مستحکم تر  موضع  یک  به  عقب نشینی 
دشوارترین  و  خطرناکترین  از  هم  باز  بگیرد، 
به  نسبت  ترتیب  همین  به  نیز  مید  مانورهاست. 
از  امریکا  موضع  تغییر  برای  اوباما  که  ریسکی 
به  می کند  دنبال  را  مستقیم  جنگ های  که  قدرتی 
کشوری که از طریق دریا شرایط را موازنه می کند، 

هشدار می دهد.
اینجاست که موازنه قدرت  مید می نویسد: مشکل 
ساختار  در  آینده،  در  جنگ  بدون  امریکای  در 
کنار  ما  اگر  تنها  و  است  نهفته  بین المللی  زندگی 

بکشیم، پدیدار می شود.
اکنون به گورباچف و این تناقض باز می گردیم که 
او نیز به درستی در تالش بود تا یک سیستم قدیمی 
می کشید،  دوش  به  را  زیادی  مسئولیت های  که 
اصالح کند اما پیامدهای این کار را پیش بینی نکرد.
منصفانه  شوروی  با  حاضر  مقایسه  امریکای  البته 
نیست اما نکته مشترک این دو کشور این است که 
تغییر موضع یک ابرقدرت، اقدامی خطرناک است.

سودان جنوبی و کودتایی که 
ناکام شد

بزرگترین درخواست کمک در تاریخ 
سازمان ملل

قرضاوی:
 براساس آیات قران، پایان نظام 

»کودتاچی« مصر نزدیک است
سوریه  برای  ملل  سازمان 
میلیارد  نیم  و  شش  درخواست 
تاریخ  در  که  کرده  کمک  دالر 
این  ساله  هشت  و  شصت 
سازمان  است.  بی سابقه  سازمان 
سال  در  می زند  تخمین  ملل 
2014 تقریبًا هفتاد و پنج درصد 
نفری  میلیون   22.4 جمعیت 
بین المللی  کمک های  به  سوریه 

نیازمند خواهند بود.
این سازمان تابستان امسال برای 

سوریه درخواست 4.4 میلیارد دالر کمک کرده بود.
شرایط  با  »ما  می گوید:  ملل  سازمان  پناهندگان  کمیساریای  عالی  کمیسیونر  گوتیرز،  آنتونیو 
نیازمند  یا  شده  آواره  یا  سوریه  بیشتر جمعیت   2014 سال  پایان  تا  هستیم،  روبرو  ترسناکی 

کمک های بشردوستانه اند.«
وضعیت سوریه »فراتر از چیزی است که سالیان سال دیده ایم و این نیاز به راه حل سیاسی را 

بسیار بیشتر می کند.«
از »بدترین  این کشور را یکی  اِیموس فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه، بحران  بارونس 
بحران های عصر حاضر« دانسته و گفته آورگان سوری »فکر می کنند دنیا آنها را فراموش کرده 

است.«
سازمان ملل تخمین می زند ۶.۳ میلیون نفر در سوریه آواره شده اند از این رو از شش و نیم 

میلیارد دالر درخواستی، 4.2 میلیارد دالر به آوارگان اختصاص داده شده است.
بیش از دو میلیون سوری به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و لبنان گریخته اند و نیمی از آنها 
که در کشور مانده اند )11 میلیون نفر( برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه وابسته هستند.
با رسیدن سرما اوضاع مردم درمانده وخیم تر شده است و سازمان های بین المللی برای رساندن 
دارو و غذا به مناطق درگیری شورشیان با نیروهای دولتی، با مشکل روبرو هستند و در مناطقی 

که محاصره شده اند، مردم از کمک ها محروم مانده اند.
بر اساس تحقیقی که کمیته نجات بین المللی )IRC( انجام داده قحطی بشدت مردم سوریه را 

تهدید می کند و قیمت نان پنج برابر شده است.
این تحقیق می گوید از هر پنج سوری چهار نفر قحطی نان را بزرگترین ترس خود می دانند.

در بیش از دو سالی که از بحران سوریه می گذرد حدود صد هزار نفر در سوریه کشته شده اند.

در پی درگیری داخلی در ارتش سودان جنوبی، رییس  جمهوری این کشور با تایید 
وقوع کودتا اعالم کرد که تمامی مناطق حساس در دست ارتش بوده و کودتا شکست 

خورده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجارهایی در 
جوبا، برخی رسانه های خبری روز دوشنبه گزارش دادند که این تیراندازی ها به علت 

درگیری داخلی گروه های مختلف ارتش سودان جنوبی است.
از  برخی  سوی  از  کودتا  خبر  تایید  با  جنوبی  سودان  جمهوری  رییس  کر،  سالوا 
مسووالن این کشور تاکید کرد: گروهی وجود دارد که تالش می کند علیه نظام سودان 
جنوبی کودتا کند. ارتش اکنون بر تمامی مناطق حساس پایتخت تسلط دارد و بخشی 
از  آغاز شد و مدارکی  از دیروز)روز یکشنبه(  از کودتاچیان دستگیر شده اند. کودتا 
به  که  است  در دست  اند  داده  انجام  ملت سودان جنوبی  علیه  آنها  که  جنایت هایی 

زودی به دادگاه ارائه خواهد شد.
از  برخی  شدن  پناهنده  درباره  خبرنگاران  از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  کر  سالوا 
از  باید  را  مسأله  این  گفت:  و  کرد  بی اطالعی  اظهار  امریکا  سفارت  به  کودتاچیان 

سفارت امریکا پیگیری کنید.
درگیری ها از شب گذشته به صورت پراکنده در جوبا آغاز شده بود اما ساعت شش 
انفجار به گوش رسید. هیات  صبح به وقت محلی درگیری ها تشدید شد و صدای 
سازمان ملل در سودان جنوبی نیز اعالم کرده است که درگیری ها ادامه دارد و نیروهای 

این سازمان در خطر هستند.
رییس جمهوری سودان در جریان سخنرانی خود که با لباس نظامی انجام داد، منع آمد 
و شد در جوبا اعالم کرد که قرار است از امشب اجرا شود و تا اطالع ثانوی، هر روز 

از شش عصر تا شش صبح اجرا می شود.
نیز  امریکا  تیراندازی ها در اطراف سفارت  انفجارها و  منابع محلی گفتند که صدای 
شنیده شده است، اما صدای تیراندازی ها بیشتر از اطرف پادگان های نظامی مستقر در 

جوبا شنیده می شود.
سفارت های امریکا و انگلیس در جوبا از شهروندان خود خواسته اند تا از منازل خود 

خارج نشوند و جوانب احتیاط را رعایت کنند.
درگیری ها از ماه جوالی، همزمان با اخراج شدن ریک ماشار، معاون سالوا کر، رییس 
جمهوری سودان جنوبی افزایش یافته است. گفته می شود که علت اخراج وی از سوی 
سالوا کر، کشمکش بر سر قدرت بوده است؛ ادعایی که دو طرف به شدت رد می کنند.
ریک ماشار که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 201۵ اعالم آمادگی 
بنابراین  باشیم،   متحد  کشوری  است  قرار  اگر  گفت:  اخراجش  از  پس  بود،  کرده 

نمی توانیم حکمرانی یک فرد یا دیکتاتوری را تحمل کنیم.
پس از اخراج این مقام ارشد سودان جنوبی، سالوا کر تمام کابینه را اخراج کرد و پس 

از آن شایعاتی مبنی بر کشمکش بر سر قدرت میان این دو مقام منتشر شد.
سخنگوی ارتش سودان جنوبی نیز با ابراز تاسف از شرایط به وجود آمده، اعالم کرد 

شرایط تحت کنترل است و درگیری ها تاکنون تلفاتی بر جای نگذاشته است.
که  کرد  اعالم  شهروندانش  به  هشدار  با  بیانیه ای،  انتشار  با  همچنین  امریکا  سفارت 
گزارش های معتبری از وقوع تیراندازی و درگیری در مناطق مختلف جوبا از جمله در 
اطراف این سفارتخانه خبر داد. سفارت امریکا هم چنین انتشار گزارش هایی مبنی بر 

اینکه معاون سالوا کر در این سفارتخانه پناه گرفته است، رد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر در خبری فوری گزارش داد، این درگیری به علت 
تدابیر  و  داده است  یکدیگر روی  به  ارتش سودان جنوبی  حمله گروه های مختلف 
امنیتی شدیدی در جوبا حکمفرما شده و صدای تیراندازی های پراکنده از اصلی ترین 

پایگاه نظامی مستقر در جوبا شنیده می شود.
روزنامه »سودان تریبیون« نیز در وب سایت خود گزارش داد، درگیری ها اواخر روز 
یکشنبه تیراندازی میان اعضای گارد ریاست جمهوری سودان جنوبی آغاز شده است 

که برخی از این نظامیان از حامیان ریک ماشار هستند.
سربازان  که  گفت  رویترز  خبرگزاری  به  جنوبی  در سودان  »سود«  اندیشکده  رییس 

وفادار به معاون سابق سالوا کر این درگیری را آغاز کرده اند.
به گفته وی، درگیری ها در دو پادگان ارتش به نام های »بیلپام« در شمال فرودگاه جوبا 
و »جبل« در جنوب جوبا اتفاق افتاده است و اعضای گارد ریاست جمهوری در پایگاه 

جبل مستقر هستند.
به گفته این مقام، درگیری ها شب گذشته آغاز شده بود و از صبح روز گذشته تشدید 
شد و این درگیری ها از سوی کسانی آغاز شده که وفادار به معاون سابق سالوا کر 

بودند.
شورش«  و  »نافرمانی  عنوان  با  درگیری ها  این  از  نیز  جنوبی  سودان  تحلیل گر  یک 

نظامیان کشورش یاد کرد.
درگیر  طرف های  تمام  از  کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  ملل  سازمان  دیگر  سوی  از 
می خواهم که خشونت ها را کنار گذاشته و فورا به درگیری ها خاتمه دهند. ما همچنین 

با رهبران اصلی سودان جنوبی در تماس هستیم و آن ها را به آرامش فرا می خوانیم.
یکی از سربازان مستقر در پایگاه بیلپام در تماس با رویترز عنوان داشت که به این 
گوش  به  تیراندازی  صدای  گفت وگو  این  انجام  زمان  در  است.  شده  حمله  نیروها 

می رسید.
از سوی دیگر آتنی وک آنتی، سخنگوی ریاست جمهوری سودان جنوبی به رویترز 
و  آغاز شد  پادگان جبل  در  ریاست جمهوری  گارد  اعضای  میان  درگیری ها  گفت: 

هم اکنون نیروها در صدد کنترل اوضاع هستند.
شبکه خبری العربیه نیز گزارش داد: خبرها حاکی از آن است که این درگیری ها با 

هدف تالش برای کودتا انجام می شود.

رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمین با بیان اینکه خداوند 
هیچگاه »ظالمان« را رها نمی کند اعالم کرد: براساس آیات 

قرانی پایان دوره »کودتاچیان مصر« نزدیک است.
قرضاوی،  یوسف  الیوم،  روسیه  خبری  شبکۀ  گزارش  به 
رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمینو عضو سابق هیات 
علمای ارشد االزهر طی سخنانی با استناد به آیات 1۸2 
این دو  به  استناد  با  و 1۸۳ سوره مبارکه »اعراف« گفت: 
آیه قرانی باید بگویم »کودتاچیان« مصر در روزهای پایانی 

قدرتشان به سر می برند.
به عنوان  وی ضمن توصیف مقامات دولت جدید مصر 
»ظالم« افزود: خداوند هرگز »ظالمان« را به حال خودشان 
رها نمی کند و قطعا آنها را به شدیدترین حالت به جزای 

اعمالشان خواهد رساند.
انتظار  در  شک  بدون  الهی  انتقام  اینکه  بیان  با  قرضاوی 
را  مصر  ارتش  مسئوالن  است  مصر  در  حاکم«  »گروه 
»کودتاچی« توصیف کرد و گفت: روزی خواهد آمد که 
تمام »ظالمان« جزای »ظلم« خود را در این دنیا و پیش از 

آخرت خواهند دید.

                                                                                                                               واشنگتن پست
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بخش نخست

آزادی تان را قربانی افراد ریاست طلب 
نکنیـد!

مطمیـنًا همۀ ما با آدم های ریاست طلب آشنا هستیم. این افراد به نظر می رسد 
به فضای شخصی و حساسیت های ما بی توجه هستند و استقالل و آزادِی 

فردِی ما را زیر پا می گذارند.
یکی  یا  همکار  همسایه،  همسر،  خواهر،  برادر،  مادر،  پدر،  است  ممکن 
زنده گی  در  افراد  این  نقش  باشد.  داشته  شخصیتی  چنین  دوستان تان  از 
شما هرچه که باشد، رفتار و منش آنها موجب آزرده گی خاطر شما شده 
افراد  می سازد.  شعله ور  در شما  را  و خشم  ناراحتی، حقارت  احساس  و 
ریاست طلب لزومًا نیت بدی ندارند فقط می خواهند خواسته و نیت شان را 
بر دیگران تحمیل کنند و در نتیجه، به فضا و آزادی شخصی آن ها تجاوز 
می کنند. این نوشته به شما یاد می دهد با این افراد در زنده گی خود چه طور 

رفتار کنید و چه گونه با آن ها کنار بیاییـد.

1ـ به راهنمای درونی تان گوش دهید
وقتی تحت تأثیر افراد ریاست طلب هستید، آن ها می توانند خیلی راحت شما 
را مجبور به انجام کارهایی کنند که اصاًل حس خوبی نسبت به آن ندارید. 
ابزارهایی مثل تهدید، عصبانیت،  از  افراد خیلی عادی است که  این  برای 
از خودشان  اطاعت  به  شما  کردن  مجبور  برای  احساسی  فشار  و  مجادله 
اسـتفاده کنند و اگر از راهنمای درونی خودتان استفاده نکنید، به حتم قربانی 

فشار آن ها خواهید شد.
هرچه قدر هم که یک نفر سعی به تجاوز به آزادی ارادۀ شما داشته باشد، 
خودتان  موضع  می توانید  بازهم  کنید،  استفاده  درونی تان  راهنمای  از  اگر 
را حفظ کنید. وقتی مطمین نباشید که چه چیزی برای شما درست و چه 
چیزی غلط است، خیلی راحت تحت تأثیر افراد ریاست طلب قرار خواهید 

گرفت.

2ـ با ترس از افراد ریاست طلب زنده گی نکنید
به  دیگران  کردِن  مجبور  برای  ریاست طلب  افراد  بیشتر  که  سالحی 
اطاعت از خود از آن استفاده می کنند، ترس است. آن ها از نفوذ خود 
برای ایجاد ترس در شما بهره می برند. مثل بسیاری از والدین که برای 
مجبور کردن فرزندان شان به اطاعت از خود، از ترس و تنبیه استفاده 
می کنند. اگر واقعًا می خواهیــد فارغ از تأثیر و نفوذ این افراد زنده گی 
کنید، باید هوشیارانه از ترسی که می خواهند در شما ایجاد کنند، دوری 
کنید. می توانید با گوش به زنگ و آگاه ماندن در این مواقع بر این ترس ها 
غلبه کنید. اگر از این ترس نهراسـید، هیچ قدرتی روی شما نخواهد داشت.

3ـ آزادی خودتان را بر هر چیزی ارجح بدانید
این  شده اید،  اطراف تان  ریاست طلب  افراد  قربانی  می کنید  احساس  وقتی 
آزادی است که در زنده گی تان می کنید.  از احساس کمبود  واکنشی ساده 
فقط خودتان قدرت خواستن و طلب کردن آزادی تان را دارید و هیچ کس 
نمی تواند برای به دست آوردن آن کمک تان کنند. اگر آزادی تان را بر همه 
چیز ارجح بدانید، همیشه آزاد هستید. پس نفوذ و ریاست طلبی دیگران را 

قربانی آن کنید.
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آلنکا زوپانچیچ

برگردان: صالح نجفی، علی عباس بیگی

)و  تجربی  امِر  با  نباید  را  واقعی  امر 
زیرا  گرفت؛  اشتباه  واقعیت(  با  نه  نیز 
واقعیِت تجربی از پیش امری برساخته 
کانتی  یک  نیچه  لحاظ،  این  )به  است 
این  می ماند(.  باقی  کانتی  و  است 
واقعی،  امر  با  حقیقت  این همانی 
کلیدی مهم برای فهِم یکی از دو خط 
نیچه  رویارویی  که  است  بحثی  سیر 
می کند.  مشخص  را  حقیقت  مفهومِ  با 
هر  شد،  ذکر  باال  در  که  قطعه یی  دو 
دو  ظاهری شان،  ناسازگارِی  به رغِم  دو 
تعبیراند برای بیاِن تنها یکی از این دو 
خط سیر استداللی. تناقِض ظاهری میاِن 
)بارها  و  نیچه  که  تزی  پرتو  در  آن ها 
 بارها به شکل های گوناگون( بیان کرده، 
»تا کنون، دروغ حقیقت  رنگ می بازد: 
چیزی  اول  قطعۀ  است.«   شده  نامیده 
نیچه  تز: آن چه  این  تدقیق  نیست جز 

 - می  نامد  ناحقیقت«  یا  »دروغ 
زنده گی  در  آن  سهِم  از  و 

دقیقًا   - می کند  تجلیل 
چیزی است که تاکنون 

شده  نامیده  حقیقت 
)حکم های  است 
پیشین،  ترکیبِی 
بالشرط،  حکِم 
ی  نه ها فسا ا
منطقی، ریاضیاِت 
اعداد،  بر  مبتنی 
قطعۀ  غیره(.  و 
معنا  این  بر  دَوم 
می گذارد  تأکید 
که  را  آن چه  که 
حقیقت  کنون  تا 
شده،  نامیده 
به  نمی توان  دیگر 
بر  خواند:  نام  این 

قطعه  این  اساِس 
حقیقت جای دیگری 

نخستین  و  است، 
تازه  حقیقِت  این  گزارۀ 

کنون  تا  دروغ  که  است  این 
به  )یا،  است  شده  نامیده  حقیقت 

نخستین  »من  دیگر:  صورت بندی یی 
کسی بودم که حقیقت را کشف کردم، 
چون نخستین کسی بودم که دروغ ها را 
چونان دروغ تجربه کرد«(. این حقیقتی 
است«.  شده  ممنوع  »همواره  که  است 
قطعه  دو  این  بین  اگرچه  این همه،  با 
)چون  نیست  کار  در  مفهومی  تناقضی 
هر دو مبتنی بر این تزاند که »تاکنون، 
است«(،  شده  نامیده  حقیقت  دروغ 
تفاوتی  یا  تناقض  جهت گیری شان  در 
آشکار دیده می شود: یکی برای دروغی 
بازشناخته  دروغ  به عنواِن  به تازه گی  که 
شرط  و  زنده گی  شرِط  به مثابۀ  شده، 
می شود؛  قایل  ارزش  آن  شکوفایِی 
شجاعِت  برای  دیگری  آن که  حال 
قایل  ارزش  حقیقت  جست وجوی 

می شود آن هم به رغم خطراِت آن )برای 
زنده گی و رفاه ما(. نیچه از هر دِو این 
یک سان  حرارتی  و  شور  با  موضع ها 
دفاع می کند. با این همه، باید نظر داشت 
است  نوسانی  هم چنان  نوسان  این  که 
نیچه  استدالل  سیر  دو  از  یکی  دروِن 
مبتنی  استداللی  که  حقیقت؛  درباِب 
امر  با  حقیقت  دانستن  یکی  بر  است 

واقعی در مقام حقیقت غایی واقعیت.
در نتیجه، این گزاره که »تا کنون، حقیقت 
دروغ نامیده شده« واجد معنایی بسیار 
امر  با  را  حقیقت  تاکنون،  است:  دقیق 
نمادین و نه امر واقعی، یکی دانسته ایم 
افسانه های  شکِل  در  را  ظهورش  و 
نمادین یا منطقی دیده ایم. تِز »تا کنون 
حقیقت دروغ نامیده شده«، تزی است 
چه  آن  محتوای  به  هیچ وجه  به  که 
نمی پردازد،  نه،  یا  پنداریم  می  حقیقت 
بلکه در عوض با خودِ ماهیت حقیقت 

نمادین  ماهیت،  این  آیا  دارد.  سروکار 
است یا نه؟ یا دقیق تر آیا حق داریم که 
به ساده گی حقیقت را با امر نمادین یکی 
بگیریم )یکی  دانستنی که در سنت های 
دینی و فلسفِی بسیار کهن ریشه دارد(؟ 
این  بر  باید  و  است،  منفی  نیچه  پاسخ 
ویژه گی تأکید نهاد، چرا که این ویژه گی 
تعیین کنندۀ  عالماِت  از  یکی  مقّومِ 
تنها  هیچ وجه  به  )و  است  مدرنیته 
نمادین  ماهیت  نیست(:  نیچه  مختص 
حقیقت که سابقًا موردِ قبول و ستایِش 
»دروغ«  یک  همچون  ناگهان  بود،  عام 
آشکار به نظر می رسد. حقیقت )بنا به 

تعریف( جایی دیگر است. 
ابدی  می توانند  منطقی  حقیقت های 

صادق بودن شان  این همه  با  باشند، 
این  می کند-  ابدی  را  آن ها  که  نیست 
کنون  تا  آن هاست.  نمادین  ماهیِت 
چیزی را حقیقی  نامیده ایم که در گذر 
زمان یک سان بماند، و در معرِض تغییر 
یک سان  زمان  گذرِ  در  آن چه  نباشد. 
برساخِت  یک  می تواند  تنها  بماند، 
برساخت  این  زیرا  باشد،  نمادین 
شمردن،  که  چیزی ست  همان  دقیقًا 
نیز  و  تثبیت(،  )یعنی  اندازه گیری 
چارچوِب  ضروری سنجش را ممکن 
امکان  ما  به  که  چارچوبی  می سازد؛ 
می دهد تا از انواع و اقسامِ استمرارِ در 
گذرِ زمان سخن گفت. از این  روی، ما 
»دروغ« )یا افسانه( را حقیقت  نامیده ایم. 
به  »دروغ« صرفًا  بگوییم،  یک بار دیگر 
معنای کذب نیست. در این معنا دروغ، 
باشد،  راست«  یا  »حقیقی  می تواند 
است،  نمادین  دروغ  نه-  واقعی  اّما 
»دروغ«  یک  آن  از  که  است  همین  و 
این گونه  به  تا  پست مدرن ها  می سازد. 
برمی خورند،  صورت بندی 
و  می پرند  جا  از  یک باره 
خب،  می کشند:  فریاد 
واقعی چیست؟ داریم 
چیز  کدام  دربارۀ 
صحبت  واقعی  
شاید  می کنیم؟ 
فلسفی  نظِر  از 
گمراه کننده به نظر 
برسد که در میاِن 
فیلسوفان،  همۀ 
این  در  را  نیچه 
»دروغ«  کارِ 
هویات  نامیدن 
درگیر  نمادین 
انکار  اما  بدانیم. 
کرد  نمی توان 
وجود  به رغِم  که 
ته مایه های  بسیاری 
در  پست مدرنی 
این  نیچه،  فلسفۀ 
قضیه به راستی پرسش و 

مسالۀ او است.
از  مهمی  بخِش  بدین سان، 
اعتقادش  این  فلسفۀ نیچه بر مبنای 
شکل می گیرد که یکی  پنداشتِن حقیقت 
و  است،  خطا  کاری  نمادین  امِر  با 
واقعی  امِر  با  پیونِد  باید در  را  حقیقت 
که  است  روی  همین  از  درست  دید. 
حقیقت می تواند برای زنده گی خطرناک 
زنده گی  سرپناهِ  نمادین  نظِم  باشد: 
همانا  امرواقعی  درصورتی که  است، 
زنده گی   آسیب پذیری  و  بی حفاظی 
است. این قضیه در ضمن حقیقت را در 
میداِن اخالق قرار می دهد، این نکته یی 
که به صراحت در قطعۀ دوم فوق الذکر 
بیان شده است، )آن جا که حقیقت نه از 
شجاعت  سنخ  از  بلکه  معرفتی،  مقولۀ 
نیست،  کوری  »خطا  می شود-  تلّقی 

خطا بزدلی است…«(.

درد سر های حقیقت
بخش سوم



ترور »جان اف کندی«، رییس جمهور پیشین امریکا 
از جمله رخدادهای سیاسی است که نویسنده گان 
به عرصۀ   تا  بسیاری را وسوسه کرد  فلم سازان  و 

ادبیات و سینما پا بگذارند.
آسـتانۀ  در  که  گزارشی  در  گاردین  روزنامۀ 
کندی«،  »جان.اف  ترور  سالروز  پنجاهمین 
به  بود،   کرده  منتشر  امریکا  اسبق  رییس جمهور 
آثار نوشتاری و تصویری یی اشاره کرده که با الهام 
تگزاس ساخته  داالس  نومبر 19۶۳   22 از حادثۀ  
صاحب نامی  کارگردانان  و  نویسنده گان  شده اند. 
جمله  از  استون«  »الیور  و  کینگ«  »استفن  چون 
چهره هایی هستند که نتوانستند در برابر این سوژۀ  

بحث برانگیز مقاومت کنند.
ماجرای  ماندگارِی  گاردین،  روزنامۀ  نوشتۀ  به 
را  گذشته  دهۀ   پنج  کتاب های  و  فلم  در  داالس 
ادبیات  در  تروا  جنِگ  داستان  تکرار  با  می توان 
کالسیک مقایسه کرد. تنـها پدیده یی چون هیتلر و 
ظهور حزب نازی، تأثیری پُررنگ تر از این رویداد 
را بر ذهن انسان مدرن برجای گذاشت. در گزارش 
که  می پردازیم  هنری یی  و  ادبی  آثار  به  پیش  رو، 
ترورِ  حادثۀ  محور  طول  در  گونه یی  به  یک  هر 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  رییس جمهور  سی وپنجمین 

ساخته شده اند.
نام  به  را  رمانی   19۸۸ سال  در  دلیلو«  »دان  ـ 
قهرمان  که  درآورد  نگارش  به   )Libra( »شیر 
بایگانی سازمان سیا  برنچ«، مسوول  »نیکالس  آن 
داستانی، جمع آوری و  این شخصیت  بود. وظیفۀ  
طبقه بندی مدارکی بود که به قتل جان اف کندی 
این  با  که  فلم نامه هایی  و  رمان ها  می شد.  مربوط 
تم به نگارش درآمدند، نه تنها بر آگاهی مخاطب 
گذاشته اند،  صحه   19۶۳ نومبر  رخداد  به  نسبت 
قرار  توجه  مورد  را  همیشه گی  دغدغه یی  بلکه 
فاش  سیاسی  این جریان  زوایای  همۀ   که  داده اند 
نشده و بخش های حیاتی آن در تاریخ ناگفته باقی 

مانده است.
سیاسی  ترور  این  محور  حول  که  بعدی  رمان  ـ 
و  است  کاندون«  »ریچارد  به  متعلق  شده،  نوشته 
»کاندیدای منچوری« نام دارد. کاندون در این اثر، 
یک زندانی از جنگ امریکا کوریا را در محوریت 
قرار داده که پس از شست وشوی مغزی برای به 
گرفته  نظر  در  امریکا  رییس جمهور  رساندن  قتل 

شده است.
»کاندیدای منچوری« در سال 19۵9 منتشر شد و 
نسخۀ هالیوودی آن در 19۶2 راهی پرده  نقره یی 

سینمایی،  اقتباس  این  در  سیناترا«  »فرانک  شد. 
کاندون  کرد.  ایفا  را  مقتول  رییس جمهور  نقش 
که چهار سال پیش از ترور کندی داستان توطیه 
علیه رییس جمهور را قلم زده بود، پس از به وقوع 
کرد  سعی  واقعی  دنیای  در  رخداد  این  پیوستن 
خود را از هرگونه اتهام در این مورد دور کند، اما 
مجالت روز با وی همراهی نکردند و تیتر زدند: 

»کاندیدای منچوری در داالس«.
در سال 19۷4  بعد  دهه  رمان نویس هم یک  این 
کتاب دیگری با عنوان »زمستان می ُکشد« را روانۀ 
به ترور کندی در  نظریه های مربوط  بازار کرد و 
داالس را مورد استهزا قرار داد. این رمان کاندون 

در سال 19۷9 تبدیل به فلمی سینمایی شد.
نویسنده گان  دیگر  از  گاردین ،  گزارش  به  ـ 

دست مایۀ   را  کندی  شدن  کشته  که  شده  شناخته 
کینگ«  »استفن  داده اند،  قرار  ادبی  اثری  نگارش 
در  کینگ  است.  امریکایی  معروف  جنایی نویس 
سال 2011، رمان »11/22/۶۳« را به چاپ رساند، 

اما نگارش آن را از دهۀ 19۷0 آغاز کرده بود.
خالق »مسیر سبز« و »رستگاری در شائوشنگ« در 
راه نگارش رمانش سه دهه وقفه انداخت تا وقت 

کافی برای تکمیل پژوهش هایش را به دست آورد. 
»11/22/۶۳« داستان معلمی از شهر مین را روایت 
می کند که با ماشین زمان به اواخر دهۀ  19۵0 سفر 
می کند و سعی دارد از ترور رییس جمهور کندی 

توسط »لی هاروی آزولد« جلوگیری کند.
ـ قتل کندی آن چنان به دنیای ادبیات رسوخ کرد که 
گه گاه اسم این سیاست مدار با نام نمایش نامه های 
»باربارا  است.  خورده  گره  شکسپیر  معروف 
نام  به  نمایش نامه یی   19۶۶ سال  در  گارسون« 
»مک برد«)MacBird(  را به نگارش درآورد که در 
آن با اشاره هایی هجوآمیز به شاهکارهای »مکبث«، 
ترور  حادثۀ   »ریچارد سوم« شکسپیر،  و  »هملت« 
رییس جمهور  اثر،  این  در  کرد.  روایت  را  کندی 
کتاب  عنوان  »مک برد«  همان  جانسون«  »لیندن 
نام  جانسون«  برد  »بانو  او  همسر  که  چرا  است، 
داشت و »جان کن اودونک« این نمایش نامه، همان 

شاه سرنگون شده جان.اف کندی است.
که  همان طور  امریکا  رییس جمهور  ترور  جریان 
در  شده،  بسیاری  کتاب های  نگارش  الهام بخش 
دنیای سینما هم تأثیرگذار بوده و تا کنون چندین 

فلم با این موضوع به روی پرده رفته است.
مستند  فلمی  که  بود   19۷۵ سال  در  اولین بار  ـ 
شد.  پخش  تلویزیون  طریق  از  داالس  حادثۀ   از 
لباس اهل داالس  تولیدکنندۀ  »آبراهام زپرودر«نام 
بود که موفق شد از تیر خوردن کندی فلم برداری 
کند و آن را به قیمت 1۵0 هزار دالر به کمپانی های 
تلویزیونی بفروشد. همین فلم کوتاه بود که ثابت 
خورده  تیر  روبه رو  از  امریکا  رییس جمهور  کرد 
بیشتر،  بررسی  از  پس  پولیس  نیروهای  است. 

دریافتند چهار تفنگ دار در کمین کندی بوده اند.
این جریان  از  در سال 19۸1  »برایان دی پالما«  ـ 
استفاده کرد و به گونه یی دیگر داستان زپرودر را 
در فلم »انفجار« )Blow Out( روایت کرد.  »جان 
تراولتا » در این اثر، نقش مسوول ضبط موسیقی را 
توطیه چینان  تصادفی صدای  به طور  که  کرد  ایفا 
را  ریاست جمهوری  کاندیدای  یک  ترور  برای 

ضبط می کند..
سینمایی  روایت های  بحث برانگیز ترین  از  یکی  ـ 
استون«  »الیور  ساختۀ    »JFK« فلم  کندی،  ترور 
است که در سال 1991 اکران شد و جنجال های 
دنیای  بر  خود،  فلم  با  استون  کرد.  پا  به  بسیاری 
سیاست هم طعنه یی تلخ زد و مدعی شـد کندی 
در  سعی  امریکا،  صنعتی  ـ  نظامی  منافع  دلیل  به 

طوالنی کردن جنگ با ویتنام داشته است.
ـ 

»روی خط آتش« )199۳( با بازی درخشان »کلینت 
ایست وود« فلمی است که داستان قتل کندی را از 
داالس،  در  او  به  افراد  نزدیک ترین  از  یکی  دید 

یعنی محافظ شخصی اش به تصویر می کشد.

منبع: مد و مه 
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تروری که رازش 
آشکار نشد!

رد پای تـروِر جان اف كندی بر 
سـینما و ادبیـات
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محمود صیقل:

افغانستان از عضویت در شورای امنیت 
انصراف داده است

خروج ما از افغانستان... 
نیروهای 1۵۵0 نفری آسترلیایی که در آنجا خدمت 

کرده اند، اکنون افغانستان را ترک گفتند.
اِبات گفت ازجمله کسانی که باقی می مانند با پولیس 
و اردوی افغانستان کار می کنند، »انتظار نمی رود که 

هیچ یک از آنها در عملیات رزمی شرکت کنند«.
وقتی که از اِبات سوال شد که آیا او مطمین هست که 
مقام های محلی می توانند مسوولیت امنیتی را انجام 

دهند، اِبات گفت: نیروهای آسترلیایی از پیشرفت آن 
قطعات اردوی ملی افغانستان بسیار خرسند اند که 

به آنها آموزش داده اند.
بینی نمی توانیم، ما جام  او گفت: »ما آینده را پیش 
بسیار آسان  اما در چنین زمانی  نداریم،  بینی  جهان 
شواهد  کنم  نمی  فکر  من  و  بود،  ناامید  که  است 

زیادی برای توجیه آن وجود داشته باشد«.
اِبات گفت: »از زمانی که جنگ در افغانستان شروع 
هواداران  و  القاعده  شد،  تعویض  طالبان  رژیم  شد، 

اش از پناه گاه های محفوظ شان بیرون رانده شدند، 
تا اندازه یی ثبات بر منطقه حاکم شده است«.

برای کشور  آن  فایده های  به  »هرگاه شما  افزود:  او 
ما، برای افغانستان و برای جهان وسیع تر نگاه کنید، 
نتیجه گیری من این است که بلی )چنین قربانی یی( 

ارزش آن را داشت«.
افراد و  بهایی را که  »اما برای یک لحظه هم ما آن 

خانواده ها پرداخته اند، کم نمی گیریم«.
دیوید جانستن وزیر دفاع آسترلیا گفت: این کاهش 

شمار سربازان دست آورد لوژستیکی هنگفتی است، 
اما ماموریت آسترلیا در آنجا پایان یافت و اکثریت 

سربازان آن کشور را ترک گفته اند.
او گفت: »آنها درحال پرواز به سوی کشور اند«.

از زمانی که آسترلیا از سال 2001 به این سو با متحد 
نزدیک اش ایاالت متحده امریکا، برای جنگیدن علیه 
طالبان و القاعده در افغانستان پیوسته است، بیش از 
2۵ هزار سرباز آن کشور در افغانستان خدمت کرده 

اند.

           ناجیه نوری

نامزدی  از  افغانستان  حکومت  نامعلوم،  دالیل  به 
عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 

2021 میالدی، انصراف داده است.
محمود صیقل آگاه مسایل بین الملل می گوید: »افغانستان 
یک شانس داشت که در سال 2021 عضویت شورای 
حکومت  اما  کند؛  کسب  را  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
از  نیست،  هنوز مشخص  تا  که  دالیلی  بنابر  افغانستان 

عضویت در این شورا انصراف داده است.«
او گفت: »زمانی که حامد کرزی به هند رفت، نماینده گی 
افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویارک، نامه یی را 
متحد  ملل  سازمان  که عضو  پسی فیک  آسیا  به گروپ 
از  افغانستان  که  نگاشته  آن  در  و  کرده  تسلیم  است،  
امنیت سازمان  نامزدی خود برای عضویت در شورای 

ملل متحد در سال 2021 منصرف شده است«.
افغانستان  نماینده گی  که  روزی  »درهمان  افزود:  او 
کرده  پسی فیک  آسیا  گروپ  تسلیم  را  انصرافی  نامۀ 
ارسال کرده  به همین گروپ  نامه  بود، هندوستان یک 
امنیت  شورای  در  عضویت  برای  نامزدی  خواستار  و 

سازمان ملل متحد در سال 2021 شده است«.
یک  که  می دهد  نشان  موارد  این  »تمام  گفت:  صیقل 
تفاهمی میان حکومت حامد کرزی و هندوستان صورت 
نیست که رییس جمهور کرزی در  اما مشخص  گرفته؛ 
شورای  در  افغانستان  عضویت  عدم  امتیازی،  چه  بدل 
امنیت سازمان ملل متحد را به هند واگذار کرده است«.

امنیت  در شورای  افغانستان  کرد: »عضویت  تاکید  وی 
سازمان ملل متحد در سال 2021 یک مسالۀ بسیار مهم 
و ارزشمند برای مردم افغانستان بوده و ملت افغانستان 

سخت  سازمان  این  در  عضویت  برای  سال  همان  در 
نیازمند بودند«.

کرزی  حامد  »حکومت  کرد:  اضافه  بین الملل  آگاه  این 
باید به مردم افغانستان پاسخ دهد که روی کدام دالیل 
افغانستان  ملی  کالن  منافع  از  محاسباتی  چه  بنابر  و 
منصرف شده و در بدل چه امتیازی منافع طوالنی مدت 
افغانستان را بر منافع کوتاه مدت شخصی خود ترجیح 

داده است«.
کرزی  حامد  منطقه یی  سفرهای  گفت،  همچنان  صیقل 
چیزی  حکومت  اش  عمر  از  که  گرفت  صورت  زمانی 
از  دلیل  همین  به  هم  کشورها  این  و  نمانده  باقی 
فکر  چون  کردند،  خوبی  استقبال  کرزی  رییس جمهور 

کردند که آخرین سفر وی خواهد بود.
صورت  زمانی  کرزی  منطقه یی  سفرهای  او،  باور  به 
گرفت که تنش هایی میان او و اوباما بر سر امضای پیمان 
پیمان به همان  این  باال گرفته؛ چون که امضای  امنیتی 
اندازه که با مسایل افغانستان گره خورده، تاثیراتی هم 

باالی اوضاع منطقه نیز دارد.
پیمان  مخالف  ایران ظاهراً  بین الملل،  آگاه  این  به گفتۀ 
بنابر معلوماتی که  اما  امریکا است؛  با  افغانستان  امنیتی 
زمان  در  که  نیست  درحدی  مخالفت ها  این  داریم،  ما 

حکومت احمدی نژاد بود.
 وی تأکید کرد، از سوی دیگر مقامات ایران و کشورهای 
منطقه این را می دانند که افغانستان در سال 2014 سخت 
نیازمند کمک های جامعه جهانی و به خصوص امریکا 
است که هیچ کشور دیگری توانایی فراهم سازی آن را 

ندارند.
وی می گوید: »تقاضای حامد کرزی مبنی بر کمک های 
دیپلوماسی  نشانگر  افغانستان  به  هند  نظامی  تجهیزات 

ایجاد  افغانستان بود که سبب  »الدوسپیگری« حکومت 
حساسیت های فراوانی گردید و خود هند هم از چنین 
دیپلوماسی سخت ناراحت به نظر می رسید. شاید هند 
در قدم نخست چند هیلی کوپتر به افغانستان کمک کند؛ 
اما در نهایت این کشور در موقفی قرار ندارد که تمام 
سوی  از  و  کند  فراهم  را  افغانستان  نظامی  ضروریات 
دیگر، تنش ها میان هند و پاکستان این اجازه را نمی دهد 

که هندوستان افغانستان را در ساحۀ امنیتی کمک کند.
صیقل همچنان افزود: »چون ما دیپلوماسی آرامی نداریم 
بنابراین  کند؛  تعریف  را  افغانستان  مردم  ملی  منافع  که 
ما بسیار نگران استیم که چنین دیپلوماسی موافقت نامه 

میان هند و افغانستان را آسیب نرساند.«
موسسین  اعضای  جملۀ  از  افغانستان  که  می شود  گفته 
هیچگاه  اما  است،  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

موفق نشده تا عضویت این سازمان را کسب کند.
این در حالی است که هندوستان و  پاکستان از جملۀ 
کشورهایی اند که هفت بار موفق به عضویت در شورای 

امنیت سازمان ملل شده اند.
ارگان های  از  یکی  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
امنیت  از  پاسداری  سازمان ملل متحد است که وظیفۀ 
منشور  براساس  و  دارد  عهده  بر  را  بین الملل  صلح  و 
امنیت شامل  متحد، حیطۀ قدرت شورای  ملل  سازمان 
تحریم های  تصویب  صلح،  پاسدار  نیروهای  اعزام 
نظامی  نیروهای  از  استفاده  اجازه  اعطای  و  بین المللی 
سازمان  امنیت  است.شورای  متخاصم  کشورهای  علیه 
ملل متحد چهارده عضو دارد که پنچ عضو آن دایمی و 
نه عضو آن برای دو سال به طور انتخابی عضویت را 

کسب می کنند.
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سرمایه ها در حال فرار...
 اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان روز دوشنبه 2۵ 
قوس 1۳92 در یک کنفرانس خبری مشترک با مسووالن 
بانک مرکزی در کابل گفت: »ما امیدوار هستیم که هرچه 
زودتر پیمان امنیتی امضا شود. ما شاهد هستیم، ما در عرصه 
مالی هستیم و می دانیم که چگونه فرار سرمایه وجود دارد. 
بهترین کسانی داریم که از سهولت های مالی شان استفاده 

نمی کنند چون اطمینان وجود ندارد.«
اتحادیه بانک داران تاکید کرد در صورتی که سرمایه داران 
در باره آینده مطمئن نباشند، افغانستان هر روز شاهد بدتر 

شدن وضعیت اقتصادی خواهد بود.
آقای صدیق از بانک مرکزی و تمام نهادهای بانکی و مالی 
تقاضا کرد تا بر دستگاه سیاسی افغانستان فشار وارد کنند 

تا موافقتنامه امنیتی امضا شود.
سقوط ارزش افغانی

اما مسووالن بانک مرکزی افغانستان می گویند پول افغانی 

و  کرد  خواهد  حفظ  خارجی  اسعار  برابر  در  را  ارزشش 
مردم افغانستان در این مورد نگران نباشند.

خان افضل هده وال معاون بانک مرکزی افغانستان در این 
کنفرانس گفت: »ما منابع کافی داریم که ارزش افغانی را 
افغانی  ارزش  روز  چند  در  که  تغییراتی  کند.  نگاه  ثابت 

پایین آمد، موقتی بوده است.«
این مقام بانک مرکزی گفت منابع افغانستان به حدی است 
که اگر کمک ها نیز کاهش یابد، ارزش پول افغانی حفظ 

خواهد شد.
اما افزایش نرخ دالر سبب شده است تا قیمت تمام اجناس 
قیمت ها  ازگرانی  عادی  مردم  یابد.  افزایش  بازارها  در 
شکایت دارند و بیشتر مردم به این نظر اند که امضا نشدن 
موافقتنامه امنیتی سبب شده است تا پول افغانی با گذشت 

هر روز ارزشش را از دست دهد.
گرانی قیمت ها در بازار

عدم اطمینان نسبت به آینده سبب شده تا پول افغانی در 
برابر دالر ارزشش را از دست دهد. اخیراً یک دالر از ۵۶ 

افغانی رسیده و این مساله سبب گرانی در  افغانی به ۵۸ 
بازار شده است.

روز  هر  گذشت  با  گوید  می  کابل  باشنده  یک  همایون 
قیمت ها بلندتر می شود: »صد درصد این کار شده است. 
را  همگی  و  رفته  بلند  نرخ ها  دارد.  تاثیر  جرگه  و   2014

خوار و غریب کرده است.«
نرخ دالر و افغانی این روزها حتا با پخش شایعه نیز تغییر 
می کند. روز یک شنبه شایعه شد که کرزی موافقتنامه را 
بلند رفتن نرخ  با امریکا امضا می کند و این شایعه سبب 

افغانی شد.
این  »عدم عقد  کابل می گوید:  در  اهلل یک صراف  شمس 
پیمان سبب شده که نرخ ها روز به روز بلند برود و اگر این 
پیمان امضا نشود تاثیرات منفی زیادی بر نرخ ها خواهد 

داشت«.
نباید  جمهور  رییس  می گویند  افغانستان  در  عادی  مردم 
و  گرانی  زمینه  امنیتی،  موافقتنامه  امضای  در  تاخیر  با 

بیچاره گی مردم را فراهم کند.

موسسۀ تحصیالت عالی پروان...
اظهار خوشنودی کرده اند.

الحاج احمدذکی زاهد رییس شورای والیتی پروان 
وزارت  همکاری  به  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به 
اعضای  پروان،  محلی  مقام های  عالی،  تحصیالت 
این  والیت،  این  والیتی  شورای  اعضای  و  پارلمان 

انستیتوت به دانشگاه ارتقا یافت.
سه  از  موضوع  این  روی  کار  که  افزود  زاهد  آقای 
خوشبختانه  و  داشت  جریان  سو  بدین  پیش  سال 
ارتقا  دانشگاه  به  انستیتوت  این  امروز)دیروز( رسمًا 

یافت.
به گفتۀ او، ارتقای انستیتوت تحصیالت عالی پروان 
به دانشگاه، دست آورد بزرگی برای مقام های محلی 

پروان و وزارت تحصیالت عالی محسوب می شود.
او گفت که پیش از این برخی دانشکده های ضروری 
قرار  پروان  عالی  تحصالت  انستیتوت  چوکات  در 
به  انستیتوت  این  تبدیل شدن  با  حاال  اما  نداشت، 

دانشگاه، اکثریت دانشکده ها باز خواهند شد.
به  انستیتوت  این  تبدیل شدن  با  کرد:  تصریح  او 
و  می  رود  باال  تحصیلی  کیفیت  سطح  دانشگاه، 

همچنان مدرک این دانشگاه معتبر می شود.
آی تی  بخش  وصل شدن  از  همچان  زاهد  آقای 
دانشگاه های  به  دانشگاه  این  معلوماتی(  )تکنالوژی 

معتبر داخلی و خارجی خبر داد.
مقام های محلی پروان از وزارت تحصیالت عالی به 
به  پروان  عالی  تحصیالت  انستیتوت  ارتقای  خاطر 

دانشگاه، سپا س گذاری و امتننان کرده اند.

پایان ضرب االجل امریکا...
بی  »ای  تلویزیونی  با رسانه  جان کری ضمن مصاحبه یی 
سی« تأکید نمود که این موافقتنامه امنیتی دو جانبه ایجاب 

می نماید تا به زودی ممکن امضا شود.
نباشند،  آنجا  در  امریکایی  نیروهای  هرگاه   « گفت:  کری 
امنیت  با  رابطه  در  جدی یی  چالش های  می کنم  فکر  من 

افغانستان به وجود خواهد آمد«.
پیش از آن که وی عالوه نماید، اما من معتقدم که حامد 
کرزی و یا جانشین او این ) موافقتنامه( را امضا خواهند 
کرد« او گفت:» من فکر می کنم او نیاز به امضای آن دارد.«

وقتی که از وی سوال شد که آیا کرزی می بایست مطابق 
به توافقی که یک سال پیش در شروع مذاکرات صورت 
امضا کند،  پایان جنوری  تا  این موافقتنامه را  گرفته است 

کری پاسخ داد »نه«.

این  امضای  برای  کرزی  ناگهانی  مخالفت  با  واشنگتن 
آن  مورد جزئیات  در  توافق  به  رسیدن  از  پس  موافقتنامه 

خشمگین شده بود.
نشان  خاطر  کری  روابط،  در  تنش  عالمت  یک  مثابه  به 
نمود که او در این مورد با رییس جمهور متردد افغانستان 
با  نه مستقیمًا  از طریق یک وزیرش صحبت کرده است، 

خودش.
کری گفت: »ما یک موافقتنامه داریم که در مورد آن مذاکره 
اخیراً  و  گفت  شخصًا  من  به  او  و  است  گرفته  صورت 
یک روز پیش توسط وزیرش تکرار نمود که زبان ) این 
در  تغییری  کدام  نمی خواهد  او  است.  موافقتنامه( درست 

زبان ) موافقتنامه( به وجود آید«.
کرزی روز شنبه با گفتن این جمله در هند که او دیگر بر 

ایاالت متحده امریکا اعتمادی ندارد، تنش را افزایش داد.
کرزی همچنان گفت که او را نمی توان با »ترساندن« مجبور 

به امضای این موافقتنامه ساخت.
کرزی ضمن مصاحبه یی در یک هوتل هند، ایاالت متحده 
امریکا را متهم به یک چیز گفتن و دیگر گونه عمل کردن 

نمود و گفت » من به آن ها اعتماد ندارم«.
او به طور خاصی اشارت به یک نامه بارک اوباما رییس 
جمهور ایاالت متحده امریکا کرد که در آن به وی اطمینان 
داده شده بود که نیروهای امریکایی حفاظت افغان ها در 

خانه های شان را »احترام« می کنند.
کرزی گفت: »آنها در عمل باید اجرای این نامه را به اثبات 

برسانند و به خانه های افغان ها احترام بگذارند«.
البته  و  نباشد  بمباردمانی  دیگر  که  بدهند  امر   «: گفت  او 

پروسه صلح علنا و رسمًا به راه افتد«.
خواهان  افغانستان  جمهور  رییس  که  کرد  اعتراف  کری 

ضمانت های بیشتری است.
کری به تلویزیون » ای بی سی« گفت: »طوری که من فکر 

می کنم واضحًاٌ او نیاز به کسب اطمینان دارد. من معتقدم که 
امکان آن وجود خواهد داشت تا به چنین مامولی رسید«.

او دوباره تأکید نمود که موافقتنامه امنیتی باید نهایی شود تا 
ایاالت متحده امریکا و سایر متحدان ناتو شروع به برنامه 

ریزی برای خروج در پایان سال 2014 نمایند.
کری گفت: »شما بیش از ۵0 کشور دارید که درحمایت 
از این امر شرکت دارند. آنها همه بودجه دارند. آنها همه 
نیازمندی هایی برای برنامه ریزی دارند. و این امر حیاتی 
به  را  کاری  چنین  انجام  اهمیت  کرزی  حامد  که  است 

رسمیت بشناسد«.
» ایاالت متحده امریکا خواهان موفقیت در افغانستان است. 
افغان  مسلح  نیروی  یک  داشتن  معنای  به  موفقیت  واین 
است که قادر به حفظ وتداوم خودش و تامین امنیت مردم 

افغانستان باشد«.

همکاری ها میان لیگ برت...
 برتر انگلیس با لیگ برتر فوتبال افغانستان خبر داد. 

بانوان  فوتبال  انگلیس  برتر  لیگ  گزارش ها،  براساس 
افغانستان را نیز همایت خواهد کرد. 

انگلیس معموالً  مقامات و برخی چهره های سرشناس 
هر سال در آستانه سال نو با سفر به افغانستان با نظامیان 
انگلیسی دیدار می کنند تا به اصطالح در ایام کریسمس 

به آنان روحیه بدهند.
نظامیان انگلیسی قرار است تا پایان سال آینده میالدی 

افغانستان را ترک کنند.
دیوید کامرون هنگام حضور در والیت هلمند از آنچه 
تاکنون   2001 سال  از  انگلیسی  نظامیان  خدمات  که 
خواند، تقدیر کرد و گفت: من به این خدمات افتخار 
به  امنیتی  مسوولیت های  تحویل  معتقدم  اما  می کنم 
درستی  تصمیم  میالدی،  آینده  سال  از  افغان  نیروهای 

بوده است.
نظامی  هزار   9 حدود  میالدی  جاری  سال  اوایل  در 
انگلیسی در افغانستان حضور داشتند و بر اساس اعالم 
دولت انگلیس تعداد این نیروها در پایان امسال باید به 

کمتر از شش هزار نفر برسد.
افغانستان  در  نیز  انگلیسی  نظامی   4۵0 حدود  تاکنون 

کشته شده اند.



بخش سوم
يادداشت:

اجندای ملی،  سومين نشست مشورتی طرح 
اخيراً با حضور نخبه گان سياسی، فرهنگيان، 
پنجشير  واليت  در  دانشجويان  استادان و 

برگزار گرديد.
در اين نشست، اشتراک كننده گان پيشنهادها و 
ديدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای 
ملی ارايه كردند و هم چنان حمايت شان را از 

اين طرح ابراز داشتند.
طرح اجندای ملی از سوی احمد ولی مسعود 
رييس عمومی بنياد شهيد مسعود ارايه شده 

است.
از  خروج  طرِح  ارايۀ  ضمن  طرح  اين  در 
صلح  تأمين  خصوص  در  كنونی،  بن بست 
ارايه  راه كارهايی  نيز  افغانستان  در  پايدار 

شده است.
خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی 

كشوررو برو شده است.
نشست  سومين  گفت  وگوهای  اين،  از  پس 
واليت  در  كه  را  ملی  اجندای  طرح  مشورتی 
در  به ترتيب  بود،  شده  برگزار  پنجشير 

روزنامه به نشر می سپاريم.

نظری پریانی:
با ابراز سپاس و امتنان از سخناِن عالمانه و ُگهربار 

احمدولی مسعود.
در  ما  دادند،  شرح  هم  مسعود  آقای  که  آن گونه 
طبیعی  داریم.  قرار  سرنوشت سازی  و  مهم  ُفرصت 
شفاف  و  باز  مفکوره های  نیازمند  افغانستان  است 
نسل جوان است؛ جوانانی که چشم امید فردای بهتر 

در جامعه هستند.
افغانستان امروز در عرصه های مختلف مشکالت و 
ناهنجاری های خود را داشته و دارد که همه آن را 
با گوشت و پوست لمس کرده ایم؛ اما برای فردا چه 

کاری باید کرد؟
چند ماهِ بعد قدم به دوری دیگر از تاریخ افغانستان 
فضای  در  را  جدیدی  ورِق  انتخابات  می گذاریم؛ 
فضا  چنین  در  اگر  می گرداند،  بر  افغانستان  سیاسی 
نسخۀ بهتری برای حل مسایل سیاسی در افغانستان 
نداشته باشیم؛ جامعۀ جهانی سال هاِی دیگری نیز با 

ما سرگردان خواهد بود.
جامعۀ جهانی تقصیری هم در این قبال ندارد، زیرا 
تا زمانی که ما از داخل یک نسخۀ منظم و قابل قبول 
برای جامعۀ جهانی پیشکش کنیم،  تا  باشیم  نداشته 
آن ها نیز سرگردان و دنبال نسخه های تجربه شده در 
عالم دیگر را برای ما می آورند و در جامعۀ ما پیاده 

می سازند.

همه  تا  گرفته  ما  اساسی  قانون  از  حال  همین 
روش هایی که در جریان دوازه سال تجربه گردید، 
دیگر  جوامع  در  که  کارهایی ست  از  شده  کاپی 
بنابراین الزم است تا خود ما  صورت گرفته است؛ 
برای فردای بهتر افغانستان یک نسخۀ جدید را ارایه 

کنیم.
حاضران  شما  که  است  رسیده  فرا  این  زمان  حاال 
سازید،  مطرح  را  خود  نظریات  و  دیدگاه ها  گرامی 
دارید،  اگر  پشنهادی  یا  و  سوالی  حدیثی،  حرفی، 

مطرح سازید.
که  اند  گرفته  عالقه  ما  عزیزان  از  تن  دو  حال  تا 
که  هم  دیگری  دوستان  و  عزیزان  کنند،  صحبت 
را  خود  نام های  لطفًا  نمایند  صحبت  دارند  عالقه 

نوشته و برای ما بفرستند تا نوبت برای شان بگذاریم.
از شهیدآقانوری رییس شبکۀ جامعۀ  این بخش  در 
سخنان  تا  می کنیم  خواهش  پنجشیر  والیت  مدنی 

خود را با ما شریک سازند. 
آغاز  ما  گفتمان  بخش  نوری،  آقای  سخنان  آغاز  با 
و  نظر  دیدگاه،  چه  که  می نگریم  ما  و  است  شده 
برنامه یی با جوانان و نخبه گان پنجشیر در پیوند به 

آجندای ملی  وجود دارد.

والیت  مدنی  جامعۀ  شبکۀ  رییس  شهیدآقانوری/ 
پنجشیر:

با عرض سالم و ادب خدمت والی صاحب والیت 
کاروان  هم چنان  و  مسعود  ولی  احمد  پنجشیر، 

آجندای ملی که از کابل تشریف آورده اند و دوستان 
بزرگان حاضر در مجلس.

با شکوه  از این که در این گردهم آیی  مسرت دارم 
را  چندی  نکات  فرهیخته  فرزانه گان  شما  حضور 
روشنی  در  و  مان   سرزمین  جاری  اوضاع  پیرامون 
حمایت نهادهای مدنی از طرح مؤثر آجندای ملی به 

عرض می رسانم. 
خون  برکت  به  تا  دارم  استدعا  متعال  خداوند  از 
پاک شهدای جهاد و مقاومت مردم، ما و شما را در 
راستای گام نهادن به یک طرف بهتر توفیق عنایت 

فرماید؛ تا سبب خیر به تمام مردم کشور گردیم.
شهید  بنیاد  رییس  و  صاحب  والی  جناب  چنانچه 
احمدشاه مسعود روی مسایل و مشکالت کشور در 
فراروی صلح و آرامش صحبت نمودند که جا دارد 
سپاس گزاری  شان  معقوِل  پشنهادات  و  سخنان  از 

کنیم.
نهادهای  از  نماینده گی  به  خود  نوبۀ  به  می خواهم 
جامعۀ مدنی والیت پنجشیر از طرح چنین برنامه هایی 
که باعث بوجود آوردن صلح پایدار، اعتماد و تحکیم 
وحدت ملی و تمثیل ارادۀ مردم در امور سیاسی و 
و  خوانده  مهم  بسیار  را  کشوری،  کالن  فیصله های 

چند نکته را منحیث تکرار احسن متذکر شوم.
با  پنجشیر  والیت  مدنی  جامعۀ  نهادهای  شبکۀ 
درک وضعیت بحرانی و شکنندۀ موجود سیاسی و 
و  حل  راه  یگانه  که  است  متیقن  کشور،  اجتماعی 
از بحران امروزی همانا تحقق وحدت  بیرون رفت 
بتواند  که  مردمی  و  اسالمی  نظم  یک  ایجاد  و  ملی 
جواب ده مشکالت داخلی باشد و هم بتواند قناعت 
جهان  و  منطقه  سطح  در  را  جهانی  جامعۀ  مشروع 

فراهم ساخته و از منافع علیای ما دفاع نماید.
همه آگاه هستید که این موارد برآورده نمی شود مگر 
از طریق گفتمان بین افغانی، اعتمادسازی میان اقوام 
توزیع  اجتماعی،  عدالت  تأمین  کشور،  در  ساکن 
عادالنۀ قدرت سیاسی، تقویه و حمایت از نهادهای 
نهادهای فعال  جامعۀ مدنی احزاب سیاسی و سایر 
در این زمینه؛ تا مردم و اقشار جامعه در نظام و تعیین 

سرنوشت خود دخیل شوند.
میان  به  ملی  نوامیس  و  منافع  در حفظ  ملی  اعتماد 

آمده می تواند.
رسالۀ  در  که  را  زیبایی  بسیار  موضوع  می خواهم 
آجندای ملی بعد از مطالعه با آن برخوردم برای شما 
نیز بگویم که در این مقطع زمانی باید از کوچک ترین 
جهت  قانونی  و  سازنده  های  ُفرصت  و  امکانات 
شکل دهی  و  مشکل  حل  برای  زمینه  پیش  ساختار 
مؤلفه های بزرگ اصالحی باید استفاده برد؛ از جمله 
انتخابات شفاف و عادالنه  تالش جهت تدویر یک 
انتخاب اشخاص  به خاطر گزینش رییس جمهور و 
شورای های  در  پنجشیر  والیت  معزز  و  شایسته 
والیتی که اولین ُفرصت قانونی و سازنده برای آیندۀ 

بهتر است.
می داند  خود  مکلفیت  مدنی  جامعۀ  نهادهای  شبکۀ 
پروسۀ  به  نسبت  عامه  اذهان  تنویر  راستای  در  تا 
انتخابات تالش ها و کوشش های خود را انجام دهد 
تا رسالت دینی و وجدانی خود را به جا آورده باشد.

در اخیر می خواهم با نیابت از شبکۀ نهادهای مدنی 
والیت پنجشیر به تعهدات نهادهای جامعۀ مدنی در 
تاریخی خود، حمایت  دینی و  راستای رسالت های 
برنامه های سازنده یی که  تمام طرح ها و  از  را  خود 
ایجاد صلح  به تحقق و تحکیم وحدت ملی،  منجر 
پایدار، تأمین عدالت اجتماعی و ترقی و شگوفایی 

سرزمین ما ن گردد اعالن بدارم.
از توجه همه سپاس.

نظری پریانی: 
با سپاس از شهیدآقای نوری رییس شبکۀ نهادهای 
مدنی والیت پنجشیر، خواهش بسیار دوستانه یی که 
از عزیزان دارم این ست که اگر بسیار فشرده صحبت 
کنند و به قول آمرصاحب شهید جاِن گپ را بگویند 
بهتر می شود؛ زیرا دوستان زیادی ثبت نام کرده اند و 
باور دارم که عزیزان دیگری نیز می خواهند صحبت 
نمایند تا ما توانسته باشیم برای همه ُفرصت صحبت 

کردن را بدهیم.
آقای  کنند  صحبت  دارند  عالقه  که  دیگری  جوان 
فشرده  داریم  آرزو  که  هستند  مدنی  فعال  جهش 

صحبت داشته باشند.
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رونالدو:
هنوز برای شركت در مراسم 

اعطای توپ طال تصميم نگرفته ام

برکنار  کار  از  تاتنهام  فوتبال  تیم  سرمربی 
شد.

تاتنهام در هفته  شانزدهم لیگ برتر انگلیس 
با ۵ گل برابر لیورپول تن به شکست داد. 
بواش  اخراج ویاش  به  شکستی که منجر 
وایت هارت  سفیدپوشان  پرتغالی  سرمربی 

لین شد.
همکاری  به  دوشنبه  روز   تاتنهام  باشگاه 
خود با بواش پایان داد. بدون آنکه اسمی 

از سرمربی جدید این تیم ببرد.

آرژانتین  فوتبال  اسطوره  مارادونا  دیگو  از 
جانشینی  گزینه های  از  یکی  عنوان  به 
بواش سخن به میان می آید البته بعضی از 
سرمربی  کی روش  کارلوس  اسم  رسانه ها 
عنوان  به  نیز  را  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
معرفی  تاتنهام  سابق  سرمربی  جانشین 

کرده اند.
را  انگلیس  برتر  لیگ  تاتنهام فصل جاری 
خوب آغاز کرد اما دو شکست سنگین ۶ 
صفر  بر   ۵ و  منچسترسیتی  برابر  صفر  بر 
برابر لیورپول باعث شد تا صبر سران این 
باشگاه لبریز شود و سرمربی پرتغالی این 
تیم از کار برکنار شود. تاتنهام با 2۷ امتیاز 
در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارد و 
با تیم صدرنشین آرسنال ۸ امتیاز اختالف 

دارد.

به  راه یافته  تیم  شانزده 
لیگ  نهایی  هشتم  یک 
حریفان  اروپا  قهرمانان 

خود را شناختند.
مرحله  کشی  قرعه  آیین 
لیگ  نهایی  هشتم  یک 
شهر  در  اروپا  قهرمانان 
نیون سوئیس برگزار شد 
این مرحله حریفان خود  به  راه یافته  تیم  و شانزده 

را شناختند.
سخت ترین قرعه به تیم های منچسترسیتی و آرسنال 
خورد که باید به ترتیب با تیم های بارسلونا و بایرن 

مونیخ روبرو شوند.
شانزده تیم راه یافته به این مرحله باید برای صعود 
به یک چهارم نهایی باید در مجموع دو بازی رفت 

برسند.  پیروزی  به  خود  حریف  برابر  برگشت  و 
این  بوده اند  تیم هایی که در گروه خود صدرنشین 

امتیاز را دارند که در دیدار برگشت میزبان باشند.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی

آرسنال-بایرن مونیخ
گاالتاسرای- چلسی
شالکه-رئال مادرید

منچسترسیتی-بارسلونا
میالن -اتلتیکو مادرید

المپیاکوس-منچستر یونایتد
بایرلورکوزن- پاری سن ژرمن

زنیت -بوروسیا دورتموند
دلیل  به  اروپا  قهرمانان  لیگ  فصل  این  رقابت های 
گذشته  سال های  به  نسبت  جهانی  جام  برگزاری 

اندکی زودتر برگزار می شود.

رونالدو  کریستیانو 
بخت  اینکه  وجود  با 
توپ  جایزه  دریافت 
طال را دارد، اما مطمین 
مراسم  در  که  نیست 
فیفا  جوایز  اعطای 

شرکت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری 
ستاره  اسوشیتدپرس، 
گفت:  مادرید  رئال 
این  تا  هنوز چند روز 
مانده  باقی  مراسم 
با  باره  این  در  است. 
گفت  حال  در  باشگاه 

باید  و  هستم  گو  و 
ببینم چه می شود.

در  یکشنبه  روز  وی 
موزه  افتتاح  مراسم 
یی که به افتخار او در 
مادیرا  در  زادگاهش 
این  در  یافته  گشایش 

باره سخن می گفت.
همراه  به  رونالدو 
فرانک ریبری و لیونل 
فهرست  در  مسی، 
توپ  نامزدهای  نهایی 

طال قرار دارند.

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شدتاتنهام به همکاری با بواش پایان داد
سیتی به بارسا رسید، آرسنال به بایرن

ورزش

سومین نشست مشورتی اجندای ملی - پنجشیر

گفت وگوهای اشتراک کننده گان
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نخست وزیر آسترالیا روز دوشنبه گفت که نیروهای رزمی 
اند  کرده  تکمیل  افغانستان  از  را  خروج شان  آسترلیایی 
وطوالنی ترین جنگ این کشور پایان می یابد که 40 سرباز 

کشته آسترلیایی از خود به جا گذاشته است.
تونی اِبات به هنگام بازدید غیر مترقبه اش از پایگاه نظامی 
که  اعالم کرد  اکتوبر  پایان  در  ترین کوت  در  این کشور 
بیش از 1000 سرباز آسترلیایی والیت نا آرام ارزگان در 
جنوب افغانستان را پیش از پایان سال روان ترک خواهند 

گفت.
تکمیل  شنبه  یک  روز  آسترلیایی  سربازان  کشیدن  بیرون 
شد وانتظار می رود که بیشترین سربازان تا کرسمیس در 

کشور شان باشند.
اِبات گفت: »این جنگ نه با پیروزی و نه با شکست، بلکه 
با امید اینکه افغانستان یک جای بهتر و به ویژه ارزگان یک 

جای بهتر برای حضور ما است، پایان می یابد«. او افزود: 
»من جداً معتقدم که موضوع بر همین منوال است«.

آسترلیا برای نخستین بار بعد از حمالت 11 سپتمبر سال 
2001 بر ایاالت متحده امریکا، متعهد شد تا به افغانستان 
سرباز بفرستد. اما این سربازان از اواخر سال 200۵ به این 

سو در ارزگان بوده اند.
»ما  گفت:  ساله   12 ماموریت  این  به  اشاره  ضمن  اِبات 
می دانیم که آنها بهای هنگفتی پرداخته اند، یعنی 40 کشته 

و 2۶1 زخمی جدی. اما این قربانی عبث نبوده است«.
»ارزگان امروز به طور بسیار چشمگیری فرق کرده است و 

مکان بهتری نسبت به ده سال پیش می باشد«.
نزدیک به 400 سرباز آسترلیایی در نقش های غیر رزمی 
بیشتر در والیت های کابل و قندهار باقی خواهند ماند، اما 

بخش اعظم...                                ادامه صفحه 6

نخست وزیر آسترالیا:

خروج ما از افغانستان تکمیل شد
د ټاکنو خپلواک کمېسیون خپله بې طريف 

تر پوښتنې الندې راوستې ده
د  چېرې  که  وايي،  بنسټونه  یوشمېر  څارونکي  ټاکنو  د 

استخدام  په  کارکوونکیو  د  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو 

کې مدين ټولنې ته ونډه ورنه کړل يش دا به بهیر به د 

به  اندېښنې  او  ډېر  شکونه  پرېوايل  بې  په  کارکوونکیو 

را وزېږوي.

وايي،  چارواکي  اېتالف  ميل  د  کې  حال  همدې  په 

دې  د  چې  کړي،  ونه  اقدامات  داسې  باید  کمېسیون 

کمېسیون بې پرېوالی تر پوښتنې الندې راويل. 

دا په داسې حال کې ده، چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون 

ټاکنو  د  یې  مامورین  پخواين  هغه  زره  یوولس  وايي، 

د  پرې  استخدام کړي، چې  نه دي  بیا  لپاره  د شفافیت 

درغلیو تورونه ول.

ایوبزاده  نعیم  محمد  مرش  بنسټ  ټاکنو  رڼو  او  ازادو  د 

په  ټاکنو  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

کسانو  پرې  بې  او  تړلو  د  کې  کمېسیون  خپلواک 

معلومول یوه ستونزمنه خربه ده.

ټاکنو خپلواک  د  یوه مهمه خربه ده چې  دا  هغه وايي، 

مامورین  خپل  مخې  له  مېکانېزم  کوم  د  کمېسیون 

بې  او  تړاونه  د هغوی  استخداموي، چې 

پرېوالی ثابتوي.

کې  افغانستان  په  خربه،  په  نوموړي  د 

چې  دي  پرېوايل  بې  د  ستونزه  سرته  یوه 

اکرثیت کسان چې په کمېسیون کې دندې 

تررسه کوي تړيل دي.

ښاغلی ایوبزاده زیاته کړه، کمېسیون نيش 

کوالی دا روښانه کړي چې څوک بې پرې 

او څوک تړلی دی، ځکه داسې وسایل او 

امکانات نشته چې دا پرې معلومه يش او 

د  ټاکنو  د  چې  يش  کېدای  تضمین  دا  نه 

د چا  خپلواک کمېسیون کارکوونکي دې 

لپاره کار نه کوي.

خپلواک  ټاکنو  د  وویل،  مرش  ټیفا  د 

شفافیت  ټاکنو  د  کوالی  نيش  کمېسیون 

ټولو  د  پورې  ټاکنو  په  مساله  دا  ځکه  کړي،  تضمین 

کوالی  څومره  هغوی  چې  ده  تړلې  پسې  ادارو  اړونده 

يش خپل کارکوونکي بې پرې وسايت.

د هغه په وینا: )) سیايس ګوندونه، مدين ټولنې، د ټاکنو 

خپلواک کمېسیونونه، په والیاتو کې د ټاکنو د خپلواکو 

ادارې  اړونده  نورې  او  دفرتونه، حکومت  کمېسیونونو 

دا چې دوی  په شفافیت کې ښکېل دی.  ټاکنو  د  ټول 

څومره کوالی يش په ټاکنو کې خپله او د کارکوونکیو 

بې طريف وسايت، په هامغه اندازه د ټاکنو له شفافیت 

رسه مرسته کېدای يش. د شفافیت پر وړاندې بله ستونزه 

نا امني ده. څومره کېدای يش چې د نا امنۍ له امله به 

د ټاکنو شفافیت اغېزمنېږي.((

دی زیاتوي، که چېرې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د یوه 

ځانګړي مېکانېزم له الرې چې د مدين ټولنې استازي 

کارکوونکي  خپل  ولري،  ونډه  او  ګډون  ګې  په  هم 

استخدام کړي، کېدای يش تر یوه ځایه دا پروسه شفافه 

وي او د ټاکنو په شفافیت کې هم اغېز ولري.

خو په وینا یې که، چېرې د ټاکنو خپلواک کمېسیون په 

له ګډون  او سیايس ګوندونو  ټولنې  د مدين  خپل رس 

پرته خپل کار کوونکي او په والیاتو کې د دې کمېسیون 

اندېښنې  ډېرې  به  پروسه  دا  وټاکي،  غړي  او  استازي 

په دغسې وضعیت کې  کېدای چې  )) نيش  وزېږوي: 

وي،  اندېښنه  سرته  زموږ  به  دا  وګڼو  شفافه  پروسه  دا 

دغه کسان چې استخدام کېږی ترکومه بې پرې دي او 

د کوم معیار له مخې ټاکل شوي دی. باید د دې کسانو 

ځانګړی  یو  او  وضع  معیارونه  لړ  یو  لپاره  استخدام  د 

مېکانیزم جوړ يش.((

ویاند  اېتالف  ميل  د  افغانستان  د  کې  حال  همدې  په 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  اوریا  الرحمن  فضل 

ټاکنو خپلواک کمېسیون کومې  تر اوسه چې د  وویل، 

چارې تررسه کړي د کمېسیون بې طريف یې تر پوښتنې 

الندې راوستې ده.

هغه وايي، د دې پر ځای چې د ټاکنو د شفافیت لپاره 

د  چې  ده  کار  په  نيش،  استخدام  کارکوونکي  پخواين 

ټاکنیزو کمېسیونونو مرشان او کمېشرنان بې پرې وي او 

په عمل کې یې ثابته کړي.

له  باید  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  وینا،  په  نوموړي  د 

حکومت نه په عمل او نظر کې بشپړه خپلواکي ولري او 

د حکومت تر اغېز الندې رانيش: )) تر اوسه ولسمرش 

کرزی توانېدلی چې د کمېسیون په چارو کې په بېالبېلو 

ډولونو مداخله وکړي.((

باید  ټاکنو خپلواک کمېسیون  د  زیاتوي،  اوریا  ښاغلی 

خپله خپلواکي په عمل کې ثابته کړي، د ټاکنیز قوانني 

په بشپړ ډول پلې کړي او هیچاته اجازه ورنه کړي چې 

په ټاکنو کې مداخله وکړي.

ټول  په  دې  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  اند،  په  هغه  د 

ورته  یادې  او  یويس  منځه  له  عوامل  هغه  رسه  ځواک 

اجازه نه ورکوي، چې په ټاکنو کې د درغلیو امکان ترې 

کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د   (( وکړي:  درغلۍ  او  شته 

باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې د رایه ورکوونکیو د رایو 

برابره  باید  زمینه  داسې  کېږي.  نه  لوبې  به  برخلیک  په 

کړي چې رایه ورکوونکي او رایه اخیستونکي دواړه په 

ساملې  دې  ترمنځ  کاندیدانو  د  وکړي.  باور  کمېسیون 

په ټاکنو کې  سیالۍ ته زمینه براه کړه څو په ډاډ خلک 

برخه واخيل.((

د  ټاکنو  د  ورځ  په  یکشنبې  د  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

خپلواک کمېسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکي وویل، 

دوی د ټاکنو د شفافیت لپاره د دې کمېسیون یوولس زره 

پخواين مامورین نه دی استخدام کړي.

لپاره  تامني  د  ټاکنو کې د شفافيت  په  هغه وايي، دوى 

یاد یوولس  او  ټولې الرې چارې په پام کې نيولې دي 

زره کسان په درغلیو تورن ول.

وزارت داخله افغانستان اعالم کرده که با بیرون راندن افراد مسلح 
وابسته به گروه طالبان از ولسوالی »چپه دره« در والیت شرقی کنر، 

جاده کنر- نورستان باز شده است.
این  در  طالبان  حضور  دلیل  به  گذشته  سال  چند  در  مسیر  این 
منطقه ناآرام، به روی ترافیک مسدود بود و حاال رفت و آمد بین 

والیت های کنر و نورستان آغاز شده است.
که  گفت  بی بی سی  به  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
عملیات نظامی برای بیرون راندن شورشیان از منطقه، هفته گذشته 

آغاز شده بود.
ارتش  پلیس و  نیروهای  این عملیات  افزود که در  آقای صدیقی 
شرکت داشتند و در جریان عملیات به شورشیان تلفات »سنگینی« 

وارد شده است.
ارتش  پولیس ملی و  از  نفر  سخنگوی وزارت داخله گفت: »سه 
زخمی شدند. دهها تن از طالبان کشته شدند، اما شمار دقیق آنها را 

نیروهای امنیتی ندارند. تعداد دیگری از آنها هم زخمی شده اند.«
او افزود که حاال نیروهای امنیتی در »چپه دره« مستقر شده اند تا از 

نفوذ شورشیان در آینده به این منطقه جلوگیری شود.
نورستان  کنر-  مسیر  در  آمد  و  رفت  که  گفت  صدیقی  صدیق 

مدت  در 
ی  ز ا ر د
دلیل  به 
حمت  ا مز «
 » ن لفا مخا
بود  مختل 

و حاال این مشکل رفع شده است.
واکنشی  داخله  اظهارات سخنگوی وزارت  به  هنوز  طالبان  گروه 

نشان نداده است.
این مسیر برای تدارکات نیروهای امنیتی مستقر در والیت نورستان 
و مردم این والیت با اهمیت تلقی می شود. گفته می شود راه چند 

ولسوالی دیگر در این منطقه نیز به روی ترافیک باز شده است.
گروه های شورشی، از جمله طالبان، در مناطق شرقی افغانستان به 
ویژه کنر و نورستان از چند سال پیش حضور داشتند و درگیری 

آنها با نیروهای دولتی، این مناطق را ناامن کرده بود.
افغان  مقام های  و  دارند  مشترک  مرز  پاکستان  با  نورستان  و  کنر 
همواره گفته اند که شورشیان از این مرز رفت و آمد می کنند و این 

امر کنترل اوضاع را دشوار کرده است.

جادۀ کنر- نورستان باز شد


